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 جلسه سوم:

کار گرفته ی جلسات بهدرجلسات اول و دوم سعی کردیم روش علمی صحیحی را بیان نماییم که اگر در ادامه

 مان دچار انحراف و لغزش خواهیم شد.شود کمتر در مسیر علمی

 نماییم.ی امروز را با طرح یک سوال آغاز میجلسه

 

 فرقی با یکدیگر دارند؟دو ضربدر فوق چه 

رنگ، جا)مکان یا مختصات جغرافیای(، شکل، زمان خلق، جرم و فاصله از های توان گفت از جنبهدر پاسخ می

 زمین و... با یکدیگر متفاوتند. 

گوییم دو چیز، حتما با یکدیگر فرقی دارند. اصاًل چون ازاول فرقی دیده بودیم گفتیم دوچیز در حقیقت وقتی می

کند. ولی تعداد این وجوه چند تاست؟ باید یک چیز بودند. هر کسی از وجهی خاص به این فرق اشاره می وگرنه

 کند نام ببرید؟ توان تمام وجوهی که مخلوقات را متمایز میآیا می

در مناجات امیرالمومنین)ع( از وجوه مختلف تفاوت بنده با خدایش مورد بررسی قرار گرفته است. مثالً اینکه 

 ی بخیل رحم کند. تواند به این بندهنده بخیل است و خداوند جواد و کسی به غیر از خداوند نمیب

دانیم تعداد ی این وجوه را بررسی نماییم. ما نمیاگر بخواهیم به صورت کلی موجودات را بررسی نماییم باید همه

باشد. اصطالحاً برای بررسی وه میاین وجوه چند تاست ولی یکی از موضوعات جدی در فیزیک تعیین همین وج

هایشان با هم یکی نیست. بنابراین نیاز است که هر ها با هم فاصله دارند یعنی اندازهها می گوییم ایناین فرق

مفهوم  که ی بین چیزها از وجوه مختلف استکدام را اندازه بگیریم. به عبارت دیگر با احساس نمودن فاصله

 گیرد.اندازه شکل می
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 ازه چیست؟ اند

لی به دلیل مشاهدات بسیاری که در دو وجه جا)مکان( و ی وجوه زیاد نبوده وگیری همهتوفیقات بشر در اندازه

الزم به ذکر است که علی رغم  نماییم.صحبت می دو وجهراجع به این  تنها در این کالس زمان خلق وجود دارد،

ی بسیار بشر در این دو وجه هنوز مشخص نشده است کدامیک از این دو وجه اصالت دارند.بقیه وجوهی مطالعه

 شوند.ی رنگ به همین دو وجه مرتبط میکه در ابتدای جلسه اشاره شد به غیر از جنبه

 در این راستا:پردازیم. ما فعالً بین این دو موضوع نیز به موضوع جا می

 آموزی موفق باشید، به دو چیز استناد کنید:خواهید در علماگر می

هایتان هایتان از هر کس، بلکه شنیدههایتان. البته نه شنیدهها یا تجربیاتی که خود کسب نمودید یا شنیدهدیده

 اند.از افرادی که کامالً مسلط به موضوع

گونه است: علم مسموع و علم مطبوع. علم مسموع علمی است که از  امیرالمومنین علی)ع( فرمودند: علم دو

فرماید علم مسموعی که سپس می هایمان حاصل شده و علم مطبوع علمی است که به دل نشسته باشد.شنیده

 خورد.به علم مطبوع تبدیل نشود، به درد نمی

ی معین خلق کردیم. یعنی همه چیز را با اندازه 4"بِقَّدَّر هُءٍ خَّلَّقْناِإن َّا کُل َّ شَّیْ"به عنوان مثال در قرآن آمده است:  

 رویم. ها میی ما به طور فطری دنبال اندازهبه همین دلیل نیز همه

پرسیم جا چیست؟ در پاسخ به این سوال باید دقت کنیم که از مشاهدات و تجربیات خویش بهره ببریم حال می

ها پی ببریم. در حقیقت به دنبال این هستیم توانیم به اندازهنگوییم نمینه از علم مسموع. چرا که تا از تجربیات 

 ها دست یابیم.(شماره )ها به عددکه با مشاهده به پیمانه کردن برسیم و با شمارش پیمانه

 دهند:در پاسخ به همان سوال معنی جا برخی پاسخ  می

پرسیم نقطه ها میماییم ولی در پاسخ به آنباید از مبدأ مختصات یا یک نقطه برای تعیین جا استفاده ن -4

 ها بهره ببریم.و مبدأ مختصات چه هستند و به چه دلیل باید از این

 ها با یکدیگر متفاوت است.توان فهمید جای آنبا متفاوت دیدن این دو ضربدر می -2

 افتادند. یتوانیم از برهان خلف استفاده نماییم و بگوییم اگر جایشان یکی بود روی یکدیگر ممی -3

                                                
 سوره قمر 14آیه 4 
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در  که 2"ءٍ عِنْدَّهُ بِمِقْدارکُل ُ شَّیْ"فرماید: جا به این نکته توجه کنیم که همانطور که قرآن میالزم است در این

گیری در حقیقت در روند اندازه آید.ی هر چیزی با آن بدست میقدر و اندازه است که ایر به معنی پیمانهاقدآنم

به خداوند  را چرا که هر چیزی  ای درست کنیم و با شمردن آن پیمانه به اندازه برسیم.کنیم پیمانهسعی می

 (.3ٍء عَّدَّداکُل َّ شَّیْ أَّحْصى)برآورد کرده است شماره و عددی صورت 

مسیری طی کنیم پس جایشان  به دلیل اینکه برای رفتن از یکی از ضربدرها به ضربدر دیگر باید -1

 متفاوت است.

هایش را ای باید برود و در حین رفتن گامای به نام رفتن است. در حقیقت روندهپاسخ چهارم برگرفته از مشاهده

است. بنابراین جا از او جابجایی اندازة دارد همان فاصله یا هایش پیمانه است و عددی که اعالم میبشمارد. گام

 شود.معلوم میروی جایجایی 

نکته ای که وجود دارد این است که ممکن است کسی این طی مسیر را به صورت مارپیچی برود. عددی که  

یا جور رفتن را نیز  کند نیز همان جابجایی مورد نظر ماست یا خیر؟ در حقیقت باید طریقهبار اعالم میاین

 راه به این  گوییم فاصله.میعدد را اعالم بداری به آن  راه  برایش مشخص کنیم و فرضاً بگوییم اگر کوتاهترین

 مستقیم.راه یا رویة گوییم که از نظر عددی کمترین مقدار را دارد می

رفتن  باید توجه داشته باشیم که طبق تجربیات روزمره این مستقیم یک جور است. و همچنین به این جورِ

 .نامیم میفاصله را ستقیم  ماین جور یعدداندازة گوییم بلکه فاصله نمی

بنابراین بایستی شرایط آزمایش را کاماًل مشخص کنیم و آن را رعایت نماییم. و بگوییم تحت این شرایط بود که 

رود و چگونه و چه رود و چطور میجابجایی را تعیین نمودیم. به عنوان مثال باید مشخص کنیم چه کسی می

و تکراری باشند. تکراری بودن به این معنی است که امکان تکرار داشته  شمارد؟ باید شرایط یکسانچیزی را می

 باشد.اما اگر از لحاظ زمانی تکرارپذیر نبود مشکلی نیست.

                                                
 سوره رعد 8آیه 2 
 سوره جن 28آیه 3 
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 ؟یستمستقیم ضربدر آبی چ راهمستقیم ضربدر قرمز با  فرق راهشود. سوالی مطرح میباال  حال با توجه به شکل

را بیان کنیم، باید دنبال چیز دیگری به غیر از عدد که برای بیان فاصله بکار  فرق توانیم ایناینکه نمیبه دلیل 

مستقیم از  راه به این ترتیب این دوجا بود که تعریف جهت و زاویه آغاز شد. بردیم استفاده نماییم. از همین

 .فرق دارند جهت با یکدیگر  حیث 

پیش آید که تعریف مستقیم برای نور که کوتاهترین مسیرش پس از شکست ممکن پرسش ممکن است این 

باید گفت که  پاسخچه خواهد شد؟ در  رویمی نباشد که ما با قلم میمستقیمهمان است رخ دهد و دیگر 

م به دانیکه میالزم است رونده و محیطی که راه رفته و تمامی شرایط تا جاییتر بیان نمودیم همانطور که پیش

تواند با مستقیم دیگر لذا به این ترتیب مستقیمی می. درستی تبیین گردد و بر اساس آن مستقیم تعریف گردد

بود و  و رونده قلم نیزی کالس مشاهدات و آزمایشات ما روی تختهفرق داشته باشد. لذا باید دقت کنیم که 

 .شدصرف میاندازه گذاری ما نیز بر اساس مثاًل مقدار ماژیکی بود که م

ای در نظر گرفتیم با یک فرض بسیار توجه وافری داشته باشید که همة آنچه به عنوان مستقیم برای یک رونده

ایم تا مستقیم را بیابد و اعالم کند. پس اندازة کافی به رونده دادههمهمی همراه است و آن اینکه فرصتِ زمانیِ ب

و او فرصت  ،کند مگر این روندهگو اینکه هیچ چیزی تغییر نمیصلة زمانی به هر حال فرض شده که در این فا

 .گذاری خود و راه مستقیم را طی کندکافی دارد تا اندازه

کنیم که اند. گویا ما با خود فرض میتوجهی از آن گذشتهبا بی ار سنگینی است که عموماًاین فرض فرض بسی

چه عواقبی دارد!. به بیان  یمعلوم نیست چنین فرض .ا برودتوان نگاه داشت و به رونده فرصت داد تزمان را می

کنیم اگر چنین فرصتی بود آن رونده باالخره یک راه اینکه ما چنین فرصتی نداده بلکه فرض می دیگر گو
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کنیم چنین راهِ مستقیمی در هر لحظه وجود دارد و از این رفت و لذا ما فرض مییافت و میمستقیمی را می

کنیم چنین راهی که چنین فرصتی را برای رونده در نظر گرفته تا او یافته و برود فقط فرض میپس بدون این

 هست.

ال هندسی های هندسی رسم نموده و آن فرضیات خود را روی اشکحال بر اساس چنین فرضی است که شکل

 است که رفتنِ روندةای داشته شدهای همان صحنة در زمان نگهکنیم. یعنی هر صفحة نقاشیسازی میمشابه

 .استشده  سازیکنیم، شبیهی کاغذ رسم میکه رو خطوطی مورد نظر ما با

گیریم که نسبت )نسبت به تغییراتی که ما در جهان در نظر میما  گذارِبه این ترتیب اگر این رونده و نهایتاً اندازه

فرضیات باال چندان دور از حقیقت نبوده و باشد، آنگاه سرعتی بسیار زیاد داشته به زمان در حال رخ دادن است( 

 گیرند.توان تا حدود زیادی کار را راه انداخت. لذاست که این رونده را پرتوهای نور در محیط خأل در نظر میمی

شود را رسد که کافی است زمانی که سپری میحال چون نور در خأل سرعتی ثابت از خود نشان داده به نظر می

 یعنی همان راهی که گذاری کرد. لذا مستقیم د و از روی آن فاصلة جابجایی مستقیم را اندازهگذاری نمواندازه

رسیدن  شود زمان اینرسد و اندازة این فاصلة مستقیم نیز میپرتوهای نور در محیط خأل از یکی به دیگری می

 ضربدر سرعت نور که عددی است ثابت.

𝑑 = 𝑐. ∆𝑡 

ثانیه است یا  2شود اگر به این ترتیب فاصله را بر حسب فاصلة زمانِی بیان کنیم. مثالً بگوییم فاصله جالب می

 سال است. 1.5

 تکالیف:

ها اشاره شد را در قرآن یافته و چند آیه قبل و بعد آن را مطالعه نموده و آیاتی که در این جلسه بدان -4

 ها بیندیشید.راجع به آن

این  روی تخته را مشخص نماییم.ممکن مستقیم  هایراه یتوانیم کلیهبه چه صورتی می با چند عدد و -2

 شاءاهلل پی خواهیم گرفت!پرسشی است که در کالس بعدی ان


