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 مقدمه

ی بنیتادی  ها مؤلفه بی تجربیها دادهی خال  و ها مشاهیه بها هینظر کلیبکه مفاهیم  میدان یم

ی هتا  دادهبنیادی ایأ است که چگونه نظریته بتا مشتاهیات و     سؤالالبره  .علم جییی هسرنی

 بتوده دییگاه اسرقرایی بتر ایتأ بتاور     "میل"و  "بیکأ"؟ ان دوران کنی یمتجربی ارتباط پییا 

 بهتا  دادهالگوهتای موجتود در    میبا تعمو  هدرک مشاهیه آغان  نشمنی کار خود را باکه دااست 

ی ان لحاظ علمی سودمنی باشتی النم  ا هینظر کهآن. البره برای کنی یمی بنی صورترا  ها هینظر

اما آیا آنمون تجربی برای پایردرأ یک نظریه کادی استت؟   تجربی آنموده شود. طور بهاست 

 انتی  تجربته میعی کفایت  انیگرا تجربه .انی دادهمرفاوتی ی ها پاسخ سؤالدیلسودان علم به ایأ 

ب نته تأییتی نهتایی نظریتات     داننتی  یمت تجربه را تنها بترای رد نظریتات کتادی     انیگرا ابطالو 

 .(51صب 1389 چالمرنب)

تنهتا بته    ب هیت نظریتک  دانشمنیان برای رها کتردن یتا پتایردرأ    که  کنی یم ییتأکدایرابنی 

ی هتا  هیدرضت دومیأ ضتی قاعتیه ارج نهتادن بته     . ان نظر وی ننیک ینممشاهیات تجربی نظر 

 (.57ب ص1375دایرابنیب ) هاست شیآنماو نرایج  ها یهیپیناسانگار با مشاهیات و 

بته جتای برختی دیگتر هتیایت       هتا  مشاهیهی بعضی ان نیب شیپگرچه هر نظریه ما را به 

ی کمکتی و  هتا  هیرضت اب دهت  دترض  شیپی ان ا مجموعهایأ هیایت اغلب همراه با اما  ؛کنی یم

 میتتوان  ینمت و متا هرگتز    ساننی یمهم مربوط  بقت است که مشاهیه و نظریه را بهقوانیأ مطا

 هتا  هیت نظربخشتی ان شتبکه    عنتوان  بته  صرداًبلکه هر نظریه  .یی بیانماییمتنها بهیک نظریه را 

 .(259ص ب1392باربورب) است ریپا آنمون

ی رایتج جامعته   هتا  میپتارادا ی تجربی را تتابع  ها دادهو  ها هینظردوی  تومار کوهأ هر

ی مفهتومی مابعتیالطبیعی و   هتا  دترض  شیپت ی ان ا دستره . ان نظتر او پتارادایم   دانتی  یمعلمی 

ب استت. بتا ظهتور یتک پتارادایم جییتی       ادرته ی تبلوری است که در سنری علمی شناخر روش

در  .شتونی  یمت همیتیه  ی جییتی د ا وهیشو به  شونی یم ریتفس مجیداًقبلی  اطالعات و تجارا
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به اطالعات جییی نیتان استت و در پرتتو ایتأ      شود یمایأ پارادایم جییی است که احسار 

 .گردنی یمتجارا جییی آغان  بنیان

ی بترای  ا قاعیهنیست و ما هیچ  حاکم ها میپارادای بر انرخاا ا قاعیه چیه بان منظر کوهأ

 هاآندر دست نیاریم. ارنیابی  هاآن ی علمی یا قضاوت درباره اهمیت خاصارهایمعاسرعمال 

 بر استار . (86ص ب1386 براسل) دهی یمنوعی قضاوت است که جامعه علمی انجام  صرداً

 ,cushing,1998)« شتود  یمت و به آن خترم   کنی یمعلم ان تجربه آغان »تجربهب مکرب اصالت 

p.21). کل معردتت   بگرید  عبارت  به عقلی نیز حاصل تجربه حسی هسرنی. صول اولیحری ا

مشتاهیه ختام و دتارغ ان     بان تجربه استت. ان منظتر ایشتان    مأخوذما نسبت به جهان خارج 

 ی قرار بگیرد.سان هیدرض منشأو  مبیأاتفاق بیفری و  توانی یمی ذهنی ها درض شیپ

هتیچ   درواقعو  انی هینظرانباشره ان  ها دادهی بر ایأ باورنی که همه ا عیه بدر مقابل ایشان 

ی بسیاری بر مشتاهیه  ها راهان  ها هینظراهیتی که عاری ان نظریه باشی وجود نیارد. نبان مش

ی ریت گ انتیانه یی کته بترای   رهایمرغبرای مطالعه و نیز انرخاا  ها یهیپی. گزینش نهنی یم ریتأث

یی که دریادتت  ها پاسخب نوع میپرس یمیی که ها پرسششکل  .انی هینظروابسره به  بمهم هسرنی

 ب. در سرتاسر تتاریخ ینده یمنوع تبییأ علمی را جهت  تماماً هانیو ا نینک یممعیأ را  میکن یم

میل تبییأ علمی تغییر نکرده بود. تبییأ کتردن چیتزی ان لحتاظ     بان نمان ارسطو تا رنسان 

ی هتا  واژهمرضتمأ   غالبتاً  هتا آنمبرهأ کردن آن با یک قانون همگانی است کته   ب همانعلمی

 .(312ص ب1377 کاپالییب) شونی ینممسرقیم به مشاهیه ارجاع داده  طور بهیعنی  .انی ینظر

ی هتا  دترض  شیپت را در  هاآنپ  بایی ریشه  .ان تجربه نیز نیسرنی مأخوذ قطعاً ها واژهایأ 

ستیر تحقیقتات    بی پت وهش یهایکل شاه عنوان به ها واژهاجرماعی جسرجو کرد. ایأ دلسفی ت  

ی هتا  واژهدر پتی یتادرأ روابتط بتیأ      هتا  آنمتون  استاً اس کننی یمرا معیأ  ها آنمونتجربی و 

تجربی روابتط پیشتنهادی بتیأ     یییتأ. برخی در پی یادرأ ایأ روابط و برخی در پی انی ینظر

 .انی ی نظریها واژهایأ 

پوالیینی معرقی استت کته ارنیتابی شتواهی همیشته       .ساده نیست مسئلهنیز  نجایاالبره در 

ی وجتود  ا قاعتیه  گونته  چیهت یی و قضاوت شخصی است. عملی اخریاری و همراه با صالحی

بایی آنمتایش   باخرالف پیش آمی شیآنماهرگاه بیأ یک نظریه و یک مشخ  کنی نیارد که 

ی وانهاد یا اعربار نظریه را مردود شمرد. ایأ الرزام به عقالنیت قاعیگ یبموردی ان  عنوان بهرا 

یأ ترتیب دعالیت علمی . به ادارد یمون بخواهی بودن مص است که چنیأ تصمیماتی را ان دل
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او مشارکت در جامعه علمی را محادظ دیگری بترای تضتمیأ    امری شخصی است نه ذهنی.

 .(89-88ص ب1386)راسلب  دانی یمانرخاا صحیح 

کوایأ معرقی است جیییتریأ ادعای علمی درباره پونیررون و ایأ گزاره که قلم در دسرم 

یی دیزیکی هسرنی و ما به ایأ اشیاء دیزیکی دقتط بته ایتأ    ها ارهگزهستب هردو به یک انیانه 

؛ ساخراری که چتون  دهنی یماعربار علم داریم که اجزای یک ساخرار مفهومی منظم را تشکیل 

. تاآنجاکته پتای معردتت در میتان استتب      کنتی  یمبه تجربه اصابت  شیها لبهکل واحیی دقط 

ش ان ایأ ادعا کرد که دسرگاه پی ییه است؛ ولی برای مجموعه ایأ تأیییات چیزی بی توان ینم

اعرمتادب  ) دهتی  یمت روابط و قضایایی داریم که یک سلسله ان تجارا را به تجارا دیگر ربط 

ی هتا  درض شیپان  مرأثر توانی یمکه  قیر همانجامعه علمی  لیبی یب ریتأث(. ایأ 79ص ب1375

و دعواهتای   هتا  رداقتو  ها متخصوی موجود باشیب ان اهیاف شخصیب ها شیآنمادلسفی و 

نظریه حی جرم کوتوله  را در جریان رد ریتأثی ان ایأ ا نمونهاست. ما  مرأثرسیاسی عقییتی نیز 

 .(Cropper,2001,p 443-445)دهه شاهی هسریم سفیی چانیرا سخا و پایرش آن بعی ان چنی 

علتم دیزیتک ارائته     خصوصاًنظرشان شواهیی ان تاریخ علمب  یییتأبرای  ها گروهتمام ایأ 

برای اثبات میعایشان بته آن استرناد متی     ها گروه. یکی ان نظریاتی که بسیاری ان ایأ دهنی یم

ی است که نگاه ما بته جهتان را در   ا هینظرکننیب نظریه نسبیت است. نظریه نسبیت یکی ان دو 

یت( هرگز و تحقیقات جیییی شی که بیون آن )نسب ها پرسشقرن بیسرم تغییر داد و سرآغان 

شی. ما در ایتأ مقالته بته مطالعته متوردیِ       و تحقیقات در علم دیزیک مطر  نمی سؤاالتایأ 

 آنهتا تتیویأ و پتایرش    دو مرحلته رابطه نسبیت خاص و نسبیت عام با مشاهیه و نظریه در 

 .میپردان یم

 ی نسبیت خاصریگ شکلی ها نهیزم

. درنتی ر یمت ی هم پتیش  پا پابه «موجیی و ا ذره» دو نگرش کلیِ بقبل ان تیویأ نظریه نسبیت

یی چتون گترانشب حرکتت و ... را    ها یهیپیو  داد یممکانیک نیوتنی را شکل  بیا ذرهنگرش 

ی الکرریکتیب  هتا  یهیپی بدر قالب معادالت ماکسولنیز نگرش موجی  و کرد یمی بنی صورت

ان دضا و نمتان   شیه  ردرهیپا. در ایأ دوره تنها یک مفهوم دنمو یممغناطیسی و نور را تبییأ 

که کانتت آن را ان مفتاهیم پیشتینی    ؛ تا آنجادانسرنی یموجود داشت که بسیاری آن را الیرغیر 

 .آورد یم حساا به

ان ایتیه یتک قتانون عمتومی      توانسرنی ینمروی دیزیکیانان نظری که  چالش اصلیِ پیش
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یتوتنی بتا تبتییالت    ی جهانی دست بردارنیب ایأ بود که مکانیتک ن ها یهیپیبرای تبییأ همه 

اگتر   کته نیاسانگار بود. ایأ تفاوت داحش و  گالیله و معادالت ماکسول با تبییالت لورنر 

کته در الکررومغنتاطی  مقتیار    ت  سرعت نور نیدبر یمکار  بییالت گالیله را در مورد نور بهت

به متااق   بکرد یمان یک دسرگاه لخت به دسرگاه لخت دیگر تغییر  ت  بود آمیه دست به c ثابت

کته یتک نظریته مرقتارن و      دادنتی  یمترجیح  هاآن. آمی ینمو دیگر دیزیکیانان خوش  اینشریأ

 تیت نها یبت واقع گالیله تبییالتش را بتا دترض   باشنی نه دو نظریه ناسانگار. در منسجم داشره

. شتی  یمت لحاظ تجربی مستلم انگاشتره    در نمان او بهبودن سرعت نور نوشره بود؛ چیزی که 

 .انجام شی دادنی ینمدست  به تینها یبیی که سرعت نور را ها شیآنماعی ان او اولیأ ب ها سال

ی بعتیی  هتا  چتالش ی کردنی و ایأ تبییالت را تا وقوع پوش چشماما دیزیکیانان ان ایأ نکره 

 رنی.معربر دانس

 بودنی که« اتر»ی نظریب دیزیکیانان تجربی در پی یادرأ چیزی به نام ها چالشدر کنار ایأ 

یکی پ   آنهای ها شیآنما؛ اما شی یمیک محیطب امواج الکررومغناطیسی در آن منرشر  عنوان به

. یادرأ اتر ان دو جهت برای دیزیکیانان اهمیت داشت؛ یکتی  ییانجام یمان دیگری به شکست 

و خصوصیاتش را  کردنی یمآنان با یادرأ اترب محیط انرشار امواج الکررومغناطیسی را پییا  نکهیا

ت چون اتر تنها دسرگاهی بود که در آن سرعت نور  ب و دیگر اینکهنهادنی یمدر معرض آنمون 

c که اتر نسبت به آن ساکأ بود. آنها به ایأ طریتقب یتک    ادرنیی یمت آنها دسرگاهی مرمایز   بود

؛ چیزی که اصل ادرنیی یمآنمون دیزیکی برای مشخ  کردن یک چارچوا مطلق )یا ساکأ( 

  .(17-16ص ب1381رننیکب ) نبودنش بنا نهاده شیه بود ارنی بر هم

خواصتی   ستادگی آشتکار نشتین اتترب بترای آن      یه بته ناچار بودنی برای توج کیانانیزید

اتر را آشتکار   شی یمدر نظر بگیرنی. تنها وقری  (مثل چگالی صفر و شفادیت کامل)غیرعادی 

بگیرد. مایکلسون  انیانه v+cا سرعت نور رحرکت کنی و  vکرد که ناظری در اتر با سرعت 

مانینتی  ناکتام   در ایتأ آنمتایش  البره  ب دست به آنمایش ندنی.مورلی برای یادرأ ایأ نریجهو 

ایأ آنمایش برخی ان دیزیکیانان را به ایتأ نریجته رستانی کته      .(22-18ص ب1381 )رننیکب

   .(25)همانب صباشی  cبرابر  بی لختها دسرگاهبایی سرعت نور در تمام 

میلتر بته    بمتیالدی  1920در سال مثالً  بارها تکرار شی؛ مایکلسون و مورلیبره آنمایش لا

ی وی بسیار ها شیآنماو لورنر  آنمایش مایکلسون و مورلی را تکرار کرد.  اینشریأتشویق 

 یییت تأنرایج آنمایش وی اتتر را   ببود. در کمال تعجب مایکلسون و مورلیان آنمایش  تر دقیق
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آنمایشش را در همان آنمایشتگاه تکترار کترد. در     1930در سال  مایکلسون بنآ ان بعیکرد. 

ی نشتان داد کته مایکلستون در آنمایشتش     ا مقالهمیلر در  سپ  .نشیآنمایش او اتر مشاهیه 

 .(177-176ص ب1382 )نیباکالمبیط آنمایش او را رعایت نکرده است کلیه شرا

 و تعیتیأ مصتادیق آن بتود.   ی لختت  هتا  چتارچوا  بی نظتری هتا  چتالش یکی دیگر ان 

چارچوبهای لخت چاچوبهایی هسرنی که سرعرشان نستبت بته یکتییگر ثابتت استت. ایتأ       

 اصطال  اولیأ بار در دیزیک نیوتنی به کار ردت.

قتوانیأ  کته  ایتأ بتود    هتا آن. ان جملته  بنا نهاد( موضوع) را بر چنی اصل اش هینظرنیوتأ 

ی لختت  هتا  دسرگاهارنی  ی. ایأ اصل همب شکل یکسانی دارنی لختها چارچوادیزیک در 

بفهمیتی   ییت توان ینمت آنمایشتی دیزیکتی    یک طترا  شما هرگز با  گفت یم. او شود ه مییینام 

و  بستاکأ  کننتی  یمت ان دو چارچوبی که با سرعت ثابت نسبت به یکییگر حرکتت   کی کیام

 .است مرحرک کی کیام

شمرد )هرگاه تنها به تصتوری   بایی حرکاتی نسبی صرداًاو میعی بود که همه حرکات را 

ب گتارد  یمت وقرتی قطتاری ان کنتار ختاکریز      متثالً  ب توجه کنیم(؛کننی یمکه در ذهأ ما ایجاد 

به دو صورت بیان کرد که هر دو به یتک انتیانه موجته    را  دهی یمکه روی توان واقعیری  می

 هسرنی:

 .واگأ نسبت به خاکریز در حرکت است. 1

 حرکت است.   خاکریز نسبت به واگأ در. 2

واگتأ.   (2گزینه )خاکریز جرم و چارچوا مرجع است و در  (1در مثال باالب در گزینه )

   شود. اهمیری نیارد که حرکت نسبت به چه جسمی مقایسه میهم  ان نظر اصول

بته یتک    بی مرجعها چارچواعنوان  واگأ و خاکریز به که کنی یمتنها عنوان  ایأ اصل نه

را که بخواهیم اخریتار   هرکیامتوانیم برای توصیف یک روییاد  ما می و انیانه کارآمی هسرنی

بتار   یعت را چنتان بنویستیم کته در آن یتک    اگر قوانیأ عمومی طب کنی یمبلکه تصریح  بکنیم

خاکریز چارچوا مرجع باشی و بار دیگر واگأ قطارب در هتر دو متورد شتکل ایتأ قتوانیأ      

 اهی بود.عمومی طبیعت درباره قوانیأ مکانیک یکی خو

 انتی  بتوده  منی عالقهبرای طبیعت  یادرأ چنیأ قوانیأ عمومی و ثابت دانشمنیان همیشه به

ی مرضمأ اصتل ستادگی استت    نوع بهی تبییأ کننی. ایأ سادگ بهرا  ریمرغی ها یهیپیتا برواننی 

بایتی تبیینتی را بپتایریم کته کمرتریأ      گویتی   او متی  .کنی یم ادشاریپ بر آن« ویلیام اکام»که 
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چیتزی را بتیون    میتوان یم که یهنگاماست و بایی  تر ساده ها أییتبی ییگی را دارد و ان همه پ

دی را بترای تبیتیأ کتردن جعتل     موجوداتی اضا بجعل یا درض موجودات اضادی تبییأ کنیم

 .(76ص ب1377 )کاپالییبنکنیم 

 توانتی  یمکه موج  ردرنییپا یمیا  ندنی یمدست به انرخاا  ییبااما بعی ان آنب دیزیکیانان 

یتا اتتر را    دادنتی  یمت انرشار منرشر شود. یعنی تتأ بته بتانخوانی مفهتوم متوج       بیون محیطِ

یا تغییری ان دهمشان ان دضتا و نمتان    ینییکش یمو ان مفهوم جسم صلب دست  ردرنییپا یم

 ارن هتم ی لخت ها چارچواحفظ  ییرس ینمبه نظر  ب. در ایأ دو صورت اخیرردرنییپا یمرا 

اده نبتود. در ایتأ نمتان    ست  هتا  دترض  شیپت ان ایأ  کیام چیهی میسر باشی. رها کردن ادگس به

تمتام   بدرضتیه ی که در آن ی را مطر  کردنا هیدرضورنر  دیرزجرالی و ل ب(1892)حیود سال

ی عمود بر ها طولو البره  شینی یماجسام در جهت حرکت خود نسبت به اتر ساکأ منقبض 

نظریه الکررونی  لهیوس به. لورنر  ایأ انقباض را کرد ینمیر در اثر حرکت تغی بجهت حرکت

دست آورد.  گر نرایج آن را ان طریق تجربه بهدی شی ینمکه  داد یمخود در مورد ماده توضیح 

برابتر   متورلی  ت  مایکلسون سنج تیاخلایأ نظریه با آنمایش دیگری که در آن طول بانوهای 

 آنموده شی و شکست خورد. بنبود

ایأ درضیه با هتر دو نظریته    .ی بعیی قرار گردتها شیآنماکشش اتری موضوع درضیه 

ضتریب  »و  «یا ستراره ابیراهتی  »اما ان پ  دو آنمون انیک و الکررومغناطی  سانگار بود. مک

 .(28-27ص ب1381 )رننیکب آمی ینم بر «همردت دیزو

میکی اجستام  ی نورشتناخری و الکررودینتا  هتا  یهیپیی نظری لورنر  در مورد ها پ وهش

ی هتا  یهیت پیی بترای  ا هیت نظربته   وکاست کم یبدر ایأ قلمرو تجربه  که داد یممرحرک نشان 

در  .پیامتی ضتروری آن استت    ختأل که قانون ثابت بودن نور  شود یمالکررومغناطیسی منرهی 

بود که نظریه نسبیت قیم به مییان نهاد و در پی تحلیلی که ان مفتاهیم دیزیکتی    روداریگایأ 

ارنی و قتانون انرشتار نتور کمرتریأ      ب آشکار شی که میان اصل هتم و دضا به عمل آمی نمان

بته   تتوان  یم بسیسرماتیک اعمال شینی صورت بهتعارضی وجود نیارد و چون ایأ دو قانون 

 .(34-33ص ب1378 باینشریأ) ادتی  دستنظریه منسجمی 

ان  کیت  چیهت »... نوشتت:  « الکررودینامیک اجستام مرحترک  »خود درباره  مقالهاینشریأ در 

با مفهتوم ستکون مطلتق ارتبتاط نتیارد .... بترای تمتام         شیه مشاهیهی ها تیواقعی ها ی گیو

برقرار استتب معتادالت الکررودینتامیکی و اپریکتی      آنهایی که معادالت مکانیک در ها دسرگاه
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 1اصتل نستبیت   را آنهتا  بعتیاً را ت کته    هتا  درضمعادل نیز برقرار خواهی بود .... در ادامهب ایأ 

که در اولیأ نظر با درض  میکن یمو درض دیگری را نیز وارد  میریگ یمخواهیم نامیی ت در نظر 

ان ماهیت حرکت چشمه آن  مسرقل cسرعت با  خألنور در  نکهیامغایر است و آن  کامالًقبلی 

م . ایأ دو درض برای بیان یک نظریته ستاده و ستانگار الکررودینامیتک اجستا     شود یممنرشر 

ب 1382پتورب   )هتادی « کتادی هسترنی   کتامالً نظریه ماکسول برای اجسام ساکأ  هیبر پامرحرک 

 (.35ص

پیشتنهاد داده بتود    قتبالً برای انجام چنیأ کاری ان تبتییالتی کته لتورنر      أیشریناالبره 

که تغییر طول جسم در راسرای حرکت نسبت به اتتر را  ت خالف لورنر    اما بر اسرفاده کرد.

آورد. وی  حستاا  بته او ایأ تغییر را تغییتری واقعتی    ت  نه واقعی دانست یماهری تغییری ظ

نخست شتانه  » :سیینو یماو در کرابش  .دلیل ایأ انرخاا در مفاهیم دضا و نمان دست برد به

کمتال صتیاقت اعرتراف کترد کته بته       بایی در ؛ نیرا میکن یمان نیر بار کلمه مبهم دضا خالی 

 .(26ص ب1378 بأینشریا) «ان آن در ذهأ پییی آوردتصوری  توان ینمروی  هیچ

 حاصتل که بایی عیم دقری را که ان مرنتاهی بتودن سترعت انرشتار نتور       بیان می کنیاو 

   .)همان(دهم ما ان دضا و نمان لحاظ گردد  ب در محاسبات وشود یم

ی داصتله دو رویتیاد ان هتم کته جتز ان طریتق تبتادل        ریت گ انتیانه او با تکیه بتر روش  

 ستؤال ی را نیر نمان هممفهوم  بممکأ نیست ها ساعتکردن  نمان همی نوری برای ها نالگیس

 .(38-35 )همانب برد یم

در ی او هتا  ینگران برا به ارائه ایأ پیشنهاد انقالبی هیایت کرد أیشرنیاچیزی که  درواقع

ان  رمرتأث  کته نیانگرش او به مفهوم نمتان و   .(38ص ب1381 )رننیکبماهیت نمان بود  مورد

ی اعربار قائل بودب او را به ایتأ انرختاا   ریگ انیانه  قابلپایر و  ماخب تنها برای مفاهیم سنجش

 رهنمون شی.

 ی نسبیت عامریگ شکلمقدمات 

ی لخت ان میتان  ها چارچواآنمونی برای مشخ  کردن و بیرون کشیین  بقانون اول نیوتأ

اد نسبت که ذرات آن میامن یمهنگامی چارچوا صلب را لخت  ی صلب است.ها چارچوا

ی در ا ذرههتیچ   باما چون همه ذرات تحت تأثیر گترانش هسترنی   به آن شراا نیاشره باشنی.

                                                                                                                     
 ی لخت. ها دسرگاهارنی  . همان اصل هم1
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 نزدیکی یک جرم سنگیأ آناد نیست.  

روی دیزیکیانان نظریب یتادرأ چتارچوا لختت     ی عمیه پیشها چالشبنابرایأ  یکی ان 

 جتا  همته گیرنی. البره گترانش در  که ذرات شراا ب شی یمدر جهان خارج بود. گرانش باعث 

ناظرهایی )ذراتی( را یادت که شراا نیاشتره باشتنی ]و بتا سترعت ثابتت       شی ینمبود. پ  

نواختتب منتاطقی را    برای تحقق معیتار حرکتت یتک    ییباحرکت کننی[.در نریجه دیزیکیانان 

ستخت بتود.   کادی ان هر ماده جاذبی دور باشی. وصول بته ایتأ معیتار     انیانه بهکه  ادرنیی یم

ی جتتا بتتهکتتادی )تقریبتتاً( لختتت  انتتیانه بتتهی هتتا چتتارچوابنتتابرایأ دیزیکتتیانان عمتتالً بتتا 

مانی که چترا نیتوتأ بته     باقی می پرسشکننی؛ گرچه ایأ  ی لخت کار کرده و میها چارچوا

را بتر   اش هینظریابی نبودنی ردت و  یی که عمالً قابل دستها اچارچوسمت تعریف چنیأ 

 آن بنا نهاد؟  

و نستبیت ختاص   در مکانیک نیتوتنی  ر مکانیک نیوتنی گرچه سرعت نسبی استب اما د

ممکأ است بته دلیتل نبتود آنمتونی قتاطع بترای        هرچنیشراا مطلق است. به ایأ معنا که 

اگتر  کشری ساکأ است یا مرحرک. اما  کهمشخ  کردن حرکت و سکون کشریب شک کرد 

ی وجتود نخواهتی داشتت کته بتا ایتأ       کشری با کوهی ان یخ برخورد کنیب هتیچ شتک   همان

کنی و هم سترعت کشتری. ایتأ تغییتر سترعت را بتا        برخوردب هم سرعت کوه یخ تغییر می

 توان تجربه کرد.   ی مرنوعی میها شیآنما

شتراا   دهنتی. ایتأ   )شراا(را نشان متی مقاومت ذره در برابر تغییر  بها شیآنماتمام ایأ 

ای که در اینجتا مطتر  استت     یاساس سؤال( است. شراا یبلخت ) یها چارچوانسبت به 

و قوانیأ دیزیک تنها ان  مرمایزنی ها چارچوای لخت ان دیگر ها چارچوا چرا که است  أیا

 بماننی؟  (ریرغیال) وردا همیک چارچوا لخت به چارچوا لخت دیگر بایی 

ماده بتا آن ستخأ گفرته     کنش برهمان دضای مطلق و  بپرسشی پاسخ به ایأ جا بهنیوتأ 

نشتان   mکنی که آن را بتا   دضای مطلق در مقابل تغییر سرعت جسم مقاومت می کهنیابود و 

 ظر نیوتأ دضای مطلق همان اتر بود.ان نداد. 

 :  که عبارتنی ان بر مفهوم دضای مطلق همیشه انرقاداتی مطر  بوده است

 دهی. نمی ی را توضیحزیچ چیهاست و « وصفی»دضای مطلق صرداً . 1

برای مشخ  کردن دضای مطلتق نیتوتنی ان میتان تعتیاد نامرنتاهی       واحییهیچ راه . 2

 چارچوا لخت وجود نیارد.  
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 سخت است. بشود تصور چیزی که کنش نیارد اما مورد کنش واقع می. 3

شتروع   گااشره بتود  پاسخ یبی نظریه نسبیت عامش را با سؤالی که نیوتأ نوع بهشریأ نای

تتوان   ]متی  نشان داده بود که با دقت بسیار نیتاد که آنمایش اتووش نمانی  صخصو به ؛کرد

 .یان مقیار جرم لخری و گرانشی وجود نیاردتفاوتی م دهمیی[

ی نستبت  ریت گ انتیانه با طرحی نیرکانه توانست دقت  1918-1919ی ها اتووش در سال

ای ایتأ ستنجش ان   رجرم لخری به جرم گرانشی را ادزایش دهی )نیوتأ پیشنهاد داده بتود بت  

 .(آونگ اسرفاده شود

. اگر نسبت نیروی لخری به نیروی گرانشی بترای  ووش ان ترانوی پی شی اسرفاده کردات

وجود خواهی آمی که میله را حتول   ب یک گشراور یا نیروی پی شی بهدو جسم مرفاوت باشی

آنمایش یتک در   قت ایأچنیأ انحرادی را نشان نیادنی. د ها شیآنما. چرخانی یممحور قائم 

 .(46-45ص ب1383 )ویلبمیلیارد بود 

نشتان  بته متا    ها جهینرنرایج آنمایش اتووش پیامی بنیادی و بسیار مهم برای ما دارد. ایأ 

 .(32)همانب ص نمان خمییه استکه دضا ت  یده می

پایه  بکننی یمایأ مشاهیه ساده تجربی را که همه اجسام با شراا یکسان سقوط  أیشرنیا

یکتی ان  نیتز  یک آنمتایش دکتری ستاخت و آن را     بقرار داد و با آن ه نسبیت عام خودنظری

 .(34)همانب صخود قرار داد   هینظرمبانی 

جترم  "تغییتر سترعت بتود و    مقاومت جسم در مقابل  "جرم لخری"در مکانیک نیوتنیب 

یلتی بترای   متا دل  معرقی بود چتون  اینشریأ. جاذبه گرانشی بر اجسام ریتأثنمایانگر  "گرانشی

ب بایی نیاریم نواخت )شراا صفر( دارنی هم حرکت یک  یی که نسبت بهها چارچواگزینش 

؛ چه نسبت بته هتم بتا سترعت ثابتت      ارننی همبا هم ی صلب ها چارچوا بپایریم که تمام

 تینستب شتریأ در کرتاا   این حرکت بکننی و چه اینکه نسبت به هم شراا ثابری داشره باشنی.

 kمرجتع  ارنی تمام اجسام  هرگز به هم تاکنون»دهی:  گونه توضیح می یأایأ مطلب را ا خود

استت.   . سیر حرکت ما بیشرر بر خطوط نیر بتوده میا نبودهان نظر تیویأ قوانیأ طبیعی قائل 

صتورتی   ن بته وجود دارد که وضع حرکتت آ  kمرجعی هم ون  جسمِ خست درض کردیمن

کتادی   انیانه بهی به حال خود رها شود و ا ذرهکنی. اگر  ر آن صیق میاست که قانون گالیله ب

 kکنی. نستبت بته    نواخت بر خط مسرقیم حرکت می یک صورت به بان ذرات دیگر دور باشی

صتورت ممکتأ باشتنی. ولتی      أیتتر  سادهی( قوانیأ طبیعت بایی به ا لهیگال)چارچوا مرجع 
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در یک نواخت  یک در حالت حرکت kهمه اجسام مرجع دیگر نیز که نسبت به  بkعالوه بر 

بایی به همیأ معنی مرجع شمرده شتونی و بترای تتیویأ     بو غیر دورانی هسرنی میمسرقخط 

واگتأ در  وقرتی  تتا   چراکته (؛ 78ص ب1381 )رننیتکب  باشنی kبا  ارن همقوانیأ طبیعی کامالً 

اما اگر قطار ترمتزی   .کنی ینممسادر قطار حرکت آن را ح   نواخت باشیب حال حرکت یک

و در ردرتار مکتانیکی اجستام     کنی تکان شیییی را به جلو ح  می مسادر نیز بگیردشییی ب

 حرکری به عقب مشهود است.   بنسبت به مسادر قطار

را به شراا واقعتی )کنتی شتین     نواخت کی ریغتوانی ایأ حرکت  مسادر داخل قطار می

جسم مرجع : »که تجربه خود را به ایأ صورت هم تفسیر کنی یتوان او می .قطار( نسبت دهی

مییان گرانشی وجود دارد )در حتیأ ترمتز کتردن(     باما نسبت به آن .مأ همواره ساکأ است

 بکنی. تحتت تتأثیر ایتأ میتیان ختاکریز و نمتیأ       که به جلو مروجه است و با نمان تغییر می

ن است که پیوسره ان سرعت اولی آنها و ایأ حرکت چنانواخت نیست  که یکحرکری دارنی 

 .«شود اسره میبه عقب ک

 ان مسترقل  را نمتان  و دضتا  ستت توان ینمت  خاصتش  تینسب در که أینشریا ببیترت أیبی

 ادامته  در اکنتون  ببتود  گردره نظر در یچهاربعی وسراریپ کی را آنیرد و لاا گب انیانه یگرید

 را یوتنیت ن کیت زید لخت یها چارچوابروانی  تاانرخاا کرد  را یمنحن نمانت   دضا رشیمس

 .بردارد راه سر ان بشونی ینم مشاهیه هگا چیه که

 پیشنهاد داد. اش هینظراو خود چنییأ آنمون تجربی برای محک ندن 

 و رد تجربی دییتأ وقوس کشنظریه نسبیت در 

پیییه دوپلر نسبیری را بترای آنمتون نظریته نستبیت پیشتنهاد داد. او       1907در سال  أیشرنیا

انتیانه  را  کننتی  یمت یی که با سرعت بتاال حرکتت   ها اتمان  شیه اگر تابشِ ساطع پیشنهاد کرد

 .  (92ص ب1382 )هادیپوربیم اثر دوپلر نسبیری را مشاهیه کنیم شایی بروان ببگیریم

که اثتر عرضتی دوپلتر را محاستبه     اتی کی ان بهرریأ آنمایشی «کونییگ» ب1963در سال 

 (.(Kundigi, 1893د داد. ایأ آنمایش تأیییی بر نظریه نسبیت بوارائه را کرده است 

را همراه با چنی آنمتون   ی نسبیت عام خودها نسخه 1917-1915ی ها سالطی بعیها او 

ان: پتیش ادرتادن    نتی عبارت هتا  آنمتون پیشتنهاد داد. ایتأ    اش هیت نظریا رد  یییتأمخرلف برای 

 گرانشی و انحراف نور در عبور ان کنار خورشیی. سرخ به انرقال)عطارد(ب  حضیض تیر
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 درواقتع محاسبه کترده بتود.    1843ش ادرادن حضیض عطارد را لوورییه در سال پیب البره

 43کته   کترد  یمت ی نت یب شیپچرخشی را برای میار تیر بر دور خورشیی  بنظریه گرانش نیوتأ

متیار   خود  هینظربا  أیشرنیا. (113-111ص ب1383 )ویلبثانیه کمرر ان مقیار رصیی آن بود 

ثانیه در قترن بته چترخش متیار      43 قاًیدق بیحات نسبیریعطارد را محاسبه کرد و دیی تصح

یک مودقیتت بترای نظریته نستبیت     . ایأ کنی یمعطارد نسبت به نظریه گرانش نیوتأ اضاده 

تبیتیأ   ت  که ذهأ دیزیکیانان را به ختود مشتغول داشتره بتود    ت ایأ نظریه یک پیییه را   بود.

و جیی گتردرأ ایتأ نظریته ان ستوی      یییتأچنیانی بر  ریتأثایأ محاسبه  درواقعاما  .کرد یم

 نیاشت. کیانانیزید

محاسبه میزان انحراف نور در هنگام عبور  بانجام داد أیشرنیایکی دیگر ان محاسباتی که 

ی نت یب شیپت  1783در سال  «جان مایکل»ایأ اثر را نیز اولیأ بار  درواقعان کنار خورشیی بود. 

بایی مثل ذرات معمولی بتر اثتر گترانش جتاا     اسریالل کرد که اگر نور ذره استب  او .کرد

او حرتی متیعی شتی اگتر جستمی بته        .(دانست یم)نیوتأ نور را نیز مرشکل ان ذرات  شود

ان میتیان   توانتی  ینمت  وقت چیهنور  ببرابر خورشیی داشره باشی 500چگالی خورشیی قطری 

انحتراف   باستت  با درض اینکته نتور ذره   «نولینر»بعیها  .(83)همانب ص.جاذبه آن درار کنی

ب  دست آورد مقیاری که او به پرتوی نور ان کنار خورشیی را مطابق نظریه نیوتأ محاسبه کرد.

)همتانب   منرشتر کترد  1803را در ستال  ختود   دستت آمتیه   هزارم ثانیه بود. او نرایج بته  875

 أیشتر نیا جیی گردره نشی. ب ایأ نظریهبودنظریه موجی نور در اوج خود  البره چون. (84ص

 برآورد کترد )همتانب  هزارم ثانیه  875انحراف پرتوی نور ان کنار خورشیی را  1911ر سال د

دستت آورد.   ب دو برابر ایأ مقتیار را بته  1915در سال خود  مجیداما در محاسبات  .(85ص

 .(89ص )همانبد اثر خمش دضا را نیز در نظر گردره بو بدر ایأ محاسبات جیییاینشریأ 

با همکاری دو گروه ت یکی در ادریقای جنوبی و دیگتری در   « ونادینگر»ب 1918در سال 

برنیل ت ان کسوف خورشیی عک  گردت تا ]به کمک آنها[ بروانی میزان انحرافِ نتورِ ستایرِ    

به ختاطر تالطتم    درواقع .(179ص ب1382 )نیباکالمبرا انیانه بگیرد  سرارگانِ کنارِ خورشیی

ایأ یعنی  شود وتا چنی ثانیه منحرف  توانی یم ها آننور  ها سرارهجو نمیأ موقع گاشرأ نور 

ان  درواقتع  .(95ص ب1383 )ویتلب محاسبات خمتش نتور در میتیان گرانشتی     اثری برابر با 

ستراره  ب پتنج  مجموع درتنها به دو عک  اعرماد کرد که  بشانزده عکسی که ادینگرون گردت

شتیه بتود مقایسته     ستوف گردرته  یی که قبل ان کها عک را با  هاآنعک   . اوداد یمرا نشان 
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 قابتل اعزامی به برنیل نیز هشت عک   ئتیه. "شی یییتأنسبیت عام "که د و اعالم کرد نمو

. البرته  (97)همتانب ص  دادنتی  یمت هفت ستراره را نشتان    کم دستگردت که هرکیام  اسرفاده 

و  عک  دیگر را که با تلسکوپ دیگری در برنیتل گردرته شتیه بتود     18راحری  ادینگرون به

 یییت تأبعتی ان  . (179ص ب1382 )نیبتاکالمب نادییه گردتت   کرد ینم یییتأنرایج نسبیت عام را 

ی بستیاری کته   ها مصاحبه رغم یعلادینگرون بود که جامعه علمی نظریه نسبیت را پایردت. 

ان طرف  ت گرچه پایردره شیه بود ت   ایأ نظریه بداشرنی اش هینظردرباره  أیشرنیامطبوعات با 

ایأ بود که هرچنی  1960نگرش غالب تا حیود سال  چراکه؛ لمی جیی گردره نشیجامعه ع

محرتوای مشتاهیتی آن    اما بیک نظریه بنیادی طبیعت مهم است عنوان به شک یبنسبیت عام 

 ب1383 )ویتلب نیتز نتاممکأ استت    درک آن دشتوار و محاستبه بتا آن    و  بسیار محیود بوده

 .گارانتی  ی کمتی را ان ستر  هتا  آنمتون  1960سال  ایأ نظریه تا ببه همیأ دلیل. (25-24ص

ادینگرتون بترای   ؛ چون مسرنیات تجربی سنجش دوباره انحراف نور بود ها آنموناغلب ایأ 

 ب1952 ب1947 ب1936 ب1929 ب1922ی هتا  ستال نظریه نسبیت کم بود. ایأ آنمتایش در   یییتأ

 )همتانب ت عتام نیاشتت   را بتا نستبی  همخوانی قابتل قبتولی    هاآننرایج  تکرار شی. اما 1973

 .(98ص

گرانشی انجام شی و نظریته نستبیت    سرخ به انرقالبارها آنمون  60تا  27ی ها سالدر بیأ 

 ب1938البرته در ستال    نشی. دانشمنیان ترجیح دادنی ایأ شکست را توجیه کننی. یییتأهم  بان

 .(92ص ب1382 پورب )هادی شی یییتأو  دوپلر نسبیری به محک آنمون گااشتاثر 

ی هتا  ینیب شیپگردت تا ب تالشی سخت انجام ها اخرروشدر پی کشف و  1960در سال 

 )ویتلب ی جییتیی صتورت گیترد    هتا  ینت یب شیپمحک آنمون سنجییه شود و  نسبیت عام با

ایأ بتود کته در    مسئله. اکنون دیزیک نسبیری بودتولی اخررنیز علت ایأ امر . (11ص ب1383

گرچته  بر نسبیت عام تکیه کرد.  توان یمهان تا چه حی ی رصیی و شناخت کیها دادهتحلیل 

 نتی یگو ینمچیز نیادی درباره نسبیت عام به ما مسرقیما ب تپ اخررها و نظایرشان ها اخرروش

را ان دیگتر   ها آنآثار نسبیت عامی  توان یمی سخر بهی دارنی و ا یهی یپبه دلیل اینکه دیزیک )

ب به نظریه نستبیت  شان ینوردهی و ریگ شکلل رونی اما برای تحلی نیروهای درگیر جیا کرد(

 بگردتت در پی تولی اخرردیزیک نسبیری صتورت  ی که ا ساله ستیبی ها تالش عان نیان است.

نمتان را بته میزانتی     ت  که خمش دضتا  بوددیکی نیز مرهون رقیبی چون نظریه برنز ت   قیری

 .کرد یمی نیب شیپمرفاوت با نسبیت 
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تتا آن نمتانب نفت  بتودن     ی جااا و کارآمی برای نسبیت بتود.  یکی رقیبت د نظریه برنز

 تینسب همخوانی خوبی داشت نشان مییاد که  اش یتجرب شواهی تمام باکه   ای هینظرچنیأ 

که نریجه یک آنمایش  مشخ  شی 60وقری در اواسط دهه  ... ستین گرانش هینظر تنها عام

( و ایأ سترآغان  26ص )همانب گردرنی تر یجیآنمون نظریه نسبیت را  بخوانی ینمبا نسبیت 

 :شود یمارائه  هاآننمایی کلی ان  یی شی که در ادامهبها آنمون

. ایأ آنمون که بتا استرفاده ان   اثر دوپلر نسبیری را آنمودنی« پونیت  ربکا» 1960در سال ت 

صتیِ نرتایجش بتا نستبیت همختوانی داشتت       در 10با خطتای   بتشییی موسبائر مشاهیه شی

 .(94-95ص ب1382 وربپ )هادی

رصی شی و مشاهیه شی که  ها اخرروششیه توسط  ییِ گسیلویرادب امواج 1969ت در سال 

بلنی هسرنی( نیز در اثر جاذبه گرانشتی   موج  طولالکررومغناطیسی با  امواجامواج رادیویی )که 

 درصییب با نسبیت عام سانگارنی. 15الی  10. ایأ نرایج با خطایی شونی یممنحرف 

ایأ رصیها تکرار شینی و  بار کحیاقل ی ههر سال بدر چنی شهر 75تا سال  69ان سال ت 

 .(103ص ب1383 )ویلب همخوانی نیاشتنرایج با نسبیت عام  بار کی تنها

شی و دیزیکیانان مطمئأ شینی کته   یییتأمیالدیب آنمایش اتووش دوباره تکرار و  60ت در دهه 

 (.46-48به پای تخت بودن دضا و نمان گااشت )همانب ص علت اخرالف نرایج دیگر را نبایی

ی هتا  کوتولته گرانشتی خورشتیی و    سرخ به انرقالی بعیی روی آشکار ساخرأ ها تالشت 

گرچته آن را  ؛ (67ص )همتانب  سال بعی نامودق بود 20تا  ها تالشاما ایأ  .سفیی مرمرکز شی

 ی نق  دانش دیزیک ان سطح سرارگان گااشرنی.پا  به

ایأ  .نیست کاملدیکی با شیوه رصیی جیییش پی برد که خورشیی کره ب 66سال ت در 

یکتی   جته ینر در .محاسبات میار عطارد را تغییر دهی بکنی یمبا اخراللی که ایجاد  توانست یم

 .(121ص )همانبی مهم نظریه نسبیت مخیوش شی ها تیمودقان 

پیشنهاد نیاده بود. اما در نمان  أیرشینانمانی نور آنمونی برای نسبیت عام بود که  ریتأخت 

ادرادگی حضیض تیتر( نقشتی    یا رد اولیأ شاهی بر صحت نسبیت عام )پیش یییتأسر درگمی 

 1967اوت  24ب 1967مه  11ب 1967ژانویه  18ایأ اثر در  1(.129ایفا کرد )همانب ص لیبی یب

                                                                                                                     
عالمت رادار بیش ان نظریه نیوتنی با درض ثابتت بتودن سترعت نتور      وبرگشت ردتمطابق با نسبیت عامب نمان  .1

میلیونیم ثانیه خواهی  250برابر  یریتأخب شود یماست. عالمت راداری که در مقارنه نبریأ ان نمیأ به مریخ درسراده 

 (.133ب ص1383)ویلب  کشی یمدقیقه طول  42ب وبرگشت ردتداشت . کل ایأ 
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 (.157رنی )همانب صدرصی با نسبیت عام همخوانی داش 20با دقت  ها جهینرسنجییه شی که 

 یی سزیمها ساعتگرانشی و اتساع نمان را به کمک  سرخ به انرقالدر دهه هفراد بارها ت 

یج همخوانی بیشترری بتا   و هر بار نرا آنمودنی ینییچرخ یمکه در هواپیماهایی به دور نمیأ 

 .(73-72ص )همانبنسبیت داشت 

استرفاده ان ستاعت اتمتی میتزر      گرانشتی را بتا   سترخ  بته  انرقال ت هم نیأ در دهه هفرادب

 )همتانب ت عتام بتود   ی بتر نستبی  یییت تأهییروژن در پرتاا موشک آنمودنی و بان هم نرایج 

 .(80-76ص

عیسی گرانشی و خمش نتور توستط    آن ان بعیکشف اخرروش دوتایی و  79در سال ت 

 .(108-107ص )همانبدیگر و مرفاوت بر نسبیت عام بود  ییییتأآن 

اما توادتق   .به چنی روش پخییگی خورشیی بررسی شی ددعات مرعید وت تا دهه هشرادب 

نظریه نستبیت هم نتان    ییمؤ أیتر یجی( و 24)همانب صنگردت عامی درباره آن صورت 

 مانی.باقی ی ان ابهام ا هالهدر 

انجام گردت کته نرتایج در توادتق کامتل بتا       مجیداًنمانی  ریتأخآنمون  1978در سال ت 

 .(157)همانب صدرصی بودنی  دهم کی با دقتنسبیتب 

و (A L Kholmetskii, T Yarman and O V Missevitch ,2008) خولمرستکی  نیز راً اخیت 

 واقعتیب  نرایج و ها داده واست ها اشرباه کرده  آنالیز دادهکه کونییگ در  انی دیگران نشان داده

گرچه هنتون هتم   ؛ دهنی می نشان را شریأنیا خاص نسبیت نظریه ان درصیی بیست انحراف

که آیا شراا سقوط اجسام  نیهسر بانیگردست به  سؤالدیزیکیانان به دالیل مرعیدی با ایأ 

محتوری   کته ایتیه  یعنی با آن ته   ؟ی بزرگ هم ماننی اشیاء کوچک یکسان استها جرمبرای 

 .(Carson ,2019) دهی یمنظریه نسبیت عام را شکل 

 گیری نتیجه

ه نظریه و مشتاهیه در ستیر تتیویأ و پتایرش نظریته نستبیت       در ایأ مقاله به بررسی رابط

یتک   بکه رابطه نظریه با مشتاهیه  دهی یمایأ سیر بیش ان هر چیز نشان ه است. پرداخره شی

 رابطه خطی و مسرقیم نیست.

ی و ستادگ  هتا  هیت نظربخشی بته   نسبیت دغیغه وحیت هینظردیییم که در درآینی تیویأ 

نظریه نسبیت ختاص یتک   : »ییگو یمکه هرمان بونیی  طور همان ؛نقش اساسی را بانی کرد

نیستت   تحمتل   قابلنیرا  ؛اساسی بودن وحیت دیزیک است ریناپا اجرناانریجه ضروری و 
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ی نتوری  ها یریگ انیانهولی ان نظر  بباشنی ارن همی لخت ان نظر دینامیکی ها دسرگاهکه تمام 

 .(38ص ب1381 )رننیکب« باشنی مرمایز ان یکییگر

ره تکیه بر ایأ نگرش که در حونه مفاهیم نظری نیز تنهتا بایتی بتر مفتاهیم برآمتیه ان      الب

 داشت. ییسزا هتجربه تکیه کرد نیز نقشی ب

امتا   و نوع رویکرد علمی او بتود.  أیشرنیای ها دغیغهگرچه تیویأ نظریه نسبیت مییون 

 درواقعگااشت.  ریتأثی نظریه مشاهیات معربر و حری چگونگی مشاهیه ده شکل جریاندر 

 تینستب  هینظر که پرسشی با هرگزیب قبل یعلم اتیتجرب و اتینظراسرفاده ان  بیوناینشریأ 

 شی. مواجه نمی یبنک یطراح آن جواا در را

شتاهی   بما در درآینی پایرش نظریه نسبیت ان طرف جامعه علمینریجه دیگر بحث اینکه 

 چنی روییاد مهم هسریم:

ستال طتول    10بیش ان  1918تا پایرش آن در سال  1906ال ان نمان ارائه نسبیت در س

 ؛نشان ان سردرگمی جامعته علمتی در آن نمتان دارد    بدر آنمون ایأ نظریه ریتأخکشیی. ایأ 

 ارائه شینی.   (آن ان بعیچه قبل و چه )نظریات رقیبی نیز  که نمانی  خصوصاً

که ایتأ   داننی یمهمه  بییی یک نظریه غلط ان آا درآها ینیب شیپوقری برخی ان  درواقع

ان  کیت  کتیام اما اینکه کیام گتزاره را بایتی حفتظ کنتیم و در      .نحوی بایی تغییر کنی نظریه به

 ؛دیگتر تتابع تجربته نیستت     انرختاا ایأ  قطعاً آنادی عمل نیادی وجود داردب هانظر ییتجی

تابع شترایط  آنمون نظریات نیز  ی دلسفی شرایط اجرماعی و ... است.ها درض شیپبلکه تابع 

موردنیتان  اقرصتادی   امکانات اقرصادی و غیرو هم نیأ میزان دسررسی محققیأ به  اجرماعی

 بیدعلت در نظتام   یی است کهینظرهایتجیتمایل همیشه در انرخااِ گرچه  برای آنمون است؛

 تغییر و اخرالل را ایجاد کننی. أیکمرر

ی و نیان جامعه علمی در ریپا همحاسبمسائلی چون  برای اولیأ بارکه در ایأ سیر دیییم 

ی در جینقشی اساسی  ب)نظریه نسبیت(و دیگر نظریاتش به یک نظریه خاص  ها دادهتحلیل 

   گردرأ و پرداخرأ دیزیکیانان مخرلف به ایأ نظریه ایفا کرد.

 رقیبتی  عنتوان  بته که نظریه برنز ت دیکتیب    طور همانی جیی شی؛ ها آنمونایأ نیان باعث انجام 

دانشمنیان بته  که باعث شی ت  داد یمدست  ت که همان نرایج را تا آن نمان به  یت عامبرای نسب

بخشی را ارائته   ی دیصلهها آنمونی جییی و دقیق برونی و سعی کننی ها آنمونسمت طراحی 

ناشی ان ایتأ   بییها آنمونی تالش برای طراحی و اجرای چنیأ ها علتگرچه یکی ان دهنی؛ 
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. دادنتی  یمت نظریه جییتی را تترجیح    بن به دالیل نظری و نیباشناخریبود که برخی دیزیکیانا

ان میان چنییأ نظریته رقیتب کته قبتل و بعتی ان      علت جیی گردره شین ایأ نظریه  درواقع

مرعتیدی داشتت کته در     یهتا  ی گیوکه ایأ نظریه  یأ بودا بنسبیت عام برای آن نوشره شی

که  ادزود یمرا به آن  ییها ی گیوو  دانسرنی یم را اساسی هاآن پردانان هینظر ونسبیت عام بود 

ی هتا  دترض  شیپت ی ان ا مجموعته  گرید  عبارت  به .(26ص ب1383 )ویلب نسبیت عام نیاشت

 پرستش را مبیل بته   ها هینظررا به ایأ سمت سوق داد و رقابت ایأ  هاآن بدلسفی دیزیکیانان

ی نستبیت عتام ان نظتر نتوع     اهت  آنمونجامعه علمی کرد. نکره مهم دیگر آن است که تعیاد 

 بدر ایأ میتان  بود کهبار  100یک آنمون حری کمرر ان  بو ان نظر تکرار شمار انگشت بآنمون

ایأ نظریته نیتز بتودیم و دیتییم کته جامعته علمتی         کننیه ابطالی ها شیآنماما شاهی برخی 

داده بتود   کته ادینگرتون تترجیح    طتور  همان ؛را معربر نشمارد ها آنموندیزیک ترجیح داد آن 

شتاهی بتودیم کته      نتیأ هم ان کسوف خورشیی را کنار بگاارد. شیه گردرهی ها عک بیشرر 

ب دیگتری تحلیل و با  ییمؤبا یک تحلیل  توانست یمی مرفاوتی داشت و ها لیتحلیک آنمون 

 ییتنهتا  بهرا  هینظر کی میتوان یما نم . علت ایأ امر ایأ است کهنسبیت عام باشی کننیه ابطال

 .میحک آنمون بگااربه م

و ابطتال   یییت تأما دیییم که نظریات دیزیکی ان طریق مقایسه بالواسطه و با تجربته قابتل   

بتا جهتان    تتوان  یمرا دقط ان طریق دهم خود ت که مبرنی بر نظریات دیگر است ت    آنهانیسرنی. 

ان  هتا  گزاره درواقعخارج مقایسه کرد؛ یعنی ان طریق گامی که مملو ان نظریه و اسرنراج است. 

کته نقتش عوامتل     شتود  یمت و ایأ باعث  کننی یمی با تجربه ارتباط پییا وخم چیپ پرراه بسیار 

ی اجرماعی و اقرصادیب اعربار و امکانات در دسررر ها نهینمی دلسفیب ها درض شیپمحیطی )

نیسرنی  ثرمؤتنها عوامل  نهایاب همه أیا باطردیاران یک نظریه در جامعه علمی( ادزایش یابی. اما 

و پایرش نظریات ان طترف   یییتأی و پردان هینظرو اخرالدات بر سر نقش تجربه و آنمون در 

ناشی ان دیین بخشی ان درآینی و غفلت ان بخش اعظم آن بتوده   زیهر چجامعه علمی بیش ان 

شتاهیی بتر تمتام نظریتات      تتوان  یمدر درآینی تیویأ و پایرش نظریه نسبیت  درواقعاست. 

هتر  مرمرکز شویمب ایأ خود بیش ان  نظرمان موردیادت. البره اگر تنها روی قسمت  شیه مطر 

تنهتا بتا یتک رابطته      ما نه که است  أیاگرایی و نیان به دهم  جانبه همهشاهیی بر ضرورت  زیچ

 هسریم.  خطی سادهب بلکه با کالدی پی ییه و با نظم خاص خود در رونی تولیی علم مواجه
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