فصلنامه علمی ـ پژوهشی
سال ششم ،شماره چهارم ،زمستان 1398
تاریخ دریافت مقاله97/12/27 :
تاریخ تأیید مقاله98/04/30 :

جایگاه مشاهده و نظریه در فرآیند
تدوین و پذیرش نظریه نسبیت
رضیه برجیان ،1علی عباسی

2

چکیده
د صی مقاله صز ط یق یک مطالعه مو دی ،یعنی ب تی نظ یـه نسـبیت ـاص و عـام صینشـتی و
نسبت آن با مشاهده و نظ یه و ص زیابی اگونگی به هگی ی صینشـتی صز نظ یـات فلسـفی صیـج د
زمان ود و نحوه صتتفاده صو صز مشاهدصت تج بی ب صی تدوی نظ یهصش ،نشان میدهیم ه صبطـه
بی نظ یه و مشاهده ،یک صبطه طی و مستقیم نیست .همینی بیان مـی نـیم ـه د فیزیـک
مد ن ،آزمودن نظ یات به تادگی میس نیست .بناب صی عوصم بسیا ی ب ونـد تـدوی و پـذی ش
نظ یه صز ط  ،جامعه علمی تأثی میگذص ند.
واژگان کلیدی :مشاهده ،نظ یه ،نظ یه نسبیت.

 .1دانشجو کارشناسی ارشی دیزیک دانشگاه آناد واحی تهران مرکزی

 .2اسرادیار و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة

rborjian@gmail.com
abbasi.8177@gmail.com

نحوه صتتناد :ب جیان ،ضیه؛ عباتی ،علی ش.)1398
«جایگاه مشاهده و نظ یه د ف آیند تدوی و پذی ش نظ یه نسبیت» ،حکمت صتالمی 6 ،ش ،)4ص127-109

مقدمه
میدانیم که مفاهیم کلیب نظریههاب مشاهیههای خال

و دادههای تجربیب مؤلفههای بنیتادی

علم جییی هسرنی .البره سؤال بنیادی ایأ است که چگونه نظریته بتا مشتاهیات و دادههتای
تجربی ارتباط پییا میکنی؟ ان دوران "بیکأ" و "میل" دییگاه اسرقرایی بتر ایتأ بتاور بتوده
است که دانشمنی کار خود را با مشاهیه آغان کرده و با تعمیم الگوهتای موجتود در دادههتاب
نظریهها را صورتبنیی میکنی .البره برای آنکه نظریهای ان لحاظ علمی سودمنی باشتی النم
است بهطور تجربی آنموده شود .اما آیا آنمون تجربی برای پایردرأ یک نظریه کادی استت؟
دیلسودان علم به ایأ سؤال پاسخهای مرفاوتی دادهانی .تجربهگرایان میعی کفایت تجربتهانتی
و ابطالگرایان تجربه را تنها بترای رد نظریتات کتادی متیداننتیب نته تأییتی نهتایی نظریتات
(چالمرنب 1389ب ص.)51
دایرابنی تأکیی میکنی که دانشمنیان برای رها کتردن یتا پتایردرأ یتک نظریتهب تنهتا بته
مشاهیات تجربی نظر نمیکننی .ان نظر وی دومیأ ضتی قاعتیه ارج نهتادن بته درضتیههتای
ناسانگار با مشاهیات و پیییهها و نرایج آنمایشهاست (دایرابنیب 1375ب ص.)57
گرچه هر نظریه ما را به پیشبینی بعضی ان مشاهیههتا بته جتای برختی دیگتر هتیایت
میکنی؛ اما ایأ هیایت اغلب همراه با مجموعهای ان پیشدترضهتاب درضتیههتای کمکتی و
قوانیأ مطابقت است که مشاهیه و نظریه را بههم مربوط میساننی و متا هرگتز نمتیتتوانیم
یک نظریه را بهتنهایی بیانماییم .بلکه هر نظریه صرداً بتهعنتوان بخشتی ان شتبکه نظریتههتا
آنمونپایر است (باربورب1392ب ص.)259
تومار کوهأ هر دوی نظریهها و دادههای تجربی را تتابع پتارادایمهتای رایتج جامعته
علمی میدانتی .ان نظتر او پتارادایم دسترهای ان پتیشدترضهتای مفهتومی مابعتیالطبیعی و
روششناخری است که در سنری علمی تبلور یادرته استت .بتا ظهتور یتک پتارادایم جییتیب
اطالعات و تجارا قبلی مجیداً تفسیر میشونی و به شیوهای جییتی دهمیتیه متیشتونی .در
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ایأ پارادایم جییی است که احسار میشود به اطالعات جییی نیتان استت و در پرتتو ایتأ
نیانب تجارا جییی آغان میگردنی.
ان منظر کوهأب هیچ قاعیهای بر انرخاا پارادایمها حاکم نیست و ما هیچ قاعیهای بترای
اسرعمال معیارهای علمی یا قضاوت درباره اهمیت خاص آنها در دست نیاریم .ارنیابی آنها
صرداً نوعی قضاوت است که جامعه علمی انجام میدهی (راسلب 1386ب ص .)86بر استار
مکرب اصالت تجربهب «علم ان تجربه آغان میکنی و به آن خترم متیشتود» (

cushing,1998,

 .)p.21حری اصول اولی عقلی نیز حاصل تجربه حسی هسرنی .به عبارت دیگرب کل معردتت
ما نسبت به جهان خارج مأخوذ ان تجربه استت .ان منظتر ایشتانب مشتاهیه ختام و دتارغ ان
پیشدرضهای ذهنی میتوانی اتفاق بیفری و مبیأ و منشأ درضیهسانی قرار بگیرد.
در مقابل ایشانب عیهای بر ایأ باورنی که همه دادهها انباشره ان نظریهانی و درواقع هتیچ
نبان مشاهیتی که عاری ان نظریه باشی وجود نیارد .نظریهها ان راههای بسیاری بر مشتاهیه
تأثیر مینهنی .گزینش پیییهها برای مطالعه و نیز انرخاا مرغیرهایی کته بترای انتیانهگیتری
مهم هسرنیب وابسره به نظریهانی .شکل پرسشهایی که میپرسیمب نوع پاسخهایی که دریادتت
میکنیم را معیأ میکننی و اینها تماماً نوع تبییأ علمی را جهت میدهنی .در سرتاسر تتاریخب
ان نمان ارسطو تا رنسان ب میل تبییأ علمی تغییر نکرده بود .تبییأ کتردن چیتزی ان لحتاظ
علمیب همان مبرهأ کردن آن با یک قانون همگانی است کته آنهتا غالبتاً مرضتمأ واژههتای
نظریانی .یعنی بهطور مسرقیم به مشاهیه ارجاع داده نمیشونی (کاپالییب 1377ب ص.)312
ایأ واژهها قطعاً مأخوذ ان تجربه نیز نیسرنی .پ

بایی ریشه آنها را در پتیشدترضهتای

دلسفی ت اجرماعی جسرجو کرد .ایأ واژهها بهعنوان شاهکلییهای پت وهشب ستیر تحقیقتات
تجربی و آنمونها را معیأ میکننی اساستاً آنمتونهتا در پتی یتادرأ روابتط بتیأ واژههتای
نظریانی .برخی در پی یادرأ ایأ روابط و برخی در پی تأییی تجربی روابتط پیشتنهادی بتیأ
ایأ واژههای نظریانی.
البره در اینجا نیز مسئله ساده نیست .پوالیینی معرقی استت کته ارنیتابی شتواهی همیشته
عملی اخریاری و همراه با صالحییی و قضاوت شخصی است .هتیچگونته قاعتیهای وجتود
نیارد که مشخ

کنی هرگاه بیأ یک نظریه و یک آنمایش اخرالف پیش آمیب بایی آنمتایش

را بهعنوان موردی ان بیقاعیگی وانهاد یا اعربار نظریه را مردود شمرد .ایأ الرزام به عقالنیت
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است که چنیأ تصمیماتی را ان دلبخواهی بودن مصون میدارد .به ایأ ترتیب دعالیت علمی

امری شخصی است نه ذهنی .او مشارکت در جامعه علمی را محادظ دیگری بترای تضتمیأ
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نمیتوان برای مجموعه ایأ تأیییات چیزی بیش ان ایأ ادعا کرد که دسرگاه پی ییه است؛ ولی
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انرخاا صحیح میدانی (راسلب 1386ب ص.)89-88
کوایأ معرقی است جیییتریأ ادعای علمی درباره پونیررون و ایأ گزاره که قلم در دسرم
هستب هردو به یک انیانه گزارههایی دیزیکی هسرنی و ما به ایأ اشیاء دیزیکی دقتط بته ایتأ
اعربار علم داریم که اجزای یک ساخرار مفهومی منظم را تشکیل میدهنی؛ ساخراری که چتون
کل واحیی دقط لبههایش به تجربه اصابت میکنتی .تاآنجاکته پتای معردتت در میتان استتب
روابط و قضایایی داریم که یک سلسله ان تجارا را به تجارا دیگر ربط متیدهتی (اعرمتادب
1375ب ص .)79ایأ تأثیر بیبییل جامعه علمی همانقیر که میتوانی مرأثر ان پیشدرضهتای
دلسفی و آنمایشهای موجود باشیب ان اهیاف شخصیب خصومتها و رداقتهتا و دعواهتای
سیاسی عقییتی نیز مرأثر است .ما نمونهای ان ایأ تأثیر را در جریان رد نظریه حی جرم کوتوله
سفیی چانیرا سخا و پایرش آن بعی ان چنی دهه شاهی هسریم (.)Cropper,2001,p 443-445
تمام ایأ گروهها برای تأییی نظرشان شواهیی ان تاریخ علمب خصوصاً علتم دیزیتک ارائته
میدهنی .یکی ان نظریاتی که بسیاری ان ایأ گروهها برای اثبات میعایشان بته آن استرناد متی
کننیب نظریه نسبیت است .نظریه نسبیت یکی ان دو نظریهای است که نگاه ما بته جهتان را در
قرن بیسرم تغییر داد و سرآغان پرسشها و تحقیقات جیییی شی که بیون آن (نسبیت) هرگز
ایأ سؤاالت و تحقیقات در علم دیزیک مطر نمیشی .ما در ایتأ مقالته بته مطالعته متوردیِ
رابطه نسبیت خاص و نسبیت عام با مشاهیه و نظریه در دو مرحلته تتیویأ و پتایرش آنهتا
میپردانیم.

زمینههای شکلگیری نسبیت خاص
قبل ان تیویأ نظریه نسبیتب دو نگرش کلیِ «ذرهای و موجی» پابهپای هم پتیش متیردرنتی.
نگرش ذرهایب مکانیک نیوتنی را شکل میداد و پیییههایی چتون گترانشب حرکتت و  ...را
صورتبنیی میکرد و نگرش موجی نیز در قالب معادالت ماکسولب پیییههتای الکرریکتیب
مغناطیسی و نور را تبییأ مینمود .در ایأ دوره تنها یک مفهوم پایردره شیه ان دضا و نمتان
وجود داشت که بسیاری آن را الیرغیر میدانسرنی؛ تا آنجاکه کانتت آن را ان مفتاهیم پیشتینی
بهحساا میآورد.
چالش اصلیِ پیشروی دیزیکیانان نظری که نمیتوانسرنی ان ایتیه یتک قتانون عمتومی
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برای تبییأ همه پیییههای جهانی دست بردارنیب ایأ بود که مکانیتک نیتوتنی بتا تبتییالت
گالیله و معادالت ماکسول با تبییالت لورنر

سانگار بود .ایأ تفاوت داحش و اینکته اگتر

تبییالت گالیله را در مورد نور بهکار میبردنی سرعت نور ت کته در الکررومغنتاطی

مقتیار

ثابت  cبهدستآمیه بود ت ان یک دسرگاه لخت به دسرگاه لخت دیگر تغییر میکردب به متااق
اینشریأ و دیگر دیزیکیانان خوش نمیآمی .آنها ترجیح میدادنتی کته یتک نظریته مرقتارن و
منسجم داشره باشنی نه دو نظریه ناسانگار .درواقع گالیله تبییالتش را بتا دترض بتینهایتت
بودن سرعت نور نوشره بود؛ چیزی که در نمان او بهلحاظ تجربی مستلم انگاشتره متیشتی.
سالها بعی ان او اولیأ آنمایشهایی که سرعت نور را بینهایت بهدست نمیدادنی انجام شی.
اما دیزیکیانان ان ایأ نکره چشمپوشی کردنی و ایأ تبییالت را تا وقوع چتالشهتای بعتیی
معربر دانسرنی.
در کنار ایأ چالشهای نظریب دیزیکیانان تجربی در پی یادرأ چیزی به نام «اتر» بودنی که
بهعنوان یک محیطب امواج الکررومغناطیسی در آن منرشر میشی؛ اما آنمایشهای آنها یکی پ
ان دیگری به شکست میانجامیی .یادرأ اتر ان دو جهت برای دیزیکیانان اهمیت داشت؛ یکتی
اینکه آنان با یادرأ اترب محیط انرشار امواج الکررومغناطیسی را پییا میکردنی و خصوصیاتش را
در معرض آنمون مینهادنیب و دیگر اینکه ت چون اتر تنها دسرگاهی بود که در آن سرعت نور
 cبود ت آنها دسرگاهی مرمایز مییادرنی که اتر نسبت به آن ساکأ بود .آنها به ایأ طریتقب یتک
آنمون دیزیکی برای مشخ

کردن یک چارچوا مطلق (یا ساکأ) مییادرنی؛ چیزی که اصل

همارنی بر نبودنش بنا نهاده شیه بود (رننیکب 1381ب ص.)17-16
دیزیکیانان ناچار بودنی برای توجیه بتهستادگی آشتکار نشتین اتترب بترای آن خواصتی
غیرعادی (مثل چگالی صفر و شفادیت کامل) در نظر بگیرنی .تنها وقری میشی اتر را آشتکار
کرد که ناظری در اتر با سرعت  vحرکت کنی و سرعت نور را  v+cانیانه بگیرد .مایکلسون
و مورلی برای یادرأ ایأ نریجهب دست به آنمایش ندنی .البره در ایتأ آنمتایش ناکتام مانینتی
(رننیکب 1381ب ص .)22-18ایأ آنمایش برخی ان دیزیکیانان را به ایتأ نریجته رستانی کته
بایی سرعت نور در تمام دسرگاههای لختب برابر  cباشی (همانب ص.)25
البره آنمایش مایکلسون و مورلی بارها تکرار شی؛ مثالً در سال  1920متیالدیب میلتر بته
تشویق اینشریأ و لورنر

114

آنمایش مایکلسون و مورلی را تکرار کرد .آنمایشهای وی بسیار

دقیقتر ان آنمایش مایکلسون و مورلی بود .در کمال تعجبب نرایج آنمایش وی اتتر را تأییتی

کرد .بعی ان آنب مایکلسون در سال  1930آنمایشش را در همان آنمایشتگاه تکترار کترد .در
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نیوتأ نظریهاش را بر چنی اصل (موضوع) بنا نهاد .ان جملته آنهتا ایتأ بتود کته قتوانیأ

نظریه نسبیت 

آنمایش او اتر مشاهیه نشی .سپ

میلر در مقالهای نشتان داد کته مایکلستون در آنمایشتش

کلیه شرایط آنمایش او را رعایت نکرده است (نیباکالمب 1382ب ص.)177-176
یکی دیگر ان چتالشهتای نظتریب چتارچواهتای لختت و تعیتیأ مصتادیق آن بتود.
چارچوبهای لخت چاچوبهایی هسرنی که سرعرشان نستبت بته یکتییگر ثابتت استت .ایتأ
اصطال اولیأ بار در دیزیک نیوتنی به کار ردت.
دیزیک در چارچواهای لختب شکل یکسانی دارنی .ایأ اصل همارنی دسرگاههتای لختت
نامییه میشود .او میگفت شما هرگز با یک طترا آنمایشتی دیزیکتی نمتیتوانیتی بفهمیتی
کیامیک ان دو چارچوبی که با سرعت ثابت نسبت به یکییگر حرکتت متیکننتی ستاکأب و
کیامیک مرحرک است.
او میعی بود که همه حرکات را صرداً بایی حرکاتی نسبی شمرد (هرگاه تنها به تصتوری
که در ذهأ ما ایجاد میکننیب توجه کنیم)؛ متثالً وقرتی قطتاری ان کنتار ختاکریز متیگتاردب
میتوان واقعیری که روی میدهی را به دو صورت بیان کرد که هر دو به یتک انتیانه موجته
هسرنی:
 .1واگأ نسبت به خاکریز در حرکت است.
 .2خاکریز نسبت به واگأ در حرکت است.
در مثال باالب در گزینه ( )1خاکریز جرم و چارچوا مرجع است و در گزینه ( )2واگتأ.
ان نظر اصول هم اهمیری نیارد که حرکت نسبت به چه جسمی مقایسه میشود.
ایأ اصل نهتنها عنوان میکنی که واگأ و خاکریز بهعنوان چارچواهای مرجعب بته یتک
انیانه کارآمی هسرنی و ما میتوانیم برای توصیف یک روییاد هرکیام را که بخواهیم اخریتار
کنیمب بلکه تصریح میکنی اگر قوانیأ عمومی طبیعت را چنتان بنویستیم کته در آن یتکبتار
خاکریز چارچوا مرجع باشی و بار دیگر واگأ قطارب در هتر دو متورد شتکل ایتأ قتوانیأ
عمومی طبیعت درباره قوانیأ مکانیک یکی خواهی بود.
دانشمنیان همیشه به یادرأ چنیأ قوانیأ عمومی و ثابت برای طبیعت عالقهمنی بتودهانتی
تا برواننی پیییههای مرغیر را بهسادگی تبییأ کننی .ایأ بهنوعی مرضمأ اصتل ستادگی استت
که «ویلیام اکام» بر آن پادشاری میکنی .او متیگویتی بایتی تبیینتی را بپتایریم کته کمرتریأ
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پی ییگی را دارد و ان همه تبییأها سادهتر است و بایی هنگامیکه میتوانیم چیتزی را بتیون
جعل یا درض موجودات اضادی تبییأ کنیمب موجوداتی اضادی را بترای تبیتیأ کتردن جعتل
نکنیم (کاپالییب 1377ب ص.)76
اما بعی ان آنب دیزیکیانان بایی دست به انرخاا میندنی یا میپایردرنی که موج میتوانتی
بیون محیطِ انرشار منرشر شود .یعنی تتأ بته بتانخوانی مفهتوم متوج متیدادنتی یتا اتتر را
میپایردرنی و ان مفهوم جسم صلب دست میکشیینی یا تغییری ان دهمشان ان دضتا و نمتان
را میپایردرنی .در ایأ دو صورت اخیرب به نظر نمیرسیی حفظ چارچواهای لخت هتمارن
بهسادگی میسر باشی .رها کردن هیچکیام ان ایأ پتیشدترضهتا ستاده نبتود .در ایتأ نمتان
(حیود سال)1892ب دیرزجرالی و لورنر

درضیهای را مطر کردنی که در آن درضتیهب تمتام

اجسام در جهت حرکت خود نسبت به اتر ساکأ منقبض میشینی و البره طولهای عمود بر
جهت حرکتب در اثر حرکت تغییر نمیکرد .لورنر

ایأ انقباض را بهوسیله نظریه الکررونی

خود در مورد ماده توضیح میداد که نمیشی دیگر نرایج آن را ان طریق تجربه بهدست آورد.
ایأ نظریه با آنمایش دیگری که در آن طول بانوهای تیاخلسنج مایکلسون ت متورلی برابتر
نبودب آنموده شی و شکست خورد.
درضیه کشش اتری موضوع آنمایشهای بعیی قرار گردت .ایأ درضیه با هتر دو نظریته
مکانیک و الکررومغناطی

سانگار بود .اما ان پ

دو آنمون «ابیراهتی سترارهای» و «ضتریب

همردت دیزو» بر نمیآمی (رننیکب 1381ب ص.)28-27
پ وهشهای نظری لورنر

در مورد پیییههتای نورشتناخری و الکررودینتامیکی اجستام

مرحرک نشان میداد که در ایأ قلمرو تجربه بیکموکاست بته نظریتهای بترای پییتیههتای
الکررومغناطیسی منرهی میشود که قانون ثابت بودن نور ختأل پیامتی ضتروری آن استت .در
ایأ گیرودار بود که نظریه نسبیت قیم به مییان نهاد و در پی تحلیلی که ان مفتاهیم دیزیکتی
نمان و دضا به عمل آمیب آشکار شی که میان اصل هتمارنی و قتانون انرشتار نتور کمرتریأ
تعارضی وجود نیارد و چون ایأ دو قانون بهصورت سیسرماتیک اعمال شینیب میتتوان بته
نظریه منسجمی دست یادت (اینشریأب 1378ب ص.)34-33
اینشریأ در مقاله خود درباره «الکررودینامیک اجستام مرحترک» نوشتت ...« :هتیچیتک ان
وی گیهای واقعیتهای مشاهیهشیه با مفهتوم ستکون مطلتق ارتبتاط نتیارد  ....بترای تمتام

116

دسرگاههایی که معادالت مکانیک در آنها برقرار استتب معتادالت الکررودینتامیکی و اپریکتی

خواهیم نامیی ت در نظر میگیریم و درض دیگری را نیز وارد میکنیم که در اولیأ نظر با درض
قبلی کامالً مغایر است و آن اینکه نور در خأل با سرعت  cمسرقل ان ماهیت حرکت چشمه آن
منرشر میشود .ایأ دو درض برای بیان یک نظریته ستاده و ستانگار الکررودینامیتک اجستام
مرحرک بر پایه نظریه ماکسول برای اجسام ساکأ کتامالً کتادی هسترنی» (هتادیپتورب 1382ب
البره اینشریأ برای انجام چنیأ کاری ان تبتییالتی کته لتورنر
اسرفاده کرد .اما بر خالف لورنر

قتبالً پیشتنهاد داده بتود

ت که تغییر طول جسم در راسرای حرکت نسبت به اتتر را

نظریه نسبیت 

ص.)35

جایگاه مشاهده و نظریه در فرآیند تدوین و پذیر

معادل نیز برقرار خواهی بود  ....در ادامهب ایأ درضهتا را ت کته بعتیاً آنهتا را اصتل نستبیت

1

تغییری ظاهری میدانست نه واقعی ت او ایأ تغییر را تغییتری واقعتی بتهحستاا آورد .وی
بهدلیل ایأ انرخاا در مفاهیم دضا و نمان دست برد .او در کرابش مینویسی« :نخست شتانه
ان نیر بار کلمه مبهم دضا خالی میکنیم؛ نیرا بایی در کمتال صتیاقت اعرتراف کترد کته بته
هیچروی نمیتوان تصوری ان آن در ذهأ پییی آورد» (اینشریأب 1378ب ص.)26
او بیان می کنی که بایی عیم دقری را که ان مرنتاهی بتودن سترعت انرشتار نتور حاصتل
میشودب در محاسبات و دهم ما ان دضا و نمان لحاظ گردد (همان).
او با تکیه بتر روش انتیانهگیتر ی داصتله دو رویتیاد ان هتم کته جتز ان طریتق تبتادل
سیگنالهای نوری برای همنمان کردن ساعتها ممکأ نیستب مفهوم همنمانی را نیر ستؤال
میبرد (همانب .)38-35
درواقع چیزی که اینشریأ را به ارائه ایأ پیشنهاد انقالبی هیایت کردب نگرانیهتای او در
مورد ماهیت نمان بود (رننیکب 1381ب ص .)38نگرش او به مفهوم نمتان و اینکته مرتأثر ان
ماخب تنها برای مفاهیم سنجشپایر و قابل انیانهگیری اعربار قائل بودب او را به ایتأ انرختاا
رهنمون شی.

مقدمات شکلگیری نسبیت عام
قانون اول نیوتأب آنمونی برای مشخ

کردن و بیرون کشیین چارچواهای لخت ان میتان

چارچواهای صلب است .هنگامی چارچوا صلب را لخت مینامیم که ذرات آناد نسبت
به آن شراا نیاشره باشنی .اما چون همه ذرات تحت تأثیر گترانش هسترنیب هتیچ ذرهای در
 .1همان اصل همارنی دسرگاههای لخت.
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نزدیکی یک جرم سنگیأ آناد نیست.
بنابرایأ یکی ان چالشهای عمیه پیشروی دیزیکیانان نظریب یتادرأ چتارچوا لختت
در جهان خارج بود .گرانش باعث میشی که ذرات شراا بگیرنی .البره گترانش در همتهجتا
بود .پ

نمیشی ناظرهایی (ذراتی) را یادت که شراا نیاشتره باشتنی [و بتا سترعت ثابتت

حرکت کننی].در نریجه دیزیکیانان بایی برای تحقق معیتار حرکتت یتکنواختتب منتاطقی را
مییادرنی که بهانیانه کادی ان هر ماده جاذبی دور باشی .وصول بته ایتأ معیتار ستخت بتود.
بنتتابرایأ دیزیکتتیانان عمتالً بتتا چتتارچواهتتای بتتهانتتیانه کتتادی (تقریبتاً) لختتت بتتهجتتای
چارچواهای لخت کار کرده و میکننی؛ گرچه ایأ پرسش باقی میمانی که چترا نیتوتأ بته
سمت تعریف چنیأ چارچواهایی که عمالً قابل دستیابی نبودنی ردت و نظریهاش را بتر
آن بنا نهاد؟
در مکانیک نیوتنی گرچه سرعت نسبی استب اما در مکانیک نیتوتنی و نستبیت ختاص
شراا مطلق است .به ایأ معنا که هرچنی ممکأ است بته دلیتل نبتود آنمتونی قتاطع بترای
مشخ

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

همان کشری با کوهی ان یخ برخورد کنیب هتیچ شتکی وجتود نخواهتی داشتت کته بتا ایتأ
برخوردب هم سرعت کوه یخ تغییر میکنی و هم سترعت کشتری .ایتأ تغییتر سترعت را بتا
آنمایشهای مرنوعی میتوان تجربه کرد.
تمام ایأ آنمایشهاب مقاومت ذره در برابر تغییر (شراا)را نشان متیدهنتی .ایتأ شتراا
نسبت به چارچواهای لخت (بیشراا) است .سؤال اساسیای که در اینجتا مطتر استت
ایأ است که چرا چارچواهای لخت ان دیگر چارچواها مرمایزنی و قوانیأ دیزیک تنها ان
یک چارچوا لخت به چارچوا لخت دیگر بایی هموردا (الیرغیر) بماننی؟
نیوتأ بهجای پاسخ به ایأ پرسشب ان دضای مطلق و برهمکنش ماده بتا آن ستخأ گفرته
بود و اینکه دضای مطلق در مقابل تغییر سرعت جسم مقاومت میکنی که آن را بتا  mنشتان
داد .ان نظر نیوتأ دضای مطلق همان اتر بود.
بر مفهوم دضای مطلق همیشه انرقاداتی مطر بوده است که عبارتنی ان:
 .1دضای مطلق صرداً «وصفی» است و هیچچیزی را توضیح نمیدهی.
 .2هیچ راه واحیی برای مشخ
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چارچوا لخت وجود نیارد.

کردن دضای مطلتق نیتوتنی ان میتان تعتیاد نامرنتاهی

اینشریأ بهنوعی نظریه نسبیت عامش را با سؤالی که نیوتأ بیپاسخ گااشره بتود شتروع
کرد؛ بهخصوص نمانی که آنمایش اتووش نشان داده بود که با دقت بسیار نیتاد [متیتتوان
دهمیی] تفاوتی میان مقیار جرم لخری و گرانشی وجود نیارد.
اتووش در سالهای  1918-1919با طرحی نیرکانه توانست دقت انتیانهگیتری نستبت
جرم لخری به جرم گرانشی را ادزایش دهی (نیوتأ پیشنهاد داده بتود بترای ایتأ ستنجش ان
اتووش ان ترانوی پی شی اسرفاده کرد .اگر نسبت نیروی لخری به نیروی گرانشی بترای

نظریه نسبیت 

آونگ اسرفاده شود).

جایگاه مشاهده و نظریه در فرآیند تدوین و پذیر

 .3تصور چیزی که کنش نیارد اما مورد کنش واقع میشودب سخت است.

دو جسم مرفاوت باشیب یک گشراور یا نیروی پی شی بهوجود خواهی آمی که میله را حتول
محور قائم میچرخانی .آنمایشها چنیأ انحرادی را نشان نیادنی .دقت ایأ آنمایش یتک در
میلیارد بود (ویلب 1383ب ص.)46-45
نرایج آنمایش اتووش پیامی بنیادی و بسیار مهم برای ما دارد .ایأ نریجهها بته متا نشتان
میدهی که دضا ت نمان خمییه است (همانب ص.)32
اینشریأ ایأ مشاهیه ساده تجربی را که همه اجسام با شراا یکسان سقوط میکننیب پایه
نظریه نسبیت عام خود قرار داد و با آنب یک آنمتایش دکتری ستاخت و آن را نیتز یکتی ان
مبانی نظریه خود قرار داد (همانب ص.)34
در مکانیک نیوتنیب "جرم لخری" مقاومت جسم در مقابل تغییتر سترعت بتود و "جترم
گرانشی" نمایانگر تأثیر جاذبه گرانشی بر اجسام .اینشریأ معرقی بود چتون متا دلیلتی بترای
گزینش چارچواهایی که نسبت به هم حرکت یکنواخت (شراا صفر) دارنی نیاریمب بایی
بپایریم که تمام چارچواهای صلب با هم همارننی؛ چه نسبت بته هتم بتا سترعت ثابتت
حرکت بکننی و چه اینکه نسبت به هم شراا ثابری داشره باشنی .اینشتریأ در کرتاا نستبیت
خود ایأ مطلب را ایأگونه توضیح میدهی« :تاکنون هرگز به همارنی تمام اجسام مرجتع

k

ان نظر تیویأ قوانیأ طبیعی قائل نبودهایم .سیر حرکت ما بیشرر بر خطوط نیر بتوده استت.
نخست درض کردیم جسمِ مرجعی هم ون  kوجود دارد که وضع حرکتت آن بتهصتورتی
است که قانون گالیله بر آن صیق میکنی .اگر ذرهای به حال خود رها شود و بهانیانه کتادی
ان ذرات دیگر دور باشیب بهصورت یکنواخت

بر خط مسرقیم حرکت میکنی .نستبت بته k

(چارچوا مرجع گالیلهای) قوانیأ طبیعت بایی به سادهتتریأ صتورت ممکتأ باشتنی .ولتی

119

سال ششم ،شماره چهارم ،زمستان 1398

عالوه بر kب همه اجسام مرجع دیگر نیز که نسبت به  kدر حالت حرکت یکنواخت در یک
خط مسرقیم و غیر دورانی هسرنیب بایی به همیأ معنی مرجع شمرده شتونی و بترای تتیویأ
قوانیأ طبیعی کامالً همارن با  kباشنی (رننیتکب 1381ب ص)78؛ چراکته تتا وقرتی واگتأ در
حال حرکت یکنواخت باشیب مسادر قطار حرکت آن را ح
شییی بگیردب مسادر نیز تکان شیییی را به جلو ح

نمیکنی .اما اگر قطار ترمتزی

میکنی و در ردرتار مکتانیکی اجستام

نسبت به مسادر قطارب حرکری به عقب مشهود است.
مسادر داخل قطار میتوانی ایأ حرکت غیر یکنواخت را به شراا واقعتی (کنتی شتین
قطار) نسبت دهی .او میتوانی تجربه خود را به ایأ صورت هم تفسیر کنی که« :جسم مرجع
مأ همواره ساکأ است .اما نسبت به آنب مییان گرانشی وجود دارد (در حتیأ ترمتز کتردن)
که به جلو مروجه است و با نمان تغییر میکنی .تحتت تتأثیر ایتأ میتیان ختاکریز و نمتیأب
حرکری دارنی که یکنواخت نیست و ایأ حرکت چنان است که پیوسره ان سرعت اولی آنها
به عقب کاسره میشود».
بییأ ترتیبب اینشریأ که در نسبیت خاصتش نمتیتوانستت دضتا و نمتان را مسترقل ان
دیگری انیانه بگیرد و لاا آن را یک پیوسرار چهاربعیی در نظر گردره بتودب اکنتون در ادامته
مسیرش دضا ت نمان منحنی را انرخاا کرد تا بروانی چارچواهای لخت دیزیتک نیتوتنی را
که هیچگاه مشاهیه نمیشونیب ان سر راه بردارد.
او خود چنییأ آنمون تجربی برای محک ندن نظریهاش پیشنهاد داد.

نظریه نسبیت در کشوقوس تأیید و رد تجربی
اینشریأ در سال  1907پیییه دوپلر نسبیری را بترای آنمتون نظریته نستبیت پیشتنهاد داد .او
پیشنهاد کرد اگر تابشِ ساطعشیه ان اتمهایی که با سرعت بتاال حرکتت متیکننتی را انتیانه
بگیریمب شایی بروانیم اثر دوپلر نسبیری را مشاهیه کنیم (هادیپورب 1382ب ص.)92
در سال 1963ب «کونییگ» یکی ان بهرریأ آنمایشاتی که اثتر عرضتی دوپلتر را محاستبه
کرده است را ارائه داد .ایأ آنمایش تأیییی بر نظریه نسبیت بود ).)Kundigi, 1893
او بعیها طی سالهای  1917-1915نسخههای نسبیت عام خود را همراه با چنی آنمتون
مخرلف برای تأییی یا رد نظریتهاش پیشتنهاد داد .ایتأ آنمتونهتا عبارتنتی ان :پتیش ادرتادن
حضیض تیر (عطارد)ب انرقالبهسرخ گرانشی و انحراف نور در عبور ان کنار خورشیی.
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نظریه گرانش نیوتأب چرخشی را برای میار تیر بر دور خورشیی پیشبینتی متیکترد کته 43
ثانیه کمرر ان مقیار رصیی آن بود (ویلب 1383ب ص .)113-111اینشریأ با نظریه خود متیار
عطارد را محاسبه کرد و دیی تصحیحات نسبیریب دقیقاً  43ثانیه در قترن بته چترخش متیار
عطارد نسبت به نظریه گرانش نیوتأ اضاده میکنی .ایأ یک مودقیتت بترای نظریته نستبیت
بود .ایأ نظریه یک پیییه را ت که ذهأ دیزیکیانان را به ختود مشتغول داشتره بتود ت تبیتیأ
دیزیکیانان نیاشت.

نظریه نسبیت 

میکرد .اما درواقع ایأ محاسبه تأثیر چنیانی بر تأییی و جیی گتردرأ ایتأ نظریته ان ستوی
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البرهب پیش ادرادن حضیض عطارد را لوورییه در سال  1843محاسبه کترده بتود .درواقتع

یکی دیگر ان محاسباتی که اینشریأ انجام دادب محاسبه میزان انحراف نور در هنگام عبور
ان کنار خورشیی بود .درواقع ایأ اثر را نیز اولیأ بار «جان مایکل» در سال  1783پتیشبینتی
کرد .او اسریالل کرد که اگر نور ذره استب بایی مثل ذرات معمولی بتر اثتر گترانش جتاا
شود (نیوتأ نور را نیز مرشکل ان ذرات میدانست) .او حرتی متیعی شتی اگتر جستمی بته
چگالی خورشیی قطری  500برابر خورشیی داشره باشیب نور هیچوقت نمتیتوانتی ان میتیان
جاذبه آن درار کنی(.همانب ص .)83بعیها «نولینر» با درض اینکته نتور ذره استتب انحتراف
پرتوی نور ان کنار خورشیی را مطابق نظریه نیوتأ محاسبه کرد .مقیاری که او بهدست آوردب
 875هزارم ثانیه بود .او نرایج بتهدستت آمتیه ختود را در ستال 1803منرشتر کترد (همتانب
ص .)84البره چون نظریه موجی نور در اوج خود بودب ایأ نظریه جیی گردره نشی .اینشتریأ
در سال  1911انحراف پرتوی نور ان کنار خورشیی را  875هزارم ثانیه برآورد کترد (همتانب
ص .)85اما در محاسبات مجید خود در سال 1915ب دو برابر ایأ مقتیار را بتهدستت آورد.
اینشریأ در ایأ محاسبات جیییب اثر خمش دضا را نیز در نظر گردره بود (همانب ص.)89
در سال 1918ب «ادینگرون» با همکاری دو گروه ت یکی در ادریقای جنوبی و دیگتری در
برنیل ت ان کسوف خورشیی عک

گردت تا [به کمک آنها] بروانی میزان انحرافِ نتورِ ستایرِ

سرارگانِ کنارِ خورشیی را انیانه بگیرد (نیباکالمب 1382ب ص .)179درواقع به ختاطر تالطتم
جو نمیأ موقع گاشرأ نور سرارهها نور آنها میتوانی تا چنی ثانیه منحرف شود و ایأ یعنی
اثری برابر با محاسبات خمتش نتور در میتیان گرانشتی (ویتلب 1383ب ص .)95درواقتع ان
شانزده عکسی که ادینگرون گردتب تنها به دو عک
را نشان میداد .او عک

اعرماد کرد که در مجموعب پتنج ستراره

آنها را با عک هایی که قبل ان کستوف گردرته شتیه بتود مقایسته
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نمود و اعالم کرد که "نسبیت عام تأییی شی" .هیئت اعزامی به برنیل نیز هشت عک

قابتل

اسرفاده گردت که هرکیام دستکم هفت ستراره را نشتان متیدادنتی (همتانب ص .)97البرته
ادینگرون بهراحری  18عک

دیگر را که با تلسکوپ دیگری در برنیتل گردرته شتیه بتود و

نرایج نسبیت عام را تأییی نمیکرد نادییه گردتت (نیبتاکالمب 1382ب ص .)179بعتی ان تأییتی
ادینگرون بود که جامعه علمی نظریه نسبیت را پایردت .علیرغم مصاحبههای بستیاری کته
مطبوعات با اینشریأ درباره نظریهاش داشرنیب ایأ نظریه ت گرچه پایردره شیه بود ت ان طرف
جامعه علمی جیی گردره نشی؛ چراکه نگرش غالب تا حیود سال  1960ایأ بود که هرچنی
نسبیت عام بیشک بهعنوان یک نظریه بنیادی طبیعت مهم استب اما محرتوای مشتاهیتی آن
بسیار محیود بوده و درک آن دشتوار و محاستبه بتا آن نیتز نتاممکأ استت (ویتلب 1383ب
ص .)25-24به همیأ دلیلب ایأ نظریه تا سال  1960آنمتونهتای کمتی را ان ستر گارانتی.
اغلب ایأ آنمونها سنجش دوباره انحراف نور بود؛ چون مسرنیات تجربی ادینگرتون بترای
تأییی نظریه نسبیت کم بود .ایأ آنمتایش در ستالهتای 1922ب 1929ب 1936ب 1947ب 1952ب
 1973تکرار شی .اما نرایج آنها همخوانی قابتل قبتولی را بتا نستبیت عتام نیاشتت (همتانب
ص.)98
در بیأ سالهای  27تا  60بارها آنمون انرقالبهسرخ گرانشی انجام شی و نظریته نستبیت
بان هم تأییی نشی .دانشمنیان ترجیح دادنی ایأ شکست را توجیه کننی .البرته در ستال 1938ب
اثر دوپلر نسبیری به محک آنمون گااشت و تأییی شی (هادیپورب 1382ب ص.)92
در سال  1960و در پی کشف اخرروشهاب تالشی سخت انجام گردت تا پیشبینیهتای
نسبیت عام با محک آنمون سنجییه شود و پیشبینتیهتای جییتیی صتورت گیترد (ویتلب
1383ب ص .)11علت ایأ امر نیز تولی اخرردیزیک نسبیری بود .اکنون مسئله ایأ بتود کته در
تحلیل دادههای رصیی و شناخت کیهان تا چه حی میتوان بر نسبیت عام تکیه کرد .گرچته
اخرروشهاب تپ اخررها و نظایرشان مسرقیما چیز نیادی درباره نسبیت عام به ما نمیگوینتی
(به دلیل اینکه دیزیک پی ییهای دارنی و بهسخری میتوان آثار نسبیت عامی آنها را ان دیگتر
نیروهای درگیر جیا کرد) اما برای تحلیل رونی شکلگیری و نوردهیشانب به نظریه نستبیت
عان نیان است .تالشهای بیستسالهای که در پی تولی اخرردیزیک نسبیری صتورت گردتتب
قیری نیز مرهون رقیبی چون نظریه برنز ت دیکی بود که خمش دضتا ت نمتان را بته میزانتی
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بتودن
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تشییی موسبائر مشاهیه شیب با خطتای  10درصتیِ نرتایجش بتا نستبیت همختوانی داشتت

نظریه نسبیت 

نظریه برنز ت دیکی رقیبی جااا و کارآمی برای نسبیت بتود .تتا آن نمتانب نفت

چنیأ نظریهای که با تمام شواهی تجربیاش همخوانی خوبی داشت نشان مییاد که نسبیت
عام تنها نظریه گرانش نیست  ...وقری در اواسط دهه  60مشخ

شی که نریجه یک آنمایش

با نسبیت نمیخوانیب آنمون نظریه نسبیت را جییتر گردرنی (همانب ص )26و ایأ سترآغان
آنمونهایی شی که در ادامهب نمایی کلی ان آنها ارائه میشود:
ت در سال « 1960ربکا ت پونی» اثر دوپلر نسبیری را آنمودنی .ایأ آنمون که بتا استرفاده ان
(هادیپورب 1382ب ص.)94-95
ت در سال 1969ب امواج رادیوییِ گسیلشیه توسط اخرروشها رصی شی و مشاهیه شی که
امواج رادیویی (که امواج الکررومغناطیسی با طول موج بلنی هسرنی) نیز در اثر جاذبه گرانشتی
منحرف میشونی .ایأ نرایج با خطایی  10الی  15درصییب با نسبیت عام سانگارنی.
ت ان سال  69تا سال  75در چنی شهرب هر ساله حیاقل یکبار ایأ رصیها تکرار شینی و
تنها یکبار نرایج با نسبیت عام همخوانی نیاشت (ویلب 1383ب ص.)103
ت در دهه  60میالدیب آنمایش اتووش دوباره تکرار و تأییی شی و دیزیکیانان مطمئأ شینی کته
علت اخرالف نرایج دیگر را نبایی به پای تخت بودن دضا و نمان گااشت (همانب ص.)46-48
ت تالشهای بعیی روی آشکار ساخرأ انرقالبهسرخ گرانشتی خورشتیی و کوتولتههتای
سفیی مرمرکز شی .اما ایأ تالشها تا  20سال بعی نامودق بود (همتانب ص)67؛ گرچته آن را
به پای نق

دانش دیزیک ان سطح سرارگان گااشرنی.

ت در سال 66ب دیکی با شیوه رصیی جیییش پی برد که خورشیی کره کامل نیست .ایأ
میتوانست با اخراللی که ایجاد میکنیب محاسبات میار عطارد را تغییر دهی .در نریجته یکتی
ان مودقیتهای مهم نظریه نسبیت مخیوش شی (همانب ص.)121
ت تأخیر نمانی نور آنمونی برای نسبیت عام بود که اینشریأ پیشنهاد نیاده بود .اما در نمان
سر درگمی تأییی یا رد اولیأ شاهی بر صحت نسبیت عام (پیشادرادگی حضیض تیتر) نقشتی
1

بیبییل ایفا کرد (همانب ص .)129ایأ اثر در  18ژانویه 1967ب  11مه 1967ب  24اوت 1967
 .1مطابق با نسبیت عامب نمان ردتوبرگشت عالمت رادار بیش ان نظریه نیوتنی با درض ثابتت بتودن سترعت نتور
است .عالمت راداری که در مقارنه نبریأ ان نمیأ به مریخ درسراده میشودب تأخیری برابر  250میلیونیم ثانیه خواهی
داشت  .کل ایأ ردتوبرگشتب  42دقیقه طول میکشی (ویلب 1383ب ص.)133
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سنجییه شی که نریجهها با دقت  20درصی با نسبیت عام همخوانی داشرنی (همانب ص.)157
ت در دهه هفراد بارها انرقالبهسرخ گرانشی و اتساع نمان را به کمک ساعتهای سزیمی
که در هواپیماهایی به دور نمیأ میچرخیینی آنمودنی و هر بار نرایج همخوانی بیشترری بتا
نسبیت داشت (همانب ص.)73-72
ت هم نیأ در دهه هفرادب انرقالبتهسترخ گرانشتی را بتا استرفاده ان ستاعت اتمتی میتزر
هییروژن در پرتاا موشک آنمودنی و بان هم نرایج تأییتیی بتر نستبیت عتام بتود (همتانب
ص.)80-76
ت در سال  79کشف اخرروش دوتایی و بعی ان آن عیسی گرانشی و خمش نتور توستط
آن تأیییی دیگر و مرفاوت بر نسبیت عام بود (همانب ص.)108-107
ت تا دهه هشرادب ددعات مرعید و به چنی روش پخییگی خورشیی بررسی شی .اما توادتق
عامی درباره آن صورت نگردت (همانب ص )24و جییتریأ مؤیی نظریه نستبیت هم نتان
در هالهای ان ابهام باقی مانی.
ت در سال  1978آنمون تأخیر نمانی مجیداً انجام گردت کته نرتایج در توادتق کامتل بتا
نسبیتب با دقت یکدهم درصی بودنی (همانب ص.)157
ت اخیراً نیز خولمرستکی ) (A L Kholmetskii, T Yarman and O V Missevitch ,2008و
دیگران نشان دادهانی که کونییگ در آنالیز دادهها اشرباه کرده است و دادهها و نرایج واقعتیب
انحراف بیست درصیی ان نظریه نسبیت خاص اینشریأ را نشان میدهنی؛ گرچه هنتون هتم
دیزیکیانان به دالیل مرعیدی با ایأ سؤال دست به گریبان هسرنی که آیا شراا سقوط اجسام
برای جرمهای بزرگ هم ماننی اشیاء کوچک یکسان است؟ یعنی با آن ته کته ایتیهمحتوری
نظریه نسبیت عام را شکل میدهی (.)Carson ,2019

نتیجهگیری
در ایأ مقاله به بررسی رابطه نظریه و مشتاهیه در ستیر تتیویأ و پتایرش نظریته نستبیت
پرداخره شیه است .ایأ سیر بیش ان هر چیز نشان میدهی که رابطه نظریه با مشتاهیهب یتک
رابطه خطی و مسرقیم نیست.
دیییم که در درآینی تیویأ نظریه نسبیت دغیغه وحیتبخشی بته نظریتههتا و ستادگی
نقش اساسی را بانی کرد؛ همانطور که هرمان بونیی میگویی« :نظریه نسبیت ختاص یتک
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نریجه ضروری و اجرنااناپایر اساسی بودن وحیت دیزیک است؛ نیرا قابل تحمتل نیستت

که تمام دسرگاههای لخت ان نظر دینامیکی همارن باشنیب ولی ان نظر انیانهگیریهای نتوری
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اینشریأ بیون اسرفاده ان نظریات و تجربیات علمی قبلیب هرگز با پرسشی که نظریه نستبیت

نظریه نسبیت 

مرمایز ان یکییگر باشنی» (رننیکب 1381ب ص.)38
البره تکیه بر ایأ نگرش که در حونه مفاهیم نظری نیز تنهتا بایتی بتر مفتاهیم برآمتیه ان
تجربه تکیه کرد نیز نقشی بهسزایی داشت.
گرچه تیویأ نظریه نسبیت مییون دغیغههای اینشریأ و نوع رویکرد علمی او بتود .امتا
در جریان شکلدهی نظریه مشاهیات معربر و حری چگونگی مشاهیه تأثیر گااشت .درواقع
را در جواا آن طراحی کنیب مواجه نمیشی.
نریجه دیگر بحث اینکه ما در درآینی پایرش نظریه نسبیت ان طرف جامعه علمیب شتاهی
چنی روییاد مهم هسریم:
ان نمان ارائه نسبیت در سال  1906تا پایرش آن در سال  1918بیش ان  10ستال طتول
کشیی .ایأ تأخیر در آنمون ایأ نظریهب نشان ان سردرگمی جامعته علمتی در آن نمتان دارد؛
خصوصاً نمانی که نظریات رقیبی نیز (چه قبل و چه بعی ان آن) ارائه شینی.
درواقع وقری برخی ان پیشبینیهای یک نظریه غلط ان آا درآییب همه میداننی که ایتأ
نظریه بهنحوی بایی تغییر کنی .اما اینکه کیام گتزاره را بایتی حفتظ کنتیم و در کتیامیتک ان
تجییی نظرها آنادی عمل نیادی وجود داردب قطعاً ایأ انرختاا دیگتر تتابع تجربته نیستت؛
بلکه تابع پیشدرضهای دلسفی شرایط اجرماعی و  ...است .آنمون نظریات نیز تابع شترایط
اجرماعی و هم نیأ میزان دسررسی محققیأ به امکانات اقرصادی و غیر اقرصتادی موردنیتان
برای آنمون است؛ گرچه تمایل همیشه در انرخااِ تجییینظرهایی است که در نظتام دعلتیب
کمرریأ تغییر و اخرالل را ایجاد کننی.
در ایأ سیر دیییم که برای اولیأ بار مسائلی چون محاسبهپایری و نیان جامعه علمی در
تحلیل دادهها و دیگر نظریاتش به یک نظریه خاص (نظریه نسبیت)ب نقشی اساسی در جیی
گردرأ و پرداخرأ دیزیکیانان مخرلف به ایأ نظریه ایفا کرد.
ایأ نیان باعث انجام آنمونهای جیی شی؛ همانطور که نظریه برنز ت دیکتیب بتهعنتوان رقیبتی
برای نسبیت عام ت که همان نرایج را تا آن نمان بهدست میداد ت باعث شی که دانشمنیان بته
سمت طراحی آنمونهای جییی و دقیق برونی و سعی کننی آنمونهای دیصلهبخشی را ارائته
دهنی؛ گرچه یکی ان علتهای تالش برای طراحی و اجرای چنیأ آنمونهاییب ناشی ان ایتأ
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بود که برخی دیزیکیانان به دالیل نظری و نیباشناخریب نظریه جییتی را تترجیح متیدادنتی.
درواقع علت جیی گردره شین ایأ نظریه ان میان چنییأ نظریته رقیتب کته قبتل و بعتی ان
نسبیت عام برای آن نوشره شیب ایأ بود که ایأ نظریه وی گیهتای مرعتیدی داشتت کته در
نسبیت عام بود و نظریهپردانان آنها را اساسی میدانسرنی و وی گیهایی را به آن میادزود که
نسبیت عام نیاشت (ویلب 1383ب ص .)26به عبارت دیگر مجموعتهای ان پتیشدترضهتای
دلسفی دیزیکیانانب آنها را به ایأ سمت سوق داد و رقابت ایأ نظریهها را مبیل بته پرستش
جامعه علمی کرد .نکره مهم دیگر آن است که تعیاد آنمونهتای نستبیت عتام ان نظتر نتوع
آنمونب انگشتشمار و ان نظر تکرارب یک آنمون حری کمرر ان  100بار بود که در ایأ میتانب
ما شاهی برخی آنمایشهای ابطالکننیه ایأ نظریته نیتز بتودیم و دیتییم کته جامعته علمتی
دیزیک ترجیح داد آن آنمونها را معربر نشمارد؛ همانطتور کته ادینگرتون تترجیح داده بتود
بیشرر عک های گردرهشیه ان کسوف خورشیی را کنار بگاارد .هم نتیأ شتاهی بتودیم کته
یک آنمون تحلیلهای مرفاوتی داشت و میتوانست با یک تحلیل مؤیی و با تحلیل دیگتریب
ابطالکننیه نسبیت عام باشی .علت ایأ امر ایأ است که ما نمیتوانیم یک نظریه را بهتنهتایی
به محک آنمون بگااریم.
ما دیییم که نظریات دیزیکی ان طریق مقایسه بالواسطه و با تجربته قابتل تأییتی و ابطتال
نیسرنی .آنها را دقط ان طریق دهم خود ت که مبرنی بر نظریات دیگر است ت میتتوان بتا جهتان
خارج مقایسه کرد؛ یعنی ان طریق گامی که مملو ان نظریه و اسرنراج است .درواقع گزارههتا ان
راه بسیار پر پیچوخمی با تجربه ارتباط پییا میکننی و ایأ باعث متیشتود کته نقتش عوامتل
محیطی (پیشدرضهای دلسفیب نمینههای اجرماعی و اقرصادیب اعربار و امکانات در دسررر
طردیاران یک نظریه در جامعه علمی) ادزایش یابی .اما با ایأهمهب اینها تنها عوامل مؤثر نیسرنی
و اخرالدات بر سر نقش تجربه و آنمون در نظریهپردانی و تأییی و پایرش نظریات ان طترف
جامعه علمی بیش ان هر چیز ناشی ان دیین بخشی ان درآینی و غفلت ان بخش اعظم آن بتوده
است .درواقع در درآینی تیویأ و پایرش نظریه نسبیت میتتوان شتاهیی بتر تمتام نظریتات
مطر شیه یادت .البره اگر تنها روی قسمت مورد نظرمان مرمرکز شویمب ایأ خود بیش ان هتر
چیز شاهیی بر ضرورت همهجانبهگرایی و نیان به دهم ایأ است که ما نهتنهتا بتا یتک رابطته
خطی سادهب بلکه با کالدی پی ییه و با نظم خاص خود در رونی تولیی علم مواجه هسریم.
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