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إلى بریتا ، إستر و جوستوس آرون 
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 Die Menschen strärken , die Sachen klären

في اختالف الناس تتضح األشیاء 

مقدمة 



" تحرك أوال ، ثم تعلم  " * 

عبارة / مقولة قدیمة  

هـذا الـكتاب السـلسلة ألي شـخص لـدیـه فـضول حـول الحـركـة فـي الـطبیعة . لـكن الـسؤال كـیف تتحـرك األشـیاء ، الـناس ، 
الحیوانات ، الصور ، و الفضاء الخالي ؟  

یفضي الجواب على هذا السؤال إلى العدید من المغامرات ، هذا المجلد یقدم أفضل المغامرات عن الحركة الیومیة . 

إن الـمالحـظة الـدقـیقة للحـركـة الـیومـیة تـمكّننا مـن اسـتخالص سـت عـبارات أسـاسـیة " الحـركـة الـیومـیة مسـتمرة ، مـنحفظة / 
مـصونـة ، نسـبیة ، قـابـلة لـالنـعكاس ، مـتطابـقة  و كـسولـة . نـعم الـطبیعة فـعال كـسولـة : فـي كـل حـركـة هـي تـقلل للحـد األدنـى مـن 

التغیر . 

هـذا الـكتاب یسـتعرض كـیف تـم اسـتنتاج هـذه الـنتائـج السـت   وكـیف أنـها تـتطابـق مـع كـل الـمالحـظات الـتي یـبدو أنـها تـتناقـض 
معها.  

فـي بـنیة الـفیزیـاء الحـدیـثة ، الـمبینة فـي الـشكل 1 ، فـإن الـنتائـج حـول الحـركـة الـیومـیة تـشكّل الجـزء الـرئـیس مـن نـقطة الـبدایـة فـي 
األسـفل . إن المجـلد الـحالـي هـو األول مـن سـت مجـلدات تـعرض لـعلم الـفیزیـاء . و هـو نـاتـج عـن هـدف ثـالثـي وضـعته لنفسـي مـنذ 

عام 1990  :   تقدیم الحركة بشكل بسیط ، حدیث و آسر .  

مـن أجـل أن یـكون بسـیطا فـإن الـنص یـركـز عـلى الـمفاهـیم ، بـینما یـبقي الـعالقـات الـریـاضـیة فـي حـدهـا األدنـى الـالزم و فـهم 
الـمفاهـیم الـفیزیـائـیة یـعطى أولـویـة عـلى اسـتخدام الـعالقـات فـي الـحسابـات . إن كـل الـنص هـو ضـمن مـتناول الـطالـب فـي مـرحـلة 
الـدراسـة الـجامـعیة األولـى . و مـن أجـل أن یـكون حـدیـثا ، الـنص غـني بـالـعدیـد مـن اإلضـافـات الـنظریـة و التجـریـبیة المنتشـرة فـي 

جمیع المراجع العلمیة .  

مـن أجـل أن یـكون آسـرا فـإن الـنص یـحاول أن یبهـر الـقارئ قـدر المسـتطاع . إن قـراءة كـتاب فـي الـفیزیـاء الـعامـة یـجب أن یـكون 
مثل الذهاب لعرض سحري . حیث نشاهد ، و ندهش و ال نصدق أعیننا ، ثم نفكر و أخیرا نفهم  الحیلة .  

إن مـقولـة الـنص " یـقوى الـناس بـفهم األشـیاء  " وهـي عـبارة شهـیرة حـول الـتعلیم تـترجـم كـما سـبق و قـلنا ،  االلـتزام فـقط 
بالحقیقة یتطلب شجاعة حیث أن تغییر عادات الفكر ینتج خوفا الذي غالبا یتخفى بالغضب . و لكن بالتغلب على مخاوفنا   

فـإنـنا نـكبر ونـقوى . و عـندهـا نـعانـي مـن شـعور قـوي / شـدیـد و جـمیل . و كـل الـمغامـرات الـعظیمة فـي الـحیاة تـسمح بهـذا                      
و استكشاف الحركة هو أحدها . فلتستمتعوا بها .  

كریستوف شیلر 

       

  

 -----

*أوال تحـرك ثـم تـعلم  . فـي الـلغة الحـدیـثة ، الـنوع الـمذكـور مـن الحـركـة ( الـقلب ) یـدعـى الـخفق / الـحفز و كـال الـمصطلحین 
یعودان لنفس الجذر الالتیني .  

الوصف النهائي الموحد للحركة 



الـمغامـرات : الـوصـف الـدقـیق لـكل الحـركـة ، فـهم أصـل األلـوان ، الـفراغ – الـزمـن و الجـزیـئات ، االسـتمتاع بـالـتفكیر 
المتطرف ، حساب الكتل و االرتباطات / االقترانات ، الحصول على لمحة أخرى صغیرة من النعیم ( المجلد  6)  

السهم یشیر إلى زیادة في الدقة بإضافة حد للحركة  

الفیزیاء : وصف الحركة بدقة ، أي استخدام مبدأ الفعل األقل / أقل جهد .  

النسـبیة الـعامـة : الـمغامـرات : فـي سـماء الـلیل ، قـیاس الـفضاء الـمنحني و الـمرتـعش / الـمتذبـذب و اسـتكشاف الـثقوب الـسوداء                
و الكون ، الفضاء و الزمن ( المجلد 2 ) .  

نظریة الكم مع الجاذبیة / الثقالة الكالسیكیة : النترونات المرتدة ، فهم النمو الحر ( المجلد 5 )  

مـغامـرات نـظریـة الـحقل / الـمجال الـكمي ( الـنموذج الـمعیاري ): بـناء مسـرعـات ، فـهم الـكواركـات ، الـنجوم ، الـقنابـل و أسـاس 
مادة الحیاة  ، المادة و اإلشعاع ( المجلد 5 )  

مـغامـرات  الـجاذبـیة / الـثقالـة الـكالسـیكیة : التسـلق ، الـتزلـج ، الـسفر فـي الـفضاء ، عـجائـب عـلم الـفلك و الـجیولـوجـیا ( المجـلد 
1) . حدود G ، الحركة المنتظمة  

مغامرات النسبیة الخاصة : الضوء ، المغناطیسیة ، تقلص الطول ، تمدد الزمن و E0 = mc2 ( المجلد 2 ) . حدود 

h,e,k ، الحركة الصغیرة  

مـغامـرات نـظریـة الـكم : عـلم الـحیاة ، الـوالدة ، الـحب ، الـموت ، الـتطور ، االسـتمتاع بـاأللـوان ، الـفن ، الـتناقـضات ، الـطب                
و األعمال عالیة التقانة ( المجلد 5 & 4 ) .  

فیزیاء غالیلیو ، الحرارة و الكهرباء : عالم الحركة الیومیة : المقیاس البشري ، البطيء و الضعیف .  

مـغامـرات : الـریـاضـة ، الـموسـیقى ، اإلبـحار ، الـطبخ ، وصـف الجـمال وفـهم أصـله ( المجـلد 1  ). اسـتخدام الكهـربـاء ، الـضوء 
و الحاسبات ، فهم الدماغ و الناس ( المجلد 3 ) .  



 ]

الشكل 1  - خارطة كاملة للفیزیاء ، علم الحركة  كما اقترحت ألول مرة من قبل Matvei Bronshtein . مكعب  
Bronshtein یبدأ في األسفل بالحركة الیومیة و یبین االرتباطات بین حقول الفیزیاء الحدیثة . و كل ارتباط یزید دقة 

الوصف و هو بسبب محدودیة الحركة التي تؤخذ بالحسبان . إن الحدود معطاة من أجل الحركة المنتظمة بواسطة ثابت 
الجاذبیة G   و من أجل الحركة السریعة بواسطة سرعة الضوء c ومن أجل الحركة الصغیرة / الدقیقة بواسطة ثابت بالنك 

 . k و ثابت بولتزمان ،  e و الشحنة األولیة ]

  



استخدام هذا الكتاب  

إن الـمالحـظات فـي الـهوامـش هـي لـلمراجـع الـعلمیة الـمعتمدة ، و لـصفحات أخـرى أو لتحـدیـات إیـجاد الحـلول . وفـي الـنسخة 
الملونة ، فإن المالحظات الهامشیة ، مؤشرات للمالحظات السفلیة و روابط لمواقع إنترنت مطبوعة باللون األخضر  

وعـبر الـزمـن الـروابـط عـلى اإلنـترنـت تـختفي و أكـثر الـروابـط یـمكن اسـتعادتـها مـن خـالل www.archive.org الـذي یـبقي عـلى 
نـسخة مـن صـفحات اإلنـترنـت الـقدیـمة . و فـي نـسخة  pdf الـمجانـیة ، الـمتوفـرة عـلى www.motionmountain.net فـإن كـل 
الـمؤشـرات الـخضراء و الـروابـط قـابـلة لـلنقر . و نـسخة pdf  أیـضا تـحتوي عـلى كـل األفـالم ، و یـمكن مـشاهـدتـها مـباشـرة فـي 

  . Adobe Reader برنامج

إن الحـلول و اإلرشـادات للتحـدیـات مـعطاة فـي الـملحق . التحـدیـات مـصنفة بـأنـها ( e) سهـلة ، ذات مسـتوى مـناسـب لـلطالـب 
الـمعیاري (s ) و صـعبة (d )  و ذات مسـتوى خـاص بـالـبحوث (r ) . التحـدیـات الـتي ال یـوجـد مـن أجـلها حـلول و الـتي  لـم یـتم 

         . ( ny) تضمینها بعد في الكتاب قد وضعت علیها عالمة

نصیحة للمتعلمین  

الـتعلم یـسمح لـنا بـاكـتشاف مـا هـو نـوع الـشخص الـذي یـمكن نـحن أن نـكون عـلیه و یـوسـع الـتعلم مـعرفـتنا ، یـحسّن مـن الـذكـاء             
و یـعطي إحـساسـا بـاإلنـجاز .بـالـتالـي الـتعلم مـن كـتاب ، خـالصـة كـتاب یـبحث فـي الـطبیعة ، یـجب أن یـكون فـعاال و مـمتعا . تـجنب 
طـرق الـتعلم السـیئة مـثل الـطاعـون . و ال تسـتخدم قـلم تـأشـیر أو قـلم رصـاص لـإلشـارة أو وضـع خـط عـلى الـنص الـورقـي . إنـه 
مـضیعة لـلوقـت ، حـیث یـعطي راحـة زائـفة  ویـجعل الـنص غـیر قـابـل لـلقراءة . و ال تـتعلم مـن شـاشـة ، و بـشكل خـاص ال تـتعلم 
أبـدا مـن اإلنـترنـت ، مـن الـفیدیـو ، مـن األلـعاب أو مـن الـهاتـف الـذكـي . أكـثر اإلنـترنـت و تـقریـبا كـل الـفیدیـوهـات و كـل األلـعاب 
سـموم و مخـدرات لـلدمـاغ . و إن الـهواتـف الـذكـیة هـي أوعـیة مخـدرات الـتي تـجعل الـناس مـدمـنین و تـمنعهم مـن الـتعلم و ال یـوجـد 

أي شخص یضع عالمات على الورق أو ینظر لشاشة یتعلم بشكل فعال أو یستمتع بالقیام بذلك . 

فـي رأیـي كـتلمیذ و كـمعلم ، إحـدى طـرق الـتعلم الـتي ال تخـطئ أبـدا هـي تـحویـل الـتالمـیذ غـیر الـناجـحین إلـى نـاجـحین : إذا كـنت 
تـقرأ نـصل لـدراسـته ، لـخص كـل فـقرة تـقرؤهـا ، بـكلماتـك الـخاصـة و صـورك ، بـصوت عـال . إذا كـنت غـیر قـادر عـلى الـقیام 
بـذلـك اقـرأ الـفقرة ثـانـیة . كـرر هـذا حـتى تـلخص بـوضـوح مـا قـرأتـه بـكلماتـك الـخاصـة و صـورك بـصوت عـال . واسـتمتع بـأن 
تـخبر و تـقول بـصوت عـال أنـه یـمكنك الـقیام بـذلـك لـوحـدك أو مـع األصـدقـاء ـ فـي غـرفـة بـینما تمشـي . إذا قـمت بـذلـك فـي كـل 
شـيء تـقرؤه فـإنـك سـتخفض زمـن الـتعلم   و الـقراءة  بـشكل كـبیر وسـوف تسـتمتع بـالـتعلم مـن نـصوص جـیدة أكـثر بـكثیر و تـكره 
الـنصوص السـیئة أقـل بـكثیر . و إن أربـاب هـذه الـطریـقة  یـمكنهم أن یسـتخدمـوهـا حـتى بـینما یسـتمعون لـمحاضـرة ، بـصوت 

منخفض و بالتالي یتجنبون تسجیل المالحظات .  

نصائح للمعلمین  

إن الـمعلم یـحب تـالمـیذه و یـحب أن یـقودهـم السـتكشاف الـحقل الـذي یـختاره و إن حـماسـته هـي األسـاس لـلرضـا عـن الـعمل و إذا 
كـنت مـعلما قـبل بـدء الـدرس ، صـور ، اشـعر و أخـبر نـفسك كـم تسـتمتع بـموضـوع الـدرس و بـعدهـا صـور واشـعر و أخـبر نـفسك 
كـیف سـتقود كـال مـن تـالمـیذك لیسـتمتعوا بـالـموضـوع كـما اسـتمتعت أنـت ، و قـم بهـذا الـتمریـن لـشكل واع ، كـل یـوم و سـوف تـقلل 

من المشاكل في صفك و تزید من نجاحك في التعلیم  

هـذا الـكتاب لـم یـكتب بهـدف عـمل امـتحانـات ولـكنه مـكتوب لـجعل الـمعلمین و الـطالب یـفهمون و یسـتمتعون بـالـفیزیـاء ، عـلم 
الحركة .   

اآلراء  

إن آخـر إصـدار pdf لـلكتاب هـو وسـیبقى مـجانـا للتحـمیل مـن اإلنـترنـت . و یـسعدنـي أن أتـلقى مـنكم رسـائـل إلـكترونـیة عـلى 
عنواني fb@motionmountain.net ، خاصة حول القضایا التالیة :  

التحدي األول  

ما هي األمور غیر الواضحة و التي یجب تحسینها ؟  -

ما هي القصة ، الموضوع  ، األحجیة ، الصورة أو الفیلم الذي لم تفهمه ؟ -

http://www.archive.org
http://www.motionmountain.net
mailto:fb@motionmountain.net


أیـضا سـاعـد فـي نـقاط خـاصـة واردة فـي صـفحة الـویـب  www.motionmountain.net/helplhtml  والـتي هـي 
مـوضـع تـرحـیب . و كـل اآلراء سـیتم اسـتخدامـها لتحسـین اإلصـدار الـتالـي . و إنـه مـرحـب بـكم إلرسـال اآلراء بـالـبریـد 

اإللكتروني  على العنوان التالي fb@motionmountain.net  خاصة حول القضایا التالیة :  

التحدي األول  

ما هي األمور غیر الواضحة الواجب تحسینها ؟ -

ما هي القصة ، األحجیة ، الصورة أو الفیلم الذي لم تفهمه ؟  -

  www.motionmountain.net/help.html  أیـضا الـمساعـدة حـول الـنقاط الـخاصـة الـواردة فـي صـفحة الـویـب
هـي مـوضـع تـرحـیب و كـل اآلراء سـتستخدم لتحسـین اإلصـدار الـتالـي . و أنـتم مـرحـب بـكم إلرسـال اآلراء بـالـبریـد 
اإللـكترونـي أو بـإرسـالـها كـملف pdf مـع إضـافـة مـالحـظات بـالـلون األصـفر إلعـطاء تـوضـیحات أو صـور أو 
الـمساهـمة فـي الـتصویـب لـألخـطاء  عـلى مـوقـع الـویـب و إذا كـنتم تـرغـبون بـترجـمة فـصل مـن الـكتاب إلـى لـغتكم 
أخـبرونـي مـن فـضلكم . و بـاسـم كـل الـقراء ، أتـقدم  بـالـشكر لـكم مـقدمـا مـن أجـل مـجهودكـم فـي ذلـك ، و مـن أجـل أي 

مساهمة مفیدة خاصة ستذكرون – إذا أردتم - في الثناءات / التقدیرات و تتلقوا مكافأة أو كالهما .  

الدعم  

إن تـبرعـكم لـلمنظمة الـخیریـة ، غـیر الـربـحیة الـمعفاة مـن الـضریـبة الـتي تـنتج ، تـترجـم و تنشـر هـذه السـلسلة مـن الـكتب 
هــــو مــــوضــــع تــــرحــــیب . مــــن أجــــل الــــتفاصــــیل ، أنــــظروا مــــن فــــضلكم فــــي صــــفحة الــــویــــب 
www.motionmountain.net/donation.html إن مـكتب الـضرائـب األلـمانـي یـتأكـد  االسـتخدام الـصحیح 
مسـبقا مـن أجـل مـساعـدتـكم بـاسـم كـل الـقراء عـبر الـعالـم . إن اإلصـدار الـورقـي لـلكتاب مـتوفـر ، إمـا بـشكل مـلون أو 
باألبیض و األسود من www.amayon.com    أو www.createspace.com  . و اآلن استمتعوا بالقراءة . 

المحتویات 

http://www.motionmountain.net/helplhtml
mailto:fb@motionmountain.net
http://www.motionmountain.net/help.html
http://www.motionmountain.net/donation.html
http://www.amayon.com
http://www.createspace.com


15 1 السرعة العظمى ، المراقبین في حالة السكون و حركة الضوء    

الـزیـغ و سـرعـة الـمطر  17 . سـرعـة الـضوء 19 . هـل یـمكنك لـعب الـتنس بـاسـتخدام نـبضة لـیزر كـكرة                      
و الـمرایـا كـمضرب ؟  22 . ألـبرت أینشـتایـن . 25 . السـرعـة الـثابـتة المحـددة ونـتائـجها  26 .  النسـبیة 
الـخاصـة بـبضع سـطور 28  . تـسارع الـضوء و تـأثـیر دوبـلر 31 . الـفرق بـین الـضوء و الـصوت 36. هـل 
یـمكن لـلمرء أن یـطلق بـأسـرع مـن ظـله ؟ 37  . تـركـیب السـرعـات 39 . الـمراقـبین ومـبدأ النسـبیة 
الـخاصـة40 . مـا هـو الـفراغ – الـزمـن ؟ 45 . هـل یـمكنك الـسفر لـلماضـي ؟ - الـزمـن و السـببیة 46 . 
فـضول حـول النسـبیة الـخاصـة 48 . أسـرع مـن الـضوء : كـم الـمسافـة الـتي نـقطعها ؟ 48 . الـتزامـن                   
و الـسفر عـبر الـزمـن  - هـل تـبقى األم أكـثر شـبابـا مـن بـنیتها ؟ 49 . تـقلص الـطول 52 . األفـالم النسـبیة – 
الـزیـغ و أثـر دوبـلر 54 . مـا هـو أفـضل مـقعد فـي الـباص ؟55 .  كـم السـرعـة الـتي یسـتطیع الـمرء السـیر 
بـها ؟ 58 . هـل سـرعـة الـظل أكـبر مـن سـرعـة الـضوء ؟ 58 . الـموازي لـلموازي غـیر مـوازي – إحـكام 
تـومـاس 62  . قـصة ال تنتهـي أبـدا – درجـة الحـرارة و النسـبیة 62 . فـضول : مـا هـي سـرعـة االتـجاه 

الواحد للضوء ؟   63 . ملخص 63   

65 2 المیكانیك النسبي     

الـكتلة فـي النسـبیة  65 . لـماذا لـعبة الـسنوكـر النسـبیة أكـثر صـعوبـة 67 . الـكتلة و الـطاقـة مـتكافـئتان  68 . 
وزن الـضوء  71 . االصـطدامـات ، األجـسام االفـتراضـیة و الـتاكـیونـات 72 . جمـل الجسیـمات – بال 
مـركـز كـتلة 74 . لـماذا أكـثر الحـركـة هـي بـطیئة جـدا ؟ 75 . تـاریـخ الـكتلة – عـالقـة تـكافـؤ الـكتلة  - الـطاقـة 
76 . 4 أشـعة 76 . 4 سـرعـات 78 . 4  تـسارعـات و تـسارع أصـلي 79 . 4 كـمیات حـركـة أو طـاقـة – 
كـمیة حـركـة أو momengery 81 . الـقوة و طـبیعة الـمیكانـیك 83 . الـدوران فـي النسـبیة 84 . حـركـة 
الـموجـة 86. فـعل الجسـیم الحـر – كـیف تتحـرك األشـیاء ؟ 87 . الـتحویـالت الـمطابـقة 89 . الـمراقـبین 
الـمتسارعـین 91 . أطـر الـتسارع الـمرجـعیة 93 . الـتسارع الـثابـت 94 . آفـاق الحـدث 96 . أهـمیة اآلفـاق 
89 . ألــوان تــغیرات الــتسارع 99 . هــل یــمكن لــلضوء أن یتحــرك بــأســرع مــن c  ؟ 100 . تــركــیب 

التسارعات 100 . حدود على طول األجسام الصلبة 101  

104 3 النسبیة الخاصة في أربع جمل     

   هل یمكن لسرعة الضوء أن تتغیر ؟  104 . أین تتوقف النسبیة الخاصة ؟ 105 . 

107 3 النسبیة العامة البسیطة : الجاذبیة ، السرعة القصوى و القوة العظمى     

   القوة العظمى – النسبیة العامة في عبارة واحدة  108 . معنى حدود القوة و االستطاعة 110 . 

الـدلـیل التجـریـبي 112 . اسـتنتاج النسـبیة الـعام 113 . الـجاذبـیة ، مـنحني الـفراغ – الـزمـن ، اآلفـاق و الـقوة 
الـعظمى 117 . شـروط صـالحـیة حـدود الـقوة و االسـتطاعـة 119 . تـجارب جـیدانـكن و تـناقـضات حـول 
حـد الـقوة 120 . تـجارب جـیدانـكن عـلى حـدود االسـتطاعـة و تـدفـق الـكتلة 125 . لـماذا الـقوة الـعظمى بـقیت 
غــیر مــكتشفة لــفترة طــویــلة 128   . الــفهم الحــدســي للنســبیة الــعامــة 129 . الــفهم الحــدســي لــلكون 

132.تحدیات تجریبیة لأللفیة الثالثة 133 . ملخص النسبیة العامة – و القوة الدنیا 134  . 

136 4 كیف تغیر السرعة القصوى الفراغ ، الزمن و الجاذبیة      

الـسكون و الـسقوط الحـر 136 . لـماذا الـساعـات تـخبرنـا عـن الـجاذبـیة  137 . مـاذا یـخبرنـا الـمد و الجـزر 
عـن الـجاذبـیة 141 . الـفراغ الـمحني و الـفرش  143 . الـفراغ – الـزمـن الـمنحني 145  . سـرعـة الـضوء 
و ثـابـت الـجاذبـیة 147  . لـماذا یـسقط الحجـر الـمرمـي فـي الـهواء عـائـدا لـألرض ؟ - الـجیودیـزیـا 148 . 
هـل یـمكن لـلضوء أن یـسقط ؟ 151  . فـضول و تحـدیـات مـرحـة حـول الـجاذبـیة 152 . مـا هـو الـوزن ؟ 
157 . لماذا تسقط التفاحات ؟ 158 . ملخص : اقتضاءات السرعة الثابتة للضوء على الجاذبیة 159  

160 5 المدرات المفتوحة ، الضوء المنحني و الخالء المتذبذب     

الـحقول الـضعیفة  160 .  انـحناء الـضوء و األمـواج الـرادیـویـة  161 . تـأخـیر الـزمـن 163 . الـتأثـیرات 
النسـبیة عـلى الـمدارات  163 . الـتأثـیر الـجیودیـزي 166 . تـأثـیرات ثـیریـنج 167 . لـجاذبـیة الـمغناطیسـیة 
170 . أمـواج الـجاذبـیة 173 .  إنـتاج و كـشف أمـواج الـجاذبـیة 178 . فـصول و تحـدیـات مـرحـة حـول 

الحقول الضعیفة 183 . ملخص حول المدارات و األمواج 183  . 



185 7 من االنحناء إلى الحركة     

كـیفیة قـیاس االنـحناء فـي الـبعدیـن   185 . األبـعاد الـثالثـیة : انـحناء الـفراغ 188 . االنـحناء فـي الـفراغ – 
الـزمـن 190 . االنـحناء الـمتوسـط و الحـركـة فـي النسـبیة الـعامـة 192 . الـجاذبـیة الـكونـیة 193 . قـیاس 
شـفارتـز تـشایـلد 193 . فـضول و تحـدیـات مـرحـة حـول االنـحناء 194 . االنـحناء فـي األبـعاد الـثالثـیة : 
تـنسور ریتشـي 194 . االنـحناء الـمتوسـط : الـقیم السـلیمة لـریتشـي 195 . مـعادالت الـحقل آلینشـتایـن 189. 
الـجاذبـیة الـعامـة – مـرة ثـانـیة 199 . فـهم مـعادالت الـحقل 200 . فـعل هـیلبرت – كـیف  یـنحني الـفراغ ؟
201 . تـناظـرات النسـبیة الـعامـة 202 . الـكتلة فـي النسـبیة الـعامـة 203 . هـل الـجاذبـیة تـأثـیر مـتبادل 206. 

فضول و تحدیات حول النسبیة العامة 208 . ملخص بسیط عن معادالت الحقل 210  . 

211 8 لماذا یمكننا رؤیة النجوم ؟ 

أي الـنجوم نسـتطیع رؤیـتها ؟ 211  . كـیف نـراقـب / نـشاهـد الـنجوم ؟ 214  . مـاذا نـرى فـي الـلیل ؟ 
216.مـا هـو الـكون ؟ 223 . لـون و حـركـة الـنجوم 226 . هـل الـنجوم تسـطع كـل لـیلة ؟ 228 . تـاریـخ 
قـصیر لـلكون 230 . تـاریـخ الـفراغ – الـزمـن 234 . لـماذا الـسماء مـظلمة فـي الـلیل ؟ 239 . تـغیرات 
الـلون لـلسماء فـي الـلیل 242  . هـل الـكون مـفتوح ، مـغلق أم هـامشـي ؟ 243 . لـماذا الـكون شـفاف ؟ 245 
. االنـفجار األعـظم و عـواقـبه 246 .هـل كـان االنـفجار األعـظم انـفجارا أعـظما ؟ 247 . هـل كـان االنـفجار 
الـعظیم حـدثـا ؟ 248 . هـل كـان االنـفجار األعـظم بـدایـة ؟ 247 . هـل یـقتضي االنـفجار الـعظم الخـلق؟ 
248. لـماذا نسـتطیع رؤیـة الـشمس ؟ 252 . هـل كـل الـنجوم مـختلفة ؟ - عـدسـات الـجاذبـیة  252 .مـاذا 
كـان شـكل الـكون ؟ 254 . مـاذا خـلف األفـق ؟ 255 . لـماذا هـناك  نـجوم فـي األمـكنة فـي األعـلى ؟ - الـتمدد 
255 . لـماذا هـناك الـقلیل جـدا مـن الـنجوم ؟ - مـحتوى الـطاقـة و اإلنـتروبـي لـلكون 256 . لـماذا الـمادة 
مجـمعة ؟ 257 . لـماذا الـنجوم صـغیرة مـقارنـة بـالـكون ؟ 257 . هـل الـنجوم و المجـرات تتحـرك بـعیدا عـن 
بـعضها أو أن الـكون یـتمدد ؟ 258 . لـماذا الـنجوم ثـابـتة؟ - األذرع ، الـنجوم و مـبدأ مـاك 258 . الـكون فـي 
الـسكون 259	 . هـل الـضوء یجـذب الـضوء ؟ 260 . هـل الـضوء یضمحـل ؟ 260 . مـلخص عـن عـلم 

الكون 261	 . 

   262 9 الثقوب السوداء – المراقب الساقط  

لــماذا نــدرس الــثقوب الــسوداء ؟ 262 . تــسارع الــكتلة و اآلفــاق 262 . آفــاق الــثقب األســود كــأســطح 
حـدود266 . الـمدارات حـول الـثقوب الـسوداء 267 . الـثقوب الـسوداء لـها آفـاق كـأسـطح حـدیـة 269. 
الـثقوب الـسوداء كـمصادر طـاقـة 271 . تـشكل و الـبحث عـن الـثقوب الـسوداء 273 . الـحاالت الـشاذة 
274 . فـضول و تحـدیـات مـرحـة حـول الـثقوب الـسوداء 275 . مـلخص عـن الـثقوب الـسوداء 278	. لـغز 

– هل الكون ثقب أسود ؟ 279 . 

   280 10 هل الفراغ یختلف عن الزمن ؟  

هـل یـمكن لـلفراغ و الـزمـن أن یـقاسـا ؟ 282 . هـل الـفراغ و الـزمـن ضـروریـان ؟ 283 . هـل الـمنحنیات 
الـتي تشـبه الـزمـن الـمغلقة مـوجـودة ؟ 283 . هـل النسـبیة الـعامـة مـوضـعیة ؟ - مـقولـة الـثقب 284 . هـل 

األرض مجوفة ؟ 285 . ملخص : هل الفراغ ، الزمن و الكتلة مستقلة ؟ 286 . 

   278 11 النسبیة العامة في شيء بسیط – ملخص لإلنسان العام  

دقـة الـوصـف 289 . الـبحث فـي النسـبیة الـعامـة و الـكون 290. هـل یـمكن للنسـبیة الـعامـة أن تـكون مـختلفة؟ 
292 . حدود النسبیة العامة 293 . 

A  295  واحدات ، قیاسات و ثوابت  

وحدات SI المتریة الدولیة  295 . معنى القیاس 298 . فضول و تحدیات مرحة حول الواحدات 298  
الضبط و دقة القیاسات 300 . حدود اإلحكام 301 . الثوابت الفیزیائیة 302 . األرقام المفیدة 309 .  

310  إشارات عن التحدیات و الحلول  

321  المراجع  



350   اإلضافات / التوثیقات / مصادر   

  امتنان 350  توثیقات أفالم 351 توثیقات / مصادر صور 351  

353  دلیل األسماء 

 361   دلیل المواضیع  

 !

في سعینا للتعلم كیف تتحرك األشیاء ،  



خبرة التنزه / المشي   و الرؤیة تقودنا الكتشاف  

أن هناك سرعة طاقة عظمى في الطبیعة  

و أن حدثین یحدثان بنفس الوقت بالنسبة لمراقب واحد  

یمكن أال تكونا كذلك بالنسبة لمراقب آخر ، و  

أن التسارع  یحد من مسافة المراقبة بواسطة أفق .  

نكتشف أن الفضاء الفارغ یمكن أن ینحني و یتمایل و یتحرك ،  

و نختبر  روعة  الثقوب السوداء ،  

و نجد أن هناك قوة عظمى في الطبیعة ،  

و نتصور لماذا یمكننا رؤیة النجوم  

و نفهم لماذا السماء مظلمة في اللیل  

الفصل األول 

السرعة العظمى / القصوى ، المراقبین في حالة السكون و حركة الضوء 

"   الشيء أشرع من الشائعة "  

قول مأثور من القدم  

الـضوء ال غـنى عـنه مـن أجـل الـوصـف الـمحكم للحـركـة . لـلتأكـد فـیما إذا كـان الخـط أو مـسار الحـركـة مسـتقیم ، عـلینا أن نـنظر 
لـطولـه . بـمعنى آخـر نـحن نسـتخدم الـضوء لـتعریـف االسـتقامـة . كـیف یـمكننا أن نـقرر فـیما إذا كـان المسـتوي مسـطح ؟ إنـنا نـنظر 
عـبره ، *** مـرة ثـانـیة نسـتخدم الـضوء . كـیف نـراقـب الحـركـة ؟ بـواسـطة الـضوء . كـیف نـقیس الـطول بـإحـكام عـالـي ؟ بـواسـطة 
الـضوء . كـیف نـقیس الـزمـن  بـإحـكام عـالـي ؟ بـواسـطة الـضوء : حـالـما كـان هـناك ضـوء مـن الـشمس فـإنـها كـان یسـتخدم ، فـي هـذه 

األیام الضوء یستخدم الضوء من ذرات السیزیوم . ( صفحة 295 ) .  

باختصار ، الضوء هو مهم ألن  

الضوء معیاري من أجل الحركة المثالیة غیر الموزعة . 	-

الفیزیاء كانت ستتطور بشكل أسرع بكثیر إذا في وقت مبكر أكثر ، كان یعرف انتشار الضوء كمثال مثالي للحركة .  

لـكن هـل الـضوء فـعال ظـاهـرة حـركـة ؟ هـذا كـان مـعلوم فـي الـیونـان الـقدیـمة ، مـن الـظاهـرة الـیومـیة البسـیطة ، الـظل . الـظالل 
تـثبت أن الـضوء هـو شـيء متحـرك ، یـنبع مـن مـصدر الـضوء ، و یتحـرك بخـطوط مسـتقیمة . **** الـمفكر الـیونـانـي 
إیـمبدوكـلیس ( الـمرجـع 1 ) ( عـاش مـن 490 إلـى BCE	430 ) تـوصـل السـتنتاج مـنطقي أن الـضوء یسـتغرق قـدرا مـعینا مـن 

الزمن لالنتقال من المصدر / المنبع إلى السطح الذي یبین الظل . وقد قال إیمبدوكلیس أن   

 ----------



**" الشـيء أشـرع مـن الـشائـعة "  . هـذه الجـملة الـشائـعة شـكل مبسـط لـعبارة فـرجـیل : " الـشائـعة ، هـي الشـر األسـرع مـن كـل 
شيء " من كتاب Aencid رقم IV ، العبارات 174	&	173 . 

*** الحـظ أن الـنظر عـلى طـول المسـتوي مـن كـل الـجوانـب ال یـكون كـافـیا لـلتأكـد مـن هـذا : السـطح الـذي تـالمـسه حـزمـة ضـوئـیة 
تـمامـا عـلى كـامـل طـولـه فـي كـل االتـجاهـات ال حـاجـة ألن یـكون مسـطحا . هـل یـمكنك أن تـعطي مـثاال ؟ یـحتاج الـمرء لـطرق 

  . ( 2s تحدي ) أخرى للتأكد من تسطح الضوء . هل یمكن أن تحدد إحداها ؟

**** مـتى أنـتج مـنبع ظـالال ، فـإن األشـیاء الـصادرة عـنه تـسمى أشـعة أو إشـعاع . بـعیدا عـن الـضوء ، األمـثلة األخـرى 
لـإلشـعاع الـمكتشفة عـن طـریـق الـظالل كـانـت األشـعة تـحت الحـمراء و األشـعة فـوق الـبنفسجیة ، الـتي تـصدر عـن أكـثر الـمنابـع 
الـضوئـیة مـع الـضوء الـمرئـي ، و األشـعة المهـبطیة ، الـتي وجـد أنـها حـركـة جسـیم جـدیـد ، هـو اإللـكترون . الـظالل أیـضا أدت 
الكـتشاف األشـعة السـینیة ، الـتي مـرة ثـانـیة تـبین أنـها شـكل مـن الـضوء ، ذات تـردد عـالـي . أشـعة الـقناة أبـضا اكـتشفت عـن 
طـریـق ظـاللـها ، وقـد تـبین أنـها ذرات متشـردة / مـتأیـنة متحـركـة . األنـواع الـثالثـة مـن الـنشاط اإلشـعاعـي و هـي ، أشـعة ألـفا               
( نـوى الهـلیوم ) ، أشـعة غـامـا ( مـرة أخـرى هـي إلـكترونـات ) و أشـعة جـامـا (  أشـعة سـینیة عـالـیة الـطاقـة ) أیـضا  تـنتج ظـالل . 

كل هذه االكتشافات تمت بین 1910	&	1890 و كانت هذه أیام األشعة في الفیزیاء .    

 !

الشكل 2 – كیف تتأكد بأن الخطوط هي منحنیة أم مستقیمة ؟ 

سرعة الضوء منتهیة / نهائیة القیمة ( محددة ) 	-

یـمكننا تـأكـید  هـذه الـنتیجة بـمقولـة مـختلفة ، بسـیطة أیـضا و لـكن حـاذقـة . السـرعـة یـمكن قـیاسـها . الـقیاس هـو مـقارنـة مـع 
مـعیار . بـالـتالـي السـرعـة الـتامـة أو الـمثالـیة الـتي تسـتخدم كـمعیار قـیاس ضـمني ، یـجب أن یـكون لـها قـیمة محـددة . السـرعـة 
الـالنـهائـیة سـوف لـن تـسمح بـالـقیاس أبـدا  . ( لـماذا ؟ ) ( تحـدي 3s ) . فـي الـطبیعة ، األجـسام األخـف تـمیل للحـركـة 
بسـرعـات أكـبر . الـضوء الـذي هـو فـي الـحقیقة خـفیف جـدا ، هـو مـرشـح واضـح للحـركـة ذات السـرعـة الـتامـة أو المنتهـیة . 

سوف نؤكد هذا في دقیقة . 

السـرعـة المنتهـیة لـلضوء تـعني أن كـل مـا نـراه هـو رسـالـة مـن الـماضـي . عـندمـا نـرى الـنجوم . * ، الـشمس أو شـخص نـجبه 
، فـإنـنا دائـما نـرى صـورة الـماضـي . بـمعنى أن الـطبیعة تـمنعنا مـن االسـتمتاع بـالـحاضـر – لـكنها تـعلمنا أن نـتعلم كـیفیة 

االستمتاع بالماضي . 



سـرعـة الـضوء عـالـیة ، بـالـتالـي لـم تـقس حـتى أعـوام 1676-	1668 حـتى بـالـرغـم مـن أن الـكثیریـن بـما فـیها إسـحاق بـیكمان 
في عام 1629 و غالیلیو في عام 1638 حاولوا قیاسها مبكرا ( المرجع 3 ).**  

أول طریقة قیاس حققت ونشرت من قبل الفلكي الدنمركي Romer	Ole *** عندما كان یدرس مدارات Io (إیو) 

 ------

*صـورة الـسماء فـي الـلیل ودرب الـتبانـة فـي الـشكل 14 هـي حـق مـلكیة لـ AyiomamiGs	Antony و تـوجـد فـي مـوقـعه الـرائـع 
 . www.preseus.gr

**خـالل عـمره كـله ، ومـا یـزال فـي عـام 1638	 فـإن ریـنیه دیـكارت قـال عـلنا بـأن سـرعـة الـضوء ال نـهائـیة ألسـباب مـبدئـیة . 
ولـكن فـي عـام 1637 افـترض قـیمة محـددة فـي شـرحـه لـقانـون سـنیل . هـذا یـبین كـیف یـمكن أن یـكون الـفالسـفة الـمضطربـین .                 
( الـمرجـع 2 ) . فـي الـحقیقة كـتب دیـكارت إلـى بـیكمان فـي عـام 1634 بـأنـه إذا اسـتطاع الـمرء إثـبات أن سـرعـة الـضوء منتهـیة 

یمكنه بسهولة أن یقبل مباشرة أنه " ال یعلم أي شيء عن الفلسفة . و علینا أن نحتسبه على كالمه .  

*** أول ( أوالف ) رومـر ( ولـد فـي أرهـوس 1644 و تـوفـي فـي كـوبـنهاجـن 1710 ) ، فـلكي مـهم . وقـد كـان مـعلم داوفـین فـي 
بـاریـس زمـن لـویـس الـرابـع عشـر . إن فـكرة قـیاس سـرعـة الـضوء بهـذه الـطریـقة كـانـت مـبتدعـة مـن  قـبل الـفلكي جـیوفـانـي 
كـاسـیني ،الـذي كـان مـساعـده رومـر . و اسـتمر رومـر فـي قـیاسـاتـه حـتى عـام 1681	 عـندمـا كـان عـلیه أن یـغادر فـرنـسا ، مـثل كـل 

البروتستانت ( مثل كریستیان هویغنیز ) بحیث أن   

 !

الشكل 3 – طریقة رومر لقیاس سرعة الضوء 

و تـوابـع غـالـیلیو األخـرى للمشـتري . ( المجـلد I ، صـفحة209	) . وهـو لـم یـحصل عـلى أي قـیمة محـددة لسـرعـة الـضوء ألنـه لـم 
یـكن لـدیـه مـسافـة مـوثـوقـة لـلتابـع عـن األرض و ألن قـیاسـات تـوقـیته كـانـت غـیر مـحكمة . و إن عـدم وجـود نـتیجة عـددیـة صـححت 
بسـرعـة مـن قـبل نـظرائـه ، بـشكل أسـاسـي كـریسـتیان هـویـغنیز و إدمـونـد هـالـي . ( الـمرجـع 4	 ) ( یـمكنك مـحاولـة اسـتنتاج طـریـقة 
رومـر مـن الـشكل 3	) . ( تحـدي 4s ) . مـنذ زمـن رومـر لـقد كـان مـعلومـا أن الـضوء یسـتغرق فـترة أطـول بـقلیل مـن ثـمانـیة 
دقـائـق لـیصل مـن الـشمس إلـى األرض . هـذه الـنتیجة أكـدت فـي طـریـقة جـمیلة بـعد خـمسین عـامـا الحـقا ، فـي 1720s ، بـشكل 
مسـتقل مـن قـبل الـفلكیین أوسـتاتشـیو  مـانـفریـدي ( ولـد فـي بـولـونـیا عـام 1674و تـوفـي فـیها فـي 1739 )          و جـیمس بـرادلـي 
( ولـد فـي شـیربـورن 1762 وتـوفـي فـي كـالـفورد 1762 ) . ( المجـلد I صـفحة 152 ) . و قـد سـمحت قـیاسـاتـهما لـطریـقة الـمطر 

أن تقیس سرعة الضوء ( المرجع 5 ) .  

http://www.preseus.gr


الزیغ / الحیود و سرعة المطر  

كـیف یـمكننا قـیاس سـرعـة الـمطر الـمنهمر ؟ نـحن نمشـي بسـرعـة بـمظلة ، ونـقیس الـزاویـة α الـتي یـبدو أن الـمطر یـنهمر بـها ، 
وبـعدهـا نـقیس سـرعـتنا الـذاتـیة v . ( یـمكننا أن نـرى بـوضـوح الـزاویـة بـینما نمشـي إذا نـظرنـا لـلمطر إلـى یـسارنـا أو یـمیننا ، إذا 
كان مكنا مقابل خلفیة مظلمة / عاتمة ) . كما هو مبین في الشكل 	4، فإن سرعة المطر c تعطى بالتالي ( تقریبا ) بالشكل: 

 !

بـنفس الـطریـقة یـمكننا قـیاس سـرعـة الـریـح عـلى لـوح تـزلـج أو عـلى سـفینة . نـفس الـطریـقة یـمكن تـطبیقها عـلى سـرعـة الـضوء . 
یـبین الـشكل 4 أنـنا بـحاجـة فـقط لـقیاس الـزاویـة بـین حـركـة األرض و الـضوء اآلتـي مـن نجـم أعـلى مـدار األرض . و ألن األرض 

تتحرك بالنسبة  

للشمس وبالتالي بالنسبة للنجم ،فإن الزاویة لیست °90 . هذا االنحراف سمي بالزیغ / الحیود للضوء من قبل أوستاتشیو 
مانفریدي (المرجع 7 ) . الزیغ بحدد بمقارنة القیاسات خالل  مدى  

   ---

عـمله تـوقـف . وعـاد إلـى الـدنـمرك ، حـیث دمـر حـریـق كـل مـالحـظات قـیاسـاتـه . و بـالـنتیجة لـم یـكن قـادرا عـلى االسـتمرار بتحسـین 
طریقته . و الحقا أصبح مدیرا مهما و مصلح في الدولة الدنمركیة .   

 !

الشكل 4 – طریقة المشي في المطر أو طریقة لوح التزلج لقیاس سرعة الضوء 

سـنة ، بـشكل خـاص بـفواصـل زمـنیة مـقدارهـا سـتة أشهـر . إن شـرح الـزیـغ وجـد مـن قـبل جـیمس بـرادلـي الـذي بـشكل مسـتقل قـام 
بـقیاسـات مـشابـهة . * و الـقیمة الـمقاسـة لـلزیـغ لـزاویـة نجـم تـمامـا فـوق دائـرة الـبروج eclipGc هـي ≈	''(1)20.49552	
0.1mrad و هـي حـقیقة زاویـة صـغیرة . و هـذا یـسمى بـثابـت الـحیود / الـزیـغ . ووجـودهـا یـبین بـوضـوح أن األرض تتحـرك 

حول الشمس .عندما تراقب من قبل مراقب بعید  .نعم األرض تتحرك .  



باـستـخدام زاویةـ الحـیود یمـكننا استـنتاج سرـعةـ الضـوء إذا علـمنا سرـعةـ األرض عنـد الحرـكةـ حوـل الشـمس . منـ أجلـ هذـا أوال 
عـلینا أن نحـدد مـسافـتها عـن الـشمس . أبسـط طـریـقة هـي الـطریـقة الـتي أتـى بـها الـمفكر اإلغـریـقي أریسـتاركـوس مـن سـامـوس 

 . (	310-	230BCE)

 ----

*الـمظالت لـم تـكن شـائـعة فـي أوربـا فـي 1719 أو 1726 . و جـزء قـصة الـمظلة مـوضـوع . و یـقال أن بـرادلـي فـهم الـحیود  عـند 
اإلبـحار فـي نهـر الـتایـمز حـیث الحـظ فـي الـسفینة المتحـركـة  الـریـح الـظاهـرة / الـحائـدة ، الـتي تتجـلى بـالـعلم الـموجـود عـلى 
الـمركـب ، وأن لـه اتـجاه یـعتمد عـلى اتـجاه اإلبـحار و بـالـتالـي یـختلف عـن ذلـك الـذي عـلى األرض . و لـسنوات عـدیـدة ، بـشكل 
مسـتقل راقـب مـانـفریـدي و بـرادلـي الـكثیر مـن الـنجوم بـشكل خـاص جـامـا دراكـونـیس ، و خـالل الـزمـن فـقد حـیرتـهما إشـارة 
حـیود ، الـتي كـانـت مـعاكـسة لـلتأثـیر الـذي كـانـا یـبحثان عـنه ، وهـو اخـتالف مـطلع النجـم . و كـال مـن اخـتالف الـمطلع و الـحیود 
لنجـم أعـلى مـن دائـرة أبـراج الـفلك جـعلتهما یـصفان الـقطع الـناقـص / اإلهـلیلج الـصغیر لـمدى / مـسار الـسنة األرضـیة ، عـن 
 . ( 5s تحـدي ) طـریـق الـقطوع الـناقـصة / اإلهـلیلجات  الـتي تـختلف بـتوضـعها  و إشـارة دورانـها . هـل یـمكن أن تـرى لـماذا ؟
الـیوم نـحن نـعلم أن أكـبر اخـتالف مـطلع مـعروف لنجـم هـو ''0.77 بـینما الـمحور الـرئیسـي / الـكبیر لـلقطع الـناقـص لـلحیود هـو 
''20.5 لـكل الـنجوم . إن اكـتشاف بـرادلـي و مـنفریـدي أقـنع حـتى الـكنیسة أن األرض تـدور حـول الـشمس وفـي الـنهایـة أخـرجـت 
كـتب غـالـیلیو مـن سجـل الـمنع . و نـظرا ألن الـكنیسة أخـرت نشـر اكـتشاف مـنفریـدي فـقد كـان غـالـبا یـسمى بـرادلـي بـأنـه الـمكتشف 
الـوحـید لـلحیود . ولـكن اسـم الـتأثـیر یـدل عـلى أنـه اكـتشاف مـنفریـدي و بـرادلـي أصـبح عـضوا فـي أكـادیـمیة الـعلوم والجـمعیة 

 ( 6s تحدي ) لماذا ؟ . c	=	v/sinα الملكیة . و بالمناسبة ، الشكل الصحیح للعالقة (1) للحالة الخاصة هي

نـحن نـقیس الـزاویـة بـین الـقمر و الـشمس فـي اللحـظة الـتي یـكون فـیها الـقمر تـمامـا نـصف بـدر . تـجیب الـزاویـة یـعطي النسـبة بـین 
مـسافـة الـقمر ( المحـددة  كـما شـرحـنا سـابـقا ) و مـسافـة الـشمس ( مجـلد I ، صـفحة 179 ) . الشـرح مـتروك كـأحـجیة لـلقارئ 

 . ( 7s تحدي )

إن زاویـة أریسـتراكـوس * هـي زاویـة قـائـمة تـقریـبا ( الـتي سـتعطي مـسافـة ال نـهائـیة ) ( الـمرجـع 6 ) و أجهـزة الـقیاسـات الـجیدة 
الزمـة لـقیاسـها بـإحـكام ، كـما الحـظ هـیباركـوس فـي مـناقشـته الـواسـعة لـلمسألـة حـوالـي BCE	130 . الـقیاس الـمحكم لـلزاویـة أصـبح 
مـمكنا فـقط فـي أواخـر الـقرن الـسابـع عشـر ، حـیث وجـدت بـأنـها °89.86 مـما یـعطي نسـبة مـسافـة لـلشمس – الـقمر تـبلغ حـوالـي 
400  . الـیوم بـفضل قـیاسـات الـمسافـة بـواسـطة الـرادار لـلكواكـب ، فـإن الـمسافـة الـمتوسـطة مـعروفـة بـإحـكام رائـع یـصل إلـى 

30m	 ** وقیمتها تبلغ km(30)870.691	597	140	 أو تقریبا 150 ملیون كیلو مترا .  

سرعة الضوء   

بـاسـتخدام الـمسافـة بـین األرض و الـشمس ، و سـرعـة دوران األرض الـتي هـي km/s	29.7	=	T	2 πR/	=	v .بـالـتالـي ، زاویـة 
الحیود تعطینا النتیجة التالیة : 

ســرعــة الــضوء ( فــي الــخالء) هــي Gm/s	0.300	=	c أو m/ns	0.3	 أو mm/ps	0.3 أو 1080 مــلیون -
كیلومتر بالساعة . 	

هـذه قـیمة مـدهـشة للسـرعـة خـاصـة عـند مـقارنـتها مـع أعـلى السـرعـات الـتي حـققها أي جـسم مـن صـنع اإلنـسان و هـو الـقمر 
الـصناعـي هـلیوس II ، الـذي یـدور حـول الـشمس بسـرعـة km/s	70.2	=	Mm/h	253 ، حـیث تـبلغ سـرعـة نـمو األطـفال 
حـوالـي nm/s	3 أو سـرعـة نـمو الـنوازل فـي الـكهوف بـحوالـي pm/s	0.3 . ونـحن نـبدأ بـإدراك لـماذا قـیاس سـرعـة الـضوء هـي 

علم قائم بذاته .  

أول قـیاس مـحكم لسـرعـة الـضوء تـم فـي عـام 1849 مـن قـبل هـیبولـیت فـیزو ( ولـد فـي بـاریـس 1819 و تـوفـي فـي فـانـتوي 1896 
) . و إن قـیمته كـنت أكـبر فـقط بـ %5	 مـن الـقیمة الحـدیـثة . و قـد أرسـل حـزمـة مـن الـضوء بـاتـجاه مـرآة بـعیدة و قـاس الـزمـن الـذي 
اسـتغرقـه الـضوء لـیرجـع . كـیف قـاس فـیزو الـزمـن بـدون جـهاز كهـربـائـي ؟ فـي الـحقیقة ، اسـتخدم نـفس األفـكار الـتي اسـتخدمـت 
لـقیاس سـرعـات الـطلقات ( المجـلد I ، صـفحة 61 ) ، جـزء مـن الـجواب مـعطى فـي الـشكل 5 . ( كـم یـجب أن یـكون بـعد الـمرآة ؟ 
) ( تحـدي 9s ) . إن إعـادة تـشكیل تجـربـته حـدیـثا مـن قـبل جـان فـریـكس حـقق دقـة تـبلغ %2 ( الـمرجـع 9 ) . الـیوم الـقیاس أبسـط 



بـكثیر ، فـي فـصول الـدیـنامـیك الكهـربـائـي سـنكتشف كـیفیة قـیاس سـرعـة الـضوء بـاسـتخدام حـاسـبي یـونـیكس أو لـینوكـس مـربـوطـین 
بكابل ، باستخدام أمر '	ping	' . ( المجلد III ، صفحة 26 ) . 

  ------

*( الـمرجـع 8	 )أریسـتاركـوس أیـضا حـدد نـصف قـطر الـشمس و الـقمر كـمضاعـفات لـنصف قـطر األرض . أریسـتاركـوس كـان 
مـفكرا المـعا : لـقد كـان أول  مـن اقـترح الجـملة الـمركـزیـة الشمسـیة و ربـما أول مـن اقـترح أن الـنجوم هـي شـموس بـعیدة أخـرى . 
مـن أجـل الـحصول عـلى بـعض أفـكاره فـإن الـعدیـد مـن مـعاصـریـه اقـترحـوا أنـه یـجب أن یـحكم عـلیه بـالـموت بسـبب الـزنـدقـة . 
عـندمـا أعـاد الـراهـب و الـفلكي نـیكوالس  كـوبـرنـیكوس ( ولـد فـي ثـورن 1473 و تـوفـي فـي فـراونـبورغ عـام 1543 ) اقـتراح 

مركزیة الشمس بعد ألفي عام من ذلك فإنه لم یذكر أریستاركوس بالرغم من أنه حصل على الفكرة منه .  

 . ( 8s تحدي ) تغیرات مسافة القمر یمكن حتى قیاسها ألقرب سنتمتر . هل یمكنك تخمین كیف یمكن تحقیق هذا ؟**

 !

الشكل 5 – طریقة فیزو في قیاس سرعة الضوء 

 !

الشكل 6	 - أول صورة لنبضة ضوء أخضر تتحرك من الیمین للیسار عبر زجاجة بماء حلیبي ، مدرجة بالمیلي متر 



إن سـرعـة الـضوء هـي عـالـیة جـدا بـحیث أنـه فـي الـحیاة الـیومـیة حـتى مـن الـصعب إثـبات أن هـذه قـیمة منتهـیة . وربـما الـطریـقة 
األجـمل إلثـبات هـذا هـو صـورة نـبضة ضـوئـیة تـطیر عـبر حـقل الـرؤیـة ، بـنفس الـشكل الـذي یـمكن أن یـصور بـه الـمرء سـیارة 
مـارة أو رصـاصـة تـطیر عـبر الـهواء ( الـمرجـع 10	 ) . یـبین الـشكل 6 مـثل هـذه الـصورة الـتي أنـتجت فـي عـام 1971	 بـواسـطة 
كـامـیرا تـجاریـة قـیاسـیة ذات انـعكاس ، و مـغالق سـریـع جـدا اخـترع مـن قـبل الـمصوریـن و األكـثر أهـمیة الـقطعة الـوحـیدة مـن 
التجهـیزات اإللـكترونـیة  ( كـم یـجب أن تـكون  سـرعـة مـثل هـذا الـمغالق ؟  كـیف یـمكن بـناؤه ؟ و كـیف یـمكن الـتأكـد مـن أنـه یـفتح 

  . ( 10	s تحدي ) ( في اللحظة الصحیحة ؟

إن السـرعـة المنتهـیة لـلضوء أیـضا تـقتضي أن حـزمـة الـضوء الـدوارة بسـرعـة تـنحني  كـما هـو مـبین فـي الـشكل 7  . فـي الـحیاة 
الیومیة ، السرعة العالیة للضوء و الدوران البطيء للمنارة یجعل هذا األثر غیر قابل ألن یلحظ . و لكن ربما یوما ما .. 

أخـیرا فـي الـقرن الـحادي و العشـریـن ، أفـالم نـبضات الـضوء المتحـركـة بـدأت فـي الـظهور . إن الـمثال الجـمیل هـو الـمبین فـي 
الشكل 8 . مثل هذه األفالم تؤكد ثانیة على أن الضوء له سرعة منتهیة .  

في الملخص یتحرك الضوء بسرعة كبیرة جدا ، ولكنها منتهیة / محددة القیمة . مثال الضوء  

 !

الشكل 7 - نتیجة انتهائیة سرعة الضوء . راقب التفاصیل المخادعة – الضوء یسیر بشكل مستقیم من المنبع  و ال یتحرك 
على طول  الخط المنحني المرسوم ، و نفس الشيء یحدث من أجل الماء الصادر عن رشاشة میاه دوارة 

 !

الشكل 8	 - فیلم مأخوذ بكامیرا خاصة فائقة السرعة یبین نبضة ضوء قصیرة التي ترتد عن مرآه 



( التحـدي s	11 ) بـشكل أسـرع بـكثیر مـن الـبرق كـما یـمكن أن تـتأكـد بـنفسك . إن قـرنـا مـن الـقیاسـات الـمتزایـدة اإلحـكام لسـرعـة 
الضوء برمتها قد تراكمت  لتعطي القیمة الحدیثة    

 !

فـي الـحقیقة هـذه الـقیمة قـد ثـبتت اآلن تـمامـا ، بـالـتعریـف ، و الـمتر تـم تـعریـفه بـداللـة سـرعـة الـضوء مـنذ عـام 1983	 . و الـقیم 
الـتقریـبیة الـجیدة هـي Gm/s	0.3  أو µm/fs	0.3 هـي مـن الـواضـح أسهـل تـذكـرا . إن مـلخص مـا هـو مـعروف الـیوم عـن 
حـركـة الـضوء مـعطى فـي الجـدول 1 . إن اثـنین مـن أكـثر الـخواص إدهـاشـا لحـركـة الـضوء اكـتشفا فـي أواخـر الـقرن الـتاسـع عشـر 

. و هما یشكالن أساس ما یعرف بالنسبیة الخاصة . ( المرجع 11 ) . 	

الجدول 1 – خواص حركة الضوء 

هل یمكن للمرء أن یلعب التنس باستخدام نبضة لیزر ككرة و المرایا كمضارب ؟  

مالحظات حول الضوء  

الضوء یمكن أن یتحرك في الخالء 

الضوء ینقل الطاقة 

الضوء یملك كمیة حركة : یمكن أن یضرب األجسام 

الضوء له كمیة حركة زاویة : یمكن أن یدور األجسام

الضوء یتحرك عبر / یتقاطع مع األضواء األخرى دون أن یحدث خلال 

في الخالء سرعة الضوء هي m/s	458	792	299	=	c أو تقریبا cm/ns	30 هي دائما كذلك وفي كل مكان 

الضوء في الخالء یتحرك دائما أسرع من أي جسم مادي  

السرعة الحقیقة للضوء هي ال نهائیة . صفحة 48

سرعة نبضات الضوء ، سرعة إشارة حقیقیة هي السرعة السباقة ولیست سرعة المجموعة  

في الخالء سرعة التقدم / السباقة هي دائما و في كل مكان  c ( المجلد III	 ، صفحة 104)  

الحزم الضوئیة هي تقریبات عندما یهمل طول الموجة 

تتحرك الحزم الضوئیة في خط مستقیم عندما تبتعد عن المادة 

الظالل یمكن أن تتحرك بدون أي حد للسرعة  

الضوء ذو الشدة العادیة و العالیة هو موجة . الضوء ذو الشدة المنخفضة جدا هو جریان / تیار من الجسیمات 

c في المادة ، كال من السرعة المتقدمة و سرعة الطاقة للضوء هي في األكثر

في المادة سرعة المجموعة للنبضات الضوئیة یمكن أن تكون سالبة ، صفر أو ال نهایة 



"   الشيء أسرع من السنین " 

أوفید ، تعدد األشكال  

كـل الـتجارب الـتي أجـریـت قـط تـبین : أن سـرعـة اإلشـعاع الكهـرطیسـي فـي الـخالء ال تـعتمد عـلى تـردد اإلشـعاع و ال عـلى 
استقطابه و ال على شدته .  

( الـمرجـع 12 ) مـثال ، الـنبضات الكهـرطیسـیة مـن السـدیـم الـنابـض كـراب تـبین أن لـها نـفس السـرعـة عـبر 13 عـقد مـن الـترددات 
، مـن أمـواج الـرادیـو إلـى دفـقات أشـعة جـامـا . إن قـیمة السـرعـة هـي نـفسها بـإحـكام یـبلغ 14 رقـم . الـقیاسـات بـاسـتخدام دفـقات 
أشــعة جــامــا حــسنت هــذا اإلحــكام إلــى 20	  رقــما . و بــعد الــبدء مــعا و االنــتقال مــعا آلالف مــالیــین الــسنین عــبر الــكون             

( المرجع 13 ) فإن نبضات الضوء ذات الترددات المختلفة و االستقطابات ما تزال تصل جنبا لجنب .  

الـمقارنـات بـین سـرعـة أشـعة غـامـا ، و سـرعـة الـضوء الـمرئـي أیـضا أجـریـت فـي مسـرعـات . أیـضا سـرعـة أمـواج الـرادیـو ذات 
الـترددات الـمختلفة عـندمـا تـنتقل حـول األرض یـمكن مـقارنـتها . ( الـمرجـع 14 ) . و كـل مـثل هـذه الـتجارب لـم تجـد تـغیر قـابـل 

للكشف لسرعة الضوء مع التردد .    	

التجارب اإلضافیة تبین أن سرعة الضوء هي نفسها في كل االتجاهات في الفراغ ، بإحكام على األقل یبلغ 21 رقما. 

( الـمرجـع 15 ) . و الـضوء مـن الـلیزرات األكـثر اسـتطاعـة و الـضوء مـن أضـعف مـصابـیح الـجیب و الـضوء مـن أكـثر الـنجوم 
بـعدا لـه نـفس السـرعـة . بـنفس الـشكل ، الـضوء  المسـتقطب خـطیا و المسـتقطب دائـریـا  و المسـتقطب إهـلیجیا ولـكن أیـضا 

الحراري أي الضوء غیر المستقطب له نفس السرعة .  

 ------

*" الشيء أسرع من السنین " الكتاب X ، الفقرة 520  

في الملخص  

الطبیعة ال تعطي أي طریقة لتسارع أو تباطؤ حركة الضوء في الخالء .	-

إن مـراقـبة الـنجوم الـنابـضة فـي الـسماء یـثبت ذلـك . إن سـرعـة الـضوء فـي الـخالء دائـما هـي نـفسها : أي غـیر مـتغیرة .               
و لكن هذا الثبات محیر .  

نـحن نـعلم أنـه مـن اجـل أن نـرمـي حجـر بـأكـبر سـرعـة مـمكنة عـلینا أن نجـري بـینما نـرمـیه ، و نـحن نـعلم غـریـزیـا أن فـي تـلك 
الـحالـة ، فـإن سـرعـة الحجـر بـالنسـبة لـألرض هـي أعـلى مـما عـلیه لـو أنـنا لـم نـركـض . و نـحن نـعلم أیـضا أن ضـرب كـرة 

تنس بسرعة أكبر یجعلها أسرع .  

لـكن ، فـي الـدهـشة األولـیة لـكل شـخص ، تـبین الـتجارب أن الـضوء الـصادر عـن مـصباح متحـرك لـه نـفس السـرعـة لـلضوء 
الـصادر عـن مـصباح ثـابـت . و أبسـط طـریـقة إلثـبات هـذا هـي الـنظر فـي الـسماء . تـبین الـسماء الـعدیـد مـن األمـثلة عـن 
الـنجوم الـمزدوجـة الـتي تـدور حـول بـعضها الـبعض فـي مـدارات إهـلیلجیة ( قـطوع نـاقـصة ) . و فـي بـعض هـذه الجـمل   
نـرى قـطوع نـاقـصة ( تـقریـبا ) ذات حـافـة ، بـحیث أن النجـم دوریـا یتحـرك تـجاهـنا و بـعیدا عـنا . إذا كـانـت سـرعـة الـضوء 
مـتغیرة مـع سـرعـة الـمنبع ، فـغننا سـنرى تـأثـیرات غـریـبة ، ألن الـضوء الـصادر مـن مـواضـع مـا سـیمسك الـضوء الـصادر 
مـن مـواضـع أخـرى . بـشكل خـاص ، لـن نـتمكن مـن مـراقـبة / مـالحـظة الـشكل اإلهـلیلجي لـلمدارات . لـكن مـثل هـذه 
الـتأثـیرات الـغریـبة ال تـرى ، و الـقطع الـناقـص الـتام یـالحـظ ( الـمرجـع16 ) . أعـطى ویـلم دو سـیتر هـذه الـمقولـة الجـمیلة فـي 

عام 1913  و قد أكد صحتها بعدد كبیر من النجوم المزدوجة .  

بمعنى آخر الضوء في الخالء ال یكون أبدا أسرع من الضوء  :  

كل حزم الضوء في الخالء لها نفس السرعة  -



( المرجع 17	&	13 ) العدید من التجارب المصممة أكدت هذه النتیجة بإحكام عالي . سرعة الضوء یمكن قیاسها بإحكام 
أفضل   من m/s	1 ، ولكن حتى من أجل سرعات المصباح األكثر من m/s	000	000	290 فإن سرعة الضوء الصادر 

  . ( 12s تحدي ) ( هل یمكنك تخمین لماذا كانت تستخدم المصابیح ؟ ) ال تتغیر

فـي الـحیاة الـیومـیة ، نـحن نـعلم أیـضا أن الحـرج أو كـرة الـتنس تـصل بسـرعـة أكـبر إذا جـریـنا بـاتـجاهـها عـما إذا وقـفنا سـاكـنین أو 
حـتى ركـضنا بـعیدا عـنها . لـكن الـمدهـش ثـانـیة بـالنسـبة لـلضوء فـي الـخالء ، أنـه ال یـوجـد مـثل هـذا األثـر ! كـل الـتجارب تـبین 
بوضوح   أننا إذا جرینا باتجاه المصباح ، فإننا نقیس سرعة الضوء كما في حالة وقوفنا ساكنین أو حتى جرینا بعیدا عنه . 

أیـضا هـذه الـتجارب أجـریـت بـأعـلى إحـكام مـمكن ( الـمرجـع 18 ) . و حـتى أعـلى سـرعـات لـلمراقـب فـإن سـرعـة الـضوء الـواصـل 
تبقى نفسها .  

إن كـال مجـموعـتي الـتجارب تـلك ذات الـمصابـیح المتحـركـة و تـلك ذات الـمراقـبین المتحـركـین تـبین بـالـتالـي أن سـرعـة الـضوء 
تـمامـا هـي بـنفس الـقیمة مـن أجـل كـل شـخص و كـل مـكان و دائـما – حـتى إذا كـان الـمراقـبون یتحـركـون بـالنسـبة لـبعضهم الـبعض  

أو بالنسبة لمنبع الضوء .     

سرعة الضوء في الخالء ثابتة . 	-

	 

 !

الشكل 9 – كل األجهزة التي  تعتمد على المحركات الكهربائیة تثبت أن سرعة الضوء ثابتة 

إن سـرعـة الـضوء فـي الـخالء  فـي الـحقیقة هـي مـعیار الـقیاس الـمثالـي الـتام للسـرعـة . و بـالـمناسـبة ، الـمصطلح الـبدیـل الـمكافـئ 
لسـرعـة الـضوء هـو سـرعـة الـرادار أو سـرعـة الـرادیـو ( المجـلد III ، صـفحة 86 ) وسـوف نـشاهـد فـي الجـزء حـول الـدیـنامـیك 

الكهربائي  لماذا هذا هو الحال .  

إن سـرعـة الـضوء أیـضا لیسـت بـعیدة عـن سـرعـة الـنیوتـریـنوات . هـذا أظهـر بـشكل أكـثر وضـوحـا مـن قـبل مـالحـظة المسـتعر 
األعـظم / الـسوبـرنـوفـا فـي عـام 1987 ، عـندمـا وضـمة ضـوء و نـبضة الـنیوتـریـنو وصـلت لـألرض بـفرق زمـني قـدره 12 ثـانـیة 
بـینهما (الـفرق ربـما نـاتـج عـن فـرق السـرعـة الـصفیر و نـقطة صـدور الـومـضتین ) . إن مـا یـمكن أن یـكون الـرقـم األول الـذي مـن 
أجـل تـختلف قـیمتي السـرعـة ، بـمعرفـة أن الـسوبـرنـوفـا كـان عـلى بـعد 105.	1.7 سـنة ضـوئـیة ، و افـتراض نـفس نـقطة الـبدء ؟ 

 . ( 13s التحدي )

( الـمرجـع 19 ) هـناك أیـضا مجـموعـة أخـرى مـن  األدلـة التجـریـبیة مـن أجـل ثـبات سـرعـة الـضوء . كـل جـهاز كهـرطیسـي مـثل 
مــنظفة الــخالء الكهــربــائــیة ، تــبین أن ســرعــة الــضوء ثــابــتة ( المجــلد III ، صــفحة 44 ) . و ســوف نــكتشف أن الــحقول 
الـمغناطیسـیة لـن تـنتج عـن تـیارات كهـربـائـیة ، كـما تـفعل كـل یـوم فـي كـل محـرك كهـربـائـي و فـي كـل سـماعـة ، إذا كـانـت سـرعـة 
الـضوء ثـابـتة . و هـذا یـبین فـعال أن الـثبات كـان أوال اسـتنتج مـن قـبل الـعدیـد مـن الـباحـثین . و فـقط بـعد تـلك الـنتائـج بـین ألـبرت 
أینشـتایـن أن الـثبات فـي سـرعـة الـضوء مـتفق مـع الحـركـة الـملحوظـة لـألجـسام ( الـمرجـع 20 ) . سـوف نـتأكـد مـن هـذا االتـفاق فـي 



هـذا الـفصل . االرتـباط بـین النسـبیة    و الـمنظفات الـخالئـیة الكهـربـائـیة و أیـضا اآلالت األخـرى سـوف یـدرس فـي الـفصول حـول 
الدینامیك الكهربائي .(المجلد III ، صفحة 44 ) .  

حـركـة الـضوء و حـركـة األجـسام مـرتـبطة بـعمق . إذا كـانـت سـرعـة الـضوء ثـابـتة فـإن الـمراقـبین سـیكونـون قـادریـن عـلى الحـركـة 
بسـرعـة الـضوء . لـماذا ؟ . نـظرا ألن الـضوء مـوجـة فـإن الـمراقـب المتحـرك تـقریـبا بسـرعـة الـضوء سـیرى مـوجـة الـضوء تتحـرك 
ببـطء . و المـراقبـ الذـي یتحرـك بنـفس سرـعةـ المـوجةـ سیـراهاـ موـجةـ جاـمدـة . لكـن التجرـبةـ و خوـاص الكهرـطیسیـة تمـنع كال 

المالحظتین ( المجلد III ، صفحة 44 ) ، و المراقبین و األجسام ال یمكنهم الوصول إلى سرعة الضوء .  

سرعة الضوء في الخالء هي السرعة الحدیة 	-

المراقبون و األجسام بالتالي دائما یتحركون بسرعة أبطا من الضوء .  

     

 !

الشكل 10	 - ألبرت أینشتاین ( 1955	–	1879 )  

فـي الـملخص ، سـرعـة الـضوء فـي الـخالء هـي سـرعـة محـدودة ثـابـتة . و بـالـتالـي لـیس هـناك طـریـقة لتسـریـع نـبضة الـضوء.وعـلى 
عـكس كـرة الـتنس لـیس هـناك طـریـقة لـرؤیـة نـبضة الـضوء أثـناء حـركـتها فـعال .  بـالـتالـي لـعب الـتنس بـواسـطة الـضوء لـیس مـمكنا 

	(14	d التحدي ). و ال حتى ممتع – على األقل في الخالء . لكن ماذا عن أوضاع أخرى ؟

ألبرت أینشتاین  

ألـبرت أینشـتایـن ( ولـد فـي أولـم عـام 1879 و تـوفـي فـي بـرنسـتون عـام 1955 ) كـان واحـدا مـن أعـظم الـفیزیـائـیین قـط . 
(بـالـمناسـبة حـرف '	s	' فـي اسـم عـائـلته یـلفظ '	sh	' و مجـموع الحـرفـین '	ei	' یـلفظا مـثل '	eye	' بـحیث أن كـامـل الـلفظ هـو 

) . فـي عـام 1905 نشـر ثـالثـة أبـحاث مـهمة : واحـد حـول الحـركـة الـبراونـیة وواحـد حـول النسـبیة  !
الـخاصـصة ، وواحـد حـول فـكرة كـمات الـضوء . أول بـحث بـین بـشكل محـدد أن الـمادة مـكونـة مـن جـزیـئات وذرات و الـثانـي بـین 
ثـبات سـرعـة الـضوء و الـثالـث كـان نـقاط بـدایـة لـنظریـة الـكم . كـل بـحث كـان  یسـتحق جـائـزة نـوبـل لـكنه مـنح الـجائـزة عـن الـبحث 
األخـیر . و فـي عـام 1906 ، نشـر إثـبات الـعالقـة الشهـیرة mc2	=	E بـعد أن اقـترحـها بـعض الـباحـثین أیـضا  ( صـفحة 76 ). و 
بـالـرغـم مـن أن اینشـتایـن كـان أحـد مـؤسسـي نـظریـة الـكم فـإنـها الحـقا تـحول ضـدهـا . و إن مـناقـشاتـه الشهـیرة مـع صـدیـقه نـیلز بـور 
سـاعـدت مـع ذلـك فـي تـوضـیح نـظریـة الـكم فـي نـواحـیها األكـثر مـجانـبة للحـدس . و الحـقا شـرح أثـر أینشـتایـن – دو هـاس الـذي 
یـثبت أن الـمغناطیسـیة هـي نـاتـجة عـن الحـركـة داخـل الـمواد . و بـعد الـعدیـد مـن االكـتشافـات األخـرى فـي عـام 1916	&	1915 
نشـر أینشـتایـن أكـبر إنـجاز لـه : الـنظریـة الـعامـة للنسـبیة ،  وهـي إحـدى األعـمال األكـثر جـماال و الـممیزة فـي الـعلم ( صـفحة 136 
). فـي بـقیة الـسنین األربـعین مـن حـیاتـه فـقد بـحث فـي الـنظریـة الـموحـدة للحـركـة بـدون نـجاح . إن كـونـه یـهودیـا و شهـیرا ، كـان 
أینشـتایـن هـدفـا مـفضال لـلهجوم و الـتمییز مـن قـبل الحـركـة االجـتماعـیة الـقومـیة ، فـي عـام 1933 هـاجـر مـن ألـمانـیا إلـى الـوالیـات 
المتحـدة األمـریـكیة و مـنذ ذلـك الـحین تـوقـف عـن االتـصال مـع األلـمان ، مـا عـدا بـضع أصـدقـاء ، مـن بـینهم مـاكـس بـالنـك . 
الـشخص اآلخـر مـن أعـدائـه كـان الـفیلسوف هـنري بـیرجـسون . و كـان شـخصا مـمیزا فـي ذلـك الـوقـت الـذي حـقق بـعض الشـيء 
بـواسـطة تـفكیره الـمضطرب مـنع أینشـتایـن مـن تـلقي جـائـزة نـوبـل فـي الـفیزیـاء . و لـكن حـتى وفـاتـه احـتفظ أینشـتایـن  أیـضا بـجواز 
سـفره الـسویسـري  فـي غـرفـة نـومـه . و لـم یـكن فـقط فـیزیـائـیا عـظیما و لـكن أیـضا مـفكرا عـظمیا ( الـمرجـع 21	 ) ،               و 
مجـموعـة أفـكاره حـول الـبصریـات خـارج الـفیزیـاء هـي جـدیـرة بـالـقراءة . و لـكن حـیاتـه الـعائـلیة كـانـت كـارثـیة ، وقـد جـعل كـل مـن 

أفراد عائلته تعیسا بشكل عمیق .  

أي شخص مهتم بتقلید أینشتاین و السیر على خطاه یجب أن یعلم أوال كل ما نشره من األبحاث العدیدة .*   



الجدول 2 – كیف تقنع نفسك و اآلخرین بان هناك سرعة طاقة عظمى c في الطبیعة . قارن هذا الجدول مع الجدول حول 
 . IV في المجلد 	القوة العظمي في الصفحة 109 ، و مع الجدول حول أقل الفعل في الصفحة 19

   

لقد كان طموحا و مجدا . أیضا العدید من أبحاثه كانت خاطئة ( المرجع 22 ) : و إنه بعد ذلك صححها في أبحاث الحقة و 
بعد ذلك قام بهذا ثانیة . وهذا حدث بشكل متكرر بحیث أنه جعل من نفسه أضحوكة بالنسبة لهذا . و في الحقیقة أدرك 

أینشتاین  التعریف المعروف جیدا للعبقري بأنه الشخص الذي یرتكب أكبر قدر ممكن من األخطاء في أقصر زمن ممكن . 

سرعة الحد الثابت و نتائجها  

تـبین الـتجارب و الـنظریـات أن الـمراقـبین ال یـمكن أن یـصلوا لسـرعـة الـضوء . و بـشكل مـكافـئ ال یـمكن لـجسم أن یـصل لسـرعـة 
الـضوء بـمعنى آخـر ، لـیس فـقط سـرعـة الـضوء هـي مـعیار السـرعـة ، هـي أیـضا السـرعـة الـعظمى فـي الـطبیعة . بـشكل أكـثر دقـة 

السرعة v لجملة مادیة في الطبیعة – أي ألي كتلة موضعیة أو طاقة – محدودة بالشكل :   

 !

هذه العالقة هي أساس النسبیة الخالصة ، في الحقیقة كل نظریة النسبیة الخاصة محتواة فیها .  

إن وجـود سـرعـة الحـد الـثابـت c لیسـت مـدهـشة كـما یـمكن أن نـفكر : نـحن بـحاجـة إلـى مـثل هـذه الـقیمة الـثابـتة ( الـصفحة 104) 
كـي نـكون قـادریـن عـلى قـیاس السـرعـات . عـلى أن السـرعـة األعـظمیة الـثابـتة تـقتضي الـعدیـد مـن الـنتائـج الـرائـعة : هـي تـؤدي 
لـلمجاالت الـمتغیرة حسـب الـمراقـب لـلزمـن و الـطول و لـعالقـة حـمیمة بـین الـكتلة و الـطاقـة ووجـود آفـاق الحـدث و وجـود الـمادة 

المضادة كما سنرى .  

 ---

  . 	einsteinpapaers.press.princeton.edu كل أوراقه و أبحاثه متوفرة مجانا على اإلنترنت من*

فـي عـام 1895 سـمى هـنري بـوانـكریـه * مـناقـشة ثـبات نـقطة الـنظر بـنظریـة النسـبیة و االسـم كـان شـائـعا فـي عـام 1905 .وقـد 
حـزن أینشـتایـن بـأن الـنرظـیة سـمیت كـذلـك ، وكـان یـفضل اسـم " نـظریـة الـثبات" ( الـمرجـع 23 ) و لـكنه لـم یـكن قـادرا عـلى 
تـغییر االسـم . و بـالـتالـي سـمى اینشـتایـن وصـف الحـركـة بـدون جـاذبـیة بـاسـم النسـبیة الـخاصـة . ( الـمرجـع 19 ) ، ووصـف 

الحركة بواسطة / مع الجاذبیة بالنسبیة العامة . و كال المجالین هما نتائج كاملة ورائعة مخالفة للحدس كما سنرى .** 

هـل یـمكن لسـرعـة حـد ثـابـت أن تـوجـد فـعال فـي الـطبیعة ؟ الجـدول 2 یـبین  أنـنا بـحاجـة لـدراسـة ثـالث نـقاط لـقبول الـفكرة . نـحتاج 
لـبیان أنـه أوال ال تلحـظ سـرعـة أعـلى ، و ثـانـیا أنـه ال سـرعـة طـاقـة أعـلى یـمكن قـط أن تلحـظ و ثـالـثا أن كـل الـنتائـج لـثبات سـرعـة 

االختبار العبارة 

قیمة سرعة الطاقة العظمى c هي ثابتة بالنسبة للمراقب  
قیم سرعة الطاقة الموضعیة أكبر من c غیر ملحوظة

تأكد من كل القیاسات  
تأكد من كل القیاسات

قیم سرعة الطاقة الموضعیة أكبر من c ال یمكن أن تنتج  
قیم سرعة الطاقة الموضعیة أكبر من c ال یمكن حتى أن تتخیل 

تاكد من كل المحاوالت  
حل كل التناقضات 

استنتج نظریة النسبیة الخاصة منها  قیم سرعة الطاقة األعظمیة  c هي مبدأ للطبیعة 
تأكد من كل النتائج ، لكن الغریب یؤكد 

بالمالحظة



الـضوء ، بـالـرغـم مـن غـرابـتها ، یـمكن أن تـطبق عـلى الـطبیعة . فـي الـحقیقة هـذا الـبرنـامـج یـعرف نـظریـة النسـبیة الـخاصـة و 
بـالـتالـي هـذا كـل مـا نـفعله فـي هـذا الـفصل و الـفصل الـتالـي . ثـبات سـرعـة الـضوء هـو فـي تـضاد تـام مـع الـمیكانـیك الـغالـیلي  الـذي 
یـصف سـلوك األحـجار ، ویـثبت أن مـیكانـیك غـایـللیو خـاطـئ عـند سـرعـات عـالـیة . عـند سـرعـات مـنخفضة فـإن وصـف غـالـیلیلو 
یـبقى جـیدا ألن الخـطأ صـغیر , لـكن إذا أردنـا وصـف صـالـح لـكل السـرعـات عـلینا أن نتخـلى عـن مـیكانـیك غـالـیلیو  . مـثال عـندمـا 
نـلعب الـتنس بـضرب الـكرة بـالـیمین ، فـإنـنا یـمكن أن نـزیـد أو نـنقص سـرعـتها . و لـكن بـواسـطة الـضوء هـذا مسـتحیل . حـتى إذا 
ثـبتنا مـرآة عـلى طـائـرة و عـكسنا حـزمـة الـضوء بـواسـطتها فـإن الـضوء مـا یـزال یتحـرك بـعیدا بـنفس السـرعـة بـالنسـبة لـكل مـن 

الطیار و المراقب على األرض . كل التجارب تؤكد هذا السلوك الغریب للضوء .  

إذا كـنا سنسـرع حـافـلة الـتي نـقودهـا ، فـإن السـیارات إلـى الـجانـب اآلخـر مـن الـطریـق تـمر بسـرعـات أعـلى و أعـلى . مـن أجـل 
الـضوء تـبین التجـربـة أن هـذا لـیس كـذلـك : الـضوء دائـما یـمر و یـتجاوز بـنفس السـرعـة . حـتى بـواسـطة اإلحـكام الـحالـي لـلقیاس 

البالغ 13-2.10 ، ال یمكننا فرض أي تغییرات على سرعة الضوء من اجل سرعات مختلفة للمراقب . ( المرجع 15) .  

الضوء ال یتصرف مثل السیارات أو أي جسم مادي آخر ، و مرة ثانیة كل التجارب تؤكد هذا السلوك الغریب .  

لـماذا تـمامـا یـكون ثـبات سـرعـة الـضوء تـقریـبا غـیر مـعقول ، حـتى بـالـرغـم مـن أن الـقیاسـات تـبینه بـشكل ال لـبس فـیه ؟ خـذ 
 ، 	I مـثل السـیارتـین فـي الـجانـبین الـمتقابـلین مـن الـشارع . ( المجـلد v ( تـلفظ أومـیغا ) یتحـركـان بسـرعـة نسـبیة Ω و O الـمراقـبین
 . O صـفحة 438 ) . تـخیل أنـه فـي اللحـظات الـتي تـمران بـها بـبعضهما الـبعض یـصدر  ضـوء ومـیض بـواسـطة مـصباح فـي
یتحـرك ومـیض الـضوء  عـبر الـمواضـع x(t) لـلمراقـب 	Oو عـبر الـمواضـع ξ(τ) ( یـلفظ إكسـي أوف تـاو ) مـن أجـل Ω . نـظرا 

ألن سرعة الضوء المقاسة هي نفسها لكال المراقبین لدینا : 	

 !

لكن في الوضعیة الموصوفة ، لدینا سابقا 	ξ	≠	x. بمعنى آخر ثبات سرعة الضوء یقتضي أن ≠τ	t  أي أن  

 ----

*هـنري بـوانـكریـه ( 1854 نـانسـي – 1912 بـاریـس ) ریـاضـي مـهم و فـیزیـائـي . كـان بـوانـكریـه أحـد الـعلماء األكـثر إنـتاجـیة فـي 
زمانه ، وقد عمل على تقدم النسبیة ، نظریة الكم و العدید من أجزاء الریاضیات .  

** (الـمرجـع 24) مـن بـین الـمقدمـات األجـمل للنسـبیة مـا تـزال تـلك الـمعطاة مـن قـبل ألـبرت اینشـتایـن نـفسه . وقـد اسـتغرق األمـر 
تقریبا قرنا كي تظهر كتب بمثل جمال كتاباته تقریبا ، مثل كتب شفینجر أو تایلور و وییلر . ( المرجع 26	&	25	 ) . 

الزمن مختلف بالنسبة لمراقبین یتحركون بالنسبة لبعضهم البعض .	-

الـزمـن بـالـتالـي لـیس نـفسه ( لـیس فـریـدا ) . ( التحـدي e	15 ) . هـذه نـتیجة مـدهـشة ، الـتي أكـدت بـواسـطة الـعدیـد مـن 
الـتجارب و قـد صـرح عـنها بـوضـوح أوال فـي عـام 1905	 مـن قـبل ألـبرت اینشـتایـن ( الـمرجـع 27	 ) . و كـل مـراقـب لـه 
زمـنه الـخاص .  و زمـني الـمرابـین یـتفقان فـقط إذا لـم یـكونـا یتحـركـان ضـد بـعضهما الـبعض . بـالـرغـم مـن أن الـعدیـد مـن 
الـناس اآلخـریـن عـلموا حـول ثـبات c ، فـإن فـقط أینشـتایـن الـشاب كـان لـدیـه الـشجاعـة لـیقول أن الـزمـن تـابـع لـلمراقـب ،               

و كان علیه أن یدرس و یواجه النتائج . لنفعل ذلك أیضا . 

إحدى المالحظات كائنة في محلها . سرعة الضوء c هي سرعة محدودة . ما الذي تعنیه هذه العبارة هو أن 

سرعة الضوء في الخالء هي سرعة محدودة 	-

فـي الـواقـع الجسـیمات یـمكن أن تتحـرك أسـرع مـن سـرعـة الـضوء فـي الـمادة طـالـما أنـها تتحـرك أبـطأ مـن سـرعـة الـضوء فـي 
الخالء . هذا الوضع یالحظ بانتظام .  

فـي الـمادة الـصلبة أو الـسائـلة ، سـرعـة الـضوء هـي بـانـتظام أكـثر بـمرة أو مـرتـین أخـفض مـن سـرعـة الـضوء فـي الـخالء . 
مـن أجـل مـواد خـاصـة فـإن سـرعـة الـضوء یـمكن حـتى أن تـكون أخـفض : فـي مـركـز الـشمس ( الـمرجـع 28) سـرعـة الـضوء 



تـقدر بـأنـها حـوالـي mm/s	1	=	km/year	30 و حـتى فـي الـمختبر ، مـن أجـل بـعض الـمواد ، سـرعـة الـضوء الـمقاسـة 
كانت حتى m/s	0.3 . ( المرجع 29 ) .      

( المجـلد I ، صـفحة 325 ) عـندمـا تتحـرك طـائـرة بـأعـلى مـن سـرعـة الـصوت فـي الـهواء فـإنـها تخـلق مـوجـة صـدم خـلفها . و 
عـندمـا یتحـرك جسـیم مـشحون أسـرع مـن سـرعـة الـضوء فـي الـمادة ، فـإنـه یـصدر مخـروط مـن األشـعة ، مـا یـعرف بـإشـعاع 
فـافـیلوف – تشـیرنـكوف . إن إشـعاع فـافـیلوف – تشـیرنـكوف یـالحـظ بـانـتظام مـثال ، هـو سـبب الـتوهـج أألزرق لـلماء فـي 
الـمفاعـالت الـنوویـة و یظهـر فـي الـبالسـتیك الـشفاف الـذي تـعبره الجسـیمات السـریـعة ، و الـوصـل یسـتخدم فـي الـكاشـفات مـن 

أجل تجارب المسرعات .  

فـي هـذا الـفصل والـفصول الـتالـیة عـندمـا نسـتخدم مـصطلح سـرعـة الـضوء ، فـإنـنا نـعني سـرعـة الـضوء فـي الـخالء . فـي 
الـهواء ، سـرعـة الـضوء أصـغر مـن الـخالء فـقط بنسـبة واحـد بـالـمائـة بـحیث أنـه فـي أكـثر الـحاالت الـفرق بـین الـهواء                

و الخالء یمكن إهماله .  

النسبیة الخاصة ببضعة أسطر  

سـرعـة الـضوء غـیر مـتغیرة و ثـابـتة بـالنسـبة لـكل الـمراقـبین . و بـالـتالـي نسـتنتج أن كـل الـعالقـات بـین مـراقـبین مـختلفین تـقاس 
بمساعدة الشكل 11 . ( المرجع 30 ) .  

و هـو یـبین مـراقـبین یتحـركـان بسـرعـة ثـابـتة ضـد بـعضهما الـبعض ، مـرسـومـة فـي الـفراغ – الـزمـن . األول یـرسـل ومـیض 
ضـوئـي لـلثانـي ، و مـن هـناك یـنعكس مـرتـدا لـألول . و نـظرا ألن سـرعـة الـضوء ثـابـتة فـإن الـضوء  هـو الـطریـقة الـوحـیدة  
لـمقارنـة الـزمـن و إحـداثـیات الـفراغ لـلمراقـبین الـبعیدیـن . و أیـضا الـساعـتین الـبعیدتـین ( مـثل قـضیبي الـمتر الـبعیدیـن ) یـمكن فـقط 
مـقارنـتهما ، أو تـزامـنهما بـاسـتخدام الـضوء أو ومـضات الـرادیـو . نـظرا ألن سـرعـة الـضوء ثـابـتة فـإن كـل مـسارات الـضوء فـي 

نفس االتجاه هي متوازیة في مثل هذه المخططات .  

السـرعـة النسـبیة الـثابـتة بـین مـراقـبین تـقتضي أن عـامـال ثـابـتا k	 یـربـط الـزمـن و إحـداثـیات األحـداث . ( لـماذا الـعالقـة خـطیة )          
             kT كـما یـقاس مـن أجـل الـمراقـب األول فـإنـه یـصل لـلمراقـب الـثانـي عـند T إذا بـدأ ومـیض فـي الـزمـن . ( 16s التحـدي )

و بالتالي  

 !

الشكل 11 – رسم یحتوي أكثر النسبیة الخاصة ، یتضمن تعابیر لتمدد الزمن و تحویل لورنتز 



 !

الشكل 12	 - الساعات المتحركة تسیر ببطء : الساعات المتحركة تدل على الزمن بشكل أبطا من الساعات الثابتة	

و یعود ثانیة لألول في الزمن T	k2 . ( التحدي 17s ) . الرسم یبین أن  

 !

هذا العامل سیظهر ثانیة في أثر دوبلر . * (صفحة 31	 )  

یـبین الـشكل 11 أیـضا أن أول مـراقـب یـقیس الـزمـن عـند الـزمـن t1 الحـدث عـندمـا یـنعكس الـضوء ، لـكن الـمراقـب الـثانـي یـقیس 
زمـن مـختلف t2	 مـن أجـل نـفس الحـدث . والـزمـن فـي الـحقیقة مـختلف لـمراقـبین فـي حـركـة نسـبیة . هـذا األثـر یـعرف بـتمدد الـزمـن 

. بمعنى آخر الزمن نسبي . الشكل 12 یبین طریقة لتوضیح النتیجة .  

 ----

  . k في بعض األحیان یدعى بحساب التفاضل و التكامل k شرح النسبیة باستخدام*

 !

الشكل 13 – الساعات المتحركة تسیر ببطء : ذرات اللیثیوم المتحركة في حلقة تخزین ( الیسار ) تقرأ بواسطة اللیزرات 
( یمین) تؤكد   توقع أعلى إحكام 

عامل تمدد الزمن بین المراقبین یوجد من الشكل 11 بمقارنة القیمتین t1	&	t2	 و هذا معطى بالشكل :   



 !

الـفواصـل الـزمـنیة مـن أجـل مـراقـب متحـرك هـي أقـصر بهـذا الـعامـل γ ، عـامـل تـمدد الـزمـن الـذي هـو دائـما أكـبر مـن الـواحـد . 
بمعنى آخر : 

الساعات المتحركة تسیر أبطأ 	-

 ( تحـدي e	18 ) مـن أجـل السـرعـات الـیومـیة األثـر صـغیر . وهـذا یـبین لـماذا ال نسـتطیع كـشف الـفروقـات الـزمـنیة فـي الـحیاة 
الـیومـیة . عـلى أن فـیزیـاء غـالـیلیو لیسـت صـحیحة مـن أجـل السـرعـات قـرب سـرعـة الـضوء و الـعالقـة الـصحیحة (6	) تـم 
 γ . نـفس الـعامـل 	اخـتبارهـا بـإحـكام أفـضل مـن جـزء فـي عشـرة مـالیـین ، ( الـمرجـع 31 ) بـواسـطة تجـربـة مـبینة فـي الـشكل 13
یظهـر أیـضا فـي الـعالقـة γm	c2	=	E مـن أجـل تـكافـؤ الـكتلة و الـطاقـة ، و الـذي سـیستنتج أدنـاه . الـعالقـتین (6)	&	(5	) هـما 

المكانین الوحیدین للریاضیات الالزمة في النسبیة الخاصة : كل النتائج األخرى  مشتقة منها .  

إذا أرسـل ومـیض ضـوء لـألمـام بـدءا مـن الـمراقـب الـثانـي إلـى األول، و انـعكس عـودة إلـیه ، فـإن الـمراقـب الـثانـي سـیعطي عـبارة 
مشابهة : بالنسبة له الساعة األولى متحركة ، و أیضا بالنسبة له الساعة تشیر للزمن بشكل  أبطأ .  		

كل من المراقبین یالحظان أن الساعة األخرى تشیر للزمن بشكل أبطأ . -

الوضع مشابه لذلك الذي لرجلین یقارنان عدد من الخطوات / الدرجات  بین سلمین متطابقین كما هو مبین في الشكل 14 . 
الرجل على أي من السلمین سیالحظ دائما أن درجات السلم اآلخر أقصر . ولیس هناك شيء أعمق من هذه المالحظة على 

أساس تمدد الزمن و تقلص الطول ( الصفحة 52 ) .  

بشكل طبیعي ، العدید من الناس حاولوا إیجاد حجج لتجنب النتیجة الغریب بأن الزمن یختلف من مراقب آلخر  لكن لم ینجح 
أحد و كل نتائج التجارب تؤكد النتیجة : الزمن نسبي . لنلقي نظرة على بعض    هذه التجارب .  

 !

الشكل 14 – المراقبان على كال السلمین یدعیان أن السلم اآلخر أقصر 

تسارع الضوء و أثر دوبلر  

هـل یـمكن لـلضوء فـي الـخالء أن یـتسارع ؟ هـذا یـعتمد عـلى مـا تـعنیه . أكـثر الـفیزیـائـیین مـتكبریـن و یـقولـون بـأن كـل مـرآة تـسارع 
الـضوء ، ألنـها تـغیر اتـجاهـه . و سـوف نـرى فـي الـفصل حـول الكهـرطیسـیة أن الـمادة أیـضا تـملك الـقدرة عـلى حـني الـضوء ، 



وبـالـتالـي تسـرعـه ( المجـلد III ، صـفحة 120 ) . لـكن سـینتج أن كـل هـذه الـطرق تـغیر فـقط اتـجاه االنـتشار ، و ال واحـدة مـنها 
تـملك الـقدرة عـلى تـغییر سـرعـة الـضوء فـي الـخالء . بـشكل خـاص ، الـضوء هـو مـثال عـن الحـركـة الـتي ال یـمكن إیـقافـها . و 

  . ( 19s التحدي ) هناك فقط بعض من مثل هذه األمثلة . هل یمكنك أن تسمي واحدا ؟

مـا الـذي سـیحدث إذا كـنا نسـتطیع تسـریـع الـضوء بسـرعـات أعـلى ؟ مـن أجـل هـذه اإلمـكانـیة الـضوء یـجب أن یـكون مـكون مـن 
جسـیمات كـبیرة ، سـیكون مـن الـضروري تـمییز سـرعـة الـطاقـة عـدیـمة الـكتلة c عـن سـرعـة الـضوء cL الـتي  سـتكون أخـفض    

و ستعتمد على الطاقة الحركیة لهذه الجسیمات الضوئیة الضخمة . 

إن سـرعـة الـضوء لـن تـكون ثـابـتة و لـكن سـرعـة الـطاقـة عـدیـمة الـكتلة مـا تـزال كـذلـك . مـثل هـذه الجسـیمات الضخـمة لـلضوء 
یـمكن إمـساكـها ، إیـقافـها و تخـزیـنها  فـي صـندوق . مـثل هـذه الـصنادیـق سـتجعل اإلضـاءة الكهـربـائـیة غـیر ضـروریـة ، و سـوف 
یـكون مـن الـكافـي تخـزیـن بـعض الـضوء الـنهاري فـیها و تحـریـره لـیال ، بـبطء ، خـالل الـلیلة الـتالـیة ، ربـما بـعد إعـطاءهـا دفـعة 

سرعة قلیلة *  

الـفیزیـائـیون اخـتبروا إمـكانـیة الـضوء ذو الـكتلة بـبعض مـن الـتفصیل . و اآلن الـمالحـظات ال تـضع أي كـتلة مـمكنة لجسـیمات 
الـضوء أو الـفوتـونـات و هـي أقـل مـن kg	52-10.	1.3 ( الـمرجـع  18	&	32 )  مـن الـتجارب األرضـیة و أقـل مـن   10-62.	4	

kg من العلوم الفلكیة ( الذي هو أقل تحدیدا بشكل طفیف ) . بمعنى آخر الضوء لیس ثقیل ، الضوء هو خفیف . 

  ----

*بشكل عرضي یمكن القول أن الضوء ذو الكتلة أیضا له أنماط استقطاب طوالنیة . وهذا على عكس المالحظة  

   

 !



الشكل 15	 - أعلى : أثر دوبلر للضوء من كوازرین – مكبر ، اثر دوبلر اللوني المزیف من أجل تقریبا اللون األسود 
للسماء اللیلیة – إشعاع الخلفیة الكونیة – بسبب انتقال األرض عبر الفضاء , في حالة الحقة ، انزیاح دوبلر یقتضي تغیر 

بسیط لدرجة الحرارة الفعالة للسماء اللیلیة . 

لـكن مـاذا یحـدث عـندمـا یـضرب الـضوء مـرآة متحـركـة ؟ الـوضـع یشـبه لـذلـك الـعائـد لـمنبع ضـوئـي یتحـرك بـالنسـبة للمسـتقبل : 
المسـتقبل سـیالحـظ لـونـا مـختلفا عـن الـذي یـالحـظه الـمرسـل . هـذا االنـزیـاح الـترددي یـدعـى بـأثـر دوبـلر . كـریسـتیان دوبـلر* كـان 

أول من  درس انزیاح التردد في حال األمواج الصوتیة  

 ----

التي تبین أن الضوء یستقطب حصرا بشكل عرضاني بالنسبة التجاه االنتشار .  

*كـریسـتیان دوبـلر( ولـد فـي 1803 سـالـزبـورغ ، و تـوفـي فـي 1853 فـي فینیسـیا ) ، فـیزیـائـي مـهم . درس دوبـلر األثـر الـمسمى 
باسمه من أجل الصوت و الضوء . و في عام 1842 توقع (بشكل صحیح ) أن یوما ما سنتمكن 	

 !

الشكل 16 – نظام سونار دوبلر للدالفین ، نظام أثر دوبلر في فاتح الباب المنزلق ، أثر دوبلر كسرعة تحذیر و تصویر 
دوبلر الصوتي لكشف تدفق الدم ( الملون ) في الحبل السري للجنین 

نـحن كـلنا نـعرف الـتغیر فـي نـغمة الـصافـرة بـین الـقطارات الـمتقاربـة و الـمغادرة : أي هـذا أثـر دوبـلر لـلصوت . و یـمكننا تحـدیـد 
سـرعـة الـقطار بهـذه الـطریـقة . الـخفاشـات ، الـدالفـین و الـحیتان تسـتخدم أثـر دوبـلر الـصوتـي لـقیاس سـرعـة الـفریـسة و الـثر 
یسـتخدم لـقیاس سـرعـة تـدفـق الـدم و ضـربـات قـلب األجـنة فـي أنـظمة األمـواج فـوق الـصوتـیة ( بـالـرغـم مـن كـون هـذا صـوت عـالـي 

بالنسبة لألجنة ) ( المجلد I ، صفحة	312	) كما هو مبین في الشكل 16 . 

دوبـلر أیـضا كـان أول شـخص یـعمم مـفهوم انـزیـاح الـتردد لـحالـة األمـواج الـضوئـیة . ( المجـلد III ، صـفحة 85 ) . كـما سـنرى 
الـضوء ( أیـضا ) مـوجـة و لـونـه یتحـدد بـالـتردد أو بـشكل مـكافـئ بـطول مـوجـته λ . مـثل تـغیر الـنغمة لـلقطارات المتحـركـة فـقد 
أدرك دوبـلر أن مـنبع الـضوء المتحـرك یـنتج لـونـا عـند المسـتقبل یـختلف عـن الـلون فـي الـمنبع . و بـالـهندسـة البسـیطة و انـحفاظ 

    . ( 20	e تحدي ) عدد القیم العظمى و الصغرى نحصل على النتیجة



 !

المتحوالن θr	&	v في العالقة معرفان في الشكل 17 . الضوء من مصدر یقترب بالتالي یزاح نحو األزرق بینما الضوء من 
مصدر یتباعد یكون منزاح نحو األحمر .  

 ----

مـن اسـتخدام األثـر لـقیاس حـركـة الـنجوم الـبعیدة بـالـنظر إلـى ألـوانـها . و مـن أجـل اكـتشافـه األثـر – و بـالـرغـم مـن الـتأكـید التجـریـبي 
فـي عـامـي 1846	&	1845 فـقد طـرد دوبـلر مـن األكـادیـمیة التجـریـبیة لـلعلوم فـي عـام 1952 . و صـحته تـدهـورت و تـوفـي بـعد 

ذلك . 

 !

الشكل 17 – إعداد مالحظة أثر دوبلر في أمواج أحادیة و ثالثیة األبعاد صادرة عن منبع یقترب یصل بتردد أعلى              
و طول موجة أقصر على عكس األمواج الصادرة عن منبع یبتعد 

أول مـالحـظة ألثـر دوبـلر فـي الـضوء سـمیت أیـضا بـانـزیـاح الـلون وقـد تـم مـن قـبل یـوهـانـس شـتارك * فـي عـام 1905 الـذي درس 
الضوء الصادر عن ذرات متحركة .   

 ---



* یـوهـانـس شـتارك ( ولـد عـام 1874 فـي شـیكنهوف و تـوفـي عـام 1957	 فـي إیبنشـتات ) اكـتشف فـي عـام 1905 اثـر دوبـلر فـي 
أمـواج الـقناة وفـي عـام 1913 انشـطار الخـطوط الـطیفیة فـي الـحقول الكهـربـائـیة ، و الـذي یـسمى هـذه األیـام بـأثـر شـتارك , ولـقاء 
هـذیـن االكـتشافـین تـلقى جـائـزة نـوبـل فـي الـفیزیـاء عـام 1919 . وقـد تـرك مـهنة الـتدریـس فـي عـام 1922	 و الحـقا تـحول إلـى 
اشـتراكـي قـومـي مـهووس . و كـان عـضوا فـي NSDAP بـعد ذلـك ، وقـد أصـبح مـعروفـا بـنقده الـمریـر لـعبارات الـناس حـول 

الطبیعة بنقاء ألسباب إیدیولوجیة ، وقد أصبح مزدرى من قبل المجمع األكادیمي في كل العالم خالل حیاته .       

كـل الـتجارب الـالحـقة أكـدت انـزیـاح الـلون الـمحسوب ضـمن أخـطاء الـقیاس ( الـمرجـع 34 ) و آخـر الـتفحصات وجـدت اتـفاقـا 
ضـمن جـزئـین فـي الـملیون . و عـلى عـكس األمـواج الـصوتـیة فـإن تـغیر الـلون أیـضا یـوجـد  عـندمـا تـكون الحـركـة عـرضـانـیة 
بـالنسـبة إلشـارة الـضوء . بـالـتالـي الـقضیب األصـفر الـذي فـي حـركـة سـریـعة عـبر حـقل الـرؤیـة سـیكون لـه حـافـة زرقـاء مـتقدمـة     
و حـافـة حـمراء مـتأخـرة قـبل أقـرب وصـول لـلمراقـب . إن األلـوان تـنتج مـن تـشكیل انـزیـاح دوبـلر  و انـزیـاح دوبـلر الـعرضـانـي                
( مـن الـمرتـبة الـثانـیة ) . و عـند زاویـة مـعینة θunshi_ed  فـإن الـلون سـیبقى نـفسه . ( كـیف یـتغیر طـول الـموجـة فـي الـحالـة 

 . ( 21s تحدي ) (؟ 	v بداللة السرعة  θunshi_ed العرضانیة الصرفة ؟ و ما هي عالقة

إن انـزیـاح الـلون أو الـتردد الـذي درس مـن قـبل دوبـلر یسـتخدم فـي الـعدیـد مـن الـتطبیقات . تـقریـبا كـل األجـسام الـصلبة هـي مـرایـا 
مـن أجـل األمـواج الـرادیـویـة . و الـعدیـد مـن األبـنیة لـها أبـواب الـتي تـفتح آلـیا عـندمـا یـقترب شـخص مـنها . إن الـحساس الـصغیر 
فـوق الـباب یـكشف الـشخص الـمقترب . و عـادة بـفعل هـذا بـقیاس  أثـر دوبـلر ألمـواج الـرادیـو الـصادرة عـن الـحساس   والـمنعكسة  
مــن قــبل الــشخص الــمقترب . ( ســوف نــرى الحــقا أن أمــواج الــرادیــو و الــضوء هــي أشــكال لــنفس الــظاهــرة ) .                
( المجـلد III ، صـفحة 86 ) . وهـكذا فـاألبـواب تـفتح مـتى تحـرك شـيء بـاتـجاهـها . و رادار الشـرطـة یسـتخدم أثـر دوبـلر لـقیاس 

سرعات السیارات * . 

كـما هـو مـتوقـع مـن قـبل دوبـلر نـفسه ، فـإن أثـر دوبـلر یسـتخدم بـانـتظام لـقیاس سـرعـة الـنجوم الـبعیدة كـما هـو مـبین فـي الـشكل 15 . 
في هذه الحاالت یتمیز انزیاح دوبلر بعدد االنزیاح األحمر z ، المعرف بمساعدة طول الموجة λ أو التردد f بالشكل:  

 !

( تحـدي s	23 ) هـل یـمكنك تـخیل كـیف یـتم تحـدیـد الـعدد z ؟ ) . الـقیم الـنوعـیة لـ z بـالنسـبة لـلمنابـع الـضوئـیة فـي الـسماء تـتراوح 
مـن 0.1	– إلـى 3.5 و لـكن الـقیم األعـلى الـتي تـصل إلـى أكـثر مـن 10	 أیـضا قـد وجـدت . هـل یـمكنك تحـدیـد السـرعـات الـمقابـلة ؟ 

( تحدي 24s ) . هل یمكنها أن تكون عالیة جدا ؟  

بسـبب دوران الـشمس و أثـر دوبـلر فـإن حـافـة مـن الـشمس تـكون مـزاحـة لـألزرق ، و األخـرى مـزاحـة لـألحـمر ( الـمرجـع 35). و 
مـن الـممكن تحـدیـد سـرعـة الـدوران لـلشمس بهـذه الـطریـقة . إن زمـن الـدوران هـو بـین 33	&	27 یـومـا تـبعا لخـط الـعرض . أثـر 
دوبـلر یـبین أیـضا  أن سـطح الـشمس یـتذبـذب بـأدوار مـن مـرتـبة 5 دقـائـق . حـتى دوران مجـرتـنا اكـتشف بـاسـتخدام أثـر دوبـلر 

لنجومها .و بالتالي اكتشف الفلكیون أن الشمس تستغرق حوالي 220	 ملیون سنة لتدور حول مركز درب التبانة .  

مـاذا یحـدث إذا حـاول الـمرء فـعال لـعب الـتنس بـاسـتخدام الـضوء بـاسـتخدام مـضرب یتحـرك بسـرعـة عـالـیة فـعال ، وهـي السـرعـة 
النسـبیة ؟ مـثل هـؤالء الـالعـبین الـشغفین بـالـتنس مـوجـودون فـعال ، إن أسـرع الـمضارب  الـتي صـنعت حـتى اآلن لـها سـرعـة تـبلغ 
%80  مـن سـرعـة الـضوء . وقـد أنـتجت فـي 2013 بـإطـالق نـبضات لـیزریـة قـصیرة و فـائـقة الـقدرة ( الـمرجـع 36 ) ذات 
اسـتطاعـة تـبلغ ZW	0.6 و فـترة 50fs فـي صـفیحة كـربـونـیة تشـبه األلـماس بـسماكـة nm	10 .مـثل هـذه الـنبضات تـلفظ غـیمة 
إلـكترونـیة مسـطحة و سـریـعة  فـي الـخالء ، لـفترة قـصیرة و هـذه الـعملیة تـعمل كـمرآة نسـبیة . عـندمـا تـنعكس الحـزمـة الـلیزریـة 

الثانیة  هذا المضرب النسبي فإن سرعة الضوء تبقى دونما تغییر ، و لكن التردد یزداد   

 ----

التحدي 22s : عند أي سرعة یظهر ضوء إشارة المرور األحمر بلون أخضر ؟ 



بـعامـل یـبلغ حـوالـي 14 ، و یـغیر لـون الحـزمـة مـن الـلون الـقریـب مـن تـحت األحـمر إلـى الـفوق بـنفسجي األقـصى . هـذه الـمرآة 
اإللـكترونـیة النسـبیة لـها انـعكاسـیة تـقل بـقلیل عـن %1 ، بـالـرغـم مـن أن عـمرهـا فـقط بـضعة بـیكوثـانـیة و حجـمها یـبلغ حـوالـي  

میكرونین و بالتالي تسمیتها مضرب  هو مبالغة بعض الشيء .  

فـي الـملخص ، عـندمـا نـحاول تـغییر سـرعـة الـخالء لـلضوء ، فـإنـنا فـقط نـعمل عـلى تـغییر لـونـه . و هـذا هـو اثـر دوبـلر .               
و بـمعنى آخـر ، الـمحاوالت لتسـریـع أو تـبطيء الـضوء تـؤدي فـقط لـتغییر الـلون . و تـغییر الـلون ال یـغیر سـرعـة الـضوء عـلى 

اإلطالق كما هو مبین أعاله . ( المرجع 22 ) . 

قـیاسـات دوبـلر الحـدیـثة هـي دقـیقة جـدا . إن شـمسنا تتحـرك بسـرعـة تـصل إلـى cm/s	9 بـالنسـبة لـألرض بسـبب الـكواكـب الـتي ، 
تـدور حـولـها . و فـي هـذه األیـام قـیمة انـزیـاح دوبـلر الـناتـج عـن هـذه السـرعـة یـقاس بـشكل روتـیني  بـاسـتخدام نـوع لـیزر خـاص 
یـسمى مشـط تـرددي . هـذا الـجهاز یـسمح بـقیاس تـرددات الـضوء ضـمن كـسور Hz	1 . و أمـشاط الـتردد تـسمح بـكشف حـتى 
اصـغر قـیم سـرعـات عـن طـریـق انـزیـاحـات دوبـلر المحـرضـة ( الـمرجـع 37 ) . و هـذه الـطریـقة تسـتخدم بـشكل مـنتظم لـكشف 

النجوم البعیدة التي تدور حول الكواكب الخارجیة .  

إن مـحاوالت الـربـط بـین تـغیر الـلون و تـسارع الـضوء یـؤدي لـلغز : نـحن نـعلم مـن الـفیزیـاء الـكالسـیكیة أن الـضوء الـذي یـمر 
 (25s التحدي ) هل االنحراف یؤدي النزیاح دوبلر ؟ ( صفحة 201 ، 	I المجلد ) . بكتلة كبیرة مثل النجم   فإنه ینحرف

الفرق بین الضوء و الصوت  

أثـر دوبـلر فـي الـضوء هـو أسـاسـي أكـثر بـكثیر مـن أثـر دوبـلر فـي الـصوت . و حـتى إذا كـانـت سـرعـة الـضوء لـم یـعرف بـعد بـأنـها 
ثـابـتة فـإن اثـر دوبـلر لـوحـده یـثبت أن الـزمـن مـختلف مـن أجـل الـمراقـبین الـذیـن یتحـركـون بـالنسـبة لـبعضهم الـبعض . لـماذا؟ الـزمـن 
هـو مـا تـقرؤه فـي سـاعـتنا .مـن أجـل تحـدیـد فـیما إذا كـانـت سـاعـة أخـرى مـتزامـنة مـع سـاعـتنا ، فـإنـنا نـظر لـكال الـساعـتین .   
بـاخـتصار نـحن بـحاجـة السـتخدام إشـارات  الـضوء لـنزامـن سـاعـاتـنا .   ( الـمرجـع 38	) . اآلن ، أي تـغییر فـي لـون الـضوء 
المتحـرك مـن مـراقـب آلخـر بـالـضرورة یـقتضي أن سـاعـتیهما تسـیران بـشكل مـختلف و بـالـتالـي أن الـزمـن مـختلف بـالنسـبة لـهما. 

لرؤیة هذا الحظ أن منبع الضوء أیضا هو ساعة – تتكتك بسرعة كبیرة جدا .  

هـكذا ، إذا كـان مـراقـبین یـریـان ضـوئـین مـختلفین مـن نـفس الـمنبع ، فـإنـهما یـقیسان عـددیـن مـختلفین مـن الـذبـذبـات مـن أجـل نـفس 
الـساعـة . بـمعنى آخـر الـزمـن مـختلفة لـلمراقـبین المتحـركـین ضـد / مـقابـل بـعضهما الـبعض  (صـفحة 29	). فـي الـحقیقة الـمعادلـة 
(5) مـن أجـل أثـر دوبـلر تـقتضي أن كـل النسـبیة الـخاصـة بـما فـیها ثـبات سـرعـة الـضوء ( هـل یـمكنك تـأكـید أن االرتـباط بـین 

 . ( 26s تحدي ) (الترددات التابعة للمراقبین و الزمن التابع للمراقب یقضى یتحطم في حال أثر دوبلر للصوت ؟

لـماذا سـلوك الـضوء یـقتضي النسـبیة الـخاصـة ، بـینما سـلوك الـصوت فـي الـهواء ال یـقتضي ذلـك ؟ الـجواب هـو أن الـضوء هـو حـد 
	v	≤ طـاقـة الحـركـة . الـخبرة تـبین أن هـناك طـائـرات فـوق صـوتـیة ، و لـكن لـیس هـناك صـواریـخ فـوق ضـوئـیة . بـمعنى آخـر الحـد
c صـالـح فـقط إذا كـانـت c هـي سـرعـة الـضوء ، و لـیس إذا كـانـت c سـرعـة الـصوت فـي الـهواء .   لـكن هـناك عـلى األقـل جـملة 
واحـدة فـي الـطبیعة الـتي سـرعـة الـصوت فـیها هـي حـد السـرعـة لـلطاقـة : سـرعـة الـصوت هـي هـد السـرعـة لحـركـة االنـخالعـات فـي 
الـمواد الـصلبة الـمبتلورة . ( سـنناقـش هـذه الحـركـة الحـقا  بـالـتفصیل ) ( المجـلد V ، صـفحة 298 ) .             و بـالـنتیجة 
نـظریـة النسـبیة الـخاصـة هـي أیـضا صـالـحة مـن أجـل االنـخالعـات شـریـطة أن سـرعـة الـضوء تسـتبدل فـي كـل مـكان بسـرعـة 

الصوت . 

	E		 فـي الـحقیقة االنـخالعـات تـتبع تـحویـالت لـورنـتز ( الـمرجـع 39 ) و تـبدي تـقلص فـي الـطول و تـخضع لـعالقـة الـطاقـة الشهـیرة
c2γm	= . فـي كـل هـذه الـتأثـیرات سـرعـة الـصوت c تـلعب نـفس الـدور مـن أجـل االنـخالعـات كسـرعـة الـضوء  فـي جـمل النسـبیة 

الخاصة . 	



 !

الشكل 18 لوك المحظوظ 

بمعرفة أن النسبیة الخاصة تستند إلى عبارة أن ال شيء یتحرك أسرع من الضوء فإننا بحاجة للتأكد من هذه العبارة بدقة . 

هل یمكن للمرء  أن یطلق بأسرع من ظله ؟  

بـالنسـبة لـلوك المحـظوظ لـیحقق الشـيء الـمبین فـي الـشكل 18	 فـإن طـلقته یـجب أن تتحـرك بـأسـرع مـن سـرعـة الـضوء ( مـاذا عـن 
الـید ) ( تحـدي e	27 ) . مـن أجـل مـحاكـاة لـوك المحـظوظ یـمكننا أخـذ أكـبر قـدر عـملي مـن الـطاقـة مـتوفـر ، بـأخـذهـا مـباشـرة مـن 
محـطة الـطاقـة ، و تسـریـع الـطلقات األخـف وزنـا الـتي یـمكن الـتعامـل مـعها وهـي اإللـكترونـات . هـذه التجـربـة تجـرى فـي الـحیاة 
الـیومـیة فـي المسـرعـات الـعملیة ، الـمثال عـلى ذلـك كـان حـلقة الـبوزیـترون الـكبیرة ، LEP بـمحیط km	27 ،                  و 
                                      40	MW الـمتوضـعة جـزئـیا فـي فـرنـسا و جـزئـیا فـي سـویسـرا ، قـرب جـنیف . و هـناك تسـتخدم اسـتطاعـة كهـربـائـیة بـمقدار
( نـفس الـمقدار المسـتخدم مـن قـبل مـدیـنة صـغیرة ) مـن أجـل تسـریـع اإللـكترونـات و الـبوزیـترونـات لـتسجیل الـطاقـات الـتي تـزیـد 
عـلى 16nJ  ( GeV	104.5 ) لـكل مـنها ، و یـتم قـیاس سـرعـتها . ( الـمرجـع 40 ) . و الـنتیجة مـبینة فـي الـشكل 19 : حـتى 
بـواسـطة هـذه الـوسـائـل الـمذهـلة مـن المسـتحیل جـعل اإللـكترونـات تتحـرك بـأسـرع مـن الـضوء . ( هـل یـمكنك تـخیل طـریـقة لـقیاس 

   . ( 28	e تحدي ) ( الطاقة الحركیة و السرعة بشكل منفصل ؟

إن عالقة السرعة – الطاقة للشكل 19 هي نتیجة السرعة القصوى و تفاصیلها الدقیقة ستنتج فیما یلي . ( المرجع 69 )               
و هذه و العدید من المالحظات المشابهة بالتالي تبین أن هناك حد لسرعة األجسام و اإلشعاع . األجسام و اإلشعاع ال یمكن 
أن تتحرك بسرعات أعلى من سرعة الضوء * . و دقة میكانیك غالیلیو أخذت كمسلمة ألكثر من قرنین ، بحیث أن ال أحد 

فكر بالتأكد من  

 ---

*مـا یـزال هـناك أنـاس یـرفـضون قـبول هـذه الـنتیجة و كـذلـك نـظریـة النسـبیة . كـل قـارئ یـجب أن یسـتمتع بـالـخبرة ، عـلى األقـل 
مـرة فـي حـیاتـه ، بـالحـدیـث مـع أحـد هـؤالء الـناس . ( بـشكل غـریـب ال یـوجـد أي امـرأة سجـل بـأنـها تـنتمي لهـذه المجـموعـة مـن 

الناس . بالرغم من هذا األثر الغریب ، فإن دراسة تأثیرات الجنس على الفیزیاء هو تقریبا مضیعة للوقت )( مرجع 41) 

(الـمرجـع 42  ) یـمكن إیـجاد مـجانـین ، مـثال عـن طـریـق اإلنـترنـت فـي مجـموعـات األخـبار sci.physcics.relaGvity . أنـظر 
أیـضا الـموقـع www.crank.net	 . إن الـمجانـین فـي بـعض األحـیان مـمتعین بـشكل أسـاسـي ألنـهم یظهـرون أهـمیة الـدقـة فـي 

اللغة و الفهم التي هم كلهم ، بال استثناء ، یهملونها .    

http://www.crank.net


 !

 . T و كتابع للطاقة الحركیة p كتابع لكمیة حركته 	v الشكل 19  قیم تجریبیة ( النقاط السوداء ) من أجل سرعة اإللكترون
توقعات فیزیاء غالیلیو ( األزرق ) و توقعات النسبیة الخاصة ( األحمر ) أیضا مبینة . 

المرجع 43 : لكن عندما یتم هذا في النهایة كما في الشكل 19 فقد وجد بأنه خطأ .  

نـفس الـنتیجة تظهـر عـندمـا نـعتبر كـمیة الحـركـة بـدال مـن الـطاقـة . مسـرعـات الجسـیمات تـبین أن كـمیة الحـركـة لیسـت مـتناسـبة مـع 
السرـعةـ : : عنـد سرـعاـت عاـلیـة ، إن مضـاعفـة كمـیة الحرـكةـ ال تؤـدي إلىـ مضـاعفـة السرـعةـ . باـختـصار التـجارب تبـین أنهـ ال 

یمكن ال بزیادة الطاقة و ال بزیادة كمیة الحركة حتى ألخف الجسیمات یسمح بالوصول لسرعة الضوء .  

الـناس األكـثر تـعاسـة بحـد السـرعـة هـذا هـم مـهندسـو الـحاسـب : إذا كـان حـد السـرعـة أعـلى ، فـإن هـذا سـیكون مـن الـممكن بـناء 
مـعالـجات مـصغرة أسـرع و بـالـتالـي حـاسـبات أسـرع و هـذا سـیسمح مـثال بـتقدم أسـرع بـكثیر تـجاه بـناء حـاسـبات الـتي تـفهم 

وتستخدم اللغة .  

إن وجـود حـد السـرعـة یسـیر مـعاكـسا لـلمیكانـیك الـغالـیلي ، فـي الـحقیقة هـذا یـعني أنـه مـن أجـل السـرعـات قـرب الـضوء لـیكن 
حـوالـي 	km/s	15000 أو أكـثر فـإن الـعالقـة mv2/2  ال تـساوي الـطاقـة الحـركـیة T للجسـیم . فـي الـحقیقة مـثل هـذه السـرعـات 
الـعالـیة هـي شـائـعة : الـعدیـد مـن الـعائـالت لـدیـها أمـثلة عـلى ذلـك فـي مـنازلـها . فـقط أحسـب سـرعـة اإللـكترونـات داخـل صـمام 
األشـعة المهـبطیة داخـل تـلفازك الـملون الـقدیـم ، بـمعرفـة أن الـمحولـة فـي الـداخـل تـنتج  ، بـمعرفـة أن الـمحولـة فـي الـداخـل تـنتج 30	

 . ( 29s التحدي )  .Kv

إن سـرعـة الـضوء هـي سـرعـة الحـد لـألجـسام . هـذه الـخاصـة تـرى بـسهولـة بـأنـها نـتیجة ثـباتـه . األجـسام الـتي یـمكن أن تـكون فـي 
الـسكون فـي أحـد اإلطـارات الـمرجـعیة مـن الـواضـح أنـها تتحـرك بـبطء أكـثر مـن الـضوء فـي ذلـك اإلطـار . اآلن ، إذا تحـرك شـيء 
مـا بـبطء أكـثر مـن شـيء آخـر بـالنسـبة لـمراقـب ، فـإن هـذا یـكون كـذلـك بـالنسـبة لـكل الـمراقـبین اآلخـریـن أیـضا . ( مـحاولـة تـخیل 
عـالـم الـذي ال یـكون فـیه األمـر كـذلـك هـو مـمتع جـدا : الـظواهـر الـغریـبة سـتحدث مـثل األشـیاء الـتي تـخترق بـعضها الـبعض) 
( تحـدي d	30) . نـظرا ألن سـرعـة الـضوء هـي نـفسها بـالنسـبة لـكل الـمراقـبین ، ال یـمكن لـجسم أن یتحـرك بـأسـرع مـن الـضوء ، 

من أجل كل مراقب .  

السرعة العظمى هي سرعة األشیاء عدیمة الكتلة 	-



 !

الشكل 20	 - كیفیة استنتاج تركیب السرعات 

األمـواج الكهـرطیسـیة ، بـما فـیها الـضوء  و أمـواج الـجاذبـیة هـي األشـیاء الـوحـیدة الـمعروفـة الـتي تـنتقل بسـرعـة قـصوى . بـالـرغـم 
مـن أن سـرعـة الـنیوتـریـنوات ال یـمكن تـمییزهـا تجـریـبیا عـن السـرعـة الـقوصـى ، فـإن الـتجارب األخـیرة بـینت أن لـها كـتلة صـغیرة 

( المرجع 44 ) .  

بـشكل مـعاكـس إذا وجـدت ظـاهـرة الـتي سـرعـنها هـي سـرعـة الحـد بـالنسـبة لـمراقـب بـالـتالـي فـإن سـرعـة الحـد هـذه یـجب أن تـكون 
بـالـضرورة نـفسها لـكل الـمراقـبین . ( تحـدي 31e ) . خـل الـربـط بـین خـاصـة الحـد و ثـبات الـمراقـب عـمومـا صـالـحة فـي الـطبیعة ( 

  . ( 32	r تحدي )تحدي  ) . هل الربط بین خاصة الحد و ثبات المراقب عموما صالحة في الطبیعة ؟

تركیب السرعات  

إذا كـانـت سـرعـة الـضوء هـي حـد ، فـإنـه ال یـمكن ألي مـحاولـة لـتجاوزهـا أن تـنجح . و هـذا یـقتضي أنـه عـندمـا تـركـب سـرعـتین 
كـما عـندمـا یـرمـي الـمرء حجـر بـینما یجـري أو یتحـرك ، فـإن الـقیم ال یـمكن أن تجـمع بـبساطـة . تـخیل قـطارا الـذي یتحـرك بسـرعـة 
vte بـالنسـبة لـألرض ، و راكـبا فـیه یـرمـي حجـرا داخـله ، فـي نـفس اتـجاه حـركـة الـقطار بسـرعـة vst بـالنسـبة لـلقطار . عـادة 
یـفترض أن مـن الـواضـح  أن سـرعـة الحجـر بـالنسـبة لـألرض تـعطى بـالـشكل : vte	+	vst	=	vse . فـي الـحقیقة كـال مـن الـمنطق و 

القیاس یبین نتیجة مختلفة .  

	kse یـجب أن تـحقق k ( الـمرجـع 26 ) إن وجـود سـرعـة أعـظمیة مـع مـا هـو مـبین وفـق الـشكل 20 ، یـقتضي أن الـعوامـل
kstkte= * . بـالـتالـي فـقط نـحتاج إلدخـال الـعالقـة (5) بـین كـل عـامـل k  و السـرعـة الـموافـقة لـنحصل عـلى ( تحـدي  لـنحصل عـلى 

	  : ( 33e تحدي )

 !

 ---

*بأخذ اللوغاریتم الطبیعي لهذه المعادلة ، یمكن للمرء تعریف كمیة ، مقدار السرعة ، الذي یحدد مقدار السرعة وإضافتها. 



( تحدي 34e	 ) هذا یعرف بعالقة تركیب السرعة . النتیجة لیست أبدا أكبر من c و هي دائما أصغر من المجموعة البسیط 
للسرعات * . العالقة (9) تم تأكیدها من كل من مالیین الحاالت التي تم فحصها . ( صفحة 68 ) و یمكنك التأكد بأنها تبسط 

بإحكام عالي المجموع  البسیط  لقیم السرعات في الحیاة الیومیة . ( المرجع 18	 ) .  

المراقبین و مبدأ النسبیة الخاصة   

النسبیة الخاصة مبینة على مبدأ بسیط :  

السرعة العظمى المحلیة لنقل الطاقة هي نفسها لكل المراقبین 	-

أو ، كما أحب هندریك لورنتز ** القول ، بشكل مكافئ ( المرجع 46 ) :  

السرعة v لجملة فیزیائیة محدودة بالشكل :  -

 !

بالنسبة لكل المراقبین حیث  c ، سرعة الضوء .  

! ( المجـلد III ، صـفحة 85 ) مـعروفـة لـلناس  الـثبات فـي سـرعـة الـضوء مـعروف مـنذ 1850s ، ألن الـعالقـة 
فـي مـجال الكهـربـاء ، و ال تـعتمد عـلى  سـرعـة الـمراقـب أو مـنبع الـضوء و ال عـلى الـجهة أو الـموضـع . ثـبات c	 بـما فـیه اسـتقالل 
سـرعـته وجـد بـواسـطة الـتجارب الـضوئـیة الـتي اسـتخدمـت مـواشـیر متحـركـة ، مـاء متحـرك ، أجـسام متحـركـة ذات انـكسار 
مـزدوج ، و حـزم ضـوئـیة مـتداخـلة تـنتقل فـي اتـجاهـات مـختلفة ، و حـزم ضـوئـیة دوارة مـتداخـلة ، أو ضـوء مـن الـنجوم المتحـركـة 
. إن الـثبات وجـد أیـضا بـواسـطة الـتجارب الكهـرطیسـیة الـتي اسـتخدمـت عـوازل متحـركـة فـي حـقول كهـربـائـیة                     و 
مـغناطیسـیة .*** . و كـل الـتجارب تـبین بـدون اسـتثناء أن سـرعـة الـضوء فـي الـخالء غـیر مـتغیرة ، سـواء أجـریـت قـبل أو بـعد 
صـیاغـة النسـبیة الـخاصـة . إن التجـربـة الـتي أجـراهـا ألـبرت مـیكلسون و الـشكل عـالـي اإلحـكام حـتى الـیوم مـن قـبل سـتیفان شـیلر و 

فریقه موضحة في الشكل 21 .كل مثل هذه التجارب لم تجد تغیرا في سرعة الضوء مع الحركة   

 ------

*المرجع 45	 : یمكن للمرء أیضا أن یستنتج تحویل لورنتز مباشرة من هذه العالقة .  

** هـیندریـك أنـطون لـورنـتز ( ولـد عـلم 1853 فـي أرنهـیم و تـوفـي عـام 1928 فـي هـارلـم ) كـان مـع بـولـتزمـان و كـیلفن ، أحـد 
أهـم الـفیزیـائـیین فـي زمـانـه . وقـد اسـتنتج مـا یـعرف بـتحویـل لـورنـتز و تـقلص لـورنـتز مـن مـعادالت مـاكـسویـل مـن أجـل الـحقل 
الكهـرطیسـي و ولـقد كـان أول مـن فـهم ، قـبل فـترة طـویـلة مـن تـأكـید نـظریـة الـكم لـلفكرة ، أن مـعادالت مـاكـسویـل لـلخالء أیـضا 
تـصف الـمادة و كـل خـواصـها طـالـما أنـها تـتضمن الجسـیمات الـنقطیة المتحـركـة الـمشحونـة -   اإللـكترونـات - .وقـد بـیّن هـذا 
بـشكل خـاص مـن أجـل تشـتت الـضوء ، مـن أجـل أثـر زیـمان ، مـن أجـل أثـر هـول ، و مـن أجـل أثـر فـاراداي . و قـد أعـطى أیـضا 
الـوصـف الـصحیح لـقوة لـورنـتز . فـي عـام 1902  تـلقى جـائـزة نـوبـل فـي الـفیزیـاء مـع بـیتر زیـمان . و خـارج الـفیزیـاء ، فـقد كـان 
فـاعـال فـي تـدویـل الـتعاون الـعلمي .لـقد كـان أیـضا ذو اثـر فـي تـشكیل أكـبر اإلنـشاءات البشـریـة عـلى األرض وهـي األراضـي 

  . Zuiderze المستصلحة  من البحر في

***كـل الـتجارب الـتي قـام بـها أینشـتایـن لـم یـزعـج نـفسه فـي الـبحث الـذي نشـره عـام 1905 بـذكـر بـأنـها أجـریـت كـامـلة مـن قـبل 
أسـماء عـامـلة فـي الـفیزیـاء فـي الـقرن الـتاسـع عشـر مـثل فیلهـلم روتـنجن ، ألـكسانـدر أیـخنفالـد ( الـمرجـع 47 ) ، فـرانـسوا أراجـو ، 
أوغسـتین فـرینسـل ، هـیبولـیت فـیزو ، مـارتـین هـوك ، هـارولـدج ویـلسون ، ( الـمرجـع 48 )ألـبرت مـیكلسون ( أول أمـریـكي 
یـتلقى فـي عـام 1907  جـائـزو نـوبـل فـي الـفیزیـاء ) و إدوارد مـورلـي ، أولـیفر لـودج ، جـون سـتروت رایـلیه ، دیـویـت بـراس ، 

جورج ساغناك , فیلم دو سیتر من بین آخرین .   



 !

الشكل 21 – اختبار ثبات سرعة الضوء عند حركة المراقب : أعید تشكیل التجربة  األولى من قبل ألبرت مكیلسون في 
بوتسدام ، و أجریت في 1881  و اإلعداد الحدیث عالي اإلحكام بواسطة اللیزر الذي أبقى مسافات المرایا ثابتة أقل من 

نصف قطر البروتون و تدور باستمرار كامل التجربة حول محور شاقولي . 

لـألرض ضـمن إحـكام الـقیاس الـذي هـو حـوالـي جـزئـین فـي 17-10 حـالـیا . یـمكنك أیـضا تـأكـید ثـبات سـرعـة الـضوء بـنفسك فـي 
الـمنزل ، و الـطریـقة مشـروحـة فـي الـفقرة حـول الـدیـنامـیك الكهـربـائـي ( المجـلد III ، صـفحة 44 ) . إن وجـود سـرعـة الحـد الـثابـت 

لها نتائج مهمة عدیدة . لدراستها لنبقي بقیة فیزیاء غالیلو سلیمة * خاصة الحد و ثبات سرعة الضوء تقتضي :  

فـي غـرفـة مـغلقة عـائـمة بحـریـة ( عـطالـیة ) لـیس هـناك طـریـقة لـنخبر بسـرعـة الـغرفـة . أو كـتب غـالـیلیو فـي كـتابـه -
الـحوار : الحـركـة لـیس لـها أثـر وتـتصرف كـما لـو أنـها غـیر مـوجـودة و هـذه الـعبارة عـادة تـختصر بـالـشكل : الحـركـة 

هي مثل ال شيء . 	

   -----

*المجـلد I ، صـفحة 156 : هـذه الـنقطة أسـاسـیة ، مـثال فـیزیـاء غـالـیلیو تـنص عـلى أن فـقط الحـركـة النسـبیة قـابـلة لـلمالحـظة . 
فیزیاء غالیلو أیضا تستبعد الطرق المتعددة ریاضیا لتحقیق سرعة ضوء ثابتة التي ستتناقض مع الحیاة الیومیة .  

إن یـحث أینشـتایـن األصـلي 1905   بـدا مـن مـبدئـین : ثـبات سـرعـة الـضوء ، و الـتكافـؤ أو النسـبیة لـكل الـمراقـبین الـعطالـیین . 
الـمبدأ األخـیر مـعروف فـي 1632 مـن قـبل غـالـیلیو ، فـقط ثـبات سـرعـة الـضوء كـان جـدیـدا . بـالـرغـم مـن هـذه الـحقیقة فـإن الـنظریـة 
الجـدیـدة سـمیت – مـن قـبل بـوانـكریـه – نسـبة لـلمبدأ الـقدیـم ، بـدال مـن تـسمیتها نـظریـة الـثبات ، كـما كـان یـفضل أینشـتایـن ( الـمرجـع 
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الشكل 22 – مراقبین عطالیین و حزمة ضوء . كال القیاسین یعطیان نفس السرعة للضوء	

لیس هناك مفهوم مطلق للسكون : السكون هو تابع للمراقب أو مبدأ نسبي * 	-

الطول و الفراغ یعتمدان على المراقب ، الطول و الفراغ لیسا مطلقین و لكنهما نسبیین 	-

الزمن یعتمد على المراقب , الزمن لیس مطلق و لكنه نسبي	-

الكتلة و الطاقة متكافئتان 	-

یـمكننا أن نسـتنتج نـتائـج خـاصـة أكـثر عـندمـا یـدرك الشـركـات اإلضـافـیان . أوال نـحن نـدرس حـاالت حـیث الـجاذبـیة 
مـهملة ( إذا لـم تـكن هـذه الـحالـة فـإنـنا بـحاجـة للنسـبیة الـعامـة لـوصـف الجـملة ) . ثـانـیا ، أیـضا نـحن نـفترض أن الـبیانـات 
حـول األجـسام    قـید الـدراسـة – سـرعـتها ، مـوضـعها ..الـخ – یـمكن أن تجـمع بـدون اإلخـالل بـها . ( إذا لـم تـكن هـذه 

الحال  فإننا بحاجة لنظریة الكم لوصف الجملة ) .  

كـم تـختلف بـدقـة الـفواصـل الـزمـنیة  و األطـوال الـمقاسـة مـن قـبل مـراقـبین ؟ لـإلجـابـة عـلى ذلـك ، إنـنا بـحاجـة فـقط لـقلم 
رصـاص و مسـطرة . لـلبدء فـإنـنا نـدرس األوضـاع حـیث ال یـلعب أي تـأثـیر مـتبدل دورا . بـمعنى آخـر نـبدأ بـالـكینماتـیك 

النسبي : كل األجسام تتحرك بدون اضطراب .  

إذا لـوحـظ أن الـجسم غـیر الـمضطرب یتحـرك عـلى طـول خـط مسـتقیم بسـرعـة ثـابـتة ( أو بـقي سـاكـنا) یـمكن لـلمرء أن 
یـسمي الـمراقـب عـطالـیا ، و اإلحـداثـیات المسـتخدمـة مـن قـبل الـمراقـب هـي إطـار عـطالـي لـلمرجـع . كـل مـراقـب 
عـطالـي بـذاتـه هـو فـي حـركـة غـیر مـضطربـة . األمـثلة عـلى الـمراقـبین الـعطالـیین ( أو األطـر ) بـالـتالـي تـشمل – فـي 
الـبعدیـن – أولـئك المتحـركـین عـلى سـطح الجـلید عـدیـم االحـتكاك أو أرضـیة داخـل قـطار یـرى بـانسـیابـیة أو مـركـب . 
مـن أجـل الـمثال الـكامـل – الـثالثـي األبـعاد – یـمكننا أخـذ رائـد فـضاء یـجوب الـكون فـي مـركـبة فـضائـي طـالـما أن 
محـركـها  مـتوقـف  أو شـخص یـسقط فـي الـخالء . إن الـمراقـبین الـعطالـیین فـي األبـعاد الـثالثـیة یـمكن أیـضا أن یـسموا 
مـراقـبین عـائـمین بحـریـة ، حـیث الحـریـة تـعني ثـانـیة عـدم االضـطراب . الـمراقـبین الـعطالـیین بـالـتالـي هـم أكـثر نـدرة 
بـكثیر مـن الـمراقـبین غـیر الـعطالـیین. هـل یـمكنك تـأكـید هـذا؟( التحـدي 36e )  . عـلى أن الـمراقـبین الـعطالـیین هـم 

األبسط و هم یشكلون مجموعة خاصة : 

أي مراقبین عطالیین یتحركان بسرعة ثابتة بالنسبة لبعضهما البعض ( طالما أن الجاذبیة و التأثیرات المتبادلة ال -
تلعب أي دور ، كما هو مفترض أعاله ) 	

كل المراقبین العطالیین متكافئین : هم یصفون العالم بنفس المعادالت . 	-

هذه العبارة تنسب لغالیلیو ، و سمین مبدأ النسبیة من قبل هنري بوانكریه .  

لرؤیة   كیف تتغیر  الفواصل الزمنیة للطول و الفراغ المقاسة بدقة من مراقب عطالي آلخر ، نفترض وجود مراقب 
  x	,	y,z,t روماني باستخدام إحداثیات الزمن و الفراغ

 ---

*(تحدي 35s ) هل یمكنك إعطاء حجة محكمة تؤدي لهذا االستنتاج ؟  



  

 !

	(	τ,ξ) &	(	t,	x) الشكل 23 – مخطط الفراغ – الزمن لضوء یرى من مراقبین عطالیین باستخدام اإلحداثیات

! و τ * ، اللذین یتحركان بسرعة ثابتة v بالنسبة لبعضهما البعض كما  و مراقب إغریقي باستخدام اإلحداثیات ، 
هو مبین في الشكل 22 . إن ثبات سرعة الضوء في أي اتجاه من أجل أي مراقبین یعني أن الفروقات اإلحداثیة التي توجد 

  ( 37e تحدي ) من قبل المراقبین مرتبطة بالشكل

 !

یمكننا اختیار المحاور بحیث أنه تكون السرعة تشیر  في االتجاه ξ	&	x	 . بالتالي لدینا :  

 !

لنفرض أن مصباح وامضا هي في سكون عند المبدأ من أجل المراقب اإلغریقي ، بالتالي ξ = صفر ، و ینتج ومضتین 
              dx	=	v	dt بحیث أن 	v من أجل المراقب الروماني ، المصباح یتحرك بسرعة . dτ مفصولتین بواسطة فاصل زمني

 ( 38e  تحدي ) و بإدخال هذا في العالقة السابقة نستنتج

 !

هـذه الـعالقـة بـالـتالـي تـربـط فـواصـل  الـساعـات الـمقاسـة مـن قـبل مـراقـب بـفواصـل  الـساعـات الـمقاسـة مـن قـبل الـمراقـب اآلخـر . عـند 
سـرعـات نسـبیة v الـتي هـي صـغیرة بـالـمقارنـة مـع سـرعـة الـضوء c مـثل الـتي تـوجـد فـي الـحیاة الـیومـیة  فـإن عـامـل الـتمدد ، 
الـتصحیح النسـبي / عـامـل لـورنـتز أو االنـكماش النسـبي γ یـساوي واحـد مـن أجـل كـل األغـراض الـعملیة . فـي هـذه الـحاالت ، 
الـفواصـل الـزمـنیة الـتي تـوجـد مـن قـبل الـمراقـبین هـي أسـاسـا مـتساویـة : الـزمـن بـالـتالـي هـو نـفسه للجـمیع . لـكن مـن أجـل السـرعـات 



قـرب سـرعـة الـضوء فـإن الـقیمة γ تـزداد . و أكـبر قـیمة تـوصـل إلـیها البشـر هـي حـوالـي 2.105 ، و أكـبر قـیمة مـقاسـة / مـلحوظـة 
 . (39s تحدي ) في الطبیعة  هي 1012 . هل یمكنك تخیل أین توجد ؟ ( تحدي هل یمكنك تخیل أین توجد ؟

مـن أجـل الـتصحیح النسـبي γ األكـبر مـن واحـد – بـالـتالـي الـمبدأ مـن أجـل أي سـرعـة نسـبیة مـختلفة عـن الـصفر – الـقیاسـات 
الزمنیة للمراقبین تعطي قیما مختلفة .  

 ----

*تـقرأ " إكسـي " ، " إبسـلون " ، " زیـتا " و " تـاو " . األسـماء ،  الـتقابـالت  و األلـفاظ كـلها أحـرف إغـریـقیة مشـروحـة فـي 
الملحق A في المجلد األول . 

ألن الزمن یختلف من مراقب آلخر ، فإن المراقبین المتحركین  یقیسون / یالحظون تمدد الزمن .  

لـكن هـذا لـیس كـل شـيء ، حـالـما نـعلم كـیف تـتصرف الـساعـات ، یـمكننا بـسهولـة اسـتنتاج كـیف تـتغیر اإلحـداثـیات. الـشكلین 22	
23	& یبینان أن اإلحداثي x للحدث L هو مجموع القیمتین : اإلحداثي ξ زائد أي مسافة بین المبدئین . بمعنى آخر لدینا  

 !

باستخدام ثبات فاصل الفراغ – الزمن نحصل على :   

 !

یـسمى هـنري بـوانـكریـه هـاتـین الـعالقـتین بـتحویـالت لـورنـتز لـلفراغ و الـزمـن نسـبة لـمكتشفهما ، الـفیزیـائـي الـهولـندي هـیندریـك 
أنـطون لـورنـتز * . وفـي واحـدة مـن االكـتشافـات الجـملیة لـلفیزیـاء ( الـمرجـع 50 ) فـي عـام 1904	&	1892 اسـتنتج لـورنـتز 
هـاتـین الـعالقـتین مـن مـعادالت الـدیـنامـیك الكهـربـائـي ( المجـلد III ، صـفحة 60 ) ، حـیث كـانـت مـوجـودة تـنتظر أن تـكتشف مـنذ 

عام 1865 ** 

فـي تـلك الـسنوات نشـر جـیمس كـالرك مـاكـسویـل الـمعادالت الـتي تـصف كـل شـيء كهـربـائـي ، مـغناطیسـي و ضـوئـي .لـكن كـان 
أینشتاین أول من فهم أن τ	&	t	 و كذلك ξ	&	x	 هي أوصاف مقبولة للفراغ و الزمن .  

إن تـحویـل لـورنـتز یـصف تـغیر وجـهة الـنظر مـن إطـار عـطالـي لـثانـي ، متحـرك . هـذا الـتغیر فـي وجـهة الـنظر یـسمى رافـع 
لـورنـتز . و الـعالقـتین (15)	&	(	14)	 لـلرافـع هـما أسـاسـیتان لـنظریـات النسـبیة ، الـخاصـة و الـعامـة . فـي الـحقیقة ریـاضـیات 
النسـبیة الـخاصـة لـن تـكون أصـعب مـن ذلـك : إذا كـنت تـعلم مـا هـو الجـذر الـتربـیعي یـمكنك دراسـة النسـبیة الـخاصـة فـي كـل 

جمالها.  

تـحویـالت لـورنـتز (15)	&	(	14	) تـحتوي الـعدیـد مـن الـنتائـج الـفضولـیة . مـرة ثـانـیة تـبین أن الـزمـن یـعتمد عـلى الـمراقـب                
( تحـدي e	40 ) . وهـي أیـضا تـبین أن الـطول یـعتمد عـلى الـمراقـب ، فـي الـحقیقة الـمراقـبون المتحـركـون یـالحـظون تـقلص فـي 

الطول ( صفحة 52	 ) . الفراغ و الزمن بالتالي في الحقیقة نسبیان . 

إن تـحویـالت لـورنـتز (15)	&	(14	)	 أیـضا غـریـبان مـن نـاحـیة أخـرى . عـندمـا یـنظر مـراقـبان لـبعضهما الـبعض فـإنـهما یـدعـیان 
بـقیاس الـفواصـل األقـصر مـن الـمراقـب اآلخـر ( تحـدي 41s ) . بـمعنى آخـر النسـبیة الـخاصـة تـبین أن العشـب عـلى الـطرف 
اآلخـر مـن السـیاج هـو دائـما أقـصر – إذا ركـبنا عـلى طـول السـیاج بـدراجـة و إذا كـان العشـب مـائـال ( صـفحة 52).  سـندرس هـذه 

النتیجة الغریبة بالتفصیل قریبا .  



الـعدیـد مـن الـعالقـات الـبدیـلة الرتـفاعـات لـورنـتز قـد تـم دراسـتها ، مـثل الـعالقـات الـتي فـیها الـتسارع النسـبي لـمراقـبین یـكون 
مـشموال ، و أیـضا السـرعـة النسـبیة ( الـمرجـع 51 ) . لـكن كـل الـبدائـل یـجب أن تـطرح بـعد مـقارنـة تـوقـعاتـها مـع الـنتائـج التجـریـبیة 

. قبل أن ننظر لمثل هذه التجارب ، سوف نستمر ببضع استنتاجات منطقیة من عالقات الرفع .  

 ---

*لمزید من المعلومات عن هندریك أنطون لورنتز أنظر الصفحة 40		

**نفس االكتشاف نشر أوال في عام 1887 من قبل فولدیمر فوجت ( ولد عام 1850 في الیبزغ ، و توفي عام 1919 في 
جوتنجن) ، فوجت كان أیضا مكتشف أثر فوجت و تنسور فوجت . الحقا في عام 1889 قام جورج فیتزجیرالد ( ولد عام 

1851	 في دبلن و توفي عام 1901 فیها ) أیضا وجد النتیجة هذه .  

ما هو الفراغ – الزمن ؟  

" من اآلن فصاعدا الفراغ بذاته و الزمن بذاته سیتالشیان كلیا إلى ظالل ، وفقد نوع من اتحاد االثنین سیبقى مستقال "  

هیرمان مینكوفسكي  

تـخبرنـا تـحویـالت لـورنـتز شـیئا مـهما : الـفراغ و الـزمـن هـما جـانـبین مـن نـفس الـكیان . هـما یـختلطان بـطرق مـختلفة مـن قـبل 
مـراقـبین مـختلفین . الخـلط / الـمزج یـعبر عـنه عـادة بـالـقول أن الـزمـن هـو الـبعد الـرابـع . هـذا یـعطي مـعنى ألن الـكیان األسـاس 
الـشائـع – الـمسمى الـفراغ – الـزمـن – یـمكن تـعریـفه بـأنـه مجـموعـة مـن كـل األحـداث الـتي تـوصـف بـأربـعة إحـداثـیات فـي الـزمـن و 
الـفراغ ، و ألن مجـموعـة كـل األحـداث لـها خـواص الـتفریـعة ** ( هـل تسـتطیع تـأكـید هـذا ؟ ) ( تحـدي 42s ) . إن الـفراغ – 
الـزمـن الـكامـل هـو ثـابـت بـالنسـبة لـلمراقـب و مـطلق ، و یـبقى الـفراغ – الـزمـن بـال تـغییر بـواسـطة الـرفـعات . فـقط انـقسامـاتـه إلـى 

زمن و فراغ یعتمد على وجهة النظر .  

بـمعنى آخـر ، وجـود السـرعـة الـقصوى فـي الـطبیعة یـجبرنـا عـلى إدخـال تـفریـعة الـفراغ – الـزمـن ، الـمكونـة مـن كـل األحـداث 
الـممكنة ، مـن أجـل وصـف الـطبیعة . فـي غـیاب الـجاذبـیة ، أي نـظریـة النسـبیة الـخاصـة : مـجال الـفراغ – الـزمـن di بـین حـدثـین 

بعرف كالتالي (المرجع 52 )   

 !

وهـو مسـتقل عـن الـمراقـب ( الـعطالـي) : إنـه ثـابـت . و الـفراغ – الـزمـن أیـضا یـدعـى فـراغ – زمـن مـینكوفـسكي ، نسـبة لهـیرمـان 
مـینكوفـسكي ،*** مـعلم ألـبرت أینشـتایـن و قـد كـان  فـي عـام 1904 أول مـن عـرّف مـفهوم الـفراغ – الـزمـن و فـهم فـائـدتـه و 
أهـمیته . وسـوف نـكتشف الحـقا أنـه عـندمـا تـكون الـجاذبـیة مـوجـودة ، فـإن كـل الـفراغ – الـزمـن یـنحني ، و یـسمى فـراغ - أزمـنة 

رایمان وستكون أساسیة في النسبیة العامة . 

إن مـجال الـفراغ – الـزمـن di لـلمعادلـة (16) لـه مـعنى فـیزیـائـي بسـیط . إنـه الـزمـن الـمقاس مـن قـبل مـراقـب یتحـرك مـن الحـدث 
(t,x	) إلـى الحـدث (x+dx	,	t+dt	) هـذا مـا یـعرف بـالـزمـن الـمخصوص ، مـضروبـا بـ c	 . إذا أهـملنا الـعامـل c ، یـمكننا أیـضا 

أن نسمي المجال بزمن ساعة الید .  

بـاخـتصار ، یـمكننا الـقول أنـنا نـعیش فـي الـفراغ – الـزمـن . یـوجـد الـفراغ – الـزمـن بـشكل مسـتقل عـن كـل األشـیاء ، هـو حـاویـة ، 
خـلفیة لـكل شـيء یحـدث . و حـتى بـالـرغـم مـن أن جـمل اإلحـداثـیات تـختلف مـن مـراقـب آلخـر فـإن الـكیان األسـاس لـها ، الـفراغ – 
الـزمـن هـو نـفسه و فـریـد / وحـید حـتى بـالـرغـم مـن أن الـفراغ و الـزمـان بـنفسهما لـیسا كـذلـك . ( كـل هـذا یـنطبق أیـضا بـوجـود 

الجاذبیة ، في النسبیة العامة ) .      

 ---

*من اآلن فصاعدا الفراغ بذاته و الزمن بذاته سیتالشیان كلیا إلى ظالل ، وفقد نوع من اتحاد االثنین سیبقى مستقال . هذه 
العبارة الشهیرة كانت جملة البدء لمینكوفسكي في حدیثه عام 1908	 في لقاء جمعیة الباحثین  الطبیعیین و األطباء . 

**( مجلد V ، صفحة 365 ) المصطلح " تفریعة " معرف في كل التفاصیل الریاضیة الحقا في مسیرتنا  



***هیرمان مینكوفسكي ( ولد عام 1846 في ألیكسوتاس ، و توفي عام 1909 في جوتنجن ) كان بشكل أساسي ریاضیا و 
قد طور بشكل مستقل افكار مشابهة ألینشتاین و لكن األخیر كان أسرع . بعدها طور مینكوفسكي مفهوم الفراغ – الزمن . 

لسوء الحظ فإنه توفي فجأة بعمر 44 .   

كیـف یخـتلف الفـراغ – الزـمنـ لمـینكوفسـكي عنـ فرـاغ – زمنـ غاـلیـلیو  ،  مجمـوع الفـراغ – الزـمنـ فيـ الحـیاة الیـومیـة ؟ إن كال 
مـن الـفراغ – األزمـنة هـي تـفریـعات أي مجـموعـات مسـتمرة مـن الـنقاط ، الـتي لـها بـعد زمـني واحـد و ثـالثـة أبـعاد فـراغـیة ، و 
كـال الـتفریـعات لـها طـبولـوجـیا الـكرة الـمثقبة . ( هـل یـمكنك إثـبات هـذا ؟ ) ( تحـدي 43s ) . كـال الـتفریـعتین  مسـطحة أي خـالـیة 
مـن االنـحناء . فـي كـال الـحالـتین ، الـفراغ هـو مـا نـقیسه بـالمسـطرة الـمتریـة أو بـشعاع الـضوء و الـزمـن مـا نـقرؤه بـالـساعـة. وفـي 

كال الحالتین الفراغ – الزمن أساسي ، فرید و مطلق ، و هو كائن  ویبقى الخلفیة و الحاویة لألشیاء و األحداث .  

إن الـفرق الـمركـزي ، فـي الـحقیقة هـو واحـد فـقط و هـو أن الـفراغ – الـزمـن لـمینكوفـسكي عـلى عـكس حـالـة غـالـیلیو ، یـمزج 
الـفراغ و الـزمـن . الـمزج مـختلف بـالنسـبة لـلمراقـبین ذوي السـرعـات الـمختلفة ، كـما هـو مـبین فـي الـشكل 23 . الـمزج هـو سـبب 

أن الزمن و الفراغ هما مفهومین تابعین للمراقب ، أو نسبیین .  

ریـاضـیا ، الـزمـن هـو الـبعد الـرابـع و هـو یـعمم / یـوسـع الـفراغ إلـى الـفراغ – الـزمـن . و تـسمیة الـبعد الـرابـع بـالـتالـي هـي فـقط 
عبارة تبین كیف تحسب النسبیة – كما سنبین أدناه و و لیس له معنى أعمق .  

إن السـرعـة الـعظمى فـي الـطبیعة بـالـتالـي تـجبرنـا عـلى وصـف الحـركـة بـواسـطة الـفراغ – الـزمـن . هـذا مـمتع ، ألنـه فـي الـفراغ – 
الـزمـن الحـدیـث یـكون  بـمصطلحات مـركـزة ، الحـركـة ال تـكون مـوجـودة . الحـركـة مـوجـودة فـقط فـي الـفراغ . فـي الـفراغ – 
الـزمـن ال شـيء یتحـرك . مـن أجـل كـل جسـیم نـقطي یـحتوي الـفراغ – الـزمـن خـط الـعالـم ( أنـظر الـشكل 24 ) . بـكلمات أخـرى ، 
بـدال مـن سـؤال لـماذا تـوجـد الحـركـة ، یـمكننا سـؤال بـشكل مـكافـئ لـماذا الـفراغ الـزمـن تـتقاطـع بـواسـطة خـطوط الـعالـم . لـكن عـند 
هذه النقطة من مغامرتنا ، ما نزال بعیدین عن اإلجابة عن أي من السؤالین . ماذا یمكننا فعله لدراسة  كیف تحدث الحركة .  

هل یمكننا السفر للماضي ؟ - الزمن و السببیة  

نـحن نـعلم أن الـزمـن مـختلف مـن أجـل مـراقـبین مـختلفین . لـكن  مـع ذلـك هـل الـزمـن یـرتـب األحـداث بـشكل مـتتالـي ؟ الـجواب 
مـعطى فـي النسـبیة بـشكل واضـح  "نـعم و ال " . إن مجـموعـات مـعینة مـن األحـداث ال تـكون مـرتـبة طـبیعیا حسـب الـزمـن ،                  

و مجموعات أخرى تكون مرتبة .هذا یرى بشكل أفضل في مخطط الفراغ – الزمن كما في الشكل 24 .  

مـن الـواضـح أن حـدثـین یـمكن أن یسـتبدال فـي تـتابـع / تـتالـي زمـني فـقط إذا كـان أحـد الحـدثـین أو یـمكن أن یـكون سـببا لـآلخـر .                       
و لـكن هـذا الـربـط یـمكن أن یـطبق فـقط إذا كـان الحـدث األول یـمكن أن یـرسـل طـاقـة أي عـبر إشـارة إلـى الـثانـي . بـمعنى آخـر ، 

التتابع الزمني بین حدثین یقتضي أن سرعة اإلشارة التي تربط الحدثین یجب أال تكون أكبر  من سرعة الضوء . 

یـبین الـشكل 24 أن الحـدث E فـي مـبدأ جـملة اإلحـداثـیات یـمكن فـقط أن تـتأثـر بـاألحـداث فـي الـربـع الـرابـع ( مخـروط الـضوء 
الـماضـي ، عـندمـا كـل أبـعاد الـفضاء تـكون مـشمولـة ) و یـمكن بـنفسها أن تـؤثـر عـلى األحـداث فـقط فـي الـربـع الـثانـي ، مخـروط 
الـضوء المسـتقبلي . األحـداث فـي الـربـعین األول و الـثالـث ال تـؤثـر و ال تـتأثـر بـالحـدث E : سـرعـة اإلشـارة أعـلى مـن سـرعـة 
الـضوء سـتكون ضـروریـة مـن أجـل تـحقیق ذلـك . و بـالـتالـي مخـروط الـضوء الـكامـل یحـدد الحـدود بـین األحـداث الـتي یـمكن 
تـرتـیبها بـالنسـبة للحـدث E – تحـدیـدا هـي الـتي داخـل المخـروط – و تـلك الـتي ال یـمكن – هـذه الـتي خـارج المخـروط الـتي تـوجـد 
فـي كـل مـكان بـالنسـبة لـكل الـمراقـبین .( بـعض الـكتّاب یـسمون كـل األحـداث الـتي تحـدث فـي كـل مـكان بـالـحاضـر ) . مخـروط 
الـضوء الـماضـي یـعطي مجـموعـة كـامـلة مـن األحـداث الـتي یـمكن أن تـؤثـر عـلى مـا یحـدث عـند E ، مـبدأ اإلحـداثـیات . و یـقول 
الـمرء أن E سـببیة مـرتـبطة بـاألحـداث فـي مخـروط  الـضوء الـماضـي . الحـظ أن الـرابـط السـببي هـو مـفهوم ثـابـت : كـل الـمراقـبین 

  . ( 44s تحدي ) متفقین حول فیما إذا كان ینطق أوال على حدثین معینین . هل یمكنك إثبات هذا ؟

باختصار الزمن یرتب األحداث فقط جزئیا . بشكل خاص من أجل حدثین لیسا    



 !

الشكل 24 – مخطط الفراغ – الزمن من أجل جسم متحرك T	 یرى من مراقب عطالي O في حال بعد و بعدین فراغیین ، 
میل خط العالم في النقطة هو السرعة في تلك النقطة و بالتالي ال یكون أكثر میال من ذلك العائد للضوء 

مـرتـبطین  بـشكل بسـیط ، و تـرتـیبها الـزمـني ( أو آنـیتها ) تـعتمد عـلى الـمراقـب ! ( تحـدي 45e ) . الـشعاع داخـل مخـروط 
الـضوء یـعرف بـالشـبیه الـزمـني ، و الـذي عـلى المخـروط یـعرف بـالشـبیه الـضوئـي و الـذي خـارج المخـروط یـسمى بـالشـبیه 
الـفراغـي . مـثال ، خـط الـعالـم لـمراقـب أي مجـموعـة األحـداث الـتي تـشكل الـتاریـخ الـماضـي و المسـتقبلي تـتألـف مـن أحـداث تشـبه 

الزمن فقط .  

النسـبیة الـخاصـة بـالـتالـي تـعلمنا أن الـبساطـة و الـزمـن یـمكن تـعریـفها فـقط ألن مـخاریـط الـضوء مـوجـودة . إذا كـانـت نـقل  الـطاقـة 
عـند سـرعـات أكـبر مـن الـضوء مـوجـودة ، فـإن الـزمـن ال یـمكن تـعریـفه . السـببیة أي إمـكانـیة ( جـزئـیا ) تـرتـیب األحـداث مـن أجـل 

كل المراقبین هي ناتجة عن وجود السرعة القصوى .  

 ( 46e تحـدي ) إذا كـانـت سـرعـة الـضوء یـمكن تـجاوزهـا فـإنـنا یـمكن دائـما أن نـربـح الـیانـصیب . هـل یـمكن أن تـعرف لـماذا ؟
بـمعنى آخـر إذا كـانـت سـرعـة الـضوء یـمكن تـجاوزهـا بـطریـقة مـا فـإن المسـتقبل یـمكن أن یـؤثـر عـلى الـماضـي . هـل یـمكنك إثـبات 
هـذا ؟ ( تحـدي 47s ) . فـي مـثل هـذه الـحاالت ، یـمكن لـلمرء أن یـالحـظ الـتأثـیرات غـیر المسـببة . لـكن هـناك ظـاهـرة یـومـیة الـتي 
تـخبرنـا بـأن سـرعـة الـضوء هـي فـي الـحقیقة أعـظمیة : ذاكـرتـنا . إذا كـان المسـتقبل سـیؤثـر عـلى الـماضـي فـإنـنا سـنكون قـادریـن 
عـلى تـذكـر المسـتقبل . لـوضـع ذلـك بـشكل آخـر ، إذا كـان المسـتقبل یـؤثـر عـلى الـماضـي فـإن الـمبدأ الـثانـي فـي الـثیرمـودیـنامـیك لـن 
یـكون مـقبوال .* و ال یـوجـد بـیانـات مـعلومـة مـن الـحیاة الـیومـیة أو مـن الـتجارب تـعطي أي دلـیل أن المسـتقبل یـمكن أن یـؤثـر عـلى 

الماضي . بمعنى آخر  

السفر في الزمن إلى الماضي مستحیل 	-

كیف یتغیر الوضع في نظریة الكم سیبین الحقا . من الممتع  

   ---

*الـنتیجة األخـرى الـمرتـبطة بـذلـك تـصبح بـبطء مـعرفـة شـائـعة . حـتى إذا كـان الـفراغ – الـزمـن لـه شـكل غـیر تجـریـبي ، مـثل 
الـطبولـوجـیا األسـطوانـیة ، ذات مـنحنیات شـبیهة بـالـزمـن مـغلقة ، مـا یـزال الـمرء غـیر قـادر عـلى الـسفر فـي الـماضـي ، عـلى 
عـكس مـا تـقولـه الـكثیر مـن روایـات الـخیال الـعلمي . إن اسـتحالـة هـذا الـنوع مـن الـسفر فـي الـزمـن أوضـحت مـن قـبل سـتیفن بـالو 

في بحثه التعلیمي األخیر ( مرجع 53 ) . السفر للمستقبل ممكن كما سنرى قریبا .    

فضول حول النسبیة الخاصة  

النسـبیة الـخاصـة مـلیئة بـالـتأثـیرات الـمشوقـة , الـمثیرة لـنبدأ بـأحـجیة الـتي تـساعـد فـي شحـذ تـفكیرنـا . تـرى مـن قـبل مـراقـب عـلى 
جـزیـرة ، ضـربـتي بـرق تـضربـان بـنفس الـوقـت : واحـدة تـضرب الجـزیـرة و األخـرى عـلى بـعد كـیلومـترات كـثیرة عـنها ، فـي 
البحـر الـمفتوح . الـمراقـب الـثانـي هـو ربـان فـي طـائـرة نسـبیة و تـصادف أنـها تـمامـا فـوق الجـزیـرة عـندمـا ضـرب الـبرق الجـزیـرة. 

  . ( 48	e تحدي ) أي ضربة تحدث أوال بالنسبة للربان ؟



بـالنسـبة لـلربـان ، فـإن الـبرق الـبعید ، الـذي یـضرب البحـر ، هـو األول . و لـكن هـذا سـؤال مـخادع " بـالـرغـم مـن كـونـه األول الـذي 
یـضرب  فـإن الـبرق الـبعید یـالحـظ مـن قـبل الـربـان بـأنـه یـضرب بـعد الـذي عـلى الجـزیـرة ، ألن الـضوء مـن مـسافـة بـعیدة یـحتاج 
لزــمنــ لیــصل إلیــه . لكــن الرــباــن یمــكن أن یعــوض عنــ زمنــ االنتــشار و یمــكن أن یستــنتج أن البــرق البــعید یحدــث أوال              
( تحـدي 49e ) . عـندمـا تـلوح بـیدك أمـام مـرآة ، فـإن صـورتـك تـلوح بـنفس الـتردد . مـا الـذي یحـدث إذا كـانـت الـمرآة تتحـرك 

  . ( 50	e تحدي ) بعیدا بسرعة نسبیة ؟

سـوف نـكتشف فـي الـفقرة حـول نـظریـة الـكم أن الـضوء األصـفر لـلذهـب هـو تـأثـیر نسـبي ( المجـلد IV ، صـفحة 194 ) وأیـضا 
الـحالـة الـسائـلة لـلزئـبق فـي  درجـة حـرارة الـغرفـة هـي نـتیجة النسـبیة . إن كـال الـتأثـیریـن نـاتـجین عـن السـرعـة الـعالـیة لـإللـكترونـات 

الخارجیة لهذه الذرات . لندرس بضع نتائج إضافیة للنسبیة الخاصة . 

أسرع من الضوء : كم المسافة التي تستطیع االنتقال إلیه ؟  

كـم الـبعد عـن األرض الـذي نسـتطیع االنـتقال إلـیه ،  بـمعرفـة أن الـرحـلة ال یـجب أن تـدوم مـدى الـحیاة ، لـیكن ثـمانـین سـنة                 
و بـمعرفـة أنـه یـسمح لـنا اسـتخدام صـاروخ الـذي سـرعـته یـمكن أن تـقترب مـن سـرعـة الـضوء قـدر مـا هـو مـرغـوب ؟ بـمعرفـة 
الـزمـن t الـذي  نـكون مسـتعدیـن لـقضائـه فـي الـصاروخ ، بـمعرفـة السـرعـة v لـلصاروخ و افـتراض بـشكل أمـثلي أنـه یـمكنه 
   ( 51	e تحدي ) التي یمكننا إلیها التحرك بعیدا تعطى بالشكل  d التسارع و التباطؤ في مقدار مهمل من الزمن ، المسافة

  

 !

الـمسافـة d هـي أكـبر مـنct	 مـن أجـل 0.72c	>	v	 وإذا v اخـتیرت كـبیرة بـشكل كـافـي  فـإنـها تـزداد أبـعد مـن كـل الحـدود . بـمعنى 
آخـر ، سـرعـة الـضوء لیسـت حـد الـمسافـة الـتي یـمكن قـطعها خـالل الـعمر أو فـي أي فـاصـل زمـني آخـر . یـمكننا مـن حـیث الـمبدأ 

التجوال في كل الكون في أقل من ثانیة ( صفحة 51 ) ( مسألة الوقود ستناقش أدناه )  

من أجل رحالت الصواریخ فإنه من المنطقي إدخال مفهوم السرعة األصلیة  / الحقیقیة ω المعرفة بالشكل :  

 !

كما رأینا للتو ، فإن السرعة األصلیة لیست محدودة بسرعة الضوء ، في الحقیقة السرعة األصلیة بنفسها هي ال نهائیة * 

 ----

  ! *باستخدام السرعة األصلیة ، فإن العالقة المعطاة في المعادلة (9) من أجل تركیب سرعتین  



 !

الشكل 25 – تناقض التوأم 

التزامن و السفر عبر الزمن – هل یمكن ألم أن تبقى اصغر عمرا من ابنتها ؟  

السـرعـة الـعظمى فـي الـطبیعة تـقتضي أن الـزمـن مـختلفة مـن أجـل مـراقـبین مـختلفین یتحـركـون بـالنسـبة لـبعضهم الـبعض . وهـكذا 
فـإن عـلینا أن نـكون منتبهـین حـول كـیفیة مـزامـنة سـاعـاتـنا الـتي بـعیدة عـن بـعضها ، حـتى إذا كـانـت فـي سـكون بـالنسـبة لـبعضها 
الـبعض فـي إطـار مـرجـعي عـطالـي . مـثال إذا كـان لـدیـنا سـاعـتین مـتشابهـتین تـبینان نـفس الـوقـت ، و إذا حـملنا واحـدة مـعنا لنسـیر 
مـشوارا و نـعود ، فـإنـها سـتبدي أزمـنة مـختلفة بـعد ذلـك . هـذه التجـربـة أجـریـت فـعال عـدة مـرات وقـد أكـدت بـشكل كـامـل تـوقـع 
النسـبیة الـخاصـة . ( الـمرجـع 56	&	55 ) . فـرق الـزمـن بـالنسـبة لـشخص أو سـاعـة فـي طـائـرة تتحـرك حـول األرض مـرة ، 
بسـرعـة حـوالـي km/h	900 ، هـو مـن مـرتـبة ns	100 – وهـذا لـیس قـابـال جـدا لـلمالحـظة فـي الـحیاة الـیومـیة. هـذا یـسمى فـي 

بعض األحیان بتناقض الساعة . في الحقیقة التأخیر یحسب بسهولة من العالقة :     

 !

أیـضا األجـسام البشـریـة هـي سـاعـات ، فهـي تـبین الـزمـن الـمنقضي ، عـادة یـدعـى الـعمر ، بـتغییرات عـدیـدة ، فـي شـكلها ، وزنـها ، 
لـون الـشعر ..الـخ . إذا ذهـب شـخص فـي رحـلة طـویـلة و سـریـعة ، فـعند عـودتـه سـیكون قـد تـقدیـم فـي الـعمر أقـل وبـالـتالـي سـیبقى 
أكـثر شـبابـا مـن شـخص ثـان الـذي بـقي فـي مـنزلـه ( سـاكـنا / عـطالـیا) . بـاخـتصار ثـبات c   یـقتضي أن : یـبقى الـمسافـرون أكـثر 

شبابا .  

التوضیح األكبر لهذا هو تناقضة التوأم .  

  ----

! تبسط إلى :   و 

 !

حیث ||		و ┴ تشیر إلى المركبة في اتجاه و المركبة المتعامدة مع اتجاه va . یمكن للمرء في الحقیقة أن یعبر عن كل النسبیة 
الخاصة بداللة الكمیات األصلیة ( المرجع 54 ).  



 !

الشكل 26 – یصل مزید من المیوونات  أكثر مما هو متوقع إلى األرض بسبب أن الحركة السریعة تجعلها أكثر شبابا 

حـیث أن تـوأمـین یـقفزان عـلى صـاروخ نسـبي الـذي یـغادر األرض و یـسافـر سـنوات عـدیـدة . و بـعیدا عـن األرض فـإنـه یـقفز فـي 
صـاروخ نسـبي ثـان و یـعود لـألرض . الـرحـلة مـوضـحة فـي الـشكل  25	 . عـند وصـولـه فـإنـه یـالحـظ أن أخـیه الـتوأم هـو أكـبر مـنه 
بـكثیر . هـذه الـنتیجة أیـضا أكـدت فـي الـعدیـد مـن الـتجارب بـالـرغـم مـن أنـها لـم تجـري عـلى تـوائـم حـقیقیة (الـمرجـع 57). هـل 

  . ( 53s تحدي ) یمكنك شرح  النتیجة ، خاصة عدم التناظر بین التوأمین ؟

 بـالـتالـي تـثبت النسـبیة الـخاصـة فـي شـكل مـدهـش الـمالحـظة الـمعروفـة جـیدا أن أولـئك الـذیـن یـسافـرون كـثیرا یـبقون شـبابـا . مـن 
نـاحـیة أخـرى الـمسافـر البشـري ذو أكـبر تـأثـیر شـباب مـقاس حـتى اآلن كـان سـیرغـي كـیركـالـیوف الـذي قـضى 803	 یـومـا فـي 

المدار ومع ذلك تقدم في العمر فقط بضع میلي ثانیة أقل من الناس على األرض .    

تـناقـضة الـتوأم هـي أیـضا تـأكـید إلمـكانـیة الـسفر عـبر الـزمـن إلـى المسـتقبل . بـمساعـدة الـصواریـخ الحـدیـثة الـتي تـعود إلـى نـقطة 
انـطالقـها ، یـمكننا الـوصـول عـند الـتوقـیت المحـلي بـحیث أنـنا ال نـصل أبـدا خـالل حـیاتـنا بـالـبقاء فـي الـبیت . لـسوء الحـظ ال یـمكننا 

العودة للماضي لنتحدث عنه .* 

  أحـد أبسـط الـتجارب الـتي تـؤكـد الشـباب الـمطول لـلمسافـریـن الـذیـن یتحـركـون بسـرعـة كـبیرة فـعال تـتضمن عـد الـمیونـات . 
الـمیونـات هـي جسـیمات الـتي تـتشكل بـاسـتمرار فـي الـغالف الـجوي الـعلوي  بـواسـطة األشـعة الـكونـیة و بـعدهـا تـطیر لـألرض 
(المجـلد V ، صـفحة 162 ). الـمیونـات عـند الـسكون ( بـالنسـبة لـساعـة الـقیاس ) لـها نـصف عـمر یـبلغ µs	2.2 ( أو عـند سـرعـة 
الـضوء m	660	 ) بـعد هـذا الـقدر مـن الـزمـن فـإن نـصف الـمیونـات تـتالشـى , نـصف الـعمر هـذا یـمكن قـیاسـه بـاسـتخدام أبسـط 
عـدادات الـمیونـات . بـاإلضـافـة لـذلـك هـناك مـزیـد مـن الـعدادات الـخاصـة الـتي تـعد فـقط الـمیونـات الـتي تـنتقل ضـمن مـجال سـرعـة 
مـعین لـیكن مـن 0.9954c	–	0.9950c  ویـمكن لـلمرء أن یـضع واحـد مـن هـذه الـعدادات الـخاصـة عـلى سـطح جـبل و یـضع 

آخر في الوادي أسفله  كما هو مبین في الشكل 26 .  

*الـمرجـع 58 : هـناك حـتى كـتب خـاصـة حـول الـسفر فـي الـزمـن مـثل الـكتاب الـمبحوث حـولـه جـیدا لـ نـاهـین . الحـظ أن مـفهوم 
الـسفر فـي الـزمـن یـجب أن یـعرف بـوضـوح و إال ال یـمكن لـلمرء أن یـجیب الـموظـف الـذي یـتصل بـكرسـي مـكتبه آلـة زمـن ، أثـناء 

جلوسه علیها  مما یسمح له بالذهاب للمستقبل .  

أول مـرة أجـریـت فـیها هـذه التجـربـة كـان فـرق االرتـفاع km	1.9 . ( الـمرجـع 59	 ) . إن الـطیران km	1.9	 عـبر الـغالف 
الـجوي عـند السـرعـة الـمذكـورة یسـتغرق حـوالـي 6.4µs . بـواسـطة نـصف الـعمر الـمعطى فـإن الـحساب البسـیط یجـد أن فـقط 
حـوالـي %13 مـن الـمیونـات الـمالحـظة فـي األعـلى سـتصل لـألسـفل فـي الـوادي . لـكن یـالحـظ أن حـوالـي %82 مـن الـمیونـات 
تـصل لـألسـفل ( تحـدي 54s )  . إن سـبب هـذه الـنتیجة هـو تـمدد الـزمـن النسـبي . فـي الـحقیقة ، عـند السـرعـة الـمذكـورة ، فـإن 
الـمیونـات تـعانـي مـن فـرق زمـن أصـلي یـبلغ فـقط µs	0.62 خـالل حـركـتها مـن أعـلى الـجبل إلـى الـوادي . و هـذا الـزمـن هـو أقـصر 
بـكثیر مـن الـذي یـالحـظ مـن قـبل الـمراقـبین البشـریـین . إن زمـن الـمیوون األقـصر یـعطي عـددا أصـغر بـكثیر مـن الـمیونـات 



الـمفقودة   عـما هـو الـحال بـدون تـمدد زمـني ، أیـضا النسـبة الـمئویـة الـمقاسـة تـؤكـد قـیمة عـامـل تـمدد الـزمـن الـمتوقـع γ ضـمن 
أخـطاء التجـربـة كـما یـمكن أن تـقوم بـالـتأكـد مـن ذلـك . ( تحـدي 55s ) . إن نـفس الـتأثـیر یلحـظ عـندمـا تـجعل الـمیونـات النسـبیة 
تسـیر فـي دوائـر عـند سـرعـات عـالـیة داخـل مـا یـعرف بحـلقة التخـزیـن . ( الـمرجـع 60 ) كـلما تحـرك الـمیوون بسـرعـة أكـبر كـلما 

كانت حیاته أطول .  

إن تـمدد نـصف الـعمر وجـد مـن قـبل الـعدیـد مـن جـمل االضـمحالل األخـرى مـثل الـبیونـات ، ذرات الهـیدروجـین ، ذرات الـنیون و 
الـعدیـد مـن الـنوى ، الـتي تـؤكـد دائـما تـوقـعات النسـبیة الـخاصـة . إن الـتأثـیر هـو شـائـع جـدا بـحیث أنـه مـن أجـل الجسـیمات السـریـعة 
یتحـدث الـمرء عـن زمـن الـعمر الـظاهـري τapp عـبر الـعالقـة  γτ	τapp= . نـظرا ألن كـل األجـسام فـي الـطبیعة مـكونـة مـن 
جسـیمات ، فـإن تـأثـیر  الشـباب فـي السـرعـات الـعالـیة – عـادة تـمدد الـزمـن – یـطبق أیـضا عـلى األجـسام مـن كـل األحـجام               
و فـي الـحقیقة فـإنـه لـم یـتم مـالحـظته فـقط مـن أجـل الجسـیمات و لـكن أیـضا مـن أجـل مـرسـالت الـرادیـو الـلیزریـة و الـساعـات .                

( المرجع 18 ) . 

إذا أدت الحـركـة إلـى تـمدد الـزمـن ، فـإن الـساعـة عـلى خـط االسـتواء الـتي تسـیر بـانـتظام حـول األرض سـتعمل بـشكل أبـط مـن 
الموجودة عند القطبین . و لكن هذا التوقع الذي تم من قبل أینشتاین نفسه هو غیر صحیح ( المرجع 61	 ) .  

إن الـتسارع الـنابـذ / الـطارد الـمركـزي یـؤدي إلـى تـخفیض فـي تـسارع الـجاذبـیة الـذي تـمدد زمـنه یـلغي تـمامـا ذلـك الـناتـج عـن 
سـرعـة الـدوران . و هـذه الـقصة تـعمل كـتذكـیر بـأن نـكون منتبهـین عـند تـطبیق النسـبیة الـخاصـة فـي الـحاالت الـتي تـتضمن 
جـاذبـیة " النسـبیة الـخاصـة الـصرفـة هـي فـقط قـابـلة لـلتطبیق عـندمـا یـكون الـفراغ – الـزمـن مسـطح أي عـندمـا ال تـكون الـجاذبـیة 

موجودة .  

فـي الـملخص ، األم یـمكن أن تـبقى أكـثر شـبابـا مـن ابـنتها . لـكن رغـبة األم بـأن تـبقى أكـثر شـبابـا مـن ابـنتها لیسـت سهـلة 
الـتحقیق. لـنتخیل أن أمـا تـتسارع فـي مـركـبة فـضائـیة بـعیدا عـن األرض بـتسارع m/s2	10	  لـمدة عشـر سـنوات ، و بـعدهـا 
تـتباطـأ بـمقدار m/s2	10	  لـمدة عشـر سـنوات و بـعدهـا تـتسارع عشـر سـنوات إضـافـیة تـجاه األرض ، و أخـیرا تـتباطـأ عشـر 
سـنوات نـهائـیة مـن أجـل أن تحـط بسـالم عـلى كـوكـبنا . األم اسـتغرقـت أربـعینن عـامـا فـي رحـلتها و قـد قـطعت خـاللـها 22000 
سـنة ضـوئـیة  مـن األرض . و فـي عـودتـها لـألرض مـرت 44000 سـنة ضـوئـیة ، و كـل هـذا یـبدو جـیدا إنـنا نـدرك أن الـمقدار 
الـضروري مـن الـوقـود حـتى مـن أجـل أكـثر المحـركـات كـفاءة الـقابـل  لـلتخیل ، هـو كـبیر جـدا بـحیث أن الـكتلة الـتي تـعود مـن 
الـرحـلة هـي جـزء مـن 2.1019 مـن كـالـة االنـطالق ( تحـدي 56e ) كـمیة الـوقـود الـالزمـة ال تـوجـد عـلى األرض  . نـفس 

المشكلة تظهر في الرحالت األقصر ( المرجع 62	 ) .  

ایـضا وجـدنـا أنـنا ال نسـتطیع ( بـبساطـة ) مـزامـنة الـساعـات عـند الـسكون بـالنسـبة لـبعضها الـبعض بـبساطـة بـواسـطة المشـي             
و الـساعـة فـي الـید ، مـن مـكان آخـر . الـطریـقة الـصحیحة لـفعل ذلـك هـوتـبادل اإلشـارات الـضوئـي . هـل یـمكنك وصـف كـیف ؟ 
( تحـدي 57s )  . إن الـتعریـف الـدقـیق لـلتزامـن هـو ضـروري ، ألنـنا غـالـبا بـحاجـة ألن نـسمي حـدثـین بـعیدیـن بـأنـهما آنـیین ، 
مـثال عـندمـا نـعرف إحـداثـیاتـهما . و مـن الـواضـح أن السـرعـة الـعظمى تـقتضي أن اآلنـیة تـعتمد عـلى الـمراقـب . فـي الـواقـع هـذه 

التبعیة  تم تأكیدها بواسطة كل التجارب .  



 !

الشكل 27 – مالحظات الربان و مالك الحظیرة 

تـقلص الـطول طـول الـجسم یـقاس مـن قـبل مـراقـب مـرتـبط بـالـجسم یـعرف بـطولـه األصـلي . الـطول الـمقاس بـواسـطة مـراقـب 
عـطالـي یـمر بـالـجسم هـو دائـما أصـغر مـن الـطول األصـلي . ( التحـدي e	58 ) . هـذه الـنتیجة تـأتـي مـباشـرة مـن تـحویـالت لـورنـتز 

   .

مـن أجـل سـیارة فـیراري تسـیر بسـرعـة km/s	300 أو 83m/s فـإن الـطول یـتقلص بـمقدار pm	0.15 : أقـل مـن قـطر 
 . 6cm 30 و هـذا یـعطي تـقلص فـي الـطول بـمقدار	km/s الـبروتـون و عـندمـا یـرى مـن الـشمس فـإن األرض تتحـرك بسـرعـة

وال أي من هذین األثرین قد تم قیاسهما قط .* و لكن التأثیرات األكبر یمكن . لندرس اإلمكانیات .  

تـخیل ربـان / قـبطان یـطیر بـطائـرتـه عـبر حـظیرة ذات بـابـین  واحـد فـي كـل طـرف مـنها . الـطائـرة هـي أطـول بـشكل طـفیف مـن 
الحـظیرة و لـمنها تتحـرك بسـرعـة جـدا بـحیث أن طـولـها الـمتقلص  نسـبیا  هـو أكـبر بـشكل طـفیف مـن طـول الحـظیرة . هـل یـمكن 
لـمزارع رقـیب مـن الحـظیرة ( عـلى األقـل لـفترة قـصیرة ) حـیث الـطائـرة كـامـلة داخـلها ؟ الـجواب هـو نـعم . لـكن لـماذا یـمكن 
لـلطیار أال یـقول الـتالـي : بـالنسـب لـه ، الحـظیرة تـتقلص ، بـالـتالـي الـطائـرة ال تـتسع داخـل الحـظیرة ؟ الـجواب مـبین فـي الـشكل 27 
. بـالنسـبة لـلمزارع ، األبـواب تـغلق ( و تـفتح ثـانـیة ) فـي نـفس الـوقـت . بـالنسـبة لـلطیار ، هـي ال تـفعل ذلـك . بـالنسـبة لـلمزارع 
الـطیار هـو فـي الـظالم لـفترة قـصیرة و بـالنسـبة لـلطیار الحـظیرة ال تـكون أبـدا فـي الـظالم ( هـذا لـیس صـحیحا بـشكل كـامـل : هـل 

یمكنك إعطاء بعض التفاصیل ؟ ) ( تحدي 60s ) . ألسباب واضحة هذه التجربة لم یتم تنفیذها قط .  

لـندرس بـعض تـجارب تـقلص الـطول الـمختلفة . هـل یـمكن لـمتزلـج عـلى الـثلج أن یـسقط فـي ثـقب / حـفرة هـي أقـصر بـقلیل مـن 
لـوح تـزلـجه ؟ تـخیل بـأنـه یـتزلـج بـشكل ( بـشكل غـیر نسـبي ) سـریـع جـدا بـحیث أن عـامـل تـقلص الـطول γ یـساوي أربـعة .                
و مـن أجـل مـراقـب عـلى األرض ، فـإن لـوج الـتزلـج هـو أقـصر بـأربـعة مـرات و عـندمـا یـمر فـوق الـحفرة فـإنـه سـیسقط فـیها .          

و لكن  بالنسبة للمتزلج فإن الحفرة هي التي أقصر بأربع مرات و یبدو أن لوح التزلج لن یسقط فیها .  

 ---

*التحدي 59s : هل تقلص األرض قیمة قابلة للقیاس أبدا ؟  

  



 !

الشكل 28 – مالحظات حفار الشرك ( یسار ) و المتزلج على الثلج ( یمین ) كما تنشر غالبا ( بشكل مضلل) في المراجع 

  

 !

الشكل 30 – ماذا یحدث للحبل ؟ الشكل 29 – هل المنزلق الناقل یبقى المصباح مضاءا عند سرعات أعلى؟ 

أول تحـلیالت دقـیقة بـینت أنـه عـلى عـكس الـمالحـظة لـحفار الـحفر فـإن الـمتزلـج عـلى الـثلج ال یـعانـي مـن شـكل الـلوح كـثابـت : 
بـینما یـمر فـوق الـحفرة  حـیث یـالحـظ الـمتزلـج أن الـلوح یـأخـذ شـكل قـطع مـكافـئ ویـسقط فـي الـحفرة ، كـما هـو مـبین فـي الـشكل 
28 . هـل یـمكنك إثـبات هـذا ؟ ( تحـدي e	61 ) . بـمعنى آخـر الـشكل لـیس مـفهومـا ثـابـتا لـلمراقـب . ( لـكن الـجسوء / الـصالبـة هـو 

  . ( 62		s تحدي ) ( ثابت للمراقب ، إذا عرف بشكل صحیح هل یمكنك إثبات هذا ؟

لـكن تفسـیر لـوح الـتزلـج و الـشكل ، بـالـرغـم مـن نشـره ، لـیس صـحیحا ، كـما أشـار إلـى ذلـك هـارالـد فـان لـنتل وكـریسـتیان جـروبـر  
( الـمرجـع 64 ) .  عـلینا أال ننسـى أن نـقدر الحجـم الـكامـل لـألثـر . عـند السـرعـات النسـبیة فـإن الـزمـن الـالزم مـن أجـل الـحفرة 
الـذي یـؤثـر عـلى الـسماكـة الـكامـلة لـلوح ال یـمكن  إهـمالـها . و مـتزلـج الـثلج فـقط یـرى الـلوج یـأخـذ شـكل قـطع مـكافـئ إذا كـان رقـیقا 
جـدا و مـرنـا . مـن أجـل األلـواح الـعادیـة  الـتي تتحـرك بسـرعـات نسـبیة ، فـإن لـوح الـتزلـج ال یـكون لـدیـه الـوقـت لـیسقط بـأي ارتـفاع 
ذو قـیمة  h أو أن یـنحني فـي الـحفرة قـبل أن یـمر بـها . ( التحـدي ( التحـدي e	63 ) . الـشكل 28 هـو مـبالـغ جـدا بـحیث أنـه غـیر 

صحیح . المتزلج سیسرع ببساطة فوق الحفرة .  

فـي الـحقیقة یـمكننا بـبساطـة تبسـیط الـمناقـشة لـمثل هـذه األمـثلة لـتقلص الـطول بـدراسـة مـا یحـدث عـندمـا یتحـرك قـضیب عـلى 
مـسار مـائـل بـاتـجاه أخـدود ، بـدون أي جـاذبـیة ( الـمرجـع 65	 ) . الـدراسـة الـدقـیقة تـبین أنـه إذا كـان األخـدود و الـقضیب 
مـتوازیـان بـالنسـبة لـمراقـب الـقضیب ،  فـإنـها ال یـكونـان مـتوازیـان بـالنسـبة لـمراقـب األخـدود ، و الـعكس بـالـعكس . مـفهوم 

التوازي نسبي .  

الـتناقـضات حـول تـقلص الـطول تـصبح أكـثر مـتعة فـي حـال  الـمنزلـق الـناقـل الـذي یـعمل تـوصـیال كهـربـائـیا بـین سـكتین ، كـما هـو 
مـبین فـي الـشكل 29 . إن الـسكتین مـتوازیـتان ، ولـكن إحـداهـما فـیها فـجوة الـتي هـي أطـول مـن الـمنزلـق . هـل یـمكنك مـعرفـة فـیما 
إذا كـان الـمصباح الـموصـل عـلى التسـلسل یـبقى مـضاءا عـندمـا یتحـرك الـمنزلـق عـلى طـول الـسكتین بسـرعـة نسـبیة ؟               
( تحـدي  s	64 ) ( قـم بـالتبسـیط و عـدم أخـذ االفـتراض الـحقیقي الـكامـل   أن الـتیار الكهـربـائـي الـتیار یـتدفـق طـالـما و حـالـما 
یـالمـس الـمنزلـق الـسكتین ) . هـل تـحصل عـلى نـفس الـنتائـج بـالنسـبة لـكل الـمراقـبین ؟ و مـاذا یحـدث عـندمـا یـكون الـمنزلـق أطـول 

من اللفة / التحویلة ؟ انتبه : هذه المسألة تطرح جدال ساخنا ! ما هو غیر الحقیقي في هذه التجربة ؟ .  



الـمثال اآلخـر یظهـر فـیه تـقلص الـطول عـندمـا جـسمین ، لـیكن سـیارتـین مـتصلتین عـبر مـسافـة d ، بـواسـطة حـبل مسـتقیم ، كـما 
هـو مـبین فـي الـشكل 30 . تـخیل أن كـال مـنهما فـي الـسكون عـند الـزمـن =0	t و أنـهما یـتسارعـان مـعا تـمامـا بـنفس الـشكل . 
الـمراقـب عـند الـسكون سـیقدر أن السـیارتـین دائـما تـبقیان مـتباعـدتـان عـلى نـفس الـمسافـة . و مـن نـاحـیة أخـرى الـحبل یـجب أن 
[    و بـالـتالـي یـجب أن یـتمدد عـندمـا السـیارتـین تـتسارعـان . بـمعنى آخـر ، الـحبل  یـقطع مـسافـة  
سـینقطع . مـن هـو صـحیح ؟ یـمكنك الـتأكـد بـنفسك  بـأن هـذا الـتوقـع یـؤكـد مـن قـبل كـل الـمراقـبین، فـي السـیارات و فـي األرض .   

  . ( 65	s تحدي )

إن الـمثال – الـمضحك – و لـكن مـرة أخـرى غـیر الـحقیقي – لـتقلص الـطول  هـو ذلـك الـعائـد لـغواصـة تتحـرك أفـقیا ( الـمرجـع 68	 
) . تـخیل أنـه قـبل الحـركـة ، الـغواصـة فـي حـالـة الـسكون قـد ضـبطت وزنـها لـتطفو فـي الـماء بـدون مـیل لـلغوص أو االرتـفاع . 
اآلن الـغواصـة تتحـرك فـي االتـجاه األفـقي . الـقبطان سـیالحـظ الـماء فـي الـخارج بـأنـه مـتقلص وفـق لـورنـتز و بـالـتالـي الـماء أكـثف 
و هـو یسـتنتج أن الـغواصـة سـترتـفع . و إن األسـماك الـقریـبة سـترى الـغواصـة تـتقلص ، وبـالـتالـي أكـثف مـن الـماء            و 

یستنتج أن الغواصة ستغوص . من هو على صواب ، و ما هي قوة الطفو الصحیحة ؟  

( تحـدي66s	 ) بـشكل مـغایـر أجـب عـلى الـسؤال الـتالـي : لـماذا مـن المسـتحیل عـلى غـواصـة أن تتحـرك بسـرعـة نسـبیة ؟                  
 . (  67s تحدي )

فـي الـملخص مـن أجـل األجـسام الـماكـروسـكوبـیة فـإن تـقلص الـطول مـمتع و لـكن ربـما ال یـمكن أبـدا مـالحـظته . لـكن تـقلص الـطول 
یلعب دورا مهما في الصور .  

األفالم النسبیة – الحیود و أثر دوبلر  

فـي مـغامـرتـنا حـتى اآلن ، لـقد صـادفـنا طـرقـا عـدیـدة الـتي الحـظنا فـیها تـغیرات مـحیطیة  عـندمـا نتحـرك بسـرعـة نسـبیة . اآلن 
سنجمع كل شيء معا . 

قـبل كـل شـيء . تـقلص لـورنـتز و الـحیود یـؤدي إلـى صـور مـشوهـة ، ثـانـیا ، الـحیود یـزیـد زاویـة الـنظر أكـثر مـن تـقریـبا 180 
درجـة الـتي نسـتخدمـها فـي حـیاتـنا الـیومـیة . عـند السـرعـات النسـبیة ، عـندمـا نـنظر فـي اتـجاه الحـركـة ، فـإنـنا نـرى الـضوء الـذي هـو 
غـیر مـرئـي بـالنسـبة لـمراقـب سـاكـن ، ألنـنا بـالنسـبة لـألخـیر ، نـأتـي مـن الخـلف . ثـالـثا أثـر دوبـلر یـنتج صـور مـزاحـة لـونـیا . رابـعا 
الحـركـة السـریـعة تـغیر سـطوع و تـبیان الـصورة : هـذا مـا یـعرف بـأثـر الـبحث الـضوئـي . كـل مـن هـذه الـتغیرات تـعتمد عـلى اتـجاه 

الرؤیة ، و هي كما هو مبین في الشكل 31 .  

الحاسبات الحدیثة تمكننا من محاكاة المالحظات بواسطة مراقبین سریعیین ذوي جودة فوتوغرافیة ، و حتى إنتاج أفالم 
محاكاة و ألعاب حاسوبیة.*  

صور الشكل 32 هي مفیدة بشكل خاص في السماح لنا بن نفهم تشوه الصور . وهي تبین زاویة الرؤیة ، و هي الدائرة 
التي تمیز األجسام أمام المراقب عن تلك التي خلفه ، و إحداثیات قدمي المراقب و النقطة على األفق باتجاه المراقب الذي 

یتحرك .   

 ---

*مـثال أنـظر الـعدیـد مـن الـصور الـممتازة و األفـالم فـي www.anu.edu/au/Physics/Searle مـن قـبل أنـتونـي سـیرل              
و www.anu.edu/au/Physics/vrproject		 مـن قـبل كـریـج سـافـاج و فـریـقه و یـمكن حـتى أن تـقوم بـتوجـیه الحـركـة 
الــتفاعــلیة بــواســطة الــبرنــامــج الــجانــي الــممكن تــنزیــله مــن relalGmerelaGvity.org و هــناك أیــضا مــواد جــمیلة فــي 
www.tat.physik.uni-tuebingen.de/~weiskopf/gallery/index.html مــن قــبل دانــیل فــایــسكوبــف ، و فــي 
www.uni-hannover.de/~dragon/stonehenge/stone1.htm مـــن قـــبل نـــوربـــرت دراجـــون و مـــیكوالي 
مـوركـوس و مـن www.tempolimit-lichtgeschwindigkeit.de مـن قـبل أوتـه كـراوس و كـان سـابـقا مجـموعـة هـانـس 

رودر .   	  

d′� = d /  1 − v2 /c2

http://www.anu.edu/au/Physics/Searle
http://www.anu.edu/au/Physics/vrproject
http://www.tat.physik.uni-tuebingen.de/~weiskopf/gallery/index.html
http://www.uni-hannover.de/~dragon/stonehenge/stone1.htm
http://www.tempolimit-lichtgeschwindigkeit.de
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الشكل 31 – الطیران عبر ثالثة أعمدة مستقیمة و شاقولیة بسرعة 0.9	 من سرعة الضوء كما یعرض من قبل دانییل 
فایسكوبف : في الیسار بألوان أصلیة في الوسط یتضمن اثر دوبلر و في الیمین یتضمن تأثیرات السطوع وبالتالي یبین ما 

یراه المراقب فعال .	

إضافة هذه العالمات في رأسك عند مشاهدة الصور األخرى أو األفالم یمكن أن یساعدك في فهم بوضوح أكثر ما تشاهده.  

نـالحـظ أن الـصور الـتي تـرى مـن قـبل مـراقـب متحـرك هـي شـكل مـشوه مـن الـذي یـرى مـن قـبل مـراب سـاكـن فـي نـفس الـنقطة . 
الـشكل 33 یـبین هـذا بـوضـوح . و لـكن الـمراقـب المتحـرك ال یـرى أبـدا أشـیاء  مـختلفة عـن الـمراقـب الـساكـن ، فـي نـفس الـنقطة . 

في الحقیقة مخاریط الضوء مستقلة عن حركة المراقب .  

دراسـة الـصور بـعنایـة تـبین تـأثـیرا آخـر . حـتى بـالـرغـم مـن أن تـقلص لـورنـتز قـابـل لـلقیاس فـإنـه ال یـمكن أن یـصور . هـذه الـنتیجة 
الـمدهـشة اكـتشفت فـقط فـي عـام 1959 ( الـمرجـع 69 ) . و الـقیاس یـقتضي اآلنـیة عـند مـوضـع الـجسم : عـلى عـكس الـتصویـر 
الـذي یـقتضي اآلنـیة فـي مـوضـع الـمراقـب . فـي الـصورة أو فـي فـیلم ، تـقلص لـورنـتز یـعدل بـواسـطة الـتأثـیرات الـناتـجة عـن زمـن 
انـتقال الـضوء الـمختلف   مـن أجـزاء مـختلفة مـن الـجسم ، و الـنتیجة هـي تـغیر فـي الـشكل الـذي یـكون مـذكـر و لـكن لـیس تـمامـا 
نـفس الـدوران , هـذا مـبین فـي الـشكل 34 . الـتشوه الـكلي هـو نـتیجة حـیود الـتابـع لـلزاویـة . و لـقد نـاقـشنا حـیود مـواضـع الـنجوم 
( صـفحة 17 ) فـي هـذا الـفصل . و فـي صـور كـامـلة ،یـحول الـحیود الـدائـر إلـى دوائـر : مـثل هـذه الـتحویـالت تـسمى مـطابـقات ، 

بالنتیجة ترى الكرة بأن لها حدود خارجیة دائریة حتى عند السرعات النسبیة – بالرغم من أن سماكتها تتغیر .  

الـحیود یـؤدي إلـى تـناقـض الـعقد الـلؤلـؤي . إذا أبـقت الحـركـة النسـبیة  الـشكل الـدائـري لـلكرات سـلیم لـكن حـولـت الـقضبان إلـى 
  . ( 68s تحدي ) قضبان أقصر ، ماذا یحدث  لعقد لؤلؤي یتحرك على طول  المحور ؟ هل یكون أقصر أم ال ؟

إن الـلغز اآلخـر : تـخیل أن كـرة تتحـرك و تـدور بسـرعـة عـالـیة  هـل یـمكن لـكل الـتأثـیرات الـمذكـورة أن تـؤدي عـلى دوران 
 . ( 69	r تحدي ) ظاهري ذو اتجاه تابع للمراقب ؟

أي مقعد أفضل في الحافلة ؟  

( الـمرجـع 67 ) لـندرس مـفاجـأة أخـرى للنسـبیة الـخاصـة . تـخیل تـوأمـین داخـل سـیارتـین مـتسارعـتین بـشكل مـتطابـق واحـدة أمـام 
األخـرى ، تـنطلقان مـن الـسكون عـند الـزمـن =0	t كـما هـو مـوصـوف مـن قـبل مـراقـب سـاكـن بـالنسـبة لـكلیهما . ( لـیس هـناك 
ارتـباط بـحبل اآلن ) . كـال السـیارتـین تـحتویـان نـفس الـكمیة مـن الـوقـود . نسـتنتج بـسهولـة أن تـسارع الـتوأمـین یـتوقـف عـندمـا یـنفد 
الـوقـود ، فـي نـفس الـوقـت فـي إطـار الـمراقـب فـي الـخارج . ( تحـدي e	70 ) . بـاإلضـافـة لـذلـك الـمسافـة بـین السـیارتـین بـقیت نـفسها 
عـلى طـول كـل الـمسار مـن أجـل الـمراقـب الـخارجـي ، و السـیارتـین تسـتمران بـالحـركـة  بسـرعـة ثـابـتة مـتطابـقة v	 طـالـما أن 

االحتكاك مهمل .  

  

  



 

الشكل 32 – 
الطیران عبر 
اثني عشر 

عامواد (مبین في 
الصورتین 

األعلى ) بسرعة 
0.9 من سرعة 

الضوء كما 
یظهر من قبل 

نیكوالي 
مورقوس و 
نوربرت 

دراجون ، مما 
یبین أثر السرعة 
و الموضع على 

التشوهات . 
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الشكل 33 – ماذا یالحظ باحث  یقف باحث و یجري آخر بسرعة عبر ممر ( بتجاهل تأثیر اللون و السطوع) 

 !

الشكل 34 – صف ثابت من حجر النرد ( أسفل ) و نفس الصف یطیر أعلى من السرعة النسبیة باتجاه المراقب بالرغم من 
توقف أثر دوبلر و السطوع 

إذا سـمینا األحـداث  الـتي عـندهـا یـتوقـف محـرك السـیارة األمـامـیة و الخـلفیة b	&	f و إحـداثـیاتـها الـزمـنیة فـي اإلطـار الـخارجـي فـي 
الـسكون یـرتـبطان بـبساطـة بـالـشكل tb	=	tf . بـاسـتخدام تـحویـالت لـورنـتز یـمكنك اسـتنتاج  مـن أجـل إطـار یجـري بحـریـة لـلتوأمـین 

  ( 71	e تحدي ) العالقة



 !

الـذي یـعني أن الـتوأم األمـامـي عـمره أكـبر مـن الـتوأم الخـلفي . وبـالـتالـي فـي الجـمل الـمتسارعـة ، الـتقدم بـالـعمر هـو تـابـع لـلموضـع. 
مـن أجـل اخـتیار مـقعد فـي حـافـلة بـالـتالـي هـذه الـنتیجة ال تـساعـد . صـحیح أن أفـضل مـقعد فـي حـافـلة مـتسارعـة هـو الخـلفي ، لـكن 

في حافلة متباطئة هو األمامي . في نهایة الرحلة ، اختیار المقعد ال یعتبر ذا بال .  

هـل مـن الـصحیح اسـتنتاج مـما سـبق أن الـناس فـي الـجبال الـعالـیة یشـیخون أسـرع مـن الـناس فـي الـودیـان ، بـحیث أن الـعیش فـي 
  . ( 72	s تحدي ) الوادي یساعد على تأخیر شیب الشعر ؟

كم السرعة التي تستطیع المشي بها ؟ 

عـلى عـكس الجـري فـإن المشـي یـعني أن تحـرك األقـدام بـحیث عـلى األقـل واحـدة مـنها تـكون عـلى األرض فـي كـل مـرة . هـذه هـي 
إحـدى الـقواعـد الـتي یـجب أن یـتبعها الـریـاضـیون فـي مـنافـسات المشـي األولـمبیة ، و هـم یسـتبعدون إذا خـرقـوا هـذه الـقاعـدة .إن 
ریـاضـیا طـالـبا كـان یـفكر بـالسـرعـة األعـظمیة الـنظریـة الـتي یـمكنه تـحقیقها فـي األلـعاب األولـمبیة . الشـيء الـمثالـي سـیكون بـحیث 
أن كـل قـدم تـتسارع لحـظیا إلـى ( تـقریـبا) سـرعـة الـضوء . أعـلى سـرعـة مشـي تـتحقق بـالـتالـي بـرفـع الـقدم الـثانـیة عـن األرض  
تـمامـا فـي نـفس اللحـظة الـتي تـوضـع بـها األولـى عـلیها . بـنفس اللحـظة عـنى الـطالـب أصـال بـها " كـما تـرى مـن قـبل حـكم الـمنافـسة 
فـي الـسكون بـالنسـبة لـألرض " . حـركـة األقـدام مـبینة فـي المخـطط األیسـر لـلشكل 35 ، وهـي تـعطي سـرعـة الحـد للمشـي بـنصف 

سرعة الضوء .  

لـكن بـالـتالـي الحـظ الـطالـب أن الـحكم المتحـرك سـیرى بـانـتظام كـال الـقدمـین عـلى األرض و بـالـتالـي یـقوم بـاسـتبعاد الـریـاضـي عـن 
الجـري . ( الـمرجـع 70 ) . لـتجنب االسـتبعاد مـن قـبل أي حـكم ، فـإن الـقدم الـمرفـوعـة یـجب أن تـنتظر إشـارة ضـوئـیة مـن 

المنخفضة . و سرعة الحد للمشي األولمبي بالتالي تبین أنها فقط ثلث سرعة الضوء .  

هل سرعة الظل أكبر من سرعة الضوء ؟  

"    ما هو أسرع من   الظل ؟ "  

قول مأثور  

 فـي الـواقـع الحـركـة بـأسـرع مـن الـضوء تـوجـد و هـي حـتى شـائـعة . الـطبیعة فـقط تـقید حـركـة الـكتلة و الـطاقـة و لـكن الـنقاط غـیر 
الـمادیـة أو مـزایـا  الـنقل غـیر الـمتعلقة بـالـطاقـة و الـصور یـمكن أن تتحـرك بـشكل أسـرع مـن الـضوء . هـناك الـعدیـد مـن األمـثلة 
البسـیطة ( صـفحة 48 ) . و كـي نـكون واضـحین فـإنـنا ال نتحـدث عـن السـرعـة األصـلیة ، الـتي فـي هـذه الـحاالت ال یـمكن 
تعریفها بأي شكل ( لماذا ؟ ) تحدي 73s . األمثلة التالیة تبین سرعات التي هي أصال أعلى من سرعة الضوء في الخالء. 

كـمثال أول ، لـنعتبر نـقطة الـتي یـقص عـندهـا الـمقص الـورق ، مـعلمة بـإشـارة X فـي الـشكل 36 . إذا كـان الـمقص سـیغلق بسـرعـة 
كـافـیة ، فـإن الـنقطة تتحـرك أسـرع مـن الـضوء . األمـثلة الـمشابـهة یـمكن أیـضا أن تـوجـد فـي كـل إطـار نـافـذة ، و فـي الـحقیقة فـي 

أي جهاز له أجزاء تفتل .  

الـمثال اآلخـر عـلى الحـركـة األعـلى مـن الـضوء هـي أسـطوانـة تـسجیل  الـموسـیقى – نـمط قـدیـم LP  الـتي تـختفي فـي أكـمامـها كـما 
هو مبین في الشكل 37 .  

ما هو أسرع من   الظل ؟ ، قول غالبا یوجد على األقراص الشمسیة 	*



 !

الشكل 35	 - من أجل ریاضي في الیسار ، حكم المنافسة الذي یتحرك في االتجاه المعاكس یرى كال القدمین مرتفعتین عن 
األرض في أوقات معینة ، و لكن لیس بالنسبة  للریاضي في الیمین . 

 !

الشكل 37 – مثال آخر على الحركة األسرع من الضوء  الشكل 36 – مثال بسیط على الحركة التي یمكن أن تكون 
أسرع من الضوء  

النقطة حیث حدود األسطوانة / التسجیل تالقي حدود الكم یمكن أن تتحرك بأسرع من الضوء .  

الـمثال اآلخـر یـبین نـفسه عـندمـا نـتذكـر أنـنا نـعیش عـلى كـوكـب كـروي . تـخیل أنـك تسـتلقي عـلى األرض و تـقف ، هـل یـمكنك أن 
تـبین أن السـرعـة االبـتدائـیة الـتي یتحـرك بـها األفـق تتحـرك بـعیدا عـنك یـمكن أن تـكون أكـبر مـن سـرعـة الـضوء ؟ ( تحـدي 

74s) . المثال القیاسي اآلخر هو حركة بقعة ضوئیة ناتجة عن إنارة حزمة  لیزر على القمر ( المرجع 71 ) . إذا  



انحـرفـت حـزمـة الـلیزر   فـإن الـبقعة یـمكن بـسهولـة أن تتحـرك أسـرع مـن الـضوء . نـفس الشـيء یـنطبق عـلى بـقعة الـضوء عـلى 
شـاشـة راسـم إشـارة عـندمـا تـكون إشـارة ذات تـردد عـالـي كـفایـة تـلقم / تـغذى إلـى الـدخـل . فـي الـحقیقة عـندمـا یـتم مـسح الحـزمـة عـبر 
سـطح مـائـل ، فـإن الـبقعة یـمكن أن تتحـرك للخـلف ، تـنقسم و تـجتمع . الـباحـثون مـا یـزالـون یـبحثون عـن مـثل هـذه األحـداث  فـي 

الكون و في المختبر . 

أخـیرا ، هـناك مـثال أبسـط مـن الـكل . تـخیل تـشغیل مـصباح ضـوئـي  أمـام جـدار . ( الـمرجـع 71 ) . خـالل عـملیة الـتشغیل ، فـإن 
الحـد بـین السـطح الـمضاء ، و السـطح الـذي مـا یـزال مـظلما یتحـرك بسـرعـة أعـلى مـن سـرعـة الـضوء . الـمصابـیح الـضوئـیة تـنتج 

سرعات أعلى من سرع  الضوء . 

 كـل هـذه األمـثلة الـنوعـیة لسـرعـة الـظالل فـي بـعض األحـیان أیـضا تـدعـى سـرعـة الـظالم . كـل مـن الـظالل و الـظالم یـمكن فـي 
 .( 75s تحدي ) الحقیقة أن تتحرك بأسرع من الضوء . في الحقیقة لبس هناك حد لسرعتها . هل یمكنك إیجاد مثال آخر ؟

بـاإلضـافـة لـذلـك هـناك عـدد مـتزایـد بـشكل كـبیر مـن األشـكال التجـریـبیة الـتي فـیها سـرعـة الـطور أو حـتى سـرعـة المجـموعـة لـلضوء 
هـي أعـلى مـن c . و هـي تـشكل بـانـتظام عـناویـن رئیسـیة لـلصحف عـادة مـع عـبارات " الـضوء یتحـرك بـأسـرع مـن الـضوء " . 
سـوف نـناقـش هـذه الـظاهـرة الـمدهـشة بـمزیـد مـن الـتفصیل الحـقا ( المجـلد III ، صـفحة 102 ) . فـي الـحقیقة هـذه الـحاالت یـمكن 

أیضا أن ترى – ببعض التجرید – كحاالت خاصة لظاهرة سرعة الظل  . 

 من أجل مثال مختلف ، تخیل أننا نقف على مخرج نفق مستقیم بطول l . نرى سیارة ، التي سرعتها نعلم أنها v ، تدخل 
النهایة األخرى من النفق ، و تسیر باتجاهنا . نحن نعلم أنها تدخل النفق ألن السیارة لم تعد في الشمس أو ألن األضواء 

األمامیة قد شغلت في تلك اللحظة . في أي زمن t بعد أن نراها تدخل النفق ستتجاوزنا ؟ یبین المنطق البسیط أن t یعطى 
بالشكل :  

 !

بمعنى آخر ، السیارة المقتربة یبدو أن لها سرعة vappr  تساوي :	

 !

الـتي هـي أعـلى مـن c مـن أجـل أي سـرعـة v أعـلى مـن c/2 . بـالنسـبة للسـیارات ال یحـدث هـذا غـالـبا ولـكن الـفلیكیین یـعرفـون 
جـسما مـضیئا فـي الـسماء ، الـكوازر ( اخـتصار لـجسم شـبه نجـمي ) الـذي فـي بـعض األحـیان یـصدر دفـقات مـن غـاز عـالـي 
السـرعـة . إذا كـان اإلصـدار عـند أو قـرب اتـجاه األرض فـإن سـرعـته الـظاهـریـة  - حـتى الـمركـبة الـعرضـانـیة الـصرفـة – هـي 

  c أعلى من

مثل هذه الحاالت اآلن تالحظ بانتظام بواسطة التلسكوبات ( المرجع 72	 ) .   



الحظ أنه بالنسبة لمراقب ثاني في مدخل النفق ، فإن السرعة الظاهریة للسیارة التي تتحرك بعیدا تعطى بالشكل :   

 !

التي هي أبدا ال تكون أعلى من c/2 . بمعنى آخر ، األجسام ال یمكن أبدأ أن ترى تبتعد أكثر من نصف سرعة الضوء . 

القصة لها خاتمة غریبة . لقد رأینا للتو أن الحركة بأسرع من الضوء یمكن مالحظتها بعدة طرق . لكن هل یمكن لجسم أن 
یتحرك بأسرع من الضوء أن یالحظ  أبدا؟  

 !

الشكل 38	 - مخطط الفراغ – الزمن لمراقبة تاكیون  

بـشكل مـدهـش ، یـمكن مـالحـظته فـقط فـي طـرق لـكن غـیر عـادیـة .  أوال ، نـظرا ألن مـثل هـذا الـجسم الـخیالـي ، الـذي یـعرف عـادة 
بـالـتاكـیون ، یتحـرك بـأسـرع مـن سـرعـة الـضوء ، فـإنـنا ال یـمكننا أبـدا أن نـراه یـقترب . . ( الـمرجـع 73 ) . إذا كـان سـیرى عـلى 
اإلطـالق ، فـإن الـتاكـیون یـمكن أن یـرى فـقط و هـو یـغادر / یـبتعد . و رؤیـة الـتاكـیون سـیكون مـشابـها لـسماع صـوت طـائـرة فـوق 

صوتیة . فقط بعد أن یمر التاكیون بالجوار بافتراض أنه مرئي في ضوء النهار  یمكن مالحظته .  

یـمكن أن نـرى أوال ومـضة الـضوء ، الـتي تـقابـل صـوت انـفجار بسـبب الـطائـرة فـوق الـصوتـیة الـتي تـمر . بـعدهـا یـمكن أن نـرى 
صـورتـین لـلتاكـیون ، تظهـران فـي مـكان مـا فـي الـفراغ و تـبتعدان فـي اتـجاهـین مـتعاكسـین ، كـما یـمكن أن یسـتنتج مـن الـشكل 
38 . إحـدى الـصورتـین یـمكن أن تـكون مـزاحـة نـحو األحـمر و الـثانـیة نـحو األزرق . و حـتى إذا كـانـت واحـدة مـن الـصورتـین 
تـقترب مـنا ، فـإنـها  سـتصبح أضـعف / أبهـت و اصـغر . وهـذا ، كـما یـقال عـلى األقـل ، سـلوك غـیر عـادي . أیـضا إذا كـنت تـریـد 
أن تـنظر لـتاكـیون فـي الـلیل بـإضـاءتـه بـواسـطة مـصباح لهـب یـمكنك أن تـدور رأسـك فـي اتـجاه مـعاكـس لـلذراع الـتي تحـمل 
الـمصباح . هـذا الشـرط یـنتج أیـضا مـن مخـطط الـفراغ – الـزمـن : هـل یـمكنك أن تـعرف لـماذا ؟ ( تحـدي e	76 ) . ال أحـد  قـط 

أمكنه رؤیة مثل هذه الظاهرة . 

الـتاكـیونـات ، إن وجـدت ، سـتكون أجـسام غـریـبة ( الـمرجـع 74 ) : هـي تـتسارع عـندمـا تـفقد الـطاقـة ، حـیث أن الـتاكـیون ذو 
الـطاقـة صـفر سـیكون أسـرعـها عـلى اإلطـالق ( صـفحة 73 ) و اتـجاه الحـركـة لـتاكـیون یـعتمد عـلى حـركـة الـمراقـب . ال یـوجـد 
جـسم ذو مـثل هـذه الـخواص قـد لـوحـظ قـط . و األسـوأ ، كـما رأیـنا لـلتو ، الـتاكـیونـات یـبدو أنـها تظهـر مـن ال شـيء ، و تـناقـض 
قوـانیـن المـصونیـة و الحظـ أن نظـرا ألن التـاكیـوناـت ال یمـكن أن ترـى باـلشـكل المـعتاد فإـنهـا ال یمـكن أن تلـمس ، نظـرا ألن كال 
الـعملیتین نـاتـجتین عـن تـبادالت الـتأثـیر الكهـرطیسـیة كـما سـنرى الحـقا فـي مـغامـرتـنا . الـتاكـیونـات بـالـتالـي ال یـمكن أن تـكون 



أجـسام بـالـمعنى الـمعتاد . فـي الجـزء الـكمي مـن مـغامـرتـنا سـوف نـبین أن نـظریـة الـكم فـعال تـثبت وجـود الـتاكـیونـات                 ( 
الحقیقیة)لكن نظریة الكم أیضا تشترط وجود التاكیونات االفتراضیة كما سنكتشف .  

 !

الشكل 39 – إذا كانت العصا O موازیة لـ R	 و R موازیة لـ G	 بالتالي العصا G	&	O لیستا كذلك  

الموازي للموازي غیر موازي – مبادأة توماس  

إن سـرعـة الحـد لـها الـعدیـد مـن الـنتائـج الـغریـبة . أي مـراقـبین یـمكن أن یـبقیا عـصا مـوازیـة لـعصا أخـرى حـتى إذا كـانـتا متحـركـتین 
بـالنسـبة لـبعضهما الـبعض . و لـكن بـشكل غـریـب ، بـموجـود سـلسلة مـن ثـالث عـصي أو أكـثر الـتي كـل اثـنتین مـتجاورتـین 
مـتوازیـتین ، فـإن الـعصا األولـى و األخـیرة سـوف لـن تـكون عـمومـا مـتوازیـتان . و بـشكل خـاص فـإنـهما لـن یـكونـا أبـدا كـذلـك إذا 

كانت حركات المراقبین هي في اتجاهات مختلفة كما هي الحال عندما تشكل أشعة السرعة حلقة .  

أبسـط إعـداد هـو الـمبین فـي الـشكل 39 . فـي النسـبیة الـخاصـة التسـلسل الـعام لـدفـعات صـرفـة ال یـعطي دفـعة صـرفـة و لـكن دفـع 
زائد دوران . بالنتیجة أول و آخر عصا في سلسلة من عصي متوازیة ال تكون عادة متوازیة ( المرجع 75 ) .  

الـمثال عـلى هـذا الـتأثـیر یظهـر فـي الحـركـة الـدورانـیة . تـخیل أنـنا نمشـي فـي دائـرة بسـرعـة نسـبیة و نـمسك عـصا . نـدن دائـما 
نـبقي الـعصا مـتوازیـة مـع االتـجاه الـذي كـانـت عـلیه سـابـقا . فـي نـهایـة الـدورة ، الـعصا سـیكون لـها زاویـة بـالنسـبة لـالتـجاه عـند 
الـبدء . بـشكل مـشابـه مـحور جـسم دوار یـدور حـول جـسم ثـانـي لـن یشـیر بـنفس االتـجاه بـعد دورة واحـدة . هـذا األثـر یـعرف 
بـابـتداء تـومـاس نسـبة لـ Thomas	Llewellyn الـذي اكـتشفه عـام 1925 ، بـعد عشـریـن عـامـا كـامـلة  مـن والدة النسـبیة 
الـخاصـة . األثـر قـد احـتجب عـن اهـتمام عشـرات الـفیزیـائـیین الـمشاهـیر اآلخـریـن . إن مـبادأة تـومـاس مـهمة مـن أجـل مـدار 
اإللـكترونـات داخـل الـذرة ، حـیث الـعصا هـي مـحور الـدوران لـإللـكترون الـذي یـدور بسـرعـة . كـل هـذه الـظواهـر الـمدهـشة هـي 

نسبیة صرفة ، و بالتالي قابلة للقیاس فقط في حال السرعات المقارنة مع سرعة الضوء .  

القصة التي ال تنتهي أبدا – درجة الحرارة و النسبیة  

مـا هـي درجـة الحـرارة الـتي تـقاس مـن قـبل مـراقـب یتحـرك بـالنسـبة لحـمام حـراري ؟ الـمراجـع حـول الـموضـوع تـعطي نـتائـج 
مـتضاربـة . مـاكـس بـالنـك ، ألـبرت أینشـتایـن وولـفجانـج  بـاولـي مـتفقون عـلى الـنتیجة الـتالـیة : درجـة الحـرارة T الـتي تـرى مـن 
قـبل مـراقـب متحـرك ذو سـرعـة v تـرتـبط بـدرجـة الحـرارة T0 الـمقاسـة مـن قـبل مـراقـب فـي الـسكون بـالنسـبة للحـمام الحـراري عـن 

طریق :  

 !

الـمراقـب المتحـرك بـالـتالـي دائـما یـقیس قـیم درجـة حـرارة أخـفض مـن الـساكـن . و فـي عـام 1908 اسـتخدم مـاكـس بـالنـك هـذه 
الـعالقـة مـع الـتحویـل الـمقابـل مـن أجـل الـطاقـة الحـراریـة السـتنتاج أن اإلنـتروبـي ثـابـت تـحت تـحویـالت لـرونـتز , و كـونـه مـكتشف 

ثابت بولتزمان k فإن بالنك أثبت بهذا الشكل أن ثابت بولتزمان ثابت نسبي ( المرجع 76 ) .  



لـكن لـیس كـل الـباحـثین مـتفقین عـلى الـعالقـة مـن أجـل تـحویـل الـطاقـة ، ( عـلى الـرغـم مـن أنـهم مـتفقون عـلى ثـبات k ) . اآلخـرون 
یـقولـون بـأن T و T0 یـجب أن یـبدال فـي الـعالقـة . أیـضا الـقوى غـیر الجـذر الـتربـیعي البسـیط قـد تـم اقـتراحـها ( الـمرجـع 77 ) . و 
إن أصـل هـذه الـتبعیات بسـیط : درجـة الحـرارة فـقط مـعرفـة  مـن أجـل حـاالت االتـزان أي مـن أجـل الحـمامـات . لـكن الحـمام 
بـالنسـبة لـمراقـب لـیس حـمامـا بـالنسـبة لـآلخـر . مـن أجـل سـرعـات مـنخفضة ، فـإن الـمراقـب المتحـرك یـرى وضـع تـقریـبا هـو حـمام 
حـراري ،  و لـكن عـند سـرعـات أعـلى ، فـإن الـقضیة تـصبح مـخادعـة . درجـة الحـرارة تسـتنتج مـن سـرعـة جسـیمات الـمادة مـثل 
الـذرات أو الجـزیـئات ، مـن أجـل الـمراقـبین ذوي السـرعـات الـعالـیة  لـیس هـناك طـریـقة جـیدة لـقیاس درجـة الحـرارة  ألن الـتوزیـع 
لـیس فـي حـالـة اتـزان . و أي قـیمة درجـة حـرارة مـقاسـة بـشكل بسـیط مـن أجـل مـراقـب متحـرك تـعتمد عـلى مـجال الـطاقـة 
لجسـیمات الـمادة  المسـتخدمـة . بـاخـتصار االتـزان الحـراري لـیس مـفهوم ثـابـت بـالنسـبة لـلمراقـب و بـالـتالـي ال یـوجـد عـالقـة تـحویـل 
درجـة حـرارة صـحیحة مـن أجـل السـرعـات الـعالـیة ( فـقط بـالنسـبة الفـتراضـات إضـافـیة مـعینة ، تـصح عـالقـة بـالنـك . و الـقضایـا 
الـمشابـهة تظهـر مـن أجـل احـویـل اإلنـتروبـي النسـبي ) . فـي الـحقیقة لـیس هـناك حـتى أي مـالحـظات تجـریـبیة الـتي سـتسمح بـفحص 

مثل هذه العالقة . وتحقیق مثل هذا القیاس هو تحدي من أجل التجارب المستقبلیة – لكن لیس للنسبیة نفسها .  

فضول – ما هي السرعة بجهة واحدة للضوء ؟  

لـقد رأیـنا أن سـرعـة الـضوء كـما تـعرف عـادة ، تـعطى بـ c	 فـقط إذا كـان الـمراقـب عـطالـي أو یـقیس الـمراقـب سـرعـة الـضوء 
الـمار بـجواره ( ولـیس الـضوء الـذي یـمر عـلى مـسافـة بـعیدة ) وبـاخـتصار ،، سـرعـة الـضوء یـجب أن تـقاس محـلیا . لـكن هـذا 

الشرط ال یزیل  حذق المرء .  

عـادة الـطول یـقاس بـواسـطة الـزمـن الـذي یسـتغرقـه الـضوء فـي المسـیر . فـي هـذه الـحالـة سـرعـة الـضوء سـتكون ثـابـتة بـشكل 
واضـح . و هـكذا كـیف نـتأكـد مـن الـثبات ؟ نـحن بـحاجـة إلزالـة قـیاسـات الـطول . أبسـط طـریـقة لـفعل ذلـك هـو عـكس الـضوء  مـن 
مـرآة كـما هـو مـبین فـي الـشكل 40 . ثـبات سـرعـة الـضوء یـقتضي أنـه إذا صـعد الـضوء و نـزل وفـق خـط مسـتقیم قـصیر بـالـتالـي 

الساعات في النهایتین تقیس الزمن بالشكل :   

 !

هنا یفترض أن الساعات قد تزامنت وفق الوصف في الصفحة 51	 . إذا كان العامل لم یكن تماما اثنین ، فإن سرعة الضوء 
لن تكون ثابتة . في الحقیقة كل التجارب حتى اآلن أعطت عامل یساوي اثنین ، ضمن أخطاء القیاس . 

لكن هذه التجارب تفرض علینا شكا : یبدو أن السرعة ذات االتجاه الواحد للضوء ( المرجع 78	&	79 ) ال یمكن قیاسها . 
 . ( 77s تحدي ) هل تتفق مع ذلك ؟ هل هذه القضیة مهمة ؟

ملخص  

مـن أجـل كـل الجـمل الـفیزیـائـیة فـإن سـرعـة الـطاقـة الـمقاسـة محـلیا ، السـرعـة الـمقدمـة / الـسابـقة ، و سـرعـة اإلشـارة الـمقاسـة 
محـدودة بـالـقیمة m/s	458	782	299	=	c  هـي سـرعـة الـضوء فـي الـخالء . و بـالـنتیجة  ، الـزمـن ، الـمسافـة ، الـطول ، الـلون ، 

التوجه الفراغي ، الزوایا و درجة الحرارة  



 !

الشكل 40 الساعات و قیاس سرعة الضوء كسرعة ذات اتجاهین  

طالما أنه یمكن تعریفها – تعتمد على المراقب . على العكس فإن سرعة الضوء في الخالء ثابتة  -

الفصل الثاني  



المیكانیك النسبي  

إن سـرعـة الـضوء كـمیة ثـابـتة و قـیمة محـدودة . بـالـتالـي فـإنـنا بـحاجـة إلعـادة الـتفكیر فـي كـل الـقیم الـقابـلة لـلقیاس الـتي عـرفـناهـا 
بـمساعـدة السـرعـة – و حـقیقة كـلها . إن الـقیم األكـثر أسـاسـیة الـقابـلة لـلقیاس هـي الـكتلة ، كـمیة الحـركـة ، و الـطاقـة . بـمعنى 

آخر ، نحن بحاجة  إلعادة تشكیل المیكانیك استنادا إلى سرعة الحد الثابتة : و نحن بحاجة لبناء المیكانیك النسبي .  

إن دراسـة الـمیكانـیك النسـبي سـیؤدي أوال بـنا إلـى تـكافـؤ الـكتلة و الـطاقـة ، و هـي الـعالقـة الـعمیقة الـتي هـي أسـاس فـهم الحـركـة .  
و الـمیكانـیك النسـبي سـیؤدي بـنا أیـضا عـلى مـفهوم األفـق ، و هـو مـفهوم سـنحتاجـه الحـقا لـفهم تـفاصـیل الـثقوب الـسوداء ، الـسماء 

اللیلیة و الكون ككل .  

الكتلة في النسبیة  

فـي الـفیزیـاء الـغالـیلیة ( المجـلد 	I، صـفحة 100	 ) فـإن نسـبة الـكتلة بـین جـسمین عـرفـت بـاسـتخدام الـصدم . و بـشكل أدق ، الـكتلة 
أعطیت بواسطة المقلوب  السالب لنسبة تغیر السرعة :   

 !

لكن تبین التجارب أن هذه العالقة خاطئة للسرعات قرب سرعة الضوء و یجب أن تغیر . في الحقیقة ال تلزم التجارب : 
 . ( 78	s تحدي ) التفكیر لوحده یمكن أن یبین أن هذا خطأ . هل یمكنك القیام بذلك ؟

هناك فقط حل واحد لمشكلة تعریف الكتلة  في الواقع تؤكد التجارب أن نظریتي المصونیة لغالیلیو من أجل كمیة الحركة        
و من أجل الكتلة یجب أن تغیرا إلى ( مرجع 80	 )   

 !

و 

 !

هـاتـین الـعالقـتین هـما مـصونـیة ( النسـبیة) لـكمیة الحـركـة و الـمصونـیة ( النسـبیة ) لـلكتلة – الـطاقـة . وهـما تـبقیان فـي كـل بـقیة 
مـغامـرتـنا . إن مـصونـیة كـمیة الحـركـة و الـطاقـة تـقتضیان مـن بـین أشـیاء أخـرى ، أن االنـتقال عـبر الـزمـن غـیر مـمكن فـي 
الـطبیعة ، عـلى عـكس الـخیال الـعلمي . هـل یـمكنك إثـبات هـذا ؟ ( تحـدي 79s ) . مـن الـواضـح أنـه السـتعادة و إصـالح مـیكانـیك 

    γi غالیلیو ، فإن عوامل التصحیح النسبي

 !



الشكل 41 الصدم غیر المرن لجسیمین متطابقین یرى من إطارین مرجعیین مختلفین للعطالة 

یـجب أن تـساوي إلـى الـواحـد مـن أجـل السـرعـات الـیومـیة ، أي أنـه مـن أجـل السـرعـات فـي أي مـكان قـرب سـرعـة الـضوء . هـذه 
فـي الـحقیقة هـي الـحال . فـي الـحقیقة ، حـتى إذا كـنا ال نـعلم عـالقـة عـامـل تـصحیح النسـبیة ، یـمكننا اسـتنتاجـه مـن الـصدم الـمبین فـي 
الـشكل 41 . فـي أول إطـار مـرجـعي (A) لـدیـنا  γVMV	=	γ0mv و γVM	=	m	+	γ0m . مـن الـمالحـظات فـي اإلطـار الـثانـي 

  ( 80	e التحدي ) بمعنى آخر إن ، v تعطي V  المركبة بواسطة 	V  نستنتج أن (	B) للمرجع

 !

عندما تجمع هاتین المعادلتین فإنه یوجد بأن معامل التصحیح النسبي یعتمد على قیمة السرعة v	 عن طریق :   

 !

بواسطة هذه العالقة فإن نسبة الكتلة بین جسمین یصطدمان یعرف بالنسبة :  

 !

هـذا تـعمیم لـتعریـف نسـبة الـكتلة مـن فـیزیـاء غـالـیلیو . إن عـامـل الـتصحیح γi یـضمن أن الـكتلة الـمعرّفـة بهـذه الـمعادلـة هـي نـفس 
تـلك الـمعرّفـة فـي مـیكانـیك غـالـیلیو و أنـها نـفسها یـمكن أن تـكون فـي كـل أنـواع صـدم جـسم  .* و بهـذا الـشكل فـإن الـكتلة تـبقى 
كـمیة مـمیزة لـصعوبـة تسـریـع جـسم و یـمكن مـع ذلـك اسـتخدامـها مـن أجـل جـمل األجـسام أیـضا . ( فـي الـفصل حـول مـیكانـیك 
غـالـیلیو اسـتخدمـنا تـعرف ثـانـي مـعمم لـلكتلة اسـتنادا لنسـب الـتسارع ( المجـلد I	 ، صـفحة 103 ) . و سـوف لـن نـدرس تـعمیمها  

النسبي ألنه یحتوي بعض األشیاء التي سنصادفها قریبا ) .  

 ---

  ( 81	e تحدي ) . الطاقة الحركیة للجسیم T حیث 	γ	=	1+T/c2	m هذه النتیجة أیضا تبین أن*

 !

الشكل 42 – قاعدة مفیدة من أجل لعب السنوكر غیر النسبي – و توقع الصدم المرن غیر النسبي 



باتباع المثال في فیزیاء غالیلیو نتذكر الكمیة :   

 !

وهـي كـمیة الحـركـة ( الخـطیة ) النسـبیة ( الـثالثـیة ) لجسـیم . كـمیة الحـركـة الـكلیة كـمیة  مـصونـة  ألي جـملة ال تـخضع لـتأثـیرات 
خارجیة ، و هذه المصونیة هي نتیجة مباشرة للطریقة التي تعرف بها الكتلة .  

مـن أجـل سـرعـات مـنخفضة أو 1	γ≈  فـإن كـمیة الحـركـة النسـبیة هـي نـفس كـمیة حـركـة غـالـیلیو و بـالـتالـي مـتناسـبة مـع السـرعـة. 
لـكن مـن أجـل سـرعـات أعـلى ، تـزداد  كـمیة الحـركـة أسـرع مـن السـرعـة و تـمیل ألن تـصبح النـهائـیة عـند االقـتراب مـن سـرعـة 

الضوء . النتیجة مؤكدة بواسطة البیانات التجریبیة كما هو مبین في الشكل 19	 ( صفحة  ( صفحة 38 ) .  

اآلن لدینا تعاریف صحیحة للكتلة و كمیة الحركة و یمكننا دراسة االصطدامات بمزید من التفصیل .  

لماذا السنوكر النسبي أكثر صعوبة  

إن الـخاصـة الـمعروفـة جـیدا لـالصـطدامـات بـین كـرة متحـركـة و سـاكـنة ذات نـفس الـكتلة هـي مـهمة عـند لـعب الـسنوكـر ، الـبول أو 
الـبلیارد . بـعد مـثل هـذا االصـطدام ( تحـدي 82e	 ) فـإن الـكرتـین سـتفترقـان بـزاویـة قـائـمة عـن بـعضهما الـبعض . كـما هـو مـبین 
فـي الـشكل 42  فـإن الـزاویـتین θ & φ تجـمعان لـتعطیا زاویـة قـائـمة ( االسـتثناء الـوحـید لهـذه الـقاعـدة هـو حـالـة االصـطدام الـذي 
یـكون أمـامـي و فـي تـلك الـحالـة أول كـرة تـتوقـف بـبساطـة ) . لـكن تـبین الـتجارب أن قـاعـدة الـزاویـة الـقائـمة ال تـطبق عـلى 
 ( 	83	e تحدي ) : االصطدامات النسبیة . في الحقیقة باستخدام مصونیة كمیة الحركة و القلیل من الحنكة یمكنك حسب أن

 !

حیث الزوایا معرفة في الشكل 43	 . و ینتج أن المجموع θ +φ أصغر من زاویة قائمة في الحالة النسبیة . السرعات 
النسبیة بالتالي تغیر بشكل كامل لعبة السنوكر .    في الحقیقة كل فیزیائي متسارع یعلم هذا : من أجل اإللكترونات أو 

البروتونات ، هذه الزوایا یمكن استنتاجها بسهولة من صور مأخوذة في غیوم أو حجرات فقاعات .  

  



 !

الشكل 43 – أبعاد الكواشف من أجل مسرعات الجسیمات ذات حزم وحیدة استنادا إلى قاعدة الزاویة في السنوكر النسبي – 
 . CERN في 	HARP كمثال تجربة

الـذي یـبین أن الـمسارات الـتي تـغادرهـا الجسـیمات عـندمـا تتحـرك عـبرهـا ، كـما هـو مـبین فـي الـشكل 44	 . كـل مـثل هـذه الـصور 
تـؤكـد الـعالقـة النسـبیة ( الـمرجـع 18 ) . فـي الـحقیقة أشـكال الـكواشـف تـختار وفـقا لـلعالقـة (34	) كـما هـو مـرسـوم فـي الـشكل 43 . 
إذا كـانـت الـعالقـة – و النسـبیة – خـاطـئة ، فـإن أكـثر هـذه الـكواشـف لـن تـعمل ، حـیث أنـها یـمكن أن تخـطئ أكـثر الجسـیمات بـعد 
االصـطدام . إذا كـانـت النسـبیة خـاطـئة ، فـإن مـثل هـذه الـكواشـف یـجب أن تـكون أكـبر بـكثیر ، فـي الـحقیقة هـذه الـتجارب عـلى 

  . ( 84e تحدي ) الجسیمات أیضا تثبت عالقة تركیب السرعات . هل یمكنك بیان هذا ؟

الكتلة و الطاقة متكافئتان  

لـنعد إلـى االصـطدام الخـطي المشـترك و غـیر الـمرن لـلشكل 41 ( صـفحة 66 *. مـا هـي الـكتلة M للجـملة الـنهائـیة ؟  ( تحـدي 
85s	 ) . تبین الحسابات أن  

 !

بمعنى آخر كتلة الجملة النهائیة هي أكبر من مجموع 2m للكتلتین األصلیتین .على عكس میكانیك غالیلیو ، فإن مجموع 
! للكتل المصححة هو مصون .   الكتل في جملة ال یكون كمیة مصونة . فقط المجموع 

تعطي النسبیة حال لهذا اللغز . كل شيء یقع في مكانه إذا كان من أجل الطاقة E لجسم ذو كتلة m و سرعة v	 نستخدم 
العالقة  



 !

الشكل 44	 - حجرة فقاعات أوربیة كبیرة و مثال عن مسارات الجسیمات النسبیة التي تنتجها ، ذات قیم كمیة حركة 
مستنتجة من الصورة . 

 !

بتطبیقها على كل من الجملة الكلیة و على كل عنصر .  

إن مـصونـیة الـكتلة الـمصححة یـمكن بـالـتالـي أن تـقرأ كـمصونـیة الـطاقـة بـبساطـة دون عـامـل c2 . فـي مـثال الـكتلتین الـمتطابـقتین 
الـلتین تـلتصقان بـبعضهما الـبعض ، فـإن الجـزأیـن بـالـتالـي كـل مـنهما یـوصـف بـكتلة و طـاقـة و الجـملة الـناتـجة لـها طـاقـة E تـعطى 
بمجـموعـة طـاقـتي االثـنتین . ( نـتذكـر أن الـكتل غـیر الـمصححة ال تجـمع مـع بـعضها ) . بـشكل خـاص یـنتج أن الـطاقـة E0 لـجسم 

في السكون و كتلته m ترتبطان بالشكل :  

 !

لماذا نكتب m	c2 بدال من mc2 ؟ ألنه في العالقة العاملین الثابتین یأتیان دائما أوال . العامل c2	 لیس أساسیا ، و أصل 
العالقة  هي العالقة بین الطاقة E	و الكتلة m	 حیث  mc2 ببساطة هي عامل تحویل بین المقدارین .  

عالقة الكتلة الطاقة   	c2γm	E=هي إحدى أجمل و أشهر اكتشافات الفیزیاء الحدیثة . بكلمات بسیطة ، وجود السرعة 
العظمى یقتضي أن كل كتلة لها طاقة و أن الطاقة لها كتلة . الكتلة و الطاقة مصطلحین لنفس المفهوم األساسي : 

الطاقة و الكتلة متكافئتان 	-

نظـرا   ألن الطـاقةـ و الكـتلة متـكافئـتان ، فإـن الطـاقةـ لهـا كلـ خوـاص الكـتلة . بشـكل خاـص الطـاقةـ لهـا عطـالةـ ووزن . مثال 
الـبطاریـة الـممتلئة هـي أثـقل مـن الـفارغـة ، و الـزجـاج الـدافـئ أثـقل مـن الـبارد . أمـواج الـرادیـو و الـضوء لـها وزن . حـیث یـمكنها 

السقوط .  

بـشكل مـعاكـس الـكتلة لـها كـل خـواص الـطاقـة . مـثال یـمكننا اسـتخدام الـكتلة لـجعل المحـركـات تـدور . ولـكن لـیس هـذا األمـر 
الـمهم ،  حـیث أن الـعملیة تـتحقق فـي كـل محـرك نـعرفـه . الـعضالت ، محـركـات السـیارات ، و الـسفن الـنوویـة تـعمل بـفقدان جـزء 

صغیر من طاقتها و تستخدم الطاقة المقابلة للتغلب على االحتكاك و تحریك الشخص ، السیارة أو السفینة .  

إن عـامـل الـتحویـل c2	 هـو كـبیر : إن كـیلو غـرام واحـد مـن الصخـر ، إذا حـول لـطاقـة كهـربـائـیة سـیكلف حـوالـي 8000	 مـلیون 
یورو . في هذه الوحدة حتى أكبر المبالغ المالیة تقابل أحجاما بسیطة من الصخر . نظرا ألن c2	  كبیر ، یمكننا القول :  



الكتلة هي طاقة مركزة 	-

زیـادة طـاقـة جـملة یـزیـد كـتلتها قـلیال ، و إنـقاص مـحتواهـا مـن الـطاقـة یـنقص كـتلتها قـلیال . إذا انفجـرت قـنبلة داخـل صـندوق 
مـغلق ، فـإن الـكتلة ، الـوزن , كـمیة حـركـة الـصندوق سـتكون نـفسها قـبل و بـعد االنـفجار و لـكن الـكتلة الـكلیة للحـطام داخـل 
الـصندوق سـتكون أصـغر قـلیال عـما قـبل . كـل الـقنابـل – لـیس الـنوویـة – بـالـتالـي تـأخـذ قـوتـها الـتدمـیریـة مـن االنـخفاض فـي الـكتلة . 

في الحقیقة ، كل نشاط لجملة – مثل المالطفة ، االبتسام أو النظرة – تأخذ  طاقتها من التخفیض في الكتلة .  

الطاقة الحركیة T تعطى بالتالي بالفرق بین الطاقة الكلیة و طاقة السكون . هذا یعطي : 	

 !

 TGalilean	=	1/2	mv2 (باستخدام نظریة ثنائي الحدود ) . العالقة ترجع إلى القیمة الغالیلیة المعروفة  جیدا ( 86	e تحدي )
فقط من أجل السرعات الیومیة المنخفضة .  

تكافؤ الكتلة – الطاقة c2γm	E= یقتضي أن استخراج أي طاقة من جملة مادیة یؤدي إلى تناقص في الكتلة . عندما یعزف 
شخص البیانو ، یفكر أو یجري ، فإن كتلته تتناقص . عندما یبرد كوب من الشاي أو عندما یشع نجم ، فإن كتلته تتناقص . 

عندما یستخدم  أحد الطاقة الكهربائیة لشخص آخر فإنه یأخذ بعضا من كتلته : سرقة الطاقة الكهربائیة بالتالي هي سرقة 
كتلة . و تكافؤ الكتلة – الطاقة منتشر في كل الطبیعة.  

هـناك فـقط طـریـقة واحـدة مـعلومـة لـتحویـل الـكتلة الـكامـلة لـجسم إلـى طـاقـة حـركـیة فـي هـذه الـحالـة الـطاقـة الكهـرطیسـیة : حـیث أنـنا 
نمـحقها بنـفس المـقدار منـ المـادة المـضادة . لحـسن الحظـ لیـس هنـاك تقـریبـا أي ماـدة مضـادة فيـ الكـون بحـیث أن العـملیة ال 
تحـدث فـي الـحیاة الـیومـیة . فـي الـحقیقة الـمحتوى مـن الـطاقـة حـتى لـذرة الـغبار هـو كـبیر بـحیث أن مـحق نـفس الـمقدار مـن الـمادة 

  . ( 87	e تحدي ) المضادة سیكن حدثا خطیرا

إن تـكافـؤ الـطاقـة و الـمادة یـعني أنـه مـن الـممكن تـكویـن جسـیمات ضخـمة بـمعالـجة الـضوء أو بـاسـتخالص الـطاقـة الحـركـیة فـي 
االصـطدامـات . و هـذا فـي الـحقیقة صـحیح ، تـحویـل أشـكال الـطاقـة األخـرى إلـى جسـیمات مـادة یحـدث ، مـثلما نتحـدث فـي مـركـز 
المجـرات ، فـي مسـرعـات الجسـیمات و مـتى تـضرب األشـعة الـكونـیة الـغالف الـجوي لـألرض . تـفاصـیل هـذه الـعملیات سـیصبح 

واضحا عندما ندرس فیزیاء الكم .  

إن تـكافـؤ الـكتلة الـطاقـة   c2γm	E= یـعني مـوت الـكثیر مـن خـیاالت الـخیال الـعلمي . و هـو یـقتضي أنـه ال یـوجـد مـصادر غـیر 
مـكتشفة مـن الـطاقـة عـلى أو قـرب األرض . إذا كـانـت مـثل هـذه الـمصادر مـوجـودة فـإنـها سـتكون قـابـلة لـلقیاس عـن طـریـق كـتلتها 
و الـعدیـد مـن الـتجارب بـحثت عـن ذلـك و مـا تـزال تـبحث . و كـلها ذات نـتائـج سـلبیة , لـیس هـناك طـاقـة مـتوفـرة مـجانـا فـي 

الطبیعة .  

فـي الـملخص ، تـكافـؤ الـكتلة – الـطاقـة هـو حـقیقة فـي الـطبیعة . و لـكن الـعدیـد مـن الـعلماء ال یـمكن أن یـعیشوا طـویـال بـدون ابـتكار 
الـغموض . إن شـكلین مـختلفین مـمدیـن بـشكل كـبیر لـلطاقـة یـعرفـان بـالـمادة الـداكـنة و ( بـشكل مـحیر ) الـطاقـة الـداكـنة وجـد أنـهما 
مـوزعـتین فـي كـل الـكون ، فـي 1990s بـكثافـة تـبلغ nJ/m3	1  . و إن وجـودهـما مسـتنتج مـن قـیاسـات دقـیقة تـمامـا فـي الـسماء 
الـتي كـشفت كـتلتهما ( صـفحة 220	 ) . و كـال مـن الـطاقـة الـداكـنة و الـمادة الـداكـنة یـجب أن یـكون لـهما كـتلة                  و 

خواص جسیمات و لكن حتى اآلن طبیعتهما و أصلهما لم یتم معرفته .  

وزن الضوء  

تـكافـؤ الـكتلة – الـطاقـة c2γm	E= أیـضا یـقتضي أن الـمرء بـحاجـة إلـى 90 ألـف مـلیون كـیلو جـول ( أو 21 ألـف مـلیون كـیلو 
كـالـوري ) لـزیـادة وزنـه غـرامـا واحـدا ( تحـدي 88e ) . و بـالـطبع أصـحاب الحـمیات  لـدیـهم آراء مـختلفة عـن هـذا األمـر . كـما 
ذكـرنـا البشـر یـحصلون عـلى طـاقـتهم الـیومـیة مـن الـمادة الـتي یـأكـلونـها ، و یشـربـونـها و یـتنفسونـها بـتخفیض الـكتلة الـمجتمعة قـبل 
طـردهـا ثـانـیة لـكن هـذا الـعیب فـي الـكتلة الـكیماویـة ال یـمكن بـعد  قـیاسـه بـوزن الـمواد قـبل و بـعد الـتفاعـل : الـفرق هـو صـغیر جـدا 
بسـبب عـامـل الـتحویـل الـكبیر c2 . فـي الـحقیقة بـالنسـبة  ألي تـفاعـل كـیماوي   طـاقـات االرتـباط هـي حـوالـي 6eV)	(	1aJ لـكل 
رابـطة ،وهـذا یـعطي تـغیر فـي الـوزن مـن مـرتـبة جـزء واحـد مـن 1010	 ، وهـذا صـغیر جـدا لـیقاس بـوزن الـناس أو تحـدیـد فـروق 

الكتلة بین الغذاء و الطرح . بالتالي كتلة التفاعالت الكیماویة الیومیة یمكن أن تؤخذ بالحسبان وفق فیزیاء غالیلیو .  



تـكافـؤ الـكتلة – الـطاقـة c2γm	E= أثـبت مـن قـبل كـل الـتجارب المجـراة حـتى اآلن . الـقیاس یـكون أبسـط مـا یـمكن مـن أجـل عـیب 
الـكتلة الـذریـة . و التجـربـة األكـثر دقـة ، مـن عـام 2005 ( الـمرجـع 81 ) قـارنـت فـرق الـكتلة لـلنوى قـبل و بـعد أسـر الـنیوتـرون 

من ناحیة ، و طاقة أشعة جاما المنبعثة من ناحیة أخرى . عالقة الكتلة – الطاقة أكدت بإحكام یبلغ أكثر من ستة أرقام .  

الـطرق الحـدیـثة لـقیاس الـكتلة لجـزیـئات وحـیدة حـتى أصـبح مـمكنا لـقیاس عـیب الـكتلة الـكیماویـة : و  اآلن مـن الـممكن مـقارنـة 
كـتلة جـزیـئة وحـیدة مـع ذلـك الـعائـد لـلذرات الـمكونـة . و قـد طـور  مـا یـعرف بـمصائـد Penning	 ، الـذي یـسمح لـلكتل بـأن تحـدد 
 E0= c2Δm Δ  مـن قـیاس الـترددات ،  اإلحـكام الـذي تـم الـوصـول إلـیه لهـذه الـتجارب لـتجاوب السـیكلوتـرون كـافـیة لـتأكـید
لـلروابـط الـكیماویـة ( الـمرجـع 82 ) . فـي المسـتقبل ، طـاقـات الـربـط سـتحدد بهـذه الـطریـقة بـإحـكام عـالـي . نـظرا ألن طـاقـة 

االرتباط غالبا تشع كضوء ، یمكننا القول أیضا أن هذه التقنیات الحدیثة تجعل من الممكن وزن الضوء .  

فـي الـحقیقة ، الـتفكیر حـول الـضوء و كـتلته كـان أسـاس مـالحـظة أینشـتایـن لـعالقـة الـكتلة – الـطاقـة . عـندمـا یـصدر جـسم ذو كـتلة 
m حـزمـتین مـتساویـتین مـن الـضوء بـطاقـة كـلیة E فـي اتـجاهـین مـتعاكسـین ، فـإن طـاقـته الـخاصـة تـتناقـص بـمقدار الـكمیة 
المـنبعثة . لنـنظر إلىـ ماـ یحدـث لكـتلته . نظـرا ألن الحزـمتـین الضـوئیـتین متـساویتـین فيـ الطـاقةـ و كمـیة الحرـكةـ ، فإـن الجـسم ال 
یتحـرك ، و ال یـمكننا اسـتنتاج أي شـيء حـول تـغیر كـتلته . و لـكن یـمكننا اسـتنتاج شـيء مـا إذا وصـفنا نـفس الـحالـة عـند الحـركـة 
بسـرعـة غـیر نسـبیة v عـلى طـول الحـزمـتین . و نـحن نـعلم أنـه بسـبب أثـر دوبـلر  سـتكون إحـدى الحـزمـتین مـزاحـة بـاتـجاه األحـمر 
و األخـرى بـاتـجاه األزرق بـالـعوامـل v/c	1-	&	v/c	+1 ( تحـدي e	89 ) . إن الحـزمـة الـمزاحـة نـحو األزرق بـالـتالـي تـحتاج 
إلـى كـمیة حـركـة إضـافـیة vE/2c2 و الحـزمـة الـمزاحـة لـألحـمر تـفقد كـمیة حـركـة بـنفس الـمقدار . فـي الـطبیعة كـمیة الحـركـة 
مـصونـة بـالـتالـي بـعد اإلصـدار نجـد أن الـجسم یـملك كـمیة حـركـة v(m-E/c2)	=	vE/2c2	mv-	=	p	  . بـالـتالـي نسـتنتج أن الـجسم 

الذي فقد طاقة E تنخفض كتلته بمقدار E/c2 . هذا هو تكافؤ الكتلة و الطاقة .  

باختصار ، نجد أن طاقة السكون E0 لجسم ، الطاقة العظمى التي یمكن بها تسریع  كتلة m هي :  

 !

ولـقد رأیـنا أن اثـر دوبـلر هـو نـتیجة ثـبات سـرعـة الـضوء . و نسـتنتج : عـندمـا یـجتمع ثـبات سـرعـة الـضوء مـع مـصونـیة الـطاقـة و 
كمیة الحركة نجد تكافؤ الكتلة و الطاقة .  

كـیف تـرتـبط كـمیة الحـركـة و الـطاقـة ؟ تـعاریـف كـمیة الحـركـة (33	) و الـطاقـة ( 36 ) تـؤدي إلـى عـالقـتین أسـاسـیتین ( التحـدي 
90e ). أوال ، مقدارهما یرتبطان بالشكل :  

 !

مـن أجـل كـل الجـمل النسـبیة ، سـواء كـانـت أجـسام أو ال ، كـما سـنرى فـیما یـلي ، اإلشـعاع . بـالنسـبة لـشعاع كـمیة الحـركـة 
سنحصل على عالقة هامة   

 !

 ( 	91e تحـدي ) * الـتي هـي صـالـحة بـنفس الـقدر ألي نـوع مـن طـاقـة الحـركـة ، سـواء كـان جـسما أو حـزمـة أو نـبضة إشـعاع
وسوف نستخدم كال العالقتین غالبا في بقیة مغامرتنا ، التي تتضمن المناقشة التالیة .  

االصطدامات ، األجسام االفتراضیة و التاكیونات  



لـقد رأیـنا لـلتو فـي االصـطدامـات النسـبیة مـصونـیة الـطاقـة الـكلیة و كـمیة الحـركـة هـي نـتائـج ذاتـیة / ضـمنیة لـتعاریـف الـكتلة . لـنلقي 
اآلن نظرة على االصطدامات بمزید من التفصیل . االصطدام هو عملیة أي سلسلة من الـأحداث التي من أجلها یكون: 

كمیة الحركة الكلیة قبل تبادل التأثیر و بعده هي نفسها 	-

كمیة الحركة تتبادل في منطقة صغیرة من الفراغ – الزمن 	-

من أجل السرعات الصغیرة ، یكون وصف غالیلیو صالحا 	-

فـي الـحیاة الـیومـیة ، الـصدم هـو حـدث الـذي تـتغیر فـیه كـمیة حـركـة كـال الـجسمین . لـكن الـجسمین الـمتصادمـین یـقعان فـي نـقاط 
مـختلفة عـندمـا یحـدث هـذا . االصـكدام بـوصـف بـالـتالـي بـواسـطة مخـطط الـفراغ – الـزمـن مـثل الـذي فـي الـطرف األیسـر فـي 
الـشكل 45 وهـو مـذكـر بـكوكـبة الـجوزاء . ومـن السهـل الـتأكـد بـأن الـعملیة الـموصـوفـة بـمثل هـذا المخـطط وفـق الـتعریـف الـسابـق ، 

 .  ( 92	e التحدي ) هي صدم

الـطرف األیـمن مـن الـشكل 45 یـبین نـفس الـعملیة الـتي تـرى مـن إطـار مـرجـعي آخـر ، إغـریـقي . الـمراقـب اإلغـریـقي یـقول بـأن 
الجسم األول غیّر كمیة حركته قبل الثاني . 

 ---

 . P0	=	E/c حي v/c	=	p/P0 باستخدام مفهوم أربعة أشعة یمكننا كتابة*

 !

الشكل 45	 - مخططات الفراغ – الزمن لنفس االصطدام لمراقبین مختلفي 

هذا سیعني أن هناك فاصل زمني قصیر عندما ال یكون فیها كمیة الحركة و الطاقة مصونتان .  

الـطریـقة الـوحـیدة لـفهم الـوضـع هـي افـتراض أن هـناك تـبادل لـجسم ثـالـث ، مـرسـوم بـواسـطة خـط مـتقطع . لـنوجـد مـا هـي الـخواص 
لهـذا الـجسم . و سـوف نـعطي أدلـة عـددیـة لـلكتل ، الـطاقـات و كـمیات الحـركـة لـلجسمین ، و نـعطیها أسـبقیة بـعد االصـطدام 

( تحدي e	95	 ) . و بالتالي الكتلة المجهولة 	mتخضع للعالقة :  

 !

هـذه نـتیجة غـریـبة ألنـها تـعني أن الـكتلة الـمجهولـة هـي عـدد تـخیلي! * . إضـافـة لـذلـك تـرى أیـضا مـباشـرة مـن المخـطط الـثانـي أن 

! تعني " سریع " . بمعنى آخر :   الجسم المتبادل یتحرك أسرع من الضوء . إنه تاكیون من الكلمة اإلغریقیة  

االصطدامات تتضمن حركة التي هي أسرع من الضوء . 	-



سـوف نـرى الحـقا أن االصـطدامـات فـي الـواقـع هـي الـعملیات الـوحـیدة حـیث تـلعب الـتاكـیونـات دورا فـي الـطبیعة . نـظرا ألن 
األجـسام الـمتبادلـة تظهـر فـقط خـالل االصـطدامـات ، لـیس بـذاتـها ، فـغنها تـعرف بـاألجـسام االفـتراضـیة ، لـتمییزهـا عـن األجـسام 
الـحقیقیة الـعادیـة ، الـتي نـالحـظها یـومـیا .** سـوف نـدرس خـواص الجسـیمات االفـتراضـیة الحـقا ( المجـلد IV	 ، صـفحة 64 ) 

عندما نأتي لمناقشة نظریة الكم .  

 ---

! و  *مـن الـمعتاد تـغییر عـالقـة الـكتلة – الـطاقـة و الـكتلة – كـمیة الحـركـة لـلتاكـیونـات إلـى 

[ وهـذا یـساوي إعـادة تـعریـف m	 . بـعد إعـادة الـتعریـف ، الـتاكـیونـات لـها كـتلة حـقیقیة . عـالقـات 

الـطاقـة و كـمیة الحـركـة تـبین أن الـتاكـیونـات تـفقد طـاقـتها و كـمیة حـركـتها عـندمـا تـصبح أسـرع . ( أسـاسـا ، الـتاكـیون الـوحـید هـو 
صـندوق الـذي یـمكن أن یـعطي البشـریـة كـل الـطاقـة الـتي نـحتاجـها ) . و كـال اإلشـارتـین لـعالقـات الـطاقـة و كـمیة الحـركـة یـجب 
الـمحافـظة عـلیها ألنـه تـكافـؤ كـل  الـمراقـبین الـعطالـیین لـن یـتولـد . و الـتاكـیونـات بـالـتالـي لـها طـاقـة صـغرى أو كـمیة حـركـة 

صغرى .  

**بـشكل أكـثر إحـكامـا ، فـإن الجسـیم االفـتراضـي ال یـخضع لـلعالقـة –p2c2	E2	=	m2c4 صـالـحة مـن أجـل كـل الجسـیمات 
الحقیقیة .      

فـي الـطبیعة الـتاكـیون دائـما هـو جسـیم افـتراضـي . األجـسام الـحقیقیة هـي دائـما بـرادیـونـات ( جسـیمات بـطیئة ) مـن الـكلمة 

! الـتي  تـعني " بـطيء " – أو األجـسام  األبـطأ مـن الـضوء . الحـظ أن الـتاكـیونـات بـالـرغـم مـن سـرعـتها  اإلغـریـقیة 
الـعالـیة ، ال تـسمح بـنقل الـطاقـة بـأسـرع مـن الـضوء  و أنـها ال تـخالـف السـببیة إذا و فـقط إذا أصـدرت  أو امـتصت بـاحـتمال 

  . ( 94e تحدي ) متساوي . هل یمكنك إثبات هذا ؟

عـندمـا سـندرس نـظریـة الـكم ، فـإنـنا سـنكتشف أن الـتماس الـعام لـلتأثـیر الـمتبادل بـین األجـسام ال یـوصـف  بـواسـطة تـبادل جسـیم 
افـتراضـي وحـید و لـكن بجـریـن مسـتمر مـن الجسـیمات االفـتراضـیة . مـن أجـل االصـطدامـات الـقیاسـیة لـألجـسام الـیومـیة ، فـإن 
تـبادل الـتأثـیر یـنتج بـأنـه كهـرطیسـي . فـي تـلك الـحالـة ، الجسـیمات الـمبتادلـة هـي فـوتـونـات افـتراضـیة . بـمعنى آخـر ، عـندمـا تـالمـس 
یـد الـمرء یـدا أخـرى ، و عـندمـا تـدفـع حجـرا ، أو عـندمـا یحـمل جـبل أشـجارا عـلیه ، فـإن جـریـان الـفوتـونـات یـتبادل بـاسـتمرار 

( مجلد IV ، صفحة 64 ) .  

كـفضول ، نـذكـر أن مـفهوم السـرعـة النسـبیة یـوجـد أیـضا فـي النسـبیة ( الـمرجـع 84 ) . بـإعـطاء أن الجسـیمین 2	&	1 فـإن قـیمة 
  ( 	95	e التحدي )السرعة النسبیة تعطى بالشكل

 !

الـقیمة ال تـكون أبـدا اكـبر مـن c حـتى إذا كـان كـال الجسـیمین یتحـركـان بـاتـجاهـین مـتعاكسـین بسـرعـات غـیر نسـبیة . الـعالقـة أیـضا 
مـفیدة مـن أجـل حـساب الـمقاطـع الـعرضـیة النسـبیة الصـطدامـات  الجسـیمات . إذا حـددنـا السـرعـة  الـربـاعـیة النسـبیة نـحصل عـلى 
نـتیجة مـمتعة أنـه بـشكل عـام v12≠-v21 أي السـرعـتین النسـبیتین ال تشـیر فـي اتـجاهـین مـتعاكسـین – مـا عـدا  عـندمـا سـرعـات 

 ( 96	e تحدي ) . محققة في كل الحاالت v12	=v21=vrel الجسیم تكون على نفس الحامل . على أن العالقة

هـناك سـر إضـافـي مـخفي فـي االصـطدامـات . فـي الـطرف األیـمن مـن الـشكل 45 فـإن الـتاكـیون یـصدر مـن قـبل جـسم أول               
و یـمتص مـن قـبل الـثانـي . لـكن مـن السهـل تـخیل مـراقـب الـذي یحـدث مـن أجـله الـعكس . ( تحـدي s	97) . بـاخـتصار اتـجاه حـركـة 
الــتاكــیون یــعتمد عــلى الــمراقــب ! . و فــي الــحقیقة هــذه إشــارة لــلمادة  الــمضادة . فــي مخــططات الــفراغ – الــزمــن الــمادة              
و الـمادة الـمضادة تتحـرك بـاتـجاهـین مـتعاكسـین . و الـرابـط بـین النسـبیة و الـمادة الـمضادة سـیصبح أكـثر وضـوحـا فـي نـظریـة الـكم   

. ( المجلد IV ، صفحة 191 ) . 	

جمل الجسیمات – عدم وجود مركز كتلة  

p = ∓ mv /
v2

c2
− 1



النسـبیة أیـضا تـجبرنـا عـلى إزالـة الـمفهوم الـمحبب لـمركـز الـكتلة . یـمكن أن نـرى هـذا فـي أبسـط مـثال مـمكن : الـعائـد الصـطدام 
جسمین .  

یـبین الـشكل 46 ذلـك مـن وجـهة الـنظر الـتي فـیها جـسمین مـصطدمـین یـكونـان فـي الـسكون ، و یـكون هـناك عـلى األقـل ثـالث 
طـرق مـختلفة  لـتعریـف مـركـز الـكتلة . بـمعنى آخـر ، مـركـز الـكتلة لـیس مـفهوم ثـابـت لـلمراقـب . ( الـمرجـع 85 ) . یـمكننا اسـتنتاج 
مـن الـشكل أن الـمفهوم فـقط یحـمل مـعنى مـن أجـل الجـمل الـتي عـناصـرهـا تتحـرك بسـرعـات صـغیرة بـالنسـبة لـبعضها الـبعض . 

الذرة هي مثال على ذلك . من أجل الجمل األعم ، فإن مركز الكتلة ال یكون قابل للتعریف بشكل وحید .  

هـل الـقضایـا الـمتعلقة بـمركـز الـكتلة تـعیقنا فـي مـغامـرتـنا ؟ ال . سـوف نهـتم أكـثر فـي حـركـة الجسـیمات الـوحـیدة أكـثر مـن األجـسام 
المركبة أو الجمل .  

 !

الشكل 47 – مخطط الفراغ – الزمن لجسم متحرك T ، ذو بعد فراغي واحد مفقود	

بحیث أن حركة جسیم یمكن أن ترى كتتابع أحداث . األحداث هي نقاط في الفراغ – الزمن . لوصف األحداث بإحكام فإننا 
ندخل إحداثیات الحدث ، أیضا تعرف باإلحداثیات الرباعیة . وهذه تكتب بالشكل :   

 !

بهـذا الـشكل فـإن الحـدث هـو نـقطة فـي الـفراغ – الـزمـن الـربـاعـي األبـعاد , ویـوصـف بـأربـعة إحـداثـیات . اإلحـداثـیات األربـعة 
 X فـي الـحقیقة . X3	=	z و الـثالـث X2	=	y الـثانـي ، X1	=	x و األول ، عـادة یـعرف  X0	=		ct  وهـي الـزمـن zeroth تـعرف بـ
هـي أبسـط مـثال عـن شـعاع ربـاعـي . األشـعة الـعادیـة x فـي الـفیزیـاء الـغالـیلیة أیـضا تـعرف بـاألشـعة الـثالثـیة . و نـرى أن الـزمـن 

یعامل مثل المركبة الصفریة لألبعاد األربعة .  

سـوف نـعرّف اآلن مـسافـة الـفراغ – الـزمـن  أو مـجال الـفراغ – الـزمـن بـین حـدثـین بـأنـه طـول لـشعاع الـفرق X و عـادة نسـتخدم 
 X ألي شـعاع ربـاعـي X2 مـربـع الـطول ، الـطویـلة ، لـتجنب الجـذور الـتربـیعیة غـیر الـمریـحة . فـي النسـبیة الـخاصـة ، الـطویـلة

تعطى بالشكل :   



 !

الـمجال الـتربـیعي لـلزمـن – الـفراغ هـو بـالـتالـي مـجال الـزمـن الـتربـیعي نـاقـص مـجال الـطول الـتربـیعي ( الـصفحة 42 ).ولـقد رأیـنا 
أعـاله أن إشـارة الـناقـص هـذه تـنتج مـن ثـبات سـرعـة الـضوء . عـلى عـكس مـحال الـفراغ الـتربـیعي ، فـإن مـجال الـفراغ – الـزمـن 

التربیعي یمكن أن یكون إیجابیا ، سالبا أو حتى صفر .  

كـیف یـمكن تـخیل مـجال الـفراغ – الـزمـن ؟ إن طـویـلة مـجال الـفارغ – الـزمـن هـي مـربـع c ضـرب الـزمـن األصـلي . الـزمـن 
األصلي هو الزمن المعطى من قبل ساعة تتحرك في خط مستقیم بسرعة ثابتة بین الحدثین في الفراغ – الزمن .    

مـثال إذا كـان حـدث الـبدء و الـنهایـة فـي الـفراغ – الـزمـن یـتطلب حـركـة بسـرعـة الـضوء ، فـإن الـزمـن األصـلي و مـجال الـفراغ – 
الـزمـن یـتالشـیان . و هـذه الـحالـة تـعرّف مـا یـعرف بـاألشـعة الـصفریـة أو الـمجاالت الشـبیهة بـالـضوء . و نـسمي مجـموعـة نـقاط 
الـنهایـة  لـألشـعة الـصفریـة بمخـروط الـضوء كـما هـو مـبین فـي الـشكل 47 ( الـصفحة 47) . و إذا كـانـت الـحكة بـین حـدثـین أبـطا 
مـن سـرعـة الـضوء ، فـإن الـزمـن األصـلي الـمربـع  یـكون مـوجـب و مـجال الـفراغ – الـزمـن یـعرف بـالشـبیه بـالـزمـن . مـن أجـل 
مـجاالت الـفراغ – الـزمـن الـسالـبة فـإن الـمجال یـعرف بـالشـبیه بـالـفراغ . و فـي آخـر حـالـة ، سـلبیة الـطویـلة ، الـتي هـي بـالـتالـي عـدد 
موجب ، تعرف بالمسافة األصلیة المربعة . المسافة األصلیة هي الطول المقاس بواسطة مقیاس سرعة أثناء حركة الجسم .  

نـالحـظ أن تـعرف مخـروط الـضوء ، و داخـله و خـارجـه هـما ثـابـتین بـالنسـبة لـلمراقـب . ( تحـدي e	100 ) . بـالـتالـي نسـتخدم هـذه 
المفاهیم بانتظام .  

فـي تـعریـف مـجال الـفراغ – الـزمـن فـقد أدخـلنا ول مـرة مـفهومـین مـفیدیـن فـي النسـبیة . أوال ، جـمعنا تـلقائـیا األدلـة الـمتكررة                
و بـالـتالـي XaXa تـعني مجـموع كـل الجـداءات XaXa عـندمـا یـمسح a	 كـل األدلـة . ثـانـیا ، مـن أجـل كـل شـعاع ربـاعـي X نـمیز 
طـریـقتین لـكتابـة اإلحـداثـیات وهـما اإلحـداثـیات ذات الـدلـیل الـعلوي  و اإلحـداثـیات ذات الـدلـیل الـسفلي ( مـن أجـل األشـعة الـثالثـیة 

نستخدم فقط أدلة سفلیة ) و هي ترتبط بالعالقة العامة التالیة :   

 !

حیث طرحنا ما یعرف بالمصفوفة ηab اختصارا للمصفوفة * 

 !

ال تـذعـر : هـذا كـل شـيء ، و لـن یـكون صـعبا ! ( الـتعمیم لهـذه الـمصفوفـة سـیستخدم الحـقا فـي النسـبیة الـعامـة ) نـحن اآلن سـنعود 
للفیزیاء ن بشكل خاص نحن اآلن جاهزین لوصف الحركة في الفراغ – الزمن .   

السرعة الرباعیة   

نـحن اآلن نـعرّف سـرعـة جـسم بـطریـقة مـفیدة لـكل الـمراقـبین . ال یـمكننا تـعریـف السـرعـة كمشـتق إلحـداثـیاتـها بـالنسـبة لـلزمـن ، 
نـظرا ألن الـزمـن و الـتتابـعات الـزمـني تـعتمد عـلى الـمراقـب . الحـل هـو تـعریـف كـل الـمراقـبین بـالنسـبة لـلزمـن األصـلي الـمذكـور 
تـوا τ ، الـذي یـعرف بـأنـه الـزمـن الـذي یظهـر بـساعـة مـرتـبطة بـالـجسم . فـي النسـبیة ، الحـركـة و الـتغیر دائـما تـقاس بـالنسـبة 

لساعات مرتبطة بالجملة المتحركة .  

بالتالي السرعة النسبیة أو السرعة الرباعیة U	  لجسم تعرف بأنها معدل  

 ---



*(الـمرجـع 88 ) هـذا مـا یـعرف بـاالصـطالح الـمشابـه لـلزمـن ، المسـتخدم فـي حـوالـي  %70 مـن كـل الـنصوص الـفیزیـائـیة فـي 
الـعالـم . الحـظ أن %30 مـن كـل كـتب الـفیزیـاء تسـتخدم η كـقیاس ، مـا یـعرف بـاصـطالح مـشابـه لـلفراغ و بـالـتالـي یـملك إشـارات 

معاكسة في هذا التعریف . 

یغیر اإلحداثیات الرباعیة x)	,	ct	(	=	X	 بالنسبة للزمن األصلي أي بالشكل :  

 !

اإلحـداثـیات X تـقاس فـي جـملة اإلحـداثـیات الـمعرفـة مـن قـبل مـراقـب عـطالـي مـختار . قـیمة السـرعـة الـربـاعـیة U تـعتمد عـلى 
المراقب أو جملة اإلحداثیات المستخدمة كما یتم في السرعة العادیة في الحیاة الیومیة . باستخدام γ dτ	=	dt و بالتالي  

 !

  v	=	dx/dt   نحصل على عالقة السرعة الرباعیة بواسطة السرعة الثالثیة

 !

مـن أجـل السـرعـات الـصغیرة لـدیـنا 1	γ≈ و بـعدهـا آخـر ثـالثـة مـركـبات للسـرعـة الـربـاعـیة هـي تـلك الـعائـدة للسـرعـة الـثالثـیة 
الـعادیـة عـند غـالـیلیو . مـن أجـل طـویـلة السـرعـة الـربـاعـیة U نجـد c2	=	ηabUaUb	=	=UaUa	UU الـذي هـو بـالـتالـي مسـتقل عـن 

مطال السرعة الثالثیة v و تجعله شعاع مشابه للزمن أي شعاع داخل مخروط الضوء .  

بشكل عام الشعاع الرباعي یعرّف بأنه مقدار (,H2,H3	,H1	H0	) التي تحول بموجب الدفعات بالشكل :  

 !

عـندمـا یـغیر مـن مـراقـب عـطالـي إلـى مـراقـب متحـرك ذو سـرعـة نسـبیة V فـي االتـجاه x	 ، الـتعمیمات الـمقابـلة لـإلحـداثـیات 
األخـرى مـفهومـة . هـذه الـعالقـة تـسمح لـنا بـاسـتنتاج قـوانـین الـتحویـل النسـبي ألي شـعاع ثـالثـي ( تحـدي 101s ) . هـل یـمكنك 

استنتاج عالقة تركیب الشعاع الثالثي ( 9 ) من هذا التعریف ؟  

نـحن نـعلم أن طـویـلة الـشعاع الـربـاعـي یـمكن أن تـكون صـفر حـتى بـالـرغـم مـن أن كـل مـركـباتـه مـختلفة عـن الـصفر . مـثل هـذا 
  . ( 102s تحدي ) الشعاع یعرف بالصفر . أي حركة لها شعاع سرعة صفري ؟

التسارع الرباعي و التسارع األصلي  



بشكل مشابه للسرعة الرباعیة ، التسارع الرباعي B لجسم یعرّف بالشكل :   

 !

! نحصل على العالقات التالیة بین المركبات األربع لـ B	 و التسارع  باستخدام 
الثالثي dv/dt	=	a ( المرجع 89	 ). 

 !

 ! طویلة B  للتسارع الرباعي یوجد بسهولة عن طریق 

  a الحظ أن الطویل تعتمد على قیمة التسارع الثالثي . !  

نـرى أن الـجسم الـذي یـتسارع بـالنسـبة لـمراقـب عـطالـي أیـضا یـتسارع بـالنسـبة لـكل الـمراقـبین الـعطالـیین اآلخـریـن . أیـضا نـرى 
مباشرة أن التسارعات الثالثیة لیست ثابتة وفق لورنتز ما لم تكن السرعات صغیرة بالمقارنة مع سرعة الضوء . 

المراقبین العطالیین المختلفین یقیسون تسارعات ثالثیة مختلفة . 	-

هذا على عكس الخبرة الیومیة و فیزیاء غالیلیو ، حیث التسارعات مستقلة عن سرعة المراقب .  

 BU	=	ηcdBcUd	=0 نـالحـظ أن الـتسارعـات الـربـاعـیة خـارج مخـروط الـضوء أي أنـه شـعا مـثیل لـلفراغ . و نـالحـظ أیـضا أن
الذي یعني أن التسارع الرباعي متعامد مع السرعة الرباعیة .*  

عـندمـا یـكون الـتسارع الـثالثـي  a مـتعامـد مـع السـرعـة الـثالثـیة v نـحصل عـلى γ3a	=	B حـیث a مـتعامـد مـع v كـما فـي الحـركـة 
الـدائـریـة ، نـحصل عـلى γ2a	=	B . سـوف نسـتخدم هـذه الـنتیجة بـعد قـلیل . كـیف یـتغیر الـتسارع الـثالثـي مـن  مـراقـب عـطالـي 

آلخر ؟ لتبسیط المناقشة ندخل ما یعرف بالمراقب المرافق الحركة ، وهو المراقب الذي بالنسبة له الجسیم في سكون. 

	B نـسمي طـویـلة الـتسارع الـثالثـي لـلمراقـب الـمرافـق للحـركـة و الـتسارع الـمرافـق للحـركـة أو الـتسارع األصـلي ، فـي هـذه الـحالـة
(a,0)= و a2	-	=	B2 . الـتسارع األصـلي یـصف مـا  یـشعر بـه الـمراقـب الـمرافـق للحـركـة : یـصف الـتسارع األصـلي خـبرة أن 
تـدفـع فـي ظهـر كـرسـي مـتسارع . الـتسارع األصـلي هـو الـمفهوم األكـثر أهـمیة و فـائـدة عـند دراسـة الحـركـة الـمتسارعـة فـي النسـبیة 

 .

الـتسارع األصـلي هـو كـمیة مـهمة ألنـه ال یـمكن ألي مـراقـب مـهما كـانـت سـرعـته بـالنسـبة لـجسم متحـرك أن یـقیس قـط الـتسارع 
الثالثي األعلى من التسارع األصلي  كما سنرى اآلن .  

یـمكننا حـساب كـیف أن قـیمة الـتسارع الـثالثـي a   الـمقاسـة مـن قـبل مـراقـب عـطالـي عـام یـرتـبط بـتسارع أصـلي ac ( الـمرجـع 
91	)  مـقاس بـواسـطة الـمراقـب الـمرافـق للحـركـة بـاسـتخدام الـعالقـات (52)	&	(54	) . فـي هـذه الـحالـة v هـي كـال السـرعـة 

النسبیة لمراقبین 	

 ---

*بشكل مشابه یعرف الرج الرباعي لجسم بالشكل :  



 !

( تحدي 104e ) من أجل العالقة للرج / الرعش  الثالثي هي da/dt	=	j	 بالتالي نحصل :    

 !

 ( صـفحة 94) الـذي سنسـتخدمـه الحـقا . بـشكل مـدهـش أن J	 ال یـتالشـى عـندمـا یـتالشـى الـرج / الـرعـش الـثالثـي  . لـماذا ال ؟       
( تحدي e	105 ) . لهذا السبب فإن التعاریف المعدلة بشكل طفیف للرعش الرباعي تم اقتراحها ( المرجع 90 )  

 !

الشكل 48 – الطاقة – كمیة الحركة مماسة لخط العالم 

و سرعة الجسیم المتسارع . نحصل بالتالي على :   

 !

الذي نعرفه للتو في شكل مختلف بشكل طفیف . ( صفحة80 ) . و هو یبین ( ثانیة ) :  

الـتسارع الـمرافـق للحـركـة أو األصـلي الـثالثـي هـو دائـما أكـبر مـن الـتسارع الـثالثـي الـمقاس مـن قـبل مـراقـب عـطالـي -
آخر .	

بـحیث أن الـتسارع الـمرافـق للحـركـة أو الـتسارع الـثالثـي األصـلي هـو دائـما أكـبر مـن الـتسارع الـثالثـي الـمقاس مـن قـبل أي 
مراقب عطالي آخر .    

كـلما كـان الـمراقـب الـعطالـي یتحـرك بـشكل أسـرع بـالنسـبة لجـملة مـتسارعـة ، كـلما كـان أصـغر الـتسارع الـثالثـي الـذي یـراقـبه         
( التحـدي e	106 ) . الـعالقـة أیـضا تـثبت أنـه مـتى كـانـت السـرعـة مـتعامـدة مـع الـتسارع فـإن الـدفـع یـعطي  عـامـل γv2/1 بـینما 

  . 1/γv3  السرعة الموازیة للتسارع تعطي عامل



الـخاصـة الـعظمى لـلتسارع األصـلي یـقتضي أن الـتسارعـات ، عـلى عـكس السـرعـات ، ال یـمكن أن تـسمى نسـبیة . بـمعنى آخـر ، 
تـتطلب الـتسارعـات مـعالـجة نسـبیة فـقط عـندمـا تـكون السـرعـات الـموجـودة نسـبیة . إذا كـانـت السـرعـات الـقائـمة مـنخفضة ،حـتى 

أعلى التسارعات یمكن معالجتها بواسطة فیزیاء غالیلیو .  

  MOMENGRY كمیة الحركة أو الطاقة – كمیة الحركة  الرباعیة أو المومینجري

لوصف الحركة نحن بحاجة لمفهوم كمیة الحركة . كمیة الحركة الرباعیة تعرف بالشكل :   

 !

و بالتالي ترتبط بكمیة الحركة الثالثیة p بالشكل :  

 !

لهذا السبب فإن كمیة الحركة الرباعیة أیضا تعرف بشعاع الطاقة – كمیة الحركة الرباعي . باختصار  

كـمیة الحـركـة الـربـاعـیة ، أو الـطاقـة – كـمیة الحـركـة لـجسم تـعطى بـكتلته مـضروبـة بـاإلزاحـة الـربـاعـیة لـكل زمـن -
أصلي .	

هذا أبسط تعریف ممكن لكمیة الحركة و الطاقة . المفهوم طرحه ماكس بالنك في عام 1906 .  

شـعاع الـطاقـة – كـمیة  الحـركـة الـربـاعـي فـي بـعض األحـیان یـعرف بـ الـمومینجـري MOMENGRY وهـي مـثل السـرعـة 
الرباعیة مماسة لخط العالم للجسیم . هذا االرتباط مبین في الشكل 48	 ، ینتج مباشرة من التعریف ، نظرا ألن  :  

 !

إن طول ( مربع ) المومنیرجي وهي ηabpapb	=	PP	 وهذا مثل أي مربع طول شعاع رباعي ، مثل كل المراقبین 
العطالیین ، ویوجد بأنه :  

 !

بـالـتالـي یـؤكـد عـلى الـنتیجة الـمعطاة أعـاله . ولـقد ذكـرنـا لـلتو أن الـطاقـات أو األوضـاع نـعرف بـالنسـبیة إذا كـانـت الـطاقـة الحـركـیة 
E0	–	E	=	T غـیر مـهمل عـندمـا یـقارن مـع طـاقـة الـسكون c2m	=	E0 . الجسـیم الـذي طـاقـته أكـبر بـكثیر مـن كـتلة سـكونـه یـعرف 
بـالـفائـق النسـبیة . الجسـیمات فـي المسـرعـات أو فـي األشـعة الـكونـیة تـقع ضـمن هـذه المجـموعـة . مـا هـي عـالقـة الـطاقـة – كـمیة 

الحركة  لها  ؟  

في الطبیعة الطاقة – كمیة الحركة أو  المومنیرجي تكون مصونة 	-

بشكل خاص ، الكتلة كمیة لم تعد مصونة بعد اآلن .  

 c2	m عـلى عـكس مـیكانـیك غـالـیلیلو فـإن النسـبیة تـقتضي صـفر مـطلق لـلطاقـة . و ال یـمكننا اسـتخالص مـزیـد مـن الـطاقـة أكـبر مـن
مـن جـملة كـتلتها m فـي الـسكون . بـشكل خـاص أي قـیمة صـفر مـطلق لـلطاقـة الـكامـنة تـكون ثـابـتة بهـذا الـشكل . وبـاخـتصار تـبین 

النسبیة أن الطاقة محدودة من األسفل . و لیس هناك مقدار ال نهائي متوفر من الطاقة في الطبیعة .    



لیسـت كـل الـطاقـة الـغالـیلیة تـسهم فـي الـكتلة : الـطاقـة الـكامـنة فـي حـقل خـارجـي لیسـت كـذلـك . النسـبیة تـجبرنـا عـلى حـساب الـطاقـة 
الدقیقة . و نحن نبقي في أذهاننا الحقا أن الطاقة الكامنة ، في النسبیة هو اختصار لتخفیض الطاقة خارج الحقل .  

	p1p2	=	m1E2	=	m2	E1	=	c2 یـكون لـدیـنا p1	&	p2 هـل یـمكنك بـیان أنـه مـن أجـل الجسـیمین ذوي كـمیتي الحـركـة الـربـاعـي
  . ( 108	s تحدي ) ؟ v12 عامل لورنتز الناتج عن السرعة النسبیة γ12 حیث γ12	m1m2

الحـظ أنـنا بـمصطلح " كـتلة " m نـعني دائـما مـا یـعرف فـي بـعض األحـیان یـعرف بـكتلة الـسكون . هـذا االسـم مشـتق مـن عـادة 
سـیئة لـلعدیـد مـن كـتب الـخیال الـعلمي و كـتب الـمدارس الـثانـویـة الـتي تـسمي الجـداء  γm هـي الـكتلة النسـبیة . الـعالـمون فـي هـذا 
الـحقل ( لـكن بـاإلجـماع ) تـرفـض هـذا الـمفهوم كـما فـعل أینشـتایـن نـفسه ( الـمرجـع 92 ) و هـم یـرفـضون أیـضا  الـعبارة الـتي 
تـسمع غـالـبا بـأن الـكتلة (النسـبیة )  تـزداد مـع السـرعـة . الـكتلة النسـبیة و الـطاقـة هـما بـالـتالـي كـلمتان لـنفس الـمفهوم : هـذه الـطریـقة 

للحدیث على مستوى المركز الصحفي .  

القوة الرباعیة و طبیعة المیكانیك  

القوة الرباعیة K تعرف بكمیة الحركة الرباعیة P بالشكل :  

 !

حیث B هو التسارع الرباعي . بالتالي القوة تبقى مساویة لتسارع أزمنة الكتلة في النسبیة ( المرجع 93	&	89 ) .من 
تعریف K نستنتج العالقة مع القوة الثالثیة md(γv)/dt	=	dp/dt	=	F ، وهي *  

 !

الـقوة الـربـاعـیة مـثل الـتسارع الـربـاعـي ، هـو مـتعامـد عـلى السـرعـة الـربـاعـیة . ( تحـدي e	109 ) . إن مـعنى الـمركـب الـصفري 
KU	=	c2dm/ لـلقوة الـربـاعـیة  یـمكن كـشفها بـسهولـة : و هـي االسـتطاعـة الـمطلوبـة لتسـریـع الـجسم . فـي الـحقیقة ، لـدیـنا
dτ=γ2(dE/dt-Fv) : هـذا هـو الـمعدل األصـلي الـذي عـنده الـطاقـة الـداخـلیة للجـملة تـزداد . الجـداء KU یـتالشـى فـقط مـن أجـل 
الـقوى فـي الـسكون الـمصونـة الـكتلة . الـعدیـد مـن اصـطدامـات الجسـیمات تـؤدي إلـى تـفاعـالت و بـالـتالـي فـقط ال تـنتمي لهـذا الـنوع 
مـن الـقوى ، ومـثل هـذه االصـطدامـات و الـقوى ال تـصون كـتلة الـسكون . و لـكن فـي الـحیاة الـیومـیة ، كـتلة الـسكون مـصونـة ، و 

  . Fv	=	dE/dt : بالتالي نحصل على العالقة الغالیلیة من أجل االستطاعة معطاة بالشكل

مـن أجـل الـقوة الـتي تـحفظ كـتلة الـسكون نـحصل عـلى γma+(Fv)v/c2	=	F  . بـمعنى آخـر فـي الـحالـة الـعامـة ، فـإن الـقوة            
و الـتسارع الـثالثـي هـي لیسـت مـتوازیـة و ال مـتناسـبة مـع بـعضها الـبعض . و عـلى الـعكس فـقد رأیـنا  أعـاله أن كـمیة الحـركـة 

الثالثیة هي متوازیة و لكن لیست متناسبة مع السرعة الثالثیة .  

نـالحـظ أن الـقوة الـثالثـیة لـها أكـبر قـیمة مـمكنة ، الـقوة األصـلیة ، فـي اإلطـار ذو الحـركـة الـمرافـقة . إن الـدفـع یـبقي مـركـبة الـقوة 
فـي اتـجاه الـدفـع بـال تـغییر ، و تـخفض الـمركـبات فـي االتـجاهـات الـمتعامـدة ( التحـدي 111e ) . و بـشكل خـاص الـدفـع ال یـمكن 
أن یسـتخدم لـزیـادة قـیم الـقوة الـثالثـیة أكـثر مـن كـل الحـدود . ( بـالـرغـم مـن أنـها یـبدو أنـها تـسمح بـزیـادة قـیمة الـقوة الـربـاعـیة أبـعد 
مـن كـل الحـدود ) . الـوضـع یشـبه بـعض الشـيء الـحال مـن أجـل الـتسارع الـثالثـي ، بـالـرغـم مـن أن سـلوك الـتحویـل مـختلف            

( صفحة 80	 ) .       

إن الـقوة الـربـاعـیة یـمكن بـالـتالـي أن تـسمى شـعاع االسـتطاعـة – الـقوة الـربـاعـي . فـي مـیكانـیك غـالـیلیو ، عـندمـا نـعرف الـقوة فـإنـنا 
أیـضا نـدرس الـكمونـات . لـكن ال یـمكننا فـعل هـذا بـسهولـة فـي النسـبیة الـخاصـة . عـلى عـكس مـیكانـیك غـالـیلیو حـیث الـتأثـیرات 
الـمتبادلـة  و الـكمونـات یـمكن أن یـكون لـها تـقریـبا أي سـلوك مـرغـوب ، و النسـبیة الـخاصـة لـها مـتطلبات صـارمـة مـن أجـلها . 

لیس هناك طریقة لتعریف الكمونات و التأثیرات المتبادلة بطریقة التي یمكن بها حمل الطاقة وكمیة الحركة . بشكل آخر  

النسبیة فقط تسمح بكمونات مرتبطة باإلشعاع 	-



 ----

*بعض الباحثین یعرفون القوة الثالثیة بالشكل dp/dτ و بالتالي یبدو K مختلف بشكل طفیف .  

 !

الشكل 49 حول تعریف السرعة النسبیة ( أنظر النص ) 

فـي الـحقیقة / یـسمح بـنوعـین مـن الـكمون فـي النسـبیة فـي الـحیاة الـیومـیة : تـلك الـناجـمة عـن الكهـرطیسـیة و تـلك الـناجـمة عـن 
الـجاذبـیة . ( فـي الـمجال الـمیكروسـكوبـي ، أیـضا الـتأثـیرات الـمتبادلـة الـنوویـة مـمكنة ) . بـشكل خـاص هـذه الـنتیجة تـقتضي أنـه 
عـندمـا یـصطدم جـسمان فـي الـحیاة الـیومـیة فـإن االصـطدام یـكون نـاجـما إمـا عـن تـأثـیرات الـجاذبـیة أو الكهـربـائـیة . و لـوضـع ذلـك 
بـشكل أكـثر تحـدیـدا : النسـبیة تـمنع الـتأثـیرات الـمتبادلـة الـمیكانـیكیة الـصرفـة . الـمیكانـیك لـیس جـزءا أسـاسـیا مـن الـطبیعة . فـي 
الـحقیقة فـي المجـلد حـول نـظریـة الـكم    سـوف نـثبت أن كـل شـيء یـمكن أن نـسمیه مـیكانـیكي فـي الـحیاة الـعملیة هـو بـدون 
اسـتثناء ، كهـرطیسـي . حـتى الـمالطـفة و كـل قـبلة هـي عـملیة كهـرطیسـیة . و لـبیان هـذا بـشكل آخـر وبـاسـتخدام حـقیقة أن الـضوء 
هـو عـملیة كهـرطیسـیة  یـمكننا الـقول : إذا ضـربـنا أي جـسمین بـقوة كـافـیة بـبعضهما الـبعض ، فـإنـنا مـن دون شـك سـننتج ضـوءا . 
تـضمین الـجاذبـیة فـي النسـبیة یـعطي نـظریـة النسـبیة الـعامـة . فـي النسـبیة الـعامـة ، شـعاع االسـتطاعـة – الـقوة الـمعرف لـلتو سـیلعب 
دورا مـهما . و سـینتج أنـه فـي الـطبیعة الـقوة الـثالثـیة F و االسـتطاعـة الـثالثـیة Fv محـدودة فـي الـقیمة . هـل یـمكنك أن تخـمن 

  . ( 112	d تحدي ) لماذا ؟

الدوران في النسبیة  

إذا اسـتدرنـا فـي الـلیل حـول مـحورنـا بـینما نـنظر لـلسماء فـإن الـنجوم سـتتحرك بسـرعـة أعـلى بـكثیر مـن سـرعـة الـضوء . و أكـثر 
الـنجوم هـي كـتل و لیسـت صـور . و إن سـرعـتها یـجب أن تـكون محـدودة بسـرعـة الـضوء . كـیف ینسجـم هـذا مـع النسـبیة الـخاصـة 

؟  

هـذا الـمثال یـساعـد فـي الـتوضـیح بـشكل آخـر مـا هـو حـد السـرعـة فـعال ؟ بـالحـدیـث فـیزیـائـیا ، فـإن الـسماء الـدوارة ال تـسمح بـنقل 
الـطاقـة بـأعـلى مـن الـضوء وبـالـتالـي ال تـتعارض مـع مـفهوم سـرعـة الحـد . بـالحـدیـث ریـاضـیا ، فـإن سـرعـة الـضوء تحـد مـن 
السـرعـات النسـبیة فـقط بـین األجـسام الـتي تـقترب مـن بـعضها  ، كـما هـو مـبین فـي یـسار الـشكل 49 . و لـمقارنـة سـرعـات 
األجـسام  الـبعیدة مـثل الـتي بـیننا و بـین الـنجوم ، یـكون فـقط مـن الـممكن ذلـك إذا كـانـت كـل السـرعـات الـموجـودة ثـابـتة فـي الـزمـن ، 

وهذا لیس علیه األمر إذا استدرنا . الشكل التفاضلي لتحویالت لورنتز تجعل هذه النقطة واضحة بشكل خاص .  

فـي الـحقیقة السـرعـات النسـبیة لـألجـسام الـبعیدة غـالـبا تـكون أعـلى مـن سـرعـة الـضوء ( صـفحة 60 ) . و قـد صـادفـنا أحـد األمـثلة 
سابقا عندما ناقشنا السیارة في النفق ، ( صفحة 100 ) و سوف  نصادف مزیدا من األمثلة قریبا . 

بـواسـطة هـذا الـتوضـیح ، یـمكننا اآلن أن نـعتبر بـاخـتصار الـدوران فـي النسـبیة . أول سـؤال هـو كـیف تـتغیر األطـوال و األزمـنة 
فـي إطـار دوارنـي لـلمرجـعیة . ربـما تـریـد أن تـتأكـد بـن الـمراقـب فـي إطـار دوارنـي یـتفق مـع زمـیله غـیر الـدوار حـمل نـصف قـطر 
جـسم دوار لـكن كـالهـما یجـدان أن الـجسم الـدوار حـتى  لـو كـان جـاسـئا لـه مـحیط مـختلف عـن الـذي كـان لـه قـبل أن یـبدأ الـدوران 

  . ( 113e تحدي )



 !

الشكل 50 – المراقبین على جسم دوار 

                 c تـتغیر مـن أجـل الـمراقـبین الـدواریـن ! . بـالنسـبة لـمراقـب یـدور ، فـإن النسـبة بـین الـمحیط π بـالحـدیـث بـشكل مـرن ، قـیمة
و نـصف الـقطر r وجـد أنـها  2πγ	=	c/r : النسـبة تـزداد مـع سـرعـة الـدوران .( تحـدي 114e ) . هـذه الـنتیجة الـمنافـیة للحـدس 
غـالـبا تـعرف بـتناقـضة إیهـرنفیسـت . و هـي تـبین أن الـفراغ – الـزمـن بـالنسـبة لـمراقـب یـدور لـیس الـفراغ – الـزمـن المسـطح 

لمینكوفسكي في النسبیة الخاصة ( مرجع 95 ) . التناقض أیضا یبین أن األجسام الجاسئة غیر موجودة .   

األجـسام الـدوارة تـتصرف بـشكل غـریـب فـي الـعدیـد مـن الـطرق . مـثال سـنقع فـي مـشكلة عـندمـا نـحاول مـزامـنة الـساعـات الـمركـبة 
عـلى دائـرة تـدور كـما هـو مـبین فـي الـشكل 50 . إذا بـدأنـا مـزامـنة سـاعـة فـي الـموضـع O2  مـع تـلك الـتي فـي O1 وهـكذا 
بـاالسـتمرار حـتى الـساعـة األخـیرة On فـإنـنا نجـد أن آخـر سـاعـة غـیر مـتزامـنة مـع األولـى . و هـذه الـنتیجة تـعكس الـتغیر فـي 
الـمحیط الـذي ذكـرنـاه لـلتو . فـي الـحقیقة الـدراسـة الـدقـیقة تـبین أن قـیاسـات مـجاالت الـطول و الـزمـن تـؤدي إلـى أن كـل الـمراقـبین 
Ok یخـلصوا إلـى أنـهم یـعیشون فـي فـراغ – زمـن دوار و غـیر مسـطح . األقـراص الـدوارة یـمكن بـالـتالـي أن تسـتخدم كـمقدمـة 

للنسبیة العامة حیث االنحناء الفراغي و تأثیراته تشكل الموضوع المركزي . المزید عن هذا في الفصل القادم .  

فـي النسـبیة ، الـدوران و االنـتقال تجـمع بـطرق غـریـبة . تـخیل سـلندر فـي دوران مـنتظم عـلى طـول مـحورهـا ، كـما تـرى مـن قـبل 
مـراقـب فـي الـسكون ( الـمرجـع 26	 ) . كـما نـاقـش مـاكـس فـون الوه ، فـإن األسـطوانـة مـا تـزال  تظهـر مـفتولـة بـالنسـبة لـمراقـب 

  . ( 115	e تحدي ) یتحرك على طول محور الدوران . هل یمكنك إثبات هذا ؟

مـن أجـل عـشاق الـقطارات ، هـاهـنا لـغز مـعروف جـیدا .یـسافـر قـطار عـلى مـسار قـطار دائـري . الـقطار طـالـما أنـه عـلى الـمسار 
بـحیث یـشكل دائـرة . مـا الـذي یحـدث إذا سـار الـقطار بسـرعـات نسـبیة : هـل یخـرج الـقطار عـن الـسكة ، یـبقى عـلیها أو یـسقط 

  . ( 116s تحدي ) داخل المسار ؟

هـل السـرعـة الـزاویـة محـدودة  ؟ نـعم : السـرعـة الـمماسـیة هـي فـي إطـار مـرجـعي عـطالـي و ال یـمكن أن تـصل لسـرعـة الـضوء . 
الحـد عـلى السـرعـة الـزاویـة بـالـتالـي یـعتمد  حجـم الـجسم الـمعني . هـذا یـؤدي إلـى لـغز مـمیز : هـل یـمكننا رؤیـة الـجسم الـذي یـدور 

  . ( 117s تحدي ) بسرعة   كبیرة جدا ؟

نذكر أن كمیة الحركة الزاویة الرباعیة معرفة طبیعیا بالشكل :  

 !

إن الـدلـیلین یـقتضیان أن كـمیة الحـركـة الـزاویـة الـربـاعـیة هـي تـنسور و لیسـت شـعاع . كـمیة الحـركـة الـزاویـة مـصونـة ، أیـضا فـي 
النسـبیة الـخاصـة ( تحـدي 118e ) . كـمیة الحـركـة الـعطالـیة تـعرف طـبیعیا بـعامـل تـناسـب بـین السـرعـة الـزاویـة و كـمیة الحـركـة 



الـزاویـة . و بـالـمناسـبة ، كـیف یـمكن تحـدیـد فـیما إذا كـان الجسـیم الـمیكروسـكوبـي ، الـصغیر جـدا بـحیث یـتعذر رؤیـته ، یـدور ؟ 
 . ( 	119s تحدي )

مـن أجـل جسـیم دوار ، فـإن الـطاقـة الـدورانـیة هـي جـزء مـن كـتلة الـسكون . یـمكن أن تـریـد حـساب النسـبة بـالنسـبة لـألرض و 
 . ( 120	e تحدي ) الشمس . إنها لیست كبیرة

مـا هـي عـالقـة الـطاقـة الـدورانـیة النسـبیة ( تحـدي 121s ) ، و مـن أجـل عـالقـتها مـع كـمیة الحـركـة الـزاویـة الـربـاعـیة ؟ ( تحـدي 
 . ( 122s

الـدوران یـعطي أیـضا اثـر دوبـلر الـدورانـي . إن مـالحـظته فـیها خـدعـة  لـكن فـي هـذه األیـام الـطریـقة الـمنتظمة تـنفذ فـي مـخابـر 
الـلیزر الـمحكم . و لـرؤیـتها ، یـحتاج الـمرء إلـى حـزمـة ضـوئـیة مسـتقطبة دائـریـا ، مـثل هـذه الحـزم مـتوفـرة فـي الـعدیـد مـن 
الـمخابـر . عـندمـا مـثل هـذه الحـزمـة تـنعكس مـن سـطح دوار قـابـل لـالسـتقطاب ، فـإن تـردد الحـزمـة الـمنعكسة یـزاح بنسـبة مـئویـة 
مـعینة لـلضوء . و انـزیـاح أثـر دوبـلر الـدورانـي هـذا یـعطى بـتردد الـدوران للسـطح . و األثـر مـهم فـي نـظریـة أثـر فـاراداي وقـد 
اسـتخدم لـلتو لـقیاس دوران الـعناصـر الـضوئـیة الـمختلفة و حـتى دوران الجـزیـئات . فـي یـوم مـا ، یـمكن أن یـكون األثـر مـفیدا فـي 

الهندسة أو الفلك ، لقیاس سرعة دورات األجسام البعیدة أو الدوارة الدقیقة .   

حركة الموجة  

األمـواج أیـضا تتحـرك . لـقد رأیـنا فـي فـیزیـاء غـالـیلیلو ( المجـلد I ، صـفحة 292	 ) أن الـموجـة الـجیبیة أو الـتوافـقیة هـي مـوصـوفـة 
مـن بـین أشـیاء أخـرى بـالـتردد الـزاوي 2πν	ω=	 و بـشعاع الـموجـة k ، حـیث 2π/λ	=	k . فـي النسـبیة الـخاصـة الـمقداریـن 

مجتمعین في شعاع الموجة الرباعي L	 الذي یعطى بالشكل :  

 !

كـالـمعتاد ، سـرعـة الـطور لـلموجـة الـتوافـقیة هـي λν	=	ω/k . شـعاع الـموجـة الـربـاعـي مـن أجـل الـضوء لـه الـقیمة 0 ، وهـو شـعاع 
 (123e تحدي ) صفري . من أجل األمواج األبطأ ، مثل أمواج الصوت فإن شعاع الموجة الرباعي هو مثیل زمني

الطور φ لموجة یمكن اآلن تعریفه بالشكل :  

 !

وكونه قیمة سلمیة ، كما هو متوقع ، فإن طور أي موجة سواء كانت ضوءا ، صوتا أو أي نوع آخر هو نفسه بالنسبة لكل 
  . ( 	124	e تحدي ) * المراقبین : الطور ثابت نسبیا

لنفرض أن مراقبا ذو سرعة U رباعیة یجد موجة ذات شعاع رباعي L لها التردد ν . بیّن أن :  

 !

  . ( 125s تحدي ) یجب أن یتحقق

 ---

	(dω/c	, و أخیرا (ω/c	,	k)(c,vphase)=0 	 بالتالي (ω/c	,	k)(ct,x)=φ في مفهوم المركبات ، العالقات المهمة هي*
  . dk)(c,vgroup)=0



 !

الشكل 51 – الحركة المستقیمة بین نقطتین B	&	A هي حركة التي تتطلب أطول زمن أصلي 

ω/ فـي طـریـقة مـختلفة غـیر سـرعـة الجسـیم ، مـا عـدا فـي حـالـة ω/k بـشكل مـثیر ، تـحویـل  طـور الـموجـة الـربـاعـي  - السـرعـة
k=c . ( الـمرجـع 25	 ) . أیـضا عـالقـة الـحیود مـن أجـل حـركـة الـموجـة تـختلف عـن تـلك الـعائـدة لحـركـة الجسـیم ونـحن بـحاجـة 
لـتعریـف الـفعل . لـقد عـلمنا لـلتو ( المجـلد I ، صـفحة 247 ) أن الـفعل الـفیزیـائـي هـو قـیاس لـلتغیر الـذي یحـدث فـي جـملة . مـن 
أجـل الجسـیم المتحـرك بـعطالـة أو بـشكل حـر ، فـإن الـتغیر الـوحـید هـو تـكة سـاعـته األصـلیة . بـالـنتیجة فـعل الجسـیم الحـر سـیكون 
مـتناسـبا مـع الـزمـن األصـلي الـمنقضي . مـن أجـل الـحصول عـلى وحـدة قـیاسـیة ألزمـنة الـطاقـة الـزمـن  أو Js لـلفعل فـإن التخـمین 

الواضح من أجل فعل الجسم الحر هو :  

 !

حیث τ هو الزمن األصلي على طول مساره . هذه في الحقیقة عالقة صحیحة .  

باختصار في الطبیعة ، 

كل الجسیمات تتحرك بحیث أن الزمن األصلي المنقضي – أو زمن ساعة الید – یكون أعظمي 	-

بمعنى آخر ، مرة ثانیة نجد أن في الطبیعة أشیاء تتغیر بشكل صغیر قدر اإلمكان . الطبیعة مثل رجل عجوز حكیم : 
حركاتها بطیئة قدر اإلمكان . إذا كنت تفضل ، كل تغیر في الطبیعة یكون فعال أعظمیا (المجلد I ، صفحة 252 ) و كما 

ذكرنا سابقا سمى برتراند روسل هذا بقانون الكسل الكوني .  

  باستخدام ثبات سرعة الضوء ، فإن مبدأ أقل الفعل یمكن بالتالي إعادة صیاغته :  

األجسام خاملة بالقدر الذي تستطیعه 	-

یبین الشكل 51 أمثلة عن قیم األزمنة األصلیة لجسم یتحرك من نقطة ألخرى في الفراغ الحر . إن الحركة المستقیمة و التي  
تختارها الطبیعة هي الحركة ذات أطول زمن أصلي ( صفحة 49 ) .( تذكر النتیجة المعطاة أعاله : السفر أكثر یبقیك شابا 



أكثر ) .لكن هذا الفرق في الزمن األصلي ملحوظ فقط من أجل السرعات النسبیة و المسافات الكبیرة – مثل تلك التي ترى 
في الشكل – و بالتالي ال نعاني من أي أثر في الحیاة الیومیة غیر النسبیة .  

نالحظ أن الزمن األصلي األعظي مكافئ للفعل األصغري , وكال العبارتین لهما نفس المحتوى . كال العبارتین تعبران عن 
مبدأ أقل الفعل . من أجل جسم حر ، فإن التغیر في الزمن األصلي یكون أعظمي و الفعل أصغري من أجل حركة مستقیمة 

ذات سرعة ثابتة . مبدأ الفعل األقل بالتالي یقتضي مصونیة الطاقة ( النسبیة ) و كمیة الحركة . هل یمكنك غثبات هذا ؟ 
  . ( 127	e تحدي )

! الذي  العالقة (68	) من أجل الفعل وضعت من قبل ماكس بالنك . في عام 1906	 بالدراسة تفصیال ، وجد أن كم الفعل 
 ( 128s تحدي ) هو ثابت نسبیا ( مثل ثابت بولتزمان ) . هل یمكنك تخیل كیف فعل هذا ؟ k اكتشفه مع ثابت بولتزمان

الفعل أیضا یمكن كتابته بشكل أكثر تعقیدا ، و هذا یتجلى بطرق مخیفة . هذه الطرق المتكافئة لكتابته هي مناسبة بشكل 
خاص لتحضیرنا من أجل النسبیة العامة :  

 !

حیث s قیمة اختیاریة ما ، و لكن تتزاید بشكل أحادي الوتیرة ، تابع لـ τ مثل τ نفسه .  

كما هو معتاد القیمة ηαβ للنسبیة الخاصة هي  

 !

  ( 	129	e تحدي )  . یمكنك بسهولة إثبات شكل الفعل ( 69) باستنتاج معادلة الحركة بالشكل المعتاد

بـاخـتصار ، الـطبیعة لیسـت فـي عجـل : كـل جـسم یتحـرك بـطریـقة أن سـاعـته الـخاصـة تـبین أطـول تـأخـیر مـمكن مـقارنـة مـع أي 
حـركـة بـدیـلة قـریـبة . هـذا الـمبدأ الـعام أیـضا صـالـح مـن أجـل الجسـیمات تـحت تـأثـیر الـجاذبـیة ، كـما سـنرى فـي الـفقرة حـول النسـبیة 
الـعامـة ، و مـن أجـل الجسـیمات تـحت تـأثـیر مـتبادل للكهـربـاء أو الـمغناطیسـیة . و فـي الـحقیقة مـبدأ الـزمـن األصـلي األعـظمي أي 
مـبدأ الـفعل األقـل  صـالـح فـي كـل حـاالت الحـركـة الـتي تـوجـد فـي الـطبیعة , أیـضا سـنكتشفها  خـطوة بـعد خـطوة . بـالنسـبة لـآلن 
عـلینا فـقط أن نـالحـظ أن أطـول زمـن أصـلي یـتحقق عـندمـا الـفرق الـمتوسـط بـین الـطاقـة الحـركـیة و الـكامـنة یـكون أصـغریـا . ( هـل 

یمكن أن تثبت هذا ؟ ) ( تحدي e	130 ) . بالتالي لقد استعدنا مبدأ الفعل األقل في الصیاغة الیومیة .  

سـابـقا رأیـنا أن الـفعل یـقیس الـتغیر الـجاري فـي جـملة ( مجـلد I ، صـفحة 247 ) . النسـبیة الـخاصـة تـبین أن الـطبیعة تـقلل الـتغیر 
بـتكبیر الـزمـن األصـلي . فـي الـطبیعة الـزمـن األصـلي دائـما أعـظمي . بـمعنى آخـر ، األشـیاء تتحـرك عـلى طـول الـمسارات 
الـمعرفـة بـواسـطة مـبدأ الـتقادم األعـظمي . هـل یـمكن أن تشـرح لـماذا الـتقادم األعـظمي و الكسـل الـكونـي مـتكافـئان ؟ ( تحـدي 

  . ( 131e

عـندمـا تـرمـي حجـرا فـإن الحجـر یـتبع مـسارا بـشكل قـطع زائـد بـشكل مـا . و إذا رمـیته أعـلى ، فـإنـه سـیتحرك أسـرع و الـذي یـبطئ 
مـن تـقادمـه . و إذا رمـي أبـطا ، فـإنـه أیـضا سـیتقادم بـشكل أكـثر بـطئا أنـه عـند ارتـفاع أخـفض فـإنـك تـبقى أكـثر شـبابـا و كـما 

سنرى . المسار الفعلي بالتالي هو مسار الذي یعظم من التقادم .  



بـالـتالـي مـرة ثـانـیة نجـد أن الـطبیعة مـعاكـسة ألفـالم هـولـیوود : الـطبیعیة تـتغیر فـي الـشكل أألكـثر اقـتصادیـة  الـممكن – و كـل 
الحركة تحقق أصغر قدر ممكن من الفعل . دراسة المعنى األعمق لهذه النتیجة یترك لك : استمتع بذلك . ! 

التحویالت المطابقة  

الـتمییز بـین الـفراغ و الـزمـن فـي النسـبیة الـخاصـة یـعتمد عـلى الـمراقـب الـعطالـي . مـن نـاحـیة أخـرى ، كـل الـمراقـبین الـعطالـیین 
مـتفقین عـلى الـموضـع ، الـشكل و تـوجـه مخـروط الـضوء فـي نـقطة . بـالـتالـي فـي نـظریـة النسـبیة ، مـخاریـط الـضوء هـي األجـسام 
الـفیزیـائـیة األسـاسـیة . مـن أجـل خـبیر فـي النسـبیة ، فـإن الـفراغ – الـزمـن هـو مجـموعـة كـبیرة مـن الـمخاریـط الـضوئـیة . بـمعرفـة 
أهـمیة الـمخاریـط الـضوئـیة   یـمكن أن تـسأل إذا كـان الـمراقـبین الـعطالـیین هـم الـوحـیدیـن فـقط الـذیـن یـالحـظون نـفس الـمخاریـط 

الضوئیة . بشكل مدهش ینتج أن المراقبین اإلضافیین یفعلون ذلك أیضا .  

أول نـوع مـن الـمراقـبین اإلضـافـیین الـذیـن یـبقون مـخاریـط الـضوء ثـابـتة هـم أولـئك الـذیـن یسـتخدمـون واحـدات قـیاس الـتي فـیها كـل 
مجاالت الزمن و الطول تضرب بعامل قیاس λ . و التحویالت بین هؤالء المراقبین أو نقاط الرؤیة لهم تعطى بالشكل:     

 !

وهي تسمى بالتمددات أو التحویالت القیاسیة / السلمیة .  

الـنوع الـثانـي مـن الـمراقـبین اإلضـافـیین یـوجـدون بـتطبیق مـا یـعرف بـالـتحویـالت الـتطابـقیة الـخاصـة . وهـذه هـي تـراكـیب لـلعكس / 
القلب .  

 !

حیث تحویل الشعاع الرباعي  ba هو    

 !

و معكوس / مقلوب ثاني . ( تحدي 152e ) . وبالتالي التحویالت التطابقیة الخاصة هي :  

 !

هـذه الـتحویـالت تـعرف بـالـتطابـقیة ألنـها ال تـغیر زوایـا األشـكال الـصغیرة ( بـشكل مـتناهـي فـي الـصغر ) ،كـما یـمكنك أن تـتأكـد 
مـن ذلـك ( تحـدي 133e ) . الـتحویـالت بـالـتالـي تـترك الـشكل ( لـألجـسام الـصغیرة بـشكل مـتناهـي ) بـال تـغییر . مـثال هـي تـحول 
الــدوائــر الــمتناهــیة بــالــصغر إلــى دوائــر مــتناهــیة فــي الــصغر و الــكرات  ( الــكبرى ) الــمتناهــیة بــالــصغر إلــى كــرات               
( كـبرى) مـتناهـیة بـالـصغر . الـتحویـالت تـسمى خـاصـة أن مجـموعـة الـتطابـق الـكامـل تـشمل الـتمددات / الـتوسـعات و تـحویـالت 

لورنتز غیر المتجانسة أیضا .* 

 .( 135e تحدي ) الحظ أن الطریق التي تترك بها التحویالت الخاصة مخاریط الضوء ثابتة هي ماهرة . ادرس القضیة



نـظرا ألن الـتمددات ال تـترافـق مـع تـحویـالت زمـنیة ، لـیس هـناك كـمیة مـصونـة مـرتـبطة بهـذا الـتناظـر . ( نـفس الشـيء صـحیح 
بـالنسـبة لـدفـعات لـورنـتز ) . عـلى الـعكس فـإن الـدورانـات و االنـتقاالت الـخاصـة تـرتـبط بـانـتقاالت الـزمـن و بـالـتالـي تـؤدي إلـى 

كمیات مصونة .    

فـي الـملخص : الـخالء هـو ثـابـت تـطابـقیا – فـي الـمعنى الـخاص الـذي ذكـر لـلتو – بـالـتالـي أیـضا الـتمددات ثـابـتة. هـذه طـریـقة 
أخـرى لـلقول أن الـخالء لـوحـده لـیس كـافـیا لـتعریـف األطـوال كـما ال یـثبت عـامـل قـیاس . كـما سـنتوقـع فـإن الـمادة بـالـضرورة تـقوم 
بـذلـك . فـي الـحقیقة الـتحویـالت الـتطابـقیة ( الـخاصـة ) لیسـت تـناظـرات لـألوضـاع الـحاویـة لـلمادة . الخـالء ثـابـت تـطابـقیا                        

و الطبیعة ككل لیست كذلك .**   

لـكن الـثبات الـتطابـقي أو الـثبات لـمخاریـط الـضوء كـافـي لـلسماح بـقیاسـات السـرعـة . الـثبات الـتطابـقي أیـضا ضـروري لـقیاسـات 
  . ( 	137e تحدي ) . السرعة كما یمكن أن تتأكد بنفسك

لـقد رأیـنا أن الـثبات الـتطابـقي یـقتضي تـناظـر مـقلوب : أي أن الـمقایـیس الـكبیرة و الـصغیرة لـلخالء مـرتـبطان . و هـذا یـعني أن 
ثـبات سـرعـة الـضوء مـرتـبطة بـوجـود تـناظـر مـقلوب . وهـذا االرتـباط الـمحیر یـعطینا لـمحة أولـى لـمغامـرات سـنصادفـها فـي 

الجزء األخیر من مغامرتنا .  

 !

الشكل 52 – الصور المتحركة تبین مراقب یتسارع على طریق في صحراء حتى یصل لسرعات نسبیة . التجربة تبین 
الموضع على طول الطریق . الحظ كیف تبدو األشیاء و هي تتراجع بالرغم من الحركة لألمام .   

المراقبین المتسارعین 

حـتى اآلن لـقد درسـنا فـقط مـا یـقول الـمراقـبون الـعطالـیون أو المتحـركـون بحـریـة لـبعضهم الـبعض عـند الحـدیـث عـن نـفس 
الـمراقـبة . مـثال لـقد رأیـنا سـاعـات متحـركـة دائـما تسـیر بـبطء . و الـقصة تـصبح حـتى أكـثر امـتاعـا عـندمـا واحـد أو كـال الـمراقـبین 

یكون متسارعا .  

یـسمع الـمرء فـي بـعض األحـیان أن النسـبیة الـخاصـة ال یـمكن اسـتخدامـها لـوصـف الـمراقـبین الـمتسارعـین . هـذا خـطأ ، تـمامـا مـثل 
خـطأ الـقول أن فـیزیـاء غـالـیلیو ال یـمكن اسـتخدامـها لـلمراقـبین الـمتسارعـین . التحـدیـد الـوحـید للنسـبیة الـخاصـة هـو أنـه ال یـمكن 
اسـتخدامـها فـي فـراغ – زمـن غـیر مسـطح أو مـنحني . األجـسام الـمتسارعـة تـوجـد فـي الـفراغ – الـزمـن المسـطح                  و 

بالتالي یمكن مناقشتها في النسبیة الخاصة .  

كـمقبل ، لـنرى مـا یـقولـه الـمراقـب الـمتسارع اإلغـریـقي حـول سـاعـة عـطالـیة لـمراقـب رومـانـي و الـعكس بـالـعكس ( الـمرجـع 96) 
نحن نفترض أن المراقب اإلغریقي المبین في  

 ---

*مجـموعـة كـل الـتحویـالت الـمطابـقة الـخاصـة تـشكل مجـموعـة ذات أربـعة بـارامـترات ، بجـمع الـتمددات ، و تـحویـالت لـورنـتز 
غـیر الـمتجانـسة یـحصل الـمرء عـلى خـمسة عشـر بـارامـترا مـن أجـل مجـموعـة الـمطابـقة الـكلیة ( تحـدي 134e ). بـالحـدیـث 



ریـاضـیا ، مجـموعـة الـمطابـقة  مـتماثـلة الـشكل مـوضـعیا وفـق (2,2)	SU و المجـموعـة البسـیطة 4,2)	(	SO .هـذه الـمفاهـیم 
سنشرحها الحقا ( المجلد V	 ، صفحة 358 ) . الحظ أن كل هذا صحیح فقط من أجل األبعاد الرباعیة للفراغ- الزمن . 

فـي الـبعدیـن -  الـحالـة الـمهمة األخـرى – مجـموعـة الـمطابـقة هـي مـتماثـلة الـشكل مـع مجـموعـة تـحویـالت اإلحـداثـیات التحـلیلیة 
االختیاریة و بالتالي هي ذات أبعاد ال نهائیة .  

**الـحقل الـذي فـیه كـتلة ال یـمكن أن یـكون ثـابـت تـطابـقیا : بـالـتالـي الـثبات الـتطابـقي لـیس تـناظـرا تـامـا لـكل الـطبیعة . هـل یـمكنك 
 . ( 		136e تحدي ) في كثافة الالغرانجیان هو لیس ثبات تطابقي ؟ mφ2 إثبات أن حد الكتلة

نـالحـظ أن مجـموعـة الـتطابـق ال تظهـر فـقط فـي كـینماتـیك النسـبیة الـخاصـة و بـالـتالـي لیسـت تـناظـرا لـلفراغ : المجـموعـة الـتطابـقیة 
أیـضا مجـموعـة تـناظـر لـلتأثـیرات الـمتبادلـة الـفیزیـائـیة  مـثل الكهـرطیسـیة ، طـالـما أن بـوزونـات اإلشـعاع الـموجـودة لـها كـتلة 
صـفریـة كـما فـي حـال الـفوتـون . فـي كـلمات بسـیطة ، فـإن كـال مـن الـخالء و كـل هـذه الـحقول اإلشـعاعـیة مـكونـة مـن جسـیمات 

عدیمة الكتلة هي ثابتة تطابقیا . الحقول الناتجة عن جسیمات ذات كتلة للیست كذلك .  

یـمكننا حـتى الـذهـاب أبـعد . كـل الجسـیمات األولـیة الـمالحـظة حـتى اآلن لـها كـتل الـتي هـي مـن عـدة مـراتـب فـي الـقیمة أصـغر مـن 

!. بـالـتالـي یـمكن الـقول أنـها تـملك تـقریـبا كـتلة مـتالشـیة ، و الـتناظـر الـتطابـقي یـمكن بـالـتالـي أن یـرى  كـتلة بـالنـك 
كـتناظـر تـقریـبي لـلطبیعة . فـي هـذا الـشكل ، كـل الجسـیمات ذات الـكتلة یـمكن أن تـرى كـتصحیحات صـغیرة أو اضـطرابـات 
لـحقول عـدیـمة الـكتلة أي ثـابـتة تـطابـقیا . و بـالـتالـي مـن أجـل إنـشاء نـظریـة أسـاسـیة فـإن الغـرانـجیانـات الـثبات الـتطابـقي غـالـبا 

یفترض أنها تعطي تقریب بدء جید . 

 !

الشكل 53 – أبسط وضع لمراقب عطالي و متسارع 

الـشكل 53 یتحـرك عـلى طـول الـمسار x(t) كـما یـالحـظ مـن قـبل الـمراقـب الـعطالـي الـرومـانـي . بـشكل عـام ، نسـبة مـعدل  الـساعـة 

! .هـنا اإلحـداثـیات اإلغـریـقیة  تـنشأ  اإلغـریـقیة – الـرومـانـیة تـعطى بـالـشكل 
بـواسـطة طـریـقة بسـیطة : خـذ مجـموعـتین مـن األحـداث مـعرفـتین بـواسـطة t2	=	t	&	t=t1 و اجـعل τ2	&		τ1 نـقاط حـیث هـذه 

المجموعات تتقاطع مع محور الزمن للمراقب اإلغریقي .*  

أوال نـفترض بـاخـتصار أن الـمراقـب أإلغـریـقي أیـضا عـطالـي و یتحـرك بسـرعـة v تـالحـظ مـن قـبل الـمراقـب الـرومـانـي . نسـبة 
الساعة للمراقب اإلغریقي تعطى بالتالي بالشكل :  

 !

وهي عالقة اعتدنا علیها اآلن . ( تحدي 138e ) . سنجد ثانیة أن الساعات المتحركة عطالیا تسیر ببطء .  

من أجل الحركات المتسارعة للمراقب اإلغریقي فإن الشكل التفاضلي للمنطق أعاله هو ضروري . ( المرجع 96	 ) . نسبة 
معدل الساعة اإلغریقیة / الرومانیة هي dτ/dt . للقیام بهذا نفترض ثانیة أن المراقب اإلغریقي یتحرك على طول المسار 

x(t) كما یقاس من قبل المراقب الروماني . و نجد مباشرة أن :  



 !

و بالتالي  

 !

وهذه معا و بمرتبة أولى هذه المعادالت تعطي :  

 !

تبین النتیجة أن الساعات المتسارعة تسیر بسرعة أو ببطء تبعا لموضعها x و إشارة تسارعها a . و هناك اقتباس في 
المعادلة السابقة حیث یمكننا أن نرى مباشرة أن المراقب اإلغریقي یالحظ 

 !

 ---

*هذه المجموعات هي ما یسمیه الریاضیون األسطح الفوقیة .  

 !

الشكل 54 – مراقب یتسارع على طول طریق في المدینة . یبین الفیلم منظر 360 درجة حول المراقب ، الحدود بالتالي 
تبین الوضع خلف ظهره ، حیث البیوت تقع قرب أفق الحدث ، و تبقي بحجم ثابت و مسافة ثابتة . 

الـذي لـیس مـقلوب الـمعادلـة (78	) . و هـذا الـفرق یـصبح أكـثر ظـهورا فـي الـحالـة البسـیطة لـساعـتین بـنفس السـرعـة واحـدة لـها 
تسارع ثابت g تجاه المبدأ بینما األخرى تتحرك عطالیا ( المرجع 96 )  بالتالي لدینا :  

 !



و 

 !

سوف نناقش هذه الحالة بمزید من التفصیل قریبا . و لكن أوال علینا أن نوضح مفهوم التسارع ( صفحة 99	 ). 

إطارات التسارع المرجعیة  

كـیف یـمكننا الـتأكـد فـیما إذا كـنا نـعیش فـي إطـار عـطالـي مـرجـعي ؟ لـنعرف أوال الـمصطلح . اإلطـار الـعطالـي ( الـمرجـعي) لـه 
خـاصـتین محـددتـین . األولـى ، األطـوال  و الـمسافـات الـمقاسـة بـواسـطة مسـطرة تـوصـف بـواسـطة الـهندسـة اإلقـلیدیـة . بـمعنى آخـر 
الــمساطــر تــتصرف كــما فــي الــحیاة الــیومــیة . بــشكل خــاص الــمسافــات الــتي تــوجــد بــعد كــم مــن الــمساطــر مــوضــوعــة                 
( الـقضبان) واحـدة تـلو األخـرى  لـتصل مـن نـقطة ألخـرى و هـذا مـا یـعرف بـمسافـات   الـقضیب – و تـتصرف كـما فـي الـحیاة 
الـیومـیة . مـثال مـسافـات الـقضیب تـخضع لـنظریـة فـیثاغـورث فـي حـال الـمثلثات الـقائـمة . ثـانـیا ، فـي األطـر الـعطالـیة سـرعـة 
الـضوء ثـابـتة . بـمعنى آخـر أي مـراقـبین فـي ذلـك اإلطـار ، بـشكل مسـتقل عـن زمـنهما و مـوضـعهما ، یـقومـان بـالـمالحـظة الـتالـیة : 
النسـبة c بـین ضـعفي مـسافـة الـقضیب بـین نـقطتین و الـزمـن الـذي یسـتغرقـه الـضوء لـالنـتقال مـن نـقطة ألخـرى و یـعود هـو دائـما 

نفسه .  

بـشكل مـكافـئ اإلطـار الـعطالـي هـو الـذي فـیه كـل الـساعـات دائـما تـبقى مـتزامـنة و الـذي هـندسـته إقـلیدیـة . بـشكل خـاص ، فـي إطـار 
عـطالـي كـل الـمراقـبین فـي اإلحـداثـیات الـثابـتة دائـما یـبقون عـند الـسكون بـالنسـبة لـبعضهم الـبعض . ولـكن هـذا الشـرط األخـیر  هـو 

أعم . هناك حاالت غیر عطالیة أخرى حیث تكون هذه هي الحالة .  

األطـر غـیر الـعطالـیة ، األطـر الـمتسارعـة ، هـي مـفهوم مـفید فـي النسـبیة الـخاصـة . فـي الـحقیقة نـحن كـلنا نـعیش فـي مـثل هـذه 
األطـر . و یـمكننا اسـتخدام النسـبیة الـخاصـة لـوصـف الحـركـة فـي مـثل هـذا اإلطـار الـمتسارع ، وبهـذا الـشكل الـذي اسـتخدمـنا فـیه 

فیزیاء غالیلیو لوصفها في بدایة رحاتنا .  

اإلطار العام المرجعي هو مجموعة مستمرة من المراقبین الذین یبقون في سكون بالنسبة لبعضهم البعض . ( المرجع 97) 

هـنا " عـند الـسكون بـالنسـبة لـبعضهم الـبعض " تـعني أن الـزمـن لـإلشـارة الـضوئـیة كـي تـذهـب مـن مـراقـب آلخـر و تـعود هـي ثـابـتة 
مـع الـزمـن أو بـشكل مـكافـئ أن قـضیب الـمسافـة بـین الـمراقـبین ثـابـت . و أي إطـار مـرجـعي یـمكن بـالـتالـي أن یـسمى مجـموعـة 
صـلبة / جـاسـئة مـن الـمراقـبین . و بـالـتالـي نـالحـظ  أن اإلطـار الـعام الـمرجـعي لـیس نـفسه كمجـموعـة عـامـة مـن اإلحـداثـیات حـیث 
األخـیرة عـادة لیسـت جـاسـئة . و لـكن إذا كـان كـل الـمراقـبین مـتصلین بـشكل جـاسـئ لـدیـهم قـیم إحـداثـیات ثـابـتة فـإنـنا نتحـدث عـن 
جـملة إحـداثـیات جـاسـئة . مـن الـواضـح أن هـذه هـي األكـثر فـائـدة عـندمـا یـتعلق األمـر بـوصـف أطـر مـتسارعـة مـرجـعیة *  الحـظ 
أن مـراقـبین كـالهـما یتحـركـان بسـرعـة v كـما تـقاس فـي إطـار عـطالـي مـا فـإنـها یـالحـظان أنـهما سـاكـنین بـالنسـبة لـبعضهما الـبعض 
فـقط إذا كـانـت هـذه السـرعـة ثـابـتة  ( تحـدي 139e ), مـرة ثـانـیة مجـد أن شـخصین مـربـوطـان لـبعضهما الـبعض بـواسـطة حـبل و 
عـلى مـسافـة ( صـفحة 54	 ) بـحیث أن الـحبل هـو تـحت الشـد ، سـوف یـرون الـحبل یـنقطع                ( أو یـعلق سـائـبا ) إذا كـانـا 

متسارعین معا ( أو متباطئین ) بسرعات نسبیة بنفس الشكل تماما . التسارع في النسبیة یتطلب تفكیرا دقیقا .  

    .( 140ny تحدي ) ( 	صفحة 66 ) هل یمكنك بیان كیف نسبة التسارع تدخل في تعریف الكتلة في النسبیة الخاصة ؟

 التسارع الثابت  

الـتسارع هـو مـوضـوع فـیه حـیلة ، الـمراقـب الـذي دائـما یـشعر بـنفس الـوقـة عـلى جـسمه یـدعـى مـتسارع بـانـتظام . إن تـسارعـه 
الـصلي ثـابـت . و بـشكل أكـثر دقـة ، فـإن الـمراقـب الـمتسارع بـشكل مـنتظم هـو مـراقـب الـذي تـسارعـه فـي كـل لحـظة یـقاس 
بـواسـطة إطـار عـطالـي بـالنسـبة لـلمراقـب الـذي فـي الـسكون فـي تـلك اللحـظة ، ودائـما  یـملك نـفس قـیمة B . مـن الـمهم مـالحـظة أن 

التسارع المنتظم لیس تسارعا منتظما عندما یالحظ دائما من نفس اإلطار العطالي . وهذا فرق مهم عن الحالة الغالیلیة. 

من أجل الحركة المتسارعة بانتظام بالمعنى الذي تم تعریفه للتو ، الرعشة الرباعیة صفر فإننا بحاجة إلى :  



 !

حیث g ثابت مستقل عن t ( مرجع 99 ). و أبسط حالة هي الحركة ذات التسارع المنتظم هي أیضا الخطیة المستقیمة ، أي 
التي تسارعها a	 موازي لـ v	 في لحظة ما من الزمن و ( بالتالي ) من أجل كل األزمنة األخرى أیضا . في هذه الحالة 

   ( 141	e تحدي ) یمكننا كتابة ، باستخدام األشعة الثالثیة

 !

 ----

*هناك أساسا فقط نوعین من إطارات اإلحداثیات الجاسئة ، بعید عن اإلطارات العطالیة : ( مرجع 89 ) :  

! ذو التسارع االختیاري و لكن الثابت للمبدأ . التسارع هو  - اإلطار 
 !

! . هنا المحور z هو  - اإلطار الدوار بانتظام 
 . r2	=	x2	+	y2 محور الدوران و

 !

 . g الذي یتسارع بشكل خطي مستقیم و منتظم بتسارع Ω الشكل 55 – الحركة القطعیة الزائدة لمراقب

   :( 142	e التحدي ) نحصل على v(t) و الحل بالنسبة لـ ، x بأخذ اتجاه الذي نتحدث عنه لیكون المحور

 !

حیث افترض أن v(0)=0 . و نالحظ من أجل األزمنة الصغیرة أننا نحصل على gt	=	v و من أجل األزمنة الكبیرة =c	v و 
  ( 143	e تحدي ) كالهما متوقعان . و بالتكامل نجد أن المراقب المتسارع یتحرك على طول المسار



 !

حـیث افـترضـنا أن /g	c2	x(0)= ، مـن أجـل إبـقاء الـعالقـة بسـیطة . بسـبب هـذه الـنتیجة الـمعروضـة فـي الـشكل 55 ، الـمراقـب 
یتحـرك بـشكل خـطي مسـتقیم ، و یـتسارع بـانـتظام یـقال بـأنـه یـخضع لحـركـة قـطعیة زائـدة . مـن أجـل األزمـنة الـصغیرة ، خـط 
الـعالـم یـرجـع إلـى الـمعتاد gt2/2+x0	=	x بـینما مـن أجـل األزمـنة الـكبیرة فـإنـه =ct	x كـما هـو مـتوقـع . الحـركـة بـالـتالـي مـتسارعـة 

بانتظام فقط من أجل الجسم المتحرك نفسه ، و لكن لیست بالنسبة لمراقب خارجي ، مرة ثانیة كما هو متوقع .  

الـزمـن األصـلي τ لـلمراقـب الـمتسارع تـرتـبط بـالـزمـن t بـإلطـار الـعطالـي بـالـطریـقة الـمعتادة بـالـشكل dτ	γ	dt=	 . بـاسـتخدام 
العالقة  من أجل السرعة للمعادلة (84	) نحصل على * ( المرجع 100	&	99 ) . 

    

 !

 ---

*(المرجع 101 ) استخدم مجموعة عالقاتك الریاضیة المفضلة – كل شخص یجب أن یكون لدیه مجموعة – الستنتاج 
   cosh	y	=	(	ey	+	e-y)/2 و sinh	y	=	(	ey	–	e-y)/2 : هذا . الجیب القطعي و التجیب القطعي یعرفان  بالشكل

 ! وهذا یقتضي أن 

مـن أجـل الـعالقـة بـین الـزمـن األصـلي τ و الـزمـن t و الـموضـع x الـمقاس  مـن قـبل مـراقـب عـطالـي خـارجـي رومـانـي . سـوف 
نصادف هذه العالقة ثانیة خالل دراستنا للثقوب السوداء .  

هـل الـعالقـة األخـیرة تـبدو مـملة ؟ فـقط تـخیل أنـك تـتسارع عـلى دراجـتك الـناریـة بـمقدار m/s2	=10	g مـن أجـل الـزمـن األصـلي 
τ الـبالـغ 25	 سنـة . هذـا سیـأتيـ بكـ أبعـد منـ نهـایةـ الكـون المـعلوم ، أال یستـحق  هذـا المـحاولةـ ؟ لسـوء الحظـ ال یمـكن ال 
لـلدراجـات الـناریـة و ال الـصواریـخ أن تـتسارع بـمثل هـذا الـشكل ( تحـدي 144s ) حـیث أن خـزانـات وقـودهـا یـجب أن تـكون 

ضخمة . هل یمكنك تأكید هذا ؟  

من أجل التسارع الخطي المستقیم ، فإن اإلحداثیات تحول بالشكل :  

 !

حیث τ اآلن هو إحداثي الزمن في اإلطار اإلغریقي المتسارع . نالحظ أیضا أن مجال الفراغ – الزمن dσ یحقق : 



 !

و نـظرا ألنـه مـن أجـل dτ=0 الـمسافـات تـعطى بـنظریـة فـیثاغـورث ویـكون اإلطـار الـمرجـعي فـي الـحقیقة جـاسـئ ( الـمرجـع 102	 
  . (

بـعد هـذه الـغابـة مـن الـعالقـات ، لـنتحول إلـى سـؤال بسـیط ، الـمبین فـي الـشكل 55 . و الـمراقـب الـرومـانـي الـعطالـي O	 یـرى 
الـمراقـب اإلغـریـقي Ω یـبتعد بـتسارع مسـتمر ، و یتحـرك بـعیدا أكـثر فـأكـثر ، وفـق الـمعادلـة (85	) . مـاذا یـقول الـمراقـب 
اإلغـریـقي حـول زمـیله الـرومـانـي ؟ بـواسـطة كـل الـمعرفـة الـتي لـدیـنا اآلن ، مـن السهـل اإلجـابـة عـلى ذلـك . عـند كـل نـقطة مـن 
مـساره یـرى Ω أن O لـدیـه اإلحـداثـي =0	τ ( هـل یـمكنك إثـبات هـذا ؟ ) ( تحـدي 145e ) ، مـما یـعني أن الـمسافـة إلـى الـمراقـب 
الـرومـانـي كـما تـرى مـن قـبل اإلغـریـقي هـي نـفس مـجال الـفراغ – الـزمـن OΩ . بـاسـتخدام الـعالقـة (85	) نـرى أن هـذا ( الـمرجـع 

  ( 103

 !

الـتي بـشكل مـدهـش كـفایـة ، ثـابـتة فـي الـزمـن . بـمعنى آخـر ، الـمراقـب اإلغـریـقي سـیالحـظ أنـه یـبقى عـلى مـسافـة ثـابـتة  مـن 
الـمراقـب الـرومـانـي عـلى خـالف تـام مـع مـا یـقولـه الـمراقـب الـرومـانـي . خـذ وقـتك لـلتأكـد مـن هـذه الـنتیجة الـغریـبة بـطریـقة أخـرى 
مـا . سـوف نـحتاج إلـیها الحـقا ، لشـرح لـماذا ال تنفجـر األرض . ( هـل یـمكنك تخـمین كـیف یـرتـبط هـذا مـع هـذه الـنتیجة؟)(تحـدي 

  . ( 146	s

آفاق الحدث  

سندرس اآلن النتائج األكثر إدهاشا للحركة المتسارعة ، التي هي في النهایة مرتبطة بشكل وثیق بالنتیجة التي استنتجناها 
للتو . سندرس المسار ، في اإلحداثیات ξ و τ إلطار متسارع بشكل جاسئ لجسم واقع في النقطة c2/g	=	x0	=	x عند كل 

  . 	t األزمنة

 !

الشكل 56	 - الحركة القطعیة الزائدة و آفاق الحدث 



  ( 147	ny تحدي ) * لدینا العالقتین

 !

هـاتـین الـمعادلـتین غـریـبتان . مـن أجـل األزمـنة الـكبیرة τ فـإن اإلحـداثـیات ξ تـقترب مـن قـیمة الحـد g	c2/	–	 و dξ/dτ تـقترب 
مـن الـصفر ز الـوضـع مـشابـه لـذلـك الـعائـد لـركـوب سـیارة تـتسارع بـعیدا عـن امـرأة واقـفة عـلى طـریـق . بـالنسـبة  لـسائـق السـیارة 
الـمرأة تتحـرك  بـعیدا ، لـكن بـعد فـترة ، الشـيء الـوحـید الـذي یـالحـظه سـائـق السـیارة هـو أنـها تـقترب بـبطء مـن األفـق . فـي الـحیاة 
الـیومـیة كـال مـن السـیارة و الـسائـق و الـمرأة عـلى الـطریـق یـرون الـشخص اآلخـر یـقترب مـن أفـقهم الـموافـق ، فـي النسـبیة 

الخاصة ، فقط المراقب المتسارع یقوم بمالحظة من هذا النوع .  

إن مخـطط الـوضـع یـساعـد فـي تـوضـیح الـنتیجة . فـي الـشكل 56 یـمكن أن نـرى أن الـضوء الـصادر عـن أي حـدث فـي الـمنطقتین 
III	&	II ال یمكنه الوصول إلى المراقب اإلغریقي . تلك األحداث تكون مخفیة عنه و ال یمكن أن یالحظها .  

الحـدود بـین جـزء الـفراغ – الـزمـن الـتي  یـمكن مـالحـظتها و الجـزء الـذي ال یـمكن مـالحـظته یـسمى بـأفـق الحـدث . لـكن مـن 
الـغریـب كـفایـة أن الـضوء مـن الـمراقـب اإلغـریـقي یـمكن أن تـصل لـلمنطقة II . آفـاق الحـدث بـالـتالـي تـعمل مـثل الـبوابـة وحـیدة 
االتـجاه مـن أجـل الـضوء و اإلشـارات األخـرى ؟ و نـالحـظ أن أفـق الحـدث هـو سـطح . و بـالـتالـي هـو ظـاهـرة مـختلفة عـن أفـق 
 148e الـحیاة الـیومـیة ، الـذي هـو خـط . هـل یـمكنك إثـبات أن آفـاق الحـدث عـي سـوداء كـما هـو مـوضـح فـي الـشكل 57 ؟ ( تحـدي

 . (

 ---

    *التوابع التي تظهر هنا ، قاطع المجسم و مماس المجسم معرفة باستخدام العالقات من الهامش السفلي في الصفحة 95  

   

 !

 !

الشكل 57 – كیف یبدو شكل أفق الحدث وفق النسبیة الخاصة ( و العامة ) 



وهـكذا ، لیسـت كـل األحـداث الـمالحـظة فـي إطـار عـطالـي مـرجـعي یـمكن مـالحـظتها فـي إطـار مـتسارع مـنتظم . الـمراقـبین 
  . –	c2	/g المتسارعین محدودین . بشكل خاص ، األطر المتسارعة بانتظام تنتج آفاق حدث على مسافة

مثال الشخص الذي یقف یمكن أال یرى أبدا أبعد من هذه المسافة أسفل قدمیه .  

بـالـمناسـبة ، هـل مـن الـصحیح أن الحـزمـة الـضوئـیة ال یـمكن أن تـصل لـمراقـب ذو كـتلة كـبیرة فـي حـركـة قـطعیة زائـدة إذا كـان 
 . (	149s تحدي ) المراقب قاطعا مسافة متقدمة كبیرة ؟

هـنا تحـدي أكـثر تـقدمـا ، الـذي یـحضرنـا للنسـبیة الـعامـة . مـا هـو الـشكل ثـنائـي األبـعاد لـألفـق الـذي یـرى مـن قـبل مـراقـب مـتسارع 
  . ( 150	s تحدي ) بانتظام ؟

  . ( 151s تحدي ) التحدي اآلخر : ما هو األفق الذي یرى من قبل مراقب على عربة ؟

أهمیة األفق  

 فـي النسـبیة الـخاصـة ، اآلفـاق یـمكن أن یـبدو أنـها تـلعب دورا ثـانـویـا . لـكن هـذا االنـطباع خـاطـئ . اآلفـاق هـي مـتكررة و مـهمة. 
من حیث المبدأ إذا كنت ترید مراقبة أفق في مكان ما ، فقط قم بالتسارع في االتجاه المعاكس و أنظر للخلف .  

فـي الـحقیقة ، غـیاب األفـق نـادر : هـذا یـقتضي غـیاب الـتسارع . و نـحن نـعلم أن الحـركـة الـمنتظمة الـعطالـیة محـدودة فـي 
الـطبیعة : و هـي محـدودة بـواسـطة الـجاذبـیة و الـتأثـیرات الـمتبادلـة األخـرى . نـظرا ألنـه فـي الـحیاة الـیومـیة نـحن ال نتحـرك عـطالـیا 

، هناك آفاق في كل مكان . بمعنى آخر الفراغ لیس ال نهائي فعال في الحیاة الیومیة .  

مـتى تـسارعـت یـكون هـناك أفـق خـلفك . اآلن الـجاذبـیة و الـتسارع مـتكافـئان حـیث أنـهما یـختلفان فـقط مـوضـعیا بـتغیر فـي اإلطـار 
المرجعي . و بالتالي الجاذبیة مرتبطة بشكل ال بد منه باآلفاق .  

اآلفـاق هـي فـي كـل مـكان – ألن الـجاذبـیة هـي فـي كـل مـكان . إن الـوصـف النسـبي لـلجاذبـیة یـعرف بـالنسـبیة الـعامـة . و سـوف نجـد 
أنـه فـي النسـبیة الـعامـة ، اآلفـاق تـصبح حـتى أكـثر أهـمیة و تـكرارا : الـسماء الـلیلیة هـي مـثال عـلى األفـق . نـعم الـسماء مـظلمة فـي 
الـلیل ألن الـكون لـیس ذو حجـم ال مـتناهـي . أیـضا سـطح الـثقب األسـود هـو أفـق . و هـناك حـرفـیا بـالیـین الـثقوب الـسوداء فـي 

الكون . و سندرس هذه المواضیع فیما یلي .  

                     ( 490-430BCE ) لـكن اآلفـاق هـي مـهمة لسـبب آخـر  . مـنذ ألـفین و نـصف مـن الـسنین  ، أسـس لـیوسـبیوس مـن إلـینا
و دیـموكـریـتوس مـن أبـیدرا ( 356/370BCE-	460 ) الـنظریـة الـذریـة . و بـشكل خـاص ، صـرحـا أن كـل شـيء مـوجـود فـي 
الـطبیعة – بـمعنى حـدیـث – هـو الجسـیمات و الـفضاء الـفارغ .  مـثال كـل الـمادة تـبین أنـها مـكونـة مـن جسـیمات . و أیـضا الـضوء 

و كل األنواع األخرى من اإلشعاع مكونة من جسیمات لكن بعدها أتت النسبیة و اكتشافها لآلفاق .  

اآلفـاق تـبین أن الـذریـة خـاطـئة . اآلفـاق یـمكن مـالحـظتها وقـیاسـها . مـن نـاحـیة ، اآلفـاق مـمتدة ، و لیسـت جـمل مـوضـعیة ،         
و لـها بـعدیـن فـراغـیین  . مـن نـاحـیة أخـرى سـوف نـكتشف أن اآلفـاق لیسـت سـوداء بـشكل كـامـل ، ولـكن لـها لـون طـفیف ، و أنـه 

یمكن أن یكون لها كتلة ، برم و شحنة . باختصار اآلفاق لیست جسیمات و لیست فراغ . اآلفاق هي شيء آخر .  

الحــقا فــي مــغامــرتــنا ســوف نجــمع النســبیة الــعامــة و نــظریــة الــكم و ســوف نــكتشف أن اآلفــاق وســیط فــعال بــین الــفراغ                         
و الجسـیمات . و اآلفـاق یـمكن أیـضا أن تـرى كـمزیـج مـن الـفراغ و الجسـیمات . و سـوف نـحتاج لـبعض الـوقـت إلیـجاد مـا یـعنیه 
هـذا تـمامـا . حـتى اآلن دراسـتنا لحـد السـرعـة  فـي الـطبیعة فـقط یـخبرنـا أن اآلفـاق هـي ظـاهـرة أخـرى فـي الـطبیعة ، و إضـافـة غـیر 

المتوقعة للجسیمات و الخالء .   

التسارع یغیر األلوان 

لـقد رأیـنا أعـاله أن المسـتقبل المتحـرك یـرى ألـوانـا مـختلفة غـیر الـمرسـل .وحـتى اآلن لـقد نـاقـشنا هـذا االنـزیـاح الـلونـي ، أو أثـر 
دوبـلر  ، مـن أجـل الحـركـة الـداخـلیة فـقط ( صـفحة 31 ). مـن أجـل األطـر الـمتسارعـة فـإن الـوضـع حـتى أغـرب : الـمرسـل                
و المسـتقبل ال یـتفقان عـلى األلـوان حـتى إذا كـانـا فـي الـسكون بـالنسـبة لـبعضهما الـبعض ( الـمرجـع 104&	99 ). فـي الـحقیقة إذا 

صدر الضوء في اتجاه التسارع  فإن عالقة مجال الفراغ – الزمن تعطي  



 !

  :( 152e تحدي ) و یمكننا استنتاج في شكل مباشر أن . x=0 التسارع األصلي لمراقب متوضع عند 	g0 التي فیها

 !

حــیث h هــي مــسافــة الــقیاس بــین الــمنبع و المســتقبل وحــیث /(1+g0xr/c2)	g0	gr=	&	/(1+g0xs/c2)	g0	gs=		 هــما 
الـتسارعـات األصـلیة الـمقاسـة عـند الـمنبع و الـكاشـف . بـاخـتصار تـردد الـضوء یـتناقـص عـندمـا یتحـرك الـضوء فـي اتـجاه الـتسارع 

  ( 153s تحدي ) و بالمناسبة هل یملك هذا أثرا على لون األشجار على طول امتدادها الشاقولي ؟ .

العالقة عادة تعطى بالشكل :  

 !

هـي الـوحـیدة الـصحیحة إلـى تـقریـب أول . فـي األطـر الـمتسارعـة الـمرجـعیة عـلینا أن نـكون دقـیقیین حـول مـعنى كـل مـقدار . لـكن 
 ( 154e تحدي ) من أجل التسارعات الیومیة فإن الفروقات بین العالقتین مهملة . هل یمكنك إثبات هذا ؟

هل یمكن للضوء أن یتحرك بأسرع من c ؟ 

ما هي سرعة الضوء التي یقیسها مراقب متسارع ؟ باستخدام العالقة  (94) أعاله فإن المراقب المتسارع یستنتج أن :   

 !

الـتي هـي أعـلى مـن c مـن أجـل الـضوء الـذي یتحـرك أمـامـه أو أعـلى مـنه ، و أخـفض مـن c بـالنسـبة لـلضوء الـذي یتحـرك خـلفه أو 
أسـفل مـنه . و هـذه الـنتیجة الـغریـبة تـنتج مـن خـاصـة أسـاسـیة إلطـار مـتسارع مـرجـعي : فـي مـثل هـذا اإلطـار حـتى بـالـرغـم مـن أن 

كل المراقبین هم في السكون بالنسبة لبعضهم البعض و الساعات ال تبقى متزامنة .  

و الـتغیر الـمتوقـع لسـرعـة الـضوء قـد تـم تـأكـیده بـواسـطة تجـربـة : تـأخـیرات االنـتشار سـتناقـش فـي النسـبیة الـعامـة یـمكن رؤیـتها 
كتأكیدات لهذا األثر . ( صفحة 163	 ) .  

بـاخـتصار ، سـرع الـضوء هـي الـثابـت الـوحـید الـمعرف بـالـشكل dx/dt	=	c و إذا قـیس بـواسـطة مسـطرة واقـعة عـند نـقطة داخـل 
الـمجال dx  و إذا قیسـت dt بـواسـطة قـراءة سـاعـة خـالل الـفاصـل dt . بـمعنى آخـر ، سـرعـة الـضوء تـكون ثـابـتة فـقط إذا قیسـت 

موضعیا .  

لـكن إذا سـرعـة الـمعرفـة بـالـشكل Δx/Δt أو إذا مـسافـات الـقیاس بـالمسـطرة أو أزمـنة الـقیاس بـالـساعـة مـتوضـعة بـعیدا عـن 
الـضوء المنتشـر ، فـإن سـرعـة الـضوء تـكون مـختلفة عـن c بـالنسـبة لـلمراقـبین الـمتسارعـین . و هـذا هـو نـفس األثـر الـذي یـمكن أن 
نـعایـشه عـندمـا نـدور حـول مـحور شـاقـولـي فـي الـلیل : السـرعـات النجـمیة الـتي نـالحـظها هـي أعـلى بـكثیر مـن سـرعـة 

الضوء .باختصار  

القیمة c	 هي سرعة الضوء فقط بالنسبة للمادة القریبة 	-

 .( 155s تحدي ) . یمكن أن ترید أن تتأكد من هذا بنفسك . 	c بكلمات أخرى ، الضوء یمكن أن یتحرك بسرعة أكبر من



عملیا ، التأثیرات غیر الموضعیة على سرعة الضوء هي مهملة من أجل المسافات l األقل بكثیر من c2/a . من أجل 
تسارع یبلغ m/s2	9.5 ( تقریبا مساوي لتسارع السقوط الحر ) ، فإن المسافات یجب أن تكون من مرتبة طول السنة 

الضوئیة الواحدة أو 1012km.	9.5	 من أجل أن یالحظ أي تأثیرات قابلة للقیاس .  

بالمناسبة ، الجاذبیة الیومیة مكافئة لتسارع ثابت . و هكذا لماذا بالتالي األجسام البعیدة  مثل النجوم ، ال تتحرك أسرع من 
  . ( 156s التحدي ) الضوء ، متبعة العالقة (95) ؟

تركیب التسارعات  

لـلحصول عـلى شـعور أفـضل لـلتسارع فـغننا نـدرس مـوضـوعـا آخـر : نـظریـة تـركـیب الـتسارعـات . هـذا الـوضـع هـو أكـثر تـعقیدا 
عما هو علیه بالنسب للسرعات و غالبا یتم تجنبه. ( المرجع 105 ) . لكن الشرح الجید لهذا منشور من قبل میشرا .  

إذا سـمینا anm تـسارع الجـملة n مـن قـبل الـمرقـب m فـإنـنا نـبحث عـن الـتعبیر عـن تـسارع الـجسم a01 كـتابـع لـلقیمة a02 الـمقاسـة 
مـن قـبل مـراقـب آخـر ، و الـتسارع النسـبي a12 و الـتسارع األصـلي a22 لـلمراقـب اآلخـر : أنـظر الـشكل 58 . هـنا سـوف نـدرس 
	v12	= فـقط الـحاالت أحـادیـة الـبعد حـیث كـل الـمراقـبین و كـل األجـسام تتحـرك عـلى طـول مـحور واحـد . ( لـلتوضـیح نـكتب أیـضا

 . ( v	&	v02	=	u

 !

الشكل 58	 - التعاریف الضروریة الستنتاج سلوك التركیب للتسارعات	

	 ( 157	e تحدي ) في فیزیاء غالیلیو لدینا االرتباط العام

 !

ألن التسارعات تتصرف ببساطة . في النسبیة الخاصة لدینا :  



 !

  . ( 158	e تحدي ) .  و یمكن أن تستمتع بالتأكد من العالقة

حدود على طول األجسام الصلبة  

الـجسم الـصلب فـي الـحیاة الـیومـیة یتحـطم عـندمـا جـزء مـت مـنه یتحـرك بـالنسـبة لجـزء قـریـب مـا بسـرعـة أكـبر مـن سـرعـة الـصوت 
c	 لـلمادة .* مـثال عـندمـا یـضرب جـسم األرض و طـرفـه األمـامـي یـتوقـف ضـمن مـسافـة d	 فـإن الـجسم یتحـطم عـلى األكـثر عـندمـا 

 :

 !

بهذا الشكل ، نرى أننا یمكن أن نتجنب تحطم األجسام القصفة / الهشة بتغلیفها في مطاطا رغوي – الذي یزید مسافة التوقف 
. و هذا یمكن أن یفسر لماذا الصنادیق الحاویة على هدایا عادة تكون أكبر بكثیر من محتویاتها .  

 ----

 *السرعة ( الطوالنیة ) للصوت هي حوالي km/s	5.9 للزجاج ، بالنسبة  الحدید أو الفوالذ هي تقریبا km/s	4.5 و 
بالنسبة للذهب حوالي km/s	2 بالنسبة للرصاص . مزید من قیم سرعة الصوت أعطیت سابقا ( المجلد I ، صفحة 293) 

حد الكسر یمكن أیضا كتابته بطرق مختلفة . لتجنب الكسر فإن التسارع a لجسم صلب ذو طول l	 یجب أن یخضع للعالقة  

 !

حیث c سرعة الصوت التي هي حد السرعة لألجزاء المادیة من األجسام الصلبة .  

لـنكرر اآلن الـحجة فـي النسـبیة  بـاسـتخدام سـرعـة الـضوء بـدال مـن الـصوت ( الـمرجـع 106 ) . تـخیل تـسارع مـقدمـة جـسم صـلب 
ذو تـسارع أصـلي مـا a	 . الـطرف الخـلفي ال یـمكن أن یتحـرك بـتسارع a أكبـر أو یسـاوي منـ الالنهایةـ أو بشـكل  أكثـر دقةـ ال 
یـمكن أن یتحـرك بسـرعـة أكـبر مـن سـرعـة الـضوء . الـفحص السـریـع یـبین أن الـطول l لـلجسم الـصلب یـجب أن یـخضع إلـى  

	:( 159	s تحدي )

 !

حیث c اآلن سرعة الضوء .  

سرعة الضوء بالتالي تحد من حجم األجسام الصلبة المتسارعة . 	-



مـثال مـن أجـل m/s2	9.8 فـإن تـسارع دراجـة نـاریـة جـیدة ، حـیث تـعطي هـذه الـعالقـة حـد الـطول الـبالـغ Pm	9.2	 وهـذا حـوالـي 
سـنة ضـوئـیة . هـذا لـیس تـقییدا كـبیرا : أكـثر الـدراجـات الـناریـة هـي أقـصر . و لـكن هـناك حـاالت أخـرى أكـثر امـتاعـا . الـیوم ، 
الـتسارعـات الـعالـیة تـنتج فـي مسـرعـات الجسـیمات . الـنوى الـذریـة لـها حجـم یـبلغ بـضعة فـیمتومـترات  . هـل یـمكنك اسـتنتاج عـند  
أي طـاقـة هـي تتحـطم عـندمـا تـسحق مـعا فـي مسـرع ؟ ( تحـدي ny	160 ) . فـي الـحقیقة داخـل الـنواة الـنكلیونـات تتحـرك 

			 و هـذا أحـد أعـلى الـقیم الـتي تـوجـد فـي الـطبیعة . خـل  ! بـتسارعـات مـن مـرتـبة 
  . ( 161s تحدي ) حد الطول أیضا تخضع له النوى ؟

لـقد وجـدنـا أن فـیزیـاء غـالـیلیو و النسـبیة تـنتج نـتائـج مـتشابـهة : تحـدیـد السـرعـة ، سـواء كـان لـلصوت أو الـضوء ، و الـطرف 
اآلخر دائما یتحرك فقط قلیال بعد ذلك .  

أحجیة : هل حد السرعة یقتضي عالقة عدم تحدید نسبیة ؟  

      

 !

  ( 162	s تحدي ) من عدم ، تحدید أجل الطول و التسارع ؟

ماذا یعني كل هذا بالنسبة لحجم الجسیمات األولیة ؟ خذ إلكترونین على مسافة d فیما بینهما و تذكر أن قیاسهما l . الستارع 
  . ( 163	ny تحدي ) الناتج عن التنافر الكهربائي الساكن بالتالي یؤدي إلى الحد األعلى من أجل قیاسهما المعطى بالشكل

  

 !

اإللكترونات األقرب یمكن أن تصبح أصغر و هي یجب أن تكون  كذلك . الحد التجریبي الحالي یعطي قیاس أصغر من 
m	19-10	 . خل یمكن لإللكترونات أن تكون تماما مثل النقطة ؟ سوف نعود لهذا السؤال عدة مرات في بقیة مغامرتنا .  



الفصل الثالث  

النسبیة الخاصة في أربع جمل  

النتائج التي صادفناها حتى اآلن یمكن تلخیصها في أربع عبارات :  

كـل الـمراقـبین الـقریـبین یـالحـظون أن هـناك سـرعـة طـاقـة فـریـدة و أعـظمیة و ثـابـتة فـي الـطبیعة ، السـرعـة الـمثالـیة -
Gm/s	0.3	=	m/s	458	792	299	=	c	=		vmax . و السـرعـة الـعظمى تـتحقق بـواسـطة إشـعاع عـدیـم الـكتلة مـثل 
الـضوء أو إشـارات الـرادیـو و لـكن ال یـمكن أن تـتحقق بـواسـطة جـمل مـادیـة , هـذه الـمالحـظة تـعرف النسـبیة 

الخاصة . 	

بـالـتالـي حـتى بـالـرغـم مـن أن الـفراغ – الـزمـن هـو نـفسه بـالنسـبة لـكل مـراقـب ، فـإن األزمـنة و الـمقاسـة وقـیم الـطول -
بـالـتالـي أیـضا الـزوایـا و األلـوان تـختلف مـن مـراقـب آخـر كـما هـو مـوصـوف مـن قـبل تـحویـالت لـورنـتز &	(14	)	

(15) و مؤكد بواسطة التجربة ( صفحة 44 ) . 	

االصـطدامـات تـبین أن سـرعـة الـطاقـة الـعظمى تـقتضي أن الـكتلة  مـكافـئة لـلطاقـة و أن الـطاقـة الـكلیة لـجسم ذو كـتلة -
كبیرة تعطى بالشكل γm	c2	=	E و أن الكتلة لیست مصونة 	

بـتطبیقها عـلى األجـسام الـمتسارعـة فـإن هـذه الـنتائـج تـؤدي لـعواقـب كـثیرة مـنافـیة للحـدس ، مـثل تـناقـضة الـتوأم ، -
ظهور آفاق الحدث و ظهور التاكیونات قصیرة العمر أي االفتراضیة في االصطدامات .   

لـیس فـقط كـل حـركـة اإلشـعاع و الـمادة محـدودة بـالسـرعـة و لـكن كـل السـرعـات مـعرفـة و مـقاسـة بـاسـتخدام انـتشار الـضوء . 
الـخواص األخـرى للحـركـة الـیومـیة تـبقى . بـشكل خـاص الـخواص األسـاسـیة السـت للحـركـة الـیومـیة الـتي تـنتج مـن قـابـلیة تـوقـعها 
مـا تـزال صـالـحة ( المجـلد I ، صـفحة 29 ) : أیـضا الحـركـة النسـبیة مسـتمرة ، تـصون الـطاقـة – كـمیة الحـركـة و كـمیة الحـركـة 
الـزاویـة ، وهـي نسـبیة ، عـكوسـة ، و ثـابـتة مـرآتـیا  ( مـا عـدا مـن أجـل الـتأثـیرات الـمبتادلـة الـضعیفة ) ، حـیث الـطریـقة الـعامـة 
لـتوقـع الحـركـة الـمقلوبـة بـالـمرآة تـصح ) . ( مجـلد V ، صـفحة 245 ) . وفـوق كـل شـيء أیـضا الحـركـة النسـبیة كـسولـة : هـي تـقلل 

الفعل .  

هل یمكن لسرعة الضوء أن تتغیر ؟  



سـرعـة الـضوء عـدیـم الـكتلة و اإلشـعاع هـي حـد السـرعـة لـلطاقـة فـي الـطبیعة  خـل یـمكن لسـرعـة الحـد أن تـتغیر مـن مـكان لـمكان 
أو تـتغیر بـمرور الـزمـن ؟ هـذا الـسؤال الـمخادع مـا یـزال یـطرحـه بحـماقـة الـعدیـد مـن الـفیزیـائـیین . أول إجـابـة الـعالـیة الـصوت 

عادة " نعم بالطبع !  

فـقط انـظر إلـى مـا یحـدث عـندمـا تـتغیر قـیمة c فـي الـعالقـات ( الـمرجـع 107	 ). الـعدیـد مـن مـثل هـذه الـمقوالت  لـتغیر سـرعـة 
الضوء تم دراستها من قبل الباحثین . و لكن  غالبا الجواب الذي یعطى هو خطأ .  

نـظرا ألن سـرعـة الـضوء تـدخـل فـي تـعریـفنا لـلزمـن و الـفراغ فـإنـها بـالـتالـي تـدخـل حـتى إذا ل نـالحـظها ، فـي بـنیة كـل الـمساطـر ، 
وكل معاییر القیاس وكل أدوات القیاس . و بالتالي لیس هناك طریقة لكشف فیما إذا كانت القمیة تتغیر فعال .  

التغیر في سرعة الضوء ال یمكن قیاسها 	-

ال یـوجـد تجـربـة قـابـلة لـلتخیل لـكشف سـرعـة الحـد حـیث أن سـرعـة الحـد هـي األسـاس لـكل الـقیاسـات ( تحـدي 164s	 ) . یـمكنك 
الـقول  أن " هـذه وحشـیة فـكریـة! "  . كـل الـتجارب تـبین أن سـرعـة الـضوء ثـابـتة ، لـقد ابـتلعنا نـتیجة مـنافـیة للحـدس واحـدة تـلو 
األخـرى لـقبول ثـبات سـرعـة الـضوء و اآلن حـتى یـفترض عـلینا أن نـقبل أن لـیس هـناك خـیار آخـر ؟ نـعم عـلینا ذلـك . هـذه 
سخـریـة الـتقدم فـي الـفیزیـاء . لـیس هـناك طـریـقة لـكشف  الـتغیرات – فـي الـزمـن عـبر الـفضاء – لـمعیار قـیاس . فـقط حـاول !         

  . ( 165e  تحدي )

إن ثـبات الـمراقـب لسـرعـة الـضوء هـو مـناف للحـدس و مـدهـش عـندمـا یـقارن مـع تـبعیة الـمراقـب لسـرعـات غـالـیلیلو الـیومـیة .         
و لـكن هـل أخـذنـا بـالحسـبان أن كـل قـیاس للسـرعـة – سـواء أحـببنا أو ال – هـو مـقارنـة مـع سـرعـة الـضوء ، و عـلینا أال نـدهـش 

بثبات سرعة الضوء أبدا ، علینا أن ندهش بحد السرعة – و بالخواص الغریبة للسرعات الصغیرة .    

في الملخص ، لیس هناك من حیث المبدأ طریقة لتزییف ثبات معیار القیاس . و لوضع هذا بطریقة مختلفة ، فإن الجانب 
األكثر دهشة لیس ثبات c و لكن اختفاء سرعة الحد c من عالقات الحركة الیومیة .  

أین تتحطم النسبیة الخاصة ؟  

إن سـرعـة الـطاقـة الـموضـعیة الـعظمى مـؤكـدة بـكل الـتجارب . و حـد السـرعـة بـالـتالـي صـحیح : حـد سـرعـة الـطاقـة المحـلیة هـو 
حقیقة أساسیة حول الطبیعة . و في الواقع  هي تبقى صالحة في كل بقیة مغامرتنا .  

عـندمـا نـقترب مـن سـرعـة الـضوء ، فـإن عـامـل لـورنـتز و الـمقادیـر فـي تـحویـل لـورنـتز تـزیـد عـن كـل الحـدود . لـكن فـي الـطبیعة ، 
ال یـوحـد قـیم كـبیرة اخـتیاریـة یـتم الـوصـول إلـیها و هـي فـعال غـیر قـابـلة لـلقیاس و الـمالحـظة . مـثال ال یـوجـد جسـیم أولـي ذو طـاقـة 

أو كمیة حركة أعلى – أو حتى قریب – من حدود بالنك ( المصححة ) .  

 !

التي تم قیاسها قط . و في الحقیقة الیم المسجلة المقاسة حتى اآلن هي ملیون مرة أصغر من حدود بالنك . و السبب بسیط : 
عندما یتم االقتراب من  سرعة الضوء بشكل أقرب ما یكون ، فإن النسبیة الخاصة تتحطم كوصف للطبیعة .  

كیف یمكن لحد السرعة األعظمي أن یبقى صالحا و مع ذلك تتحطم النسبیة الخاصة ؟ في أعلى الطاقات ، النسبیة الخاصة 
غیر كافیة لوصف الطبیعة .  

هناك سببین لذلك : 

فـي حـالـة تـقلصات لـورنـتز الـقصوى عـلینا أن نـأخـذ بـالحسـبان انـحناء  الـفراغ – الـزمـن الـذي تـولـده الـطاقـة المتحـركـة نـفسها : 
الـجاذبـیة یـجب إدخـالـها . و بـشكل مـكافـئ نـتذكـر حـتى اآلن أنـنا افـترضـنا أن الـكتل الـنقطیة مـمكنة فـي الـطبیعة . لـكن الـكتل الـنقطیة 
لـها كـثافـة كـتلة منتهـیة  األمـر المسـتحیل ، الـجاذبـیة تـتمیز  بـثابـت الـجاذبـیة G ، الـذي یـمنع كـثافـات الـكتلة الـالنـهائـیة بـالـرغـم مـن 

انحناء الفراغ ،كما سنرى .  



بـاإلضـافـة لـذلـك فـي حـال تـقلصات لـورنـتز الـقصوى ، عـلینا أن نـأخـذ بـالحسـبان الـتذبـذبـات فـي السـرعـة و الـموضـع للجسـیمات 
المتحـركـة : نـحتاج  إدخـال نـظریـة الـكم  . و نـتذكـر حـتى اآلن أنـنا افـترضـنا أن الـقیاسـات یـمكن أن یـكون لـها إحـكام ال نـهائـي فـي 

الذي یمنع إحكام القیاس الالنهائي كما سنجد .    ! الطبیعة . و لكن هذه لیسن الحالة : نظریة الكم التي تتمیز بقیمة أصغر فعل 

! ، كـم الـفعل یحـدان مـن صـالحـیة النسـبیة الـخاصـة . كـال الـثابـتین  فـي الـملخص ، الـثابـتین األسـاسـیین  ، ثـابـت الـجاذبـیة G	 و 
! یـعدل  یظهـران فـي حـدود بـالنـك . ثـابـت الـجاذبـیة  G یـعدل وصـف الحـركـة مـن أجـل الحـركـات الـقویـة و الـكبیرة . و فـعل الـكم 
وصـف الحـركـة للحـركـات الـصغیرة . دراسـة هـذیـن الـنوعـین مـن الحـركـة یحـدد الـمرحـلتین الـتالـیتین مـن مـغامـرتـنا . سـنبدأ 

بالجاذبیة .    

الفصل الرابع  

النسبیة العامة البسیطة : الجاذبیة ، السرعة القصوى و القوة القصوى  

النسـبیة الـعامـة هـي سهـلة . فـي هـذه األیـام یـمكن أن تـجعل كحـدس مـثل الـجاذبـیة الـكونـیة و قـانـونـها الـتربـیعي العكسـي بـحیث أن 
األفـكار الـمهمة للنسـبیة الـعامـة ، مـثل تـلك الـعائـدة للنسـبیة الـخاصـة و الـتي تـكون مـمكن الـوصـول إلـیها لـطالب المـدارس الـثانـویـة 
. و بـشكل خـاص ، الـثقوب الـسوداء ، أمـواج الـجاذبـیة ، انـحناء الـفراغ – الـزمـن و حـدود الـكون یـمكن بـالـتالـي أن تـفهم بـسهولـة 

مثل تناقضة التوأم.  

  . 	c في الصفحات التالیة سوف نكتشف أنه ـ تماما كما أن السنبیة الخاصة تستند إلى و مشتقة من السرعة العظمى

النسـبیة الـعامـة تسـتند إلـى و تشـتق مـن تـغیر كـمیة الحـركـة األعـظمیة  أو الـقوة الـعظمي 4G	/	c4 بـشكل مـكافـئ مـن -
	. c5/	4G االستطاعة العظمى

نـبین أوال أن كـل الـبیانـات التجـریـبیة هـي مـتوافـقة مـع هـذه الحـدود . و بـالـتالـي نجـد أن الـقوة الـعظمى و االسـتطاعـة 
العظمى تتحقق فقط في أسطح حدود ال یمكن تخطیها . 

األسطح التي تحقق القوة العظمى – أو تدفق كمیة الحركة العظمى – واالستطاعة العظمى – تدعى باآلفاق 	-

اآلفـاق هـي تـعمیمات بسـیطة لهـذه اآلفـاق الـتي نـصادفـها فـي النسـبیة الـخاصـة . ( صـفحة 96 ) . سـوف نجـد قـریـبا لـماذا الـقیم 
األعـظمیة تـرتـبط بـها . اآلفـاق تـلعب دورا فـي النسـبیة الـعامـة الـتي تـلعبها حـزم الـضوء فـي النسـبیة الـخاصـة : هـي جـمل الـتي 
تـحقق الـنهایـة / الحـد. األفـق هـو سـبب أن الـسماء مـظلمة فـي الـلیل و أن الـكون ذو حجـم منتهـي . و اآلفـاق تـخبرنـا أنـه بـشكل 

عام الفراغ – الزمن منحني .    و اآلفاق ستسمح لما باستنتاج معادالت الحقل للنسبیة العامة .  

أیـضا تـتاقـش الـحجج الـمعاكـسة الـرئیسـیة و الـتناقـضات الـتي تظهـر مـن حـدود الـقوة و االسـتطاعـة .               و إزالـة 
التناقضات یوضح لماذا الحدود / النهایات بقیت ساكنة لفترة طویلة في كل من التجارب                     و التعلیم . 

بـعد هـذه الـمقدمـة سـوف نـدرس تـأثـیرات الـجاذبـیة النسـبیة بـالـتفصیل . و سـوف نـدرس نـتائـج انـحناء الـفراغ – الـزمـن مـن أجـل 
حركات الجسام و الضوء في البیئة الیومیة لدینا .مثال قانون التربیع العكسي سیتم تعدیله .  

( هـل یـمكن أن تشـرح لـماذا هـذا ضـروري مـن حـیث مـا تـعلمناه حـتى اآلن ؟ ) ( تحـدي 166s ) . أكـثر شـيء روعـة ، سـوف 
نـكتشف كـیف تحـریـك و انـحناء الـخالء . بـعدهـا سـندرس الـكون بـشكل واسـع . أخـیرا سـوف نـدرس أكـثر الـنواحـي تـطرفـا فـي 

الجاذبیة : الثقوب السوداء .  



 !

الشكل 59	 - تأثیرات الجاذبیة : النازل الذي ینقط و حلقات زحل مصورة من الشمس مخفیة وراء الكوكب 

القوة العظمى – النسبیة العامة في عبارة واحدة  

" أحـد األشـیاء الـمبدئـیة فـي  الـبحث الـنظري فـي أي تـطور لـلمعرفـة هـو إیـجاد وجـهة نـظر الـتي یظهـر فـیها الـموضـوع بـأعـظم 
تبسیط " ( المرجع 108 )  

ویالرد جیبس  

لـقد رأیـنا لـلتو أن نـظریـة النسـبیة الـخاصـة تظهـر عـندمـا نـدرك حـد السـرعـة c فـي الـطبیعة و نـأخـذ هـذا الحـد / الـنهایـة كـمبدأ أسـاسـي 
. و فــي بــدایــة الــقرن الــحادي و العشــریــن ، فــقد تــبین أن النســبیة الــعامــة یــمكن فــهمها بــاســتخدام مــبدأ أســاســي مــشابــه             

( المرجع 109 ):  

هناك في الطبیعة قوة عظمى ، أو تغیر كمیة حركة أعظمي نسبة للزمن :  -

 !

فـي الـطبیعة ، ال یـوجـد قـوة فـي أي عـضلة أو آلـة أو جـملة یـمكن أن تـتجاوز هـذه الـقیمة . مـن أجـل الـفضولـیین ، قـیمة حـد الـقوة 
هـي الـطاقـة لـثقب أسـود  مـقسمة عـلى ضـعفي نـصف قـطره . حـد الـقوة یـمكن فـهمه بـالحـدس بـمالحـظة أن الـثقوب الـسوداء هـي 
أكـثف األجـسام مـمكنة مـن أجـل كـتلة مـعینة . نـظرا ألن هـناك حـد لـمقدار انـضغاط الـجسم ، فـإن الـقوى سـواء كـانـت جـاذبـیة ، 

كهربائیة ، نابذة / طرد مركزي أو أي نوع آخر ال یمكن أن تكون كبیرة بشكل ال على التعیین .  

بشكل نغایر من الممكن استخدام عبارة أخرى مكافئة كمبدأ أساسي :  

هناك استطاعة عظمى ، أو تغیر طاقة بالزمن في الطبیعة :    -

 !

ال یـوجـد اسـتطاعـة ألي مـصباح ، محـرك أو انـفجار یـمكن أن یـتجاوز هـذه الـقیمة . هـذا مـكافـئ إلـى 1049	.	1.2 حـصان . 
الـطریـقة األخـرى لـعرض هـذه الـقیمة هـي الـتالـیة : االسـتطاعـة الـعظمى تـقابـل تـحویـل خـمسین كـتلة شمسـیة إلـى إشـعاع عـدیـم 
الـكتلة خـالل مـیلي ثـانـیة واحـدة . االسـتطاعـة الـعظمى تـتحقق عـندمـا یـشع ثـقب أسـود   (Schwartzschild	)  بـعیدا فـي الـزمـن 

الذي یستغرقه الضوء لیقطع الطول المقابل لقطره .  



الجدول 3 – كیفیة إقناع نفسك و اآلخرین أن هناك قوة عظمى /4G	c4 أو استطاعة عظمى /4G	c5 في الطبیعة . قارن 
هذا الجدول مع الجدول حول سرعة الطاقة العظمى في الصفحة 26 ، و مع الجدول حول أصغر الفعل في الصفحة 19 في 

 . IV المجلد

سوف نرى أدناه ما هي الثقوب السوداء و لماذا هي مرتبطة بتلك الحدود .  

 . c2 مع ذلك یظهر حد مكافئ آخر عندما تقسم االستطاعة العظمى على

هناك معدل أعظمي لتغیر الكتلة في الطبیعة 	-

 !

هـذا الحـد لـتدفـق الـكتلة یـفرض حـد عـلى الـمضخات ، المحـركـات الـنفاثـة و اآلكـلین السـریـعیین . فـي الـحقیقة مـعدل تـدفـق الـماء أو 
أي مادة أخرى عبر األنابیب محدود . حد تدفق الكتلة مكافئ بشكل واضح ما لحد القوة أو االستطاعة .  

وجـود الـقوة الـعظمى ، االسـتطاعـة أو تـدفـق الـكتلة یـقتضي الـنظریـة الـكامـلة للنسـبیة الـعامـة . مـن أجـل إثـبات  صـحة و فـائـدة هـذه 
الـطریـقة ، فـإن سـلسلة مـن الـمقوالت تـكون مـطلوبـة . هـذه السـلسلة مـن الـحجج الـواردة فـي الجـدول 3 هـي نـفس السـلسلة الـتي 
اسـتخدمـناهـا مـن أجـل و ضـع سـرعـة الحـد فـي النسـبیة الـخاصـة . األسـاس هـو إدراك أن قـیمة الـقوة الـعظمى هـي ثـابـتة . هـذا یـنتج 
مـن ثـبات G	&	c . مـن أجـل أول مـقولـة ، فـإنـنا بـحاجـة لجـمع كـل األدلـة الـملحوظـة مـن أجـل الحـد الـمدعـى بـه وبـیان أنـها صـحیحة 
فـي كـل الـحاالت . ثـانـیا ، یـجب أن  نـبین أن الحـد یـطبق فـي كـل األوضـاع الـممكن و الـقابـلة لـلتخیل و أي تـناقـضات ظـاهـرة 

سیكون هناك حاجة إلزالتها . أخیرا من أجل وضع الحد كمبدأ للطبیعة ، علینا أن نبین أن النسبیة العامة تنتج عنه  

هذه الخطوات الثالث تشكل بینة هذه المقدمة للنسبیة العامة . سوف نبدأ القصة بشرح أصل فكرة قیمة التحدید . 

معنى حدود القوة و االستطاعة  

فـي الـقرن الـتاسـع عشـر و الـقرن العشـریـن الـعدیـد مـن الـفیزیـائـیین عـانـوا مـن أجـل تـجنب مـفهوم الـقوة . وقـد جـعل هـایـنریـش هـیرتـز 
هـذا الـمبدأ مـوجـها لـعمله و كـتب كـتابـا مـمیزا حـول الـمیكانـیك الـكالسـیكي دون أن یسـتخدم أبـدا الـمفهوم . و آبـاء نـظریـة الـكم ، 
الـذیـن عـلموا كـلهم بهـذا الـكتاب ، أسـقطوا بـالـتالـي مـصطلح الـقوة تـمامـا مـن مـفردات الـفیزیـاء الـمیكروسـكوبـیة . فـي أثـناء ذلـك ، 

مفهوم قوة الجاذبیة ألغي من النسبیة العامة بإرجاعه إلى قوة زائفة . و القوة لم تعد ذلك الشيء الجذاب .  

على أن مبدأ القوة العظمى له معنى ، شریطة أننا نبینه بواسطة تعریف القوة :  

القوة هي تدفق كمیة الحركة في واحدة الزمن 	-

االختبارالعبارة

قیمة القوة العظمي /4G	c4 ثابتة بالنسبة للمراقب  
قیم القوة األكبر من /4G	c4 ال یمكن مالحظتها / قیاسها

تأكد من كل المالحظات / القیاسات  
تأكد من كل المالحظات / القیاسات

قیم القوة األكبر من /4G	c4 ال یمكن إنتاجها  
قیم القوة األكبر من /4G	c4 حتى ال یمكن تخیلها 

تأكد من كل المحاوالت  
حل جمیع التناقضات 

استنتج نظریة النسبیة العامة منها . بین أن كل النتائج قیمة القوة العظمى /4G	c4 هي مبدأ في الطبیعة 
الغریبة مؤكدة بالمالحظة  



فـي الـطبیعة كـمیة الحـركـة ال یـمكن أن تخـلق و ال تـدمـر . و نـحن نسـتخدم مـصطلح تـدفـق لـیذكـرنـا بـأن كـمیة الحـركـة الـتي هـي 
كمیة منحفظة / مصونة یمكن فقط أن تتغیر بالتدفق للداخل أو الخارج ( مرجع 110 ) بمعنى آخر   

التغیر في كمیة الحركة و بالتالي القوة یحدث عبر سطح حدودي ما .	-

هذا االرتباط هو ذو أهمیة مركزیة . متى فكرنا بالقوة في نقطة ، فإننا نعني حقا كمیة الحركة المتدفقة عبر سطح عند تلك 
النقطة . و أن المقدار محدود . 

القوة هي مفهوم نسبي . 	-

أي قـیاس لـلقوة هـو نسـبة لسـطح . و أي قـیاس تـدفـق كـمیة حـركـة هـو نسـبي . فـي النسـبیة الـخاصـة السـرعـة نسـبیة عـلى أن 
السرعة محدودة . في النسبیة العامة ، القوة نسبیة ، مع ذلك فهي محدودة . و هذا هو روعة تحدید القوة .   

النسـبیة الـعامـة تشـرح عـادة مـفهوم الـقوة كـالـتالـي : تـمنع الـقوة األجـسام مـن اتـباع تـضاریـس األرض . ( تـضاریـس األرض هـي 
الـمسار الـذي یـتبعه جسـیم   یـسقط بـشكل حـر ). واآللـیة الـكامـنة وراء قـوة مـقاسـة هـي لیسـت مـهمة ، مـن أجـل أن یـكون لـدیـنا مـثال   
جـید یـقود الـمناقـشة سـیكون مـن الـمفید تـخیل قـوة عـلى أنـها كهـرطیسـیة فـي األصـل . لـكن أي نـوع مـن الـقوة أو تـدفـق كـمیة الحـركـة 

هو محدود بالنسبة ألي سطح . و من غیر المهم فیما إذا كان السطح أي المراقب أو الجسم ال یتبع التضاریس .  

مـبدأ الـقوة الـعظمى یـدفـع إلـى الـعبارة الـتالـیة : إذا تـخیلنا أي سـطح فـیزیـائـي ( و غـطیناه بـمراقـبین ) فـإن تـكامـل تـدفـق كـمیة الحـركـة 
عـبر السـطح ( مـقاسـا مـن قـبل كـل الـمراقـبین ) ال یـتجاوز أبـدا قـیمة الحـد /4G	c2 . و ال یـهم كـیفیة اخـتیار السـطح طـالـما أنـه 

فیزیائي  :  

السطح یكون فیزیائي طالما أننا یمكن تثبیت مراقبین علیه 	-

نشـدد أن الـمراقـبین فـي النسـبیة الـعامـة مـثل النسـبیة الـخاصـة هـم جـمل مـادیـة ذات كـتلة صـغیرة كـفایـة بـحیث أن تـأثـیرهـم عـلى 
الجملة تحت المالحظة مهمل .   

مبدأ القوة العظمى یفرض حد على العضالت ، تأثیر المطارق ، تدفق المادة ، و تسارع األجسام ذات الكتلة و أكثر من 
ذلك . ال یوجد جملة یمكن أن تخلق أو تقیس أو تختبر قوة أعلى من الحد . ال یوجد جسیم ، ال مجرة و ال بلدوزر یمكن أن 

یتجاوزها .  

وجود حد القوة له نتائج مشهودة . في الطبیعة القوى یمكن أن تقاس . كل  القیاسات هي مقارنة مع معیار .  

حد القوة یعطي   واحدة طبیعیة للقوة : قوة بالنك 	-

واحـدة الـقوة تـطابـق جـملة ذات واحـدات طـبیعة الـتي اسـتنتجها مـاكـس بـالنـك مـن سـرعـة الـضوء c ، ثـابـت الـجاذبـیة G و كـم الـفعل 
)* . الـقوة الـعظمى بـالـتالـي تـعطي مـعیار قـیاس مـن أجـل الـقوة الـصالـح فـي كـل مـكان و  ! =	h/2π  فـي هـذه األیـام یـفضل ) !

عند أي لحظة من الزمن .  

قـیمة الـقوة الـعظمى c4/4G تـختلف عـن الـواحـدة الـتي  اقـترحـها بـالنـك أصـال بـشكلین . األول الـعامـل الـعددي مـختلف ( بـالنـك 
  . ( c4/G حفظ القیمة

ثـانـیا ، واحـدة الـقوة هـي قـیمة محـدودة . فـي هـذا الـصدد الـقوة الـعظى تـلعب نـفس الـدور الـذي للسـرعـة الـعظمى . ( الـمرجـع 
111 ) . و كـما سـنرى الحـقا فـإن خـاصـة التحـدیـد هـذه صـالـحة مـن أجـل كـل واحـدات بـالنـك األخـرى أیـضا حـالـما یـتم تـصحیح 
الـعوامـل الـعددیـة بـشكل مـناسـب ( المجـلد VI ، صـفحة 26   ) . الـعامـل 1/4 لـه مـعنى أعـمق : هـو مجـرد قـیمة الـتي تـؤدي إلـى 
شـكل صـحیح مـن مـعادالت الـحقل للنسـبیة الـعامـة . الـعامـل 1/4 فـي الحـد هـو أیـضا مـطلوب لیسـتعید فـي الـحاالت الـیومـیة قـانـون 
الـتربـیع العكسـي لـلجاذبـیة الـعامـة . ( صـفحة 129 ) . عـندمـا یـؤخـذ الـعامـل بـالحسـبان بـشكل مـناسـب فـإن الـقوة الـعظمى ( أو 

االستطاعة ) تعطى ببساطة بطاقة بالنك ( المصححة ) مقسومة طول بالنك ( المصحح ) أو زمن بالنك .  

الـعالقـة 4G	/	c4 هـي الـقوة الـعظمى الـتي تـتضمن سـرعـة الـضوء c و ثـابـت الـجاذبـیة G و بـالـتالـي تـصلح كـعبارة حـول الـجاذبـیة 
النسبیة . المبدأ األساسي للنسبیة الخاصة ینص على أن سرعة الضوء v تخضع لـ ≤c	v من أجل كل المراقبین .  



	F	≤ تـخضع إلـى P و االسـتطاعـة F بـشكل مـشابـه فـإن الـمبدأ األسـاسـي للنسـبیة الـعامـة یـنص عـلى أنـه فـي كـل الـحاالت الـقوة
c4/4G و 4G	c5/	≤	P . و ال یـهم فـیما إذا كـان الـمراقـب یـقیس الـقوة أو االسـتطاعـة أثـناء حـركـته بسـرعـة عـالـیة بـالنسـبة للجـملة 
قـید الـقیاس خـالل الـسقوط الحـر أو أثـناء الـتسارع بـقوة . لـكن یـهم أن یسجـل لـمراقـب الـقیم الـمقاسـة فـي مـوقـعه الـخاص و أن 
الـمراقـب حـقیقي أي مـكون مـن مـادة و لـیس مـنفصل عـن الجـملة بـواسـطة أفـق . و هـذه الشـروط هـي نـفس الـتي یـجب أن تـتحقق 

من قبل مراقبین یقیسون السرعة في النسبیة الخاصة .  

حـد الـقوة یـتعلق بـالـقوة الـثالثـیة أو بـما نـسمیه الـقوة فـي الـحیاة الـیومـیة و أن حـد االسـتطاعـة  یـتعلق بـما نـسمیه االسـتطاعـة فـي 
الحیاة الیومیة . و بمعنى آخر ، في الطبیعة كال من السرعة الثالثیة و القوة الثالثیة هي محدودة .  

نـظرا ألن االسـتطاعـة الـفیزیـائـیة هـي الـقوة مـضروبـة بـالسـرعـة و نـظرا ألن الـطبیعة تـعطي حـد السـرعـة ، فـإن حـد الـقوة و حـد 
االسـتطاعـة مـتكافـئان . و لـقد رأیـنا لـلتو أن الـقوة و االسـتطاعـة تظهـران مـعا فـي تـعریـف الـقوة الـربـاعـیة . الـعبارة لـلقوة األعـظمیة 

الثالثیة ( صفحة 83 ) 

 ---

 IV عـندمـا اكـتشف بـالنـك كـم الـفعل ، فـقد الحـظ مـباشـرة إمـكانـیة تـعریـف الـواحـدات الـطبیعیة لـكل الـكمیات الـقابـلة لـلقیاس ( مجـلد*
صـفحة 20 )وأنـه فـي الـحقیقة عـندمـا كـان یمشـي مـع ابـنه الـبالـغ سـبع سـنین إرویـن فـي غـابـة حـول   بـرلـین ، فـقد أخـبره أنـه قـام 

باكتشاف مهم كاكتشاف الجاذبیة العامة . 

هو صالح من أجل كل مركبة للقوة الثالثیة  و أیضا من أجل قیمتها/ طویلتها ( كما سنرى فیما یلي ) ( صفحة 122 ) 

حـد االسـتطاعـة یحـد خـرج محـرك السـیارة و الـدراجـة الـناریـة ، الـمصابـیح ، الـلیزرات ، الـنجوم ، مـصادر أشـعة الـجاذبـیة                 
و المجـرات .   مـبدأ االسـتطاعـة األعـظمیة یـنص عـلى أنـه لـیس هـناك طـریـقة لتحـریـك أو التخـلص مـن الـطاقـة بـشكل أسـرع مـن 
ذلـك . و حـد االسـتطاعـة یـمكن أن یـفهم بـالحـدس بـمالحـظة أن كـل محـرك یـنتج غـازات عـادمـة ، أي بـعض الـمادة أو الـطاقـة الـتي 
تـترك وراءه . بـالنسـبة لـمصباح ، نجـم أو ثـقب أسـود متبخـر   فـإن الـعوادم هـي اإلشـعاع الـمنبعث ، مـن أجـل السـیارة أو محـرك 
نـفاث هـي الـغازات الـساخـنة ، مـن أجـل عـنفة الـماء الـعوادم هـي الـماء المتحـرك بـبطء الـمغادر لـلعنفة ، مـن أجـل صـاروخ هـو 
الـمادة الـتي تـلفظ مـن نـهایـته ، بـالنسـبة لـصاروخ فـوتـونـي أو محـرك كهـربـائـي هـي الـطاقـة الكهـرطیسـیة . مـتى الـعوادم الـعالـیة 

جدا ، فإن الجذب بالجاذبیة  من هذه العوادم حتى إذا كانت فقط إشعاع – تمنع مزیدا من التسارع للمحرك بالنسبة لها .   

مبدأ االستطاعة األعظمیة بالتالي یعبر عن أن هناك آلیة  كبح داخلي   في الطبیعة و آلیة الكبح هذه هي الجاذبیة  -

إدعـاء الـقوة الـعظمى ، االسـتطاعـة الـعظمى أو تـدفـق الـكتلة األعـظمي فـي الـطبیعة یـبدو تـقریـبا خـیالـي الـتصدیـق . و إن أول مـهمة 
لدینا بالتالي هي التأكد تجریبیا بالشكل العام قدر استطاعتنا .  

الدلیل التجریبي  

مـثل مـبدأ السـرعـة األعـظمیة فـإن مـبدأ الـقوة األعـظمیة یـجب أوال أن یـتم الـتأكـد مـنه تجـریـبیا . و نـتذكـر أن مـیكلسون قـضى جـزءا 
كـبیرا مـن حـیاتـه الـبحثیة یـبحث عـن الـتغیرات الـممكنة فـي قـیمة سـرعـة الـضوء . و لـم یـخصص أحـد مـثل هـذا الـمجهود الخـتبار 
الـقوة الـعظمى أو االسـتطاعـة . لـكن مـن الیسـیر الـتأكـید أنـه ال یـوجـد تجـربـة سـواء كـانـت مـیكروسـكوبـیة أو مـاكـروسـكوبـي أو فـلكیة 
قـاسـت قـط قـیم أكـبر مـن الحـدود الـمبینة . فـي الـماضـي ، الـعدیـد مـن الـناس ادعـوا أنـهم أنـتجوا سـرعـات طـاقـة أعـلى مـن الـضوء ، و 

    . ( 167s تحدي ) حتى اآلن ال یوجد أحد ادعى أنه أنتج أو قاس قوة أعلى من قیمة الحد

إن الـتسارعـات الـكبیرة الـتي تـخضع لـها الجسـیمات فـي االصـطدامـات داخـل الـشمس ، فـي المسـرعـات األكـثر قـوة أو فـي 
تـفاعـالت األشـعة الـكونـیة تـوافـق قـیم الـقوة األصـغر بـكثیر مـن حـد الـقوة . و نـفس الشـيء صـحیح بـالنسـبة لـلنیوتـرونـات فـي الـنجوم 
الـنیوتـرونـیة ، و بـالنسـبة لـلكواركـات داخـل الـبروتـونـات و مـن أجـل كـل  الـمادة الـتي لـوحـظ أنـها تـسقط بـاتـجاه الـثقوب الـسوداء . 

أیضا البحث عن حاالت شاذو في الفراغ – الزمن التي ستسمح للقوى بأن تحقق أو تتجاوز حد القوة كانت غیر مثمرة .  

فـي الـمجال الـفلكي ، كـل الـقوى بـین الـنجوم أو المجـرات هـي أدنـى مـن قـیمة الحـد و هـي الـقوى فـي داخـلها . و ال حـتى الـتأثـیرات 
المتبادلة بین أي نصفین من الكون یتجاوز الحد سواء كان انقساما ملموسا بین النصفین قد أخذ . (صفحة127 ) 



( مـعنى التقسـیم الـملموس مـادیـا سـیعرف فـیما یـلي ، مـن أجـل االنـقسامـات غـیر الـملموسـة  فـإن االسـتثناءات إلدعـاء الـقوة الـعظمى 
  . ( 168s تحدي ) . ( یمكن أن ینشأ , و یمكنك أن تستمتع بالبحث عن مثل هذا االستثناء

الـفلكیون أیـضا فشـلوا فـي إیـجاد أي مـنطقة مـن الـفراغ – الـزمـن الـتي انـحناؤهـا ( مـفهوم سـیتم طـرحـه فـیما یـلي ) كـبیر كـفایـة 
للسماح للقوى بأن تتجاوز حد القوة .  

 فـي الـحقیقة ال یـوجـد أي مـن الـقیاسـات الـكثیر الحـدیـثة لـلثقوب الـسوداء الـتي أعـطت قـوى ضـوئـیة أكـبر مـن حـد الـقوة أو األجـسام 
األصغر من تلك المقابلة ألنصاف أقطار الثقوب السوداء .  

أیـضا حـد االسـتطاعـة یـمكن الـتأكـد مـنه تجـریـبیا . یـنتج أن االسـتطاعـة أو اإلضـاءة – لـلنجوم ، الـكوازرات ، الـنجوم الـنابـضة 
الثـنائیـة ، دافقـات أشعـة جاـماـ ، المجرـات أو عنـاقیـد المجرـات یمـكن فيـ الحـقیقة أن تكـون جزـء منـ حدـ االستـطاعةـ . لكـن ال 
یـوجـد مـخالـفة للحـد قـد لـوحـظت قـط ( الـمرجـع 113 ) . و فيـ الحـقیقة مجمـوع كلـ الخرـج الضـوئيـ منـ كلـ النـجوم فيـ الكـون ال 
یـتجاوز الحـد . بـشكل مـشابـه حـتى أكـثر الـمنابـع سـطوعـا  ألمـواج الـجاذبـیة ، الـثقوب الـسوداء الـمندمـجة ،ال تـتجاوز حـد 
االسـتطاعـة ( الـمرجـع 112 ). مـثال انـدمـاج الـثقب األسـود  الـذي سجـل عـام 2106 ربـما الحـدث األكـثر قـوة الـمالحـظ حـتى 
اآلن ، حـول حـوالـي ثـالث كـتل شمسـیة إلـى إشـعاع فـي s	0.2 . و اسـتطاعـته بـالـتالـي هـي حـوالـي ثـالثـة آالف مـرة أخـفض مـن حـد 
االسـتطاعـة 4G	/	c5 و ذروة االسـتطاعـة  ربـما  كـانـت حـوالـي ثـالثـة آالف مـرة أخـفض مـن الحـد . وربـما یـكون فـقط أن سـطوع 
الـثقوب الـسوداء المتبخـرة فـي طـورهـا الـنهائـي یـمكن أن یـساوي حـد االسـتطاعـة . لـكن لـم یـتم حـتى اآلن مـالحـظة مـثل هـذا الحـدث 
. ( بـمعرفـة أن الـعدیـد مـن الـمصادر الـموضـعیة الـقریـبة یـمكن لـكل مـها أن یـقترب مـن حـد االسـتطاعـة و هـذا مـا یـعرف بـتناقـض 

االستطاع الذي سیظهر و سیتم مناقشته أدناه ) ( صفحة 127 ) .   

بـشكل مـشابـه كـل مـعدالت تـدفـق الـكتلة الـملحوظـة هـي مـن مـراتـب الـقیمة األدنـى مـن الحـد الـمقابـل . حـتى الجـمل الـمادیـة الـتي هـي 
نـظائـر ریـاضـیة لـلثقوب الـسوداء – مـثال ( مـرجـع 114 ) ، الثـقوب السـوداء الصـامتـة صوـتیـا أو الثـقوب السـوداء الضـوئیـة – ال 

تنقض حد القوة و االستطاعة الذي یصح في الجمل المقابلة . 

فـي الـملخص ، الـوضـع التجـریـبي هـو مـخیب لـآلمـال بـعض الشـيء . الـتجارب ال تـتعارض مـع قـیم الحـد . و لـكن وال الـبیانـات 
تسـتطیع تـأكـید الحـدود . السـبب هـو عـدم وجـود آفـاق فـي الـحیاة الـیومـیة و فـي الجـمل الـممكن الـوصـول إلـیها تجـریـبیا . السـرعـة 
الـقصوى هـي أسـاس النسـبیة الـعامـة  الـتي تـوجـد تـقریـبا فـي كـل مـكان ، و الـقوة الـقصوى و االسـتطاعـة الـقصوى ال تـوجـد تـقریـبا  
فـي أي مـكان . و فـیما یـلي سـنقترح بـعض االخـتبارات الـمخصصة للحـدود الـتي یـمكن إجـراؤهـا فـي المسـتقبل الـقریـب ( صـفحة 

 . ( 133

استنتاج النسبیة العامة *  

مـن أجـل تحـدیـد حـدود الـقوة الـقصوى و االسـتطاعـة الـقصوى كـمبادئ فـیزیـائـیة أسـاسـیة مـن غـیر الـكافـي بـیان أنـها مـتوافـقة مـع مـا 
نـالحـظه فـي الـطبیعة .  مـن الـضروري بـیان أنـها تـقتضي الـنظریـة الـكامـلة للنسـبیة الـعامـة .( هـذه الـفقرة هـي فـقط لـقراء الـذي 

یعلمون معادالت الحقل للنسبیة العامة . القراء اآلخرون یمكن أن یقفزوا للفقرة التالیة ) ( صفحة 117	 ) . 

مـن أجـل اسـتنتاج نـظریـة النسـبیة فـإنـنا بـحاجـة لـدراسـة تـلك الجـمل الـتي تـحقق الحـد تـحت الـفحص . و فـي حـال الـنظریـة الـخاصـة 
للنسـبیة فـإن الجـملة األسـاسـیة الـتي تـحقق سـرعـة الحـد هـي الـضوء . لهـذا السـبب فـإن الـضوء هـو أسـاسـي لـدراسـة النسـبیة الـخاصـة 
. فيـ حاـل النسبـیة العـامةـ فإـن الجمـل التـي تحـقق الحدـ هيـ أقلـ وضوـحاـ . و نالحظ أوال أن القـوة العـظمى ( أو االستـطاعةـ )  ال 
یـمكن تـحقیقها عـن طـریـق حجـم مـن الـفراغ . إذا كـان هـذا مـمكنا فـإن دفـعة بسـیطة ** یـمكن أن تـحول الـقوة                    ( أو 
االسـتطاعـة ) إلـى قـیمة أعـلى . بـالـتالـي الـطبیعة یـمكن أن تـحقق قـوة عـظمى و اسـتطاعـة عـظمى فـقط عـلى األسـطح ولـیس عـلى 
الـحجوم . بـاإلضـافـة لـذلـك هـذه األسـطح یـجب أن یـكون مـن غـیر الـممكن الـوصـول إلـیها . هـذه األسـطح غـیر الـممكن الـوصـول 

إلیها هي أساسیة للنسبیة العامة و هي تدعى اآلفاق . ( المرجع 111	&	109) .  

 ---

*هذه الفقرة یمكن تجاوزها في القراءة األولى . البرهان المذكور  یعود إلى كانون األول 2003	

**الدفعة عرفت في النسبیة الخاصة كتغیر لنقطة النظر إلى مراقب ثان یتحرك بالنسبة لألول  



 !

الشكل 60 – یبین تكافؤ القة األعظمیة أو االستطاعة مع معادالت الحقل للنسبیة العامة 

القوة العظمى و االستطاعة فقط تظهر في اآلفاق 	-

لـقد صـادفـنا اآلفـاق فـي النسـبیة الـخاصـة حـیث عـرفـت بـأنـها األسـطح الـتي تـفرض حـدود عـلى الـقیاس . ( الحـظ الـتبایـن مـع الـحیاة 
الـیومـیة حـیث األفـق هـو فـقط خـط و لـیس سـطح ) . الـتعرف الـحالـي لـألفـق كسـطح لـلقوة األعـظمیة ( أو االسـتطاعـة ) مـكافـئ 
لتعریفه كسطح بعده ال یمكن استقبال إشارة . و في كال الحالتین األفق هو سطح  الذي بعده أي تأثیر متبادل هو مستحیل .  

الـرابـط بـین اآلفـاق و الـقوة األعـظمیة هـو نـقطة مـركـزیـة لـلجاذبـیة النسـبیة . مـن الـمهم كـاالرتـباط بـین الـضوء و السـرعـة 
األعـظمیة  فـي النسـبیة الـخاصـة . و فـي النسـبیة الـخاصـة فـقد اسـتخدمـنا خـاصـة الحـد لسـرع الـضوء السـتنتاج تـحویـالت  
لـورنـتز .فـي النسـبیة الـعامـة سـوف نـثبت اآلن أن الـقوة الـعظمى فـي الـطبیعة الـتي یـمكن أیـضا تـسمیتها قـوة األفـق تـقتضي 
مـعادالت الـحقل للنسـبیة لـلعامـة . و لـتحقیق هـذا الهـدف ، فـسوف نـبدأ بـمعرفـة أن كـل اآلفـاق لـها تـدفـق طـاقـة عـبرهـا . و الـتدفـق 
یـعتمد عـلى انـحناء األفـق كـما سـنرى . هـذا االرتـباط یـقتضي أن اآلفـاق ال یـمكن أن تـكون مسـتویـة حـیث أن المسـتوي الـممتد 

للالنهایة سیقتضي تدفق طاقة ال نهائي .  

اسـتنتاج مـعادالت النسـبیة الـعامـة لـه فـقط خـطوتـان كـما هـو مـبین فـي الـشكل 60 . فـي الخـطوة األولـى سـنبین أن مـبدأ الـقوة 
األعـظمیة أو االسـتطاعـة یـقتضي الـقانـون األول لـمیكانـیك األفـق . و فـي الخـطوة الـثانـیة سـنبین أن الـقانـون األول یـقتضي 

معادالت الحقل للنسبیة العامة .  

أبسـط أفـق منتهـي هـو الـكرة السـتاتـیكیة ، الـتي تـقابـل الـثقب األسـود . األفـق الـكروي یـتمیز بـنصف قـطر انـحناءه R أو بـشكل 
مـكافـئ بـجاذبـیة سـطحه a ، و الـكمیتین مـرتـبطتان بـالـعالقـة c2	=	R	a	2 . اآلن الـطاقـة الـتي تـتدفـق عـبر أي أفـق هـي دائـما منتهـیة 

في امتدادها عندما تقاس على طول اتجاه االنتشار . و یمكننا بالتالي الحدیث بشكل أكثر تحدیدا عن نبضة طاقة .  

أي نـبضة طـاقـة عـبر األفـق هـي بـالـتالـي تـتمیز بـطاقـة E و طـول أصـلي L . عـندمـا تـتدفـق نـبضة الـطاقـة بـشكل مـتعامـد عـبر أفـق 
فإن معدل تغیر كمیة الحركة أو القوة بمراقب عند األفق هو :  	

  

 !

إن هـدفـنا هـو بـیان وجـود الـقوة األعـظمیة الـذي یـقتضي النسـبیة الـعامـة . اآلن الـقوة األعـظمیة مـحققة عـند اآلفـاق . و بـالـتالـي نـحن 
بحاجة إلدخال القیم األعظمیة الممكنة     في كال طرفي المعادلة (107	) و بیان أنه ینتج عنها النسبیة العامة  

باستخدام قیمة القوة األعظمیة و المساحة 4πR2 ألفق كروي نحصل على :  

 !



الكسر E/A هو الطاقة  بالمساحة التي تتدفق عبر أي مساحة A التي هي جزء من األفق .  إدخال القیم األعظمیة یكتمل 
عندما نالحظ أن الطول L  لنبضة الطاقة محدود نصف القطر R	 . و الحد R	≤	L ینتج من االعتبارات الهندسیة : التي ترى 
من الطرف المقعر لألفق ، و النبضة یجب أن تكون أقصر من نصف قطر االنحناء . و الحجة المستقلة هي التالیة : الطول 
L لجسم بتسارع بمقدار a محدودة ، بواسطة النسبیة الخاصة بالشكل ≤c2/2a	L ( المرجع 115 ) و تبین النسبیة الخاصة 

أن هذا الحد مرتبط بشكل األفق . و مع العالقة (108	) العبارة بأن اآلفاق هي أسطح للقوة األعظمیة تؤدي إلى العالقة 
المهمة التالیة من أجل اآلفاق الستاتیكیة الكرویة :  

    

 !

مـعادلـة األفـق هـذه تـربـط تـدفـق الـطاقـة E عـبر مـساحـة A ألفـق كـروي ذو جـاذبـیة سـطح a . و یـنص عـلى أن الـطاقـة الـمتدفـقة عـبر 
أفـق هـي محـدودة و أن هـذه الـطاقـة مـتناسـبة مـع مـساحـة األفـق ، و أن تـدفـق الـطاقـة مـتناسـب مـع جـاذبـیة السـطح . مـعادلـة األفـق 

أیضا تسمى القانون األول لمیكانیك الثقب األسود أو القانون األول لمیكانیك األفق ( مرجع116	).  

االستنتاج السابق أیضا یعطي النتیجة الوسیطة  

 !

إن شـكل مـعادلـة األفـق تـنص بـشكل أكـثر وضـوحـا عـلى أنـه ال یـوجـد سـطح غـیر األفـق یـمكن أن یـحقق تـدفـق الـطاقـة األعـظمي 
عـندمـا مـساحـة السـطح و طـول الـنبضة ( أو جـاذبـیة السـطح ) تـكون مـعطاة . و ال یـوجـد مـجال آخـر فـي الـفیزیـاء یـعطي عـبارات 

مقارنة : هي ذاتیة و خاصة بنظریة الجاذبیة .  

إن االشـتقاق الـبدیـل لـمعادلـة األفـق تـبدأ مـن شـكلیها (110)	&	(109) و تـنتج مـن فـقط افـتراضـین : األول ، هـناك سـرعـة أعـظمیة 
فـي الـطبیعة و ثـانـیا ، هـناك قـوة أعـظمیة ( أو اسـتطاعـة ) فـي الـطبیعة . ال یـوجـد نـظریـة خـاصـة لـلجاذبـیة مـفترضـة . مـعادلـة 

األفق یمكن حتى أن تكون قابلة لالختبار تجریبیا كما نبین أدناه .  

بـعد ذلـك عـلینا أن نـعمم مـعادلـة األفـق مـن اآلفـاق السـتاتـیكیة و الـكرویـة إلـى اآلفـاق الـعامـة . و نـظرا ألن الـقوى الـعظمى مـفترض 
أنـها صـالـحة مـن أجـل كـل الـمراقـبین ، سـواء كـانـوا عـطالـیین أو مـتسارعـین  فـإن الـتعمیم مـباشـر . مـن أجـل األفـق الـمنحني بـانـتظام 

أو المتغیر زمنا تصیح معادلة األفق  

 !

العالقة التفاضلیة – ریما تسمى معادلة األفق العامة – صالحة من أجل أي نوع من األفق . و یمكن تطبیقها بشكل منفصل 
على كل مكان δA ألفق دینامیكي أو متغیر فراغیا .  



معادلة األفق العامة (111	) معروف  أنها مكافئة للنسبیة العامة على األقل منذ 1995 ( مرجع 117 ) عندما أظهر هذا 
التكافؤ (ضمنیا ) من قبل جاكوبسون . وسوف نبین أن  معادلة األفق التفاضلیة لها نفس دور النسبیة العامة كالمعادلة 

dx=cdt من اجل النسبیة الخاصة . و من اآلن فاصعدا ، عندما نتحدث عن معادلة األفق فإننا نعني المعادلة ذات الشكل 
العام (111) .  

و من المطلوب إعادة التصریح عن سلوك نبضات الطاقة ذات الطول L بالشكل الذي یصح من أجل أي سطح حتى الذي 
لیس أفقا . و بتكرار االشتقاق السابق نحصل على حد الطاقة    

 !

الـمساواة  تـتحقق فـقط عـندمـا یـكون السـطح أفـقا . بـمعنى آخـر عـندمـا الـقیمة δE/δA فـي جـملة فـیزیـائـیة تـقترب مـن الـطرف األیـمن 
فإن األفق یبدأ في التشكل . هذا الرابط سیكون أساسیا في مناقشتنا ألمثلة معاكسة ظاهرة لمبادئ الحد .  

إذا تـذكـرنـا أنـه فـي األفـق طـول الـنبضة L	  یـخضع إلـى c2/2a	≤	L بـصبح مـن الـواضـح أن مـعادلـة األفـق الـعامـة هـي نـتیجة لـلقوة 
األعـظمیة 4G	/	c4 أو االسـتطاعـة األعـظمیة 4G	/	c5 . بـاإلضـافـة لـذلـك مـعادلـة األفـق أیـضا تـأخـذ بـالحسـبان السـرعـة األعـظمیة 
، الـتي هـي أصـل الـعالقـة c2/2a	≤	L . و مـعادلـة األفـق تـنتج بـالـتالـي بـشكل صـرف  عـن حـدیـن فـي الـطبیعة .. نـالحـظ أیـضا أن 
مـعادلـة األفـق – أو بـشكل مـكافـئ حـد الـقوة أو االسـتطاعـة – یـقتضي أن مـعدل تـغیر الـكتلة األعـظمي فـي الـطبیعة مـعطى بـالـشكل 

  .  dm/dt	≤	c3/4G

الـباقـي ، الخـطوة الـثانـیة لـلحجة هـو اشـتقاق النسـبیة الـعامـة مـن مـعادلـة األفـق الـعامـة ( الـمرجـع 117 ) . و هـذا االشـتقاق مـعطى 
مـن قـبل جـاكـبسون ، و الـنقاط األسـاسـیة مـعطاة فـي الـفقرات الـتالـیة .لـرؤیـة الـرابـط بـین مـعادلـة األفـق الـعامـة (111	) و مـعادالت 
الـحقل نـحتاج فـقط لـتعمیم مـعادلـة األفـق الـعامـة إلـى جـملة إحـداثـیات عـامـة و إلـى اتـجاهـات عـامـة لـتدفـق الـطاقـة – كـمیة الحـركـة . و 

هذا یتحقق بإدخال مفهوم التنسور الذي اعتمد من أجل الفراغ – الزمن المنحني .  

لـتعمیم مـعادلـة األفـق الـعامـة ، نـدخـل عـنصر السـطح الـعام dΣ و حـقل  شـعاع دفـع كـیلنج الـموضـعي k الـذي یـولـد األفـق ( بـناظـم 
مناسب ) . و استخدم جاكبسون هذین المقدارین إلعادة كتابة الطرف األیسر من معادلة األفق العامة (111) بالشكل : 

 !

حـیث Tab تـنسور الـطاقـة – كـمیة الحـركـة . و هـذه الـعالقـة تـعطي بـوضـوح الـطاقـة عـند جـمل اإلحـداثـیات االخـتیاریـة                
و اتجاهات تدفق طاقة اختیاریة .  

إن نـتیجة جـاكـبسون األسـاسـیة هـي أن الـعامـل δA هـو الـطرف األیـمن مـن مـعادلـة األفـق الـعامـة (111) یـمكن إعـادة كـتابـته 
باستخدام  معادلة  Raychaudhuri ( الهندسیة الصرفة ) بالشكل :    

 !

حیث Rab تنسور  Ricci الذي یصف انحناء الفراغ – الزمن . هذه العالقة تصف كیف أن الخواص الموضعیة لألفق تعتمد 
على االنحناء الموضعي .  

حـیث Rab تـنسور Ricci الـذي یـصف انـحناء الـفراغ – الـزمـن . و هـذه الـعالقـة تـصف كـیف أن الـخواص الـموضـعیة لـألفـق 
تعتمد على االنحناء الموضعي  . 



بجمع هاتین الخطوتین تصبح معادلة األفق العامة (111) : 

 !

بـین جـاكـبسون أن هـذه الـمعادلـة مـع الـمصونـیة الـموضـعیة لـلطاقـة ( أي الـتباعـد الـمتالشـي لـتنسور الـطاقـة – كـمیة الحـركـة ) یـمكن 
فقط أن تتحقق إذا :  

 !

حـیث R هـي قـیمة Ricci السـلمیة و Λ ثـابـت الـتكامـل فـي قـیمة الـتي ال تحـدد بـالـمسألـة . و الـمعادالت الـسابـقة هـي مـعادالت الـحقل 
الـكامـلة للنسـبیة الـعامـة بـما فـیها الـثابـت الـكونـي Λ . إن مـعادالت الـحقل بـالـتالـي تـنتج مـن مـعادلـة األفـق . وهـي بـالـتالـي مـبین أنـها 

صالحة في اآلفاق . 

نـظرا ألنـه مـن الـممكن بـاخـتیار تـحویـل إحـداثـیات مـناسـب ، وضـع األفـق عـند أي  نـقطة مـرغـوبـة مـن الـفراغ – الـزمـن                    
( الـمرجـع 98 ) ( فـقط  تـتسارع بـعیدا كـما هـو مشـروح فـیما یـلي ) ، مـعادالت الـحقل یـجب أن تـكون صـالـحة خـالل كـل الـفراغ 
– الـزمـن . وهـذه الـمالحـظة تـكمل حـجة جـاكـبسون . نـظرا ألن مـعادالت الـحقل تـنتج عـن طـریـق مـعادلـة األفـق مـن مـبدأ الـقوة 
األعـظمیة ، فـقد بـینا أیـضا أن كـل نـقطة فـي الـفراغ – الـزمـن فـي الـطبیعة تـصح فـیها نـفس الـقوة األعـظمیة : قـیمة الـقوة األعـظمیة 

غیر متغیرة و ثابتة في الطبیعة  .  

بـمعنى آخـر ، مـعادالت الـحقل للنسـبیة الـعامـة هـي نـتیجة مـباشـرة للحـد عـلى تـدفـق الـطاقـة فـي اآلفـاق الـذي بـدوره نـاتـج عـن وجـود 
الـقوة األعـظمیة ( أو االسـتطاعـة ) . فـي الـحقیقة ، اشـتقاق جـاكـبسون یـبین أن الـحجة تـعمل فـي كـال االتـجاهـین . فـي الـملخص ، 

القوة األعظمیة ( أو االستطاعة ) ، معادلة األفق ، و النسبیة العامة متكافئان .   

نـالحـظ أن اسـتنتاج مـعادالت الـحقل للنسـبیة الـعامـة مـن االسـتطاعـة الـعظمى أو الـقوة فـقط تـحت افـتراض الـجاذبـیة هـو هـندسـي 
بـحت . و فـي الـحقیقة هـذه الـعبارة أسـاسـیة للنسـبیة الـعامـة . إذا كـانـت آلـیة الـجاذبـیة سـیستند لـحقول أخـرى ، مـثل الجسـیمات 

المجهولة ، فإن التكافؤ بین الجاذبیة و القوة األعظمیة سوف لن تعطى .  

نـظرا ألن اشـتقاق النسـبیة الـعامـة مـن مـبدأ الـقوة األعـظمیة أو مـن مـبدأ االسـتطاعـة األعـظمیة هـو اآلن مـثبت ، یـمكننا بـأن نـسمي 
بـشكل صـحیح هـذه الحـدود بـقوة األفـق و اسـتطاعـة األفـق . و كـل تـأكـید تجـریـبي أو نـظري لـمعادالت الـحقل یـؤكـد بـشكل غـیر 

مباشر على  وجود حدود األفق .  

الجاذبیة ، انحناء الفراغ – الزمن ، اآلفاق و القوة األعظمیة  

لـنكرر نـتائـج الـفقرة الـسابـقة بـشكل بسـیط . تـخیل مـراقـبین یـبدآن التحـرك بـشكل مـوازي لـبعضهما الـبعض . و كـالهـما یسـتمران 
فـي خـط مسـتقیم بـالـتقدم و إذا بـعد فـترة اكـتشفا أنـهما لـم یـعودا  یتحـركـان بـشكل مـوازي لـبعضهما الـبعض ، فـإنـهما یسـتنتجان أنـهم 
یتحـركـان فـي سـطح مـنحني ( جـرب ذلـك ! ) ( تحـدي s	169	 ) أو فـي فـراغ مـنحني . مـثل هـذه االنحـرافـات عـن الحـركـة الحـرة 
الـمتوازیـة تـالحـظ قـرب الـكتل و الـطاقـة  الـموضـعیة األخـرى  . و نسـتنتج أن الـفراغ – الـزمـن مـنحني قـرب الـكتل . أو بـبساطـة 

أن الجاذبیة تحني الفراغ / الفضاء .  

الـجاذبـیة تـؤدي إلـى تـسارع . الـتسارع یـؤدي إلـى أفـق عـلى مـسافـة c2/a . ال یـوجـد أفـق فـي الـحیاة الـیومـیة ، ألن الـمسافـات 
  r	=	2	Gm/c2 الناتجة ال یمكن للحظها ، و لكن اآلفاق توجد حول األجسام التي كتلتها مركزة في كرة ذات نصف قطر

مـثل هـذه األجـسام تـسمى الـثقوب الـسوداء ( Schwartzschild ) . االنـحناء الـفراغـي حـول ثـقب أسـود ذو كـتلة m هـو االنـحناء 
األعظمي الممكن حول جسم بذلك الكتلة .  

الـثقوب الـسوداء یـمكن أن تـرى كـمادة فـي الـسقوط الحـر الـدائـم . سـوف نـدرس الـثقوب الـسوداء فـیما یـلي ( صـفحة 262). فـي 
حال الثقب األسود مثل أي أفق ، من المستحیل كشف ماذا خلف الحدود *. 



  . E وتدفق طاقة a الثقوب السوداء تتمیز بجاذبیة سطحیة

مـبدأ الـقوة األعـظمیة  هـو بـشكل بسـیط الـقول بـأنـه فـي اآلفـاق ، تـدفـق الـطاقـة مـتناسـب مـع الـمساحـة و الـجاذبـیة -
السطحیة .	

هذا االرتباط یجعل من الممكن استنتاج النظریة الكاملة للنسبیة العامة . بشكل خاص قیمة القوة األعظمیة الكافیة إلخبار 
الفراغ – الزمن أن ینحني . و سوف ندرس تفاصیل هذه العالقة قریبا . 

إذا لـم یـوجـد حـد قـوة فـي الـطبیعة فـإنـه سـیكون مـن الـممكن ضـخ أي قـدر مـرغـوب مـن الـطاقـة عـبر سـطح مـعین بـما فـیه أي أفـق. و 
فـي هـذه الـحالـة تـدفـق الـطاقـة سـوف لـن یـكون مـتناسـبا مـع الـمساحـة ، و اآلفـاق لـن یـكون لـها خـواص الـتي تـملكها ، و النسـبیة 
الـعامـة لـن تـصح . و بـالـتالـي نـحصل عـلى فـكرة أن الـتدفـق األعـظمي لـلطاقـة ، الـتدفـق األعـظمي لـكمیة الحـركـة و الـتدفـق 
األعـظمي لـلكتلة  كـلها مـرتـبطة بـاآلفـاق . و االرتـباط یـكون أكـثر وضـوحـا فـي الـثقوب الـسوداء حـیث الـطاقـة ، كـمیة الحـركـة أو 

الكتلة هي تلك التي تسقط في الثقب األسود .(0صفحة 265) 

الـتشابـه بـین النسـبیة الـخاصـة و الـعامـة یـمكن أن یـتم بـشكل أكـثر . فـي النسـبیة الـخاصـة تـقتضي السـرعـة األعـظمیة dt	c	=	dx و 
أن الــزمــن یــعتمد عــلى الــمراقــب . فــي النســبیة الــعامــة الــقوة األعــظمیة ( أو االســتطاعــة ) تــقتضي أن مــعادلــة األفــق 

� و أن الـمالحـظة تـبین أن الـفراغ – الـزمـن مـنحني . مـعادلـة األفـق تـقتضي مـعادالت الـحقل فـي النسـبیة 

العامة . باختصار : 	

وجود القوة األعظمیة یقتضي أن الفراغ – الزمن منحني قرب الكتل و یقتضي كیفیة انحناءه 	-

الـقوة األعـظمیة ( أو االسـتطاعـة ) بـالـتالـي لـها نـفس الـدور الـمزدوج فـي النسـبیة الـعامـة كـما تـملك السـرعـة الـقصوى فـي النسـبیة 
الـخاصـة . فـي النسـبیة الـخاصـة ، سـرعـة الـضوء أعـظمیة و هـي أیـضا ثـابـت تـناسـبیة الـذي یـربـط قـوة األفـق كـما تـجعل الـمعادلـة 
dt	c	=	dx ذلـك واضـحا . و فـي النسـبیة الـعامـة  قـوة األفـق هـي الـقوة الـعظمى ، و أیـضا تظهـر ( بـعامـل π	2 ) فـي مـعادالت 
الـحقل كـثابـت تـناسـب یـربـط الـطاقـة و االنـحناء . الـقوة األعـظمیة بـالـتالـي تـصف كـال مـن مـرونـة الـفراغ – الـزمـن – إذا اسـتخدمـنا 

صورة بسیطة للفراغ الزمن – كوسط – یكون الشد األعظمي الذي سیتعرض له الفراغ – الزمن ( مرجع 109)	. 

هذا الدور المضاعف لثابت المادة كعامل تناسبي و قیمة الحد معروف جیدا في علم المواد .   

 ---

 *بشكل مناظر ، في النسبیة الخاصة ، من المستحیل كشف ما یتحرك أسرع من حاجز الضوء  

لـماذا الـقوة األعـظمیة أیـضا عـامـل تـناسـبي بـین االنـحناء و الـطاقـة ؟ تـخیل الـفراغ كـمادة مـرنـة * مـرونـة الـمادة تـوصـف بـواسـطة 
ثـابـت الـمادة الـعددي . و أبسـط تـعریـف لـثابـت الـمادة هـذا هـو نسـبة اإلجـهاد ( الـقوة بـالـمساحـة ) لـالنـفعال ( تـغیر الـطول الـتناسـبي) 
الـتعریـف الـدقـیق یـجب أن یـأخـذ بـالحسـبان الـشكل الـهندسـي لـلحالـة . مـثال مـعامـل الـقص G ( أو µ ) یـصف كـم هـي صـعوبـة 
تحـریـك سـطحین مـتوازیـین مـن الـمادة مـقابـل بـعضهما الـبعض . إذا كـانـت الـقوة F هـي الـقوة الـالزمـة لتحـریـك سـطحین مـتوازیـین 

بمساحة A و الطول l مقابل لعضهما البعض لمسافة Δl نعرف معامل القص  G بالشكل : 

 !

قـیمة مـعامـل الـقص G لـلمعادن و السـبائـك یـتراوح بـین 80GPa	&	25 . و نـظریـة االسـتمرار لـألجـسام الـصلبة تـبین أنـه مـن 
أجـل أي جـسم صـلب مـتبلور أي عـیب ( صـلب مـثالـي ) یـكون هـناك مـا یـسمى بـإجـهاد الـقص : عـندمـا اإلجـهادات األعـلى مـن هـذه 

القیمة تطبق ، فإن المادة تنكسر . و إجهاد القص النظري ، بمعنى آخر ، هو اإلجهاد األعظمي في مادة یعطى بالشكل: 

δE =
c2

8πG
aδ A



 !

قـیمة اإلجـهاد األعـظمیة بـالـتالـي هـي أسـاسـا مـعطاة بـواسـطة مـعامـل الـقص . هـذا االرتـباط مـشابـه لـلذي وجـد مـن أجـل الـخالء . فـي 
الـواقـع ، تـخیل الـخالء كـمادة الـتي یـمكن أن تـنحني هـي طـریـقة مـساعـدة فـي فـهم النسـبیة الـعامـة . سـوف نسـتخدم هـذا بـانـتظام فـیما 

یلي . (المرجع 118 ) .  

مـاذا یحـدث عـندمـا یجهـد الـخالء بـقوة أعـظمیة ؟ أیـتمزق أیـضا مـثل الـجسم الـصلب ؟ . تـقریـبا : فـي الـحقیقة عـندمـا یـتمزق 
الـخالء ، تظهـر الجسـیمات . سـوف نجـد مـزیـدا عـن هـذا االرتـباط الحـقا : نـظرا ألن الجسـیمات هـي كـیانـات كـمیة ، سـوف نـحتاج 

لدراسة نظریة الكم أوال ، قبل أن نصف تأثیر التمزق في آخر جزء من مغامرتنا . (المجلد VI	 ، صفحة301 ) 

شروط صالحیة حدود القوة و االستطاعة  

قـیمة الـقوة األعـظمیة صـالـحة فـقط تـحت ثـالثـة شـروط . لـتوضـیح هـذه الـنقطة ، سـوف نـقارن الـحالـة مـع السـرعـة الـقصوى . 
هناك ثالثة شروط لصالحیة السرعة القصوى .  

األول ، سـرعـة الـضوء ( فـي الـخالء ) هـي الحـد األعـلى للجـمل ذات كـمیة الحـركـة أو الـطاقـة فـقط . و یـمكن ، لـكن تـجاوزهـا 
مـن أجـل الحـركـات غـیر الـمادیـة لـلنقاط . فـي الـحقیقة نـقطة الـفصل لـزوج مـن الـمقصات ، بـقعة الـضوء الـلیزري عـلى الـقمر ، 
الـظالل أو سـرعـة المجـموعـة أو سـرعـة الـطور لمجـموعـات األمـواج تـتجاوز سـرعـة الـضوء . ( صـفحة 58 ) . و سـرعـة الحـد 

صالحة من أجل حركة الطاقة فقط .  

 ---

*هـل هـذا الـتشابـه یـجعلك تـفكر بـاألثـیر ؟ ال تـقلق الـفیزیـاء ال تـحتاج لـمفهوم األثـیر ألنـه غـیر قـابـل لـلتمییز عـن الـخالء . النسـبیة 
 ، III الـعامـة تـصف الـخالء بـأنـه نـوع مـن الـمادة الـتي یـمكن أن تـتشوه و تتحـرك – لـكن ال حـاجـة إدخـال مـفهوم األثـیر ( المجـلد

صفحة 105) . 

ثـانـیا سـرعـة الـضوء هـي حـد فـقط إذا قیسـت قـرب كـتلة متحـركـة أو طـاقـة : یتحـرك الـقمر أسـرع مـن الـضوء إذا دار الـمرء دورة 
واحـدة حـول مـحوره فـي ثـانـیة  و الـنقاط الـبعیدة فـي كـون فـریـدمـان تتحـرك بـعیدا عـن بـعضها الـبعض بسـرعـات أكـبر مـن سـرعـة 

الضوء . سرعة الحد هي فقط حد موضعي / محلي .  

ثـالـثا ، الـمراقـب الـذي یـقیس سـرعـات یـجب أن یـكون مـادي : أیـضا الـمراقـب یـجب أن یـكون مـكون مـن مـادة وطـاقـة ، وبـالـتالـي 
یـجب أن یتحـرك عـند أو أعـلى مـن سـرعـة الـضوء ، و یـجب أن یـكون قـادرا عـلى مـراقـبة الجـملة . ( الـمرجـع 119 ) .            
و ال یوجد جملة تتحرك عند أو أعلى من سرعة الضوء یمكن أن تكون مراقب . و سرعة الحد هي فقط مادیة للمراقبین .   

نـفس الشـروط الـثالثـة تـطبق عـلى صـالحـیة الـقوة الـعظمى و االسـتطاعـة . الـنقطة الـثالـثة مـهمة بـشكل خـاص . بـشكل خـاص 
الجاذبیة النسبیة تمنع المراقبین الذین یشبهون النقاط و الكتل االختباریة التي تشبه النقاط : وهي لیست مادیة / فیزیائیة . 

األسـطح المتحـركـة األسـرع مـن الـضوء هـي أیـضا لیسـت فـیزیـائـیة . فـي مـثل هـذه الـحاالت ،األمـثلة الـمعاكـسة  الدعـاء الـقوة 
األعـظمیة یـمكن أن تـوجـد . حـاول وسـتجد واحـدة – الـعدیـد مـنها مـمكنة و كـلها رائـعة ( تحـدي 170s). اآلن سـندرس بـعض 

الحاالت األكثر أهمیة .  



تجارب Gedanken و تناقضات حول حد القوة  

"عـندمـا تظهـر فـكرة حـول األفـق ، فـإن درجـة حـرارة الـروح / الـنفس بـالنسـبة لـها هـي عـادة قـدیـمة جـدا . فـقط تـدریـجیا تـطورت 
هـذه الـفكرة وحـصلت عـلى دفـئها و هـي األشـد حـرارة ( أي تـفرض تـأثـیرهـا األقـوى ) عـندمـا االعـتقاد بـالـفكرة یـكون مـوجـودا             

و مرة ثانیة یتناقص " 

فریدریك نیتشه  

الخـطوة األخـیرة  و لـكن الخـطوة األسـاسـیة فـي مـناقشـتنا لحـد الـقوة هـي نـفس الـتي نـوقشـت فـي حـد السـرعـة . لـقد رأیـنا أنـه ال یـوجـد 
تجـربـة حـقیقیة قـط أدت إلـى قـیمة قـوة أكـبر مـن حـد الـقوة .لـكننا أیـضا بـحاجـة لـبیان أنـه ال یـوجـد تجـربـة یـمكن تـخیلها یـمكن أن 
 Gedanken تـتغلب عـلى حـد الـقوة .  بـاتـباع تـقلید یـعود إلـى بـدایـة الـقرن العشـریـن ، مـثل هـذه التجـربـة الـخیالـیة تـسمى تجـربـة

من األلمانیة  Gedankenexperiment التي تعني تجربة الفكر .  

حـد السـرعـة هـي مـدهـشة فـي الـبدایـة ألن السـرعـة نسـبیة ، و بـالـتالـي سـیكون مـن الـممكن أن نـجعل السـرعـة  تـأخـذ أي قـیمة مـتخیلة 
. إن الوضع للقوة مشابه : القوة  نسبیة  وبالتالي سیكون من الممكن أن نجعل القوة تأخذ أي قیمة متخیلة . 

مـن أجـل  التخـلي عـن كـل الـمحاوالت الـقابـلة لـلتخیل لـتجاوز السـرعـة األعـظمیة فـقد كـان كـافـیا دراسـة خـواص إضـافـة / جـمع 
السـرعـة و تـباعـد الـطاقـة الحـركـیة قـرب سـرعـة الـضوء . فـي حـال الـقوة األعـظمیة ، الـمهمة أكـثر أهـمیة . فـي الـحقیقة ، تـعیین 

القوة األعظمیة ، االستطاعة األعظمیة و تغیر الكتلة األعظمي یحرض بسهولة على محاوالت كثیرة لمناقضتها .   

 *  *    

طـریـقة الـقوة الـغاشـمة / الـقاهـرة . أبسـط مـحاولـة لـتجاوز حـد الـقوة هـي مـحاولـة تسـریـع جـسم بـقوة أكـبر مـن الـقوة الـعظمى . اآلن 
یقتضي التسارع نقل الطاقة . 

 ---

*"عـندمـا تظهـر فـكرة حـول األفـق ، فـإن درجـة حـرارة الـروح / الـنفس بـالنسـبة لـها هـي عـادة قـدیـمة جـدا . فـقط تـدریـجیا تـطورت 
هـذه الـفكرة وحـصلت عـلى دفـئها و هـي األشـد حـرارة ( أي تـفرض تـأثـیرهـا األقـوى ) عـندمـا االعـتقاد بـالـفكرة یـكون مـوجـودا             
	Sonnenbahn : 207 و مـرة ثـانـیة یـتناقـص . فـریـدیـریـك نـیتشه ( 1900-1844 ) فـیلسوف و بـاحـث .هـذه الـمقولـة الـمأثـورة
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هـذا الـنقل محـدود بـمعادلـة األفـق (111) أو حـد الـطاقـة (112) . مـن أجـل أي مـحاولـة لـتجاوز حـد الـقوة ، تـدفـق الـطاقـة یـؤدي إلـى 
ظهور األفق . و األفق بالتالي یمنع القوة من تجاوز الحد ، ألنه یفرض حدا على التأثیر المتبادل .  

لندرس حد التأثیر المتبادل ( صفحة 101 ) في النسبیة الخاصة وجدنا أن تسارع جسم یكون محدود بطوله . في الحقیقة عند 
مسافة معطاة بالشكل  c2/2a في اتجاه معاكس للتسارع a یظهر األفق . في كلمات أخرى ، الجسم المتسارع یكبح ، على 

األكثر عند تلك النقطة . و القوة F لجسم ذو كتلة M و نصف قطر R بالتالي تكون محدود بالشكل :  

 !



من السهل جمع تأثیرات الجاذبیة ( التي تكون عادة صغیرة ). و كي یكون قابل للمالحظة  فإن الجسم المتسارع یجب أن 
یبقى أكبر من الثقب األسود ، و بإدخال نصف القطر الموافق 2GM/c2	=	R نحصل على حد القوة (104) . المحاوالت 

الدینامیكیة  لتجاوز حد القوة بالتالي فاشلة .  

 *  *    

مـحاولـة الـحبل . یـمكننا مـحاولـة تـولـید قـوة أعـلى فـي حـالـة سـتاتـیكیة مـثال بـسحب  نـهایـتي حـبل فـي اتـجاهـین مـتعاكسـین . نـفترض 
للتبسـیط وجـود حـبل غـیر قـابـل لـالنـقطاع . و أي حـبل یـعمل بسـبب الـطاقـة الـكامـنة بـین ذراتـه الـتي یـمكن أن تـنتج قـوى عـالـیة بـینها 
. إلنـتاج قـوة حـبل تـتجاوز قـیمة الحـد فـإنـنا بـحاجـة لـطاقـة كـبیرة ( مـرنـة) فـي الـحبل . هـذه الـطاقـة یـجب أن تـدخـل مـن الـنهایـات . 
عـندمـا نـزیـد الشـد فـي الـحبل لـقیم أعـلى و أعـلى ، فـإن طـاقـة أكـثر فـأكـثر تخـزن فـي مـسافـات أصـغر فـأصـغر .             و لـتجاوز 
حـد الـقوة فـإنـنا بـحاجـة  إلضـافـة مـزیـد مـن الـقوة لـكل مـسافـة و مـساحـة أكـثر مـما هـو مـسموح بـواسـطة مـعادلـة األفـق . و األفـق 
بـالـتالـي یظهـر حـتما و لـكن لـیس هـناك طـریـقة لـمط الـحبل عـبر األفـق حـتى لـو كـان غـیر قـابـل لـالنـقطاع . األفـق یـؤدي إمـا إلـى 

انقطاع الحبل أو انفصاله عن جملة السحب .   

اآلفاق بالتالي تجعل من المستحیل تولید قوى أكبر من حد القوة 	-

فـي الـحقیقة ، افـتراض السـلك الـالنـهائـي  غـیر ضـروري : حـد الـقوة ال یـمكن تـجاوزه حـتى لـو كـانـت قـوة / مـقاومـة السـلك فـقط 
نهائیة .  

نـالحـظ أنـه مـن غـیر الـمهم فـیما إذا كـانـت الـقوة الـمطبقة تـسحب – كـما فـي الـحبال أو األسـالك – أو تـدفـع . أیـضا فـي حـال الـدفـع 
لـجسمین مـقابـل بـعضهما الـبعض ، فـإن الـمحاولـة لـزیـادة قـیمة الـقوة بـدون نـهایـة سـتؤدي أیـضا إلـى تـشكیل األفـق بسـبب الحـد 
الـمعطى بـمعادلـة األفـق . و بـالـتعریـف ، یحـدث هـذا بـدقـة عـند حـد الـقوة . نـظرا ألنـه لـیس هـناك طـریـقة السـتخدام األفـق لـدفـع              
( أو سـحب ) شـيء مـا ، فـإن الـمحاولـة لـتحقیق قـوة أعـلى تنتهـي حـالـما یـتشكل األفـق . بـاخـتصار ، الـقوى السـتاتـیكیة ال یـمكن أن 

تتجاوز القوة العظمى .  

 *  *      

مـحاولـة الـكبح . حـد الـقوة یـعطي تـغیر كـمیة حـركـة أعـظمي فـي الـزمـن . و یـمكننا بـالـتالـي الـبحث عـن طـریـقة إلیـقاف جـملة 
فـیزیـائـیة متحـركـة بـشكل مـفاجـئ بـحیث أن الـقوة الـعظمى یـمكن تـجاوزهـا . عـدم وجـود أجـسام جـاسـئة فـي الـطبیعة ، األمـر 
الـمعروف مـن النسـبیة الـخاصـة ( صـفحة 	101) یـجعل الـتوقـف الـمفاجـئ تـمامـا مسـتحیال و لـكن النسـبیة الـخاصـة بـذاتـها ال تـعطي 
حـد لـزمـن الـتوقـف . لـكن إدخـال الـجاذبـیة یـفعل ذلـك . إیـقاف جـملة متحـركـة یـقتضي نـقل الـطاقـة . بـالـتالـي ال یـمكننا تـجاوز حـد 

القوة بإیقاف جسم .  

بشـكل مشـابهـ إذا انعكستـ جمـلة سرـیعـة بدـال منـ التـوقفـ ، فإـن قدـرا معـینا منـ الطـاقةـ یجـب أن ینـقل و یخزـن لفـترة قصـیرة. مثال 
عـندمـا تـنعكس كـرة الـتنس مـن جـدار كـبیر فـإن كـمیة حـركـتها تـتغیر و تـطبق قـوة . إذا كـان الـعدیـد مـن مـثل هـذه الـكرات  انعكسـت 
بـنفس الـوقـت ، فهـل الـقوة الـكبیرة  بـالـتأكـید األكـبر مـن الحـد یـمكن تـحقیقها ؟ یـنتج أن هـذا مسـتحیل . إذا جـربـنا ذلـك ، فـإن تـدفـق 
كـمیة الحـركـة عـند الجـدار سـیصل إلـى الحـد الـمعطى بـمعادلـة األفـق و بـالـتالـي یـشكل أفـقا . و فـي تـلك الـحالـة ، ال یـكون االنـعكاس 

ممكنا بعد ذلك . وهكذا الحد ال یمكن تجاوزه عبر االنعكاس .  

 *  *    

 مـحاولـة اإلشـعاع الـكالسـیكي . بـدال مـن الجـمل الـتي فـیها الـمادة  تـسحب ، تـدفـع أو تـتوقـف أو تـنعكس یـمكننا دراسـة الجـمل حـیث 
یـوجـد اإلشـعاع . لـكن الـحجج تـصح تـمامـا بـنفس الـشكل سـواء وجـدت جسـیمات مـن الـبروتـونـات ، الـغرافـیتونـات أو جسـیمات 
أخـرى . بـشكل خـاص ، الـمرایـا مـثل الجـدران ، محـدودة بـإمـكانـیاتـها : مـن المسـتحیل اسـتخدام ضـوء و مـرایـا  لـتشكیل تـغیر كـمیة 

  . c4/4G حركة أكبر من

حـتى أنـه مـن المسـتحیل تـشكیل قـوة أكـبر مـن الـقوة الـعظمى بـتركـیز كـمیة كـبیرة مـن الـضوء عـلى سـطح . و نـفس الـحالـة كـما فـي 
كـرة الـتنس  تظهـر : عـندمـا قـیمة الحـد الـمعطاة بـ E/A بـواسـطة مـعادلـة األفـق (112) یـتم الـوصـول إلـیها یظهـر األفـق الـذي یـمنع 

اختراق الحد . 

 *  *    

مـحاولـة الـطوبـة . حـدود الـقوة و االسـتطاعـة أیـضا یـمكن اخـتبارهـا بـواسـطة تـجارب تـفكیر أكـثر صـالبـة . یـمكننا تـجاوز حـد الـقوة 
بـتكدیـس الـوزن . لـكن حـتى بـناء بـرج عـالـي بـشكل ال نـهائـي مـن الـطوب ال یـولـد قـوة قـویـة كـافـیة عـلى أسـاسـاتـه : بـمكامـلة الـوزن 



بـاألخـذ بـالحسـبان تـناقـصه مـع االرتـفاع ، یـعطي قـیمة نـهائـیة الـتي ال یـمكنها الـوصـول إلـى حـد الـقوة . إذا زدنـا بـاسـتمرار كـثافـة 
الـكتلة لـلطوب ، فـإنـنا بـحاجـة ألن نـأخـذ بـالحسـبان أن الـبرج و األرض سـتتغیران إلـى ثـقب اسـود . و الـثقوب الـسوداء ال تـسمج 

بتجاوز حد القوة .  

 *  *    

مـحاولـة الـرفـع . الـرفـع یـمكن اخـتیاره بـحیث أن قـیمة الـقوة الـثالثـیة F فـي إطـار تـحول إلـى الـقیمة الـمرغـوبـة 'F	 فـي إطـار آخـر 
( المرجع 120).یتبین بأن هذا خطأ . في النسبیة القوة الثالثیة ال یمكن زیادتها أكثر من كل الحدود باستخدام الرفعات .  

فـي كـل األطـر الـمرجـعیة ، الـقوة الـثالثـیة الـمقاسـة ال یـمكن أبـدا أن تـتجاوز الـقوة األصـلیة (صـفحة 83 ) أي قـیمة الـقوة الـثالثـیة 
الـمقاسـة فـي إطـار مـتشارك الحـركـة . ( الـحالـة یـمكن مـقارنـتها مـع السـرعـة الـثالثـیة ، حـیث الـرفـع ال یـمكن اسـتخدامـه لـتجاوز 
الـقیمة  c مـهما تـم اخـتیار الـرفـع ، و لـیس هـناك تـكافـؤ صـارم حـیث أن سـلوك الـتحویـل لـلقوة الـثالثـیة و السـرعـة الـثالثـیة یـختلف 

بشكل ملحوظ ) . 

 *  *    

محاولة التباعد . القوة على كتلة اختیاریة m عند مسافة قطریة d عن الثقب األسود ( من أجل A=0 ) تعطى بالشكل : 

 !

كل مشابه عالقة التربیع العكسي للجاذبیة العامة تنص على أن القوة بین كتلتین M	&	m هي  

 !

كـال الـعالقـتین یـمكن أن تـأخـذا أي قـیمة و هـذا یـعني أنـه ال یـوجـد حـد لـلقوة األعـظمیة . لـكن قـوة الـجاذبـیة یـمكن أن تـتباعـد فـقط مـن 
أجل الكتل النقطیة غیر المادیة . و لكن  هناك طریقة تقارب اصغریة للكتلة m تعطى بالشكل : 	

 !

مـسافـة الـتقارب األصـغریـة هـي نـصف قـطر الـثقب األسـود الـمقابـل . تـشكیل الـثقب األسـود یـجعل مـن المسـتحیل تـحقیق مـسافـة 
صـفریـة بـین كـتلتین . و تـشكل الـثقب األسـود یـجعل مـن المسـتحیل تـحقیق الـكتل الـنقطیة . الـكتل الـنقطیة غـیر فـیزیـائـیة . بـالـنتیجة 

في الطبیعة  

هـناك مـسافـتة تـقارب أصـغریـة ( حـقیقیة ) ، مـتناسـبة مـع الـكتلة . إذا كـانـت مـسافـة الـتقارب األصـغریـة هـذه أدخـلت فـي الـمعادلـتین 
(121)	&	(120) نحصل على :  



  

 !

إن تقریب الجاذبیة العامة یعطي :  

 !

في كال الحالتین قیمة القوة ال تتجاوز أبدا طالما أننا أخذنا بالحسبان الحجم الفیزیائي للكتل أو المراقبین .  

 *  *    

مـسألـة االنـسجام . إذا كـان ال یـمكن لـمراقـبین أن یـكونـا نـقطیین یـمكننا الـتساؤل فـیما إذا كـان مـا یـزال مـن الـصحیح تـطبیق 
التعریف األصلي لتغیر كمیة الحركة أو تغیر الطاقة حیث أن تكامل القیم یقاس بواسطة المراقبین المرتبطین بسطح معین. 

فـي النسـبیة الـعامـة ، الـمراقـبین ال یـمكن أن یـكونـوا نـقطیین و لـكن یـمكن أن یـكونـوا صـغیریـن قـدر الـرغـبة . و الـتعریـف األصـلي 
بـالـتالـي یـبقى قـابـل لـلتطبیق عـند  أخـذه كـطریـقة تحـدیـد مـن أجـل حجـم الـمراقـب الـمتناقـص دومـا . مـن الـواضـح أنـه إذا أخـذت 
نـظریـة الـكم بـالحسـبان ، فـإن طـریـقة الحـد هـذه تـصل لـنهایـة عـند طـول بـالنـك . و هـذه لیسـت قـصیة فـي النسـبیة الـعامـة طـالـما أن 

األبعاد النوعیة في الحالة هي أكبر بكثیر من قیمة بالنك .      

 *  *    

مـسألـة الـكم . إذا أهـملت تـأثـیرات الـكم ، مـن الـممكن إنـشاء أسـطح ذات زوایـا حـادة أو حـتى أشـكال فـراكـتالـیة الـتي تـتغلب عـلى حـد 
	 . (171e تحدي ) القوة

لـكن مـثل هـذه األسـطح لیسـت فـیزیـائـیة  حـیث أنـها تـفترض أن  األطـوال أصـغر مـن  طـول بـالنـك یـمكن تـحقیقها أو قـیاسـها . 
الشـرط أن السـطح یـكون فـیزیـائـي یـقتضي أنـه یـجب أن یـكون لـه عـدم تحـدیـد ذاتـي / ضـمني مـعطى بـطول بـالنـك ( مـرجـع 

111&109 ) . الدراسة التفصیلیة تبین أن تأثیرات الكم ال تسمح بتجاوز قوة األفق . 

 *  *    

مـحاولـة الـمراقـب الـمتطرف / األقـصى نسـبیا . لـكن أي مـراقـب مـتطرف سـواء فـي حـركـة عـطالـیة سـریـعة أو مـتسارعـة ال یـملك 
أي فـرصـة فـي خـرق حـد الـقوة . فـي الـفیزیـاء الـكالسـیكیة لـقد اعـتدنـا عـلى الـتفكیر بـأن الـتأثـیر الـمتبادل الـضروري مـن أجـل 
الـقیاس یـمكن أن یـتم بـشكل صـغیر قـدر مـا هـو مـرغـوب . ولـكن هـذه الـعبارة غـیر صـالـحة مـن أجـل كـل الـمراقـبین خـاصـة 
الـمراقـبین الـمتطرفـین ال یـمكنهم تـحقیقها . بـالنسـبة لـهم ، تـبادل تـأثـیر الـقیاس كـبیر . و بـالـنتیجة یـتشكل األفـق الـذي یـمنع مـن 

تجاوز الحد . 

 *  *    

 الـمحاولـة الـمیكروسـكوبـیة . یـمكننا مـحاولـة تـجاوز الـقوة بتسـریـع جسـیم صـغیر بـالـقوة الـممكنة أو بـصدمـه بجسـیمات أخـرى . 
الـقوى الـكبیرة فـي الـحقیقة تظهـر عـندمـا جسـیمین بـطاقـة عـالـیة یـنسحقان بـبعضهما الـبعض . و لـكن إذا كـانـت الـطاقـة الـمجتمعة 

للجسیمین أصبحت عالیة كفایة لتتغلب على حد القوة فإن األفق سیظهر قبل أن تصبحا قریبین بشكل كافي .  

فـي الـحقیقة نـظریـة الـكم تـعطي تـمامـا نـفس الـنتیجة . نـظریـة الـكم بـذاتـها تـقول بـوجـود حـد لـلتسارع ( الـمرجـع 121 ) ومـن أجـل 
جسیم ذو كتلة m تعطى بالشكل :  



 !

! كـم الـفعل / الـتأثـیر ، و هـو ثـابـت أسـاسـي فـي الـطبیعة . بـشكل خـاص ، حـد الـتسارع هـذا مـحقق فـي  هـنا 
مسـرعـات الجسـیمات ، فـي اصـطدام الجسـیمات و فـي تـشكیل األزواج .مـثال الـتولـید الـتلقائـي ألزواج اإللـكترون – الـبوزیـترون 

في حقول كهرطیسیة شدیدة أو قرب آفاق الثقوب السوداء ال یحترم الحد (125) . 

بـإدخـال الـكتلة الـعظمى الـممكنة مـن أجـل جسـیم أولـي وهـو كـتلة بـالنـك (الـمصححة ) نجـد أن الـمعادلـة (125) بـالـتالـي تـنص عـلى 
أن قوة األفق هي الحد األعلى للجسیمات األولیة ( مجلد VI ، صفحة 39 ).  

 *  *     

مـحاولـة الـضغط . هـل الـثقوب الـسوداء فـعال هـي الـشكل األكـثر كـثافـة لـلمادة أو الـطاقـة ؟ دراسـة ثـیرمـودیـنامـیك الـثقب األسـود 
تـبین أن تـراكـیز الـكتلة ذات الـكثافـة األعـلى مـن الـثقوب الـسوداء سـتتناقـض مـع الـثیرمـودیـنامـیك . فـي ثـیرمـودیـنامـیك الـثقب األسـود 
، فـإن السـطح و اإلنـتروبـي مـرتـبطان : عـملیات عكسـیة الـتي تـخفض اإلنـتروبـي یـمكن تـحقیقها إذا ضـغطت الجـمل الـفیزیـائـیة لـقیم 
أصـغر مـن نـصف قـطر الـثقب األسـود . و بـالـنتیجة حجـم الـثقب األسـود هـو حجـم الحـد لـكتلة فـي الـطبیعة . بـشكل مـكافـئ ، حـد 

القوة ال یمكن تجاوزه في الطبیعة .  

 *  *    

مـحاولـة جـمع الـقوة . فـي النسـبیة الـخاصـة ، تـركـیب السـرعـات بـواسـطة جـمع شـعاع بسـیط غـیر مـمكن . بـشكل مـشابـه فـي حـالـة 
الـقوى مـثل هـذا الجـمع البسـیط غـیر صـحیح ، أي مـحاولـة لجـمع الـقوى بهـذا الـشكل سـتولـد أفـقا . و إذا كـانـت الـكتب حـول النسـبیة 
قـد درسـت سـلوك أشـعة الـقوة تـحت الجـمع بـنفس الـعنایـة الـتي درسـت بـها أشـعة الـقوة  فـإن حـد الـقوة سـیظهر بـشكل أبـكر فـي 

المراجع . ( من الواضح أن النسبیة العامة یطلب منها معالجة أفضل ) و في الطبیعة القوى الكبیرة ال تجمع . 

 *  *    

فـي النسـبیة الـخاصـة ، الـجسم المتحـرك بـشكل أبـطأ مـن الـضوء فـي إطـار مـا سـیفعل ذلـك فـي كـل األطـر . هـل یـمكن أن تـبین أن 
 .( 172s تحدي ) في طار مرجعي هي أیضا اصغر في أي إطار آخر ؟ c4/	4G القوة األصغر من الحد الثابت

 *  *    

یـمكننا أیـضا مـحاولـة اسـتخدام الـثابـت الـكونـي إلنـتاج قـوى الـتي تـتجاوز الـقوة األعـظمیة . و لـكن أیـضا هـذه الـطریـقة ال تـنجح كـما 
ناقش جون بارو و جاري جیبونس ( المرجع 122 ) . 

 *  *    

 . ( 173	r تحدي ) هل یمكنك أن تقترح و بالتالي تحل أي محاولة إضافیة لتجاوز حد القوة ؟

تجارب Gedanken	 على االستطاعة و حدود تدفق الكتلة  

مثل حد القوة فإن حد االستطاعة   یجب أن یكون صالحا من أجل كل الجمل القابلة للتخیل . و هنا بعض المحاوالت لرفضه 
  .

 *  *    

مـحاولـة الـكبل – السـیارة . تـخیل محـركـا یسـرع كـتلة  بـواسـطة سـلك ال یـنقطع و عـدیـم الـكتلة ( بـافـتراض أن مـثل هـذا السـلك 
مـوجـود ) . حـالـما یـصل المحـرك إلـى حـد االسـتطاعـة إمـا المحـرك أو الـعادم سـیصل إلـى مـعادلـة األفـق . عـندمـا یظهـر األفـق فـإن 
المحـرك ال یـمكنه أن یسـتمر فـي سـحب السـلك  حـیث أن السـلك حـتى بـكونـه قـویـا بـشكل ال نـهائـي  ال یـمكن أن یـتجاوز األفـق . و 

حد االستطاعة بالتالي یصح سواء كان المحرك مركبا داخل الجسم المتسارع أو خارجه في نهایة السلك الذي یسحبه . 

 *  *    



مـحاولـة الـجبل . مـن الـممكن تـعرف سـطح الـذي یـنحني بـشكل غـریـب بـحیث یـمر تـمامـا تـحت كـل نـواة مـن كـل ذرة مـن جـبل ، 
مـثل هـذا السـطح فـي الـشكل 61 . كـل ذرات الـجبل فـوق مسـتوى سـطح البحـر  هـي بـالـتالـي فـوق السـطح ، و هـي فـقط 
تـالمـسه .بـاإلضـافـة لـذلـك  تـخیل أن هـذا السـطح یتحـرك لـألعـلى تـقریـبا بسـرعـة الـضوء . و لـیس مـن الـصعب بـیان أن تـدفـق الـكتلة 
عـبر هـذا السـطح هـي أعـلى مـن حـد تـدفـق الـكتلة . و فـي الـواقـع حـد تـدفـق الـكتلة 4G	c3/ لـه قـیمة حـوالـي kg/s	1035 . فـي زمـن 
قـدره 22-10	 ثـانـیة فـإن قـطر الـنواة  مـقسومـا عـلى سـرعـة الـضوء ، هـو فـقط kg	1013 یـجب أن یـتدفـق عـبر السـطح : تـلك هـي 

كتلة الجبل .  

إن السـطح الـذي یـنحني حـول الـذرات یـبدو أنـه یـعطي مـثاال مـعاكـسا للحـد . لـكن نـظرة أقـرب تـبین أن هـذه لیسـت هـي الـحال . 
المسألة هي العالقة المبین أدناه . النوى هي جسیمات كمیة و لها عدم تحدید في موضعها و هذا 	

 !

الشكل 61 – محاولة الجبل لتجاوز قیمة تدفق الكتلة األعظمیة 

  

عدـم تحدـیدـهاـ هوـ أساـساـ مسـافةـ النـواة – النـواة . باـلنـتیجة منـ أجلـ أن نتـأكدـ أن السطـح المـهم لهـ كلـ الذـرات فوـقهـ ، فإـن الشـكل ال 
 B فـي الـشكل 61 . یـجب أن یـكون مسـتویـا مسـطحا الـذي یـبقى أدنـى مـن كـل الـجبل مـثل السـطح 	A یـمكن أن یـكون لـذلـك السـطح

في الشكل . لكن السطح المسطح تحت الجبل ال یسمح له أن بتجاوز تغیر حد الكتلة . 

 *  *    

مـحاولـة الـذرات الـمتعددة .  یـمكننا تـخیل عـدد مـن الـذرات مـساوي لـعدد ذرات جـبل الـتي تـقع بـتباعـد كـبیر ( تـقریـبا ) فـي مسـتوي 
وحـید .   مـرة ثـانـیة ، المسـتوي یتحـرك لـألعـلى بسـرعـة الـضوء . مـرة ثـانـیة فـي هـذه الـحالـة عـدم التحـدیـد فـي الـمواضـع الـذریـة 

یجعل من المستحیل مراقبة أو بیان أن حد تدفق الكتلة قد تم تجاوزه . 

  *  *    

مـحاولـة الـثقب األسـود الـمتعدد . الـثقوب الـسوداء نـوعـیا هـي كـبیرة و عـدم التحـدیـد فـي مـوضـعها بـالـتالـي مـهمل . حـد الـكتلة 
c3/4G أو حـد االسـتطاعـة c5/4G یـوافـق تـدفـق ثـقب أسـود وحـید یتحـرك عـبر مسـتوي بسـرعـة الـضوء .  إن الـعدیـد مـن الـثقوب 
الـسوداء الـتي تـعبر المسـتوي / تـقطعه هـي تـمامـا تـحت سـرعـة الـضوء الـتي یـبدو بـالـتالـي أنـها تـتجاوز الحـد . لـكن السـطح یـجب أن 
یـكون فـیزیـائـي : الـمراقـب یـجب أن یـكون مـمكنا فـي كـل مـن نـقاطـه . و لـكن ال یـمكن ألي مـراقـب أن یـعبر ثـقبا أسـود . الـثقب 
األسـود بـالـتالـي یـثقب بـشكل فـعال سـطح المسـتوي . ال یـوجـد ثـقب أسـود یـمكن قـد أن یـقال عـنه أنـه بـعبر سـطح مسـتوي حـتى و لـو 

كان هناك عدة ثقوب سوداء . و الحد یبقى صالحا .  

  *  *     



مـحاولـة النجـم الـنیوتـرونـي الـمتعدد . حـد الـكتلة یـبدو أنـه یـتم الـوصـول إلـیه عـندمـا الـعدیـد مـن الـنجوم الـنیوتـرونـیة ( الـتي هـي أقـل 
كـثافـة بـشكل طـفیف مـن الـثقب األسـود ذو نـفس الـكتلة ) تـعبر سـطح مسـتوي فـي نـفس الـوقـت بسـرعـة عـالـیة . لـكن عـندمـا سـرعـة 
تـقترب مـن سـرعـة الـضوء فـإن زمـن الـعبور لـلنقاط الـبعیدة عـن الـنجوم الـنیوتـرونـیة و مـن أجـل تـلك الـتي فـعال تـقطع / عـبر 
الـنجوم تـختلف بـمقادیـر كـبیرة . الـنجوم الـنیوتـرونـیة هـي تـقریـبا ثـقوب سـوداء ال یـمكن عـبورهـا فـي زمـن قـصیر بـواحـدات سـاعـة 

اإلحداثیات الواقعة بعیدا عن النجوم . مرة ثانیة الحد ال یمكن تجاوزه . 

  *  *    

مـحاولـة اإلنـارة . وجـود حـد اإلنـارة األعـظمي قـد نـوقـش مـن قـبل الـفیزیـائـیین الـفلكیین . و فـي تـعمیمه الـكامـل فـإن الحـد عـلى 
االسـتطاعـة األعـظمیة (مـرجـع 113) أي عـلى الـطاقـة فـي الـزمـن هـو صـالـح مـن أجـل أي تـدفـق طـاقـة عـبر أي سـطح فـیزیـائـي 
أیـا كـان . و السـطح الـفیزیـائـي یـمكن حـتى  أن یسـیر عـبر كـل الـكون . و لـكن حـتى بجـلب كـل الـمصابـیح مـعا ، و كـل الـنجوم و 

كل المجرات في الكون سیعطي سطحا الذي له خرج استطاعة أكبر من الحد المقترح .   

  *  *    

السـطح یـجب أن یـكون فـیزیـائـیا .* السـطح هـو فـیزیـائـي إذا كـان یـمكن وضـع مـراقـب عـلى نـقاطـه . بـشكل خـاص السـطح 
الـفیزیـائـي یـمكن أال یـعبر األفـق ، أو یـكون لـه تـفصیل مـوضـعي أدق مـن طـول اصـغري مـعین .  هـذا الـطول األصـغري 
سـیعرض الحـقا ( المجـلد VI ، صـفحة 66 )، و یـعطى بـطول بـالنـك الـمصحح . إذا لـم یـكن السـطح فـیزیـائـیا  فـإنـه ربـما یـعطي 
مـثاال مـخالـفا لحـد االسـتطاعـة أو الـقوة ( تحـدي 174s ) . و لـكن تـلك األمـثلة الـمخالـفة غـیر الـفیزیـائـیة ال تـعطي أي بـیانـات عـن 

 . ( ** Ex	falso	quodlibet ) الطبیعة

  *  *    

مـحاولـة الـعدیـد مـن الـمصابـیح أو تـناقـض االسـتطاعـة . إن حـد االسـتطاعـة الـمطلق یـفرض حـدا عـلى مـعدل نـقل الـطاقـة عـبر أي 
سـطح فـیزیـائـي یـمكن تـخیله . . فـي الـنظرة األولـى ، ربـما یـبدو أن االسـتطاعـة الـمجتمعة الـمنبعثة بـواسـطة مـصدریـن إشـعاعـیین 
كـل مـنهما یـصدر 3/4 مـن الـقیمة األعـظمیة  سـیصدران كـلیا 3/2 مـرة مـن الـقیمة األعـظمیة و بـالـتالـي سـمحا لـنا بـالـتغلب عـلى 
حـد االسـتطاعـة . لـكن مـثل هـذیـن الـمصباحـین سـیكون ضخـمان جـدا بـحیث أنـهما سـیشكالن أفـقا حـولـهما  - سـیتشكل ثـقب أسـود. ( 
تحـدي 175e ) . و مـرة ثـانـیة بسـبب حـد األفـق (112	) یـتحقق ، فـإن األفـق الـناتـج یـبتلع أجـزاء مـن اإلشـعاع و یـمنع مـن تـجاوز 
حــد الــقوة أو االســتطاعــة . و دراســة الــمحاكــاة الــعددیــة لهــذه الــحالــة ســیتضمن الــكثیر .هــل یــمكنك أن تــعطي واحــدا ؟          

( تحدي r	176 ) . باختصار نقول أن قیم االستطاعة األكبر ال تجمع في الطبیعة . 

  *  *    

    مـحاولـة تـركـیز الـضوء . الـطریـقة األخـرى هـي إطـالق ومـضة قـویـة ، قـصیرة و كـرویـة مـن الـضوء عـلى كـتلة كـرویـة .فـي 
الـنظرة األولـى یـبدو أن حـدود الـقوة و االسـتطاعـة یـمكن تـجاوزهـا ، ألن طـاقـة الـضوء یـمكن تـركـیزهـا فـي أحـجام صـغیرة .لـكن 
الـتركـیز الـعالـي لـطاقـة الـضوء یـشكل ثـقبا أسـود أو یحـرض الـكتلة عـلى تـشكیله . لـیس هـناك طـریـقة لـضخ الـطاقـة فـي كـتلة بـمعدل 
أسـرع مـن الـذي یـملیه خـد االسـتطاعـة . فـي الـحقیقة مـن المسـتحیل تجـمیع مـصادر الـضوء فـي مـثل هـذا الـشكل بـحیث أن خـرجـها 

الكلي أكبر من حد االستطاعة . كل مرة یتم فیها االقتراب من حد القوة یظهر أفق الذي یمنع من تجاوزه .  

 ---

 *یمكن أیضا أن یسمى المحسوس فیزیائیا  

**"أي شيء یمكن استنتاجه من الزیف " 

  *  *    

مـحاولـة الـثقب األسـود . أحـد الجـمل الـممكنة فـي الـطبیعة الـتي تـحقق فـعال حـد االسـتطاعـة هـي الـمرحـلة الـنهائـیة مـن تبخـر الـثقب 
األسود  . لكن حتى في هذه الحالة فإن  حد االستطاعة ال یمكن تجاوزه و لكن یمكن فقط مساواته .  

  *  *    

مـحاولـة اإلشـباع . إذا أشـبع الـكون إلـى حـد االسـتطاعـة ، فـإن أي مـصدر اسـتطاعـة سـیحطمه ، أو عـلى األقـل یـقتضي أن مـصدرا 
  ( 177s تحدي ) آخر في مكان آخر یجب أن یغلقه . هل یمكنك أن تجد الخطأ في هذه المقولة ؟



  *  *     

مـحاولـة تـدفـق الـماء . یـمكننا مـحاولـة ضـخ الـماء بسـرعـة قـدر اإلمـكان عـبر أنـبوب ذو مـقطع عـرضـي كـبیر A . لـكن عـندمـا 
أنـبوب بـطول L  یـمأل بـالـماء الـمتدفـق بسـرعـة v	 یـصل قـرب حـد تـدفـق الـكتلة ، فـإن جـاذبـیة الـماء الـمنتظر أن یـضخ عـبر 
 A سـتبطئ الـماء الـذي یجـري ضـخه عـبر الـمساحـة . و الحـد ثـانـیة یـتم الـوصـول إلـیه عـندمـا یـتحول سـطح الـمقطع 	A الـمساحـة

إلى أفق . 

  *  *    

الـتأكـد بـأنـه ال یـوجـد أي جـملة – مـن الـمیكروسـكوبـیة إلـى الـفلكیة الـفیزیـائـیة – یـمكن لـها أن تـتجاوز االسـتطاعـة الـعظمى أو تـدفـق 
الـكتلة األعـظمي هـو اخـتبار آخـر للنسـبیة الـعامـة . یـبدو أنـه مـن السهـل إیـجاد مـثال مـخالـف  حـیث أن السـطح یـمكن أن یـقطع كـل 

الكون أو یعلف أي عدد من تفاعالت الجسیمات األولیة . لكن لم تنتج مثل هذه المحاوالت. 

  *  *    

فـي الـملخص ، فـي كـل الـوضـعیات حـیث حـدود الـقوة ، االسـتطاعـة أو تـدفـق الـكتلة یـتم مـواجهـتها ، فـمتى وصـل تـدفـق الـطاقـة إلـى 
كـثافـة طـاقـة كـتلة الـثقب األسـود فـي الـفراغ أو تـدفـق كـمیة الحـركـة الـموافـقة فـي الـزمـن یظهـر أفـق حـدث ، و هـذا األفـق یـجعل مـن 
المستـحیل تجـاوز الحدـود . و كلـ الحدـود الثالثة مؤـكدـة منـ قبـل كلـ منـ المالحظة و النـظري . و القـیم التـي تتـجاوز الحدـود ال 
یـمكن ال تـولـیدهـا و ال قـیاسـها . تـجارب Gedanken أیـضا تـبین أن الحـدود الـثالثـة هـي أقسـى و أصـرم حـدود مـمكنة . مـن 
الـواضـح أن كـل الحـدود الـثالثـة   مـفتوحـة الخـتبارات مسـتقبلیة و تـجارب Gedanken أخـرى ( إذا كـنت تسـتطیع الـتفكیر 

  . ( 178	r تحدي ) . ( بأحدها أعلم المؤلف

 *  *    

لماذا القوة األعظمیة بقیت غیر مكتشفة لفترة طویلة  

أول سـبب أن مـبدأ الـقوة األعـظمیة بـقي غـیر مـكتشف لـفترة طـویـلة هـو غـیاب اآلفـاق فـي الـحیاة الـیومـیة . و بسـبب هـذا الـغیاب 
فـإن تـجارب الـحیاة الـیومـیة ال تشـیر لحـدود الـقوة أو االسـتطاعـة . و قـد اسـتغرق األمـر عـقودا كـثیرة قـبل أن یـدرك الـفیزیـائـیون أن 
الـسماء الـلیلیة الـسوداء لیسـت شـیئا فـریـدا و لـكنها أحـد األمـثلة لـمالحـظة شـائـعة فـي الـطبیعة : الـطبیعة مـلیئة بـاآلفـاق . لـكن فـي 

الحیاة الیومیة اآلفاق ال تلعب أي دور مهم – لحسن الحظ – ألن أقربها ربما یقع في مركز درب التبانة .  

السـبب الـثانـي  أن مـبدأ الـقوة األعـظمیة بـقي مـخفیا هـو االعـتقاد الـخاطـئ أ الجسـیمات الـنقطیة مـوجـودة . هـذا الـحكم الـنظري نـاتـج 
عـن فـكر مـثالـي مسـتخدم فـي فـیزیـاء غـالـیلیو . مـن أجـل الـفهم الـكامـل للنسـبیة الـعامـة مـن األسـاسـي تـذكـر بـانـتظام أن الجسـیمات 

النقطیة  و المراقبین الشبیهین بالنقاط  غیر موجودین . 

وهـي تـقریـبات الـتي هـي قـابـلة لـلتطبیق فـقط فـي فـیزیـاء غـالـیلیو ، و فـي النسـبیة الـخاصـة أو فـي نـظریـة الـكم . فـي النسـبیة الـعامـة 
اآلفـاق تـمنع وجـود الجـمل الـنقطیة . و الـعادة الـخاطـئة لـالعـتقاد أن حجـم الجـملة یـمكن جـعله صـغیرا قـدر الـرغـبة بـینما نـبقي 

كتلتها ثابتة یمنع حد القوة أو االستطاعة من أن یلحظ .  

السـبب الـثالـث لـماذا أن مـبدأ الـقوة األعـظمیة بـقي مـخفیا هـي األحـكام المسـبقة ضـد مـفهوم الـقوة . فـي النسـبیة الـعامـة  قـوة الـجاذبـیة 
صـعبة الـتعریـف . حـتى فـي فـیزیـاء غـالـیلو مـن الـنادر التشـدیـد عـلى أن الـقوة هـي تـدفـق كـمیة الحـركـة عـبر سـطح .                و 

تعلیم مفهوم القوة غیر كامل منذ قرون – باستثناءات نادرة ملحوظة – و بالتالي الفهوم غالبا یتم تجنبه ( المرجع 123) 

فـي الـملخص ، مـبدأ الـقوة األعـظمیة – أو االسـتطاعـة األعـظمیة بـقي غـیر مـكتشف لـفترة طـویـلة بسـبب تـآمـر الـطبیعة و عـادت 
التفكیر التي تخفیه عن أكثر الفیزیائیین التجریبیین والنظریین .  

الفهم الحدسي للنسبیة العامة  

" نحن نعیش كلنا  تحت نفس السماء و لیس لدینا نفس اآلفاق "  

كونراد آدیناور  

  إن مفاهیم قوة األفق و استطاعة األفق یمكن استخدامها كأساس للفهم الحدسي المباشر للنسبیة العامة . 



 *  *    

لـماذا الـجاذبـیة ؟ مـن الـعدیـد مـن اإلجـابـات الـممكنة الـتي سـنصادفـها ، فـإنـنا اآلن لـدیـنا الـجواب األول : الـجاذبـیة هـي ظـل الـقوة 
األعـظمیة . مـتى عـانـینا مـن الـجاذبـیة كـقوة ضـعیفة یـمكن أن نـتذكـر أن الـمراقـب الـمختلف عـند نـفس الـنقطة و الـزمـن سـیعانـي مـن 
قـوة أعـظمیة . و الـبحث عـن الـخواص الـدقـیقة لـذلـك الـمراقـب هـو تـرمـین جـید . الـطریـقة األخـرى لـصیاغـة ذلـك : إذا لـم یـكن هـناك 

قوة فإن الجاذبیة لن توجد . 

 *  *    

تـقتضي الـقوة األعـظمیة جـاذبـیة عـامـة . لـرؤیـة هـذا نـدرس الجـملة الـكوكـبیة البسـیطة أي الـتي لـها سـرعـات صـغیرة و قـوى 
صـغیرة . الجـملة الـكوكـبیة البسـیطة ذات حجـم L تـتألـف مـن تـوابـع ( صـغیرة ) تـدور حـول كـتلة مـركـزیـة M عـلى مـسافـة  قـطریـة  
L/2	=	R . لـیكن a تـسارع الـجسم . تـقتضي السـرعـة الـصغیرة الشـرط Al<<c2 المسـتنتجة مـن النسـبیة الـخاصـة              و 
c2>> المسـتنتجة مـن حـد الـقوة . و هـذه الشـروط صـالـحة مـن أجـل الجـملة كـكل و مـن أجـل  تـقتضي الـقوة الـصغیرة  
كـل مـكونـاتـها . و كـال الـعالقـتین لـهما أبـعاد السـرعـة الـمربـعة . نـظرا ألن الجـملة لـها فـقط سـرعـة واحـدة مـمیزة ، فـإن الـعالقـتین 

[ یجب أن تكونا متناسبتین ما یعطي   2aR	aL= و 

 !

حیث العامل العددي 	fما یزال یجب تحدیده . لتحدیده  سوف ندرس سرعة الخروج الالزمة لمغادرة الجسم المركزي. 

 ---

*" نحن نعیش كلنا  تحت نفس السماء و لیس لدینا نفس اآلفاق "  كونراد آدیناور (1967-1876) مستشار ألمانیا الغربیة 

إن سـرعـة الخـروج یـجب أن تـكون أصـغر مـن سـرعـة الـضوء ألي جـسم أكـبر مـن الـجسم األسـود .  سـرعـة الخـروج مسـتنتجة 
 R نـصف الـقطر األصـغري  . v2ecp	=	2fGM/R : مـعطاة بـالـشكل R و نـصف قـطر M مـن الـعالقـة (126) مـن كـتلة الـجسم
لـألجـسام یـعطى بـالـشكل  2GM/c2	=	R   بـالـتالـي یـقتضي أن f=1 . و بـالـتالـي مـن أجـل السـرعـات الـمنخفضة و الـقوى 

المنخفضة فإن قانون التربیع العكسي یصف مدار التابع حول كتلة مركزیة .  

 *  *    

إذا كـان الـفراغ – الـزمـن مـرنـا ، مـثل قـطعة مـن مـعدن ، یـجب أن یـكون قـادرا عـلى الـتذبـذب . أي جـملة فـیزیـائـیة یـمكن أن تـبدي 
تـذبـذبـات عـندمـا یحـدث الـتشوه فـیها قـوة اسـتعادة . و لـقد رأیـنا أعـاله أن هـناك مـثل هـذه الـقوة فـي الـخالء : تـدعـى الـجاذبـیة.بـمعنى 
آخـر الـخالء یـجب أن یـكون قـادر عـلى الـتذبـذب و نـظرا ألنـه مـمتد یـجب أن یـكون قـادرا عـلى اسـتیعاب األمـواج . فـي الـحقیقة 

أمواج الجاذبیة تم توقعها من قبل النسبیة العامة كما سنرى فیما یلي ( صفحة 173	  ) . 

 *  *    

إذا كـان االنـحناء و الـطاقـة مـرتـبطان فـإن السـرعـة الـعظمى یـجب أیـضا أن تـصح مـن أجـل طـاقـة الـجاذبـیة . فـي الـواقـع سـوف 
نجـد أن الـجاذبـیة لـها سـرعـة نـهائـیة لـالنـتشار . و قـانـون الـتربـیع العكسـي لـلحیاة الـیومـیة ال یـمكن أن یـكون صـحیحا ، حـیث أنـه 
غـیر مـتوافـق مـع أي حـد سـرعـة . و الـمزیـد عـن الـتصحیحات الـتي اسـتنتجت مـن قـبل السـرعـة الـعظمى سـتصبح واضـحة قـریـبا. 
بـاإلضـافـة لـذلـك نـظرا ألن أمـواج الـجاذبـیة هـي أمـواج لـطاقـة عـدیـمة الـكتلة ، سـوف نـتوقـع أن السـرعـة الـعظمى سـتكون سـرعـة 

انتشارها . ( صفحة 173 ) . هذا في الواقع هو الحال كما سنرى .  

4GMa

4GMa



 *  *    

الـجسم ال یـمكن أن یـكون أكـثف مـن الـثقب األسـود ( غـیر الـدوار ) ذو نـفس الـكتلة . و حـدود الـقوة الـعظمى و االسـتطاعـة الـتي 
تـطبق عـلى اآلفـاق تـجعل مـن المسـتحیل ضـغط الـقوة فـي آفـاق أصـغر . حـد الـقوة األعـظمیة بـمكن بـالـتالـي أن یـعاد كـتابـته كحـد 

  : m لجمل فیزیائیة ذات كتلة L للقیاس

 !

إذا سـمینا ضـعف نـصف قـطر الـجسم األسـود " قـیاسـه " فـإنـنا یـمكن أن نـقول أنـه ال یـوجـد جـملة فـیزیـائـیة ذات كـتلة m أصـغر مـن 
[ الـتي تـصف  هـذه الـقیمة .* حـد الـقیاس  یـلعب دورا مـهما فـي النسـبیة الـعامـة . الـمتراجـحة العكسـیة  
الـقیاس األعـظمي لـلثقوب الـسوداء تـدعـى بـمتراجـحة Penrose و قـد أثـبتت مـن أجـل الـعدیـد مـن الـحاالت الـحقیقیة فـیزیـائـیا . 
( الـمرجـع 125	&	124 ) . یـمكن أن یـرى بـأن مـتراجـحة Penrose أنـها تـقتضي حـد الـقوة األعـظمیة و الـعكس بـالـعكس . مـبدأ 
الــقوة األعــظمیة أو بــشكل مــكافــئ الــقیاس األصــغري لجــمل الــمادة – الــطاقــة یــمنع تــشكیل الــحاالت الــشاذة الــواضــحة . 

( الفیزیائیون یسمون عدم وجود الحاالت الشاذة الواضحة / المجردة ما یعرف ببدیهة الرصد الكوني ) . 

 هناك حد استطاعة من أجل كل مصادر الطاقة . بشكل خاص القیمة c5/4G تحد من اإلضاءة لكل منابع الجاذبیة .  

*القیمة العظمى لحد الكتلة إلى الحجم مكافئة بشكل واضح لتغیر الكتلة األعظمي المعطى أعاله  

فـي الـواقـع كـل الـعالقـات مـن أجـل إصـدار مـوجـة الـجاذبـیة تـقتضي هـذه الـقیمة كحـد أعـلى ( مـرجـع 113 ) . أیـضا الـمحاكـاة 
النسـبیة الـعددیـة ال تـتجاوزه أبـدا : مـثال االسـتطاعـة الـصادرة خـالل االلـتحام / االنـدمـاج الـمحاكـى لـثقبین أسـودیـن هـو أدنـى مـن 

الحد .	

 *  *    

األمـواج المسـتویـة الـتامـة ال تـوجـد فـي الـطبیعة . األمـواج المسـتویـة هـي ذات امـتداد ال نـهائـي . لـكن ال یـمكن لـألمـواج 
الكهـردیـنامـیكیة و ال الـجاذبـیة أن تـكون ال نـهائـیة نـظرا ألن مـثل هـذه األمـواج سـتحمل مـزیـدا مـن كـمیة الحـركـة بـالـزمـن عـن 
طـریـق سـطح المسـتوي أكـثر مـما یـسمح لـها بـواسـطة حـد الـقوة . و عـدم وجـود أمـواج الـجاذبـیة المسـتویـة  أیـضا یسـتبعد إنـتاج 

حاالت شاذة عندما تصطدم مثل هذه األمواج . 

 *  *    

فـي الـطبیعة ، لـیس هـناك قـوى ال نـهائـیة . و بـالـتالـي لـیس هـناك حـاالت شـاذة ( ظـاهـرة و ال مـبطنة ) فـي الـطبیعة . اآلفـاق تـمنع 
ظـهور الـحاالت الـشاذة . بـشكل خـاص  االنـفجار األعـظم لـیس حـالـة شـاذة . الـنظریـات الـریـاضـیة الـتي أوجـدت مـن قـبل 
Hawking	&	Penrose الـتي یـبدو أنـها تـقتضي وجـود الـحاالت الـشاذة تـفترض بـشكل ضـمني وجـود الـكتل الـنقطیة – غـالـبا 

بشكل غبار – على عكس ما تقتضیه النسبیة العامة . و إن إعادة التقییم الدقیق لكل من مثل هذه األدلة هو ضروري . 

 *  *    

حـد الـقوة یـعني أن الـفراغ – الـزمـن لـه اسـتقرار محـدود . و الحـد یـعني أن الـفراغ – الـزمـن یـمكن أن یـمزق إلـى قـطعتین . فـي 
مـعنى أن هـذه هـي الـحالـة حـتى بـالـرغـم مـن أن اآلفـاق عـادة تـمنعه و لـكن الـطریـقة الـتي یحـدث بـها هـذا الـتمزق لیسـت مـوصـوفـة 

بالنسبیة العامة . و سوف ندرسها في الجزء األخیر من هذا الكتاب .  

 *  *      

الـقوة األعـظمیة هـي مـعیار الـقوة . هـذا یـقتضي أن ثـابـت الـجاذبـیة G هـو ثـابـت فـي الـفراغ – الـزمـن – أو عـلى األقـل أن تـغیراتـه 
عبر الفراغ و الزمن  ال یمكن كشفها ( المرجع 126 ) . البیانات الحالیة تدعم هذا اإلدعاء بدرجة عالیة من اإلحكام . 

 *  *    

m ≥ A /16πc2 /G



مـبد الـقوة األعـظمیة یـقتضي أن طـاقـة الـجاذبـیة – كـالـما یـمكن تـعریـفها – تـقع فـي حـقول الـجاذبـیة بـنفس الـطریـقة الـتي تـكون فـیها 
األنـواع األخـرى مـن الـطاقـة . و بـالـنتیجة  مـبدأ الـطاقـة األعـظمیة ( الـمرجـع 113 ) یـتوقـع بـأن تـأثـیر Nordtvedt یـتالشـى . و 
تـأثـیر   Nordtvedt هـو تـغیر دوري افـتراضـي فـي مـدار الـقمر الـذي سـیظهر إذا لـم تـقع طـاقـة الـجاذبـیة لـألرض – الـقمر ، مـثل 

الكتل – الطاقة األخرى في حقل الجاذبیة للشمس . قیاسات المجال القمري أكدت وجود هذا التأثیر .  

 *  *    

إذا كانت اآلفاق أسطح یمكننا سؤال ما هو لونها . وسوف ندرس هذا السؤال الحقا ( صفحة 262	 ) 

 *  *    

الحقا سوف نجد أن تأثیرات الكم ال یمكن استخدامها لتجاوز حد القوة أو االستطاعة ( مجلد VI ، صفحة 36 )  

( هل یمكنك تخمین لماذا ؟ ) ( تحدي e	179 ) . نظریة الكم أیضا تعطي حد للحركة ، وهو الحد األخفض للفعل ، ولكن 
	c	& هذا الحد مستقل عن حد القوة أو االستطاعة . ( تحلیل األبعاد قد بین أنه لیس هناك طریقة لتعریف الفعل بتجمیعات

G . بالتالي حتى تجمیع نظریة الكم و النسبیة العامة ال یساعد في التغلب على حدود القوة أو االستطاعة . 

 *  *    

بـمعرفـة أن سـرعـة الـضوء c  و قـیمة الـقوة /4G	c4 هـي قـیم حـد ، مـا الـذي یـمكن قـولـه حـول G نـفسها ؟ ثـابـت الـجاذبـیة G یـصف 
مـقاومـة الـتأثـیر الـمتبادل لـلجاذبـیة . فـي الـحقیقة G یـمیز مـقاومـة / قـوة الـتأثـیر الـمتبادل الـممكن األضـعف مـا یـكون . بـمعنى آخـر ، 
بـمعرفـة جـسم مـركـزي ذو كـتلة M  و مـعرفـة الـتسارع a لـجسم اخـتباري عـلى مـسافـة r نـاتـجة عـن أي تـأثـیر مـتبادل مـهما كـان 
مـع الـجسم الـمركـزي بـالـتالـي النسـبة ar2/M هـي عـلى األقـل تـساوي إلـى G  ( هـل یـمكنك بـیان أن األقـمار الـصناعـي الـثابـتة فـي 
الـمدار أو الـذرات فـي الـبلورات  لیسـت أمـثلة مـعاكـسة ؟ ) ( تحـدي e	180) . فـي الـملخص أیـضا ثـابـت الـجاذبـیة G هـو قـیمة حـد 

في الطبیعة .  

الفهم الحدسي لعلم الكون  

 االسـتطاعـة الـعظمى هـي أبسـط شـرح مـمكن لـتناقـض Olbers ( صـفحة 240) . االسـتطاعـة و اإلضـاءة هـما اسـمین لـنفس 
الـقیمة الـقابـلة لـلقیاس .  مجـموع كـل قـیم اإلضـاءة فـي الـكون هـو منتهـي ، الـضوء و الـطاقـة األخـرى الـصادرة عـن كـل الـنجوم 
مـأخـوذة مـعا ، هـي منتهـیة . إذا افـترضـنا أن الـكون مـتجانـس و مـتماثـل الـمناحـي فـإن حـد االسـتطاعـة /4G	c5	≤	p یـجب ن یـكون 
صـالـحا عـبر أي مسـتوي یـقسم الـكون إلـى نـصفین . جـزء إضـاءة الـكون الـذي یـصل لـألرض بـالـتالـي هـو صـغیر جـدا بـحیث أن 
الـسماء تـكون مـظلمة فـي الـلیل . فـي الـحقیقة ، اإلضـاءة الـمقاسـة فـعال مـا تـزال أصـغر مـن هـذا الـحساب حـیث أن جـزءا كـبیرا مـن 
االسـتطاعـة ال یـكون مـرئـیا مـن قـبل الـعین البشـریـة – و أكـثر االسـتطاعـة الـصادرة هـي مـادة بـأي حـال . بـمعنى آخـر یـكون الـلیل 
مـظلما بسـبب حـد االسـتطاعـة فـي الـطبیعة . و هـذا الشـرح ال یـتناقـض مـع الشـرح الـمعتاد الـذي یسـتخدم عـمر الـنجوم المنتهـي ، و 
كـثافـتها المنتهـیة ، و حجـمها المنتهـي و الـعمر المنتهـي و تـمدد الـكون . فـي الـحقیقة ، تجـمیع كـل هـذه الـمقوالت االعـتیادیـة  
یـقتضي بـبساطـة و یـكرر فـي كـلمات أكـثر تـعقیدا بـأن حـد االسـتطاعـة ال یـمكن تـجاوزه . و لـكن الشـرح األبسـط بـكثیر بـواسـطة حـد 

االستطاعة یبدو أنه غائب في المراجع .  

وجـود الـقوة الـعظمى فـي الـطبیعة مـع الـتجانـس و تـماثـل الـمناحـي یـقتضي أن الـكون الـمرئـي هـو ذو حجـم منتهـي . و الـحالـة 
الـمعاكـسة سـتكون الـكون الـكبیر ، الـمتجانـس و مـتماثـل الـمناحـي ذو الـكثافـة ρ0 . لـكن فـي هـذه الـحالـة أي نـصفین لـلكون سـیجذبـان 
بـعضهما الـبعض بـقوة أعـلى مـن الحـد ( شـریـطة أن الـكون قـدیـم بـشكل كـاف ) . و هـذه الـنتیجة یـمكن جـعلها كـمیة بـتخیل كـرة ذات 
نـصف قـطر R0 حـیث الـمركـز یـقع عـلى األرض ، الـتي تـتضمن كـل الـكون ، و الـتي نـصف قـطرهـا یـتغیر مـع الـزمـن ( تـقریـبا ) 
بسـرعـة الـضوء . و تـدفـق الـكتلة ρ0A0c	=	dm/dt  عـبر تـلك الـكرة یـتوقـع أن یـصل إلـى حـد تـدفـق الـكتلة c3/4G و بـالـتالـي 

لدینا: 

  

 !



یـمكننا مـقارنـة هـذا مـع نـماذج فـریـدمـان الـذي تـوقـع ، بحـد مـناسـب ، بـأن ثـلثا مـن الـطرف األیسـر یشـبع حـد تـدفـق الـكتلة .                    
( الـمرجـع 127 ).  و الـقیاسـات الـمحكمة  إلشـعاع الخـلفیة الـكونـیة بـواسـطة الـقمر الـصناعـي WMAP تـؤكـد أن كـثافـة الـطاقـة 
الـكلیة فـي الـیوم الـحاضـر ρ0 – الـتي تـتضمن الـمادة الـداكـنة و الـطاقـة الـداكـنة و نـصف قـطر األفـق R0 فـقط تـصل لـقیمة فـریـدمـان. 

المقولة السابقة باستخدام القوة األعظمي أو تدفق الكتلة ما یزال یحتاج لتصحیح  طفیف .  

فـي الـملخص ، حـد الـقوة األعـظمیة یـتوقـع ضـمن عـامـل یـساوي 6 بـالـعالقـة الـملحوظـة بـین حجـم و كـثافـة الـكون . و بـشكل خـاص 
مـبدأ الـقوة األعـظمیة یـتوقـع أن الـكون ذو حجـم منتهـي . و بـالـمناسـبة الحـد المنتهـي لـالسـتطاعـة أیـضا یـعني إمـكانـیة  اسـتنتاج 

  . ( 181	s تحدي ) العمر المنتهي للكون . هل یمكنك إیجاد السند ؟

التحدیات التجریبیة لأللفیة الثالثة  

إن عـدم وجـود اخـتبارات مـباشـرة لـقوة األفـق ، االسـتطاعـة أو تـدفـق الـكتلة هـو بـوضـوح نـاتـج عـن عـدم وجـود اآلفـاق فـي جـواء 
الباحثین . على أن قیم الحد قابلة للمالحظة و التزییف .  

حـد الـقوة یـمكن أن یـختبر بـواسـطة قـیاسـات عـالـیة اإلحـكام فـي الـنجوم الـنابـضة الـثنائـیة أو الـثقوب الـسوداء الـثنائـیة و مـثل هـذه 
 ΔE و خـطأ الـطاقـة Δx الجـمل تـسمح بـالتحـدیـد الـمحكم لـمواضـع نجـمین . مـبدأ الـقوة األعـظمیة یـقتضي عـالقـة بـین خـطأ الـموضـع

. ( مرجع 111&	109 ) من أجل كل الجمل لدینا :	

 !

مـثال خـطأ الـموضـع بـمقدار 1mm یـعطي خـطأ كـتلة أقـل مـن kg	3.1023 . فـي الـحیاة الـیومـیة ، كـل الـقیاسـات تـحقق هـذه الـعالقـة 
. فـي الـواقـع الـطرف األیسـر هـو أصـغر بـكثیر مـن الـطرف األیـمن بـحیث أن الـعالقـة  نـادرا مـا تـذكـر . و مـن أجـل الـفحص 
الـمباشـر فـإن فـقط الجـمل الـتي یـمكن الـتي یـمكن أن تـحقق مـساواة مـباشـرة هـي الـمهمة : الـثقوب الـسوداء الـثنائـیة أو الـنجوم 
الـنابـضة الـثنائـیة هـي مـثل هـذه الجـمل . تـجارب الـنجوم الـنابـضة و كـواشـف أمـواج الـجاذبـیة بـالـتالـي یـمكن أن تـختبر حـد 

االستطاعة في السنوات القادمة .  

حـد االسـتطاعـة یـقتضي أن أعـلى إضـاءة مـمكنة تـتحقق فـقط عـندمـا تـصدر الجـمل طـاقـة بسـرعـة الـضوء . فـي الـحقیقة االسـتطاعـة 
الـصادرة األعـظمیة تـتحقق فـقط عـندمـا كـل الـمادة  تـشع بـعیدا بـالسـرعـة الـممكنة : االسـتطاعـة الـصادرة =c2M/(R/v)	P ال 
یـمكن أن تـصل لـقیمة أعـظمیة إذا كـان نـصف قـطر الـجسم R أخـفض مـن ذلـك الـعائـد لـلثقب األسـود ( أكـثف جـسم ذو كـتلة 
مـعینة ) أو سـرعـة اإلصـدار v أخـفض مـن سـرعـة الـضوء . و الـمصادر ذات اإلضـاءة األعـلى مـا یـكون یـجب بـالـتالـي أن تـكون 
ذات كـثافـة عـظمى و تـصدر أشـیاء بـدون كـتلة سـكونـیة مـثل أمـواج الـجاذبـیة ، األمـواج الكهـرطیسـیة أو                 ( ربـما) 
الـغلوونـات . الـمرشـحات لـكشف ذلـك الحـد هـي الـثقوب الـسوداء قـید الـتشكیل أو التبخـر أو الـتي تـخضع النـدمـاج . . كـواشـف 

أمواج الجاذبیة بالتالي یمكن أن تختبر خد االستطاعة في السنوات القادمة .  	

السـطح الـمرشـح الـذي یـصل لحـد االسـتطاعـة هـو الـسماء الـلیلیة . الـسماء الـلیلیة هـي أفـق . و شـریـطة أن تـدفـقات الـضوء ، 
الـنیوتـریـنو ، الجسـیم و مـوجـة الـجاذبـیة تجـمع مـعا فـإن الحـد c5/4G یـتوقـع أن یـتم الـوصـول إلـیه . و إذا كـانـت االسـتطاعـة الـمقاسـة 
أصـغر مـن ذلـك الحـد   (كـما یـبدو فـي الـوقـت الـحالـي ) فـإن هـذا یـمكن أن یـعطي إشـارة حـول الجسـیمات الجـدیـدة الـتي یـجب 
اكـتشافـها . إذا تـم تـجاوز الحـد أو لـم یـتم الـوصـول إلـیه فـإن النسـبیة الـعامـة سـیظهر أنـها غـیر صـحیحة . و هـذا یـمكن أن یـكون 

اختبارا تجریبیا مستقبلیا .  

حـد االسـتطاعـة یـقتضي أن الـموجـة الـتي شـدتـها الـمتكامـلة تـصل إلـى حـد الـقوة ال یـمكن أن تـكون مسـتویـة .   حـد االسـتطاعـة 
بـالـتالـي یـقتضي وجـود حـد عـلى جـداء الشـدة I ( مـعطى بـالـطاقـة فـي وحـدة الـزمـن و وحـدة الـمساحـة ) و الحجـم ( نـصف قـطر 

	 : c لجبهة موجة تتحرك بسرعة الضوء R  ( االنحناء

 !



مـن الـواضـح أن هـذه الـعبارة صـعبة الـفحص تجـریـبیا مـهما كـان تـردد و نـوع الـموجـة ألن الـقیمة الـتي تظهـر فـي الـطرف األیـمن  
هـي كـبیرة جـدا . ربـما الـتجارب المسـتقبلیة عـلى كـواشـف أمـواج الـجاذبـیة ، كـواشـف أشـعة X ، كـواشـف أشـعة جـامـا ، 

المستقبالت الرادیویة  أو كواشف الجسیمات ربما تسمح لنا باختبار العالقة (130	) بإحكام .  

ربـما یـكون أن مـقدار الـمادة الـذي یـسقط فـي ثـقب أسـود مـا ، مـثل الـذي فـي مـركـز درب الـتبانـة یـمكن أن یـكون قـابـال لـلقیاس یـومـا 
ما . و الحد c3/4G	≤	dm/dt یمكن بالتالي اختباره مباشرة .  

بـاخـتصار ، االخـتبارات الـمباشـرة مـمكنة ، و لـكن لیسـت سهـلة . فـي الـحقیقة یـمكن أن تـریـد تـوقـع أي مـن هـذه الـتجارب سـتؤكـد 
الحـد أوال . ( تحـدي e	182 ) . و قـلة االخـتبارات التجـریـبیة الـمباشـرة لحـد الـقوة ، االسـتطاعـة و تـدفـق الـكتلة یـقتضي أن 
االخـتبارات غـیر الـمباشـرة تـصبح مـهمة بـشكل خـاص .  كـل مـن مـثل هـذه االخـتبارات تـدرس حـركـة الـمادة أو الـطاقـة و تـقارنـها 

مع النتیجة الشهیرة للحدود : معادالت الحقل للنسبیة العامة . و هذا سیكون موضوعنا التالي .  

ملخص النسبیة العامة  - و القوة األصغریة  

"ال شيء مهمل فقط ألنه أصغر من القیمة األعظمیة " 

سینیكا  

 هـناك صـیاغـة بـدیهـیة بسـیطة للنسـبیة الـعامـة : قـوة األفـق /4G	c4 و اسـتطاعـة األفـق /4G	c5 هـي أعـلى قـیم قـوة  و اسـتطاعـة  
مـمكنة . ال یـعرف أي قـیاس مـعاكـس لهـذا . و لـم یـتم تـخیل أي مـثال مـخالـف . النسـبیة الـعامـة تـنتج مـن هـذیـن الحـدیـن . أیـضا 

تقتضي الحدود ظالم اللیل و انتهائیة الكون .  

إن مـبدأ الـقوة األعـظمیة لـه تـطبیقات واضـحة مـن أجـل تـعلیم النسـبیة الـعامـة . و الـمبدأ یـأتـي بـالنسـبیة الـعامـة إلـى مسـتوى طـالب 
الـسنة األولـى الـجامـعیة و ربـما الـمدارس الـثانـویـة ذات المسـتوى الـجید : فـقط مـفاهـیم الـقوة األعـظمیة و األفـق هـي الزمـة . 

انحناء الفراغ – الزمن هو نتیجة انحناء األفق .  

مـفهوم الـقوة األعـظمیة یـؤدي إلـى نـاحـیة إضـافـیة لـلجاذبـیة . الـثابـت الـكونـي Λ لـیس ثـابـتا بـواسـطة مـبدأ الـقوة األعـظمیة .(لـكن 
الـمبدأ یـثبت كـون اإلشـارة مـوجـبة ) ( تحـدي e	183 ) . و الـقیاسـات الـحالـیة  تـعطي الـنتیجة /m2	Λ≈10-52 . ( صـفحة 
243) . و الـثابـت الـكونـي الـموجـب یـقتضي وجـود كـثافـة حجـم طـاقـة سـالـب Λc2/G	– . هـذه الـقیمة تـقابـل  الـضغط الـصلبي حـیث 

أن الضغط و كثافة الطاقة لهما نفس األبعاد . الضرب بـمساحة بالنك   

	----

  Epostolae	16,100 ( 4	–	65BCE ) ال شيء مهمل فقط ألنه أصغر من القیمة األعظمیة " لوسیوس أناسیوس سینكا"*

وهي أصغر مساحة في الطبیعة  تعطي قیمة القوة ( المجلد VI ، صفحة 36 )	 ! ( المصححة عددیا )  

 !

 ! ! الواقعتین على مسافة كونیة  هذه أیضا قوة جاذبیة بین كتلتي بالنك ( المصححة عددیا ) 

و نـعتبر بـدیهـیا أن الـعالقـة (131) هـي الـقوة الـصغرى فـي الـطبیعة . إثـبات هـذه الـبدیهـیة  هـو أكـثر مـشقة مـن أجـل حـالـة الـقوة 
األعـظمیة . حـتى اآلن فـقط بـعض اإلشـارات مـمكنة . مـثل الـقوة األعـظمیة أیـضا الـقوة األصـغریـة یـجب أن تـكون مـتوافـقة مـع 
الـجاذبـیة ، و یـجب أال تـتعارض مـع أي تجـربـة و یـجب أن تتحـمل أي تجـربـة فـكریـة . و إن الـفحص السـریـع یـبین أن الـقوة 
األصـغریـة تـسمح لـنا بـاسـتنتاج الـثابـت الـعام لـلجاذبـیة ، الـقوة الـصغرى هـي ثـابـتة و ال تـتعارض مـع أي تجـربـة. و هـناك أیـضا 
إشـارات بـأنـه لـیس هـناك طـریـقة لـتولـید أو قـیاس أي قـیمة أصـغر . مـثال قـوة الـجاذبـیة بـین أي جسـیمین حـیادیـین عـلى مـسافـة 
كـونـیة ، مـثل الـتي بـین ذرتـین أو نـیوتـرونـین ، هـي أصـغر بـكثیر مـن الـقوة الـصغرى لـكن یـبدو مـن المسـتحیل كـشف تجـریـبیا فـیما 



إذا كـان مـثل هـذیـن الجسـیمین بـتبادالت الـتأثـیر أبـدا : الـتسارع صـغیر جـدا بـحیث یـتعذر قـیاسـه . الـمثال اآلخـر ، الـقوة الـصغرى 
تـوافـق الـطاقـة لـكل طـول مـقاس مـحتو بـواسـطة فـوتـون ذو طـول مـوجـة بحجـم الـكون ( تحـدي e	184 ) . و مـن الـصعب – لـكن 

        . ( 185	d تحدي ) ( هل یمكنك القیام بذلك ؟ ) لیس من المستحیل – تخیل قیاس لقوة أصغر

إذا قفزنا إلى – و هذا لیس مثبتا بشكل كامل – لنتیجة تلكم العالقة (131	) بأنها أصغر قوة ممكنة في الطبیعة   ( العوامل 
العددیة لم یتم التحقق منها بعد ) نحصل على البدیهة الرائعة أن النظریة الكاملة للنسبیة العامة بما فیها الثابت الكوني یمكن 

أن تعرف  بجمع القوة العظمى و الصغرى في الطبیعة .  

لقد رأینا أن مبدأ القوة األعظمیة و النسبیة العامة تفشل في ثبیت قیمة الثابت الكوني . فقط النظریة الموحدة یمكن أن تقوم 
بذلك . 

و بـالـتالـي نـحصل عـلى شـرطـین مـن أجـل مـثل هـذه الـنظریـة . األول أي نـظریـة مـوحـدة یـجب أن تـتوقـع نـفس الحـد األعـلى لـلقوة 
! فـي عـالقـة الـبدیـهة مـن أجـل الـقوة  الـذي للنسـبیة الـعامـة  ثـانـیا الـنظریـة الـموحـدة یـحب أن تـثبت الـثابـت الـكونـي . و ظـهور 
األصـغریـة یـعني أن الـقوة األصـغریـة تحـدد  بجـمع النسـبیة الـعامـة و نـظریـة الـكم . إثـبات هـذا الـمعنى و تـأكـید الـقوة األصـغریـة 

هما التحدیین المهمین لعروجنا أبعد من النسبیة العامة . و سنعود ثانیة للقضیة في الجزء األخیر من مغامرتنا.   

اآلن نـحن جـاهـزون لـدراسـة نـتائـج النسـبیة الـعامـة و مـعادالت حـقلها بـمزیـد مـن الـتفصیل . و سـنبدأ بـالـتركـیز عـلى مـفهوم انـحناء 
الفراغ – الزمن في الحیاة الیومیة وبشكل خاص حول نتائج مالحظة الحركة .   

الفصل الخامس  

كیف تغیر القوة األعظمیة الفراغ ، الزمن والجاذبیة  

" غامر لتكون حكیما " "  

  Horace	Epistuale	1,2,40

تـبین الـمالحـظة أن تـأثـیرات الـجاذبـیة تـنقل الـطاقـة .*** إن وصـفنا لـلجاذبـیة یـجب بـالـتالـي أن یـشمل حـد السـرعـة . فـقط وصـف 
ذلـك  الـذي یـأخـذ بـالحسـبان حـد السـرعـة لـنقل الـطاقـة یـمكن أن یـكون وصـفا مـحكما لـلجاذبـیة . قـال هـنري بـوانـكریـه هـذا الشـرط 
مـن أجـل الـوصـف الـمحكم لـلجاذبـیة مـنذ  1905	 . لـكن الـجاذبـیة الـعامـة بـعالقـتها GM/r2	=	a تـسمح للسـرعـات األعـلى مـن 
سـرعـة الـضوء . مـثال فـي الـجاذبـیة الـعامـة سـرعـة الـكتلة فـي مـدار لیسـت محـدودة  . فـي الـجاذبـیة الـعامـة أیـضا مـن غـیر الـواضـح 
كـیف أن الـقیم r	&	a تـعتمد عـلى الـمراقـب . بـاخـتصار الـجاذبـیة الـعامـة ال  یـمكن أن تـكون صـحیحة . مـن أجـل الـوصـول إلـى 
وصـف صـحیح یـسمى النسـبیة الـعامـة مـن قـبل ألـبرت اینشـتایـن عـلینا أن نتخـلى عـن بـعض الـمفاهـیم المسـبقة ( الـمرجـع &	128	

 . ( 	129



نـتائـج جـمع السـرعـة األعـظمیة مـع الـجاذبـیة هـي رائـعة : سـوف نجـد الـفضاء الـفارغ  یـمكن أن یـنحني و یتحـرك و أن الـكون 
یـملك عـمرا محـدودا و أن األجـسام یـمكن أن تـكون فـي حـالـة سـقوط حـر دائـم .سـوف نـكتشف أن حـتى الـفضاء الـفارغ یـمكن أن 
یـنحني و هـو أكـثر جـسوءا بـكثیر مـن الـفوالذ . و بـالـرغـم مـن غـرابـة هـذه الـنتائـج و مـا یـترتـب عـنها فـإنـها كـلها مـؤكـدة بـواسـطة كـل 

التجارب التي أجریت حتى اآلن .   

السكون و السقوط الحر  

إن عـكس الحـركـة فـي الـحیاة الـیومـیة هـو الـجسم الـساكـن ، مـثل الـطفل الـنائـم أو الصخـرة الـتي تكسـر األمـواج . الـجسم فـي 
الـسكون مـتى لـم یـؤثـر عـلیه مـن قـبل أجـسام أخـرى  . فـي الـوصـف الـیومـي لـلعالـم ، الـسكون هـو انـعدام السـرعـة . بـواسـطة فـیزیـاء 
غـالـیلیلو و النسـبیة الـخاصـة الـسكون یـصبح حـركـة عـطالـیة نـظرا ألنـه ال یـمكن لـمراقـب عـطالـي أن یـمیز حـركـته الـخاصـة عـن 
الـسكون : ال شـيء یـؤثـر عـلیه . كـال مـن الصخـرة فـي األمـواج و الـبروتـونـات السـریـعة الـتي تـعبر المجـرة كـأشـعة كـونـیة هـما فـي 

سكون . بإدخال الجاذبیة یقودنا األمر حتى إلى تعریف أعم للسكون .  

كل مراقب و كل جسم في سقوط حر یمكن القول بشكل صحیح أنه في سكون 	-

إذا أي جـسم یتحـرك عـطالـیا سـیعتبر سـاكـنا ، بـالـتالـي أي جـسم   فـي الـسقوط الحـر یـجب أن یـكون كـذلـك . ( تحـدي 186e) . ال 
 31.3	kmنـزل مـن كـبسولـة مـنطاد بـارتـفاع قـیاسـي یـبلغ 	أحـد یـعلم هـذا أفـضل جـوزیـف كیتینجـر ، الـرجـل الـذي فـي آب 1960

( المرجع 130 ) . 

**" غامر لتكون حكیما " هوراس هو هوراس كوینتوس فالكوس (8BCE	-65) الشاعر الروماین العظیم  

*** تفاصیل هذه العبارة بعیدة عن البساطة . وهي مناقشة في الصفحة 204	&	173  

عـند هـذا االرتـفاع یـكون الـهواء رقـیقا جـدا / مـنخفض الـكثافـة بـحیث أنـه خـالل دقـیقة واحـدة مـن سـقوطـه الحـر سـیشعر بـشكل 
كـامـل أنـه سـاكـن كـما لـو كـان یـعوم . بـالـرغـم مـن كـونـه یـرتـدي مـظلة فـقط تـفاجـأ بـأنـه كـان عـلیه أن یـدور لـألعـلى مـن أجـل أن یـقنع 
274	m/ نـفسه أنـه كـان فـعال یتحـرك بـعیدا عـن مـنطاده ! . بـالـرغـم مـن عـدم وجـود أي إحـساس بـالحـركـة لـدیـه فـقط سـقط بسـرعـة
s أو km/h	988 بـالنسـبة لسـطح األرض . فـإنـه فـقط بـدأ یـشعر بشـيء مـا عـندمـا صـادف أولـى طـبقات الـهواء األسـاسـیة . و كـان 
هـذا عـندمـا بـدأ الـسقوط الحـر یـختل . الحـقا و بـعد أربـع دقـائـق و نـصف مـن الـسقوط فـقد فـتحت مـظلته الـخاصـة و بـعد تـسع دقـائـق 

حط في نیومكسیكو .  

كیتینجـر و كـل الـمراقـبین فـي الـسقوط الحـر مـثل رواد الـفضاء الـذیـن یـدورن حـول األرض أو الـركـاب فـي طـائـرات ذات مـسار 
قطع مكافئ ،*یعطون نفس المالحظة : من المستحیل تمییز أي شيء یحدث في السقوط الحر عما یحدث في السكون .  

هـذه االسـتحالـة سـمیت بـمبدأ الـتكافـؤ وهـي إحـدى الـنقاط األولـیة للنسـبیة الـعامـة ، وهـي تـؤدي لـلتعریـف األكـثر إحـكامـا و الـنهائـي 
للسكون الذي سنصادفه في مغامرتنا .  

السكون هو سقوط حر 	-

السكون مثل السقوط الحر ، فهو غیاب للتأثیر / االضطراب . 	

إن مجـموعـة كـل الـمراقـبین الـممكنیین الـذي یـسقطون بـشكل حـر فـي نـقطة مـن الـفراغ – الـزمـن یـعممون الـمفهوم النسـبي الـخاص 
لمجـموعـة الـمراقـبین الـعطالـیین فـي نـقطة . هـذا یـعني أنـنا یـجب أن نـصف الحـركـة بـحیث أن لـیس فـقط كـل الـمراقـبین الـعطالـیین و 

لكن أیضا الساقطین بشكل حر یمكن أن یتحدثوا لبعضهم البعض .  

بـاإلضـافـة لـذلـك ، الـوصـف الـكامـل للحـركـة یـجب أن یـكون قـادرا عـلى وصـف الـجاذبـیة و الحـركـة الـتي  تـنتجها ، و یـجب أن 
یكون قادرا على وصف حركة أي مراقب یمكن تخیله . النسبیة العامة تحقق هذا الهدف .  

كخطوة أولى نضع النتیجة حول السكون بصیاغة أخرى : 

الحركة الحقیقیة هي عكس السقوط الحر 	-



هـذه الـعبارة فـورا تـبادر مجـموعـة مـن األسـئلة : أكـثر األشـجار أو الـجبال لیسـت فـي سـقوط حـر ، وبـالـتالـي فهـي لیسـت سـاكـنة.             
( تحـدي  187s  ) . مـا الحـركـة الـتي تـخضع لـها ؟ و إذا كـان الـسقوط الحـر سـكونـا ، مـا هـو الـوزن ؟ و مـا هـي الـجاذبـیة 

بالتالي ؟ لنبدأ بآخر سؤال . 

ما هي الساعات التي تخبرنا بالجاذبیة ؟  

لـقد وصـفنا أعـاله الـجاذبـیة كـظل لـلقوة األعـظمیة . ( صـفحة 129 ) . و لـكن هـناك طـریـقة أخـرى لـوصـفها ، هـي مـرتـبطة بـشكل 
وثـیق أكـثر بـالـحیاة الـیومـیة . كـما یـرغـب ویـلیام أونـروه بـالشـرح ، ثـبات سـرعـة الـضوء بـالنسـبة لـكل الـمراقـبین یـقتضي نـتیجة 

بسیطة ( المرجع 131	):   

الجاذبیة هي الحركة غیر المتساویة للساعات في أماكن مختلفة .** -

 ----

*في هذه األیام من الممكن حجز مثل هذه الرحالت الجویة لدى وكالء سفر خاصین  

**الـجاذبـیة أیـضا عـي طـول غـیر مـتساوي لـمساطـر الـمتر فـي أمـاكـن مـختلفة كـما سـنرى أدنـاه . و كـال األثـریـن الزمـین لـوصـفها 
بـشكل كـامـل ، ولـكن بـالنسـبة لـلحیاة الـیومـیة عـلى األرض  ،أثـر الـساعـة  یـكفي ، نـظرا ألنـها أكـبر بـكثیر مـن تـأثـیر الـطول ، الـذي 

  . ( 188s تحدي ) یكون عادة مهمل . هل یمكن أن ترى لماذا ؟

 !

الشكل 62 – داخل قطار أو حافلة متسارعة 

بـالـطبع هـذا یـبدو تـعریـفا سـخیفا یـجب الـتأكـد مـنه . ( تحـدي 189e ) . الـتعریـف ال یتحـدث عـن حـالـة وحـیدة تـرى مـن قـبل 
مـراقـبین مـختلفین ، كـما كـنا نـفعل دائـما فـي النسـبیة الـخاصـة . الـتعریـف یـعتمد عـلى مـالحـظة أن الـجوار ، الـساعـات الـمتطابـقة  ، 
الـثابـتة مـقابـل بـعضها الـبعض ،تتحـرك بـشكل مـختلف بـوجـود حـقل الـجاذبـیة عـندمـا تـراقـب مـن قـبل نـفس الـمراقـب و أیـضا هـذا 

الفرق مرتبط مباشرة بما نسمیه عادة الجاذبیة .  

هـناك طـریـقتین لـلتأكـد مـن هـذا االرتـباط : بـالتجـربـة و بـالـمنطق . لـنبدأ بـالـطریـقة األخـیر ، حـیث أنـها أرخـص ، أسـرع و أكـثر 
متعة .  

الـمراقـب ال یـشعر بـفرق بـین الـجاذبـیة و الـتسارع الـثابـت.  یـمكننا بـالـتالـي دراسـة الـتسارع الـثابـت و اسـتخدام طـریـقة مـنطقیة الـتي 
صـادفـناهـا فـي الـفصل حـول النسـبیة الـخاصـة . و لـقد افـترضـنا أن الـضوء یـصدر فـي الـطرف الخـلفي مـن قـطار أو حـافـلة ذات 

طول Δh التي تتسارع لألمام بتسارع g كما هو مبین في الشكل 62 . 

الـضوء یـصل لـمقدمـة الـقطار  الـحافـلة بـعد زمـن Δh/c	t= . لـكن خـالل هـذا الـزمـن الـقطار الـمتسارع أو الـحافـلة یـكون قـد  حـقق 
بـعض السـرعـة اإلضـافـیة ، وهـي gt =gΔh/c	Δv= . بـالـنتیجة بسـبب أثـر دوبـلر الـذي صـادفـناه فـي مـناقشـتنا للنسـبیة الـخاصـة 
( صـفحة 55 ) فـإن الـتردد f لـلضوء الـذي یـصل لـلمقدمـة یـكون قـد تـغیر . و بـاسـتخدام عـالقـة أثـر دوبـلر نـحصل عـلى *( تحـدي 

  ( 190e



 !

إشـارة الـتردد تـتغیر تـبعا فـیما إذا كـانـت حـركـة الـضوء و تـسارع الـقطار هـي فـي نـفس الـجهة أو فـي اتـجاهـین مـتعاكسـین .مـن أجـل 
  (  192	s تحدي ) القطارات الحقیقیة أو الحافالت فإن تغیر التردد یكون صغیر تماما على أنه قابل للقیاس

التسارع یحرض تغیر التردد في الضوء 	-

لنقارن هذا األثر األول للتسارع مع تأثیرات الجاذبیة .  

لـقیاس الـزمـن و الـفراغ فـإنـنا نسـتخدم الـضوء . مـا الـذي یحـدث لـلضوء عـندمـا تـدخـل الـجاذبـیة ؟ ( مـرجـع 132 ) . ابسـط تجـربـة 
هيـ جعـل الضـوء یرـتفـع أو ینـزل . منـ أجلـ استـنتاج ماـ یجـب أن یحدـث نضـیف بعـض التـفاصیـل . تخـیل سیـر ناـقلـ یحمـل كتال 
حول دوالبین ، واحدة سفلیة و واحدة علویة ، كما هو مبین في الشكل 63 . الكتل الرمادیة النازلة هي أكبر بشكل طفیف . 

 ---

  (191e التحدي ) صالحة فقط من أجل السرعات غیر النسبیة ، و نتیجة هذه الفقرة ال تـأثر بهذا التقریب v	=gt العالقة*

 !

الشكل 63 – ضرورة االنزیاح األزرق و األحمر للضوء : لماذا األشجار هي أكثر خضرة في األسفل . 

	E مـتى كـانـت هـذه الـكتل األكـبر قـرب الـقعر فـإن آلـیة مـا – غـیر مـبینة فـي الـشكل – تـحول الـكتلة الـزائـدة إلـى ضـوء وفـق الـمعادلـة
mc2	= و تـرسـل الـضوء لـألعـلى بـاتـجاه الـقمة .* فـي الـقمة ، واحـدة مـن الـكتل األخـف الـبیضاء الـمارة تـمتص الـضوء           و 

بسبب كتلتها المضافة تدور السیر الناقل حتى یصل إلى القعر . و بعدها تتكرر العملیة .** 

حـیث أن الـكتل الـرمـادیـة فـي الـطرف الـنازل هـي دائـما أثـقل فـإن السـیر سـیدور لـألبـد و هـذا الـنظام یـمكن بـاسـتمرار أن یـولـد 
الـطاقـة . لـكن نـظرا أن مـصونـیة الـطاقـة هـي األسـاس فـي تـعریـفنا لـلزمـن ، كـما رأیـنا فـي بـدایـة مـشوارنـا ( مجـلد I ، صـفحة 279) 
، فـإن كـل الـعملیة مسـتحیلة .  عـلینا أن نسـتنتج أن الـضوء یـغیر طـاقـته أثـناء الـصعود . و اإلمـكانـیة الـوحـیدة هـي أن الـضوء یـصل 

للقمة بتردد مختلف عنن التردد الذي صدر به من القعر .*** 

باختصار ینتج أن  



الضوء المرتفع یزاح لألحمر بفعل الجاذبیة 	-

  ---

*كما في النسبیة الخاصة هنا و في بقیة مغامرتنا مصطلح "كتلة " دائما یشیر إلى كتلة السكون  

 (193s تحدي ) هل یمكن لهذه العملیة أن تجري بمردود %100 ؟**

***العالقة المحكمة بین الطاقة و تردد الضوء موصوفة و مشروحة في المناقشة حول نظریة الكم ( مجلد IV ، صفحة 44 
) . و لكن اآلن نحن نعلم من الدینامیك الكهربائي أن طاقة الضوء تعتمد على شدته و على تردده .  

بـشكل مـشابـه الـضوء الـنازل مـن الـقمة لشجـرة لـألسـفل إلـى مـراقـب یـكون مـزاح لـألزرق و هـذا یـعطي لـونـا غـامـقا أكـثر فـي الـقمة 
مـقارنـة مـع قـعر الشجـرة . مجـموع عـدم تـغیر سـرعـة الـضوء و الـجاذبـیة بـالـتالـي یـقتضي أن األشـجار لـها ظـالل مـختلفة عـلى 
 . ( 	195e تحـدي ) (132) طـول ارتـفاعـها * كـم مـقدار هـذا األثـر ؟ الـنتیجة مسـتنتجة مـن الـرسـم مـرة ثـانـیة هـي الـعائـدة لـلعالقـة
هـذا مـا نـتوقـعه حـیث الـضوء یتحـرك فـي قـطار مـتسارع و الـضوء یتحـرك فـي جـاذبـیة هـي أوضـاع مـتكافـئة ، كـما یـمكنك الـتأكـد 
مـن هـذا بـنفسك ( تحـدي 196s	 ) . الـعالقـة تـعطي تـغیرا نسـبیا لـلتردد یـبلغ فـقط m/16-10	.	1.1 قـرب سـطح األرض . بـالنسـبة 
لـألشـجار مـا یـعرف بـانـزیـاح الـجاذبـیة األحـمر أو أثـر دوبـلر لـلجاذبـیة هـو صـغیر جـدا بـحیث یـصعب مـالحـظته ، عـلى األقـل 

باستخدام الضوء العادي .  

فـي عـام 1911 اقـترح أینشـتایـن (الـمرجـع 133) تجـربـة لـلتأكـد مـن تـغیر الـتردد مـع ارتـفاع بـقیاس االنـزیـاح األحـمر لـلضوء 
الصادر عن الشمس باستخدام خطوط فراونهوفر الشهیرة كعالمات لونیة ( المجلد IV ، صفحة 379 )  . 

نـتائـج أول الـتجارب الـتي أجـربـت مـن قـبل Schwartzschild	 و آخـرون كـانـت غـیر واضـحة و حـتى سـلبیة بسـبب عـدد مـن 
الـتأثـیرات األخـرى الـتي تحـرض تـغیرات الـلون عـند درجـات حـرارة عـالـیة . و لـكن فـي 1921	&	1920 أثـبت لـیونـهارد جـریـبه 

و ألبرت باخیم و بشكل مستقل ألفرید بیروت انزیاح الجاذبیة األحمر بتجارب دقیقة ( المرجع134	 ) . 

في سنوات فإن التطورات التكنولوجیة جعلت القیاسات أبسط  بكثیر ، حتى أصبح من الممكن قیاس التأثیر على األرض. 

فـي 1960	 فـي تجـربـة كـالسـیكیة بـاسـتخدام أثـر مـوسـباور أثـبت بـاونـد و ریـبكا االنـزیـاح األحـمر لـلجاذبـیة فـي بـرج جـاعـتهم 
باستخدام أشعة جاما  ( المرجع 135 ) .  

لـكن فـي تجـربـتینا الـفكریـتین تـخبرنـا أكـثر مـن ذلـك بـكثیر . لنسـتخدم نـفس الـمقولـة كـما فـي حـال النسـبیة الـخاصـة : تـغیر الـلون 
یـقتضي أن الـساعـات تسـیر بـشكل مـختلف فـي ارتـفاعـات مـختلفة ، تـمامـا كـما تسـیر بـشكل مـختلف فـي مـقدمـة الـقطار و نـهایـته . و 

فرق الزمن Δτ یتوقع أن تعتمد على فرق االرتفاع Δh و تسارع الجاذبیة g	 وفقا لـ  

 !

بكلمات بسیطة  

في الجاذبیة الزمن تابع لالرتفاع 	-

  . ( 197	e تحدي ) بكلمات أخرى االرتفاع یجعلك أكبر عمرا . هل یمكنك إثبات هذه النتیجة؟

فـي عـام 1972 بـوضـع أربـع سـاعـات فـي طـائـرة تـطیر بـینما تـركـت أربـع سـاعـات مـطابـقة لـها عـلى األرض ( الـمرجـع 55)وجـد 
هافیله و كیتنج أن الساعات فعال تدور بشكل مختلف عند ارتفاعات مختلفة وفق العالقة (133	) ( المرجع 136	 ) . 

بـعد ذلـك فـي عـام 1976 فـإن فـریـق فـیسوت أطـلق سـاعـة مـحكمة اسـتنادا إلـى الـمیزر – مـولـد أمـواج مـیكرویـة مـحكم  و هـزاز 
لـألعـلى بـواسـطة صـاروخ . وقـارن الـفریـق الـمیزر داخـل الـصاروخ مـع مـیزر مـطابـق عـلى األرض ومـرة ثـانـیة أثـبتت الـعالقـة 
الـسابـقة . فـي عـام 1977	 أظهـر بـریـاتـور و لـیشویـتا ( الـمرجـع 137	 ) أن سـاعـة فـي تـوریـنو تـتكتك بـشكل أبـطأ مـن تـلك 



الـموجـودة عـلى قـمة جـبل روزا . و قـد أثـبتا الـتوقـع بـأنـه عـلى األرض كـل m	100 مـن االرتـفاع یـصعده الـناس ( تحـدي 
198e)یـصبحون أكـبر عـمرا بـمقدار ns	1 بـالـیوم و هـذا األثـر تـم إثـباتـه مـن أجـل كـل الجـمل الـتي أجـریـت عـلیها تـجارب مـثل 

العدید من الكواكب ، الشمس و العدید من النجوم األخرى .  

 ---

   ( 194	ny تحدي ) كیف تتغیر هذه المقولة إذا أدخلت اإلضاءة من قبل الشمس ؟*

هل التجارب تبین أن الزمن یتغیر أو ببساطة هذا ناتج عن ساعات التي تعمل بكش خاطئ ؟ ( تحدي 199e) . خذ بعض 
الوقت و حاول تفحص هذا السؤال . سوف تعطي مقولة واحدة فقط : الجاذبیة تغیر لون الضوء , بالتالي ال تغیر فعال الزمن 

. إحكام الساعة لیس قضیة هنا .  

فـي الـملخص الـجاذبـیة فـي الـحقیقة هـي سـیر غـیر مـتساوي لـلساعـات فـي ارتـفاعـات مـختلفة . الحـظ أن الـمراقـب فـي مـوضـع 
أخـفض  و الـمراقـب اآلخـر فـي الـموضـع األعـلى یـتفقان حـول الـنتیجة : كـالهـما یجـد أن الـساعـة الـعلویـة أسـرع . بـمعنى آخـر 
عـندمـا تـوجـد الـجاذبـیة فـإن الـفراغ – الـزمـن ال یـوصـف بـهندسـیة مـینكوفـسكي للنسـبیة الـخاصـة ، ولـكن بـهندسـة عـامـة مـا .               
و بـوضـع هـذا بـشكل ریـاضـي مـتى یـكون هـناك جـاذبـیة فـإن الـمسافـات الـربـاعـیة ds2  بـین األحـداث هـي مـختلفة عـن الـعالقـة بـدون 

جاذبیة :  

 !

سوف نعطي العالقة الصحیحة قریبا .  

هـل هـذا الـشكل لـلجاذبـیة كـزمـن تـابـع لـالرتـفاع مـقبول حـقا ؟ ال . یـنتج أن هـذا لـیس غـریـبا بـشكل كـاف ! نـظرا ألن  سـرعـة 
الـضوء هـي نـفسها بـالنسـبة لـكل الـمراقـبین ، یـمكننا قـول الـمزیـد . إذا تـغیر الـزمـن مـع االرتـفاع ، فـإن الـطول یـجب أن یـتغیر كـذلـك 
! بـشكل أكـثر إحـكامـا إذا كـانـت الـساعـات تـدور بـشكل مـختلف عـند ارتـفاعـات مـختلفة ، فـإن طـول مـساطـر الـمتر أیـضا یـجب أن 

  . ( 200s تحدي ) تتغیر مع االرتفاع . هل یمكنك إثبات هذا من أجل حالة المساطر األفقیة عند االرتفاعات المختلفة ؟

إذا تـغیر الـطول مـع االرتـفاع فـإن مـحیط الـدائـر حـول األرض ال یـمكن أن یـعطى بـالـشكل 2πr  . الـتفاوت الـمشابـه أیـضا یـوجـد 
بـواسـطة نـملة تـقیس نـصف الـقطر و مـحیط دائـرة مـرسـومـة عـلى سـطح كـرة سـلة . فـي الـواقـع الـجاذبـیة تـقتضي أن البشـر هـم فـي 
وضـع مـشابـه لـلنمل عـلى سـطح كـرة سـلة ، الـفرق الـوحـید هـو أن الـمحیط یـنتقل مـن اثـنین إلـى ثـالثـة أبـعاد . و نسـتنتج أنـه مـتى 

لعبت الجاذبیة دورا فإن الفراغ یكون منحني . 

ما الذي  یخبرنا به المد و الجزر عن الجاذبیة  

خـالل الـسقوط الحـر ، كـان كیتنجـر قـادرا عـلى تحـدیـد إطـار عـطالـي لـنفسه . و فـي الـحقیقة شـعر بـأنـه بـشكل كـامـل فـي سـكون . 
هـل هـذا یـعني أنـه مـن المسـتحیل تـمییز الـتسارع عـن الـجاذبـیة ؟ ال : الـتمییز مـمكن . نـحن فـقط نـقارن مـراقـبین یـسقطان أو 

جزئین من مراقب .  

لـم یجـد كیتنجـر إطـار الـذي هـو أیـضا عـطالـي لـزمـیل لـه یـسقط فـي الـطرف الـمقابـل مـن األرض . و مـثل هـذا اإلطـار المشـترك 
غـیر مـوجـود . بـشكل عـام ، مـن المسـتحیل إیـجاد إطـار عـطالـي مـرجـعي وحـید یـصف الـمراقـبین الـمختلفین الـذي یـسقطون بـشكل 
حـر قـرب كـتلة . فـي الـحقیقة مـن المسـتحیل إیـجاد إطـار عـطالـي مشـترك حـتى مـن أجـل مـراقـبین قـریـبین مـن حـقل الـجاذبـیة . 

( لماذا ؟ ) ( تحدي 202s	 ) . نفس الشيء یحدث للمراقبین الدائرین في مدار .  

فـي غـرفـة مـغلقة فـي مـدار حـول األرض فـإن شـخصا أو كـتلة فـي مـركـز الـغرفـة لـن یـشعر بـأي قـوة ، و بـشكل خـاص لـن یـشعر 
بـأي جـاذذبـیة . و لـكن إذا كـانـت عـدة جـسمیات مـتوضـعة فـي الـغرفـة فـإنـها سـتتصرف بـشكل مـختلف تـبعا لـمواضـعها الـدقـیقة فـي 
الـغرفـة . فـقط إذا كـان جسـیمین تـمامـا فـي نـفس الـمدار فـإنـهما سـیبقیان فـینفس الـموضـع النسـبي . و إذا كـان جسـیم فـي مـدار 
أخـفض أو أعـلى مـن اآلخـر ، فـإنـهما سـیزاحـان جـانـبیا بـشكل بـعید و سـوف یـتذبـذبـان حـول الـموضـع الـمركـزي ( هـل یـمكنك إثـبات 

   . ( 203e تحدي ) ( هذا ؟



 !

الشكل 64 – تأثیرات المد و الجزر : األثر الذي تشعر به األجسام فقط عند السقوط 

تـؤدي الـجاذبـیة إلـى تـغیرات فـي الـمسافـة النسـبیة . و هـذه الـتغیرات تـلغي / تـحجب أثـر آخـر مـبین فـي الـشكل 64 : الـجسم الـممتد 
فـي الـسقوط الحـر سـیكون مـهصورا بـشكل طـفیف . هـذا األثـر أیـضا یـخبرنـا بـأن هـذا أثـر أسـاسـي لـلجاذبـیة و بـأن الـسقوط الحـر 
مـختلف مـن نـقطة ألخـرى . ( المجـلد I ، صـفحة 197 ) . ذاك الجـرس یـدق . و هـصر الـجسم هـو نـفس األثـر الـذي یسـبب الـمد و 
الجـــزر . و فـــي الـــحقیقة الـــمحیطات الـــمنتفخة یـــمكن أن تـــرى كـــما األرض الـــمهصورة فـــي ســـقوط بـــاتـــجاه الـــقمر               
( الـمرجـع 138) . و بـاسـتخدام هـذه الـنتیجة لـلجاذبـیة الـعامـة یـمكننا أن نـؤكـد : وجـود الـجاذبـیة هـو مـالحـظة تـأثـیرات الـمد و 
الجـزر . بـكلمات أخـرى ، الـجاذبـیة هـي بسـیطة فـقط مـوضـعیا . و فـقط محـلیا تـبدو مـثل الـتسارع . فـقط مـوضـعیا الـمراقـب الـساقـط 
مـثل  كیتنجـر یـشعر بـالـسكون . فـي الـحقیقة فـقط الـمراقـب الـنقطي یـفعل ذلـك .حـالـما نـأخـذ االمـتداد الـفراغـي بـالحسـبان ، نجـد 

تأثیرات المد و الجزر .  

الجاذبیة هي وجود تأثیرات المد و الجزر 	-

غـیاب تـأثـیرات الـمد و الجـزر یـقتضي غـیاب الـجاذبـیة . تـأثـیرات الـمد و الجـزر هـي نـتائـج یـومـیة لـلزمـن الـتابـع لـالرتـفاع .ألـیس 
هذا نتیجة جمیلة من ثبات سرعة الضوء ؟  

مـن حـیث الـمبدأ ، كـان عـلى كیتنجـر أن یـشعر بـالـجاذبـیة خـالل سـقوطـه الحـر حـتى لـو كـانـت عـیناه مـغلقتان لـو أنـه انـتبه لـنفسه. فـلو 
قـاس تـغیر الـمسافـة بـین یـدیـه ، فـإنـه سـیجد تـناقـص بسـیط الـذي سـیخبره أنـه یـسقط . و هـذا الـتناقـص البسـیط سـیجبر كیتنجـر عـلى 
الـتوصـل لـنتیجة غـریـبة . إن یـدیـن تتحـركـان عـطالـیا سـتتحركـان عـلى طـول خـطین مـتوازیـین دائـما سـتبقیان عـلى نـفس الـمسافـة .  
نـظرا ألن الـمسافـة تـتغیر فـإن عـلیه أن یسـتنتج أنـه فـي  الـفراغ حـولـه الخـطوط الـتي تـبدأ مـتوازیـة ال تـبقى كـذلـك . وسـیكون عـلى 
كیتنجـر أن یسـتنتج أن الـفراغ حـولـه كـان مـشابـها لسـطح األرض حـیث الخـطین الـذیـن یـبدآن مـن الـشمال ، الـموازیـین لـبعضهما 
الـبعض  أیـضا یـغیران الـمسافـة ، حـتى یـلتقیا فـي الـقطب الـشمالـي . و بـكلمات أخـرى سـیستنتج كیتنجـر أنـه كـان دائـما فـي فـراغ 

منحن .  

بـدراسـة الـتغیر فـي الـمسافـة لـیدیـه كـان كینتجـر سـیستنتج أن انـحناء الـفراغ یـتغیر مـع االرتـفاع . و الـفراغ الـفیزیـائـي یـختلف عـن 
الـكرة ، الـتي لـها انـحناء ثـابـت . و الـفراغ الـفیزیـائـي هـو أكـثر شـأنـا . الـتأثـیر هـوص غـیر جـدا و ال یـمكن أن یـشعر بـه مـن قـبل 
الـحواس البشـریـة . و كیتنجـر لـم یـكن لـدیـه الـفرصـة لـكشف أي شـيء . و لـكن الـنتیجة تـبقى صـالـحة . الـفراغ – الـزمـن ال یـوصـف  

بواسطة هندسة مینكوفسكي عندما توجد الجاذبیة . و تأثیرات المد و الجزر ببساطة تقتضي انحناء الفراغ – الزمن.  

الجاذبیة هي انحناء الفراغ – الزمن 	-

هذا هو الدرس األساسي و النهائي الذي ینتج من ثبات سرعة الضوء .  

الفراغ المنحني و الفرش  

" إذا كانت حشرة تسیر فوق كرة ربما ال تالحظ أن المسار الذي تمشي فیه منحني و أنا من ناحیة أخرى محظوظ لمالحظة 
ذلك "  

أجاب ألبرت أینشتاین ابنه إدوارد عن سؤاله حول سبب شهرته  



فـي الـسابـع مـن تشـریـن الـثانـي 1919 أصـبح ألـبرت اینشـتایـن شهـیرا فـي الـعالـم . فـي ذلـك الـیوم  أعـلنت مـقالـة فـي جـریـدة الـتایـمز 
نـتائـج الـرحـلة الـمزدوجـة ألمـریـكا الـشمالـیة تـحت عـنوان " ثـورة فـي الـعلم / نـظریـة جـدیـدة لـلكون ؟ األفـكار الـنیوتـونـیة طـرحـت " 
الـرحـلة بـینت بـشكل قـاطـع – بـالـرغـم مـن أن هـذا لـیس أول مـرة – نـظریـة الـجاذبـیة الـعامـة بـشكل أسـاسـي الـمعطاة بـالـقانـون 
a=GM/r2  كـانـت خـاطـئة , أن الـفراغ كـان مـنحنیا . بـدأ الـجنون الـعالـمي . ظهـر أینشـتایـن كـأعـظم مـن كـل الـعباقـرة . " الـفراغ 

مـلتف " كـان الـعنوان األكـثر شـیوعـا . و أعـید طـباعـة أبـحاث  أینشـتایـن حـول النسـبیة الـعامـة بـشكل كـامـل فـي الـمجالت الـشعبیة . 
و تـمكن الـناس مـن قـراءة مـعادالت الـحقل للنسـبیة الـعامـة ، فـي شـكل تـنسوري و بـأدلـة إغـریـقیة ، فـي مجـلة الـتایـم  . ال شـيء مـثل 

هذا حدث ألي فیزیائي آخر قبل أو بعد ذلك الحین . ماذا كان سبب هذه اإلثارة ؟  

 الـرحـلة إلـى نـصف الـكرة الـشمالـي أجـرت تجـربـة اقـترحـت مـن قـبل أینشـتایـن نـفسه ( مـرجـع 139 ). بـعیدا عـن الـسعي لـلتحقق 
مـن تـغیر الـزمـن مـع االرتـفاع ، فـقد فـكر أینشـتایـن حـول عـدد مـن الـتجارب لـكشف انـحناء الـفراغ , فـي إحـداهـا الـتي تـمت فـي 
الـنهایـة جـعلته مـشهورا . اقـترح أینشـتایـن أخـذ صـورة لـلنجوم قـرب الـشمس حـیث أن هـذا مـمكن خـالل الـكشوف الشمسـي ،                 
و مـقارنـتها مـع صـورة لـنفس الـنجوم فـي الـلیل ، عـندمـا تـكون الـشمس بـعیدة . مـن مـعادالت النسـبیة الـعامـة ، تـوقـع أینشـتایـن تـغیرا 
فـي الـموضـع یـبلغ  ''1.75 ( ثـانـیة  و خـمسة وسـبعین بـالـمائـة مـن الـثانـیة مـن الـقوس ) مـن أجـل صـور الـنجوم عـند حـدود 
الـشمس ، وهـي قـیمة ضـعف الـتي تـم تـوقـعها مـن قـبل الـجاذبـیة الـعامـة .( مجـلد I  ، صـفحة 201 ) أكـد الـتوقـع ألول مـرة فـي عـام 

1919 و بالتالي تم إهمال الجاذبیة العامة . ( المرجع 140 ) .  

هـل هـذه الـنتیجة تـقتضي أن الـفراغ مـنحني ؟ ال لـیس بـذاتـها . فـي الـحقیقة الشـروحـات األخـرى یـمكن أن تـعطى مـن أجـل نـتیجة 
تجـربـة الـخسوف ، مـثل اخـتالف الـكمون مـن الـشكل الـتربـیعي العكسـي . لـكن نـتائـج الـخسوف هـي فـقط بـیانـات و نـحن نـعلم حـول 
تـغیر الـزمـن مـع االرتـفاع . الـتجارب تـبین أن مـراقـبین فـي ارتـفاعـین مـختلفین یـقیسان نـفس سـرعـة الـضوء c قـرب بـعضهما 
الـبعض . و لـكن هـذه الـتجارب تـبین أیـضا أنـه إذا قـیاس الـمراقـب سـرعـة الـضوء فـي مـوضـع الـمراقـب اآلخـر ، فـإنـه یـحصل عـلى 
قـیمة  تـختلف عـن	c	نـظرا ألن الـساعـة تـدور بـشكل مـختلف . و هـناك فـقط حـل واحـد مـمكن لهـذه الـمعضلة : مـساطـر الـمتر ، مـثل 

الساعات أیضا تتغیر مع االرتفاع و بطریقة أنها تعطي نفس سرعة الضوء في كل مكان .  

 ---

*"إذا كانت حشرة تسیر فوق كرة ربما ال تالحظ أن المسار الذي تمشي فیه منحني و أنا من ناحیة أخرى محظوظ لمالحظة 
ذلك "  

 !

الشكل 65 – نموذج الفراش للفراغ : مسار حزمة الضوء و القمر الصناعي قرب كتلة كرویة 

إذا كـانـت سـرعـة الـضوء ثـابـتة و لـكن الـساعـات و مـساطـر الـمتر تـتغیر مـع االرتـفاع فـإن الـنتیجة هـي أن الـفراغ مـنحني قـرب 
الـكتل . الـعدیـد مـن الـفیزیـائـیین فـي الـقرن العشـریـن  ( تحـدي 204e ) تـأكـدوا فـیما إذا كـانـت مـساطـر الـمتر تـتصرف فـعال بـشكل 
مـختلف فـي أمـاكـن حـیث تـوجـد الـجاذبـیة . و فـي الـحقیقة االنـحناء تـم كـشفه فـي عـدة كـواكـب ، فـي كـل مـئات الـنجوم الـتي یـمكن 
قـیاسـها و عشـرات المجـرات . الـعدیـد مـن الـتأثـیرات غـیر الـمباشـرة لـالنـحناء حـول الـكتل سـتوصـف بـالـتفصیل فـیما یـلي و قـد تـم 
أیـضا مـالحـظتها . و كـل الـنتائـج تـؤكـد انـحناء الـفراغ و الـفراغ – الـزمـن حـول الـكتل ، و بـاإلضـافـة لـذلـك تـؤكـد قـیم االنـحناء الـتي 



تـوقـعتها النسـبیة الـعامـة , بـكلمات أخـرى مـساطـر الـمتر قـرب الـكتل فـي الـحقیقة تـغیر قـیاسـها مـن مـكان آلخـر وحـتى مـن جـهة 
ألخرى .    یعطي الشكل 65	 انطباعا عن الوضع .  

لـكن انـتبه : الـشكل األیـمن بـالـرغـم مـن أنـه مـوجـود فـي الـعدیـد ن الـكتب یـمكن أن یـكون مـضلال ( الـمرجـع 141	) و یـمكن بـسهولـة 
الخـطأ بـه عـن شـكل الـكمون حـول جـسم . فـي الـحقیقة مـن المسـتحیل رسـم مخـطط یـبین االنـحناء و الـكمون بـشكل مـنفصل 
( لـماذا ؟) سـوف نـرى أنـه مـن أجـل االنـحناءات الـصغیرة   ( تحـدي 205s	 ) أنـه حـتى مـن الـممكن تفسـیر الـتغیر فـي طـول 
مسـطرة الـمتر بـاسـتخدام الـكمون فـقط . بـالـتالـي الـشكل ال یخـدع حـقیقة عـلى األقـل فـي حـال الـجاذبـیة الـضعیفة و لـكن مـن أجـل 
الـقیم الـكبیرة و الـمتغیرة لـلجاذبـیة  فـإن الـكمون  ال یـمكن تـعریـفه و بـالـتالـي هـناك لـیس هـناك فـي الـواقـع طـریـقة لـتجنب اسـتخدام 
الـفراغ الـمنحني الـذي تـنتج فـیه الـكتل تـشوهـات و سـوف یـكون لـدیـنا نـموذج مـنطقي لـلفراغ – الـزمـن . و الـكتل تتحـرك و الـتشوه 

یتبعها .   

إن تـسارع الجـزئـیة االخـتباریـة یـعتمد فـقط عـلى انـحناء الـفراش . و هـو ال یـعتمد عـلى كـتلة الجسـیم االخـتباري . وهـكذا فـإن 
نـموذج الـفراش  یشـرح لـماذا كـل األجـسام تـسقط بـنفس الـطریـقة . ( فـي األیـام األولـى ، كـان یـسمى هـذا بـتساوي الـكتلة الـعطالـیة 

و كتلة الجاذبیة ) .  

الـفراغ بـالـتالـي یـتصرف مـثل فـراش عـدیـم االحـتكاك الـذي یتخـلل كـل شـيء. و نـحن نـعیش فـي طـرف الـفراش ، ولـكننا ال نـشعر 
بـه فـي الـحیاة الـیومـیة . األجـسام الضخـمة تـسحب رغـوة الـفراش بـاتـجاهـها و بـالـتالـي تـشوه شـكل الـفراش . و إن مـزیـدا مـن الـقوة 
و مـزیـدا مـن الـطاقـة أو مـزیـدا مـن الـكتلة یـقتضي تـشوهـا أكـبر . ( هـل الـفراش یـذكـرك بـاألثـیر ؟ ال تـقلق : الـفیزیـاء أزالـت مـفهوم 

األثیر ألنه   غیر قابل للتمییز عن الخالء . ) ( المجلد III	 ، صفحة 105 ) .  

إذا كـانـت الـجاذبـیة تـعني الـفراغ الـمنحني ، بـالـتالـي أي مـراقـب مـتسارع ، مـثل الـرجـل فـي سـیارة مـغادرة ، یـجب أیـضا أن یـالحـظ 
أن الـفراغ مـنحني . لـكن فـي الـحیاة الـیومـیة فـإنـنا ال نـالحـظ أي مـن مـثل هـذا األثـر ألنـه مـن أجـل الـتسارعـات و قـیاسـات الـحیاة 
الـیومـیة تـكون قـیم االنـحناء هـي صـغیرة جـدا بـحیث یـتعذر مـالحـظتها . هـل یـمكنك أن تـوجـد تجـربـة حـساسـة لـلتأكـد مـن الـتوقـع ؟ 

  . ( 206s تحدي )

یـمكنك أن تـطرح الـسؤال الـتالـي : إذا كـان الـفراغ المسـطح یـحتوي جـسما مـاكـروسـكوبـیا تـم حـنیه بـواسـطة حـقل  الـجاذبـیة مـا الـذي 
سـیحدث لـلجسم الـمحتوى فـیه ؟ ( تحـدي ny	207 ) ( للتبسـیط یـمكننا تـخیل أن الـجسم مـعلق و أبـقي فـي مـكانـه بـواسـطة حـبال 
عدـیمـة الكـتلة ) . حقـل الجـاذبیـة سیـتأثرـ أیضـا  باـلجـسم ، و لكـن انحـناءه ال یرـتبـط بشـكل بسیـط باـنحـناء القـوة الوـاقعـة . مثال 
األجـسام لـها عـطالـة أكـبر مـن الـفضاء الـفارغ . و فـي الـحاالت السـتاتـیكیة ، فـإن انـحناء الـجسم یـعتمد عـلى خـواصـه الـمرنـة 

الخاصة التي تختلف بشكل ملحوظ عن تلك العائدة للفضاء الفارغ الذي هو أكثر صالبة.  

الفراغ – الزمن المنحني  

یـبین الـشكل 65 انـحناء الـفراغ فـقط ، لـكن فـي الـحقیقة كـل الـفراغ – الـزمـن مـنحني . وسـوف نجـد قـریـبا كـیف نـصف كـال مـن 
شـكل الـفراغ و شـكل الـفراغ – الـزمـن و كـیفیة قـیاس انـحناءهـا .  لـنحاول وصـف الـطبیعة بـواسـطة فـكرة الـفراغ – الـزمـن 
الـمنحني . و فـي حـال الـشكل 65 فـإن أفـضل وصـف لـألحـداث هـو الـذي یسـتخدم الـزمـن t الـمبین بـواسـطة سـاعـة واقـعة فـي 
الـالنـهایـة الـفراغـیة : الـتي تـجنب مـشاكـل ذات الـتشغیل غـیر الـمتساوي لـلساعـات عـلى مـسافـات مـختلفة مـن الـكتلة الـمركـزیـة . مـن 
أجـل اإلحـداثـي الـكروي r ، فـإن االخـتیار األكـثر عـملیة هـو تـجنب مـشاكـل انـحناء الـفراغ بـاسـتخدام مـحیط دائـرة حـول جـسم 
 ds 2 . و الـشكل الـمنحني لـلفراغ – الـزمـن یـوصـف بـشكل أفـضل بـواسـطة سـلوك مـسافـة  الـفراغ – الـزمـنπ مـركـزي مـقسم عـلى

أو بواسطة زمن ساعة ید ds/c	=	dτ بین النقاط المتجاورة ذات اإلحداثیات (r+dr	,	t+dτ	)	&	(t,r	) ( صفحة45 ) 

كما نرى أعاله فإن الجاذبیة تعني أن اإلحداثیات الكرویة التي لدینا (صفحة 141	 ) .  	

 !

المتراجحة تعبر عن حقیقة أن الفراغ – الزمن منحني . و في الحقیقة التجارب حول تغیر الزمن مع االرتفاع تؤكد أن مجال 
الفراغ – الزمن حول الكتلة الكرویة یعطى بالشكل :   



 !

الـعالقـة تـسمى metric	Schwartzschild نسـبة لـمكتشفها.* عـالقـة الـقیاس (136)   تـصف الـفراغ الـمنحني لـلفراغ – الـزمـن 
	 . ( 	208s تحدي ) ( لماذا دورانها مهمل ؟ ) . حول كتلة كرویة غیر دوارة . و هي مقربة جیدا بواسطة األرض أو الشمس

 ----

*1873-1916)	(	Schwartschild	Karl فـلكي بـارز وقـد كـان أول مـن فـهم النسـبیة الـعامـة . لـقد نشـر عـالقـاتـه فـي كـانـون 
األول 1915 فـقط بـعد بـضعة أشهـر مـن نشـر أینشـتایـن مـعادالت الـحقل . و قـد تـوفـي مـبكرا فـي عـمر 42 عـامـا ، كـربـا مـن 
أینشـتایـن . و سـوف نسـتنتج شـكل الـعالقـة الـقیاسـیة الحـقا ، مـباشـرة مـن مـعادالت الـحقل للنسـبیة الـعامـة . و الـمكتشف اآلخـر 

لعالقة القیاس غیر المعروف ألینشتاین كان یوهانس دروسته وهو طالب من طالب لورنتز . ( المرجع 142 ) .   

 h تـقاس بـواسـطة عـدد عـدیـم األبـعاد R و نـصف قـطر M الـعالقـة (136) أیـضا تـبین أن قـوة الـجاذبـیة حـول جـسم ذو كـتلة
المعرف بالشكل :  

 !

هـذه النسـبة تـعبر عـن انـفعال الـجاذبـیة الـتي فـیها  األطـوال و الـخالء تـتشوه عـن الـحالـة المسـطحة للنسـبیة الـخاصـة ، و بـالـتالـي 
أیـضا  تحـدد كـم تـبطئ الـساعـات عـندمـا تـوجـد الـجاذبـیة . ( النسـبة أیـضا تـبین كـم بـعد الـمرء عـن األفـق الـممكن ) . عـلى سـطح 
األرض النسـبة h لـها قـیمة صـغیرة تـبلغ 9-10.	1.4 عـلى سـطح الـشمس و لـها قـیمة أكـبر بـعض الشـيء تـبلغ 6-4.2.10 . إن 
إحـكام الـساعـات الحـدیـثة  تـسمح بـكشف مـثل هـذه الـتأثـیرات الـصغیرة بـشكل سهـل تـمامـا . الـنتائـج الـمتعددة و االسـتخدامـات لـتشوه 

الفراغ – الزمن ستناقش قریبا .  

نـالحـظ أنـه إذا كـانـت الـكتلة مـركـزة بـشكل عـالـي ، بـشكل خـاص عـندمـا یـصبح نـصف الـقطر یـساوي لـما یـعرف بـنصف قـطرهـا لـ 
 . Schwartzschild

 !

إن قـیاس Schwartzschild یـتصرف بـشكل غـریـب : فـي ذلـك الـموقـع ، یـختفي الـزمـن ( الحـظ أن الـزمـن t ال نـهائـي )                
و عـند نـصف قـطر Schwartzschild فـإن زمـن سـاعـة الـید ( كـما هـو مـبین بـواسـطة سـاعـة فـي الـالنـهایـة ) تـتوقـف –                  
و یــختفي األفــق . مــا الــذي یحــدث ســیدرس فــیما یــلي ( صــفحة 266 ) . و هــذه الــحالــة لیســت شــائــعة : نــصف قــطر 
Schwartzschild مـن أجـل كـتلة مـثل األرض هـي mm	8.8 و مـن أجـل الـشمس هـي km	3.0 ، یـمكن أن تـریـد الـتأكـد مـن 

  .( 209e تحدي ) Schwartzschild قیاس الجسم من أجل كل جملة في الحیاة الیومیة هي أكبر من نصف قطر

الجـمل الـفیزیـائـیة  الـتي تـحقق نـصف قـطر Schwartzschild تـسمى الـثقوب الـسوداء ، سـوف نـدرسـها بـالـتفصیل قـریـبا                 
 Schwartzschild ( الـمرجـع 143 )و فـي الـحقیقة النسـبیة الـعامـة تـنص عـلى أنـه ال یـوجـد جـملة فـي الـطبیعة أصـغر مـن قـیاس

( صفحة 262)، بمعنى آخر إن النسبة h معرفة بالعالقة (137	) لیست فوق الواحد .  



فـي الـملخص الـنتائـج الـمذكـورة حـتى اآلن تـجعل مـن الـواضـح أن الـكتلة تـولـد االنـحناء . إن تـكافـؤ الـكتلة – الـطاقـة الـذي نـعلمه مـن 
النسـبیة الـخاصـة بـالـتالـي یـخبرنـا أنـه بـالـنتیجة ، الـفراغ أیـضا مـنحني بـوجـود أي نـوع مـن الـطاقـة – كـمیة الحـركـة . و كـل نـوع مـن 
الـطاقـة یـحني الـفراغ – الـزمـن , مـثال الـضوء سـیحني أیـضا الـفراغ – الـزمـن . لـكن حـتى الحـزم ذات أعـلى طـاقـة یـمكننا تـشكیلها  
تـوافـق الـكتل الـصغیرة جـدا و بـالـتالـي مـنحنیات صـغیرة غـیر قـابـلة لـلقیاس . حـتى الحـرارة تـحني الـفراغ – الـزمـن و لـكن فـي أكـثر 
الجـمل ، الحـرارة هـي فـقط جـزء مـن 12-10 مـن الـكتلة الـكلیة ، و أثـر انـحناءهـا بـالـتالـي غـیر قـابـل لـلقیاس و مـهمل . عـلى أنـه مـا 
یـزال مـن الـممكن بـیان تجـریـبیا أن الـطاقـة تـحني الـفراغ . و فـي تـقریـبا كـل الـذرات ذات النسـبة الـملحوظـة مـن  الـكتلة هـي نـاتـجة 
عـن الـطاقـة الكهـربـائـیة الـساكـنة بـین الـبروتـونـات الـمشحونـة إیـجابـیا . فـي عـام 1968 أثـبت كـرویتسـر أن الـطاقـة تـحني الـفراغ 

بتجربة ذكیة باستخدام كتلة عائمة . ( المرجع 144	 ) .  

و مـن الـمباشـر اسـتنتاج أن الـمكافـئ الـزمـني النـحناء الـفراغ هـو السـیر غـیر الـمتساوي لـلساعـات ( تحـدي 210e ) . و بـأخـذ 
منحنیین معا ، نستنتج أنه عندما تكون الجاذبیة موجودة فإن الجاذبیة تكافئ التسارع ، و التسارع هو زمن تابع للموضع .  

نـظرا ألن سـرعـة الـضوء ثـابـتة فـإنـنا نسـتنتج أن الـطاقـة كـمیة الحـركـة تـخبرنـا بـأن الـفراغ – الـزمـن سـینحني . و هـذه الـعبارة هـي 
أول نصف من النسبیة العامة .    

سـوف نجـد قـریـبا كـیف نـقیس االنـحناء و كـیف نحسـبه مـن الـطاقـة – كـمیة الحـركـة و مـاذا نجـد عـند مـقارنـة الـقیاس و الـحساب . 
وسـوف نجـد أیـضا أن الـمراقـبین الـمختلفین یـقیسون قـیم انـحناء مـختلفة . و إن مجـموعـة الـتحویـالت الـتي تـربـط نـقطة مـراقـبة 
بأخرى في النسبیة العامة ، تناظر الشكل المختلف diffeomorphism ، ستخبرنا كیف نربط القیاسات لمراقبین مختلفین. 

 نـظرا ألن الـمادة تتحـرك یـمكننا حـتى قـول الـمزیـد . لـیس فـقط الـفراغ – الـزمـن یـنحني قـرب الـكتل ، إنـه أیـضا یـنحني عـندمـا یـتم 
الـمرور بـجانـب الـكتلة . بـكلمات أخـرى ، النسـبیة الـعامـة تـقول بـأن الـفراغ و أیـضا الـفراغ – الـزمـن  مـرن . لـكنه كـذلـك صـلب : 
وهـو أصـلب بـكثیر مـن الـفوالذ .( الـمرجـع 145 ) . و لـحني قـطعة مـن الـفراغ بنسـبة %1 یـتطلب كـثافـة طـاقـة أكـبر بـكثیر مـن 
حـني سـكة قـطار بنسـبة %1  ( تحـدي ny	211 ) . و هـذه هـي نـتیجة أخـرى مـهمة مـن مـرونـة الـفراغ – الـزمـن الـتي سـتشغلنا 

لبرهة .  

سرعة الضوء و ثابت الجاذبیة  

"  إذا سكنت فإني أموت  " 

قول قدیم  

نستمر في طریقنا باتجاه اإلحكام في فهمنا للجاذبیة . كل معرفتنا النظریة و التجریبیة حول الجاذبیة یمكن جمعها فقط في 
عبارتین عامتین . المبدأ األول ینص على : 

السرعة v لجملة مادیة محدودة أعاله :    -

 !

من أجل كل المراقبین حیث c سرعة الضوء .  

النظریة تنتج من هذا المبدأ األول ، النسبیة الخاصة ، تعمم إلى النسبیة العامة بإضافة مبدأ ثاني ، یمیز الجاذبیة . و هناك 
عدة طرق متكافئة لإلعراب عن هذا المبدأ . وهاهو واحد منها :  

من أجل كل المراقبین القوة F المطبقة على حملة محدودة بالشكل : 	-

 !



حیث G الثابت العام للجاذبیة .  

باختصار ، هناك قوة أعظمیة في الطبیعة . الجاذبیة تؤدي لتجاذب الكتل .  

لكن قوة الجذب هذه محدودة ( تحدي 212e ) . العبارة المكافئة هي :     

من أجل كل المراقبین القیاس L لجملة ذات كتلة M محدود بالشكل : 	-

 !

 ----

*"  إذا سكنت فإني أموت  "هذه مقولة عصفور الجنة  

بكلمات أخرى الجسم الكتلي ال یمكن أن یكون مركزا أكثر من الثقب األسود غیر الدوار ذو نفس الكتلة . و الطریقة األخرى 
للتعبیر عن مبدأ الجاذبیة هو التالي :  

من أجل كل الجمل ، االستطاعة الصادرة P محدودة بالشكل :   -

 !

باختصار ، هناك استطاعة عظمى في الطبیعة .  

إن الحـدود الـثالث الـمعطاة كـلها مـكافـئة لـبعضها الـبعض و ال یـوجـد اسـتثناء مـعروف أو حـقیقي مـمكن . الحـدود تـشمل الـجاذبـیة 
الـعامـة فـي الـحالـة غـیر النسـبیة . و هـي تـخبرنـا مـا هـي الـجاذبـیة ، تحـدیـدا االنـحناء ، وكـیف تـتصرف تـمامـا . إن الحـدود تـسمح لـنا 
بتحـدیـد االنـحناء فـي كـل الـحاالت و فـي كـل أحـدثـا الـفراغ – الـزمـن ( صـفحة 113 ). كـما شـاهـدنـا أعـاله ، فـإن حـد السـرعـة مـع 

أي واحد من المبادئ الثالث األخیرة  یقتضي كل النسبیة العامة .*  

مـثال ، یـمكن أن تـبین أن الـعالقـة الـتي تـصف االنـزیـاح األحـمر لـلجاذبـیة یـتوافـق مـع الحـد الـعام ( 141 ) حـول نسـبة الـطول إلـى 
  . ( 213	ny تحدي ) الكتلة

نـالحـظ أن أي عـالقـة الـتي تـحتوي سـرعـة الـضوء c تـعتمد عـلى النسـبیة الـخاصـة ، و إذا كـانـت تـحتوي ثـابـت الـجاذبـیة G فـإنـها 
تـرتـبط بـالـجاذبـیة الـعامـة . إذا كـانـت الـعالقـة تـحتوي كـال مـن G	&	c	 فـإنـها تـعبیر عـن النسـبیة الـعامـة . الـفصل الـحالـي یشـیر بـشكل 

متكرر لهذا االرتباط .	

إن صـعودنـا الـجبل حـتى اآلن عـلمنا أن الـوصـف الـدقـیق للحـركـة یـتطلب تـوصـیف كـل نـقاط الـمراقـبة الـمسموحـة ، مـمیزاتـها ،               
و فـروقـاتـها ، و الـتحویـالت بـینها . و مـن اآلن فـصاعـدا ، كـل نـقاط الـمراقـبة مـسموحـة بـدون اسـتثناء : أي شـخص یـجب أن یـكون 
قـادر عـلى الحـدیـث مـع أي شـخص آخـر . و هـذا ال یـشكل أي فـرق سـواء كـان الـمراقـب یـشعر بـالـجاذبـیة أو فـي سـقوط حـر ، 
مـتسارع أو فـي حـركـة عـطالـیة . أیـضا الـناس الـذي یـتبادلـون الـجهة الـیمنى بـالیسـرى و األعـلى بـاألسـفل أو الـناس الـذیـن یـقولـون 
بـأن الـشمس تـدور حـول األرض یـجب أن یـكونـوا قـادریـن عـلى الحـدیـث مـع بـعضهم الـبعض و مـعنا . هـذا یـعطي مجـموعـة أكـبر 
بـكثیر  مـن تـحویـالت نـقاط الـمراقـبة أكـثر مـن حـالـة النسـبیة الـخاصـة ، و یـجعل النسـبیة الـعامـة صـعبة و رائـعة. ونـظرا ألن كـل 

نقاط المراقبة مسموحة فإن الوصف الناتج للحركة یكون كامل .** 

لماذا الحجر المرمي في الهواء یسقط عائدا لألرض ؟ الجیودیزیا  

" العبقري هو شخص الذي یقوم بكل األخطاء الممكنة في أقصر وقت ممكن " 

شخص مجهول  



في مناقشتنا للنسبیة الخاصة ، رأینا أن الحركة العطالیة أو في السقوط الحر هي الحرمة التي تربط حدثین الذین یتطلبان 
أطول زمن أصلي ( الصفحة 87 ). و في غیاب الجاذبیة ، الحركة التي تحقق هذا الشرط هي الحركة المستقیمة( الخطیة 

المستقیمة ) . من ناحیة أخرى اعتدنا أیضا على التفكیر بأشعة الضوء على أنها مستقیمة . في الواقع نحن كلنا    

 ---

*هذه الطریقة التعلیمیة غیر تقلیدیة . من الممكن أنها قد أوجدت من قبل المؤلف الحالي عبر العدید من األبحاث التي 
طورت افكارا مشابهة قبل ، من بین Sivarum	G.	&	Sabbata	de	Venzo ( مرجع 109)  

**أو سیكون ، إذا لم یكن انحرافا صغیرا مسمى بنظریة الكم  

الـتي اعـتدنـا اسـتخدامـها لـلتأكـد مـن اسـتقامـة حـافـة بـالـنظر عـلى طـولـها . و مـتى رسـمنا مـحاور جـملة اإلحـداثـیات الـفیزیـائـیة فـإنـنا 
نتخیل إما رسم مسارات ألشعة الضوء أو رسم الحركة ألجسام تسقط بشكل حر .  

فـي غـیاب الـجاذبـیة مـسارات الـجسم و مـسارات الـضوء تـتالقـى . و لـكن فـي وجـود الـجاذبـیة ، األجـسام ال تتحـرك عـلى طـول 
مـسارات الـضوء ، كـما یـبین أي حجـر مـرمـي . الـضوء ال یـعرف االسـتقامـة الـفراغـیة بـعد اآلن . فـي غـیاب الـجاذبـیة كـل مـن 
مـسارات الـضوء و الـمادة تـكون مـنحنیة ، بـالـرغـم مـن أن هـذا یـكون بـمقادیـر مـختلفة .  و لـكن الـعبارة األصـلیة تـبقى صـالـحة : 
عـندمـا تـكون الـجاذبـیة مـوجـودة فـإن األجـسام تـتبع أطـول مـسارات مـمكنة لـلزمـن األصـلي . مـن أجـل الـمادة مـثل هـذه الـمسارات 

تسمى الجیودیزیا التي تشبه الزمن . من أجل الضوء مثل هذه المسارات تسمة شبیهة الضوء أو الجیودیزیا الصفریة .  

فـي كـلمات أخـرى األحـجار تـسقط ألنـها تـتبع الـجیودیـزیـا . لـنقوم بـبضع فـحوصـات لهـذه الـعبارة . نـظرا أن األحـجار تتحـرك 
بـتكبیر الـزمـن األصـلي لـلمراقـبین الـعطالـیین  فـإنـها أیـضا یـجب أن تـفعل ذلـك مـن أجـل الـمراقـبین الـذیـن یـسقطون بـشكل حـر مـثل 
كیتنجـر . فـي الـحقیقة عـلیها أن تـفعل ذلـك مـن أجـل كـل الـمراقـبین . تـكافـؤ مـسارات الـسقوط و الـجیودیـزیـا هـو عـلى األقـل 

منسجم . 

إذا شـوهـد الـسقوط كـنتیجة لـلتقارب مـن سـطح األرض – كـما نـقول أدنـاه یـمكننا اسـتنتاج مـباشـرة أن الـسقوط یـقتضي زمـنا أصـلیا 
 .(214e تحدي ) طویال قدر اإلمكان . ( صفحة 158 ) . السقوط الحر في الواقع هو الحركة على طول الجیودیزیا

نـرى أعـاله أن الـجاذبـیة تـنتج مـن وجـود الـقوة الـعظمى . و الـنتیجة یـمكن عـرضـها بـشكل آخـر . إذا كـان جـذب الـجاذبـیة بـین جـسم 
مـركـزي و تـابـع أقـوى مـما هـو عـلیه ، فـإن الـثقوب الـسوداء سـتكون أصـغر مـما هـي عـلیه ، فـي حـال إمـكانـیة تـجاوز حـد الـقوة 
الـعظمى و السـرعـة الـعظمى بـواسـطة االقـتراب مـن مـثل هـذا الـثقب األسـود . إذا ، مـن نـاحـیة أخـرى كـانـت الـجاذبـیة أضـعف  مـما 
هـي عـلیه ، فـإنـه سـیكون هـناك مـراقـبین الـذیـن مـن أجـلهم الـجسمین لـن یـتبادال الـتأثـیر و بـالـتالـي مـن أجـلهما لـن یـشكال جـملة 
فـیزیـائـیة . فـي الـملخص ، الـقوة األعـظمیة c4/4G تـقتضي الـجاذبـیة الـعامـة . و لـیس هـناك فـرق بـین الـقول بـأن كـل األجـسام 
تـتجاذب عـبر الـجاذبـیة  و أن هـناك قـوة أعـظمیة c4/4G . لـكن فـي نـفس الـوقـت ، مـبدأ الـقوة األعـظمیة یـقتضي أن األجـسام 

  . ( 215	ny تحدي ) تتحرك على خطوط الجیودیزیا . هل یمكنك بیان ذلك ؟

لـنعد إلـى اخـتبار تجـریـبي . إذا كـان الـسقوط نـتیجة االنـحناء ، بـالـتالـي مـسارات كـل األحـجار الـمرمـیة أو الـساقـطة قـرب األرض 
یـجب أن یـكون لـها نـفس االنـحناء فـي الـفراغ – الـزمـن . لـنأخـذ حجـرا مـرمـیا أفـقیا و حجـر مـرمـیا شـاقـولـیا و حجـر مـرمـي 
بسـرعـة ، أو حجـر مـرمـي بـبطء : هـذا یـأخـذ فـقط سـطریـن مـن الـتفنید لـبیان أنـه فـي الـفراغ – الـزمـن كـل مـساراتـها تـقترب بـدقـة 
عالیة من مقاطع دائرة / أجزاء منها كما هو مبین في الشكل 66 . كل المسارات لها نفس نصف القطرr معطى بالشكل :   

 !

إن الـقیمة الـكبیرة لـنصف الـقطر ، الـتي تـقابـل االنـحناء الـمنخفض ، تشـرح لـماذا ال نـالحـظها فـي الـحیاة الـیومـیة . و الـشكل 
الـقطعي الـزائـد الـنوعـي لـمسار حجـر فـي الـحیاة الـیومـیة هـو فـقط إسـقاط لـلمسار األكـثر أسـاسـیة فـي الـفراغ – الـزمـن ربـاعـي 

األبعاد إلى فراغ ثالثي األبعاد . و النقطة المهمة هي أن قیمة االنحناء ال تعتمد على تفاصیل الرمي . 



 !

الشكل 66 – كل مسارات األحجار الطائرة بشكل مستقل عن سرعتها وزاویتها لها نفس االنحناء في الفراغ – الزمن 

فـي الـحقیقة هـذه الـنتیجة البسـیطة ال تـعني أفـكار النسـبیة الـعامـة لـلناس فـي قـرن كـامـل قـبل أینشـتایـن و الشـيء الـمفقود كـان مـعرفـة 
أهـمیة سـرعـة الـضوء كحـد سـرعـة .  فـي أیـة حـال هـذا الـحساب البسـیط یـؤكـد أن الـسقوط و االنـحناء مـرتـبطان . و كـما هـو مـتوقـع 
و مـذكـور أعـاله ، فـإن االنـحناء یـتناقـص عـند ارتـفاعـات أكـبر حـتى یـتالشـى عـند مـساقـة ال نـهائـیة عـن األرض . اآلن یـمعرفـة أن 
االنـحناء لـكل الـمسارات لـلسقوط الحـر هـي نـفسها و مـعرفـة أن كـل مـن هـذه الـمسارات هـي مـسارات الـفعل األقـل مـن السهـل 

القول أنها أیضا جیودیزیا .  

إذا وصـفنا الـسقوط كـنتیجة النـحناء الـفراغ – الـزمـن عـلینا أن نـبین أن الـوصـف بـواسـطة الـجیودیـزیـا یـكرر كـل مـزایـاه . بـشكل 
خـاص عـلینا أن نـكون قـادریـن عـلى شـرح أن األحـجار الـمرمـیة بسـرعـة صـغیرة سـتسقط عـائـدة و األحـجار بسـرعـة عـالـیة 

ستنفلت .( تحدي 217ny ) . خل یمكنك استنتاج هذا من انحناء الفراغ ؟  

فـي الـملخص ، حـركـة أي جسـیم یـسقط بحـریـة " فـي حـقل الـجاذبـیة " یـوصـف بـاسـطة نـفس مـبدأ الـتغیر الـذي لحـركـة الجسـیم الحـر 

� . ونـعید صـیاغـة هـذا بـالـقول أن أي جسـیم فـي الـسقوط الحـر مـن  فـي النسـبیة الـخاصـة    : الـمسار یـكبر الـزمـن األصـلي 

نقطة الفراغ – الزمن A إلى نقطة الفراغ – الزمن B تقلل من الفعل S بمقدار 	

 !

هـذا كـل مـا نـحتاجـه حـول الـسقوط الحـر لـألجـسام . بـالـنتیجة أي انحـراف عـن الـسقوط الحـر یـبقیك أكـثر شـبابـا . و كـلما كـان 
االنحـراف أكـبر كـلما بـقیت أكـثر شـبابـا . و كـما سـنرى أدنـاه ( صـفحة 289 ) فـإن وصـف الـفعل األصـغر لـلسقوط الحـر تـم 
اخـتباره  بـدقـة شـدیـدة و لـم بـتم مـالحـظة قـط  فـرق  عـن التجـربـة ( الـمرجـع 146 ) . وسـوف نجـد أیـضا أنـه مـن أجـل الـسقوط الحـر 
فـإن تـوقـعات النسـبیة الـعامـة و الـجاذبـیة الـعامـة تـختلفان بـشكل كـبیر مـن أجـل الجسـیمات قـرب سـرعـة الـضوء و مـن أجـل األجـسام 
الـمركـزیـة ذات الـكثافـة الـعالـیة . حـتى اآلن كـل الـتجارب بـینت أنـه مـتى اخـتلف تـوقـعان ، فـإن النسـبیة الـعامـة تـكون صـحیحة و 

الجاذبیة العامة و األوصاف البدیلة األخرى تكون خاطئة .  

كـل األجـسام تـسقط عـلى طـول خـطوط الـجیودیـزیـا . و هـذا یـخبرنـا بشـيء مـا مـهم . سـقوط األجـسام ال یـعتمد عـلى كـتلتها . 
الـجیودیـزیـا مـثل الـسكة الحـدیـدیـة فـي الـفراغ – الـزمـن الـتي تـخبر األجـسام كـیف تـسقط . و فـي كـلمات أخـرى الـفراغ – الـزمـن فـي 
الـواقـع یـتخیل كـكیان وحـید ضخـم مـشوه . و الـفراغ – الـزمـن هـو  ال یـتعدى كـیان فـي تـفكیرنـا . شـكل هـذا الـكیان یـخبر األجـسام 
كـیف تتحـرك . و بـالـتالـي الـفراغ – الـزمـن فـي الـحقیقة مـثل فـراش غـیر مـلموس و یـوجـه هـذا الـفراش الـمشوه األجـسام الـساقـطة 

على طول شبكاتها الجیودیزیة .  

∫ dτ



أیـضا طـاقـة االرتـباط تـسقط بـنفس الـشكل مـثل الـكتلة ، كـما أثـبت بـمقارنـة سـقوط األجـسام الـمصنوعـة مـن مـواد مـختلفة . و هـي 
تـملك نسـب مـئویـة مـخالـفة مـن طـاقـة االرتـباط ( لـماذا ؟ ) ( تحـدي 218s  ) . مـثال عـلى الـقمر حـیث ال یـوجـد هـواء ، أسـقط دیـفید 
سـكوت مـن أبـولـو 15 مـطرقـة و ریـشة ووجـد أنـهما تـسقطان مـعا ، إلـى جـانـب بـعضهما الـبعض . و االعـتماد عـلى تـركـیب الـمادة 

تم التأكد منه و أثبت مرات و مرات عدیدة ( المرجع 147 ) .   

هل یمكن للضوء أن یسقط ؟ 

كـیف یـسقط اإلشـعاع ؟ الـضوء مـثل أي إشـعاع ، هـو طـاقـة بـدون كـتلة سـكون و هـو یتحـرك مـثل تـدفـق مـن أجـسام سـریـعة وخـفیفة 
. بـالـتالـي االنحـرافـات عـن الـجاذبـیة الـعامـة أصـبح أكـثر وضـوحـا فـي الـضوء . كـیف یـسقط الـضوء ؟ الـضوء ال یـمكن أن یـغیر 
سـرعـته . عـندمـا یـسقط الـضوء شـاقـولـیا ( صـفحة 137 ) فـإنـه یـغیر فـقط لـونـه ، وقـد رأیـنا هـذا أعـاله . و لـكن الـضوء یـمكن أیـضا 
أن یـغیر اتـجاهـه . قـبل أن تـصبح بـفترة طـویـلة أفـكار النسـبیة مـعروفـة ، فـي عـام 1801 فـهم الـفلكي الـبروسـي یـوهـان سـولـدنـر 
( مـرجـع 148 ) أن الـجاذبـیة الـعامـة تـقتضي أن الـضوء ینحـرف عـند الـمرور قـرب كـتلة . و قـد   حسـب كـیف تـعتمد زاویـة 
االنحـراف عـلى كـتلة الـجسم و مـسافـة الـمرور . ( المجـلد I ن صـفحة 201 ) . لـكن ال أحـد فـي الـقرن الـتاسـع عشـر كـان قـادرا 

على التأكد من النتیجة تجریبیا .  	

مـن الـواضـح أن الـضوء لـه طـاقـة و الـطاقـة لـها وزن ، و انحـراف الـضوء بـذاتـه بـالـتالـي لـیس دلـیال عـلى انـحناء الـفراغ . النسـبیة 
الـعامـة أیـضا تـتوقـع زاویـة انحـراف لـلضوء الـمار بـالـكتل ، و لـكن بـضعف قـیمة سـولـدنـر الـكالسـیكیة ، ألن انـحناء الـفراغ حـول 
الـكتل یـضیف تـأثـیر الـجاذبـیة الـعامـة . و إن انحـراف الـضوء بـالـتالـي یـثبت فـقط انـحناء الـفراغ إذا كـانـت الـقیمة تـتفق مـع تـلك 
الـمتوقـعة مـن قـبل النسـبیة الـعامـة . هـذه هـي الـحالـة : الـمالحـظات تـتفق مـع الـتوقـعات . مـزیـد مـن الـتفاصـیل سـتعطى فـیما یـلي             

( صفحة 161	) . 

بـبساطـة نـقول ، الـكتلة لـیس بـالـضرورة أن تـشعر بـالـجاذبـیة ، الـطاقـة كـافـیة . هـذه الـنتیجة لـتكافـؤ الـكتلة – الـطاقـة یـجب أن تـصبح 
الـطبیعة الـثانـیة عـند دراسـة النسـبیة الـعامـة . و بـشكل خـاص الـضوء لـیس خـفیف الـوزن و لـكنه ثـقیل . هـل یـمكنك االحـتجاج أن 

  (219ny تحدي ) انحناء الضوء قرب األرض یجب أن یكون نفسه قرب األحجار المعطى بالعالقة (143) ؟

فـي الـملخص كـل الـتجارب تـبین أنـه لـیس فـقط الـكتلة و لـكن أیـضا الـطاقـة تـسقط عـلى طـول خـطوط الـجیودیـزیـا مـهما كـان نـوعـها 
( ارتـباط أو حـرة ) و مـهما كـان الـتأثـیر الـمتبادل ( سـواء كـان كهـرطیسـي أو نـووي ) . أیـضا حـركـة اإلشـعاع تـثبت أن الـفراغ – 

الزمن منحني .  

 !

الشكل 67	– أحجیة : ما هي أبسط طریقة لجعل الكرة المرتبطة بالحزام المطاطي تسقط في الكأس ؟ 



نـظرا ألن الـتجارب تـبین أن كـل الجسـیمات تـسقط بـنفس الـشكل ، بـشكل مسـتقل عـن كـتلتها ، شـحنتها أو أي مـن خـواصـها 
األخـرى و نسـتنتج أن الجـملة لـكل الـمسارات الـممكنة تـشكل بـنیة مسـتقلة . هـذه الـبنیة هـي مـا نـدعـوه بـالـفراغ – الـزمـن .                  
و بـالـتالـي نجـد أن الـفراغ – الـزمـن یـخبر الـمادة ، الـطاقـة ، و اإلشـعاع كـیف تـسقط . و هـذه الـعبارة هـي الـنصف الـثانـي مـن 
النسـبیة الـعامـة . و هـي تـكمل الـنصف األول الـذي یـنص عـلى أن الـطاقـة تـخبر الـفراغ – الـزمـن كـیف یـنحني . و إلكـمال وصـف 
الحـركـة الـماكـروسـكوبـیة ، فـإنـنا فـقط بـحاجـة لجـمع األرقـام لهـذه الـعبارات ، بـحیث أنـها تـصبح قـابـلة لـالخـتبار .  كـالـمعتاد ، یـمكننا 
الـمتابـعة بـطریـقتین : یـمكننا اسـتنتاج مـعادالت الحـركـة مـباشـرة أو یـمكننا أوال اسـتنتاج الـالغـرانـجیان و بـعدهـا اسـتنتاج كـعادالت 

الحركة منه . لكن قبل أن نفعل ذلك لنأخذ بعض المرح  . 

فضول و تحدیات مرحة حول الجاذبیة  

" إذا لـم تـأخـذ الـجواب بجـدیـة كـبیرة و تـعتبره فـقط للتسـلیة یـمكنني أن اشـرحـه لـك بـالـشكل الـتالـي : فـي الـماضـي كـان یـعتقد أن كـل 
األشـیاء سـتختفي مـن الـعالـم ، الـفراغ و الـزمـن سـیبقیان . و لـكن وفـق نـظریـة النسـبیة فـإن الـفراغ و الـزمـن سـیختفیان مـع األشـیاء 

   "

ألبرت أینشتاین في 1912 في نیویورك  

خـذ رجـاجـة بـالسـتیكیة و اعـمل فـیها بـعض الـثقوب قـرب الـقعر . امـأل الـزجـاجـة بـالـماء ، و أغـلق الـثقوب بـأصـابـعك . إذا تـركـت 
الـزجـاجـة فـلن یـغادر أي مـاء الـزجـاجـة خـالل الـسقوط . هـل یـمكنك أن تشـرح كـیف تـثبت هـذه التجـربـة تـكافـؤ الـسكون و الـسقوط 

 . ( 220s تحدي ) الحر ؟

 *    *    

فـي عـید مـیالده الـسابـع و السـتین تـلقى اینشـتایـن هـدیـة خـاصـة مـصنوعـة لـه مـبینة فـي الـشكل 67 . الـكأس الـعمیق مـثبت عـلى أعـلى 
الصـق مـكنسة . الـكأس یـحتوي عـلى قـطعة ضـعیفة مـن الـمطاط الـمرن مـتصل بـقعرهـا الـتي إلـیها مـتصلة كـرة فـي الـطرف اآلخـر 
. و فـي مـوضـع الـبدء ،تـعلق الـكرة خـارج الـكأس . و الـمطاط ضـعیف جـدا لـیسحب الـكرة إلـى الـكأس ضـد الـجاذبـیة . مـا هـي 

 . ( 221s تحدي ) الطریقة األفضل لجعل الكرة تعود للكأس ؟

 *    *    

الـجاذبـیة لـها نـفس خـواص الـكون كـله – مـا عـدا لـدى مـكتب بـراءات االخـتراع األمـریـكي . فـي عـام 2005 مـنح بـراءة اخـتراع 
رقـم 975	960	6 مـن أجـل جـهاد مـضاد لـلجاذبـیة  الـذي یـعمل بـتشویـه الـفراغ – الـزمـن بـحیث أن الـجاذبـیة تـعوض ( أنـظر 

 . ( 222s تحدي ) هل تعلم جهازا أبسط ؟ ( parr.uspto.gov

 *    *    

 (223e تحدي ) 9.2 . هل یمكنك إثبات هذه القیمة ؟	1015.	m نصف قطر انحناء الفراغ – الزمن عند سطح األرض هو

 *    *    

  ( 224s تحدي ) قطعة من الخشب تطوف على الماء . هل تلتصق بشكل أكثر أو أقل في مصعد متسارع ألعلى ؟

 *    *    

رأیـنا فـي النسـبیة الـخاصـة ( صـفحة 55 ) أنـه إذا تـسارع تـوأمـین مـتطابـقین فـي نـفس االتـجاه حـیث أحـد الـتوأمـین عـلى مـسافـة  مـا 
مـن اآلخـر ، بـالـتالـي أحـد الـتوأمـین فـي األمـام  یـكبر أكـثر مـن الـذي فـي الخـلف ؟ هـل یحـدث هـذا فـي حـقل الـجاذبـیة أیـضا ؟                

 . ( 225s تحدي ) و ماذا یحدث عندما یتغیر الحقل مع االرتفاع ، كما على األرض ؟

 *    *    

القوة األعظمیة و االستطاعة األعظمة تقتضي أیضا تدفق أعظمي للكتلة . هل یمكنك بیان أنه ال یمكن لتدفق الكتلة أن 
 . ( 226s تحدي ) 1.1 ؟	1035	kg/s یتجاوز



 *    *    

تجارب الشكل 63	&	62 تختلف في نقطة واحدة : واحد یحدث في الفراغ المسطح و الثاني في الفراغ المنحني . واحد یبدو 
  ( 227s تحدي ) أنه مرتبط بمصونیة الطاقة و اآلخر ال . هل هذه الفروقات تنفي تكافؤ المراقبات ؟

 ---

"إذا لـم تـأخـذ الـجواب بجـدیـة كـبیرة و تـعتبره فـقط للتسـلیة یـمكنني أن اشـرحـه لـك بـالـشكل الـتالـي : فـي الـماضـي كـان یـعتقد أن كـل 
األشـیاء سـتختفي مـن الـعالـم ، الـفراغ و الـزمـن سـیبقیان . و لـكن وفـق نـظریـة النسـبیة فـإن الـفراغ و الـزمـن سـیختفیان مـع األشـیاء 

   "

 *    *    

  ( 278s تحدي ) كیف یمكن لرجال الفضاء أن یزنوا أنفسهم للتأكد فیما كانوا یأكلون كفایة ؟

 *    *    

هـل رجـل الـفضاء فـي الـمدار یـعوم فـعال بحـریـة ؟ ال . یـنتج أن محـطات الـفضاء و األقـمار الـصناعـیة تـتسارع بـعدة تـأثـیرات 
صـغیرة . الـتأثـیرات الـمهمة هـي ضـغط الـضوء مـن الـشمس ، احـتكاك الـهواء الـرقـیق ، و تـأثـیرات الـریـاح الشمسـیة ( الـرجـم 
الـدقـیقة یـمكن عـادة إهـمالـها ). هـذه الـتأثـیرات الـثالث كـلها تـؤدي إلـى تـسارعـات مـن مـرتـبة  m/s2	10-8	–	m/s2	6-10 تـبعا 
الرتـفاع الـمدار . هـل یـمكنك تـقدیـر كـم الـوقـت الـذي تسـتغرقـه تـفاحـة تـعوم فـي الـفضاء لـتضرب جـدار محـطة فـضائـیة ، بـدءا مـن 

المنتصف ؟ ( تحدي 229s) بالمناسبة ما هو مقدار تسارع المد و الجزر في هذه الحالة ؟  

 *    *    

لـیس هـناك كـتلة سـالـبة فـي الـطبیعة ، كـما نـاقـشنا فـي بـدایـة مـشوارنـا ( حـتى الـمادة الـمضادة لـها كـتلة إیـجابـیة ) . هـذا یـعني أن 
الـجاذبـیة ال یـمكن حـجبها ، عـلى عـكس الـتأثـیرات الكهـرطیسـیة الـمتبادلـة . نـظرا ألن الـجاذبـیة ال یـمكن حـجبها لـیس هـناك طـریـقة 
لـصنع جـملة مـعزولـة بـشكل تـام . و لـكن مـثل هـذه الجـمل تـشكل أسـاس الـثیرمـودیـنامـیك . سـوف نـدرس الـنتائـج الـمترتـبة الـرائـعة 

لهذا الحقا : مثال سوف نكتشف الحد األعلى من أجل اإلنتروبي للجمل الفیزیائیة ( مجلد V ، صفحة 140 ).  

 *    *    

هـل یـمكن لـلفراغ الـمنحني أن یـنتقل بـأسـرع مـن سـرعـة الـضوء ؟ تـخیل فـراغ – زمـن الـذي فـیه نـقطتین یـمكن وصـلهما إمـا 
بـمسار یـؤدي عـبر جـزء مسـطح أو بـواسـطة مـسار ثـانـي یـؤدي عـبر جـزء مـنحني جـزئـیا . هـل یـمكن للجـزء الـمنحني أن یسـتخدم 
لـالنـتقال بـین الـنقطتین بـشكل أسـرع مـن الـذي عـبر المسـطح ؟ ریـاضـیا هـذا مـمكن لـكن مـثل هـذا الـفراغ الـمنحني سـیحتاج ألن 
یـملك كـثافـة طـاقـة سـالـبة . و مـثل هـذا الـوضـع غـیر قـابـل لـلمقارنـة مـع تـعریـف الـطاقـة و مـع عـدم وجـود الـكتلة الـسالـبة . ( الـمرجـع 
149	 ) . و الـعبارة بـأن هـذا ال یحـدث فـي الـطبیعة أیـضا تـعرف بـحالـة الـطاقـة الـضعیفة . ( تحـدي ny	230 ) هـذا مـقضى بـالحـد 

على نسب الطول إلى الكتلة .  

 *    *        

عـبارة حـد الـطول إلـى الـكتلة 4G/c2	≥	L/M تـدعـو لـمحاولـة الـتجارب أن تـتغلب عـلیها . هـل یـمكنك شـرح مـا الـذي یحـدث عـندمـا 
 . ( 231	ny تحدي ) یتحرك مراقب بسرعة كبیرة مارا بكتلة التي یصل تقلص الطول فیها للجسم إلى الحد ؟

 *    *    

[ الـذي یـمیزهـا عـن كـل األبـعاد األخـرى . الـمنحني الـمغلق ( أحـادي الـبعد)  هـناك خـاصـة ریـاضـیة مـهمة لـلفراغ ثـالثـي األبـعاد 
[ : فـي أي بـعد أعـلى یـمكن دائـما أن یحـل الـعقدة . ( وجـود الـعقد أیـضا یشـرح لـماذا یـكون هـناك  یـمكن أن یـشكل عـقد فـقط فـي  
أصـغر بـعد الـذي یـسمح بحـركـة الجسـیم الـعشوائـیة ) . لـكن النسـبیة الـعامـة ال تـقول لـماذا الـفراغ – الـزمـن لـه ثـالثـة أبـعاد زائـد 

واحد . و هو یستند ببساطة لهذه الحقیقة . هذا السؤال العمیق و الصعب سیدرس في الجزء األخیر من مغامرتنا. 

 *    *    

ℝ3

ℝ3



هنري بوانكریه الذي توفي في 1912 قبل فترة قصیرة من نشر نظریة النسبیة اعتقد لفترة  أن الفراغ المنحني لم یكن 
ضرورة ، ولكن فقط إمكانیة . وقد تخیل أن المرء یمكن أن یستمر باستخدام الفراغ اإلقلیدي شریطة أن یسمح للضوء باتباع 

 ( 232s تحدي ) مسارات منحنیة . هل یمكنك أن تشرح لماذا مثل هذه النظریة مستحیلة ؟

 *    *    

هل یمكن لذرتي هیدروجین تدوران حول بعضهما البعض في حقل جاذبیتهما المشترك ؟ ما الذي سیكون حجم هذا الجزيء 
 . ( 	233s تحدي ) ؟

 *    *    

 ( 	234s تحدي ) هل یمكن لنبضات الضوء أن تدور حول بعضهما البعض في حقل جاذبیتهما المشترك ؟

 *    *    

الحـركـات الـمختلفة لـألرض الـمذكـورة فـي الـفقرة حـول فـیزیـاء غـالـیلیو  (مجـلد I	 ، صـفحة 156 ) مـثل دورانـها حـول مـحورهـا 
أو حـول الـشمس تـؤدي إلـى أنـواع مـختلفة مـن الـزمـن فـي الـفیزیـاء و الـفلك . الـزمـن الـمعرف بـواسـطة أفـضل الـساعـات الـذریـة 
یـسمى الـزمـن الـدیـنامـیكي األرضـي . و بـإدخـال الـثوانـي الـكبیسة بـین حـین و آخـر و بـعدهـا الـتعویـض عـن الـتعریـف السـيء لـلثانـیة 
( مجـلد I ، صـفحة  453 ) ( فـإن دوران األرض ال یسـتغرق 400	86 بـل 400.002	86 ثـانـیة ) و بـطرق بسـیطة مـن أجـل 
بـیان دوران األرض یـحصل الـمرء عـلى إحـداثـي الـزمـن الـعام أو  UTC . و بـالـتالـي هـو الـزمـن المسـتنتج مـن هـذا بـأخـذه 
بـالحسـبان لـكل الـثوانـي الـكبیسة . و بـالـتالـي سـیكون لـدى الـمرء زمـن مـختلف الـذي سـیظهر بـواسـطة سـاعـة غـیر دوارة فـي مـركـز 
األرض . أخـیرا ، هـناك زمـن دیـنامـیكي مـركـزي ثـقلي الـذي هـو الـزمـن الـذي تظهـره سـاعـة فـي مـركـز كـتلة المجـموعـة الشمسـیة 
( مـرجـع 150) . فـقط بـاسـتخدام الـزمـن األخـیر  یـمكن لـألقـمار الـصناعـیة أن تـوجـه بـشكل مـوثـوق عـبر الـنظام الشمسـي . فـي 
الـملخص ، النسـبیة تـقول وداعـا لـزمـن غـریـنتش الـمتوسـط كـما یـفعل الـقانـون الـبریـطانـي ، فـي واحـدة مـن الـحاالت الـنادرة الـتي 

تتبع العلم ( فقط تستمر BBC في استخدامه ) .  

 *    *    

 إن وكـاالت الـفضاء بـالـتالـي یـجب أن تسـتخدم النسـبیة الـعامـة إذا أرادت ألقـمارهـا االصـطناعـیة أن تـرسـل إلـى الـمریـخ ، الـزهـرة 
أو الـمذنـبات . و بـدون اسـتخدامـها فـإن الـمدارات سـوف لـن تحسـب بـشكل صـحیح و األقـمار الـصناعـیة سـتضیع أهـدافـها و عـادة 
كـل الـكوكـب . و فـي الـحقیقة وكـاالت الـفضاء تـلعب دورا فـي الـجانـب اآلمـن : حـیث تسـتخدم تـعمیم النسـبیة الـعامـة ، و هـو مـا 
یـعرف بـالـصیاغـة الـبارامـتریـة مـا بـعد الـنیوتـونـیة الـتي تـشمل الـفحص المسـتمر فـیما إذا كـانـت النسـبیة الـعامـة صـحیحة . ضـمن 

أخطار القیاس لم یوجد حتى اآلن  انحراف .*  

 ---

*إلعـطاء فـكرة عـما یـعنیه هـذا فـإن الـصیاغـة غـیر الـبارامـتریـة بـعد الـنیوتـونـیة الـتي تسـتند إلـى النسـبیة الـعامـة تـكتب مـعادلـة الـجسم 
	 : a كانحراف عن عالقة التربیع العكسي من أجل التسارع M قرب جسم ذو كتلة m ذو الكتلة

 !

هـنا الـعوامـل الـعددیـة fn تحسـب مـن النسـبیة الـعامـة و هـي مـن الـمرتـبة األولـى . و أول حـدیـن فـردیـین مـفقودیـن بسـبب عـكوسـیة 
( تـقریـبا ) الحـركـة النسـبیة الـعامـة : إصـدار مـوجـة الـجاذبـیة الـذي هـو غـیر عـكوس مـسؤول عـن الحـد الـصغیر f5 ، الحـظ أنـه 
یـحتوي الـكتلة الـصغیرة m بـدال مـن الـكتلة الـكبیرة M . كـل الـعوامـل fn حـتى f7 تـم اآلن حـسابـها . لـكن فـي المجـموعـة الشمسـیة 

فقط الحد f2 تم كشفه . هذه الحالة یمكن أن تتغیر في تجارب األقمار الصناعیة المستقبلیة عالیة اإلحكام .  

التأثیرات من المرتبة األعلى ( صفحة 180 ) حتى f5 تم قیاسها في النجوم النابضة الثنائي كما هو مناقش أدناه .  

 *    *    



النسـبیة الـعامـة أیـضا تسـتخدم مـن قـبل وكـاالت الـفضاء حـول الـعالـم لـحساب الـمواضـع الـدقـیقة لـألقـمار الـصناعـیة و تـولـیف أجهـزة 
الـرادیـو عـلى تـردد مـرسـالت الـرادیـو عـلیها ( مـرجـع 151 ) . بـاإلضـافـة لـذلـك النسـبیة الـعامـة أسـاسـیة مـن أجـل مـا یـعرف بـنظام 
تحـدیـد الـمواضـع الـعالـمي أو GPS  . هـذه األداة الحـدیـثة لـلتجوال *مـكونـة مـن 24 قـمر صـناعـي مجهـزة بـساعـات الـتي تـطیر 
حـول الـعالـم . لـماذا یـحتاج الـنظام للنسـبیة الـعامـة لـیعمل ؟ نـظرا ألن كـل األقـمار الـصناعـیة و أیـضا أي شـخص عـلى سـطح 

األرض ، یتحرك في دوائر ، سیكون لدینا dr=0 و بالتالي نعید كتابة عالقة قیاس (136)	Schwartzschild بالشكل :   

 !

  ( 235e تحدي ) من أجل العالقة بین زمن األقمار الصناعیة و زمن األرض بالتالي نحصل على

 !

هل یمكن أن تستنتج مقدار  المیكروثواني التي تكسبها ساعة  قمر صناعي كل یوم بمعرفة أن أقمار GPS تدور مرة كل 
اثني عشرة ساعة ؟ ( تحدي 236s ) . نظرا ألن ثالثة میكروثانیة فقط ستعطي خطأ موضع یبلغ كیلومتر واحد بعد یوم 
واحد ، فإن الساعات على األقمار الصناعیة یجب أن تضبط لتعمل ببطء بالمقدار المحسوب ( المرجع 152 ) . أعمال 

الضبط الالزمة   تراقب و حتى اآلن أكدت النسبیة العامة في كل یوم ضمن أخطاء التجارب ، منذ  أن بدأ النظام العمل. 

 *    *    

النسبیة العامة هي أساس ریاضة التمویه الجیولوجي  و هي ریاضة صید كنوز عالمیة بمساعدة مستقبالت GPS	 . أنظر 
www.heocaching.com	&	www.terracaching.com من أجل التفاصیل . 

 *    *    

 ثابت الجاذبیة G ال یبدو أنه یتغیر مع الزمن ( مرجع 153). آخر التجارب حدت من معدل تغیره بأقل من جزء واحد من 
 .(237d  تحدي ) 1012 بالسنة .هل یمكنك تخیل كیفیة التأكد من هذا

 *    *    

هل یمكن لخبرتنا التي نعیشها في األبعاد الفراغیة الثالثة فقط أن تكون ناتجة عن محدودیة حواسنا ؟ كیف ؟ ( تحدي 
 . (238s

 *    *    

 ( 	239s تحدي ) هل یمكنك تقدیر تأثیر المد و الجزر على لون الضوء الصادر عن ذرة ؟

 ---

 في الصیاغة البارامتریة بعد النیوتونیة كل العوامل fn التي تتضمن العوامل غیر الزوجیة ، مطابقة عبر البیانات الواردة ، 
حتى اآلن هذه التطابقات تتفق مع القیم المتوقعة من قبل النسبیة العامة .  

 . www.gpsworld.com لمزید من المعلومات أنظر الموقع*

 *    *    

أقوى حقل جاذبیة ممكن هو ذلك العائد لثقب أسود صغیر . أقوى حقل جاذبیة لوحظ قط هو بعض الشيء أقل من ذلك               
( مرجع 154)  . في عام 1998	 استخدم زانج و المب بیانات أشعة X من جملة نجم مزدوج لتحدید الفراغ – الزمن قرب 

http://www.terracaching.com
http://www.heocaching.com
http://www.gpsworld.com


نجم نیوتروني بحجم km	10 المنحني بمقدار یصل إلى %30 من القیمة األعظمیة الممكنة . ما هو تسارع الجاذبیة 
  .( 240	ny تحدي ) المقابل ، بافتراض أن النجم النیوتروني له نفس الكتلة التي للشمس ؟

 *    *    

انحراف الضوء یتغیر مع قیاس الزاویة δ لكتلة M	 ذات نصف قطر r عندما یالحظ على مسافة d	 . األثر یؤدي إلى 
  ( 241e تحدي ) العالقة الجمیلة

 !

مـا هـي النسـبة الـمئویـة لسـطح الـشمس الـتي یـمكن لـمراقـب أن یـراهـا فـي الـالنـهائـیة ؟ (تحـدي e	242 )سـوف نـدرس هـذه الـقضیة 
بمزید من التفصیل قریبا . ( صفحة 276 ) . 

 *    *    

ما هو الوزن ؟  

لـیس هـناك طـریـقة مـن أجـل مـراقـب وحـید ( نـقطي الـشكل ) أن یـمیز تـأثـیرات الـجاذبـیة عـن الـتسارع . و هـذه الـخاصـة لـلطبیعة 
تـسمح بـإعـطاء  عـبارة غـریـبة : األشـیاء تـسقط ألن سـطح األرض یـتسارع بـاتـجاهـها . و بـالـتالـي وزن جـسم یـنتج مـن سـطح 
األرض الـمتسارع لـألعـلى و یـدفـع مـقابـل الـجسم  و هـذا هـو مـبدأ الـتكافـؤ الـمطبق فـي الـحیاة الـیومـیة . لـنفس السـبب فـإن األجـسام 

في السقوط الحر لیس لها وزن .  

لـنفحص األرقـام . مـن الـواضـح أن السـطح الـمتسارع لـألرض یـنتج وزن كـل جـسم یسـتند عـلیه . و هـذا الـوزن مـتناسـب مـع الـكتلة 
الـعطالـیة . بـكلمات أخـرى ، الـكتلة الـعطالـیة مـطابـقة لـكتلة الـجاذبـیة . و هـذا فـي الـحقیقة یـالحـظ فـي الـتجارب ( مـرجـع 156 ) و 
بـأعـلى إحـكام یـمكن تـحقیقه . و وقـد أجـرى روالنـد فـون أوتـفوس الـعدیـد مـن مـثل هـذه الـتجارب عـالـیة اإلحـكام فـي حـیاتـه و بـدون 
إیـجاد أي تـفاوت . و فـي هـذه الـتجارب فـقد اسـتخدم االرتـباط بـأن الـكتلة الـعطالـیة تحـدد تـأثـیرات الـطرد الـمركـزي و الـكتلة 

 . ( 241ny تحدي ) (هل یمكنك أن تتخیل كیف اختبر المساواة ؟ ) . الجاذبیة تحدد السقوط الحر

التجارب الخیرة بینت أن الكتلتین تتفقان في جزء من 12-10 . ( مرجع 156		 ) . 

   لـكن مـساواة الـكتلة لیسـت مـفاجـأة . بـتذكـر تـعریـف نسـبة الـكتلة كنسـبة تـسارع سـالـبة ( المجـلد I ، صـفحة 101 ) بـشكل مسـتقل 
عـن أصـل الـتسارع ، فـإنـنا نـذكـر بـأن قـیاسـات الـكتلة ال یـمكن اسـتخدامـها لـلتمییز بـین الـكتلة الـعطالـیة و كـتلة الـجاذبـیة . وكـما رأیـنا   

فإن الكتلتین متساویتین بالتعریف في فیزیاء غالیلیو  ( مجلد I ، صفحة 202	)، وأن كل المناقشة هي هباء . 

الوزن هو تأثیر ذاتي للكتلة .  

مساواة التسارع  و الجاذبیة تسمح لنا بتخیل ما یلي .  

 ---

  *رونـالـد فـون إوتـفوس ( ولـد فـي بـودابسـت عـام 1848 ، و تـوفـي فـیها عـام 1919 ) فـیزیـائـي الـذي قـام بـالـعدیـد مـن تـجارب 
الجاذبیة عالیة اإلحكام ، من بین اكتشافاته فقد اكتشف أثر مسمى باسمه . جامعة بودابست تحمل اسمه .  

تـخیل الـوقـوف فـي مـصعد مـن أجـل االنـتقال لـبضع طـوابـق لـألسـفل . إنـك تـضغط الـزر و الـمصعد یـدفـع لـألعـلى بـواسـطة سـطح 
تـسارع األرض الـذي هـو أقـل بـعض الشـيء مـن الـبناء : الـبناء الـذي یـحتوي الـمصعد ، الـذي بـالـتالـي یـبقى خـلفه  . أیـضا بسـبب 
الـدفـع األضـعف فـي الـبدایـة فـن كـل شـخص داخـل الـمصعد سـیشعر بـأنـه أخـف قـلیال . و عـندمـا الـتماس مـع الـبناء یسـتعاد فـإن 



الـمصعد یـتسارع  لـیلحق بـالسـطح الـمتسارع لـألرض . و بـالـتالـي فـإنـنا كـلنا نـشعر بـأنـنا كـما لـو كـنا فـي الـمقصورة الـمتسارعـة  
بقوة المدفوعة في اتجاه معاكس للتسارع : لفترة قصیرة فإننا نشعر بأننا أثقل ، حتى یصل المصعد لمكانه .  

لماذا تسقط التفاحات ؟  

"بالوصول إلیه تتحصل القوة" 

" فیرجیل "  

إن السـیارة الـمتسارعـة سـتلحق سـریـعا بـالـجسم الـمرمـي تـجاهـها . و لـنفس السـبب فـإن سـطح األرض سـریـعا سـیلحق بحجـر 
مـرمـي لـألعـلى ، ألنـها تـتسارع بـاسـتمرار لـألعـلى . إذا اسـتمتعت بهـذه الـطریـقة لـرؤیـة األشـیاء  تـخیل تـفاحـة تـسقط مـن شجـرة . 
فـي اللحـظة الـتي تـنفصل عـنها ، فـإنـها تـتوقـف عـن الـتسارع لـألعـلى مـن قـبل الـغصن . و الـتفاحـة اآلن تسـتمتع بـالهـدوء فـي  
سـكون حـقیقي . بسـبب إحـساسـنا البشـري المحـدود فـإنـنا نـسمي هـذه الـحالـة بـالـسقوط الحـر الـسكونـي . لـسوء الحـظ فـإن السـطح 
الـمتسارع لـألرض یـتقارب بـشكل ال رحـمة فـیه و تـبعا لـلزمـن الـذي تـبقى فـیه الـتفاحـة فـي سـكون ،و تـضرب األرض بسـرعـة 

أكبر أو أقل مما یؤدي إلى تشوه في الشكل أكثر أو أقل .  

الـتفاحـات الـساقـطة أیـضا تـعلمنا  أال نـضطرب بـعد اآلن بـعبارة أن الـجاذبـیة هـي السـیر غـیر الـمتساوي لـلساعـات مـع االرتـفاع . 
في الحقیقة هذه العبارة مكافئة للقول أن سطح األرض یتسارع لألعلى كما تبین المناقشة أعاله .  

هـل یـمكن لهـذا التفسـیر أن یسـتمر إلـى مـا النـهایـة ؟ یـمكن أن نـمضي قـدمـا فـبرهـة . مـن الـمرح أن نـبین كـیف أن األرض یـمكن أن 
تـكون بـنصف قـطر ثـابـت بـالـرغـم مـن أن سـطحها یـتسارع لـألعـلى فـي كـل مـكان . ( تحـدي ny	244 ) . یـمكننا بـالـتالـي أن نـلعب 
بـتكافـؤ الـتسارع و الـجاذبـیة . لـكن هـذا الـتكافـؤ هـو مـفید فـقط فـي أوضـاع تـتضمن فـقط جـسم مـتسارع واحـد . الـتكافـؤ بـین الـتسارع 
و الـجاذبـیة ینتهـي حـتما حـالـما أنـه یـتم دراسـة جـسمین یـسقطان . أي دراسـة ألجـسام عـدیـدة حـتما تـؤدي إلـى نـتیجة أن الـجاذبـیة هـي 

لیست تسارع حیث الجاذبیة هي الفراغ – الزمن المنحني .   

الـعدیـد مـن نـواحـي الـجاذبـیة و االنـحناء یـمكن فـهمها بـدون أو الـقلیل مـن الـریـاضـیات . الـفقرة الـتالـیة سـتشیر لـبعض الـفروقـات 
بـین الـجاذبـیة الـعامـة و النسـبیة الـعامـة و تـبین أن فـقط الـوصـف األخـبر یـتفق مـع التجـربـة . بـعد ذلـك ، بـعض الـمفاهـیم الـمرتـبطة 
بـقیاس االنـحناء سـیتم طـرحـها و تـطبق عـلى حـركـة األجـسام و الـفراغ – الـزمـن . و إذا كـان الـفهم أصـبح شـائـكا جـدا مـن أول 
قـراءة ، تـجاوز ذلـك . فـي أي حـال الـفقرة حـول الـنجوم ، عـلم الـكون ، و الـثقوب الـسوداء مـرة ثـانـیة تسـتخدم الـقلیل مـن 

الریاضیات .      

 ---

*"بـالـوصـول إلـیه تـتحصل الـقوة " بـوبـیوس فـرجـیل مـارو ( ولـد عـام BCE	70  فـي اإلنـدیـز و تـوفـي فـي BCE	19 فـي 
  . 	Aeneid	4	,175 بروندیزیوم ) من

ملخص : تداعیات السرعة الثابتة للضوء على الجاذبیة  

فـي حـاالت حـیت تـوجـد الـجاذبـیة ، یـعتمد الـزمـن عـلى االرتـفاع . ثـبات سـرعـة الـضوء  یـقتضي أن الـفراغ و الـفراغ – الـزمـن 
مـنحنیان فـي كـل الـمناطـق حـیث تـلعب الـجاذبـیة دورا . و انـحناء الـفراغ یـمكن إظـهاره بـفراغ خـیطي حـیث الخـطوط ذات 
مـسافـات مـتساویـة أو بـتخیل فـراغ كـفراش . فـي الـحاالت ذات الـجاذبـیة هـذه الخـطوط تـكون مـنحنیة . الـكتل بـالـتالـي تـحني الـفراغ 

خاصة الكبیرة . الفراغ المنحني یؤثر على حركة الكتل االختباریة و الضوء .  



الفصل السادس  

المدارات المفتوحة ، الضوء المنحني و الخالء المتذبذب / المتمایل  

" شرح أینشتاین نظریته لي كل یوم و عند وصولي كنت مقتنعا بشكل كامل أنه یفهمها . " 

حاییم وایزمان ، أول رئیس إلسرائیل ( المرجع 157 )  

قـبل أن نـعتمد عـلى تـفاصـیل النسـبیة الـعامـة فـإنـنا أوال نسـتكشف الـفروقـات بـین حـركـة األجـسام فـي النسـبیة الـعام ة و فـي الـجاذبـیة 
الـعامـة ، ألن الـوصـفین یـؤدیـان لـفروقـات قـابـلة لـلقیاس . نـظرا أن ثـبات سـرعـة الـضوء یـقتضي أن الـفراغ مـنحني قـرب الـكتل ، 

فإننا أوال و قبل كل شيء نتأكد كیف أن االنحناء الضعیف یؤثر على الحركة . 



الجاذبیة هي قویة فقط قرب اآلفاق . الجاذبیة القویة تحدث عندما مقیاس الكتلة M و المسافة R یخضعان إلى :  

 !

بـالـتالـي الـجاذبـیة هـي بـشكل أسـاسـي قـویـة فـي ثـالثـة مـواضـع : قـرب الـثقوب الـسوداء ، قـرب أفـق الـكون و فـي الـطاقـات الـعالـیة 
جـدا للجسـیمات . أول حـالـتین تـدرسـان فـیما یـلي بـینما أألخـیرة سـتدرس فـي الجـزء األخـیر مـن مـغامـرتـنا . عـلى الـعكس فـي أكـثر 
مـناطـق  الـكون ، الـتي تـتضمن كـوكـبنا ، و مجـموعـتنا الشمسـیة ، لـیس هـناك أفـق قـریـب ، فـي هـذه الـحاالت الـجاذبـیة هـي تـأثـیر 

ضعیف . و هذا هو موضوع الفصل الحالي .  

الحقول الضعیفة  

فـي الـحیاة الـیومـیة ، بـالـرغـم مـن عـنف االنهـیارات أو الـنیازك الـساقـطة فـإن الـقوى الـناتـجة عـن الـجاذبـیة هـي أضـعف بـكثیر مـن 
الـقوة األعـظمیة . عـلى األرض النسـبة 2GM/Rc2 هـي فـقط حـوالـي 9-10 ؟ و بـالـتالـي كـل حـاالت الـحیاة الـیومـیة مـا تـزال یـمكن 

تقریبها بحقل أي الكمون المضاف إلى الفراغ – الزمن المسطح ، بالرغم من  كل ما قبل أعاله عن انحناء الفراغ .    

حـاالت الـجاذبـیة الـضعیفة مـهمة ألنـها بسـیطة الـفهم و الـوصـف و هـي تـتطلب بـشكل أسـاسـي لشـرحـها السـیر الـمختلف لـلساعـات 
في ارتفاعات مختلفة .   

حـاالت الـحقل الـضعیف تـسمح لـنا بـذكـر انـحناء الـفراغ – الـزمـن فـقط فـي أثـناء الـمرور ، و الـسماح  لـنا بـاالسـتمرار فـي الـتفكیر 
بـالـجاذبـیة كـمصدر لـلتسارع . عـلى أن تـغیر الـزمـن مـع االرتـفاع یحـرض الـعدیـد مـن الـتأثـیرات الجـدیـدة الـتي ال تحـدث فـي 

الجاذبیة العامة . لدراسة هذه التأثیرات المهمة فإننا بحاجة فقط لمعالجة نسبیة منسجمة .  

 !

الشكل 68	 - حساب انحناء الكتلة بواسطة كتلة 

انحناء الضوء و األمواج الرادیویة  



تـؤثـر الـجاذبـیة عـلى حـركـة الـضوء . و بـشكل خـاص تـحني الـجاذبـیة حـزم الـضوء . فـي الـحقیقة كـشف انـحناء حـزم الـضوء 
بـواسـطة الـشمس جـعل أینشـتایـن شهـیرا ( صـفحة 143 ) .  هـذا حـدث ألن زاویـة االنـحناء الـمقاسـة اخـتلفت عـن الـتي تـم تـوقـعها 

من قبل الجاذبیة العامة و أكدت النسبیة العامة التي تأخذ بالحسبان انحناء الفراغ .  

انـحناء الـضوء بـواسـطة كـتلة سهـل الـحساب . انـحناء الـضوء یـالحـظ ألن أي مـراقـب بـعید یـقیس قـیمة مـتغیرة مـن أجـل سـرعـة 
الـضوء الـفعالـة v قـرب كـتلة .  ( مـقاسـة فـي مـوقـع قـریـب ، سـرعـة الـضوء بـالـطبع دائـما هـي c ) . یـنتج أن الـمراقـب الـبعید یـقیس 
سـرعـة أخـفض ، وكـذلـك بـالنسـبة لـه ، الـجاذبـیة لـها نـفس الـتأثـیرات كـوسـط ضـوئـي كـثیف . بـاخـتصار ، انـحناء الـضوء النسـبي 

یختلف عن انحناء الضوء غیر النسبي .*  

لنحسـب زاویـة االنـحناء . كـالـمعتاد ، نسـتخدم جـملة إحـداثـیات لـلفراغ – الـزمـن المسـطح عـند الـالنـهایـة الـفراغـیة الـمبینة فـي 
الـشكل 68 . و الـفكرة هـي الـقیام بـكل الـحسابـات لـلمرتـبة األولـى ، حـیث أن قـیمة االنـحناء صـغیرة جـدا . زاویـة االنـحناء α ألول 

مرتبة هي ببساطة ( المرجع 158 )  

 !

حـیث v سـرعـة الـضوء الـمقاسـة بـواسـطة مـراقـب بـعید . ( هـل یـمكنك إثـبات هـذا ؟ ) ( تحـدي e	245 ) . مـن أجـل الخـطوة الـتالـیة 
نستخدم نظام قیاس Schwartyschild	 حول كتلة كرویة  

 !

 ----

*في المفردات المعرفة أدناه ، انحناء الضوء هو أثر جاذبي كهربائي . ( المرجع 170	 ) . 

  (246	ny تحدي) ألول مرتبة . هذا یعطي (x,y)  و تحویله إلى اإلحداثیات

 !

الذي مرة ثانیة ألول مرتبة یؤدي إلى  

 !

هـذه الـعالقـة تـثبت أنـنا نـعلم ، بـالتحـدیـد أن الـمراقـب الـبعید یـرى الـضوء بـطیئا عـند الـمرور قـرب كـتلة . و بـالـتالـي یـمكننا أن 
نتحدث أیضا عن قرینة االنكسار التابعة لالرتفاع . بكلمات أخرى ، سرعة الضوء الموضعیة الثابتة تؤدي إلى بطء عام .  

 α نـحصل عـلى زاویـة االنحـراف ( 247ny تحـدي ) بـإدخـال الـنتیجة األخـیرة فـي الـعالقـة (150) و اسـتخدام الـتبدیـل الـذكـي
المعطاة بالشكل :   



 !

حیث المسافة b هي ما یعرف ببارامتر الضغط للحزمة الضوئیة المقتربة .  

زاویة انحراف الضوء α الناتجة عن النسبیة العامة هي ضعف نتیجة الجاذبیة العامة ( مجلد I	 ، صفحة 201 )	-

 . 	1.75''=8.5	µrad مـن أجـل الحـزمـة الـتي هـي فـقط أعـلى مـن سـطح الـشمس ، فـإن زاویـة االنـحناء تـملك قـیمة شهـیرة تـبلغ
هـذه الـقیمة الـصغیرة أكـدت بـشكل رائـع بـقیاس رحـلة االسـتكشاف عـام 1919 . ( كـیف یـقیس الـفلكیون زاویـة االنحـراف ؟ )    
( تحـدي 248s ) الـنتیجة بـینت أن الـجاذبـیة الـعامـة خـاطـئة . ومـنذ ذلـك الـحین كـررت التجـربـة مـئات الـمرات حـتى مـن قـبل 

فلكیین هواة .  

فـي الـحقیقة ، أینشـتایـن كـان محـظوظـا . نـظمت رحـلتان اسـتكشافـیتان لـقیاس الـقیمة و فشـلتا . فـي عـام 1912 كـان مـن المسـتحیل 
أخـذ الـبیانـات بسـبب الـمطر و فـي عـام 1914	 فـي كـریـمي ، قـبض عـلى الـعلماء ( بـالخـطأ ) ظـنا أنـهم  جـواسـیس فـي الحـرب 
الـعالـمیة األولـى   الـتي انـطلقت لـلتو . (الـمرجـع 159 ) . و لـكن فـي عـام 1911 نشـر أینشـتایـن حـسابـا غـیر صـحیح یـعطي فـقط 
قـیمة سـولـدنـر الـتي هـي نـصف الـقیاس الـصحیح ، و فـقط فـي عـام 1915	 عـندمـا أكـمل النسـبیة الـعامـة وجـد الـنتیجة الـصحیحة 
( مجـلد I ، صـفحة 201 ) . و بـالـتالـي أصـبح أینشـتایـن مـشهورا فـقط بسـبب فشـل الـرحـلتین االسـتكشافـیتین الـلتین تـمتا قـبل نشـره 

للحساب الصحیح !. 

مـن أجـل الـتجارب عـالـیة اإلحـكام حـول الـشمس ، فـإنـه مـن األكـثر فـعالـیة قـیاس انـحناء أمـواج الـرادیـو ، حـیث أنـها تـواجـه مـشاكـل 
أقـل عـندمـا تنتشـر عـبر الـكورونـا الشمسـیة . . حـتى اآلن فـإن أكـثر مـن عشـرات الـتجارب الـتي أجـریـت حـتى اآلن قـامـت بـذلـك ، 
بـاسـتخدام مـنابـع رادیـو فـي الـسماء الـتي تـقع عـلى مـسار الـشمس . ( الـمرجـع 128	&	151 ) . وقـد أثـبتت تـوقـع النسـبیة الـعامـة 
ضـمن بـضع قـیم بـالـمائـة . ( الـمرجـع 129)  .إن انـحناء الحـزم الكهـرطیسـیة أیـضا لـوحـظ قـرب المشـتري ، قـرب نـجوم مـعینة ، 
قـرب الـعدیـد مـن المجـرات و قـرب عـناقـید المجـرات . مـن أجـل األرض نـفسها ، فـإن الـزاویـة فـي األكـثر هـي  nrad	3  و هـي 
صـغیرة جـدا بـحیث یـتعذر قـیاسـها مـع ذلـك ، حـتى بـالـرغـم مـن أن هـذا یـمكن أن یـكون مـمكنا فـي المسـتقبل الـقریـب . و هـناك 
فـرصـة لـكشف هـذه الـقیمة إذا كـما  اقـترح أنـدرو جـولـد ، فـإن بـیانـات الـقمر الـصناعـي هـیباركـوس ، الـتي أخـذت صـور مـحكمة 

للسماء اللیلیة لسنوات عدیدة ستحلل بشكل مناسب مستقبال .       

بـالـمناسـبة انـحناء الـضوء أیـضا یـثبت أنـه فـي مـثلث فـإن مجـموع الـزوایـا ال یـبلغ π ( زاویـتین قـائـمتین ) كـما هـو مـتوقـع فـي الـفراغ 
 . ( 249e تحدي ) ). ماهي إشارة االنحناء ؟ 	المنحني( صفحة 189

التأخیر الزمني  

حـساب انـحناء الـضوء قـرب الـكتل یـبین أنـه مـن أجـل مـراقـب بـعید ، الـضوء یـبطئ قـرب الـكتلة . و سـرعـة الـضوء الـموضـعیة 
الـثابـتة تـؤدي إلـى تـباطـؤ سـرعـة الـضوء الـعامـة . إذا لـم یـبطئ الـضوء قـرب كـتلة ، فـإنـه سـیسیر أسـرع مـن c بـالنسـبة لـمراقـب 

قرب الكتلة .*  

الكتل تؤدي لتأخیر زمني لألمواج الكهرطیسیة المارة بها 	-

فـي عـام 1964 كـان لـدى إیـرویـن شـابـیرو فـكرة قـیاس هـذا األثـر ( الـمرجـع 160	 ) . وقـد اقـترح طـریـقتین . األولـى كـانـت إرسـال 
نـبضات رادار   إلـى الـزهـرة و قـیاس الـزمـن الـذي تسـتغرقـه مـن أجـل االنـعكاس و الـعودة لـألرض . و إذا مـرت اإلشـارات قـرب 

الشمس فإنها ستتأخر . الطریقة الثانیة كانت استخدام مجس فضائي لالتصال مع األرض .  

أول قـیاس نشـر فـي عـام 1968 و مـباشـرة أثـبت تـوقـع النسـبیة الـعامـة ضـمن أخـطاء التجـربـة . و كـل االخـتبارات الـتالـیة مـن نـفس 
الـنوع مـثل الـمبینة فـي الـشكل 69	 أیـضا أثـبتت الـتوقـع ضـمن أخـطاء التجـربـة الـتي هـي فـي هـذه األیـام مـن  مـرتـبة جـزء مـن ألـف . 
و الـتأخـیر أیـضا تـم قـیاسـه فـي الـنجوم الـنابـضة الـثنائـیة ( مـرجـع 162 ) حـیث أن هـناك بـعض مـثل هـذه الجـمل فـي الـسماء الـتي 

من جلها خط النظر یقع تقریبا بدقة في المستوي المداري .  



بـاخـتصار الـجاذبـیة النسـبیة أیـضا مـثبتة بـواسـطة قـیاسـات الـتأخـیر الـزمـني عـلى عـكس الـجاذبـیة الـعامـة الـتي ال تـتوقـع مـثل هـذا 
األثـر . و الـحسابـات البسـیطة الـمقدمـة هـنا تـبین تحـدیـا : هـل أیـضا مـن الـممكن وصـف النسـبیة الـعامـة الـكامـلة – بـالـتالـي الـجاذبـیة 

  . ( 251	ny تحدي ) في حقول قویة – كتغیر لسرعة الضوء مع الموضع و الزمن الناتج عن الكتلة و الطاقة ؟

التأثیرات النسبیة على المدارات  

 عـلم الـفلك یـسمح بـالـقیاسـات األكـثر أحـكامـا للحـركـات الـمعلومـة , هـذا صـالـح بـشكل خـاص مـن أجـل حـركـة الـكواكـب و هـكذا 
حـاول أینشـتایـن قـبل كـل شـيء  تـطبیق نـتائـجه لـلجاذبـیة الـعامـة عـلى حـركـة الـكواكـب . و قـد بـحث عـن انحـرافـات لحـركـاتـها عـن 
تـوقـعات الـجاذبـیة الـعامـة . و وجـد أینشـتایـن مـثل هـذا االنحـراف : إحـكام الـحضیض الشمسـي لـعطارد . و األثـر مـبین فـي الـشكل 
70 . قـال أینشـتایـن الحـقا أن اللحـظة الـتي وجـدهـا فـي حـسابـه مـن أجـل تـقدم عـطارد طـابـقت الـمالحـظات وكـانـت أسـعد لحـظات 

حیاته .  

 GM/r2	=	ω2r بـكلمات أخـرى بـوضـع agrav	=	acentri و الـحساب لـیس صـعبا . فـي الـجاذبـیة الـعامـة ، الـمدارات تحسـب بـوضـع
و تـثبیت الـطاقـة و كـمیة الحـركـة الـزاویـة . كـتلة الـتابـع الـدوار ال تظهـر بـشكل ظـاهـر . و فـي النسـبیة الـعامـة كـتلة الـتابـع الـدوار 

  . e	=	E/c2	m	&	j	=	J	/m تجعل ظاهرة بتغییر قیاس الطاقة و كمیة الحركة الزاویة بالشكل

 ----

*الـتمریـن الجـمیل هـو بـیان أن انـحناء الجسـیم الـبطيء یـعطي قـیمة سـولـدنـر بـینما مـع زیـادة السـرعـة ، فـإن قـیمة االنـحناء تـقترب 
مـن ضـعفي تـلك الـقیمة ( تحـدي 250e) . فـي كـل هـذه االعـتبارات دورات الـكتلة مـهمل  و كـما یـبین تـأثـیر جـر اإلطـار فـإن 

الدوران یغیر أیضا زاویة االنحراف و لكن في كل الحاالت المدروسة حتى اآلن التأثیر أدنى من عتبة الكشف .    

 !

الشكل 70	 - المدار حول جسم مركزي في النسبیة العامة الشكل 69	 - التأخیر الزمني في إشارات الرادیو –أحد 
التجارب المجراة من قبل إروین  شابیرو  



بـعد ذلـك نـدخـل انـحناء الـفراغ ( الـمرجـع 129	&	128 ) و نسـتخدم جـملة قـیاس Schwartzschild ( 151) ( صـفحة 145) 
 t و الـزمـن τ مـع مـصونـیتها ، یـؤدي إلـى عـالقـة بـین الـزمـن األصـلي 	e الـمذكـورة أعـاله السـتنتاج أن الشـرط االبـتدائـي لـلطاقـة

  . ( 252	e تحدي ) عند الالنهایة

 !

الشرط االبتدائي على كمیة الحركة الزاویة  j و مصونیتها یقتضي أن : 	

 !

   Scwartzschild و بإدخال كل هذا في جملة قیاس . 	m هذه العالقات صالحة من أجل أي جسیم ، مهما كان كتلته

نجد أن حركة الجسیم تتبع :  

 !

حیث الكمون الفعال V معطى بالشكل :  

 !

الـعالقـة تـختلف بـشكل طـفیف عـن الـتي فـي الـجاذبـیة الـعامـة ( تحـدي e	253 ) كـما یـمكن أن تـتأكـد . و اآلن نـحن بـحاجـة للحـل 
للحصول على  r(φ) ( تحدي e	254 ) . من أجل المدارات الدائریة نحصل على إمكانیتین :   

 !

[ ال یـوجـد مـدار مسـتقر و  	cj/GM	< حـیث إشـارة الـناقـص تـعطي مـدار مسـتقر و إشـارة الـزائـد مـدار غـیر مسـتقر . إذا كـان
الـجسم سـیصطدم بـالسـطح أو بـالنسـبة لـثقب أسـود سـیتم ابـتالعـه . و هـناك مـدار دائـري مسـتقر فـقط إذا كـانـت كـمیة الحـركـة 

  . GM/c	 ] الزاویة j أكبر من 

و بـالـتالـي نجـد أنـه فـي النسـبیىة الـعامـة عـلى عـكس الـجاذبـیة الـعامـة هـناك مـدار دائـري مسـتقر أصـغر مـا یـمكن . و نـصف قـطر 
أصـغر مـدار دائـري مسـتقر هـو 3RS	=	6GM/c2 . مـا هـو  الـوضـع بـالنسـبة لـلمدارات اإلهـلیلجیة ؟ بـوضـع 1/r	=	u فـي 

(157)  و المفاضلة فإن المعادلة من أجل u(φ) تصبح :   

2 3

2 3



 !

 (255e تحدي ) بدون التصحیح غیر الخطي بسبب النسبیة العامة إلى الیمین ، فإن الحلول هي مقاطع مخروطیة شهیرة

 !

أي قـطوع نـاقـصة أو مـكافـئة أو زائـدة . إن نـوع الـمقطع المخـروطـي یـعتمد عـلى قـیمة الـبارمـتر ε	 هـو مـا یـعرف بـتباعـد / تـخالـف 
الـمراكـز . و نـحن نـعلم أشـكال هـذه الـمنحنیات مـن الـجاذبـیة الـعامـة ( مجـلد I ، صـفحة 193 ) . اآلن تـدخـل النسـبیة الـعامـة حـد 
غـیر خـطي لـلطرف األیـمن مـن الـمعادلـة (160) . و بـالـتالـي الحـلول لیسـت قـطوع مخـروطـیة بـعد اآلن ، حـیث أن الـتصحیح 

    ( 256	e تحدي ) صغیر ، و التقریب الجید معطى بالشكل

 !

إن القطوع الزائدة و المكافئة للجاذبیة العامة هي بالتالي مشوهة .  

بدال من المدارات اإلهلیلجیة ، فإن النسبیة العامة تؤدي إلى المسار الشهیر روزیتا المبین في الشكل 70 	-

مـثل هـذا الـمسار قـبل كـل شـيء یـمیز انـزیـاح الـحضیض و إن الـحضیض ا الـحضیض الشمسـي فـي حـال الـشمس هـي أقـرب نـقطة 
لـجسم مـركـزي یـتم الـوصـول إلـیه مـن قـبل جـسم یـدور حـولـه . ( تحـدي 257e	) . الـحضیض یـدور حـول الـجسم الـمركـزي 

بزاویة .    

 !

من أجل كل مدار ، حیث a المحور شبه الرئیسي . من أجل عطارد القیمة هي mrad	0.21	=	''43 لكل قرن . 

  



 !

الشكل 71 – األثر الجیودیزي 

حوالي عام 1900 كان هذا فقط  األثر المعلوم الذي غیر مفسر من قبل الجاذبیة العامة ، عندما حساب أینشتاین قاده إلى 
تماما تلك القیمة وقد كان مفعما بالمرح ألیام عدیدة .  

كي نكن متأكدین حول المساواة بین الحساب و التجربة  كل التأثیرات األخرى المؤدیة إلى مسارات روزیتا یجب إزالتها . 
لبعض الوقت كان یعتقد أن اللحظة الرباعیة للشمس یمكن أن تكون مصدرا بدیال لهذا األثر ، و الحقا بینت القیاسات عدم 

إمكانیة هذا االحتمال .  

في القرن الماضي فإن انزیاح  الحضیض الشمسي تم أیضا قیاسه من أجل مدارات إیكاروس ، الزهرة و المریخ حول 
الشمس و أیضا العدید من جمل النجوم الثنائیة . في النجوم النابضة الثنائیة ( مرجع 162 ) انزیاح الحضیض یمكن أن 

یكون كبیرا بعدة درجات بالسنة . و في كل الحاالت العالقة (163) تصف الحركة ضمن أخطاء التجربة .    

نـالحـظ أنـه حـتى مـدار روزیـنتا نـفسه لـیس فـعال مسـتقرا ، بسـبب انـبعاث أمـواج الجـذابـیة . لـكن فـي المجـموعـة الشمسـیة فـإن 
االسـتطاعـة الـتي تـضیع بهـذا الـشكل مـهملة حـتى خـالل آالف مـالیـین الـسنین ( صـفحة 178 ) كـما رایـنا أعـاله بـحیث أن مـسار 

روزیتا یبقى وصفا ممتازا للمالحظات .  

األثر الجیودیزي  

 الـجاذبـیة النسـبیة لـها أثـر آخـر عـلى األجـسام فـي الـمدارات الـمتوقـع فـي 1916  مـن قـبل فـیلم دو سـیتر .* وعـندمـا یـدور جـسم 
نـقطي مـدبـب  حـول جـسم مـركـزي m	 عـلى مـسافـة r فـإن اتـجاه الـرأس سـیتغیر بـعد دورة كـامـلة . هـذا األثـر مـبین فـي الـشكل 71	 

یوجد فقط في النسبیة العامة . الزاویة α التي تصف تغیر االتجاه بعد دورة واحدة معطاة بالشكل :  

 !

تـغیر هـذه الـزاویـة یـدعـى األثـر الـجیودیـزي ،جـیودیـتي فـي لـغات أخـرى . أیـضا هـو نـتیجة االنـقسام إلـى حـقول جـاذبـیة كهـربـائـیة و 
جاذبیة مغناطیسیة كما یمكن أن ترید أن تبین .  



 ---

*فیلم دو سیتر ( ولد عام 1872 في سنیك و توفي عام 1934	 في لیدن ) كان ریاضیا ، فیزیائیا و فلكیا .  

 . ( 258e تحدي ) . من الواضح أن هذا ال یوجد في الجاذبیة العامة

فـي حـاالت حـیث الـتأشـیر لـلجسم الـدوار یـتحقق بـواسـطة دوران ذاتـي / ضـمني مـثل الـتابـع الـدوار ، فـإن الـتأثـیر الـجیودیـزي یـنتج  
تـقدم جـیودیـزي لـلمحور . و بـالـتالـي األثـر مـقارن مـع اقـتران الـبرم – الـدوران / الـمدار فـي الـنظریـة الـذریـة . (تـأثـیر ثـیرنـج – 

لینس المذكور أدناه هو مشابه القتران البرم – البرم ) .  

عـندمـا تـوقـع فـیلم دو سـیتر بـاألثـر الـجیودیـزي ، أو الـتقدم الـجیودیـزي فـقد اقـترح أن كـشف جـملة األرض – الـقمر سـیغیر اتـجاه 
تـأشـیرهـا فـي سـقوطـها حـول الـشمس . األثـر هـو صـغیر ، حـیث أن بـالنسـبة لـمحور الـقمر فـإن زاویـة الـتقدم هـي حـوالـي 0.019	
arsec بـالـعام ( مـرجـع 163 ) وقـد قـیس األثـر ألول مـرة فـي عـام 1987 مـن قـبل فـریـق إیـطالـي مـن أجـل جـملة األرض – الـقمر 
عـن طـریـق جـمع قـیاس الـتداخـل الـرادیـوي و تحـدیـد مـسافـة الـقمر بـاسـتخدام نـظام عـین الـقط الـمبین فـي الـشكل 72 ، الـموضـوع 
عـلى الـقمر مـن قـبل لـنوكـهود و أبـولـو . فـي عـام 2005 فـإن األثـر الـجیودیـزي أثـبت بـإحـكام عـالـي بـمساعـدة قـمر صـناعـي حـول 

األرض الذي احتوى عدد من الجیروسكوبات عالیة اإلحكام ( مرجع 168	 ) . 	

فـي الـنظرة األولـى فـإن الـتقدم الـجیودیـزي مـشابـه لـتقدم تـومـاس الـذي وجـد فـي النسـبیة الـخاصـة ( صـفحة 62 ) . و فيـ كال 
الـحالـتین فـإن الـنقل عـلى طـول خـط مـغلق یـؤدي لـفقد االتـجاه األصـلي . و لـكن الـدراسـة الـدقـیقة تـبین أن تـقدم تـومـاس یـمكن جـمعه 

مع التقدم الجیودیزي بتطبیق بعض التأثیر المتبادل غیر الجاذبي اإلضافي لذا فإن التشابه یكون غیر موثوق .   

تأثیرات ثیرنج  

فـي عـام 1918 نشـر الـفیزیـائـي الـنمساوي هـانـس ثـیرنـج تـوقـعین جـدیـدیـن بسـیطین و جـمیلین واحـد مـنهما كـان مـع مـساعـده یـوسـف 
لـینسه . و ال یـبدو أن أي مـن الحـركـتین تظهـران فـي الـجاذبـیة الـعامـة و لـكن كـالهـما یظهـران فـي النسـبیة الـعامـة (مـرجـع &	164	

165 ) . یوضح الشكل 73 هذین التوقعین .  

الـمثال األول ، فـي هـذه األیـام یـسمى أثـر ثـیرنـج ، یـتوقـع تـسارعـات الـطرد الـمركـزي ( الـقوة الـنابـذة ) و تـسارعـات كـوریـولـیس 
مـن أجـل الـكتل فـي داخـل أغـطیة الـكتل الـدوارة . و بـین ثـیرنـج أنـه إذا كـان غـطاء یـحیط بـكتلة یـدور فـإن الـكتل داخـله تنجـذب 
بـاتـجاه الـغطاء . واألثـر هـو صـغیر جـدا و لـكن هـذا الـتوقـع هـو عـلى عـكس واضـح لـذلـك الـعائـد لـلجاذبـیة الـعامـة حـیث غـطاء الـكتلة 
الـكرویـة – سـواء الـدوارة أو ال – لـیس لـه أثـر عـلى اإلطـالق عـلى الـكتل فـي داخـلها . هـل یـمكنك شـرح هـذا األثـر بـاسـتخدام تـشابـه 

 . ( 259e تحدي ) الشكل و  الفراش ؟

األثـر الـثانـي ، أثـر ثـیرنـج – لـینسه ،* هـو أكـثر شهـرة . تـتوقـع النسـبیة الـعامـة أن نـواس فـوكـو الـمتذبـذب ، أو الـتابـع الـذي یـدور 
حـول األرض فـي مـدار قـطبي ، ال یـبقى بـدقـة فـي مسـتوي ثـابـت بـالنسـبة لـبقیة الـكون ، و لـكن دوران األرض یجـر المسـتوي 
بـمقدار صـغیر . هـذا الجـر لـإلطـار كـما یـمكن أیـضا تـسمیة هـذا األثـر بـذلـك ،  یظهـر ألن األرض فـي الـخالء تـتصرف مـثل كـرة 
دوارة فـي فـراش رغـوي . عـندمـا الـكرة أو الـغطاء یـدور داخـل رغـوة ، فـإنـه یجـر جـزئـیا الـرغـوة مـعه . بـشكل مـشابـه تجـر 
األرض بعض الخالء معها ، و بالتالي تدور مستوي النواس . لنفس السبب دوران األرض یدور مستوي تابع یدور حولها  

أثـر ثـیرنـج – لـینسه أو جـر اإلطـار هـو صـغیر جـدا . و ربـما یـكون أنـه قـیس ألول مـرة فـي عـام 1998	 مـن قـبل مجـموعـة 
إیطالیة یقودها إنزو تشیوفولیني و  

 ---

*حـتى بـالـرغـم مـن أن مـرتـبة الـباحـثین فـي لـینسه و ثـیرنـج ، فـإنـه مـن الـمعتاد ( لـكن لـیس عـامـا) الـتأكـید عـلى فـكرة هـانـس ثـیرنـج 
بوضعه أوال .  



 !

الشكل 72 – العواكس الخلفیة القمریة الموضوعة من قبل أبولو 11 ( أعلى الیمین ) و اثنین من Lunkhods ( یمین) أبولو 
14 ( أسفل الیمین ) و أبولو 15	 ( أسفل الیسار ) و مواقعها على القمر ( أعلى الیسار ) و المنظار الذي یقوم بقیاس 

المسافة بواسطة اللیزر . 



 !

الشكل 73 – تأثیرات ثیرنج و ثیرنج – هیسه 

 !

الشكل 74 – التابعین LAGEOS	 : كرتین معدنیتین بقطر cm	60 ، وزن kg	407 ، و مغطیین بعواكس خلفیة 426 



بـعد ذلـك  مـرة ثـانـیة مـن قـبل نـفس المجـموعـة فـي الـسنوات حـتى 2004	 . و المجـموعـة تـابـعت حـركـة قـمریـن صـناعـیین خـاصـین 
– مـبینین فـي الـشكل 74 – مـكونـین مـن جـسم مـن الـفوالذ و عـیون الـقط  . قـاسـت المجـموعـة حـركـة الـقمر الـصناعـي حـول 
األرض بـإحـكام عـالـي جـدا ( الـمرجـع 166 ) مسـتخدمـة نـبضات الـلیزر الـمنعكسة . وهـذه الـطریـقة سـمحت بهـذه التجـربـة 
الرـخیـصة و السرـیعـة نسبـیا . لسـوء الحظـ فإـن حجمـ التـأثیـرات النـظامیـة و األسبـاب األخرـى تقـتضي أن النـتائجـ المـنشورة ال 

یمكن الوثوق بها ( المرجع 167 ) .    

حـتى اآلن فـقط مجـموعـة أخـرى واحـدة حـاولـت التجـربـة حـول األرض . و الـقمر الـصناعـي الـذي یـعرف بتجـربـة مـجس الـجاذبـیة 
B وضـع فـي  الـمدار فـي 2005 بـعد أكـثر مـن ثـالثـین عـامـا مـن التخـطیط ( الـمرجـع 168 ) .هـذه األقـمار الـصناعـیة كـانـت مـعقدة 
جـدا و تحـمل  كـرات فـائـقة الـناقـلیة  دوارة بسـرعـة . و بـالـرغـم مـن الـعدیـد مـن الجـمل المحـطمة فـإنـه فـي عـام 2009	 أكـدت 
التجـربـة وجـود جـر اإلطـار حـول األرض . و الـتقییم أثـبت تـوقـعات النسـبیة الـعامـة ضـمن نسـبة تـبلغ حـوالـي %25 . فـي الـوقـت 
الـحالـي تـأثـیرات جـر اإلطـار   أیـضا قـیس فـي جـمل فـلكیة أخـرى عـدیـدة و أفـضل الـتأكـیدات أتـت مـن الـنجوم الـنابـضة . تـرسـل 
الـنجوم الـنابـضة نـبضات رادیـو مـنتظمة مـثال كـل مـیلي ثـانـیة بـإحـكام عـالـي جـدا . بـقیاس األزمـنة الـدقـیقة عـندمـا تـصل الـنبضات 
ألرض ، یمـكن للـمرء أن یستـنتج تفـاصیـل حرـكةـ هذـه النـجوم و إثبـات أن مثـل هذـه التـأثیـرات الدـقیـقة مثـل جرـ اإلطاـر توـجدـ فعال 

( المرجع 169	 ) .  

الجاذبیة المغناطیسیة *  

جـر اإلطـار ، األثـر الـجیودیـزي و تـأثـیرات ثـیرنـج یـمكن أن تـرى كـحاالت خـاصـة مـن الـجاذبـیة الـمغناطیسـیة . (سـوف نـبین 
االرتـباط أدنـاه ) . هـذه الـطریـقة لـلجاذبـیة درسـت لـلتو فـي الـقرن الـتاسـع عشـر مـن قـبل هـولـتسمولـر و مـن قـبل تیسـرانـد قـبل فـترة 
طـویـلة مـن اكـتشاف النسـبیة الـعامـة ( مـرجـع 170 ) . و الـطریـقة أصـبحت شـائـعة ثـانـیة فـي الـسنوات األخـیرة ألنـه أصـبح مـن 
السهـل فـهمها . و كـما ذكـرنـا أعـاله فـإن الحـدیـث عـن حـقل الـجاذبـیة هـو دائـما تـقریـب . فـي حـال الـجاذبـیة الـضعیفة مـثل الـذي یـوجـد 
فـي الـحیاة الـیومـیة ، فـإن الـتقریـب جـید جـدا . و الـعدیـد مـن تـأثـیرات النسـبیة یـمكن وصـفها بـداللـة حـقل الـجاذبـیة ، بـدون اسـتخدام 
مـفهوم انـحناء الـفراغ أو الـقیاس بـالـتنسور . و بـدال مـن وصـف فـراش الـفراغ – الـزمـن الـكامـل ، فـإن نـموذج حـقل الـجاذبـیة فـقط 
یـصف انحـراف الـفراش عـن الـحالـة المسـطحة ، بـالـتظاهـر أن االنحـراف هـو كـیان مـنفضل ، یـسمى حـقل الـجاذبـیة .ولـكن إن مـا 

هي الطریقة الصحیحة نسبیا    لوصف حقل الجاذبیة ؟  

یـمكننا مـقارنـة الـحالـة فـي الكهـرطیسـیة . فـي الـوصـف النسـبي لـلدیـنامـیك الكهـربـائـي فـإن لـلحقل الكهـرطیسـي مـركـبة كهـربـائـیة        
و مـركـبة مـغناطیسـیة . الـحقل الكهـربـائـي مـسؤول عـن قـوة كـولـومـب لـلتربـیع العكسـي ( مجـلد  III	 ، صـفحة 44 ) . بـنفس 
الـطریـقة فـي الـوصـف النسـبي لـلجاذبـیة ( الـضعیفة ) ، ** حـقل الـجاذبـیة لـه مـركـبة جـاذبـیة  كهـربـائـیة ومـركـبة جـاذبـیة مـغناطیسـیة 
. حـقل الـجاذبـیة الكهـربـائـي مـسؤول عـن تـسارع الـتربـیع العكسـي لـلجاذبـیة وهـذا مـا نـسمیه حـقل الـجاذبـیة فـي الـحیاة الـیومـیة وهـو 

ببساطة جزء الجاذبیة الكهربائي لحقل الجاذبیة النسبي الكامل ( الضعیف ) . ( مرجع 172	&	171 ) . 

مـا هـو حـقل الـجاذبـیة الـمغناطیسـي ؟ فـي الـدیـنامـیك الكهـربـائـي ، تـنتج الـشحنة الكهـربـائـیة حـقال كهـربـائـیا ، و الـشحنة المتحـركـة أي 
الـتیار تـنتج حـقال مـغناطیسـیا . بـشكل مـشابـه  فـي  الـجاذبـیة النسـبیة ذات الـحقل الـضعیف ، الـكتلة – الـطاقـة تـنتج حـقل جـاذبـیة 

كهربائي بكلمات أخرى ، جر اإلطار ناتج عن أثر الجاذبیة المغناطیسي  و بسبب تیارات الكتلة .  

فـي حـال الـجاذبـیة الـمغناطیسـیة فـإن الـتمییز بـین  الـحقل الـمغناطیسـي و الكهـربـائـي یـعتمد عـلى الـمراقـب ، و كـل مـن الـحقلین یـمكن 
( جـزئـیا ) أن یـتحوال لـلنوع اآلخـر . و نـفس الشـيء یحـدث فـي حـال الـجاذبـیة ( مـرجـع 171	 ) . تـعطي الكهـرطیسـیة مـؤشـرا 
جـیدا حـول كـیفیة تـصرف نـوعـي حـقل الـجاذبـیة ، هـذا الحـدس یـمكن نـقله مـباشـرة لـلجاذبـیة ( مجـلد III ، صـفحة 39).فـي 

الدینامیك الكهربائي الحركة x(t) لجسیم مشحون توصف بمعادلة لورنتز .  

 !

 ---

*هذه الفقرة یمكن تجاوزها في القراءة األولى 

**التقریب یتطلب توزعات كتلة طاقة ذات سرعات منخفضة ، حقول ضعیفة ، و كتلة متوضعة و ثابتة 



 !

الشكل 75 – حقیقة الجاذبیة المغناطیسیة  

هو ناتج عن الحقل الكهربائي E بینما  ! حیث النقطة تشیر على المشتق بالنسبة للزمن . بكلمات أخرى ، التغیر في السرعة 
الحقل المغناطیسي ینتج تغیر تابع للسرعة التجاه السرعة بدون تغییر السرعة نفسها . و كال التغیرین یعتمد على قیمة 

الشحنة الكهربائیة q . في حال الجاذبیة هذه العالقة تصبح .  	

 !

إن دور الـشحنة یـؤخـذ مـن قـبل الـكتلة . و دور الـحقل الكهـربـائـي یـؤخـذ مـن قـبل حـقل الـجاذبـیة G – الـذي نـسمیه بـبساطـة حـقل 
الـجاذبـیة فـي حـیاتـنا الـیومـیة – ودور الـحقل الـمغناطیسـي یـؤخـذ مـن قـبل حـقل الـجاذبـیة الـمغناطیسـي H . فـي هـذه الـعالقـة مـن أجـل 

الحركة نحن نعلم للتو أن حقل أن الجاذبیة الكهربائي G ، یعطى بالشكل :     

 !

كـالـمعتاد فـإن الـكمیة φ هـي الـكمون ( السـلمي ) . الـحقل G هـو حـقل الـجاذبـیة الـمعتاد لـلجاذبـیة الـعامـة الـناتـج عـن كـل كـتلة و لـه 
بــعد الــتسارع . و الــكتل هــي مــصادر حــقل الــجاذبــیة الكهــربــائــي . و حــقل الــجاذبــیة الكهــربــائــي یــخضع لــلعالقــة 
  ] [   حیث ρ ككثافة الكتلة . و الحقل الستاتیكي G	 لیس له رؤوس وهو یخضع إلى  

مـن غـیر الـصعب بـیان أنـه إذا وجـدت حـقول الـجاذبـیة الكهـربـائـیة ، فـإن النسـبیة تشـترط أن حـقول الـجاذبـیة الـمغناطیسـیة مـوجـودة 
أیـضا ( مـرجـع 173 ) . األخـیرة تظهـر مـتى غـیرنـا مـن مـراقـب عـند الـسكون إلـى واحـد متحـرك . (سـوف نسـتخدم هـذه الـمقولـة 

في الدینامیك الكهربائي ) . 

الجـزئـیة الـتي تـسقط بـشكل مـتعامـد بـاتـجاه قـضیب طـویـل النـهائـي تـوضـح الـنقطة ( المجـلد III ، صـفحة 44	 ) ،  كـما هـو مـبین فـي 
الـشكل 75 . و الـمراقـب فـي الـسكون بـالنسـبة لـلقضیب یـمكن أن  یـصف كـل الـوضـع بـواسـطة قـوى الـجاذبـیة الكهـربـائـیة لـوحـدهـا . 
الـمراقـب الـثانـي الـذي یتحـرك عـلى طـول الـقضیب بسـرعـة ثـابـتة ، یـالحـظ كـمیة حـركـة الجسـیم عـلى طـول أیـضا تـزداد . هـذا 
الـمراقـب بـالـتالـي لـیس فـقط یـقیس حـقل الـجاذبـیة الكهـربـائـي و هـو أیـضا یـقیس حـقل الـجاذبـیة الـمغناطیسـي و فـي الـواقـع الـكتلة الـتي 

تتحرك بسرعة v تنتج تسارع جاذبیة مغناطیسي ( ثالثي ) في كتلة اختباریة m معطى بالشكل :      

∇G =   − 4πgρ∇  × G = 0



 !

  :( 260	ny تحدي ) یخضع إلى H حیث تقریبا كما في الدینامیك الكهربائي هو حقل الجاذبیة المغناطیسي

 !

حـیث ρ هـي كـثافـة الـكتلة  لـمصدر الـحقل و N ثـابـت الـتناسـب . و فـي الـطبیعة ، لـیس هـناك مـصادر لـحقل الـجاذبـیة الـمغناطیسـیة 
[ . إن حقل الجاذبیة المغناطیسي له بعد عكس الزمن ، مثل السرعة الزاویة .   و بالتالي یخضع إلى 

  : ( 261	ny تحدي )  یعطى بالشكل N عندما یقیم الوضع في الشكل 75 ، فإننا نجد أن ثابت التناسب

  

 !

قـیمة  صـغیرة نسـبیا . و بـالـتالـي نجـد أنـه فـي حـالـة الـدیـنامـیك الكهـربـائـي ، و حـقل الـجاذبـیة الـمغناطیسـي هـو أضـعف مـن حـقل 
الـجاذبـیة الكهـربـائـیة بـعامـل c2 . و بـالـتالـي مـن الـصعب مـالحـظته . بـاإلضـافـة لـذلـك ، الـناحـیة الـثانـیة تـجعل الـمالحـظة لـلجاذبـیة 
الـمغناطیسـیة حـتى أكـثر صـعوبـة . عـلى عـكس الكهـرطیسـیة فـإنـه فـي حـال الـجاذبـیة فـإنـه لـیس هـناك طـریـقة لـمالحـظة حـقول 
الـجاذبـیة الـصرفـة ( لـماذا ؟ ) ( تحـدي s	262 ) وهـي دائـما مـمزوجـة مـع الـحقول الـعادیـة لـلجاذبـیة الكهـربـائـیة .   لهـذه األسـباب 
تـأثـیرات الـجاذبـیة الـمغناطیسـیة قیسـت ألول مـرة فـقط فـي 1990s . بـكلمات أخـرى ، الـجاذبـیة الـعامـة هـي تـقریـب لـلحقل 

الضعیف للنسبیة العامة التي تظهر عندما تهمل كل تأثیرات الجاذبیة المغناطیسیة . 

فـي الـملخص ،إذا تحـركـت الـكتلة ، أیـضا تـنتج حـقل جـاذبـیة مـغناطیسـي . كـیف یـمكننا تـخیل الـجاذبـیة الـمغناطیسـیة ؟ لـننظر إلـى 
تـأثـیراتـها . التجـربـة فـي الـشكل 75 تـبین أن الـقضیب المتحـرك لـه تـأثـیر یسـرع بـشكل طـفیف كـتلة اخـتباریـة فـي نـفس االتـجاه الـذي 
لحـركـته . و فـي تـعامـلنا و تشـبیهنا لـلخالء كـفراش ، فـإنـه یـبدو كـما لـو أن الـقضیب المتحـرك یجـر الـخالء عـلى طـولـه مـعه ، و 
أیـضا مـثل أي كـتلة اخـتباریـة الـتي تـوجـد فـي تـلك الـمنطقة . و تظهـر الـجاذبـیة الـمغناطیسـیة كجـر لـلخالء . و بسـبب الـمعاوقـة 

( المقاومة المغناطیسیة ) واسعة االنتشار للتفكیر بالخالء كفراش فإن  عالقة جر اٌإلطار تستخدم بدال من ذلك .  

فـي هـذا الـوصـف ، كـل تـأثـیرات جـر اإلطـار هـي تـأثـیرات جـاذبـیة مـغناطیسـیة . بـشكل خـاص حـقل الـجاذبـیة الـمغناطیسـي أیـضا 
یظهـر عـندمـا الـتلة الـكبیرة تـدور كـما فـي أثـر ثـیرنـج – لـینسه فـي الـشكل 73 . مـن أجـل كـمیة حـركـة زاویـة J فـإن حـقل الـجاذبـیة 

المغناطیسي H هو حقل ثنائي قطب معطى بالشكل : 

 !

تماما كما في حالة الدینامیك الكهربائي . إن حقل الجاذبیة المغناطیسي حول كتلة تبرم له ثالثة تأثیرات أساسیة .  

∇ H = 0



أوال ، كما في الكهرطیسیة ، الجسیم االختیاري البرام ذو كمیة الحركة الزاویة S	 یشعر بعزم كما لو أنه قرب كتلة برامة 
كبیرة ذات كمیة حركة زاویة J . و هذا العزم T یعطى بالشكل :  

 !

یؤدي العزم إلى التقدم المذكور للجروسكوبات أو التقدم الجیودیزي . من أجل األرض هذا األثر صغیر جدا : في القطب 
الشمالي التقدم یملك زاویة مخروطیة تبلغ 0.6 میلي ثانیة و معدل دوران من مرتبة 10-10	 مرة ذلك العائد لألرض .  

التأثیر الثاني للجاذبیة المغناطیسیة هو التالي . نظرا ألنه بالنسبة للعزم لدینا S	Ω×	=	T فإن حقل ثنائي القطب لكتلة دوارة 
كبیرة ذات كمیة حركة زاویة J له أثر على الكتل الدوارة . الكتلة الدوارة ستعاني من تقدم لمستوى دورانها . و عندما یرى 

    . e و تباعد مركزي a من الالنهایة نحصل على مدار ذو محور شبه رئیسي

 !

الـذي هـو تـوقـع بـینسه و ثـیرنـج * األثـر مـشابـه لـقرن الـبرم – الـبرم – فـي الـذرات – هـي صـغیرة جـدا ، بـمعرفـة أن تـغیر  الـزاویـة 
هـو فـقط ''8    لـكل مـدار مـن أجـل قـمر صـناعـي قـرب سـطح األرض . و هـذا یشـرح الـصعوبـات و الـتناقـضات حـول مـثل هـذه 

التجارب المرتبطة باألرض . كما ذكرنا أعاله فإن التأثیرات هي أكبر بكثیر  في جمل النجوم النابضة .  

كـأثـر ثـالـث لـلجاذبـیة الـمغناطیسـیة ، غـیر مـذكـور بـعد ، لـكتلة دوارة تـؤدي إلـى تـقدم إضـافـي لـلحضیض .هـذا مـشابـه لـألثـر الـناتـج 
عـن انـحناء الـفراغ لـكتل دوارة حـتى لـو كـان الـجسم الـمركـزي ال یـدور . الـدوران فـقط یـخفض الـتقدم الـناتـج عـن انـحناء الـفراغ – 
الـزمـن . و هـذا األثـر قـد أثـبت بـشكل كـامـل مـن أجـل النجـم الـنابـض الـثنائـي الشهـیر 1913+16	PSR الـمكتشف فـي عـام 1974 ، 

و أیضا النجم النابض الثنائي المضاعف الحقیقي J0737-3039		PSR المكتشف عام 2003 .  

و الجملة األخیرة بینت تقدم الحضیض بمقدار a/°	16.9  هي القیمة األكبر  المالحظة حتى اآلن ( المرجع 174) 

إن انـقسام الـتأثـیرات إلـى جـاذبـیة كهـربـائـیة و جـاذبـیة مـغناطیسـیة هـو بـالـتالـي تـقریـب مـفید لـوصـف الـجاذبـیة . االنـقسام أیـضا یـساعـد 
فـي اإلجـابـة عـلى تـساؤالت مـثل : كـیف یـمكن لـلجاذبـیة أن تـبقي األرض تـدور حـول الـشمس و إذا احـتاجـت الـجاذبـیة ثـمانـیة دقـائـق 
لـلوصـول مـن الـشمس إلـینا ؟ ( تحـدي 265s ) . فـوق كـل شـيء انـقسام حـقل الـجاذبـیة إلـى مـركـبة كهـربـائـیة                و 

مغناطیسیة یسمح لوصف بسیط ألمواج الجاذبیة .  

أمواج الجاذبیة  

أحـد الـتوقـعات األكـثر روعـة لـلفیزیـاء هـي وجـود أمـواج الـجاذبـیة . حـیث تـثبت أمـواج الـجاذبـیة ** بـأن الـفراغ الـخالـي نـفسه لـه 
إمـكانـیة الحـركـة واالهـتزاز . و الـفكرة األسـاسـیة هـي بسـیطة . نـظرا ألن الـفراغ مـرن ، مـثل فـراش كـبیر ، الـذي نـعیش فـیه ، فـإن 

الفراغ یجب أن یكون قادرا على التذبذب بشكل أمواج منتشرة ، مثل الفراش أو أي وسط مرن . 

أمـواج الـجاذبـیة  تـم تـوقـعها مـن قـبل بـوانـكریـه عـام 1905	.*** وقـد اسـتنتجت األمـواج مـن تـقریـب النسـبیة الـعامـة مـن قـبل 
أینشـتایـن فـي عـام 1916	 . لـفترة زمـنیة مـعینة ، أینشـتایـن – و آخـریـن كـثر – اعـتقدوا أن حـسابـه كـان خـاطـئا . ( الـمرجـع 
175) . و قـد اقـتنع حـول وجـود أمـواج الـجاذبـیة  فـقط فـي عـام 1937 عـندمـا أشـار الـعدیـد مـن الـناس لـه بـاألخـطاء فـي مـسودة  
ورقـته مـع نـاثـان روزن حـول كـیفیة اسـتنتاج األمـواج مـن النسـبیة الـعامـة بـدون أي اقـتراب . و بـعد أن راجـع المخـطوطـة                  

و بالتالي فقط نشر بحثه في عام 1937	 بیّن بوضوح ألول مرة أن أمواج الجاذبیة  توجد في النسبیة العامة . 

	---

  ( 264	ny تحدي ) J	=2/5	MωR2 الكرة البرامة المتجانسة لها كمیة حركة زاویة تعطى بالشكل*



**كـي نـكون دقـیقیین فـإن مـصطلح مـوجـة الـجاذبـیة لـه مـعنى خـاص : أمـواج الـجاذبـیة  هـي أمـواج سـطح البحـر ، حـیث الـجاذبـیة 
هي القوة المستعیدة ، لكن في النسبیة العامة استخدم المصطلح بشكل ال یفرق بینها وبین موجة الجاذبیة  

***فـي الـحقیقة قـضیة الـجاذبـیة نـوقشـت قـبل فـترة طـویـلة مـن أینشـتایـن ، مـن قـبل البـالس مـثال . لـكن هـذه الـمناقـشات لـم تـبین 
وجود األمواج   

 !

الشكل 76 – تجربة جیدانكن تبین ضرورة أمواج الجاذبیة 

الجدول 4 – الطیف المتوقع ألمواج الجاذبیة 

إن عـددا مـن الـقضایـا الـجانـبیة یـجب تـوضـیحها حـتى بـعد هـذا الـبحث ، فـي 1950s الـقضیة تـم تـسویـتها بـشكل محـدد ( الـمرجـع 
176	 ) . بـدءا مـن وجـود سـرعـة الـطاقـة األعـظمیة أعـطى یـورجـن كـالـكار و أول أولـفبیك  ( مـرجـع 177) مـقولـة بسـیطة 
لـضرورة وجـود أمـواج الـجاذبـیة  . وقـد درسـا كـتلتین مـتساویـتین تـسقطان بـاتـجاه بـعضهما الـبعض  تـحت تـأثـیر جـذب الـجاذبـیة و 
تـخیال نـابـضا بـینهما . و الـوضـع مـوضـح فـي الـشكل 76 . مـثل هـذا الـنابـض سـیجعل الـكتل تـرتـد مـتوثـبة بـاتـجاه بـعضهما الـبعض 
مـرات   و مـرات . الـنابـض الـمركـزي یخـزن الـطاقـة الحـركـیة مـن الـكتل الـساقـطة . و قـیمة الـطاقـة یـمكن قـیاسـها بتحـدیـد طـول 

الظهور المتوقعاالسمطول الموجةالتردد

<	10-4	Hz>	3	Tm تبطئ جمل النجوم الثنائیة ، ترددات فائقة االنخفاضة
الثقوب السوداء الضخمة 

جدا 

10-4	Hz	–	10-1	Hz3	Tm	–	3Gmجمل النجوم الثنائیة السریعة ترددات منخفضة جدا
، الثقوب السوداء الضخمة ، 

اهتزازات األقزام البیضاء 

10-1	Hz	–	102	Hz3	Gm	–	3Mm النجوم النابضة الثنائیة ، ترددات منخفضة
الثقوب السوداء المتوسطة   

و الخفیفة 

102	Hz	–	105	Hz3	mm	–	3km المستعرات العظمى ، ترددات متوسطة
االهتزازات النابضة 

105	Hz	–	108	Hz3	km	–	3m غیر معلومة ربما مصادر ترددات عالیة
مستقبلیة من صنع اإلنسان 

>		108	Hz<	3m یمكن أن تكون  مصادر
كونیة مجهولة 



انـضغاط الـنابـض . و عـندمـا یـتمدد الـنابـض ثـانـیة و یـقذف الـكتلتین ثـانـیة لـلفضاء ، فـإن جـذب الـجاذبـیة سـیبطئ تـدریـجیا الـكتلتین 
حتى تسقطا ثانیة تجاه بعضهما البعض وبالتالي تبدآ نفس الدورة ثانیة . 

لـكن الـطاقـة المخـزنـة فـي الـنابـض یـجب أن تـصبح أصـغر مـع كـل دورة . و مـتى انـفصلت كـرة عـن الـنابـض ، فـإنـها تـتباطـأ 
بـواسـطة سـحب الـجاذبـیة لـلكرة األخـرى . اآلن قـیمة هـذا الـتباطـؤ یـعتمد عـلى الـمسافـة إلـى الـكتلة األخـرى و لـكن نـظرا أم هـناك 
سـرعـة انـتشار أعـظمیة ، فـإن الـتباطـؤ الـفعال یـعطى بـمسافـة الـكتلة األخـرى الـتي كـانـت عـلیها عـندمـا بـدأ أثـر الـجاذبـیة بـالـتأثـیر 
تـجاه  الـكتلة الـثانـیة  بـالنسـبة لـلكتلتین الـمفترقـتین عـن بـعضهما الـبعض ، فـإن الـمسافـة الـفعالـة بـالـتالـي هـي أصـغر بـعض الشـيء 
من المسافة الفعلیة .باختصار بینما تفترقا فإن التباطؤ الفعلي یكون أكبر من المحسوب بدون أخذ التأخیر الزمني بالحسبان .  

بـشكل مـشابـه ، عـندمـا تـسقط الـكتلة عـائـدة بـاتـجاه األخـرى ، فـإنـها تـتباطـأ مـن قـبل الـكتلة األخـرى وفـق الـمسافـة الـتي هـي عـلیها 
عـندمـا بـدأ أثـر الـجاذبـیة بـالحـركـة تـجاهـها . و بـالـتالـي أثـناء االقـتراب ، فـإن الـتسارع هـو أصـغر مـن الـمحسوب بـدون تـأخـیر زمـني 

  .

 بـالـتالـي الـكتل سـتصل بـطاقـة أصـغر مـن الـطاقـة الـتي افـترقـت بـها . و عـند كـل ارتـداد ، الـنابـض یـنضغط بـشكل أقـل قـلیال .               
و الـفرق بـین هـاتـین الـطاقـتین یـفقد مـن قـبل كـل كـتلة : الـطاقـة تـؤخـذ بـعیدا مـن قـبل  الـفراغ – الـزمـن . بـكلمات أخـرى ، فـرق  
الـطاقـة یـشع بـعیدا بـشكل إشـعاع جـاذبـیة . و نـفس الشـيء یحـدث فـي الـفرش . تـذكـر أن الـكتلة تـشوه الـفراغ حـولـها كـكرة مـعدنـیة 
عـلى فـراش تـشوه السـطح الـمحیط بـها . ( لـكن عـلى عـكس الـفرش الـحقیقیة ، لـیس هـناك احـتكاك بـین الـكرة و الـفراش ) .          
و إذا ضـربـت كـرتـین مـعدنـیتین بـعضهما الـبعض و بـعدهـا ارتـدتـا ثـانـیة ، حـتى عـادتـا لـبعضهما الـبعض ، فـإنـها سـیرسـال أمـواج 
السـطح عـلى الـفراش . و خـالل الـزمـن هـذا األثـر سـیخفض الـمسافـة الـتي تـفترق بـها الـكرتـان عـن بـعضهما الـبعض بـعد كـل 
ضـربـة . و كـما سـنرى قـریـبا فـإن أثـرا مـشابـها قـد تـم قـیاسـه ، الـكتلتین بـدون أن یـتنافـرا بـواسـطة نـابـض كـانـت تـدوران حـول 

بعضهما البعض .   

الـوصـف الـریـاضـي البسـیط ألمـواج الـجاذبـیة یـنتج مـن التقسـیم إلـى تـأثـیریـن لـلجاذبـیة الكهـربـائـیة و الـجاذبـیة الـمغناطیسـیة              
( الـمرجـع 178 ) . و هـذا ال یـحتاج لـكثیر جهـد لـتعمیم الـجاذبـیة الـمغناطیسـیة السـتاتـیكیة و الـجاذبـیة الكهـربـائـیة الـساكـنة إلـى 
الـدیـنامـیك الكهـربـائـي . فـقط كـما الـدیـنامـیك الكهـربـائـي یـمكن اسـتنتاجـه مـن  جـذب كـولـومـب بـالـرفـع لـكل الـمراقـبین الـعطالـیین 
الـممكنین ، فـإن دیـنامـیك الـجاذبـیة یـمكن اسـتنتاجـه مـن الـجاذبـیة الـعامـة بـالـرفـع إلـى الـمراقـبین اآلخـریـن . و یـحصل الـمرء عـلى 

    ( 266	ny تحدي) المعادالت األربعة

 !

لـقد صـادفـنا اثـنتین مـن الـمعادلـتین لـلتو . و الـمعادلـتین األخـریـین هـما شـكل مـنشور لـما صـادفـناه ، بـأخـذ الـتبعیة لـلزمـن بـالحسـبان. 
مـاعـدا الـعوامـل الـمتعددة لـ 4	 ، فـإن الـمعادالت لـدیـنامـیك الـجاذبـیة هـي نـفس مـعادالت مـاكـسویـل لـلدیـنامـیك الكهـربـائـي . الـعوامـل 
اإلضـافـیة لـلعدد 4 نظهـر بسـبب النسـبة بـین كـمیة الحـركـة الـزاویـة L و طـاقـة أمـواج الـجاذبـیة E هـي مـختلفة عـن األمـواج 

الكهرطیسیة .   النسبة تحدد برم الموجة . من أجل أمواج الجاذبیة 	

 !

بـینما مـن أجـل األمـواج الكهـرطیسـیة الـعامـل هـو ω/1 . و مـن الجـدیـر تـذكـر أن بـرم اإلشـعاع هـو خـاصـة كـالسـیكیة . بـرم مـوجـة 
یـعرف بـأنـه النسـبة E/Lω حـیث E الـطاقـة ، L كـمیة الحـركـة الـزاویـة و ω الـتردد الـزاوي . و مـن أجـل األمـواج الكهـرطیسـیة 

البرم یساوي 1 من أجل أمواج الجاذبیة فهو یساوي 2 .  



الـبرم بـالـطبع أیـضا خـاصـة – بـالـرغـم مـن أنـه حـتى اآلن غـیر مـكشوف – للجسـیم الـكمي الـذي یـشكل أمـواج الـجاذبـیة . و مـن 
الـممتع أنـه نـظرا ألن الـجاذبـیة عـامـة ، یـمكن أن یـوجـد فـقط نـوع وحـید مـن جسـیم اإلشـعاع ذو الـبرم 2 فـي الـطبیعة .وهـذا عـلى 

تناقض قوي مع حالة البرم 1 التي یوجد لها أمثلة عدیدة في الطبیعة : الفوتونات ، البوزونات الضعیفة و الغلوونات .  

معادالت الجاذبیة الدینامیكیة یجب أن تكمل بتعریف الحقول عبر التسارع الذي تنتجه :  

 !

التعاریف ذات العوامل العددیة المختلفة أیضا هي شائعة و بالتالي تؤدي إلى عوامل عددیة مختلفة للجاذبیة الدینامیكیة .  

مـعادالت الـجاذبـیة الـدیـنامـیكیة لـها خـاصـة بسـیطة : فـي الـخالء یـمكننا اسـتنتاج مـنها مـعادلـة الـموجـة مـن أجـل حـقول الـجاذبـیة 
الكهـربـائـیة و الـجاذبـیة الـمغناطیسـیة G  و H ( هـذا لـیس صـعبا : حـاول!) ( تحـدي e	267 ) . بـكلمات أخـرى ، الـجاذبـیة یـمكن 
أن تـتصرف مـثل مـوجـة : الـجاذبـیة یـمكن أن تـشع . كـل هـذا یـنتج مـن عـالقـة الـجاذبـیة الـعامـة عـندمـا تـطبق عـلى مـراقـبین 
متحـركـین ، بشـرط أن ال أحـد مـن الـمراقـبین و ال الـطاقـة یـمكن أن یتحـرك بـأسـرع مـن c . و كـال الـمقولـتین تـتضمنان الـنابـض و 

المقولة الریاضیة الحالیة تستخدم نفس االفتراضات وتصل لنفس النتیجة .  

 ( 268e تحدي ) : إن بعض اإلصالحات تبین أن سرعة أمواج الجاذبیة تعطى بالشكل

 !

هذه النتیجة تقابل العالقة الكهرطیسیة ( مجلد III ، صفحة 85 )  

 !

نـفس الحـرف المسـتخدم للسـرعـتین ، حـیث أنـهما مـتطابـقتین . و كـال الـتأثـیریـن یـنتقالن بسـرعـة مشـتركـة لـكل الـطاقـة ذات كـتلة 
سـكون مـتالشـیة . و نـالحـظ مـن أن هـذا ، بـشكل دقـیق ، تـوقـع : قـیمة سـرعـة أمـواج الـجاذبـیة تـم إثـباتـها بـالـرغـم مـن إدعـاءات 

مناقضة فقط في عام 2016 .( المرجع 179 ) .  

كـیف یـمكننا تـخیل أمـواج الـجاذبـیة ؟ ( الـمرجـع 180 ) لـقد قـلنا بـشكل مـراوغ أعـاله أن مـوجـة الـجاذبـیة  تـقابـل مـوجـة سـطح 
لـفراش ، اآلن عـلینا أن نـقوم بشـيء أفـضل و نـتخیل أنـنا نـعیش داخـل الـفراش . أمـواج الـجاذبـیة بـالـتالـي تتحـرك و تـذبـذب   
تـشوهـات الـفراش ، أي الـفراغ  مـثل أمـواج الـفراش ( بـشكل مـعین) ، یـنتج أن أمـواج الـجاذبـیة هـي عـرضـانـیة . و بـالـتالـي یـمكن 
أن تـكون مسـتقطبة . فـي الـحقیقة أمـواج الـجاذبـیة یـمكن أن تسـتقطب بـطریـقتین . تـأثـیرات مـوجـة الـجاذبـیة الـمبینة فـي الـشكل 77 
مـن أجـل كـل مـن االسـتقطاب الخـطي و الـدائـري . * و نـالحـظ أن األمـواج ثـابـتة تـحت الـدوران بـمقدار π و أن االسـتقطابـین 

الخطیین یختلفان بزاویة π/4 ، بالتالي یبین كما في كل األمواج التوافقیة المستویة . 

*جاذبیة المستوي ( صغیرة المطال ) لموجة تتحرك في االتجاه z موصوفة بالقیمة g المعطاة بالشكل 	



 !

 !

الشكل 77 – تأثیرات على جسم دائري أو كروي ناتجة عن موجة جاذبیة مستویة تتحرك في اتجاه متعامد مع الصفحة  

حیث مركبتیها ، التي نسبة مطالیها تحدد االستقطاب تعطى بالشكل :  

 !

الـمطاالت Bab ، الـتردد ω و الـطور φ تحـدد بجـملة فـیزیـائـیة خـاصـة . عـالقـة التشـتت الـعامـة لـعدد الـموجـة k تـنتج مـن مـعادلـة 
الموجة هي :   



 !

و تبین أن األمواج تتحرك بسرعة الضوء .  

في قیاس آخر ، الموجة المستویة یمكن كتابتها بالشكل :  

 !

	. ! حیث φ و A هما كمونین بحیث أن 

بـحیث أن الجسـیمات تـقابـل األمـواج و الـجاذبـیات ذات بـرم 2 . ( بـشكل عـام ، فـي حـقل اإلشـعاع الـكالسـیكي مـن أجـل جسـیم ذو 
بـرم S یـكون ثـابـت تـحت دوران بـمقدار 2π/S . بـاإلضـافـة لـذلـك االسـتقطابـین الخـطیین الـمتعامـدیـن لجسـیم بـرم S یـشكل زاویـة 
π/2S . و مـن أجـل الـفوتـون ، مـثال ، الـبرم هـو 1 ، فـي الـواقـع و زاویـة دورانـه الـثابـتة هـي 2π و الـزاویـة الـمشكلة مـن قـبل 

  ( . π/2 االستقطابین هي

إذا تـخیلنا فـضاءا فـارغـا مـثل فـراش الـذي یـمأل الـفراغ ،فـإن أمـواج الـجاذبـیة هـي تـشوهـات مـتذبـذبـة / مهـتزة لـلفراش . بـشكل أكـثر 
دقـة الـشكل 77  یـبین أن مـوجـة ذات اسـتقطاب دائـري لـها نـفس خـواص مـزیـل سـدادة فـلینیة یـتقدم عـبر الـفراش . و سـوف 
نـكتشف الحـقا لـماذا هـناك تـشابـه بـین مـزیـل السـدادة الـفلینیة و مـوجـة الـجاذبـیة عـند عـمل االسـتقطاب الـدائـري أیـضا . و فـي الـواقـع 
فـي الجـزء األخـیر مـن مـغامـرتـنا سـوف نجـد نـموذج خـاص لـفراش الـفراغ – الـزمـن الـذي یـتضمن تـلقائـیا أمـواج نـازع السـدادة 

الفلینیة ( بدال من أمواج البرم 1 المبینة بواسطة فرش الالتكس العادیة ) ( مجلد VI ، صفحة 296 ) . 

إنتاج و كشف أمواج الجاذبیة  

كـیف یـمكن لـلمرء أن یـنتج أمـواج الـجاذبـیة ؟ مـن الـواضـح أن الـكتل ال یـمكن تسـریـعها . و لـكن كـیف تـمامـا ؟ مـصونـیة الـطاقـة 
تـمنع أحـادیـات الـقطب الـكتلیة مـن الـتغیر فـي الـقوة . و نـحن أیـضا نـعلم مـن الـجاذبـیة الـعامـة أن الـكتلة الـكرویـة الـتي نـصف قـطرهـا 
یـتذبـذب لـن تـصدر أمـواج الـجاذبـیة . بـاإلضـافـة لـذلـك مـصونـیة كـمیة الحـركـة تـمنع ثـنائـیات الـقطب مـن الـتغیر ( تحـدي 269	

  . ( ny

بـالـنتیجة فـقط ربـاعـیات األقـطاب الـمتغیرة سـتصدر أمـواج الـجاذبـیة .* مـثال ، كـتلتین فـي مـدار حـول بـعضهما الـبعض سـتصدر 
أمـواج الـجاذبـیة . أیـضا أي جـسم دوار الـذي لیسـت مـتناظـر أسـطوانـیا حـول مـحور دورانـه سـیقوم بـذلـك . بـالـنتیجة ، تـدویـر ذراع 
یـؤدي إلـى إصـدار أمـواج الـجاذبـیة . أكـثر هـذه الـعبارات تـنطبق أیـضا عـلى الـكتل فـي الـفرش . هـل یـمكنك اإلشـارة لـلفرق ؟ 

  . ( 270	ny تحدي )

وجـد أینشـتایـن أن الـمطال h ألمـواج عـلى مـسافـة r مـن مـنبع تـعطى بـتقریـب جـید بـالمشـتق الـثانـي لـعزم ربـاعـي الـقطب الـمتأخـر 
Q : ( المرجع 181 )    

 !



هـذه الـعالقـة تـبین أن مـطال أمـواج الـجاذبـیة یـتناقـص فـقط بـمقدار r/1 عـلى عـكس الـتوقـعات البسـیطة . هـذه الـمیزة هـي نـفس 
األمـواج الكهـرطیسـیة . بـاإلضـافـة لـذلـك الـقیمة الـصغیرة لـلعامـل المسـبق Wm/s		44-10.	1.6 تـبین أن الجـمل  الـعمالقـة حـقیقة 

 ( 271e تحدي ) الزمة إلنتاج تغیرات عزم رباعي القطب التي تعطي أي تغیرات في الطول قابلة للكشف في األجسام

	h	=	δl/l كـي نـقتنع ، فـقط أدخـل بـعض األرقـام ، مـع تـذكـر أن أفـضل كـواشـف حـالـیة قـادرة عـلى قـیاس تـغیر الـطول حـتى
21-10= . إن إنـتاج البشـر ألمـواج جـاذبـیة قـابـلة لـلكشف ربـما مسـتحیل . أمـواج الـجاذبـیة مـثل كـل األمـواج األخـرى تـنقل الـطاقـة 

  **

 ----

*ربـاعـي الـقطب هـو تـرتـیب مـتناظـر عـلى أربـعة أضـرع لـمربـع ، ألربـعة أقـطاب مـتناوبـة . فـي الـجاذبـیة ربـاعـي الـقطب هـو كـتلة 
كـرویـة نـقطیة ، و نـظرا ألن الـكتل ال یـمكن أن تـكون سـالـبة ، فـإن ربـاعـي الـقطب یـتشكل مـن أحـادیـي قـطب . الـكرة المسـطحة 

مثل األرض یمكن تقریبها بمجموع أحادي قطب و رباعي أقطاب . نفس الشيء صالح من اجل الكرة المتطاولة  

**الــجاذبــیة الكهــرطیســیة تــسمح بــتعریــف شــعاع بــویــتنج لــلجاذبــیة ( مجــلد  III ، صــفحة 72 )  . و مــن السهــل تــعریــفه                      
و استخدامه في حال الدینامیك الكهربائي  . ( مرجع 173 ) .	

 !

الشكل 78 – مقارنة بین التأخیر الزمني المقاس من أجل الحضیض لنابض ثنائي 1913+16	PSR و التوقع الناتج عن فقد 
الطاقة بواسطة إشعاع الجاذبیة 

إذا طبقنا العالقة العامة من أجل االستطاعة الصادرة P لكتلتین m2	&	m1 في مدارات دائریة  حول بعضهما البعض على 
مسافة l و نحصل على ( مرجع 129 ). 

 !



التي باستخدام عالقة كبلر =G(m1+m2)	4π2r3/T2 تصبح :  

 !

مـن أجـل الـمدارات اإلهـلیلجیة ، فـإن الـمعدل یـزداد مـع الـتفلطح كـما هـو مشـروح فـي كـتاب Goenner	 ( الـمرجـع 129 ) 
بـتعویـض الـقیم مـن أجـل حـالـة األرض و الـشمس نـحصل عـلى اسـتطاعـة تـبلغ حـوالـي W	200 و قـیمة W	400 مـن أجـل جـملة 

الشمس – المشتري . و هذه القیم صغیرة جدا بحیث أن تأثیرها ال یمكن كشفه على اإلطالق .  

مـن أجـل الجـمل الـدوارة فـإن تـردد األمـواج هـو ضـعف الـتردد الـمداري كـما یـمكنك الـتأكـد مـن ذلـك . (تحـدي ny	272 ) .و هـذه 
الترددات المنخفضة تجعل حتى أكثر صعوبة كشفها .  

نـتیجة االسـتطاعـة الـمنخفضة عـادة إلصـدار أمـواج الـجاذبـیة ، فـإن أول مـالحـظة لـتأثـیرهـا كـان فـي الـنابـضات الـثنائـیة                   
 . 10	km و الـنابـضات هـي صـغیرة لـكنها نـجوم كـثیفة جـدا ، حـتى بـكتلة تـساوي كـتلة الـشمس ، فـإن قـطرهـا یـكون فـقط حـوالـي
بـالـتالـي یـمكنها أن تـدور حـول بـعضها الـبعض بـمسافـات صـغیرة  و سـرعـات عـالـیة . فـي الـحقیقة أكـثر جـملة نجـم نـابـض ثـنائـي 
هـو PSR1913+16   و النجـمین یـدوران حـول بـعضهما الـبعض بـشكل مـذهـل  فـي h	7.8  ، حـتى بـالـرغـم مـن أمـن مـحورهـما 
شـبه الـرئیسـي هـو حـوالـي Mm	700 ، وهـو اقـل مـن ضـعفي مـسافـة األرض – الـقمر . و نـظرا ألن السـرعـة الـمداریـة تـصل إلـى 

km/s	400 فإن الجملة نسبیة بشكل ملحوظ .  



 !

الشكل 79 – اتجاه أمواج الجاذبیة : توضیح الندماج ثقبین أسودین یصدران مثل هذه األمواج ( أعلى الیسار ) . الصور 
األخرى تبین كشاف VIRGO في كاسینا ، إیطالیا مع واحدة من مرایاه الضخمة المعلقة ، تفاصیل تعلیق المرآة و مخطط  

مقیاس التداخل اللیزري . 

الـنجوم الـنابـضة لـها خـاصـة مـفیدة : بسـبب دورانـها فـإنـها تـصدر نـبضات رادیـو مـنتظمة جـدا ( مـن هـنا أتـى اسـمها ) غـالـبا فـي 
أدوار مـیلي ثـانـیة  و بـالـتالـي مـن السهـل مـتابـعة مـدارهـا بـقیاس تـغیر زمـن وصـول الـنبضة . و فـي تجـربـة شهـیرة   قـام فـریـق مـن 
الـفیزیـائـیین الـفلكیین یـقوده جـوزیـف تـایـلور * بـقیاس تـناقـص سـرعـة جـملة النجـم الـنابـض الـثنائـي . ( الـمرجـع 182 ) .وبـإزالـة كـل  
الـتأثـیرات و جـمع الـبیانـات لـمدة عشـریـن عـامـا ( الـمرجـع 183 ) فـقد وجـدوا تـناقـصا فـي الـتردد الـمداري الـمبین فـي الـشكل 78 . 



و الـبطء نـاتـج عـن إصـدار مـوجـة الـجاذبـیة . و الـنتائـج طـابـقت تـمامـا الـتوقـع مـن قـبل النسـبیة الـعامـة بـدون أي بـارامـتر ضـبط . 
( یـمكن أن تـرغـب بـالـتأكـد مـن أن األثـر یـجب أن یـكون ربـاعـیا فـي الـزمـن ) ( تحـدي 273ny ) . و هـذه كـانـت أول حـالـة  الـتي 
اخـتبرت فـیها النسـبیة الـعامـة بـإحـكام حـتى  5(v/c	) . ( صـفحة 155 ) . و لـلحصول عـلى فـكرة عـن اإلحـكام اعـتبر أن هـذه 
التجـربـة تـكشف انـخفاضـا فـي الـقطر الـمداري یـبلغ mm	3.1 لـكل مـدار أو m	3.5 بـالـسنة ! ( الـمرجـع 182 ) . و الـقیاسـات 
كـانـت مـمكنة فـقط  بسـبب أن النجـمین فـي هـذه الجـملة هـما نجـمین نـیوتـرونـیین یحجـم صـغیر ، سـرعـات كـبیرة و تـبادالت تـأثـیر 
جـاذبـیة صـرفـة . إن دور دوران النجـم الـنابـض حـول مـحوره ، هـو حـوالـي ms	59 و مـعروف بـأحـد عشـر خـانـة مـن اإلحـكام ، و 
الـزمـن الـمداري الـبالـغ h	7.8 مـعروف بـإحـكام إلـى عشـرة خـانـات و تـباعـد الـمركـز لـلمدار إلـى سـتة خـانـات ( الـمرجـع 129 ) . 

وإن علم الفلك الرادیوي یمكن أن یكون رائعا .  

              1990s الـكشف الـمباشـر ألمـواج الـجاذبـیة كـان أحـد األهـداف طـویـلة الـمدى للنسـبیة الـعامـة التجـریـبیة  و السـباق كـان مـنذ   
و الـفكرة األسـاسـیة بسـیطة ، كـما هـو مـبین فـي الـشكل 79 : خـذ أربـعة أجـسام ، عـادة أربـع مـرایـا ، الـتي مـن أجـلها خـط الـوصـل 
لـزوج مـتعامـد مـع الخـط الـذي یـصل الـزوج اآلخـر . و بـعدهـا قـس تـغیر الـمسافـة لـكل زوج . إذا مـرت مـوجـة الـجاذبـیة فـإن أحـد 

الزوجین ستزید مسافته و اآلخر ستتناقص في نفس الوقت .  

نـظرا أن أمـواج الـجاذبـیة الـقابـلة لـلكشف ال یـمكن إنـتاجـها مـن قـبل البشـر ، فـإن كـشف األمـواج یـتطلب أوال صـبرا النـتظار مـوجـة 
قـویـة كـفایـة لـلمرور . و یـنتج أنـه حـتى بـالنسـبة لـجسم حـول ثـقب أسـود ، فـقط %6 مـن  كـتلة الـسكون یـمكن أن تـشع أمـواج 
الـجاذبـیة ، أیـضا أكـثر الـطاقـة تـشع خـالل الـسقوط الـنهائـي فـي الـثقب األسـود  ، بـحیث أن فـقط عـملیة قـویـة تـمامـا مـثل اصـطدامـات 
الـنجوم الـنیوتـرونـیة أو انـدمـاج الـثقوب الـسوداء هـي مـرشـحات جـیدة لـمصادر أمـواج الـجاذبـیة الـقابـلة لـلكشف . واألمـواج الـمنتجة 

باندماج الثقوب السوداء مبینة في الشكل 79 .  

بـاإلضـافـة لـذلـك جـملة الـقیاس الـقادرة عـلى كـشف تـغیرات الـطول مـن مـرتـبة 22-10 أو أفـضل تـكون الزمـة – بـكلمات أخـرى ، 
الـكثیر مـن الـمال . مـن أجـل الـمرایـا الـتي تـتباعـد بـمقدار 4km  فـإن تـغیر الـمسافـة الـقابـل لـلكشف یـجب أن یـكون أقـل مـن جـزء مـن 
ألـف مـن قـطر الـبروتـون . و األمـر األسـاسـي لـلكشف الـناجـح هـي تـقنیات إزالـة الـضجیج فـي إشـارة الـكشف . مـنذ عـقود فـإن 
أفـضل خـبراء إزالـة الـضجیج فـي الـعالـم كـلهم یـعملون عـلى كـواشـف أمـواج الـجاذبـیة . و فـهم آلـیات الـضجیج أصـبح مـجال بـحث 

بذاته .  

حـتى عـام 2015 فـإن أمـواج الـجاذبـیة لـم تـكشف . و حـساسـیة الـكواشـف لـم تـكن كـافـیة . فـي الـحقیقة السـباق لـزیـادة الـحساسـیة مـا 
یـزال جـاریـا عـبر الـعالـم ( مـرجـع 112 ) . بـعد أكـثر مـن عشـریـن سـنة مـن التحسـینات المسـتمرة ( الـمرجـع 112) أخـیرا فـي عـام 
2016 تـم نشـر إشـارة بـفترة s	0.2 – مـبینة فـي الـشكل 80 – وهـي تـقابـل بـدقـة إشـارة مـكشوفـة مـن انـدمـاج ثـقبین أسـودیـن 
یـعادالن 62 كـتلة شمسـیة  و تـفقد ثـالث كـتل شمسـیة الـتي یـتم إشـعاعـها فـي جـزء كـبیر بـشكل أمـواج جـاذبـیة . و هـذا حـدث بـین 
1800	&	600 سـنة ضـوئـیة بـعیدا عـنا . و وضـوح اإلشـارة الـمقاسـة فـي مـوقـعین مـختلفین أقـنع الجـمیع بـصحة التفسـیر . و إن 
تـغیر طـول الـذروة الـصغیر بـشكل مـدهـش Δl/l األقـل مـن 21-10 بـقي شـیئا تجـریـبیا مـذهـال ، حـتى عـندمـا أخـذت الـمیزانـیة الـمالـیة 

الكبیرة بالحسبان . و العدید من أحداث االندماج تم قیاسها بعد القیاس األول. 

 ----

*في عام 1993 شارك جائزة نوبل في الفیزیاء مع عمل زوجته  



 !

الشكل 80 – أول كشف مباشر ألمواج الجاذبیة عبر تشوه الفراغ ، بواسطة انفعال من مرتبة 21-10	 بواسطة كاشفین 
متباعدین ثالثة آالف كیلومتر 

أمـواج الـجاذبـیة هـي مـوضـوع رائـع . هـل یـمكنك إیـجاد طـریـقة رخـیصة لـقیاس سـرعـتها ؟ ( تحـدي r	274 ). إن بـعض الـتجارب 
الـفیزیـائـیة الـفلكیة اسـتنتجت ارتـدادات عـلى كـتلة الـجاذبـیة قـبال وقـد أكـدت أن سـرعـة الـجاذبـیة بـطریـقة غـیر مـباشـرة . أول قـیاس 
مـباشـر كـان اكـتشاف عـام 2016	 و الـنتیجة هـي سـرعـة الـضوء ضـمن إحـكام الـقیاس ( مـرجـع 112 ) . و مـالحـظة ومـضة 
الـضوء الـمرشـحة الـتي رافـقت انـدمـاج الـثقب األسـود سـتبین إذا أكـدت فـي هـذه الـقیاس أو الـقیاس المسـتقبلي أن أمـواج الـجاذبـیة 

تنتقل بنفس سرعة الضوء  ضمن جزء واحد في 1016 . 

الـسؤال اآلخـر عـن أمـواج الـجاذبـیة الـذي یـبقى مـفتوحـا حـتى هـذه اللحـظة : إذا كـان كـل الـتغیر فـي الـطبیعة نـاتـج عـن حـركـة 
الجسـیمات ، كـما قـال اإلغـریـق ، كـیف تـطابـق أمـواج الـجاذبـیة هـذه الـصورة ؟ نـظریـة الـكم تشـترط أن أمـواج الـجاذبـیة یـجب أن 
تـكون مـكونـة مـن جسـیمات . ( هـذه الجسـیمات االفـتراضـیة تـسمى الـغرافـیتونـات ) . اآلن بـیس هـناك فـرق حـقیقي بـین الـفراغ 
الـخالـي عـند الـسكون و الـفراغ الـخالـي الـمتذبـذب . إذا كـانـت أمـواج الـجاذبـیة مـكونـة مـن جسـیمات ، فـإن الـفراغ – الـزمـن أیـضا 

یجب أن یكون كذلك ! كیف یمكن أن تكون هذه هي الحال ؟  علینا أن ننتظر حتى الجزء األخیر من مغامرتنا لنقول المزید .  



فضول و تحدیات مرحة حول الحقول الضعیفة  

  ( 275	s تحدي ) هل هناك حقل جاذبیة ستاتیكي یتذبذب في الفراغ ؟

 *  *    

إذا درسـنا خـیارات سـرعـة أمـواج الـجاذبـیة ، یظهـر ارتـباط مـمتع . إذا كـانـت سـرعـة أمـواج الـجاذبـیة أصـغر مـن سـرعـة الـضوء ، 
فـإن األجـسام المتحـركـة الـتي تتحـرك تـقریـبا بسـرعـة الـضوء مـثل الجسـیمات لـألشـعة الـكونـیة سـتبطئ بـإصـدار إشـعاع فـافـیلوف – 

تشیرنكوف حتى تصل للسرعة األخفض . ( صفحة 28	 ) . هذا غیر ملحوظ .  

إذا مـن نـاحـیة أخـرى ، سـرعـة أمـواج الـجاذبـیة كـانـت أعـلى مـن سـرعـة الـضوء فـإن األمـواج سـتخضع للسـببیة أو الـمبدأ الـثانـي فـي 
الـثیرمـودیـنامـیك . بـاخـتصار أمـواج الـجاذبـیة ، إن وجـدت ، یـجب أن تنتشـر بسـرعـة الـضوء . (  السـرعـة الـقریـبة جـدا مـن سـرعـة  

الضوء یمكن أن تكون أیضا ممكنة ) . 

 *  *        

أحـد الـتأثـیرات الـتي تـعبث بـكواشـف أمـواج الـجاذبـیة هـي الـمد و الجـزر . فـي كـاشـف GEO600 فـي هـانـوفـر ، الـمد و الجـزر 
 . 2µm 600 ، بمقدارm یغیر مسافة المرایا التي هي حوالي

 *  *        

هـل الحـزم الـضیقة ألمـواج الـجاذبـیة مـشابـهة لحـزم الـضوء ، مـمكن ؟ إذا كان هـناك حـزمـتین مـن أمـواج الـجاذبـیة هـل تجـذبـان 
 . ( 276	ny تحدي ) بعضهما البعض ؟

 *  *        

كـما هـو مـتوقـع فـي إصـدارات سـابـقة مـن هـذا الـكتاب ، فـإن اكـتشاف أمـواج الـجاذبـیة كـان قـد أعـلن فـي الـتلفاز و الـرادیـو . هـل 
االكـتشاف سـاعـد فـي تحسـین نـوعـیة الـحیاة عـبر الـكوكـب ؟ مـا عـدا عـدد مـن الـعلماء فـإن البشـر اآلخـریـن بـالـتأكـید لـم یسـتفیدوا مـن 
ذلـك عـلى اإلطـالق  .هـذا الـوضـع  هـو عـلى عـكس تـام مـن االكـتشافـات الـتي تـمت فـي الـقرن العشـریـن .مـا هـو سـبب هـذا 

 .( 277e تحدي ) االختالف ؟

 *  *        

هـل یـمكن ألمـواج الـجاذبـیة أن تسـتخدم لـدفـع صـاروخ ؟ نـعم ، أوجـد الـبونـور و الـبیبر ؟ ( مـرجـع 184 )یـمكنك أن تـفكر 
 . ( 278	e تحدي ) باإلمكانیة بنفسك ؟

 *  *        

الكهـرطیسـیة و الـجاذبـیة تـختلفان فـي نـاحـیة واحـدة : الـشحنتین الـمتساویـتین تـتنافـران و الـكتلتین الـمتساویـتین تنجـذبـان . و بـشكل 
أكـثر دقـة :مـن أجـل تـبادل جسـیمات الـبرم 2 –الـغرافـیتونـات – أثـر الـكتلة یـمكن أن یـبین بـنموذج الـفراش . وهـذا مـمكن ألن 
إشـارة األثـر فـي الـفراش مسـتقلة عـن الـكتل األخـرى . عـلى الـعكس مـن أجـل الكهـرطیسـیة فـإن إشـارة الـكمون تـعتمد عـلى 

الشحنات الكهربائیة األخرى .  

 *  *        

  ملخص حول المدارات و األمواج  

في الملخص انحناء الفراغ و الفراغ – الزمن یقتضي :  

على عكس الجاذبیة العامة ، الكتل تحرف الضوء بشكل أكثر قوة 	-

 على عكس الجاذبیة العامة ، الضوء یبطأ بشكل فعال قرب الكتل 	-

على عكس الجاذبیة العامة ، المدارات اإلهلیلجیة غیر مغلقة 	-



على عكس الجاذبیة العامة ، األجسام الدائرة في مدار تغیر توجهها في الفراغ 	-

على عكس الجاذبیة العامة ، الخالء الفارغ یمكن أن ینشر أمواج الجاذبیة التي تنتقل بسرعة الضوء 	-

كـل الـتجارب الـتي أجـریـت تـؤكـد هـذه الـنتائـج و تـتحقق مـن الـتوقـعات الـعددیـة ضـمن إحـكام الـقیاس . و كـل مـن الـتجارب الـكثیرة 
فـي حـقول الـجاذبـیة الـضعیفة و الـتجارب األقـل شـیوعـا فـي الـحقول الـقویـة تـؤكـد النسـبیة الـعامـة . كـل الـتجارب أیـضا تـؤكـد حـدود 

القوة و االستطاعة .  

الفصل السابع  



من االنحناء للحركة  

فيـ الوـصفـ الدـقیـق للـجاذبیـة فإـن الحرـكةـ تعـتمد علـى انحـناء الفـراغ – الزـمنـ . و منـ أجلـ تحدـیدـ مقـدار هذـه الفـكرة فإـننـا أوال 
بـحاجـة لـوصـف االنـحناء نـفسه . و لـتوضـیح الـقضیة سـوف نـبدأ بـمناقشـته فـي الـبعدیـن ، و بهـدهـا نـنتقل إلـى ثـالثـة و أربـعة 

أبعاد.حالما نكون قادرین على دراسة االنحناء فإننا ندرس العالقة الدقیقة بین االنحناء و الحركة . 

كیف نقیس االنحناء في البعدین  

مـن الـواضـح أن صـفحة الـورق لـیس لـها انـحناء . إذا لـففنا الـورقـة بـشكل مخـروط أو أسـطوانـة ، فـإنـنا نـحصل عـلى مـا یـسمى 
بـاالنـحناء الـظاهـري / الـخارجـي ، لـكن صـفحة الـورق مـا تـزال تـبدو مسـطحة مـن أجـل أي حـیوان ذو بـعدیـن یـعیش عـلیها – كـما 
یـقرب مـن قـبل نـملة تمشـي عـلیها . بـكلمات أخـرى ، االنـحناء الـذاتـي / الـداخـلي / الـضمني لـصفحة الـورق هـو صـفر حـتى إذا 

كانت الصفح ككل منحنیة ظاهریا .      

االنـحناء الـضمني بـالـتالـي هـو مـفهوم أقـوى و الـذي یـقیس االنـحناء الـذي یـمكن مـالحـظته حـتى مـن قـبل نـملة . نـالحـظ أن األسـطح 
الـمنحنیة ضـمنیا / ذاتـیا هـي أیـضا مـنحنیة ظـاهـریـا . سـطح األرض ، و سـطح جـزیـرة هـي أیـضا مـنحنیة ضـمنیا أو مـیول جـبل 
** أیـضا مـنحینة ضـمنیا . عـندمـا تحـدثـنا حـول االنـحناء فـي النسـبیة الـعامـة  فـإنـنا كـنا دائـما نـعني االنـحناء الـضمني ، نـظرا ألن 
أي مـراقـب فـي الـطبیعة هـو بـالـتعریـف فـي نـفس الـوضـع كـنملة عـلى سـطح : إن خـبراتـهم ، أفـعالـهم ، و خـططهم دائـما فـقط مـعنیة 

بأقرب جوار لهم في الفراغ و الزمن . 

لكن كیف یمكن لنملة أن تحدد فیما إذا كانت تعیش على سطح منحني ضمنیا ؟ ***  

إحـدى الـطرق مـبینة فـي الـشكل 81 . الـنملة یـمكن أن تـتأكـد فـیما إذا كـان إمـا مـحیط دائـرة یحـمل عـالقـة إقـلیدیـة مـع نـصف الـقطر 
الـمقاس . و یـمكنها حـتى أن تسـتخدم  الـفرق بـین الـقیم الـمقاسـة و اإلقـلیدیـة كـقیاس لـالنـحناء الـضمني المحـلي ، إذا أخـذت حـد 
الـدوائـر الـصغیرة بـشكل مـتالشـي و إذا عـالـجت الـقیم بـشكل صـحیح . بـكلمات أخـرى ، الـنملة یـمكن أن تـتخیل أنـها قـصت قـرصـا 
صـغیرا حـول نـقطة هـي عـلیها  وكـیها بـشكل مسـطح لـلتأكـد فـیما إذا كـان الـقرص سـیتمزق أو یـنتج طـیات . أي سـطح ثـنائـي 
األبـعاد یـكون مـنحني ضـمنیا مـتى لـم یـكن الـكي قـادر عـلى صـنع خـارطـة مسـطحة لـلطرق مـنه . كـثافـة الـطیات / الـتعرجـات أو 

االنقطاعات  مرتبطة باالنحناء . التعرجات هي انحناءات ضمنیة سالبة ، و االنقطاعات هي انحناء إیجابي .  

 ---

 ( 	279	e تحدي ) ما لم یكن للجبل شكل مخروط تام . هل یمكنك إثبات هذا ؟**

***الحظ أن اإلجابة على هذا السؤال أیضا تخبرنا كیفیة تمییز االنحناء الحقیقي من جمل اإلحداثیات المنحنیة على الفراغ 
المسطح . هذا السؤال غالبا یطرح من قبل أولئك الذي یحاولون دراسة النسبیة ألول مرة .  

 !

الشكل 81 – االنحناء المتالشي الموجب و السالب في البعدین 

تـأكـد مـن فـهمك : هـل یـمكن لـفراغ أحـادي الـبعد أن یـكون لـه انـحناء ضـمني ؟ هـل الـنتوء المسـتدیـر مـنحني ضـمنیا ؟ ( تحـدي 
  . ( 280s



بـشكل مـغایـر یـمكننا الـتعرف النـحناء ضـمني أیـضا بـفحص فـیما إذا كـان خـطین مـتوازیـین الـلذیـن هـم مسـتقیمین مـوضـعیا یـبقیا 
مـتوازیـین ، یـقتربـان مـن بـعضهما أو یـفترقـان عـن بـعضهما . عـلى أسـطوانـة ورقـیة الخـطوط الـمتوازیـة تـبقى مـتوازیـة ، و  فـي 
هـذه الـحالـة ، یـقال عـن السـطح  أن لـه انـحناء ضـمني مـتالشـي . السـطح ذو الخـطوط الـمتوازیـة الـمتقاربـة مـثل األرض یـقال بـأن 
لـه انـحناء ضـمني مـوجـب ، و السـطح ذو الخـطوط  الـمتوازیـة الـمتباعـدة مـثل السـرج ، یـقال بـأن لـه انـحناء ضـمني سـالـب .                      
و بـالحـدیـث بـبساطـة ، االنـحناء الـموجـب یـعني أنـنا أكـثر تـقییدا فـي حـركـاتـنا ، و الـسالـب یـعني أنـنا أقـل تـقییدا . و االنـحناء الـثابـت 
حـتى یـقتضي أنـنا مـحبوسـین فـي فـراغ منتهـي . یـمكن أن تـرغـب بـالـتأكـد مـن هـذا بـواسـطة الـشكل 81 و الـشكل 83(صـفحة 188)   

. یمكننا حتى أن نقیس انحناء  الفراغ المنتهي بتحدید كم سرعة تباعد أو تقارب الخطوط المتوازیة .  

الـطریـقة الـثالـثة لـقیاس االنـحناء الـضمني للسـطح هـي بـاسـتخدام الـمثلثات . عـلى أسـطح مـنحنیة فـإن مجـموع الـزوایـا فـي مـثلث 
یكون أكبر من π أي أكبر من زاویتین قائمتین ، من أجل االنحناء الموجب و أصغر من π من أجل االنحناء السالب .  

لـنرى  بـالـتفصیل كـیف یـمكننا تحـدیـد قـیمة و قـیاس انـحناء األسـطح ( الـمرجـع 185 ) . أول سـؤال لـلمفردات : الـكرة ذات نـصف 
الـقطر a یـقال بـأنـها بـالـتعرف تـملك انـحناء ضـمني 1/a2	=	K . بـالـتالـي المسـتوي یـملك انـحناء صـفري . یـمكن أن تـتأكـد مـن ذلـك 

 ( 281	e التحدي ) ترتبط بالشكل A و المساحة C المحیط ، r من أجل دائرة على كرة ، نصف القطر المقاس

 !

حـیث الـنقاط تـقتضي حـدود مـن الـمرتـبة األعـلى . هـذا یـسمح لـنا بـتعریـف االنـحناء الـضمني K أیـضا یـعرف بـاالنـحناء الـغوصـي 
من أجل نقطة عامة على سطح ثنائي األبعاد في أي من الطریقتین المتكافئتین التالیتین :  

 !

 !

الشكل 82 – االنحناء األعظمي و األصغري لسطح دائما یصنعان زاویة قائمة مع بعضهما البعض 

هذه العالقات تسمح لنملة بقیاس االنحناء الضمني في كل نقطة من أي سطح انسیابي .*  

مـن اآلن فـاصـعدا فـي هـذا الـكتاب االنـحناء سـیعني دائـما االنـحناء الـضمني أي االنـحناء الـغوصـي و نـظائـره ذات الـمراتـب 
األعـلى . و مـثل نـملة عـلى سـطح ، أیـضا الـمراقـب فـي الـفراغ یـمكن فـقط أن یـكشف االنـحناء الـضمني . و بـالـتالـي فـقط 

االنحناء الضمني  هو المهم في وصف الطبیعة .  

نـالحـظ أن انـحناء سـطح یـمكن أن یـكون مـختلف مـن مـكان آلخـر ، و أنـه یـمكن أن یـكون مـوجـبا كـما فـي الـبیضة أو سـالـبا كـما 
فـي جـزء مـن نـتوء مسـتدیـر األقـرب إلـى ثـقب . و السـرج هـو مـثال آخـر عـلى االنـحناء الـسالـب و لـكن عـلى خـالف الـنتوء 
المسـتدیـر فـإن انـحناءه یـتغیر عـلى طـول كـل االتـجاهـات . فـي الـحقیقة مـن غـیر الـممكن عـلى اإلطـالق مـطابـقة سـطح ثـنائـي الـبعد 



النـحناء سـالـب ثـابـت داخـل فـراغ ثـالثـي األبـعاد و نـحن بـحاجـة عـلى األقـل أربـعة أبـعاد لـلقیام بـذلـك كـما یـمكن أن تجـد إذا حـالـوت 
 . ( 283	e تحدي ) تخیل الوضع

بـالنسـبة ألي سـطح ، فـي أي نـقطة ، فـإن اتـجاه االنـحناء األعـظمي و اتـجاه االنـحناء األصـغري مـتعامـدان مـع بـعضهما 
الـبعض .و هـذه الـعالقـة مـبینة فـي الـشكل 82 قـد اكـتشفت مـن قـبل لـیونـارد أویـلر فـي الـقرن الـثامـن عشـر . و یـمكن أنـك تـریـد أن 
تـتأكـد مـن هـذا عـلى إبـریـق شـاي مـع تـمثال لـهنري مـونـرو ، أو عـلى أي جـسم مـنحني فـي جـوارك مـثل سـیارة الـفولـكس فـاكـن 
الـخنفساء ( تحـدي e	284 ) . االنـحناء الـغوصـي K الـمعرف فـي (187	) هـو فـي الـحقیقة مـنتج النـحناء ذو نـصفي قـطر 

معكوسین متقابلین . و بالتالي حتى بالرغم من أن انحناء الخط لیس خاصة ضمنیة  فإن االنحناء الغوصي هو كذلك .  

االنـحناء الـغوصـي هـو خـاصـة ضـمنیة للسـطح عـند كـل نـقطة . وهـذا یـعني كـما شـرحـنا لـلتو أن انـحناء السـطح ال یـغیر مـن قـیمته 
عـند كـل نـقطة . مـثال ، الـصفحة المسـطحة مـن الـورق ، ورقـة مـلفوفـة بـشكل أسـطوانـة و ورقـة مـطویـة كـلها لـها انـحناء ضـمني 
صـفري . ألن االنـحناء الـضمني الـغوصـي لـصفیحة مسـطحة هـو صـفر ، مـن أجـل كـل صـفیحة مـحني ، فـي أي نـقطة ، هـناك 
دائـما خـط ذو انـحناء صـفري . الـصفائـح الـمحنیة مـكونـة مـن خـطوط مسـتقیمة . هـذه الـخاصـة تـنتج مـن الـتبعیة لـلشكل لـالنـحناء 
الـغوصـي . الـخاصـة تـجعل الـصفائـح الـمحنیة – لـیس المسـطحة – جـاسـئة مـقابـل مـحاوالت الـحني الـتي تـحاول حـني الخـط 

المستقیم .  

 ---

 On	=n	Cn	rn-1 بعدا بالشكل (	n-1) و السطح ذو Vn	=	Cn	rn : بعد لكرة یكتب بالشكل n إذا كام الحجم ذو* 

یمكننا تعمیم العالقات لالنحناء بالشكل ( المرجع 186 ) .  

 !

  ( 282	ny تحدي ) Cn كما هو مبین من قبل فیرمیل و هو شخصیة شهیرة الذي حدد العدد

 !

الشكل 83 – االنحناء الموجب المتالشي و السالب ( في البعدین  موضح بواسطة السلوك الجیودیزي المقابل و مجموع 
الزوایا في مثلث 

هـذه الـخاصـة هـي سـبب  أن األنـابـیب المسـتقیمة ، الـمخاریـط و الـورق الـمطوي هـي جـاسـئة بـشكل خـاص و بـنى خـفیفة . لهـذا 
السـبب أفـضل طـریـقة إلمـساك قـطعة بـیتزا هـي إمـساكـها عـلى طـول نـصف الـقطر الـمركـزي . و فـي هـذه الـحالـة ، االنـحناء 

الضمني یمنع الرأس من االنحناء لألسفل .  



أیـضا األسـطح بـشكل سـطح ربـاعـي  لـلقطع الـزائـد دائـري هـي جـاسـئة و لـها خـطین مسـتقیمین عـبر كـل نـقطة عـلى سـطحها . هـل 
  . (285s تحدي ) هذه األسطح مصنوعة من صفیحة مسطحة محنیة ؟

فـي الـملخص االنـحناء الـغوصـي هـو قـیاس لـالنـحناء الـضمني ألسـطح ذات بـعدیـن , مـثل هـذا الـقیاس الـضمني الزمـن إذا كـنا 
مـجبریـن عـلى الـبقاء و الحـركـة داخـل سـطح أو داخـل فـراغ الـذي نسـتكشفه . و ألن هـذا یـنطبق عـلى كـل البشـر ، فـإن الـفیزیـائـیین 

خصوصا مهتمین باالنحناء الضمني ذو أكثر من بعدین . 	

األبعاد الثالثة : انحناء الفراغ  

مـن أجـل الـفراغ ثـالثـي األبـعاد ، فـإن وصـف االنـحناء هـو أكـثر صـعوبـة بـقلیل . لـلبدء ، لـیدنـا صـعوبـات فـي تـخیل الـوضـع ألنـنا 
عـادة نـربـط االنـحناء بـاالنـحناء الـضمني . فـي الـحقیقة الـطریـقة الـوحـیدة لـدراسـة االنـحناء ثـالثـي األبـعاد لـلفراغ هـي الـتفكیر مـثل 
نـملة عـلى السـطح ، و الـتركـیز عـلى االنـحناء الـضمني . بـالـتالـي سـوف نـصف االنـحناء ثـالثـي األبـعاد بـاسـتخدام انـحناء ذو بـعدیـن 

  .

فـي الـفراغ الـمنحني ثـالثـي األبـعاد ، االنـحناء الـغوصـي لـقرصـین اخـتیاریـین صـغیریـن ثـنائـي األبـعاد حـول نـقطة عـامـة سـیعتمد 
عـلى تـوجـه الـقرص . لـننظر أوال إلـى حـالـة بسـیطة . إذا كـان االنـحناء الـغوصـي عـند نـقطة هـو نـفسه مـن أجـل كـل تـوجـهات 
الـقرص ، الـنقطة تـسمى مـتماثـلة الـمناحـي . یـمكننا تـخیل كـرة صـغیرة حـول نـقطة و فـي هـذه الـحالـة فـي األبـعاد الـثالثـیة الـعالقـة 

  ( 286	ny تحدي ) للكرة تؤدي إلى V و الحجم A و مساحة السطح المقاس r بین نصف القطر المقاس

 !

حیث K االنحناء من أجل نقطة متماثلة المناحي . و هذا یؤدي إلى  

 !

[ و بالتالي نجد أن   حیث عرفنا نصف قطر الزیادة بالشكل 

من أجل فراغ ثالثي األبعاد فإن االنحناء المتوسط هو ست مرات نصف القطر الزائد لكرة صغیرة مقسمة -
بواسطة مكعب نصف القطر . 	

إن االنـحناء الـموجـب مـكافـئ لـنصف قـطر زائـد مـوجـب ، وبـشكل مـشابـه مـن أجـل الـحاالت الـمتناقـصة و الـسالـبة . إن االنـحناء 
المتوسط  في نقطة هو االنحناء المحسوب بتطبیق التعریف على كرة صغیرة إلى نقطة اختیاریة غیر متماثلة المناحي .  

مـن أجـل نـقطة غـیر مـتماثـلة الـمناحـي فـي الـفراغ ثـالثـي األبـعاد فـإن قـیمة االنـحناء الـغوصـي الـتي  تحـدد بـواسـطة قـرص ثـنائـي 
الـبعاد سـتعتمد عـلى تـوجـه الـقرص . فـي الـحقیقة هـناك عـالقـة بـین كـل انـحناءات الـقرص الـممكنة عـند نـقطة مـعینة مـأخـوذة مـعا و 
هـي یـجب أن تـشكل تـنسور ( لـماذا ؟ ) ( تحـدي ny	287 ) . بـكلمات أخـرى قـیم االنـحناء الـغوصـي تـعرف مـجسم قـطعي عـند 
كـل نـقطة . مـن أجـل وصـف  كـامـل لـالنـحناء ، بـالـتالـي عـلینا أن نحـدد ، كـما فـي أي تـنسور فـي األبـعاد الـثالثـیة قـیم االنـحناء 

الغوصیة األساسیة في االتجاهات المتعامدة الثالث التي تقابل المحاور الرئیسي للمجسم القطعي . *  

مـا هـي قـیم االنـحناء لـفراغ ثـالثـي األبـعاد حـولـنا ؟ فـي عـام 1827 قـام الـریـاضـي و الـفیزیـائـي كـارل فـریـدریـش غـاوص **بـالـقول  
 . π أن علینا أن نتأكد فیما إذا كانت الزوایا الثالث المشكلة بثالثة ذرى جبل قرب مكان إقامته مجموعها هو

في هذه األیام من المعروف أن االنحراف δ عن الزاویة π على سطح  

rexcess = r −   A /4π



 ----

*هـذه الـقیم الـثالث لـلقرص لیسـت مسـتقلة و لـكن نـظرا ألنـها مـأخـوذة مـعا یـجب أن تـعطي انـحناء الحجـم الـمتوسـط الـمذكـور 
K .وإجـماال هـناك بـالـتالـي ثـالثـة قـیم سـلمیة مسـتقلة تـصف االنـحناء فـي األبـعاد الـثالثـیة ( عـند كـل نـقطة ) . وبـاسـتخدام تـنسور 
الـقیاس gab و تـنسور ریـكي Rab الـذي سـیعرضـه أدنـاه ، فـإن إحـدى اإلمـكانـیات هـي أخـذ   مـن أجـل األعـداد المسـتقلة الـثالث 

 . R	=	-2K	,	RabRab	&	detR/detg القیم

**كـارل فـریـدریـش عـوص ( ولـد عـام 1777	 فـي بـراونـشفایـج، و تـوفـي عـام 1855 فـي جـوتـنجن ) مـع لـیونـارد أویـلر كـانـا أهـم 
ریـاضـیین فـي كـل الـزمـان . ( اسـمه یـكتب Gauss فـي الـكتب اإلنجـلیزیـة ) . الـطفل الشهـیر المعجـزة عـندمـا كـان بـعمر 19 عـامـا 
www.mathworld.wolfram.com/ فـــقد أنـــشأ الـــمضلع الســـبع عشـــري بـــواســـطة مـــنقلة و مســـطرة ( أنـــظر
Heptadecagon.html ) وقـد كـان فـخورا جـدا بـنتیجته بـأن وضـع رسـما لـلشكل عـلى قـبره . و قـد أنـتج غـاوص الـكثیر مـن 
الـنتائـج فـي نـظریـة األعـداد ، الـطبولـوجـیا ، اإلحـصاء ، األعـداد الـعقدیـة و الـهندسـة الـتفاضـلیة  الـتي هـي جـزء مـن الـریـاضـیات 
الحـدیـثة الـتي تحـمل اسـمه . و مـن بـین الـعدیـد مـن إنـجازاتـه ، فـقد أنـتج نـظریـة االنـحناء و طـور الـهندسـة غـیر اإلقـلیدیـة وقـد عـمل 

أیضا في الكهرطیسیة و الفلك .  

	pauca	sed : كـان غـاوص شـخصیة صـعبة و عـمل دائـما لـنفسه و لـم یـؤسـس مـدرسـة . وقـد نشـر الـقلیل حـیث أن شـعاره كـان
matura . و بـالـنتیجة عـندمـا نشـر ریـاضـي آخـر نـتیجة جـدیـدة فـقد وضـع كـتابـا بـین فـیه أنـه تـوصـل لـنفس الـنتیجة تـمامـا قـبل 

          www.sub.uni-goetngen.de سنوات من ذلك . و كتبه الشهیرة متوفرة على اإلنترنت في

لجسم ذو كتلة M ونصف قطر r یعطى بالشكل:	

 !

هـذه الـعالقـة هـي نـوعـیة مـن أجـل هـندسـة الـقطوع الـزائـدة . مـن أجـل حـالـة االنـحناء الـسالـب الـریـاضـي K فـإن أول مـساواة 
اسـتنتجت مـن قـبل یـوهـان المـبرت .* أول مـعادلـة أتـت فـقط بـعد قـرن ونـصف ، وهـي مـن أینشـتایـن ، و الـذي أوضـح أن االنـحناء 
 δ لـلفراغ حـولـنا مـرتـبط بـالـكتلة و الـجاذبـیة لـلجسم . و مـن أجـل حـالـة األرض و الـمسافـات الـنوعـیة لـلجبال فـإن الـزاویـة K الـسالـب
هـي مـن مـرتـبة rad	14-10 . و لـم یـكن لـدى غـاوص الـفرصـة لـیكتشف أي انحـراف و فـي الـحقیقة لـم یـكشف شـیئا . حـتى الـیوم 
الـدراسـات بـواسـطة الـلیزرات و األجهـزة عـالـیة الـدقـة لـم تـكشف أي انحـراف كـذلـك عـلى األرض . و إن عـامـل الـتناسـب الـذي 
یحـدد انـحناء الـفراغ – الـزمـن عـلى سـطح األرض هـو بـبساطـة صـغیر جـدا . ولـكن غـاوص لـم یـعلم كـما نـعلم الـیوم أن الـجاذبـیة و 

االنحناء یمضیان معا . 

االنحناء في الفراغ – الزمن  

" إن رأسنا مدور من أجل السماح لنا بالتفكیر بتغییر االتجاه "  

فرانسیس بیكابیا    

فـي الـطبیعة بـواسـطة األبـعاد الـربـاعـیة لـلفراغ – الـزمـن فـإن تحـدیـد االنـحناء یـتطلب طـریـقة أكـثر عـمال . أوال اسـتخدام إحـداثـیات 
الـفراغ – الـزمـن تـلقائـیا یـدخـل سـرعـة الـضوء c كحـد سـرعـة . أیـضا ، لـكون عـدد األبـعاد أربـعة ، فـإنـنا نـتوقـع أنـواع عـدیـدة مـن 
االنـحناء : نـتوقـع قـیمة لـالنـحناء الـمتوسـط فـي نـقطة ، مـعرفـة بـمقارنـة الحجـم الـربـاعـي لـكرة ربـاعـیة فـي الـفراغ – الـزمـن مـع تـلك 
المسـتنتجة مـن نـصف الـقطر الـمقاس و بـالـتالـي نـتوقـع مجـموعـة مـن انـحناءات مـتوسـطة تـقریـبا  مـعرفـة بـواسـطة أحـجام ثـالثـیة أو 
كـرات ثـالثـیة فـي  تـوجـهات عـدیـدة   إضـافـة إلـى مجـموعـة مـن االنـحناءات مـنخفضة المسـتوى الـمعرفـة بـواسـطة مـساحـات ثـنائـیة 

اعتیادیة ألقراص ثنائیة في حتى توجهات أكثر . و من الواضح أننا بحاجة لنظام ما لتحمل هذه المجموعة .  

http://www.mathworld.wolfram.com/Heptadecagon.html
http://www.mathworld.wolfram.com/Heptadecagon.html
http://www.sub.uni-goettingen.de


لـحسن الحـظ فـإن الـفیزیـاء یـمكن أن تـجعل الـریـاضـیات أسهـل . و سـوف نـبدأ بـتعریـف مـا نـعنیه بـاالنـحناء فـي الـفراغ – الـزمـن . و 
لـتحقیق هـذا نسـتخدم تـعریـف االنـحناء فـي الـشكل 83 . كـما هـو مـبین فـي الـشكل فـإن االنـحناء K ایـضا یـصف كـیف تـتباعـد أو 

تتقارب الخطوط الجیودیزیة .  

الـجیودیـزیـا هـي مـسارات أكـثر اسـتقامـة عـلى سـطح أي تـلك الـمسارات الـتي سـتتبعها سـیارة صـغیرة أو دراجـة ثـالثـیة  إذا قـیدت 
عـلى سـطح مـع إبـقاء عجـلة الـقیادة مسـتقیمة .مـوضـعیا فـإن الـجیودیـزیـا هـي خـطوط مـتوازیـة . إذا كـان جـملتین جـیودیـزیـتین 

قریبتین في فراغ منحني ، فإن المسافة بینهما  s ستتغیر على طول الجیودیزیا ( تحدي 288e ). و هذا یحدث بالشكل : 

 !

 ---

 π یوهان المبیرت ( 1777-1728 ) ریاضي سویسري وفیلسوف . من بین العدید من إنجازاته ، فقد أثبت عدم تناسب*
وأیضا العدید من قوانین البصریات سمیت باسمه  

**" إن رأسـنا مـدور مـن أجـل الـسماح ألفـكارنـا بـتغییر االتـجاه " ، فـرانسـیس بـیكابـیا ( ولـد عـام 1879 فـي بـاریـس و تـوفـي عـام 
1953 فیها ) تجریدي و رسام سریالي .   

 !

الشكل 84	 - قیاس تأثیرات المد و الجزر النحناء الفراغ – الزمن 

حـیث l تـقیس الـطول عـلى الـمسار الـجیودیـزي . و هـنا K هـي بـؤرة / محـرق االنـحناء ، بـكلمات أخـرى ، مـربـع نـصف قـطر 
االنـحناء العكسـي . و فـي حـال الـفراغ – الـزمـن هـذه الـعالقـة تـعمم بـتعویـض الـزمـن األصـلي τ ( یـؤقـت سـرعـة الـضوء ) مـن أجـل 

الطول األصلي . و بالتالي الفصل و االنحناء ترتبطان بالشكل :   

 !

لـكن هـذا بـالـتعریـف تـسارع ! و فـي الـفراغ – الـزمـن الـجیودیـزیـا هـي مـسارات تـتبعها الجسـیمات الـساقـطة بـشكل حـر . وبـتعبیر 
آخـر مـا هـو  فـي الـحالـة الـفراغـیة الـصرفـة یـوصـف بـاالنـحناء , فـي حـال الـفراغ – الـزمـن یـصبح الـتسارع النسـبي لجسـیمین 
 ، I قـریـبین یـسقطان بـشكل حـر . فـي الـواقـع ، لـقد صـادفـنا هـذه الـتسارعـات : وهـي تـصف تـأثـیرات الـمد و الجـزر (   المجـلد

صفحة 197 ) . باختصار ، انحناء الفراغ – الزمن و تأثیرات المد و الجزر هما بدقة نفسهما .  



مـن الـواضـح أن قـیمة تـأثـیرات الـمد و الجـزر ، و بـالـتالـي االنـحناء ، سـتعتمد عـلى الـتوجـه – بـشكل أكـثر دقـة عـلى تـوجـه مسـتوي 
الـفراغ – الـزمـن الـمشكل بـواسـطة سـرعـتي الجسـیمین . یـبین الـشكل 84 أن إشـارة تـأثـیرات الـمد و الجـزر و بـالـتالـي إشـارة 
االنحناء تعتمد على التوجه : الجسیمات أعلى من بعضها البعض تتباعد و الجسیمات التي بجانب بعضها البعض تتقارب . 

                ( 289	ny تحـدي )  ( كـم عـددهـا ؟ ) ، تـنسور ، بـحیث أنـه الحـقا سـنضیق أدلـة لـه 	K تـعریـف االنـحناء أیـضا یـقتضي أن
و إن الـمرح هـو أنـنا نـتجنب األدلـة لـفترة بـالـنظر إلـى تـشكیل خـاص مـن االنـحناءات الـفراغـیة ( الـمرجـع 187 ) . إذا أخـذنـا ثـالث 
مسـتویـات فـي الـفراغ ، و كـلها مـتعامـدة مـع بـعضها الـبعض عـند نـقطة مـعینة ، فـإن مجـموع مـا یـعرف بهـذه االنـحناءات الـمقطعیة 
الـثالث ال تـعتمد عـلى الـمراقـب . ( هـذا یـقابـل أثـر الـتنسور ) . هـل یـمكنك إثـبات هـذا بـاسـتخدام تـعریـف االنـحناء الـمعطى لـلتو ؟ ( 
	K(12)	, 290 ) . إن مجـموع االنـحناءات الـمقطعیة الـثالث الـمعرف مـن أجـل المسـتویـات الـمتعامـدة بـشكل مـتبادل	ny تحـدي

 ( 291	ny تحدي ) یرتبط بنصف قطر الزیادة المعرف أعاله . هل یمكنك إثبات كیف ؟ 				K(23)	&	K(31)

إذا كـان سـطح یـملك انـحناء ثـابـت أي نـفس االنـحناء فـي كـل الـمواقـع ، فـإن األجـسام الـهندسـیة یـمكن أن تتحـرك حـولـه بـدون 
  . ( 292	ny تحدي ) تشویهه . هل یمكنك تصویر هذا ؟

فـي الـملخص ، انـحناء الـفراغ – الـزمـن هـو مـفهوم حـدسـي الـذي یـصف كـیف یـتشوه الـفراغ – الـزمـن . إن االنـحناء الـموضـعي 
لـلفراغ – الـزمـن یحـدد بـاتـباع الحـركـة الـقریـبة لـألجـسام الـساقـطة بـشكل حـر . ( الـمرجـع 188 ) . إذا تخـلینا فـراغ ( - زمـن) 
كـفراش كـبیر مـكون مـن قـطعة كـبیرة مـن الـمطاط الـتي  نـعیش فـیها ، فـإن االنـحناء عـند نـقطة یـصف كـیف یـهصر هـذا الـفراش 
عـند تـلك الـنقطة . و نـظرا ألنـنا نـعیش داخـل الـفراش ، فـإنـنا بـحاجـة السـتخدام الـطرق الـداخـلیة ، مـثل أنـصاف األقـطار الـزائـدة و 

االنحناءات المقطعیة ، لوصف التشوه .  

النسـبیة الـعامـة غـالـبا تـبدو صـعبة الـتعلم بسـبب أن الـناس ال یـحبون الـتفكیر حـول الـفراغ كـفراش ، و حـتى الـقلیل یشـرحـونـه بهـذه 
الـطریـقة . و نـتذكـر أنـه لـمئات الـسنین كـان األمـر مـسألـة إیـمان لـكل فـیزیـائـي لـلقول بـأن الـخالء فـارغ . و هـذا یـبقى صـحیحا ! 

على أن الخالء مثل الفراش ، أو المادة یساعد في العدید من الطرق لفهم النسبیة العامة .  

االنحناء المتوسط و الحركة في النسبیة العامة 

إن نـصف النسـبیة الـعامـة هـي تـعبیر بـأن أي جـسم یتحـرك عـلى طـول الـجیودیـزیـا ، أي عـلى طـول مـسارات الـزمـن األصـلي 
األعـظمي . و الـنصف اآلخـر مـحتوى فـي عـبارة وحـیدة: بـالنسـبة لـكل مـراقـب ، مجـموع االنـحناءات الـمقطعیة الـفراغـیة الـثالث 

األصلیة في نقطة ، االنحناء المتوسط یعطى بالشكل :   

 !

حـیث W(0)  كـثافـة الـطاقـة األصـلیة عـند الـنقطة . و األدلـة الـسفلیة تشـیر إلـى االنـحناءات الـمختلطة الـمعرفـة بـواسـطة االتـجاهـات 
المتعامدة الثالث 3	&	2	,	1 . هذا كل النسبیة العامة في مقطع . 

نـحن نـعلم أن الـفراغ – الـزمـن مـنحني حـول الـكتلة و الـطاقـة . الـعالقـة (194) تحـدد كـم الـكتلة و الـطاقـة تـحني الـفراغ .                    
و نالحظ أن العامل في الطرف األیمن هو 2π مقسم على القوة األعظمیة .  

	M	= یـوجـد بـسهولـة بـاسـتخدام نـصف قـطر الـزیـادة الـمعرف أعـاله ، بـإدخـال الـكتلة ( 293	e تحـدي )  إن الـوصـف الـمكافـئ
/c2	VW(0) . من أجل مساحة السطح A للحجم الكروي V الذي یحتوي الكتلة لدینا :   

 !

باختصار تؤكد النسبیة العامة أنه بالنسبة لكل مراقب نصف قرط الزیادة لكرة صغیرة یعطى بالكتلة داخل الكرة .*  



الحـظ أن كـال الـوصـفین یـقتضیان أن انـحناء الـفراغ الـمتوسـط فـي نـقطة فـي الـفراغ الـخالـي تـتالشـى . و كـما سـنرى قـریـبا هـذا 
یـعني أنـه قـرب كـتلة كـرویـة فـإن سـالـب االنـحناء بـاتـجاه الـكتلة یـساوي إلـى ضـعف االنـحناء حـول الـكتلة ، و المجـموع الـكلي 

بالتالي صفر .  

 ---

 *الشيء اآلخر ، الصیغة المكافئة هي أنه من اجل أنصاف األقطار الصغیرة فإن المساحة A	 تعطى بالشكل : 

 !

حیث R القیمة السلمیة لریكي و التي ستقدم الحقا .  

یـختلف االنـحناء مـن نـقطة ألخـرى . بـشكل خـاص إن وصـفین یـقتضیان أنـه إذا تحـركـت الـطاقـة فـإن االنـحناء سـیتحرك 
معها .باختصار كل من انحناء الفراغ و كما سنرى قریبا انحناء الفراغ – الزمن یتغیران مع الفراغ و الزمن .  

نـالحـظ أنـه فـي قـبول أن االنـحناء لـه تـأثـیر مـزعـج : السـرعـة النسـبیة لـلمراقـبین الـبعیدیـن تـكون غـیر محـددة . هـل یـمكنك أن تـعطي 
الـدلـیل ؟ ( تحـدي ny	294 ) فـي الـفراغ الـمنحني ، السـرعـة النسـبیة مـعرفـة فـقط مـن أجـل األجـسام الـقریـبة – فـي الـحقیقة فـقط مـن 
أجـل األجـسام بـال مـسافـة ،عـلى اإلطـالق . و السـرعـات النسـبیة لـألجـسام الـبعیدة هـي مـعرفـة جـیدا فـقط فـي الـفراغ المسـطح . 
الـكمیات الـتي تظهـر فـي الـعالقـة (194	) هـي مسـتقلة عـن الـمراقـب . لـكن  غـالـبا الـناس یـریـدون اسـتخدام كـمیات تـابـعة لـلمراقـب . 
و الـعالقـة بـالـتالـي تـصبح أكـثر تـعقیدا ، الـمعادلـة الـوحـیدة(194) یـجب أن تنشـر إلـى عشـر مـعادالت تـسمى مـعادالت الـحقل 
ألینشـتایـن ، و هـذه سـتدرس أدنـاه ، و لـكن قـبل أن نـفعل ذلـك ، سـوف نـتأكـد أن النسـبیة الـعامـة لـها مـعنى . و سـوف نـتجاوز الـتأكـد 

بأنها تحتوي النسبیة الخاصة كحالة محدودة و نذهب مباشرة لالختبار األساسي . 

 الجاذبیة العامة 

" السبب الوحید الذي یبقیني هنا هو الجاذبیة "  

مجهول  

مـن أجـل السـرعـات الـصغیرة و قـیم االنـحناء الـمنخفضة فـإن االنـحناءات الـزمـنیة  K(0j) یـتبین أن لـها صـفة خـاصـة . فـي هـذه 
الـحالـة یـمكن تـعریـفها كمشـتقات فـراغـیة ثـانـیة لـتابـع سـلمي وحـید φ ( تحـدي 296e) . بـتعبیر آخـر ، فـي الـحاالت الـیومـیة یـمكننا 

كتابة :  

 !

فـي الـحاالت الـیومـیة الـتقریـب مـمتاز و الـتابـع φ یـتبین أنـه كـمون الـجاذبـیة  . و بـدال مـن ذلـك فـإن السـرعـات الـمنخفضة                  
و االنحناء المنخفض یقتضي أنه یمكننا وضع ∞	!c	&	ρc2	=	W(0)		 بحیث أننا نحصل على :  

 !

بـتعبیر آخـر مـن أجـل السـرعـات الـصغیرة ، الـفراغ مسـطح و الـكمون φ یـخضع لـمعادلـة بـواسـون . الـجاذبـیة الـعامـة بـالـتالـي حـقیقة 
هي حد السرعة المنخفضة و االنحناء المنخفض للنسبیة العامة .  



هـل یـمكن أن تـبین أن الـعالقـة (194) بـین االنـحناء و كـثافـة الـطاقـة فـعال تـقتضي فـي تـقریـب أكـثر دقـة أن الـزمـن قـرب الـكتلة 
یعتمد على االرتفاع كما ذكرنا أعاله ؟ ( صفحة		157 ) . 

جملة قیاس شفارتس شیلد  

مـا هـو تـمامـا انـحناء الـفراغ – الـزمـن قـرب كـتلة كـرویـة ؟ ( الـمرجـع 187 ) الـجواب أعـطي فـي عـام 1915	 مـن قـبل كـارل 
شفارتز شیلد الذي حسب النتیجة في خدمته العسكریة في الحرب العالمیة األولى . و بالتالي سمى أینشتاین الحل باسمه .    

في اإلحداثیات الكرویة العنصر الخطي هو ( صفحة 145 ) 

 !

 ( 297	ny تحدي ) انحناء جملة قیاس شفارتس شیلد بالتالي تعطى بالشكل

 !

فـي كـل مـكان . ( الـمرجـع 187 ) . إن الـتبعیة عـلى r3/1 تـنتج مـن الـتبعیة الـعامـة لـكل تـأثـیرات الـمد و الجـزر الـتي حسـبناهـا لـلتو 
فـي الـفصل حـول الـجاذبـیة الـعامـة .( مجـلد I ، صـفحة 197 ) . الـعوامـل G/c2 هـي نـاتـجة عـن الـقوة األعـظمیة لـلجاذبـیة .فـقط 
الـعوامـل األولـیة الـعددیـة یـجب حـسابـها مـن النسـبیة الـعامـة . إن االنـحناء الـمتوسـط یـتالشـى بـوضـوح كـما یـفعل مـن أجـل كـل الـنقاط 

في الخالء ( تحدي ny	298 ) . كما هو متوقع فإن قیم االنحناءات قرب سطح األرض هو صغیر بشكل متزاید. 

فضول و تحدیات مرحة حول االنحناء  

" یجب على المرء اتباع میله الخاص ، خاصة إذا كان یتسلق ألعلى "  

أندریه جید  

إن ذبـابـة تحـط خـارج كـأس زجـاجـي ، أدنـى بـواحـد سـنتمتر مـن حـافـته . إن نـقطة مـن العسـل واقـعة فـي مـنتصف ارتـفاع الـكأس 
أیـضا فـي الـخارج أدنـى بـسنتمتریـن مـن حـافـته . مـا هـي أقـصر مـسافـة مـن الـذبـابـة إلـى الـقطرة ؟ ( تحـدي 299e ) . مـا هـي أقـصر 

مسافة إذا كانت القطرة في داخل الكأس ؟  

 *   *    

 ( 300e تحدي ) أین النقاط األعلى و األخفض لالنحناء الغوصي على بیضة ؟

   

  

االنحناء ثالثي  األبعاد : تنسور ریكي **  

" كل ولد صغیر في الشارع في مدینتنا الریاضیة جوتنجن بعلم أكثر عن الهندسة رباعیة األبعاد من أینشتاین . على أنه 
أینشتاین قام بالعمل ولیس الریاضیین العظام " 



دیفید هلبرت  

  ----

*"على المرء میله الخاص ، خاصة إذا كان یتسلق ألعلى "  

***كل ولد صغیر في الشارع في مدینتنا الریاضیة جوتنجن بعلم أكثر عن الهندسة رباعیة األبعاد من أینشتاین . على أنه 
أینشتاین قام بالعمل ولیس الریاضیین العظام "  

***بقیة هذا الفصل  یمكن تجاوزها في القراءة األولى  

 *   *  

اآلن لدینا شعور عن االنحناء ، لنصفه بشكل یسمح ألي مراقب أن یتحدث لمراقب آخر . لسوء الحظ هذا یعني استخدام 
العالقات ذات التنسورات . في البدایة هذه العالقات تبدو مروعة . التحدي هو رؤیة في كل من العالقات النقطة األساسیة 

( مثال بنسیان كل األدلة لبرهة ) و عدم االضطراب بسبب تلك األحرف الصغیرة المنتشرة في كل مكان .  

لـقد ذكـرنـا أعـاله أن الـفراغ – الـزمـن ربـاعـي األبـعاد یـوصـف بـانـحناء ثـنائـي ، انـحناء ثـالثـي و انـحناء ربـاعـي . الـعدیـد مـن 
الـمقدمـات للنسـبیة الـعامـة تـبدأ بـاالنـحناء الـثالثـي و یـصف االنـحناء الـثالثـي الـتمییز بـین الحجـم الـثالثـي الـمحسوب مـن نـصف 
الـقطر و الحجـم الـثالثـي الـفعلي . و الـتفاصـیل مـوصـوفـة بـواسـطة تـنسور ریـكي .* و بـدراسـة االنحـراف الـجیودیـزي ، یـنتج أن 

تنسور ریكي یصف كیف شكل الغیمة الكروبة للجسیمات الساقطة بشكل حر – غیمة القهوة – تتشكل على طول مسارها 

و بـشكل أكـثر دقـة فـإن تـنسور ریـكي Rab ( الـصیغة الـدقـیقة لـه ) للمشـتق الـثانـي لـلزمـن لحجـم الـغیمة مـقسمة عـلى حجـم الـغیمة . 
فـي الـخالء ( مـرجـع 190 )، حجـم مـثل هـذه الـغمیة لـلقهوة الـساقـطة یـبقى دائـما ثـابـت ، وهـذا بـالـرغـم مـن الـتشوه الـناتـج عـن قـوة 
الـمد و الجـزر  ( صـفحة 191 ) . یـوضـح الـشكل 84 أن الـجاذبـیة ال تـغیر أحـجام غـیمة الـقهوة . و بـاخـتصار تـنسور ریـكي هـو 

  . □φ أو بشكل أفضل المشابه رباعي األبعاد φΔ الشكل النسبي العام لالبالسیان الكمون

االنحناء المتوسط : مقدار ریكي السلمي  

الـتعریـف األكـثر شـموال و لـكن األقـل تـفصیال لـالنـحناء هـو الـذي یـصف الـتمییز بـین الحجـم الـربـاعـي الـمحسوب مـن نـصف الـقطر 
الـمقاس و الحجـم الـربـاعـي الـفعلي . هـذا هـو االنـحناء الـمتوسـط عـند نـقطة الـفراغ – الـزمـن و یـمثل بـما یـعرف بـمقدار ریـكي 

السلمي R المعرف بالشكل :  

 !

یـنتج أن مـقدار ریـكي السـلمي یـمكن اسـتنتاجـه مـن تـنسور ریـكي بـما یـعرف بـالـتقلص ، الـذي هـو عـملیة أخـذ مـتوسـط 
دقیقة .بالنسبة للتنسورات ذات المرتبة الثانیة التقلص هو نفس أخذ األثر :  

 !

مـقدار ریـكي السـلمي یـصف االنـحناء الـمتوسـط عـبر الـفراغ و الـزمـن . فـي صـورة الـغیمة الـكرویـة الـساقـطة ، فـإن مـقدار ریـكي 
السـلمي یـصف تـغیر الحجـم لـلغیمة . و مـقدار ریـكي السـلمي دائـما یـتالشـى فـي الـخالء . و هـذه الـنتیجة تـسمح لـنا بـربـط االنـحناء 

  . ( 301	ny تحدي ) الفراغي بتغیر الزمن مع االرتفاع على سطح األرض . ( تحدي

تنسور أینشتاین  



بـعد سـنتین مـن الـعمل الـشاق ، اكـتشف أینشـتایـن أن أفـضل كـمیة لـوصـف االنـحناء فـي الـطبیعة لیسـت تـنسور ریـكي Rab و لـكن 
تنسور مكون منه . و هذا ما یعرف بتنسور أینشتاین Gab معرف ریاضیا ( من أجل ثابت الكون المتالشي ) بالشكل :  

 !

 ---

*جورجیو ریكي – كوباسترو ( ولد عام 1853 في لوجو و توفي عام 1925 في بولونیا) . وهو أب ما یعرف بحساب 
التفاضل  و أیضا یعرف بحساب ریكي ، وكان تولیو لیفي – شیفیتا تلمیذه . 

لیس من الصعب فهم معناه . القیمة G00 هي مجموع االنحناءات المقطعیة  في مستویات  متعامدة مع االتجاه 0	 و بالتالي 
مجموعة كل االنحناءات المقطعیة :   

 !

بـشكل مـشابـه فـإن الـبعد i لـلعنصر الـقطري Gii ( بـاألخـذ بـاالعـتبار إشـارات الـناقـص للجـملة الـمتریـة ) لـالنـحناءات الـمقطعیة فـي 
المستویات المتعامدة في االتجاه i . مثال لدینا :  

 !

الـتمییز بـین تـنسور ریـكي و تـنسور أینشـتانـیت یـكمن فـي الـطریـقة الـتي تجـمع بـها االنـحناءات الـمقطعیة : األقـراص الـحاویـة عـلى 
اإلحـداثـي  الـمعین مـن أجـل تـنسور ریـكي ، و األقـراص الـمتعامـدة مـع اإلحـداثـي مـن أجـل تـنسور أینشـتایـن . و كـالهـما یـصف 
انـحناء الـفراغ – الـزمـن بـشكل جـید مـتساوي  ، و تـثبیت واحـد یـعني تـثبیت أآلخـر . ( مـا هـو األثـر و مـعین تـنسور أینشـتایـن ؟ 

  . ( 302d تحدي  )

تـنسور أینشـتایـن هـو مـتناظـر الـذي یـعني أن لـه عشـرة مـركـبات مسـتقلة . األكـثر أهـمیة أن تـباعـده یـتالشـى ، و بـالـتالـي فـهو یـصف 
كمیة مصونة . هذه كانت الخاصة األساسیة التي سمحت ألینشتاین أن یربطها مع الكتلة و الطاقة بلغة ریاضیة . 	

وصف كمیة الحركة ، الكتلة و الطاقة  

مـن الـواضـح بـالنسـبة لـلوصـف الـكامـل لـلجاذبـیة ، حـركـة كـمیة الحـركـة و الـطاقـة تـحتاج ألن تحـدد قـیمتها بـحیث أن الـمراقـب یـمكن 
أن یتحـدث ألي مـراقـب آخـر . لـقد رأیـنا أن كـمیة الحـركـة و الـطاقـة دائـما تظهـر مـعا فـي األوصـاف النسـبیة ، و الخـطوة الـتالـیة 

هي بالتالي إیجاد كیف یمكن تحدید مقدار حركاتها من أجل المراقبین العامین .  

	p یـجب أن یـعرف بـاسـتخدام شـعاع الـطاقـة – كـمیة الحـركـة T بـالنسـبة للجـمیع فـإن الـمقدار الـذي یـصف الـطاقـة ،لـنسمه
mu=(γmc,γmv)= للنسـبیة الـخاصـة . أیـضا T ال یـصف جسـیم وحـید ، فـإنـه مـن األكـثر عـملیة لـنا أن نسـتخدم T لـیصف 
كـثافـة الـطاقـة و كـمیة الحـركـة . و T	 سـیكون بـالـتالـي حـقال ، و یـعتمد عـلى الـزمـن و الـفراغ و هـي حـقیقة یـشار لـها عـادة بـالـشكل 

  . T=	T(t,x)

نـظرا ألن كـثافـة الـطاقـة – كـمیة الحـركـة T تـصف الـكثافـة فـي الـفراغ و الـزمـن  فـي كـل نـقطة مـن الـفرغ – الـزمـن و مـن أجـل كـل 
سـطح مـتناهـي فـي الـصغر dA حـول تـلك الـنقطة ، فـإنـه تـدفـق الـطاقـة – كـمیة الحـركـة dp عـبر السـطح . بـتعبیر آخـر T یـعرف 

بالعالقة :  



 !

 	T نظرا ألن كثافة الطاقة – كمیة الحركة عامل تناسب بین شعاعین فإن . dA السطح یفترض أنه یتمیز بشعاع ناظمه
تنسور . بالطبع نتحدث هنا عن تدفقات رباعیة و أسطح رباعیة . بالتالي تنسور كثافة الطاقة – كمیة الحركة یمكن أن یقسم 

بالشكل التالي :  

 !

حـیث ∞ω=T  هـو قـیمة سـلمیة ثـالثـیة و S هـو شـعاع ثـالثـي و t هـو تـنسور ثـالثـي . الـكمیة الـكلیة T تـسمى تـنسور الـطاقـة – كـمیة 
الحركة . و لها خاصیتین رئیسیتین : هي متناظرة و تباعدها یتالشى .   

تناظر التنسور T هو نتیجة مصونیة كمیة الحركة الزاویة . و التباعد المتالشي للتنسور T غالبا یكتب بالشكل : 

 !

یـقتضي أن الـتنسور یـصف كـمیة مـصونـة . و فـي كـل حجـم ، الـطاقـة یـمكن أن تـتغیر فـقط عـن طـریـق الـتدفـق عـبر السـطح 
الحـدي . هـل یـمنك إثـبات أن وصـف الـطاقـة – كـمیة الحـركـة بـواسـطة هـذا الـتنسور یـحقق الشـرط بـأن أي مـراقـبین مـختلفین فـي 

  . ( 303	ny تحدي ) الموضع ، الجهة ، السرعة و التسارع یكن أن یوصال نتائجهما لبعضهما البعض ؟

تـنسور كـثافـة الـطاقـة – كـمیة الحـركـة یـعطي وصـفا كـامـال لـتوزیـع الـطاقـة ، كـمیة الحـركـة و الـكتلة عـبر الـفراغ و الـزمـن . 
كمثال ، لنحدد كثافة الطاقة – كمیة الحركة لسائل متحرك . من أجل سائل ذو كثافة ρ ، ضغط p	 و سرعة رباعیة u لدینا:  

    

 !

 	p 0 وρ   ، ρ  0 هـو الـكثافـة الـمقاسـة فـي اإلطـار المتحـرك الـمرافـق وهـي تـعرف بـالـكثافـة األصـلیة.* مـن الـواضـح أنρ حـیث
تعتمد على الفراغ و الزمن .  

بـالـطبع بـالنسـبة لـسائـل مـن مـادة مـعینة نـحتاج ألن نـعلم كـیف یـرتـبط الـضغط p	 و الـكثافـة ρ . الـتمییز الـكامـل لـلمادة بـالـتالـي 
یتطلب معرفة العالقة :   

 !

هـذه الـعالقـة هـي خـاصـة بـالـمادة و بـالـتالـي ال یـمكن تحـدیـدهـا مـن النسـبیة . ویـجب أن تسـتنتج مـن مـكونـات الـمادة أو اإلشـعاع             
و تـبادل تـأثـیرهـما . و أبسـط حـالـة مـمكنة هـي الـغبار أي الـمادة الـمكونـة مـن جسـیمات نـقطیة ** حـیث ال تـأثـیر مـتبادل بـین 

الجسیمات على اإلطالق .  

*في اإلطار المتحرك المترافق لدینا بالتالي :  



 !

**حتى بالرغم من أن النسبیة العامة تمنع صراحة وجود الجسیمات النقطیة ، التقریب مفید في حاالت عندما المسافات بین 
الجسیمات كبیرة بالمقارنة مع حجمها الخاص .  

إن تنسور الطاقة – كمیة الحركة لها یعطى بالشكل :  

 !

  . ( 304	ny تحدي ) هل یمكنك شرح الفرق عن حالة السائل ؟

تـباعـد تـنسور الـطاقـة – كـمیة الحـركـة یـتالشـى مـن أجـل كـل األزمـنة و الـمواضـع كـما یـمكن أن تـرغـب بـالـتأكـد مـن ذلـك ( تحـدي 
ny	305 ). هـذه الـخاصـة هـي نـفس تـنسور أینشـتایـن الـمقدم أعـاله و لـكن قـبل أن نـعمل عـلى هـذه الـقضیة نـعطي مـالحـظة قـصیرة 
. نـحن ال نـأخـذ بـالحسـبان طـاقـة الـجاذبـیة ,و یـنتج أن طـاقـة الـجاذبـیة ال یـمكن تـعریـفها بـشكل عـام . بـشكل عـام الـجاذبـیة   ال تـملك 
طاـقةـ مرـتبـطة . فيـ الظـروف الخـاصةـ المـعینة مثـل الحـقول الضـعیفة فإـن الحرـكةـ البـطیئة ، أو الفـراغ – الزـمنـ المسطـح بال 
تـقارب ، یـمكننا تـعریـف الـعدد الـصحیح لـ G00 مـركـبة تـنسور أینشـتایـن كـطاقـة جـاذبـیة سـالـبة . طـاقـة الـجاذبـیة بـالـتالـي تـعرف فـقط 

بشكل  تقریبي وفقط من أجل البیئة الیومیة .*  

معادالت الحقل ألینشتاین  

"إن نظریة اینشتاین للنسبیة العامة تحجب الشكل الشاحب للكفر "  

صیاد الساحرة من بروستون حوالي 1953  

" هل تؤمن باإلله ؟ إجابة مفترضة بخمسین كلمة  "  

برقیة الحقة من قبل صائد ساحرات آخر إلى بطله ألبرت أینشتاین  

" أنا أؤمن بإله سبینوزا ، الذي كشف عن نفسه في التناغم المنظم لما هو موجود ، لیس اإلله المهتم باقدار و أفعال البشر " 

إجابة ألبرت أینشتاین  

إن مـعادالت اینشـتایـن الشهـیرة لـلحقل كـانـت أسـاس الـمخاوف الـدیـنیة الـعدیـدة . وهـي تـحتوي وصـف كـامـل للنسـبیة الـعامـة .                
و الـمعادالت یـمكن اسـتنتاجـها بـعدة طـرق . أبسـط طـریـقة السـتنتاجـها هـي الـبدء مـن مـبدأ الـقوة األعـظمیة  ( مـرجـع113) . 
الـطریـقة األخـرى هـي اسـتنتاجـها مـن فـعل هـیلبرت ( صـفحة 201	 ) كـما سنشـره فـیما یـلي . الـطریـقة الـثالـثة هـي مـانـفعله فـي 

الوقت الحاضر ، وهو تعمیم العالقة بین االنحناء و الطاقة لمراقبین عامین . 

معادالت أینشتاین للحقل تعطى بالشكل :  



 !

 ----

 (306s تحدي ) هذا التقریب یؤدي إلى تصور شهیر أن الطاقة الكلیة للكون هي صفر . هل توافق على ذلك ؟*

الثابت κ	 یسمى ثابت االقتران الجاذبي وقد قیس بأنه : 	

 !

و قـیمته الـصغیرة – الـقیمة 2π مـقسمة عـلى الـقوة األعـظمیة c2/4G – تـعكس ضـعف الـجاذبـیة فـي الـحیاة الـیومـیة ، أو بـشكل 
أفـضل صـعوبـة حـني الـفراغ – الـزمـن . إن الـثابـت Λ هـو الـثابـت الـكونـي الـمعروف ، یـقابـل كـثافـة حجـم طـاقـة الـخالء ( صـفحة 

243 ) أو الضغط Λ/κ . و إن قیمته المنخفضة هي من الصعب قیاسها تماما . القیمة المعتمدة حالیا هي : 	

   

 !

الـقیاسـات الـحالـیة , الـمحاكـاة تـبین أن هـذا الـبارامـتر حـتى بـالـرغـم ن أنـه عـددیـا قـریـب مـن الـمربـع العكسـي لـنصف الـقطر الـخالـي 
للكون فهو ثابت طبیعي الذي ال یتغیر مع الزمن . ( المرجع 191	) .  

فـي الـملخص ، مـعادالت الـحقل تـنص عـلى أن انـحناء نـقطة یـساوي لـتدفـق الـطاقـة – كـمیة الحـركـة عـبر تـلك الـنقطة مـع األخـذ 
بـالحسـبان كـثافـة طـاقـة الـخالء .بـتعبیر آخـر : الـطاقـة – كـمیة الحـركـة تـخبر الـفراغ – الـزمـن كـیف یـنحني بـاسـتخدام الـقوة 

األعظمیة كعامل تناسب .*  

الجاذبیة العامة – ثانیة  

	T و كـل مـركـبات  T∞	=	c2	ρ  مـعادالت الـحقل للنسـبیة الـعامـة یـمكن تبسـیطها فـي خـال كـون السـرعـات صـغیرة . فـي تـلك الـحالـة
 . ( 307	ny   تحدي ) نجد gab	=	ηab+hab في 	φ	=	(c2	/2)h00 و وضع κ تتالشى . باستخدام تعریف الثابت

 !

 ---



*توصل أینشتاین لمعادالت الحقل باستخدام عدد من التوجهات العقلیة التي سمیت المبادئ في المراجع ، الیوم العدید منها ال 
ترى بأنها أساسیة . على أننا سنعطي عرضا قصیرا عنها  

- مبدأ النسبیة العامة : معادالت الفیزیاء یجب التعبیر عنها بشكل تنسوري : حتى بالرغم من أنه من المعلوم الیوم أن كل 
المعادلة یمكن كتابتها بواسطة التنسورات حتى الجاذبیة العامة ، في العدید من الحاالت تتطلب عناصر مطلقة غیر فیزیائیة 

أي مقادیر التي تؤثر على مقادیر أخرى و لكن ال تؤثر على نفسها . ( المرجع 192 ) .  

هذه الفكرة غیر الفیزیائیة هي على عكس فكرة تبادل  التأثیر كما سنشرح الحقا .( المجلد III ، صفحة 249	)  

مـبدأ االقـتران األصـغري : مـعادالت الـحقل لـلجاذبـیة تـوجـد مـن تـلك الـعائـدة للنسـبیة الـخاصـة بـأخـذ أبسـط تـعمیم مـمكن. -
بالطبع اآلن تلك المعادلة معروفة و مختبرة تجریبیا ، هذا المبدأ ذو أهمیة تاریخیة فقط 	

مـبدأ الـتكافـؤ : الـتسارع غـیر قـابـل لـلتمییز مـوضـعیا عـن الـجاذبـیة وقـد اعـتدنـا عـلى الـقول بـأن الـفراغ – الـزمـن شـبه -
ریماني ، و أن الجاذبیة هي انحناءها . 	

مـبدأ مـاك : الـعطالـة نـاتـجة عـن تـبادل الـتأثـیر مـع بـقیة الـكون ، هـذا الـمبدأ صـحیح ، حـتى بـالـرغـم مـن أنـه غـالـبا یـقال -
بأنه ال یتحقق في النسبیة العامة . في أیة حال ، إنه لیس أصل النسبیة العامة ( صفحة 258 )	

هـویـة كـتلة الـجاذبـیة و الـكتلة الـعطالـیة : هـذا مـشمول فـي تـعریـف الـكتلة مـن الـبدایـة و لـكن یـعاد ذكـره دائـما فـي كـتب  -
النسبیة العامة و إنه ضمنیته مستخدمة في  تعریف تنسور ریمان 	

مـبدأ الـتقابـل : و هـو نـظریـة جـدیـدة أكـثر عـامـة ، بـحیث أن  النسـبیة الـعامـة یـجب أن تـرجـع إلـى نـظریـات سـابـقة ، فـي -
هذه الحالة الجاذبیة العامة أو النسبیة الخاصة عندما تقید بمجاالت التي تكون فیها هذه غیر صالحة . 

الذي اآلن معروف جیدا ، نظرا ألنه یمكن إعادة ذكره كالتالي : إذا جسم ذو كتلة m ، قرب جسم ذو كتلة M فإنه یتسارع 
بمقدار :  

 !

وهـي قـیمة مسـتقلة عـن الـكتلة m لـلجسم الـساقـط . و فـي الـحقیقة ، كـما لـوحـظ مـن قـبل غـالـیلیو كـل األجـسام تـسقط بـنفس 
الـتسارع ، بـشكل مسـتقل عـن حجـمها ، كـتلتها و لـونـها .. الـخ . فـي النسـبیة الـعامـة أیـضا الـجاذبـیة دیـموقـراطـیة كـلیا .*                  
و اسـتقالل الـسقوط الحـر عـن الـكتلة لـلجسم الـساقـط یـنتج مـن وصـف الـفراغ – الـزمـن كـفراش مـنحني . و األجـسام الـتي تتحـرك 

على الفراش تتحرك في نفس الطریقة ، بشكل مستقل عن قیمة الكتلة .  

فهم معادالت الحقل  

لـلحصول عـلى شـعور بـمعادالت الـحقل الـكلیة سـوف تسـیر بـشكل قـصیر عـبر خـواصـها الـرئیسـیة . أوال ، كـل الحـركـة نـاتـجة عـن 
انـحناء الـفراغ – الـزمـن هـي عـكوسـة ، قـابـلة لـلتفاضـل و بـالـتالـي تحـدیـدیـة . ( تحـدي 308e ) . الحـظ أن فـقط الحـركـة الـكامـلة 
لـلفراغ – الـزمـن و الـمادة و الـطاقـة ، لـها هـذه الـخواص . مـن أجـل حـركـة الجسـیمات فـقط ، الحـركـة فـي الـحقیقة غـیر عـكوسـة 

نظرا ألن بعض اإلشعاع الجاذبي عادة یتم إصداره .  

بتقلیص معادالت الحقل نجد من أجل الثابت الكوني المتالشي  العالقة التالیة من أجل القیمة السلمیة لریكي :  

  

 !

 . ( 309	ny تحدي ) . هذه النتیجة أیضا تقتضي أن العالقة بین نصف القطر الزائد و الكتلة داخل كرة



مـعادالت الـحقل هـي غـیر خـطیة فـي الـقیمة g مـما یـعني أن مجـموع الحـلول عـادة لیسـت حـلوال . و هـذا یـجعل الـبحث عـن حـلول 
صـعبا . و مـن أجـل الحـل الـكامـل لـمعادالت الـحقل ، فـإن الشـروط االبـتدائـیة و الحـدیـة یـجب أن تحـدد . و الـطرق لـلقیام بـذلـك 
تـشكل جـزءا مـتخصصا مـن الـفیزیـاء الـریـاضـیة ( الـمرجـع 193 ) و هـي لـن تـدرس هـنا . اعـتاد ألـبرت أینشـتایـن الـقول أن النسـبیة 
الـعامـة تـعطي فـقط فـهما لـجانـب واحـد مـن مـعادالت الـحقل (213	) و لـكن اآلخـر . هـل یـمكنك أن تـبین أي طـرف یـقصد . 

  . ( 310	ny تحدي )

 ----

 ba	 هـنا طـریـقة أخـرى لـبیان أن النسـبیة الـعامـة تـطابـق الـجاذبـیة الـعامـة . مـن تـعریـف تـنسور ریـمان ، نـعلم أن الـتسارع النسـبي
وسرعة الجسیمات القریبة ترتبط بالشكل :  

 !

من تناظرات R نعلم أن هناك φ بحیث أن -	=	ba	 هذا یعني أن  

 !

الذي یقتضي أن  

 !

و بإدخال ρvavb	=	Tab نحصل على  

 !

كما یمكن أن ترید أن تبین .  

مـاذا یـمكننا أن نـفعل لـصالـح مـعادالت الـحقل ؟ فـي الـحقیقة كـي نـكون صـریـحیین لـیس الـكثیر مـما فـعلناه حـتى اآلن . الـقلیل مـن 
الـعملیات تـتطلب اسـتخدام الـمعادالت كـلها . الـعدیـد مـن الـكتب عـن النسـبیة حـتى تـتوقـف بـعد كـتابـتها . و لـكن دراسـتها أمـر 
جـدیـر بـاالهـتمام . مـثال یـمكن لـلمرء أن یـبین أن حـل شـفارتـز شـیلد هـو فـقط حـل تـناظـري كـروي . بـشكل مـشابـه فـي عـام 1923 
أظهـر بـیركـهوف أن كـل حـل خـالئـي تـناظـري دورانـي هـو سـتاتـیكي . و هـذه هـي الـحالـة حـتى إذا كـانـت الـكتل نـفسها تتحـرك ، 

كما مثال خالل تقوض نجم .  

ربـما الـتطبیقات األكـثر جـماال لـمعادالت الـحقل هـي األفـالم الـعدیـدة الـتي صـنعت لـلعملیات النسـبیة . إن الشـبكة الـعالـمیة 
لـلمعلومـات حـافـلة بـالـعدیـد مـن هـذه األفـالم ، و هـي تـسمح لـلمرء بـرؤیـة مـا یحـدث عـندمـا تـصطدم الـثقوب الـسوداء ، و مـاذا 
یحـدث عـندمـا یـسقط الـمراقـب فـي ثـقب أسـود .. الـخ و لـتولـید هـذه األفـالم فـإن مـعادالت الـحقل عـادة تـلزم ألن تحـل مـباشـرة 

بدون تقریبات . *     

الـمجال اآلخـر لـلتطبیقات یـتعلق بـأمـواج الـجاذبـیة . إن  مـعادالت الـحقل الـكامـلة تـبین أن أمـواج الـجاذبـیة لیسـت تـوافـقیة ، ولـكنها 
غیر خطیة . األمواج الجیبیة موجودة فقط بشكل تقریبي ، من أجل  المطاالت الصغیرة .  

∇aφ



حـتى األكـثر أهـمیة ، إذا اصـطدمـت مـوجـتان فـي الـعدیـد مـن الـحاالت فـإن حـاالت شـذوذ الـفراغ مـتوقـع أن تظهـر أي نـقاط 
االنـحناء الـالنـهائـي . و هـذا  الـموضـوع كـله مـا یـزال مـوضـوع بـحث و یـمكن أن یـعطي تـصورات جـدیـدة مـن أجـل تحـدیـد مـقادیـر 

النسبیة العامة في السنوات القادمة .  

ننهـي هـذه الـفقرة بـمالحـظة جـانـبیة .عـادة مـعادالت الـحقل تـقرأ فـي اتـجاه واحـد فـقط كـما فـي قـل أن الـطاقـة – كـمیة الحـركـة تـنتج 
انـحناء . یـمكن لـلمرء أن یـقرأهـا فـي طـریـقة أخـرى فـقط ، عـندهـا حـساب الـطاقـة – كـمیة الحـركـة الزم إلنـتاج انـحناء نـعین . و 
عـندمـا یـفعل الـمرء هـذا یـكتشف أنـه لـیس كـل الـفراغ – الـزمـن مـمكن ، حـیث أن بـعضها سـتؤدي إلـى كـثافـات  طـاقـة سـالـبة ( أو 

كتلة)  . مثل هذه الحلول ستتعارض مع الحد المذكور أعاله لنسب   الطول إلى الكتلة للجمل الفیزیائیة .  

فعل هیلبرت – كیف ینحني الفراغ ؟  

عـندمـا نـاقـش أینشـتایـن بـحثه مـع دیـفید هـیلبرت ، وجـد هـیلبرت طـریـقة لـلقیام فـي بـضع أسـابـیع مـا أخـذ سـنین مـن أینشـتایـن . بـین 
هیلبرت أن النسبیة العامة في الفراغ الخالي یمكن وصفها بمبدأ أقل الفعل .  

عـلم هـیلبرت أن كـل الحـركـة تـقلل مـن الـفعل أي كـل الحـركـة تـقلل مـن الـتغیر . و قـد عـمل هـیلبرت عـلى إیـجاد الـالغـرانـجیان أي 
قـیاس الـتغیر ، مـن أجـل حـركـة الـفراغ – الـزمـن و بـشكل أكـثر دقـة انـحناء الـفراغ – الـزمـن . و مـن الـواضـح أن مـثل هـذا الـقیاس 

یجب أن یكون ثابتا بالنسبة للمراقب ، و بشكل خاص یجب أن یكون ثابتا تحت كل التغیرات الممكنة لنقطة النظر . 

الحـركـة الـناتـجة عـن الـجاذبـیة تتحـدد بـواسـطة االنـحناء . أي قـیاس انـحناء مسـتقل عـن الـمراقـب یـجب أن یـكون تـشكیال مـن قـیمة 
ریـكي السـلمیة R  و الـثابـت الـكونـي Λ . بهـذه الـطریـقة كـل مـن مـبدأ الـتكاقـؤ و الـتغیر المشـترك الـعام یـتم احـترامـهما و بـالـتالـي 

یصبح ذو معنى توقع أن التغیر في الفراغ – الزمن موصوف بالفعل S المعطى بالشكل :  

 !

 ---

  www.photon.at/-werner/black-earth  أنظر مثال الموقع*

الـعنصر الحجـمي dV یـجب أن یحـدد بـاسـتخدام هـذه الـعالقـة فـي الـحسابـات . الـثابـت الـكونـي Λ ( أضـیف بـعد سـنوات مـن عـمل 
هـیلبرت ) یظهـر كـإمـكانـیة  ریـاضـیة لـوصـف الـفعل األكـثر عـمومـا الـذي هـو ثـابـت عـن تـعددیـة الـشكل الـتفاضـلیة .وسـوف نـرى 

فیما یلي قیمته في الطبیعة ، بالرغم من كونه صغیرا ، فإنه یبدو مختلفا عن الصفر .  

یـمكننا أیـضا إضـافـة أمـر  لـفعل هـیلبرت ، و هـذا حـساب طـویـل بـالـتالـي یـؤكـد أن فـعل هـیلبرت یـسمح بـاسـتنتاج مـعادالت الـحقل 
ألینشـتایـن – و الـعكس بـالـعكس . كـال الـصیغتین مـتكافـئتین . إن فـعل هـیلبرت لـقطعة مـن الـفراغ – الـزمـن هـي بـالـتالـي تـكامـل 
الـعامـل السـلمي لـریـكي  إضـافـة إلـى ضـعفي الـثابـت الـكونـي عـبر تـلك الـقطعة . مـبدأ الـفعل األقـل یـنص عـلى أن الـفراغ – الـزمـن 

یتحرك بحیث أن هذا التكامل یتغیر بشكل قلیل قدر اإلمكان .  

نـالحـظ أن الـقوة األعـظمیة ، ذات الـقیمة الـكبیرة ، تظهـر كـعاكـمل مسـبق فـي الـفعل (223) . و االنحـراف الـصغیر فـي االنـحناء 
یـقتضي بـالـتالـي فـعال ضخـما قـابـال لـلمالحـظة أو تـغیرا . هـذا یـعكس الـصالبـة الـقصوى لـلفراغ – الـزمـن . هـل یـمكنك أن تـبین أن 

  . ( 311	ny تحدي ) فعل هیلبرت ینتج من القوة األعظمیة ؟

بـاإلضـافـة لـفعل هـیلبرت ، مـن أجـل وصـف كـامـل للحـركـة فـإنـنا بـحاجـة لشـروط ابـتدائـیة ( الـمرجـع 128) الـطرق الـمختلفة لـلقیام 
بهـذا تـعرف مـجال بـحث خـاص . و لـكن هـذا الـموضـوع یـؤدي بـنا بـعیدا عـن مـسارنـا . نـفس الشـيء صـحیح بـالنسـبة لـلعالقـات 

األخرى و لكن المكافئة لفعل النسبیة العامة  . 

في الملخص ، سؤال " كیف یتحرك الفراغ ؟ یتم اإلجابة علیه بواسطة مبدأ الفعل األقل في الشكل التالي " یتشكل الفراغ 
بواسطة تقلیل االنحناء السلمي . السؤال : كیف تتحرك األشیاء یتم اإلجابة علیه من قبل النسبیة العامة بنفس الشكل الذي في 

النسبیة الخاصة : تتبع األشیاء مسار الكبر األعظمي .  

http://www.photon.at/-werner/black-earth


تناظرات النسبیة العامة  

الـتناظـر الـرئیسـي لـالغـرانـجیان النسـبیة الـعامـة یـسمى ثـبات تـعدد الـشكل الـتفاضـلي / الـمختلف  أو الـتبایـن المشـترك الـعام . 
بـالحـدیـث فـیزیـائـیا یـنص الـتناظـر عـلى أن الحـركـة مسـتقلة عـن جـملة اإلحـداثـیات المسـتخدمـة . بـشكل أكـثر دقـة ، حـركـة 
الـمادة ،اإلشـعاع ، و الـفراغ – الـزمـن ال تـتغیر تـحت تـحویـالت إحـداثـیات قـابـلة لـلتفاضـل اخـتیاریـة أو تـعدد الـشكل الـتفاضـلي . إن 

تعدد الشكل التفاضلي هو تناظر أساسي لفعل هیلبرت : الحركة مستقلة عن جمل اإلحداثیات .  

مـعادالت الـحقل لـلفراغ – الـزمـن الـفارغ أیـضا تـبین تـناظـر سـلمي . هـذا الـثبات لـلمعادالت بـعد الـضرب لـكل اإلحـداثـیات بـالـعامـل 
الـعددي المشـترك . فـي عـام 1993 بـین تـوره و أنـدرسـون أن تـناظـر تـعدد الـشكل الـتفاضـلي و الـتناظـر السـلمي التجـریـبي هـما 

التناظرین الوحیدین لمعادالت الحقل في الخالء ( المرجع 194). 

بـعیدا عـن ثـبات تـعدد الـشكل الـتفاضـلي فـإن النسـبیة الـعامـة الـكامـلة الـتي تـتضمن الـكتلة – الـطاقـة لـها تـناظـر إضـافـي الـذي لـم یـتم 
بـیانـه بـعد كـلیا . هـذا الـتناظـر یـربـط الشـروط االبـتدائـیة الـممكنة الـعدیـدة لـمعادالت الـحقل ، و الـتناظـر مـعقد جـدا ( الـمرجـع 

195)وما یزال موضوع بحث .  

هذه التحریات الرائعة یمكن أن تعطي تصورات جدیدة في الوصف الكالسیكي لالنفجار العظیم .  

فـي الـملخص ، الـتناظـرات للنسـبیة الـعامـة تـقتضي أیـضا أن أسـرع و األكـثر بـعیدا و األكـثر قـوة مـن الحـركـات فـي الـطبیعة هـي 
الحـركـة النسـبیة ، المسـتمرة ، الـعكوسـة و الـثابـتة مـرآتـیا . الـتناظـرات أیـضا تـثبت أن أكـثر الحـركـات عـنفا تـحافـظ عـلى الـطاقـة – 
كـمیة الحـركـة و كـمیة الحـركـة الـزاویـة . أخـیرا فـعل هـیلبرت یـثبت أنـه حـتى فـي الحـركـات أألوسـع مـا یـكون فـي الـطبیعة هـي 

كسولة أي توصف بمبدأ الفعل األقل .  

بـاخـتصار ، بـالـرغـم مـن جـمع الحـركـة لـلخالء و اآلفـاق فـإن النسـبیة الـعامـة ال تـغیر الـمفهوم الـیومـي   للحـركـة . النسـبیة هـي 
وصف كالسیكي للحركة .  

الكتلة في النسبیة العامة  

إن ثـبات تـعدد الـشكل الـتفاضـلي للنسـبیة الـعامـة یـجعل الـحیاة مـمتعة تـمامـا . سـوف نـرى ( صـفحة 285	 ) أن هـذا یـسمح لـنا 
بـالـقول أنـنا نـعیش داخـل كـرة مـجوفـة . ولـقد رأیـنا أن النسـبیة الـعامـة ال تـسمح لـنا بـالـقول أیـن تـقع الـطاقـة . و إذا كـان ال یـمكن 
تحـدیـد مـكان الـطاقـة ، مـاذا عـن الـكتلة ؟ دراسـة الـقضیة تـبین أن الـكتلة مـثل الـطاقـة ، یـمكن تحـدیـد مـوضـعها فـقط إذا كـان الـفراغ 
– الـزمـن الـبعید مـعروفـا  بـأنـه مسـطح . و بـالـتالـي مـن الـممكن تحـدیـد قـیمة كـتلة مـتوضـعة بـالـوضـع الـدقـیقة لـفكرة حـدسـیة : كـتلة 

جسم مجهول  تقاس بمجس زمني یدور في مدار حول الجسم المجهول .* 

إن تـعریـف الـكتلة الحـدسـي یـتطلب أن الـفراغ – الـزمـن المسـطح هـو فـي الـالنـهایـة ، یـمكن تـعمیمه لـحاالت أخـرى ( تحـدي 
312ny ) . بـاخـتصار الـكتلة فـقط یـمكن تحـدیـد مـوضـعها إذا كـان یـمكن تـعریـف / تحـدیـد  الـكتلة الـكلیة . و الـكتلة الـكلیة تـعرف 
فـقط مـن أجـل الـفراغ – الـزمـن المسـطح بـشكل غـیر مـترافـق . الـمفهوم اآلخـر فـقط لـلكتلة الـدقـیق فـي النسـبیة الـعامـة عـن كـثافـة 
الـكتلة الـموضـعیة عـند نـقطة . عـلى الـعكس فـإن هـذا غـیر مـفهوم كـلیا حـول كـیفیة تـعریـف الـكتلة الـمحتواة فـي مـنطقة أكـبر مـن 

نقطة و لن أصغر من الفراغ – الزمن الكلي ( في حال أن هذا غیر مسطح بشكل غیر مترافق ) .   

حد القوة و الثابت الكوني  

عندما وضع الثابت الكوني في الصورة فإن مبدأ القوة األعظمیة تطلب نظرة ثانیة . في حال الثابت الكوني غیر المتالشي ، 
	Λ≈ موجبا (المرجع 198 ) و هذه هي الحال بالنسبة للقیمة المقاسة التي هي Λ فإن حد القوة له معنى فقط إذا كان الثابت

m2/	52-10 ( المرجع 129	&	128 ) . و في الحقیقة عالقة نصف القطر – الكتلة للثقوب السوداء    

 !

تـقتضي أن الـقوة األعـظمیة الـتابـعة لـنصف الـقطر هـي صـالـحة فـقط مـن أجـل الـثابـت الـكونـي الـصفري أو الـموجـب . مـن أجـل 
الـثابـت الـكونـي الـسالـب فـإن حـد الـقوة سـیكون صـالـحا فـقط مـن أجـل الـثقوب الـسوداء الـصغیرة بـشكل ال نـهائـي . فـیما یـلي سـنأخـذ 
طـریـقة بـراغـماتـیة و نـالحـظ أن حـد الـقوة األعـظمي یـمكن أن یـرى أنـه یـقتضي ثـابـت كـونـي مـتالشـي أو مـوجـب . و مـن الـواضـح 



أن حـد الـقوة ال یحـدد قـیمة الـثابـت ، و لـتحقیق هـذا فـإنـه یـجب إضـافـة مـبدأ ثـانـي ( صـفحة 134 ). إن الـصیغة الـمباشـرة بـاسـتخدام 
المبدأ اإلضافي  للقوة الصغرى في الطبیعة تم اقتراحه فیما سبق .  

یـمكن لـلمرء أن یـسأل فـیما إذا كـانـت الـثقوب الـسوداء الـدوارة أو الـمشحونـة تـغیر مـقبولـة أنـها تـؤدي إلـى الـقوة األعـظمیة 
الستنتاج النسبیة العامة . لكن االستنتاج باستخدام معادلة Raychaudhuri	 ال یتغیر .  

 ---

 *هـذا الـتعریـف تـم صـیاغـته مـن قـبل أرنـویـت ، دیسـر و مینسـر و مـنذ ذلـك الـحین تـم غـالـبا تـسمیته بـكتلة ADM و الـفكرة هـي 
استخدام المكون القیاسي gij و أخذ التكامل     

 !

حـیث SR هـو كـرة اإلحـداثـیات بـقطر ν ، R شـعاع الـواحـدة الـناظـمي عـلى الـكرة ، و dΛ هـو عـنصر الـمساحـة عـلى الـكرة . یـوجـد 
حـد مـن أجـل R كـبیرة إذا كـان الـفراغ – الـزمـن مسـطح بـشكل غـیر مـترافـق وإذا كـان تـوزع الـكتلة مـركـز بـشكل كـافـي             ( 

مرجع 197 ) . و الفیزیائیین الریاضیین قد بینوا أیضا أنه من أجل أي مفرع ذو تغیرات متربة عند الالنهایة بالشكل :  

 !

  . M=	fc2/G الكتلة الكلیة تعطى بالشكل

في الحقیقة فقط التغیر للمقولة تظهر بتضمین الفتل ، الذي یغیر معادلة Raychaudhuri	  بنفسه . طالما أن الفتل ال یلعب 
أي دور ، فإن االستنتاج المعطى أعاله یبقى صالحا . تضمین الفتل ما یزال قضیة بحث مفتوحة .  

هل الجاذبیة هي تبادل تأثیر ؟  

نـحن نـمیل لـإلجـابـة عـلى هـذا الـسؤال بـشكل تـأكـیدي ، كـما كـانـت تـشاهـد  جـاذبـیة فـیزیـاء غـالـیلیو كـتأثـیر عـلى حـركـة األجـسام . فـي 
الـفیزیـاء الـغالـیلیة الـجاذبـیة وصـفنا الـجاذبـیة بـواسـطة كـمون ، ألن الـجاذبـیة تـغیر الحـركـة . فـي الـواقـع الـقوة أو تـبادل الـتأثـیر هـي 
مـا یـغیر حـركـة األجـسام . لـكن لـقد رأیـنا لـلتو أنـه عـندمـا جـسمین یجـذبـان بـعضهما الـبعض عـن طـریـق الـجاذبـیة ، فـإن كـالهـما 
یـبقیان دائـما فـي سـقوط حـر . مـثال الـقمر یـدور حـول األرض ألنـه یـسقط بـاسـتمرار حـولـها . نـظرا ألن أي مـراقـب یـسقط بـشكل 
حـر یـبقى بـاسـتمرار فـي سـكون ، فـإن الـعبارة بـأن الـجاذبـیة تـغیر حـركـة األجـسام لیسـت صـحیحة بـالنسـبة لـكل الـمراقـبین . فـي 
الـحقیقة بـمعرفـة أن الـجیودیـزیـا هـي مـسار االسـتقامـة األعـظمیة یـمكننا أیـضا الـقول أن الـقمر و األرض كـالهـما یـتبعان مـسارات 
مسـتقیمة و مـن أجـل كـل الـمراقـبین و لـكن األجـسام الـتي تـتبع مـسارات مسـتقیم ال تـكون تـحت تـأثـیر الـتآثـرات الـمتبادلـة ، هـل هـي 

كذلك ؟  

 لـندرس هـذه الـقضیة بـشكل آخـر . ( المجـلد III ، صـفحة 248 ) . الـتعریـف األكـثر أسـاسـیة لـلتأثـیر الـمتبادل هـو الـفرق بـین كـل و 
مجـموع كـل أجـزائـه . و فـي حـال الـجاذبـیة فـإن الـمراقـب فـي الـسقوط الحـر سـیقول فـعال أنـه ال شـيء خـاص یجـري لـه ، بـشكل 

مستقل فیما إذا كان الجسم اآلخر موجودا أوال و یمكن أن یقول أن الجاذبیة لیس تأثیرا متبادال .  

لـكن الـتأثـیر الـمتبادل أیـضا یـنقل الـطاقـة بـین الجـمل . اآلن لـقد رأیـنا أن الـجاذبـیة یـمكن الـقول أنـها تـنقل الـطاقـة فـقط بـشكل تـقریـبي 
( صفحة 198 ).  



خـواص الـجاذبـیة تـؤكـد  هـذه الـمقولـة ( تحـدي s	313 ) . حـتى فـي نـاحـیة الـطاقـة لـها ، الـجاذبـیة هـي تـبادل تـأثـیر فـقط بـشكل 
	p	= تـقریـبي . الـطریـقة الـریـاضـیة هـي الـنظر لهـذه الـقضایـا هـو مـا یـلي . خـذ تـابـعا یـدور حـول المشـتري بـطاقـة – كـمیة حـركـة

 . (	314	ny تحدي ) نحصل على s إذا حسبنا تغیر الطاقة – كمیة الحركة على طول مسارها . mu

 !

حـیث e یـصف شـعاع الـواحـدة عـلى طـول مـحور اإلحـداثـیات و Iabd هـي الـرابـط الـمتري و هـذا مشـروح أدنـاه .إن الـتغیر فـي 
الـطاقـة – كـمیة الحـركـة یـتالشـى عـلى طـول الـجیودیـزیـا كـما یـمكن أن تـرغـب بـأن تـتأكـد ( تحـدي ny	315 ) . و بـالـتالـي الـطاقـة – 
كـمیة الحـركـة لهـذه الحـركـة مـصونـة . و بـتعبیر آخـر ال تـوجـد قـوة مـؤثـرة عـلى الـتابـع . و یـمكننا أن نـجیب أنـه فـي الـمعادلـة (227) 
الحـد الـثانـي هـو قـوة الـجاذبـیة الـحقیقیة ( مـرجـع 199	 ) . لـكن هـذا الحـد یـمكن أن یـجعل مـتالشـیا عـلى طـول كـلیة أي خـط عـالـم 
مـعطى ( تحـدي ny	316 ) . بـاخـتصار  أیـضا الـریـاضـیات تـثبت أن ال شـيء یـتغیر بـین جـسمین فـي الـسقوط الحـر حـول كـل مـن 

بعضهما البعض : الجاذبیة یمكن القول أنها تأثیر متبادل .  

لـننظر إلـى سـلوك الـضوء ؟ فـي الـخالء ، الـضوء هـو دائـما یتحـرك بحـریـة وبـمعنى أنـنا یـمكن أن نـقول أن اإلشـعاع دائـما یـكون 
فـي سـقوط حـر . بـشكل غـریـب نـظرا ألنـنا سـمینا الـسقوط الحـر مـثل الـسكون ، و سـوف نخـلص إلـى أن اإلشـعاع دائـما هـو فـي 
سـكون . و هـذا لـیس خـطأ ! نـحن رأیـنا لـلتو أن الـضوء ال یـمكن أن یـتسارع .*   و لـقد رأیـنا أن انـحناء الـجاذبـیة لـیس تـسارعـا 
نـظرا ألنـه یـتبع مـسارات مسـتقیمة فـي الـفراغ – الـزمـن فـي هـذه الـحالـة أیـضا . و حـتى بـالـرغـم مـن أن الـضوء یـبدو أن یـبطئ 
قـرب الـكتل بـالنسـبة لـمراقـبین بـعیدیـن وهـي دائـما تتحـرك بسـرعـة الـضوء مـوضـعیا . بـاخـتصار حـتى الـجاذبـیة ال یـمكنها تحـریـك 

الضوء .  

بـاخـتصار إذا أحـببنا مـثل هـذه األلـعاب الـفكریـة یـمكننا الـقول أن الـجاذبـیة لیسـت تـبادل تـأثـیر ، حـتى بـالـرغـم مـن أنـها تـضع 
األجسام في المدارات و تعكس الضوء . من أجل كل األغراض العملیة تبقى الجاذبیة تأثیرا متبادال .  

كیفیة حساب شكل الجیودیزیا  

نـصف النسـبیة الـعامـة تـنص عـلى أن األجـسام تـسقط عـلى طـول خـطوط الـجیودیـزیـا . كـل الـمدارات هـي جـیودیـزیـة ، وبـالـتالـي 
تـنحني بـأطـول زمـن أصـلي . و مـن الـمفید أن نـكون قـادریـن عـلى حـساب هـذه الـمسارات .** لـلبدء ، یـحتاج الـمرء ألن یـعلم 
شـكل الـفراغ – الـزمـن و مـفهوم الـشكل یـتم تـعمیمه مـن مـعناه ثـنائـي األبـعاد . لـكونـنا نـعیش عـلى السـطح ، فـإنـها عـادة تـوصـف 

بجملة القیاس gab التي تعرف المسافات بین النقاط المتجاورة عن طریق  

   

 !

إنـه تـمریـن شهـیر فـي حـساب الـتفاضـل  و الـتكامـل بـیان أنـه مـن هـذه الـعالقـة أن الـمنحني xa(s) الـذي یـعتمد عـلى بـارامـتر ذو 
تــصرف حــسن ( منتهــي ) s  هــو جــیودیــزیــا یشــبع الــزمــن ، یشــبه الــفراغ ( قــیاســي ) ، أي أطــول مــسار مــمكن بــین 

  . ( 317ny تحدي ) حدثین ،***فقط إذا

 ---

*االنـكسار ، هـو إبـطاء الـضوء داخـل الـمادة ، لـیس مـثاال مـعاكـسا . و بـالتحـدیـد الـضوء داخـل الـمادة یـتم امـتصاصـه بـاسـتمرار        
و یـعاد إصـداره . بـین هـذیـن الـعملیتین فـإن الـضوء مـا یـزال ینتشـر بسـرعـة الـضوء فـي الـخالء . كـامـل الـعملیة فـقط یـبدو مـثل 
إبـطاء فـي الحـد الـماكـروسـكوبـي . نـفس الشـيء یـنطبق عـلى االنـكسار و االنـعكاس ( مجـلد III	 ، صـفحة 120 ) إن الـقائـمة 

الكاملة من الطرق لحني الضوء یمكن أن توجد في كل مكان .  

**هذا مقطع قصیر من أجل األشخاص األكثر فضوال یمكن تجاوزه في القراءة األولى .  



***نـتذكـر أنـه فـي الـفراغ فـي الـحیاة الـیومـیة ، الـجیودیـزیـا هـي أقـصر مـسارات مـمكنة ، لـكن فـي الـفراغ – الـزمـن فـي النسـبیة 
العامة ، الجیودیزیا هي أطول مسارات ممكنة . في كال الحالتین هي أكثر مسارات ممكنة استقامة .    

 !

طالما أن ds هو مختلف عن الصفر على طول المسار. *	

كـل األجـسام فـي الـسقوط الحـر تـتبع مـثل هـذه الـجیودیـزیـا ( صـفحة 149 ) . و لـقد بـینا أعـاله أن الـخاصـة الـجیودیـزیـة تـقتضي أن 
حجـرا مـرمـیا فـي الـهواء یـسقط عـائـدا مـا لـم یـرمـى بسـرعـة أكـبر مـن سـرعـة االنـفالت . الـعالقـة (229) بـالـتالـي تحـل محـل كـل مـن 
الـعالقـة =	d2x/dt2	  صـالـحة مـن أجـل األجـسام الـساقـطة و الـعالقـة 0	=	d2x/dt2 صـالـحة مـن أجـل األجـسام الـعائـمة 

بشكل حر في النسبیة الخاصة .  

إن الـمسار ال یـعتمد عـلى كـتلة أو عـلى مـادة الـجسم . بـالـتالـي الـمادة الـمضادة أیـضا تـسقط عـلى طـول الـجیودیـزیـا ( الـمرجـع 
200 ) . بـتعبیر آخـر ، الـمادة الـمضادة و الـمادة ال تـتنافـران ، إنـهما تجـذبـان بـعضهما الـبعض . مـن الـممتع أن حـتى الـتجارب 
  . ( 318	ny تحدي )  التي أجریت بمادة عادیة یمكن ، تبین هذا إذا تم تقییمها بشكل صحیح . هل یمكنك إیجاد كیف هذا ؟

 u ( منتهـي ) مـن أجـل اإلكـمال نـذكـر أن الـضوء یـتبع الـجیودیـزیـا الـتي تشـبه الـضوء أو الـصفریـة . بـتعبیر آخـر هـناك بـارامـتر
بحیث أن الجیودیزیا تتبع :  

 !

بشروط مختلفة  

 !

بمعرفة كل هذه التعاریف ألنواع مختلفة من الجیودیزیا ، ما هي الخطوط التي ترسم في الشكل 65 في الصفحة 144؟ 

  . ( 319	ny تحدي)

جمبازیات ریمان **  

أكـثر الـكتب تـطرح االنـحناء بـالـشكل الـصعب ، تحـدیـدا فـي الـتاریـخ بـاسـتخدام تـنسور انـحناء ریـمان . هـذا مـلخص قـصیر ، بـحیث 
یمكن للمرء أن یفهم األشیاء القدیمة عندما تمر بها  .   

 R لـقد رأیـنا أعـاله أن االنـحناء یـوصـف بـشكل أفـضل بـواسـطة تـنسور . فـي األبـعاد الـربـاعـیة تـنسور االنـحناء هـذا عـادة یـسمى
یـجب أن یـكون قـیمة الـتي تـسمح لـنا بـحساب مـن بـین أشـیاء أخـرى ، مـساحـة أي تـوجـه لـقرص ثـنائـي فـي  الـفراغ – الـزمـن . اآلن 
فـي األبـعاد الـربـاعـیة فـإن تـوجـهات الـقرص تـعرف بـداللـة شـعاعـین ربـاعـیین ، لـنسمیهما q	&	p ( تحـدي e	320 ) . هـناك 

العدید من التعاریف الممكنة .  

−∇φ



 ---

هذا غالبا یكتب بالشكل :  

 !

حیث الشرط  

 !

یجب أن یتحقق و بالتالي ببساطة یتطلب أن كل األشعة المماسیة هي أشعة واحدة و أن ds≠0 على طول كل المسار . 
الرموز Г التي تظهر أعاله معطاة بالشكل :   

 !

وهي كلها رموز كریستوفل من النوع الثاني أو ببساطة الربط المتري .  

**هذا مقطع قصیر لألشخاص األكثر فضوال ، و یمكن تجاوزه في القراءة األولى .   

تـنسور انـحناء ریـمان – كـریسـتوفـل R بـالـتالـي یـعرف بـأنـه كـمیة الـتي تـسمح لـنا بـحساب االنـحناء ,q)	(p	K مـن أجـل السـطح 
الممسوح بـ q	&	p ذو  المساحة A	 عبر  

 !

حیث كما هو معتاد األدلة الالتینیة d	,c,	b	,	a ... الخ تسیر من 0 إلى 3 كما تفعل األدلة اإلغریقیة هنا ، و المجموعة 
یوضع عندما یظهر اسم الدلیل مرتین . من الواضح أن R	 هي تنسور ذو مرتبة 4 . و هذا التنسور بالتالي یصف فقط 

االنحناء الذاتي للفراغ – الزمن . و على  العكس فإن عامل القیاس g یصف الشكل الكامل للسطح ، لیس فقط االنحناء . 

إن االنحناء بالتالي هو كمیة فیزیائیة ذات قیمة / أهمیة محلیة / موضعیة و األوصاف الفیزیائیة بالتالي تستخدم فقط تنسور 
ریمان* R أو مقادیر مشتقة عنه **.   

لـكننا یـمكن أن ننسـى الـتعریـف الـمذكـور لـلتو لـالنـحناء . و هـناك طـریـقة ثـانـیة أكـثر فـیزیـائـیة لـلنظر إلـى تـنسور رایـمان . نـحن نـعلم 
أن االنـحناء یـعني الـجاذبـیة . و كـما قـلنا أعـاله ، فـالـجاذبـیة تـعني أنـه مـتى جسـیمان یتحـركـان بحـریـة بـنفس السـرعـة ،            و 
نـفس االتـجاه ، فـإن الـمسافـة بـینهما تـتغیر ( تحـدي 321e ) . بـتعبیر آخـر الـتأثـیر الـموضـعي  لـلجاذبـیة هـو الـتسارع النسـبي 

للجسیمات القریبة .  

یـنتج أن الـتنسور R یـصف بـدقـة هـذا الـتسارع النسـبي ، أي مـا سـنسمیه تـأثـیرات الـمد و الجـزر الحـقا . مـن الـواضـح أن الـتسارع 
 R و بـالـتالـي أیـضا یـمكننا تـعریـف . ( 322ny تحـدي ) . لجسـیمین u (لـماذا ؟ ) و مـربـع السـرعـة d یـزداد مـع الـمسافـة b النسـبي

كعامل تناسب ( معمم ) بین هذه المقادیر .  



 !

الـمركـبات لـتنسور انـحناء رایـمان لـها أبـعاد الـطول الـتربـیعي العكسـي . نـظرا ألنـها تـحوي  كـل الـمعلومـات حـول االنـحناء 
الـضمني ، و نسـتنتج أنـه إذا كـان R مـتالشـیا فـي مـنطقة فـإن الـفراغ – الـزمـن فـي تـلك الـمنطقة مسـطح . هـذا االرتـباط یسـتنتج 

 . ( 323	ny تحدي ) . بسهولة من هذا التعریف الثاني

 ---

*بـیرنـهارد رأیـمان ( ولـد عـام 1826 فـي بـریسـیلنز و تـوفـي عـام 1866 فـي سـیالسـكا ) ریـاضـي مـهم . و احـد مـن بـین الـعدیـد مـن 
إنجازاته المهمة هو تأسیس الهندسة الالإقلیدیة  

**لـقد بـینا أعـاله أن الـفراغ – الـزمـن مـنحني بـمالحـظة الـتغیرات فـي مـعدالت الـساعـة  فـي أطـوال  شـریـط الـمتر  و فـي انـتشار 
الـضوء . مـثل هـذه الـتجارب هـي أسهـل طـریـقة لتحـدیـد g الـمتري . و نـحن نـعلم أن الـفراغ – الـزمـن مـوصـوف بـتفریـعة ربـاعـیة 
األبـعاد M  ذات جـملة قـیاس gab عـند كـل نـقطة فـراغ – زمـن ، هـي جـملة مـتریـة لـمینكوفـسكي . مـثل هـذه الـتفریـعة / الـتوزیـعة 
تـسمى الـتفریـعة الـرایـمانـیة . فـقط مـثل هـذا الـنظام الـمتري یـسمح لـلمرء أن یـعرف نـظام عـطالـي محـلي أي ، الـفراغ – الـزمـن 

الموضعي لمینكوفسكي  عند كل نقطة فراغ – زمن . بشكل خاص لدینا  

 !

كـیف یـرتـبط االنـحناء و الجـملة الـمتریـة ؟ الحـل لهـذا الـسؤال عـادة یـشغل عـدد كـبیر مـن الـصفحات فـي كـتب النسـبیة فـقط 
للمعلومات العالقة هي : 

 !

تـنسور االنـحناء مـبني مـن المشـتقات الـثانـیة للجـملة الـمتریـة . مـن نـاحـیة أخـرى یـمكننا أیـضا تحـدیـد الجـملة الـمتریـة إذا كـان 
االنحناء معلوما .  

***هـذا الـتعریـف الـثانـي أیـضا یـسمى الـتعریـف عـن طـریـق االنحـراف الـجیودیـزي . و بـالـطبع غـیر واضـح أنـه یـتطابـق مـع 
األول .( الـمرجـع 201	 ) . و مـن أجـل الـبرهـان الـظاهـري ، أنـظر الـمراجـع . هـناك أیـضا طـریـقة ثـالـثة لـتصویـر الـتنسور R و 
هـي ریـاضـیة أكـثر ، و هـي الـطریـقة األصـلیة  الـتي قـدمـها ریـمان . إذا كـان شـعاع مـوازي یـنقل شـعاع w حـول مـتوازي أضـالع 

  w فإن الشعاع ε بطول    u	&	v مشكل بواسطة شعاعین

الطریقة األخیرة لتعریف الشعاع R هي التالیة . من أجل مراقب یسقط بشكل حر ، فإن الجملة المتریة gab تعطى بواسطة 
الجملة المتریة ηab من النسبیة الخاصة . و في جوارها لدینا :  

 !

حیث O تشیر إلى حدود من المرتبة األعلى . حد االنحناء بالتالي یصف افتراق الجملة المتریة للفراغ – الزمن عن تلك 
العائدة للفراغ – الزمن المسطح . و تنسور االنحناء R  هو وحش ضخم ، و له 256=	44 مركبة في كل نقطة من الفراغ 

الزمن و لكن خواصه التناظریة ترجعه إلى 20 عددا مستقال . * إن العدد الفعلي ذو األهمیة في المسائل الفیزیائیة ما یزال 
أصغر وهو فقط 10 . و هذه هي مركبات تنسور ریكي الذي یمكن تعریفه بمساعدة تنسور ریمان بالتقلص أي بوضع   



 !

إن مـركـباتـه ، مـثل تـلك الـعائـدة لـتنسور ریـمان هـي أطـوال الـمربـع العكسـي . و قـیم الـتنسور Rbc أو تـلك الـعائـدة لـ Rabcd هـي 
 . ( 326e تحدي ) . Rabcd مستقلة عن إصطالح اإلشارة المستخدم في جملة مینكوفسكي المتریة على عكس

  ( 327	ny تحدي) من أجل حل شفارتز سیلد ؟ ! هل یمكنك إثبات العالقة 

فضول و تحدیات مرحة حول النسبیة العامة  

لسنوات عدیدة فإن الناس تخیلوا لماذا األقمار الصناعیة بیونیر 11	&	10التي هي اآلن أكثر من 70 وحدة فلكیة بعیدا عن 
الشمس تخضع لتباطؤ ثابت یبلغ m/s2	10-8.10 ، موجهة باتجاه الشمس منذ أن  تجاوزت مدار زحل . و هذا التباطؤ 

یسمى شذوذ بیونیر . و األصل كان موضوع مكثف للبحث . و العدید من األبحاث بینت أن سبب التباطؤ لیس االنحراف 
عن العالقة التربیعیة العكسیة للجاذبیة ( المرجع 202 ) كما اقترح من قبل البعض .  

 ---

 یتغیر إلى w+δw و یحصل  المرء على  

 !

یـمكن تـعلم الـمزیـد حـول االنحـراف الـجیودیـزي بـدراسـة سـلوك الـعربـة الشهـیرة الـموجـهة جـنوبـا الـتي صـادفـناهـا مـن قـبل                
( المجلد I ، صفحة 243 ) . و هذا الجهاز المستخدم في الصین قبل اكتشاف البوصلة یعمل فقط إذا كان العالم مسطحا .  

فـي الـحقیقة فـي سـطح مـنحني ، بـعد اتـباع مـسار كـبیر مـغلق ، سـوف تـبین اتـجاه مـختلف عـن بـدایـة الـرحـلة . هـل یـمكنك شـرح 
  . ( 324	s تحدي ) لماذا ؟

 :( 325	ny تحدي ) تعریف السقوط الحر یبین أن تنسور ریمان هو متناظر في أدلة معینة و متناظر عكسیا في أخرى*

 !

هذه العالقات أیضا تقتضي أن العدید من المركبات تتالشى . و من المهم أیضا العالقة  

 !

الحـظ أن مـرتـبة األدلـة لیسـت قـیاسـیة فـي الـمراجـع . و قـائـمة الـثوابـت الـتي یـمكن بـناءهـا مـن R هـي طـویـلة . و نـذكـر أن 

! وهو جداء R	R* لتنسور ریمان هو ثابت ممیز لتأثیر ثیرنج – لینسه   

هذا أألثر هو كهرطیسي .  

هناك العدید من اإلشارات التي تشیر إلى عدم تناظر في إصدار اإلشعاع الحراري للتوابع . و إن المولدات على المتن تنتج 
kW	2.5 من الحرارة التي تشع بعیدا بواسطة التابع . و إن عدم التناظر األمامي – الخلفي هو فقط 80W	 كافي لشرح 



الشذوذ المقاس . ( المرجع 203 ) . إن األبحاث الجدیدة قد بینت أن مثل عدم التناظر هذا موجود فعال بحیث أن القضیة 
اآلن تم حلها .  

  *   *    

االستطاعة األعظمیة للقوة التي تظهر في اآلفاق هي أساس النسبیة العامة . هل هناك جمل فیزیائیة غیر الفراغ – الزمن 
التي یمكنها أیضا أن توصف بهذه الطریقة ؟ 

من أجل النسبیة الخاصة ( صفحة 36 ) ، وجدنا أن كل التأثیرات الرئیسیة لها – مثل حد السرعة ، تقلص لورنتز أو تكافؤ 
الطاقة – الكتلة هي أیضا موجودة من أجل االنخالعات في األجسام الصلبة . هل الجمل المشابهة للنسبیة العامة موجودة ؟ 

حتى اآلن المحاوالت إلیجاد مثل هذه الجمل كانت ناجحة جزئیا .   

العدید من المعادالت و األفكار للنسبیة العامة قابلة للتطبیق على تشوهات األجسام الصلبة ، نظرا ألن النسبیة العامة 
تصف تشوه فراش الفراغ – الزمن ( المرجع 118 ) . و قد درس كونر هذا التابه بتفصیل كبیر .  

الجمل الفیزیائیة األخرى ذات اآلفاق و بالتالي ذات القیم القابلة للمالحظة المشابهة لالنحناء ، توجد في سوائل معینة حیث 
الدوامات تلعب دور الثقوب السوداء و في سوائل كمیة معینة ( المرجع 204) من اجل انتشار الضوء . و إن دراسة هذه 

الجمل قد أصبح موضوعا بحثیا بذاته .  

التشابه الكامل مع النسبیة العامة في الجملة الماكروسكوبیة تم اكتشافه فقط منذ بضع سنوات ( المجلد 	VI ـ صفحة 
279)وهذا التشابه سیعرض في الجزء األخیر من مغامرتنا .  

  *   *     

هل یمكن لمبدأ القوة األعظمیة أن یستخدم إلزالة النظریات المتضاربة للجاذبیة ؟ المنافسین األكثر مناقشة للنسبیة العامة 
هي نظریات القیمة السلمیة – التنسور للجاذبیة مثل المقترحة من قبل برانز و دیك و تعمیماتها .  

إذا خـضعت نـظریـة سـلمیة – تـنسوریـة مـعینة لـمعادلـة األفـق الـعامـة  (111) بـالـتالـي یـجب أیـضا أن تـقتضي الـقوة األعـظمیة .إن 
مـعادلـة األفـق الـعامـة یـجب أن تـطبق فـي كـل مـن اآلفـاق السـتاتـیكیة و الـدیـنامـیكیة . إذا كـانـت هـذه هـي الـحالـة ، فـإن نـظریـة السـلمیة 
– الـتنسوریـة سـتكون مـكافـئة للنسـبیة الـعامـة ألنـها سـتسمح لـلمرء بـاسـتخدام حـجة جـاكـوبـسون ، السـتنتاج مـعادالت الـحقل 
الـعادیـة . وهـذه الـحالـة یـمكن أن تظهـر إذا كـان الـحقل السـلمي یـتصرف مـثل الـفراش أي إذا كـانـت الـكتلة – الـطاقـة مـثل الـمادة و 
تـحني الـفراغ – الـزمـن مـثل الـمادة . مـن نـاحـیة أخـرى إذا فـي نـظریـة سـلمیة – تـنسوریـة مـعینة فـإن مـعادلـة األفـق الـعامـة لـم تـصح 
مـن أجـل كـل اآلفـاق المتحـركـة الـتي هـي الـحالـة الـعامـة فـإن الـنظریـات السـلمیة – الـتنسوریـة یـكون لـها ثـوابـت تـعریـف أكـثر مـن 

النسبیة العامة و بالتالي القوة األعظمیة ال تظهر و النظریة لیست مكافئة للنسبیة العامة  .  

هـذا االرتـباط أیـضا یـبین أن االخـتبار التجـریـبي لـمعادلـة األفـق مـن أجـل اآلفـاق السـتاتـیكیة غـیر كـافـیة إلثـبات النسـبیة الـعامـة ، 
ومثل هذا االختبار یتخالف مع بعض فقط و لیس كل ، النظریات السلمیة – التنسوریة .  

  *   *    

 إحـدى الـطرق الخـتبار النسـبیة الـعامـة سـیكون إرسـال ثـالثـة مـجسات فـضائـیة عـبر المجـموعـة الشمسـیة و قـیاس مـوضـعها 
النسـبي مـع الـزمـن ، بـدقـة عـالـیة و هـذا االخـتبار قـد تـم بـاسـتخدام لـیزرات مسـتقرة الـتردد الـتي تـرسـل الـضوء مـن قـمر صـناعـي 

الثنین آخرین  

هل یمكنك تلخیص األخطار الفنیة الرئیسیة المتضمنة في مثل هذا المشروع ؟هل یمكنك إیجاد طرق لتخفیضها ؟(تحدي 
   . ( 328s

ملخص بسیط عن معادالت الحقل  

معادالت الحقل للنسبیة العامة تصف حركة الفراغ ، المادة و الطاقة .  

وهي تنص على أن :  



االنحناء الموضعي للفراغ یعطي بكثافة الطاقة الموضعیة مقسمة على القوة األعظمیة 	-

األجسام تتحرك على طول الخطوط الجیودیزیة المعرفة بواسطة هذا االنحناء الموضعي . 	-

هذا الوصف مثبت بدقة كاملة من قبل كل التجارب التي أجریت حتى اآلن .  

الفصل الثامن  

لماذا یمكننا رؤیة النجوم ؟ - الحركة في الكون  

" شیئین یقبلهما العقل بإعجاب  متجدد و متزاید وهیبة ، و غالبا و بشكل دائم یعتبرهما الفكر : السماء ذات النجوم فوقي             
و القانون األخالقي داخلي "إیمانویل كانت  

فـي الـلیالـي الـصافـیة یـرى بـین ألـفین إلـى خـمسة آالف نجـم بـالـعین المجـردة. و مـن بـینها عـدة مـئات لـها أسـماء ، لـماذا ؟  ألنـه فـي 
كـل أجـزاء الـعالـم الـنجوم و الـكوكـبات الـتي تـشكلها مـرتـبطة بـأسـاطـیر . فـي كـل الـحضارات ( الـمرجـع 206 ) األسـاطـیر هـي 
قـصص تـقص لـجعل مـا لـیس مـفهومـا أكـثر فـهما . و لـكن الـحقیقة البسـیطة هـي أنـنا یـمكن أن نـرى الـنجوم هـي أسـاس قـصة أكـثر 

روعة من كل األساطیر . و هي تالمس تقریبا كل نواحي الفیزیاء الحدیثة  و تتضمن التاریخ الكامل للكون . 

أي النجوم التي نراها ؟  

" یـقول دیـموكـریـتوس ( حـول درب الـتبانـة ) أنـها مـنطقة مـن الـضوء الـصادر عـن نـجوم كـثیرة صـغیرة و قـرب بـعضها الـبعض 
و التي تجمعها   ینتج سطوع الكل ( مرجع 207 ) .  إیتیوس ، األفكار  

الـنجوم الـتي نـرى فـي لـیلة صـافـیة عـي بـشكل أسـاسـي أسـطع اقـرب جـیران لـنا فـي الـمنطقة الـمحیطة بـدرب الـتبانـة . وهـي تـقع 
عـلى مـسافـة بـین أربـع و بـضع آالف مـن الـسنین الـضوئـیة عـنا . و تـریـبا فـي بـیئتنا هـناك نجـم حـوالـي كـل 400	 سـنة ضـوئـیة 

مكعبة  و شمسنا هي مجرد واحدة من مائة ألف ملیون نجم في درب التبانة .  



فـي الـلیل تـقریـبا كـل الـنجوم مـرئـیة بـالـعین المجـردة مـن مجـرتـنا . و الـجسم الـخارج المجـرة الـوحـید الـمرئـي بـاسـتمرار بـالـعین 
المجـردة فـي نـصف الـكرة الـشمالـي هـو مـا یـعرف بـالـمرأة المسـلسلة مـبین بـشكل مـكبر فـي الـشكل 89 .وهـو مـثل مجـرة كـامـلة 

بذاته كما قال إیمانویل كانت في عام 1755 .  

 ---

*شـیئین یـقبلهما الـعقل بـإعـجاب  متجـدد و مـتزایـد وهـیبة ، و غـالـبا و بـشكل دائـم یـعتبرهـما الـفكر : الـسماء ذات الـنجوم فـوقـي            
و الـقانـون األخـالقـي داخـلي ، إیـمانـویـل كـانـت ( 1804-1724 ) كـان أهـم فـیلسوف فـي عـصر الـتنویـر ، الحـركـة الـتي أدت إلـى 
العلم و المعیار األوربي 	للثروة و الحیاة بالتخلي عن األفكار الزائفة التي انتشرت بفعل الحكومات الدینیة ( المرجع 205) 

 !

الشكل 85 – صورة حدیثة للسماء اللیلیة المرئیة تبین بضع آالف من النجوم و درب التبانة . الصورة هي تكوین رقمي 
للعدید من الصور للسماوات اللیلیة بال غیوم مأخوذة من كل بقاع األرض . درب التبانة متوضعة أفقیا  

 !

الشكل 86 – صورة زائفة ملونة للشكل الذي تبدو علیه السماء اللیلیة و مجربتنا بشكل خاص قرب المجال لألشعة تحت 
الحمراء 

الـعدیـد مـن األجـسام خـارج المجـرة مـرئـیة بـالـعین المجـردة فـي نـصف الـكرة الـشمالـي : سـدیـم الـعنكبوت و أیـضا الـغیوم الـماجـالنـیة 
الـكبیرة و الـصغیرة . الـغیوم الـماجـالنـیة هـي مجـرات جـارة لمجـرتـنا . أیـضا هـناك األجـسام خـارج المجـرة الـمرئـیة بـشكل مـؤقـت 



هـي المسـتعرات الـنادرة  و هـي  نـجوم متفجـرة الـتي یـمكن رؤیـتها إذا ظهـرت فـي المجـرات الـقریـبة أو مـا یـزال هـناك 
المستعرات العظمى  األندر التي ترى غالبا حتى في المجرات البعیدة .  

فـي الـحقیقة الـنجوم الـمرئـیة هـي خـاصـة فـي نـواحـي أخـرى أیـضا . مـثال الـمناظـیر تـبین أن  حـوالـي نـصفها عـي فـي الـحقیقة 
مـضاعـفة : وهـي تـتألـف مـن نجـمین بـدورتـن حـول بـعضهما الـبعض كـما فـي حـال سـیریـوس . قـیاس الـمدارات الـتي تـتبعها حـول 

  . ( 329	ny تحدي ) بعضها البعض یسمح للمرء بتحدید كتلها . هل یمكنك شرح كیف ؟

 !

الشكل 87	 - صورة ملونة زائفة لمصادر أشعة سینیة مالحظة في السماء اللیلیة من أجل طاقات بین واحد و ثالثین میغا 
إلكترون فولت ( تفضل من ناسا ) 

 !

الشكل 88 – صورة ملونة زائفة مكونة من بیانات األشعة تحت الحمراء تبین البنیة الكبیرة للكون حولنا ، لون كل مجرة 
یمثل مشافتها و األعداد  بین قوسین تحدد  االنزیاح األحمر وقد أضیفت فوق الصورة صورة باألشعة تحت الحمراء لدرب 

التبانة . 

الـعدیـد مـن األجـسام خـارج المجـرة مـرئـیة بـواسـطة الـمناظـیر ( مجـلد III ، صـفحة 123 ). فـي هـذه األیـام هـذا واحـد مـن األسـباب 
الرئیسیة لبنائها بشكل كبیر قدر ما هو ممكن فنیا .  



هـل الـكون مـختلف عـن مجـرتـنا درب الـتبانـة؟ نـعم هـل كـذلـك . هـناك الـعدیـد مـن الـمقوالت الـتي تظهـر هـذا . أوال ، مجـرتـنا – 
كـلمة مجـرة هـي مـصطلح مـن أصـل إغـریـقي لـدرب الـتبانـة – هـي مسـطحة بسـبب دورانـها . و إذا كـانـت المجـرة تـدور فـإنـه یـجب 

أن یكون هناك كتل أخرى التي تحدد الخلفیة التي بالنسبة لها یحدث الدوران   

 !

الشكل 89 – المرأة المسلسلة M31 واحدة من المجرات الجارة لنا ( و هي العضو الحادي و الثالثین من قائمة األجسام 
لمایزر ) 

فـي الـحقیقة هـناك عـدد كـبیر مـن المجـرات األخـرى – حـوالـي 1011 – فـي الـكون وهـذا اكـتشاف یـعود فـقط لـلقرن العشـریـن . 
بـعض األمـثلة مـبینة فـي الـشكل 89 ، الـشكل  90 و الـشكل 91 . آخـر شـكل یـبین كـیف تـموت المجـرات بـاالصـطدام بمجـرات 

أخرى .  

لـماذا فـهمنا لـمكان مجـرتـنا فـي الـكون تـم مـتأخـرا ؟ حـسنا ، الـناس لـدیـهم نـفس الـصعوبـة عـندمـا یـحاولـون تحـدیـد شـكل األرض . و 
عـلیهم أن یـفهموا أن المجـرة لیسـت فـقط شـریـط حـلیبي یـرى فـي الـلیالـي الـصافـیة لـكن جـملة فـیزیـائـیة مـكونـة مـن 1011 نجـم 
تـتجاذب حـول بـعضها الـبعض .* مـثل األرض درب الـتبانـة وجـد أن لـها شـكل ثـالثـي األبـعاد : كـما هـو مـبین بـالـصورة بـاألشـعة 
تـحت الحـمراء فـي الـشكل 86 ، مجـرتـنا هـي مسـطحة و ذات بـنیة دائـریـة و ذات انـتفاخ فـي مـركـزهـا . و قـطرهـا هـو حـوالـي 
000	100 سـنة ضـوئـیة . وهـي تـدور نـفسها مـرة كـل 250-200	 مـلیون سـنة ( هـل یـمكنك بـیان كـیف قـیس هـذا ؟  ( تحـدي 

330ny ) . و الدوران بطيء تماما :منذ أن تشكلت الشمس فإنها قامت فقط بحوالي 25-20 دورة كاملة حول المركز .  

حـتى مـن الـممكن قـیاس كـتلة مجـرتـنا . و الخـدعـة هـي اسـتخدام الـنجوم الـنابـضة الـثنائـیة فـي أطـرافـها . و إذا لـوحـظت لـعدة سـنوات 
، یـمكن لـلمرء أن یسـتنتج تـسارعـها حـول الـمركـز المجـري حـیث أن الـنابـضات الـثنائـیة تـتفاعـل  بـانـزیـاح الـتردد الـذي یـمكن قـیاسـه 
عـلى األرض . و الـعدیـد مـن الـعقود مـن الـمالحـظة الزمـة و الـعدیـد مـن الـتأثـیرات الـزائـفة یـجب أن تـزال ( مـرجـع 209 ) . عـلى 

أن مثل هذه القیاسات جاریة و التقدیرات الحالیة   تقول بأن كتلة مجرتنا هي kg	1042 أو 1011	.5 كتلة شمسیة .  

كیف نراقب النجوم ؟  

أفـضل الـصور لـلسماء الـلیلیة تـنتج بـواسـطة أكـثر الـمناظـیر حـساسـیة . عـلى األرض الـمناظـیر األكـثر حـساسـیة هـي األكـبر ، مـثل 
ذلـك الـمبین فـي الـشكل 94 الـواقـع فـي بـارانـال فـي تشـیلي . إن تـاریـخ و إمـكانـیات هـذه الـمناظـیر مـذهـلة ( الـمرجـع 210) مـن أجـل 
الـعدیـد مـن األطـوال الـموجـیة الـتي تـمتص مـن قـبل الـجو فـإن الـمناظـیر األكـثر حـساسـیة هـي الـمرتـبطة بـاألقـمار الـصناعـیة ، مـثل 

المبین في الشكل 95 . و من أجل كل مجال طول موجي ، مثل هذه الجمل الحدیثة تنتج صورا رائعة للسماء اللیلیة .  



 ---

*درب الـتبانـة أو المجـرة فـي اإلغـریـقیة ، یـقال بـأنـها نـشأت عـندمـا زیـوس اإللـه األكـبر فـي الـیونـان ، حـاول أن یـجعل ابـنه 
هـیركـلیس یـرضـع مـن ثـدي هـیرا مـن جـل أن یـجعله خـالـدا ، و هـركـلیس الـصغیر فـي إشـارة تـبین قـوتـه المسـتقبلیة رضـع بـقوة ذلـك 

اللبن و نثره في كل السماء .  

 !

الشكل 90 – المجرة البیضویة / اإلهلیلجیة 205	NGC ( العضو رقم 205 من كاتالوك المجرات الجدید ) ( ناسا) 



 !

الشكل 91 – المجرات المتصادمة M51B	&	M51 بعرض al	000	65 ، على بعد Mal	31 تبین كیف تموت المجرة  
( ناسا ) 

الـشكل 85 إلـى 88 تـعطي بـعض األمـثلة . مـوقـع اإلنـترنـت الجـمیل الـمخصص لـبیان كـیف تـبدو الـسماء الـلیلیة عـند أطـوال 
مـوجـیة مـختلفة هـو www.chromoscope.net . یـسمح الـموقـع لـك بـالـتحول مـن طـول مـوجـة آلخـر بـبساطـة بتحـریـك مشـیرة 

و تشاهدها و تستكشف كم هو جمال الكون .  

http://www.chromoscope.net


 !

الشكل 92 – الكون مليء بالمجرات – هذه الصورة تبین عنقود برسیوس ( ناسا ) 

 !

 Ophiuchu الشكل 93 – الكون یحتوي العدید من الغیوم المثال في هذه الغیمة الجزیئیة في



عـلماء الـفیزیـاء الـفلكیة تـوصـلوا السـتنتاج غـریـب حـول الـمادة ، تـمامـا مـختلف عـما اعـتدنـا الـتفكیر بـه فـي الـفیزیـاء الـكالسـیكیة : 
المادة المالحظة في السماء توجد في غیوم . 

 !

الشكل 94 – أحد المناظیر األربعة الكبیرة جدا (VLT	) في المرصد الجنوبي األوربي (ESO	) في بارانال في تشیلي ، 
 . 8m المناظیر األقوى في العالم كل منها بقطر



 !

الشكل 95 – أعلى : القمر الصناعي XMM-Newton  و دقته العالیة ، المرایا التي تشبه البصلة التي تنتج خارطة 
باألشعة السینیة للمساء اللیلیة . أسفل : القمر الصناعي بالنك و هوائیاته الذهبیة لألمواج المیكرویة التي تنتج خارطة عالیة 

 . (	CBR) التمییز لإلشعاع الخلفیة الكونیة



 !

الشكل 96 – الغیوم الدوارة تصدر النفثات على طول محاورها ، الصف العلوي : صورة مركبة ( مرئیة و باألشعة تحت 
الحمراء ) للمجرة 192-0313 ، المجرة 32C296  و النابض Vela ، الصف المتوسط : تشكل النجم HH30 ، النجم في 
التشكیل B	Tauri	DG و نفث الثقب األسود من المجرة M87	 ، الصف السفلي : اكتشاف النفثات في مجرتنا ( كلها من 

ناسا ) 

الـغیوم هـي جـمل الـتي فـیها كـثافـات الـمادة تـتناقـص مـع الـمسافـة عـن الـمركـز ، بـدون حـدود حـادة و بـدون حجـم منتهـي . الـجسم 
الـمبین فـي الـشكل 93 هـو غـمیة جـزیـئیة ( الـصفحة 216 ) . لـكن هـذه لیسـت هـي الـحالـة . أكـثر األجـسام الـفیزیـائـیة الـفلكیة بـما 

فیها الكواكب و النجوم هي غیوم .  

األرض أیـضا هـي غـیمة ، إذا أخـذنـا الـغالف الـجوي ، و غـالفـها الـمغناطیسـي و حـلقة الـغبار حـولـها كجـزء مـنها . الـشمس هـي 
غـیمة . و هـي كـرة غـازیـة مـع ، ولـكن حـتى أكـثر مـن غـیمة إذا أخـذنـا بـاالعـتبار بـروزاتـها ، و غـالفـها الشمسـي / جـوهـا ،            
و الـریـح الشمسـیة الـتي تـولـدهـا و الـغالف الـمغناطیسـي لـها . المجـموعـة الشمسـیة هـي غـیمة إذا اعـتبرنـا غـیمتها مـن الـمذنـبات              
و حـزامـها مـن الـنیازك و غـیمتها الـغازیـة بـین الـنجوم . و المجـرة هـي غـیمة إذا تـذكـرنـا تـوزع مـادتـها و غـیمة اإلشـعاع الـكونـي 
الـمحیطة بـها  . فـي الـحقیقة حـتى الـناس یـمكن أن یـروا كـغیوم ، حـیث أن كـل شـخص مـحاط بـالـغازات و الـقلیل مـن الـغبار مـن 

الجلد ، البخار ..الخ .  

فـي الـكون ، تـقریـبا كـل الـغیوم هـي غـیوم بـالزمـیة . ( الـمرجـع 211 ). الـبالزمـا هـي غـاز  مـتأیـن مـثل الحـریـق ، الـبرق ، داخـل 
أنـابـیب الـنیون أو الـشمس . عـلى األقـل %99.9 مـن الـمادة فـي الـكون هـي بـشكل غـیوم بـالزمـیة . فـقط نسـبة صـغیرة جـدا تـوجـد 

في شكل صلب أو سائل مثل المحمصات ، نكاشات األسنان أو مستخدمیها .  



 كـل الـغیوم فـي الـكون تـتشارك بـصفات مشـتركـة . أوال ، كـل الـغیوم تـرى فـي الـكون – عـندمـا تـكون غـیر مـضطربـة بـواسـطة 
االصـطدامـات أو تـبادالت تـأثـیر أخـرى مـن األجـسام الـمجاورة – تـكون دوارة . و أكـثر الـغیوم بـالـتالـي مسـطحة : هـي بـشكل 
أقـراص . ثـانـیا فـي الـعدیـد مـن الـغیوم الـدوارة ، الـمادة تـسقط بـاتـجاه الـمركـز : أكـثر الـغیوم هـي أقـراص مـتنامـیة . أخـیرا األقـراص 
الـمتنامـیة غـیر الـمضطربـة عـادة تـصدر شـیئا مـا عـلى طـول مـحور دورانـها : وهـي تـملك نـافـثات . بـنیة الـغیمة األسـاسـیة هـذه تـم 
مـالحـظتها لـلنجوم الـیافـعة ، الـنابـضات ، المجـرات ، الـكوازرات و لـلعدیـد مـن الجـمل األخـرى . یـعطي الـشكل 92 بـعض األمـثلة 

. أخیرا في عام 2010  وجدت  النفاثات في مجرتنا ، درب التبانة.  

  . ( 331r تحدي ) ( هل الشمس لها نفاثات ؟ حتى اآلن لم یكتشف أي منها )

فـي الـملخص فـي الـلیل نـرى فـي األغـلب غـیوم بـالزمـا مسـطحة دوارة تـصدر نـفثات عـلى طـول مـحاورهـا . و لـكن الـسماء الـلیلیة 
لـها الـعدیـد مـن الـظواهـر األخـرى . إن جـزءا كـبیرا مـن عـلم الـفلك و الـفیزیـاء الـفلكیة تجـمع مـعلومـات عـنها .( الـمرجـع 212 ) . و 

المراجعة حول المالحظات معطیة في الجدول 5 .   

الجدول 5 بعض المالحظات حول الكون 

الجدول 5 بعض المالحظات حول الكون ( تابع)  

القیمةالخواص الرئیسیةالناحیة

الظواهر

یالحظ بواسطة هابل  تشكیل المجرة 
حدث قدح 

العدید من المرات  
غیر معلوم

m/s	kg	1047	–	1045كمیة الحركة االصطدامات المجریة 

تقوض الغیمة  تشكیل النجوم 

التردد 

أو بواسطة اندماج النجوم 

تشكل نجوم بین 130	&	0.04	 كتلة 
شمسیة  

بین 1000	&	0	 كتلة شمسیة بالسنة 
لكل مجرة ، حوالي كتلة شمسیة بالسنة 

في درب التبانة  
حتى 250	 كتلة شمسیة 

نجوم ساطعة جدیدة  المستعرات / النوفا
فقاعات مقذوفة 

 L	<	1031	W
R	≈	t.c/100

نجوم ساطعة جدیدة  المستعرات العظمى / السوبرنوفا
المعدل 

	L	<	1036	W
 1000a 5-1 لكل مجرة لكل

hypernova دفقات ضوئیة المستعرات الفائقةL	<	1037	W

القیمةالخواص الرئیسیةالناحیة

اإلضاءة  دفقات أشعة جاما  

الطاقة 
الفترة  

العدد الملحوظ 

L تصل إلى W	1045 ، حوالي %1 من إضاءة 
كل  الكون المرئیة  

  1046	J تقریبا
 0.015	-1000	s تقریبا

تقریبا 2 بالیوم 

W	1038	–	1033إصدار رادیو مصادر الرادیو 

W	1034	–	1023إصدار أشعة سینیة مصادر األشعة السینیة 



الجدول 5 بعض المالحظات حول الكون ( تابع)  

من eV	1 إلى eV	1022طاقة األشعة الكونیة 

زوایا حتى ''	4-10حني الضوء التجمیع العدسي الجاذبي 

المعاودة  المذنبات 
التبخر 

الدور النوعي 50a ، العمر المرئي النوعي 
100ka ، العمر النوعي 	2ka

حتى a	4.57.109العمر الرجم / األحجار النیزكیة 

المكونات 

تقریبا kg/m3	26-10 كثافة الكتلة الفراغ بین المجرات 

االنزیاح األحمر  الكوازرات 
اإلضاءة 

 z	=	6 حتى
W	L=1040 تقریبا نفس المجرة 

تقریبا 1040 داخل أفقنا أعداد المجرات العناقید العظمى للمجرات 

حوالي 4000أعداد المجراتالعنقود العظیم الموضعي العائد لنا 

الحجم  مجموعات المجرات 
عدد المجرات 

  100	Zm
بین عشرات و 1000	

30أعداد المجراتمجموعتنا المحلیة 

الحجم  المجرات 
العدد  

المحتوى  
المحتوى  
المحتوى 

  0.5	–	2	Zm
تقریبا 1011 داخل األفق 

400-10	 عناقید كرویة  
نوعیا 1011	 نجم لكل منها 	

نوعیا ثقوب سوداء ذات كتلة عظمى و العدید من 
ذات الكتلة المتوسطة 

القطر درب التبانة 
الكتلة  

السرعة  
المحتوى  
المحتوى

 1.0	(0.1)Zm
1042kg أو 5.1011	 كتلة شمسیة  

km/s	600 باتجاه هیدرا – سینتاوروس  
حوالي 000	30 نابض ( المرجع 213 ) 
مائة عنقود كروي كل منها ذو ملیون نجم 

( M15 مثال ) المحتوى عناقید كرویة
العمر 

آالف النجوم ، ثقب أسود ذو كتلة متوسطة  
حتى 12Ga ( أقدم األجسام المعروفة ) 

غبار ، أكسجین ، هیدروجینالتركیب السدم ، الغیوم 

20 سنة ضوئیة الحجم غیمتنا الموضعیة بین النجوم 

القیمةالخواص الرئیسیةالناحیة

الهیدروجین الذري عند K	7500التركیب 

نجوم مزدوجة تدور حول بعضها البعض ، أكثر النوع مجموعات النجوم 
من سبعین نجما یدور حولها أقزام بنیة ، العدید 

من المجموعات الكوكبیة 

الحجم  مجموعتنا الشمسیة 
السرعة 

 ( Oort غیمة ) سنتین ضوئیتین
386km/s من أكواریوس باتجاه لیو 



الجدول 5 بعض المالحظات حول الكون ( تابع)  

حتى 130	 كتلة شمسیة ( أكثر عندما تندمج الكتلةالنجوم 
النجوم) المرجع 214 

النجوم العمالقة و العمالقة العظیمة و 
النجوم المتسلسلة الرئیسیة 

حتى 1Tm حجم كبیر 

كتلة منخفضة  النجوم القزمة البنیة 
درجة حرارة منخفضة

أقل من 0.072 كتلة شمسیة  
أدنى من K	2800 ( المرجع 215 )

L 1200درجة حرارة منخفضة األقزام	2800-K

T 900درجة حرارة منخفضة األقزام	1100-K

نصف قطر صغیر  األقزام البیضاء 
درجة حرارة عالیة 

  r	≈	5000	km
 5000	K 100 إلى	تبرد من 000

كثافة الكتلة النوویة  النجوم النیوترونیة 
حجم صغیر 

  ρ≈	1017	kg/m3

r	≈	10	km

إصدار أشعة سینیة باعثات دفقات األشعة السینیة 

إصدار رادیو دوري  النابضات 
تصل إلى حوالي 25 كتلة شمسیة الكتلة 

حقول مغناطیسیة عالیة  النجوم الممغنطة ( ماغنتار) 
بعض مقویات غاما  

الكتلة 

حتى T 1011  و أعلى ( المرجع 216 )  
هناك أنواع أخرى عبارة عن نابضات أشعة سینیة 

شاذة  
أعلى من 25  كتلة شمسیة ( المرجع 217)

r = 2GM/c2 مجال الكتلة الملحوظ یصل إلى نصف قطر األفقالثقوب السوداء 

1011  كتلة شمسیة 

الخواص العامة 

تقریبا m = 100 Ym 1026المسافة األفق الكوني 

التمدد  
عمر الكون 

km s-1 Mpc-1(4)71 أو s-1 18-10.(2)2.3  ثابت هابل 

13.8(1)Ga

nJ/m3 0.5 أو  ΩΛ = 0.73 ; k =0  كثافة الطاقة الخالء 

ال یوجد دلیل على التبعیة للزمن  

بسیطة عند كل المقاییس المقاسة الطبولوجیا الشكل واسع النطاق 

ثالثة من أجل الفراغ ، واحد للزمن عند كل العدداألبعاد
الطاقات و المقاییس المقاسة 

القیمةالخواص الرئیسیةالناحیة

kg/m3	27-11.10	-2 أو 6-1 ذرة هیدروجین الكثافة المادة 

لكل متر مكعب  
	ΩM	=		0.25

0.04		=	Ωb ، سدس السابق ( بما فیها ΩM ) 	الكثافة الباریونات

0.21		=	ΩDM ، ( مشمولة  في ΩM ) 	الكثافة المادة الداكنة 



لكن بینما نحن نتحدث ماذا نرى في السماء ، نحن بحاجة لتوضیح قضیة عامة .  

ما هو الكون ؟  

" أنا مستغرب من الناس الذین یریدون أن یعرفوا الكون حیث من الصعوبة بمكان االهتداء للطریق في المدینة الصینیة " 

وودي أالن  

إن مـصطلح الـكون یـقتضي الـحولـیة و الـدوران . الـكون خـو مـا یـدور حـولـنا لـیال . بـالنسـبة لـفیزیـائـي عـلى األقـل هـناك ثـالثـة 
تعریف ممكنة لمصطلح "الكون" : 

( مـا هـو قـابـل لـلمالحـظة أو مـرئـي ) الـكون هـو مجـمل كـل الـكتلة الـقابـلة لـلمالحـظة / الـقیاس و الـطاقـة . وهـذا یـشمل -
كـل شـيء داخـل األفـق الـكونـي . نـظرا ألن األفـق یتحـرك بـعیدا عـنا فـإن مـقدار الـكتلة الـقابـلة لـلقیاس و الـطاقـة یـتزایـد 
بـاسـتمرار .    و مـضمون الـمصطلح " الـكون الـقابـل لـلمالحـظة أو الـقیاس " بـالـتالـي غـیر ثـابـت مـع الـزمـن ( مـا هـو 

أصل هذه الزیادة ؟ ) سوف نعود لهذه القضیة في الجزء األخیر من مغامرتنا .) ( مجلد VI ، صفحة 305	 )	

الـكون ( الـمعتقد ) هـو إجـماال كـل الـكتلة و الـطاقـة الـتي تـتضمن حـتى تـلك غـیر الـقابـلة لـلمالحـظة و الـقیاس . إن كـتبا -
عـدیـدة عـن النسـبیة الـعامـة تـقول بـأن هـناك بـالـتأكـید مـادة أو طـاقـة خـارج و أبـعد مـن حـدود الـمالحـظة . و سـوف نشـرح 

    . ( 332e تحدي ) ( هل توافق على ذلك ؟ ). أصل هذا االعتقاد فیما یلي

0.75		=	ΩDM ، غیر معلومة  	الكثافة الطاقة الداكنة 

الكثافة العددیة  الفوتونات 
كثافة الطاقة 

 4-5 .108/m3 = 1.7 -2.1 .10-31 kg/m3

 ΩR = 4.6.10-5

Ων  مجهولة كثافة الطاقة النیوترینوات 

الفوتونات  درجة الحرارة المتوسطة 
النیوترینوات

  2.725(2)K
2K غیر مقاسة ، القیمة المتوقعة هي

عدم تماثل الفوتون  اضطرابات اإلشعاع 
مطال الكثافة  

القرینة الخاصة  
نسبة التنسور للقیمة 

السلمیة  

 ΔT/T = 1.10-5

 A=0.8(1)
 n= 0.97 (3)

r<0.53 بنسبة ثقة 95%  

τ= 0.15(7)العمق البصري للتشرد 

z = 1100إزالة االقتران



 !

الشكل 97 – جمال علم الفلك : فقاعة سیجنوس ، المكتشفة عام 2008	 هي سدیم ملفوظ من نجم مركزي ( صورة بلون 
 ( 	T.A.Rector	,	H.	Schweiker زائف تفضل من

الكون ( الكلي ) هو مجموع المادة و الطاقة و كذلك الفراغ – الزمن نفسه 	-

هـذه الـتعاریـف غـالـبا تـمزج فـي مـناقـشات فـیزیـائـیة و فـلسفیة . و لـیس هـناك إجـماع عـام مـقبول حـول الـمصطلحات ، بـحیث 
أن عـلى الـمرء أن یـكون دقـیقا . فـي هـذا الـكتاب عـندمـا  نسـتخدم مـصطلح الـكون فـإنـنا نـعني الـتعریـف األخـیر فـقط .سـوف 
نـكتشف بـشكل مـتكرر أنـه دون الـتمییز بـین الـتعاریـف ال یـمكننا أن نـكمل الـمغامـرة . ( مـثال : هـل مـقدار الـمادة             و 

  . ( 333s تحدي ) ( الطاقة في الكون كله هو نفسه في الكون القابل للقیاس ؟

  1026	m الحـظ أن " الحجـم " فـي الـكون الـمرئـي أو بـشكل أفـضل الـمسافـة إلـى أفـقه ، هـي مـقدار یـمكن تـخیله . الـقیمة   
أو عشـرة آالف مـلیون سـنة ضـوئـیة ، لیسـت خـارج الـتخیل . إذا نـظرنـا إلـى كـل الحـدیـد مـن قـلب األرض و صـنعنا مـنع 
سـلك یـصل لـحافـة الـكون الـقابـل لـلمالحـظة كـم سـیكون ثـخن ذلـك السـلك ؟ ( تحـدي 334s )الـجواب یـمكن أن یـدهـشك . 
أیـضا مـحتوي الـكون منتهـي بـشكل واضـح . هـناك تـقریـبا عـددا مـرئـیا مـن المجـرات فـي الـكون كـعدد الـحبیبات فـي مـتر 
مـكعب مـن الـرمـل . و لـتوسـیع هـذه الـمقارنـة ، یـمكنك اسـتنتاج مـقدار الـفراغ الـذي تـحتاجـه لـیحتوي كـل الـطحین الـذي 

 .( 335s تحدي ) مثلت نجما واحدا ؟  	150	µm ستحصل علیه إذا كل بقعة  صغیرة ذات قیاس نوعي یبلغ



 !

الشكل 98 – أطلس بیئتنا الكونیة : الرسوم هي بمقاییس تصل إلى 5	,	000	500	,	000	50	,	5000	,250,	50	,	12.5	
million	000	14	&	million	1000	,	million	100	,	million		 سنة ضوئیة ( ریتشارد باول 

 (	www.atlaso_heuniverse.com

لون و حركة النجوم  

"   تحقق حیث في البدایة تأتي العشوائیة .. "  

هیسوید ، الثیوغونیا  

مـن الـواضـح أن الـكون مـليء بـالحـركـة . لـمعرفـة الـكون قـلیال ، مـن الـمفید قـیاس سـرعـة و مـوضـع أكـبر قـدر مـمكن  مـن 
األجـسام . فـي الـقرن العشـریـن تـم الـحصول عـلى عـدد كـبیر مـن مـثل هـذه الـقیاسـات مـن الـنجوم و المجـرات . (هـل یـمكنك أن 

تتخیل كیف تم تحدید المسافة و السرعة ؟ ) ( تحدي 336s	 ) . هذا القدر الكبیر من البیانات یمكن جمعه في نقطتین .  

أوال ، عـلى نـطاق واسـع ، أي أخـذ الـمتوسـط خـالل حـوالـي خـمسة آالف مـلیون سـنة ضـوئـیة ، حـیث كـثافـة الـمادة فـي الـكون  
مـتجانـسة و مـتماثـلة الـمناحـي . مـن الـواضـح ، عـند مـقایـیس أصـغر یـوجـد عـدم تـجانـس ، مـثل المجـرات أو كـیك الـجبن . إن 

http://www.atlasoftheuniverse.com


مجـرتـنا مـثال هـي لیسـت ال مـتماثـلة الـمناحـي و ال مـتجانـسة . و لـكن عـند مـقایـیس كـبیرة الـفرق یـزول بـالـتوسـیط ( مـرجـع 218). 
و هذا التجانس واسع النطاق لتوزع المادة غالبا یسمى المبدأ الكوني .  

الـنقطة الـثانـیة حـول الـكون هـي حـتى أكـثر أهـمیة . فـي 1920s وبـشكل مسـتقل قـام كـارل فـیرتـز ، كـونـت لـونـدمـارك                
و غـوسـتاف شـترومـبیرغ بـبیان أنـه فـي كـل المجـرات فـإنـها تتحـرك بـعیدا عـن األرض ، و كـلما فـعلت ذلـك أكـثر كـلما كـانـت بـعیدة 

أكثر .  

 v وهـناك بـعض االسـتثناءات بـالنسـبة للمجـرات الـقریـبة مـثل سـدیـم الـمرأة المسـلسلة نـفسه ، و لـكن بـشكل عـام سـرعـة الحـركـة
لـجسم تـزداد مـع الـمسافـة d . فـي عـام 1929 نشـر عـالـم الـفلك األمـریـكي إدویـن هـابـل ** أول قـیاس لـلعالقـة بـین السـرعـة                 

و المسافة . بالرغم من استخدام مقاییس طول غیر صحیحة فقد وجد عالقة   

 !

حـیث ثـابـت الـتناسـب H یـعرف الـیوم بـثابـت هـابـل . المخـطط الحـدیـث لـلعالقـة مـعطى فـي الـشكل 99 . یـعرف الـیوم أن ثـابـت هـابـل 
لـه قـیمة حـوالـي Mpc-1	s-1	km	71 ( قیـمة هاـبلـ الخـاصةـ كاـنتـ بعـیدة جدـا عنـ هذـه القـیمة التـي لمـ تعـد تعـطى بعـد ذلكـ) مثال 
نجـم عـلى مـسافـة ***2Mpc یتحـرك بـعیدا عـن األرض بسـرعـة تـبلغ تـقریـبا km/s	142 و بـشكل مـتناسـب بـشكل أكـبر بـالنسـبة 
لـلنجوم األبـعد . و فـي الـحقیقة االكـتشاف مـن قـبل فـیرتـز ، لـونـدمـارك و شـترومـبیرغ یـقتضي أن كـل مجـرة تتحـرك بـعیدا عـن كـل 
المجـرات األخـرى ( لـماذا؟ ) ( تحـدي ( تحـدي 337s) . بـتعبیر آخـر ، الـمادة فـي الـكون  تـتمدد . . إن مـقیاس هـذا الـتمدد و 
األبـعاد الضخـمة الـقائـمة مـذهـل . حـركـة كـل مجـموعـات المجـرات األلـف مـلیون فـي الـسماء مـوصـوفـة بـمعادلـة واحـدة (244) . 

وبعض االنحرافات لوحظت بالنسبة للمجرات القریبة كما هو مذكور أعاله و من أجل المجرات البعیدة كما سنرى .   

 ---

*"تحقق حیث في البدایة تأتي العشوائیة .." الثیوغوني ، منسوبة ربما إلى هیسیودوس األسطوري ، والتي أخذت شكلها 
النهائي حوالي BCE	700 . و یمكن أن تقرأ باإلنجلیزیة و الیونانیة من الموقع www.perseus.tu_s.edu	 واالقتباس 

الشهیر هنا هو من اآلیة / الفقرة 117 .  

**إدوین باول هابل ( 1953	–	1899	 ) عالم فلك أمریكي مهم . بعد أن كان ریاضي /  مختص بالریاضة و دراسة 
الحقوق تحول إلى شغف طفولته للنجوم وقد أثبت أخیرا أن بدیهة إیمانویل كانت بأن سدیم المرأة المسلسلة كانت مجرة مثل 

مجرتنا . وبالتالي بین أن درب التبانة هي فقط جزء صغیر من الكون .  

***میغا بار ثانیة أو Mpc هي مسافة تعادل 30.8Zm .( صفحة 308 )  

   

http://www.perseus.tufts.edu
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الشكل 99 – العالقة بین مسافة النجم وسرعته 

الـمبدأ الـكونـي و الـتمدد مـأخـوذان مـعا یـقتضیان أن الـكون ال یـمكن أن یـكون قـد وجـد قـبل الـزمـن عـندمـا كـان فـیه بحجـم مـتالشـي ، 
و الـكون بـالـتالـي ذو عـمر منتهـي . و مـع مـعادالت الـتطور كـما هـو  مشـروح بـمزیـد مـن الـتفصیل أدنـاه ، و ثـابـت هـابـل یشـیر إلـى 
قـیمة عـمر الـكون الـبالـغة 800	13 مـلیون سـمة . و الـتمدد أیـضا یـعني أن الـكون لـه أفـق ، أي مـسافـة أعـظمیة منتهـیة مـن أجـل 

المنابع التي إشاراتها یمكن أ، تصل لألرض .  و اإلشارات من المنابع األبعد من األفق ال یمكن أن تصل إلینا .  

حـركـة المجـرات تـخبر شـیئا مـهما : فـي الـماضـي ، الـسماء الـلیلیة و بـالـتالـي الـكون   كـان أصـغر بـكثیر و الـمادة كـان أكـثر كـثافـة 
بكثیر مما هي علیه اآلن . و ینتج أن المادة أیضا كانت أكثر حرارة . ( المرجع 220 )  

جورج جامو * توقع في عام 1948	 أن  

 ---

* جـورج جـامـو ( ولـد عـام 1904 فـي أودیـسا ، تـوفـي عـام 1968	 فـي بـولـدر ) فـیزیـائـي . وقـد شـرح تـفكك ألـفا كـتأثـیر نـفقي و 
توقع باألمواج المیكرویة الخلفیة. وقد كتب أولى كتبه الفیزیائیة الناجحة مثل  



 !

الشكل 100 – الطیف المقاس إلشعاع الخلفیة الكوني حیث مستقیمات الخطأ مضروبة بـ 500	 مقارنة مع طیف بالنك 
المحسوب من أجل K	2.728 ( ناسا ) 

األجـسام الـساخـنة تـشع ضـوء ، الـسماء ال یـمكن أن تـكون سـوداء بـشكل كـامـل فـي الـلیل ولـكن یـجب أن تـمأل بـإشـعاع الـجسم 
األسـود الـمنبعث عـندمـا كـانـت سـاخـنة . ذلـك اإلشـعاع یـسمى إشـعاع الخـلفیة یـجب أن یـبرد بسـبب تـمدد الـكون ( هـل یـمكنك تـأكـید 
هـذا ؟ ) ( تحـدي ny	338 ) بـالـرغـم مـن الـتوقـعات الـعدیـدة الـمشابـهة مـن قـبل بـاحـثین آخـریـن ، بـما فـیها یـاكـوف زیـل دوفـیتش فـي 
واحـدة مـن أكـثر الـحاالت شهـرة لـلتواصـل الـعلمي الـمفقود ، فـإن اإلشـعاع وجـد بـعد ذلـك بـكثیر مـن قـبل بـاحـثین غـیر مـدركـین 
تـمامـا لـكل هـذا الـعمل . ( الـمرجـع 221 ) . و الـبحث الـشعیر فـي عـام 1946		 مـن قـبل دوروشـكفیتش و نـوفـیكوف حـتى قـال بـأن 
الـهوائـیات المسـتخدمـة مـن قـبل ( غـیر الـمعروفـین ) الـمكتشفین الحـقا كـانـت أفـضل  جـهاز لـلبحث مـن أجـل اإلشـعاع ! . فـي أیـة 
حـال ، فـقط فـي عـام 1965 قـام أرنـو بـنزیـاس و روبـریـت ویـلسون بـاكـتشاف اإلشـعاع . و قـد كـان أكـثر االكـتشافـات جـماال فـي 
الـعلم و الـذي حـاز كـالهـما الحـقا مـن أجـله جـائـزة نـوبـل فـي الـفیزیـاء ( مـرجـع 222	 ) . و تـبین أن اإلشـعاع الـموصـوف بـإشـعاع 

الجسم األسود ذو درجة الحرارة K(1)2.738 كما هو موضح في الشكل 100 .    

في الحقیقة الطیف یتبع عالقة  الجسم األسود بدقة أفضل من واحد جزء في 104 .  

فـي الـملخص ، تـبین الـبیانـات أن الـكون بـدأ بـانـفجار عـظیم سـاخـن و لـكن بـعیدا عـن الـتمدد و الـبرودة فـإن األربـعین ألـف مـلیون 
سنة الماضیة قد أنتجت أیضا بضع أحداث ممیزة أخرى .  

هل النجوم تسطع كل لیلة ؟ 

" أال تسطعي أیتها النجوم بجمال ؟ إني الشخص الوحید في العالم الذي یعلم لماذا تفعلین ذلك "  

فریدریش ( فریتز ) هوترمانز ( 1966-	1903 ) .  

تـبدو الـنجوم مـوجـودة دائـما و لـألبـد ، اآلن و بـعد ذلـك یظهـر نجـم جـدیـد فـي الـسماء : المسـتعر , االسـم فـي الـالتـینیة یـعني الجـدیـد. 
خـاصـة المسـتعرات الـساطـعة تـسمى المسـتعرات الـعظمى . المسـتعرات و الـظواهـر الـمشابـهة تـذكـرنـا بـأن الـنجوم تـعیش عـادة 

فترة أطول بكثیر من البشر ، و لكنها مثل البشر ، تولد ، تسطع و تموت . 

ینتج أن المرء یمكن أن یرسم كل النجوم على ما یعرف بمخطط هیرتس شبرونغ – روسل . هذا المخطط أساسي لكل كتاب 
في الفلك ، مبین في الشكل 101 . و هو مثال جمیل على الطریقة القیاسیة المستخدم من قبل علماء الفیزیاء الفلكیة :الذین 
یجمعون إحصائیات خالل العدید من الأمثلة على نوع الجسم ، و یمكن للمرء أن یستنتج دورة حیاة الجم حتى لو كانت 

فترة حیاتها أطول من ذلك العائد للبشر. 

 1,2,3 فالالنهایة و سلسلة السید ثومبكینز التي تم تقلیدها الحقا من قبل العدید من الكتّاب .   



 !

الشكل 101 – مخطط هیرتس شبرونغ – روسل 

مـثال ، مـن الـممكن بـواسـطة االسـتخدام الـذكـي للمخـطط ، تـقدیـر عـمر الـعناقـید النجـمیة مـثل عـنقود M15 فـي الـشكل 102 ، 
وبالتالي الوصول إلى العمر األصغري للكون . و هذه النتیجة هي حوالي ثالثین ألف ملیون سنة .  

الـعمر الـزمـني المنتهـي لـلنجوم یـؤدي إلـى تـقییدات عـلى الـرؤیـة ، خـاصـة مـن أجـل االنـزیـاحـات الحـمراء الـعالـیة . و فـي الـواقـع 
الـمنظار الحـدیـث یـمكن أن یـنظر ألمـاكـن ( و أزمـنة ) بـعیدة جـدا فـي الـماضـي الـتي لـم تـحتوي نـجومـا بـعد . و عـند هـذه 
المسافات فقط یمكن مالحظة الكوازارات وهذه المصادر الضوئیة لیست نجوما ، و لكنها جمل أكبر كتلة بكثیر و ساطعة . 

إن بنیتها الدقیقة ما تزال تدرس من قبل علماء الفیزیاء الفلكیة .  

نـظرا ألن الـنجوم تسـطع فـإنـها أیـضا قـد تـشكلت بـشكل مـا .  خـالل مـالیـین الـسنین فـإن الـغیوم الـغباریـة لـواسـعة فـي الـفراغ یـمكن 
أن تتقلص بسبب تأثیر الجاذبیة و تشكل بنیة كثیفة ساخنة و دوارة : نجم جدید .  

و إن التفاصیل الرائعة لمولدها من غیوم الغبار هي جزء مركزي من الفیزیاء الفلكیة و لكننا لن  ندرسها هنا . تختلف 
 10-20	Ga النجوم في تطورها و عمرها . فوق كل شيء ، یعتمد التطور على كتلة والدتها . النجوم بكتلة الشمس تعیش

و تموت بشكل عمالقة حمراء . النجوم بكتلة 20 مرة كتلة الشمس تعیش فقط بضع مالیین من السنین و تموت بشكل 
مستعرات عظمى . النجوم األضخم  یبدو أن لها كتلة حوالي 130 كتلة شمسیة  . و االستثناءات لهذا هي النجوم التي 

تتشكل من اندماج العدید من النجوم ( مرجع 224	 ) و یمكن أن تبلغ 250 كتلة شمسیة .  



 !

الشكل 102 – المایزر 15 ( M15 ) هو عنقود نجمي كروي بعمر ثالثة عشر ألف ملیون سنة 

مـع ذلـك فـإنـنا ال نـملك اإلجـابـة الـكامـلة عـلى سـؤالـنا . لـماذا تسـطع الـنجوم عـلى اإلطـالق ؟ مـن الـواضـح أنـها تسـطع ألنـها لیسـت 
حـارة . و هـي حـارة بسـبب الـتفاعـالت الـنوویـة فـي داخـلها . سـوف نـناقـش هـذه الـعملیات بـمزیـد ن الـتفصیل فـي مجـلد الحـق              

( مجلد V ، صفحة 209 ) .  

تاریخ قصیر للكون  

"  الروح هي شرارة مادة النجوم  "  

هیراكلیتوس من إیفسوس ( BCE	480	-540 )( المرجع 225	 )  

لـیس فـقط الـنجوم تـولـد ، تسـطع و تـموت . أیـضا المجـرات تـفعل ذلـك . مـاذا عـن الـكون كـكل ؟ الـمغامـرات األكـثر أهـمیة الـتي 
خاضتها المادة و اإلشعاع حولنا ملخصة في الجدول 6	 .	

	--

  *"الروح هي شرارة مادة النجوم "   

  

إن الخـطوات لـم تـناقـش بـعد فـي بـقیة مـغامـرتـنا . جـدول الـتاریـخ هـو مـلهم بـشكل رائـع . تـتابـع األحـداث هـو جـمیل جـدا و مبهـر 
بـحیث أنـنا فـي هـذه األیـام یسـتخدم فـي  بـعض الـمعالـجات النفسـیة لـإلشـارة لـلناس الـذیـن لـدیـهم قـصة وراء وجـودهـم ، و تـذكـیرهـم 

بجدواهم . استمتع  



الجدول 6 – تاریخ قصیر للكون 

  

الجدول 6 – تاریخ قصیر للكون ( تابع )  

a الزمن قبل اآلنb درجة الحرارةالحدثالزمن من االنفجار العظیم

13.8	.109	a تقریبا≈tPIb 1032الزمن ، الفراغ ، المادة و الشروط االبتدائیة هي غیر محددةK	≈TPI

13.109	a  1000 tPIb تقریبا
≈10-42 s

1030Kتمییز الفراغ – الزمن عن المادة و اإلشعاع، الشروط االبتدائیة محددة

5.1026Kالتمدد و بدء عصر GUT ، و s 35-10 إلى 

10-32 s تباعد التأثیرات البینیة الكهربائیة الضعیفة

10-12 s مـضادات الـكواركـات تـمحق ، وتـفصل الـتأثـیرات الـبینیة الكهـرطیسـیة و
الضعیفة 

1015K

2. 10-6 s  الكوارات تصبح محصورة في هادرونات ، الكون هو بالزما
البوزیترونات تنمحق 

1013K

0.3 s   1010 الكون  بصبح شفافا للنیوترنواتK

الـتركـیب الـنووي : نـوى 7Li	&		3He	,	4He	,	D						 تـتشكل ، ومـایـزال بضع ثواني
اإلشعاع سائدا 

109K

2500a75سیادة المادة تبدأ ،اضطرابات الكثافة تتعاظم	000K

إعـادة االتـحاد : خـالل هـذه الـمراحـل الـمتأخـرة 3000K لـالنـفجار الـعظیم 000a 380االنزیاح األحمر
فــإن ذرات Li	&	He	,	H تــتشكل و الــكون یــصبح شــفافــا لــلضوء حــیث 
یـزول اقـتران الـمادة و اإلشـعاع أي یكتسـبان درجـات حـرارة مـختلفة ، و 

السماء اللیلیة تبدأ لتصبح أكثر ظالما  فأكثر. 
السماء تقریبا سوداء ما عدا إشعاع الجسم األسود 

  Tγ	=	Toγ (1+z)

z=10-30 تشكل المجرة

z=9.6ترى األجسام األقدم ما یكون حتى اآلن

z=5 تتشكل عناقید المجرات

z=3106a ، تـتشكل ، تـبدأ انـدمـاج الهـیدروجـین ( II المجـموعـة ) أول جـیل مـن الـنجوم
و ینتج اندماج الهلیوم الكربون ، السیلیكون و األكسجین 

2.109a و ینتج الحدید 	c أول النجوم تنفجر بشكل مستعرات عظمى

z=13.109a تظهـر و انـفجارات المسـتعرات ( I المجـموعـة ) الـجیل الـثانـي مـن الـنجوم
الـعظمى الـالحـقة لـلنجوم الـقدیـمة تـشكل الـعناصـر الـقدیـمة الـتالـیة / الـمتعاقـبة                    

( الحدید ، السیلینیوم ..الخ ) حیث تصنع و تطلق في المجرة 

a الزمن قبل اآلنb درجة الحرارةالحدثالزمن من االنفجار العظیم

4.7	.	109a الغیوم األولیة مكونة من بقایا مثل هذه االنفجارات

4.5	.	109aAzoicum d تشكیل األرض و الكواكب األخرى : یبدأ

4.5	.	109a یـتشكل الـقمر مـن مـادة مـلفوظـة خـالل اصـطدام نـیزك كـبیر مـع األرض الـتي
ال تزال سائلة 

4.3	.	109a تتشكل فوهات البراكین على الكواكب

4.0	.	109a أول عـصر جـیولـوجـي) 		Archean	(	Archaeozoicum	) یـبدأ عـصر
مــن 2.5 مــلیون ســنة بــدأت فــیه تــشكل قشــرة األرض ) : الــقصف مــن 

الفضاء یتوقف و تتصلب قشرة األرض و تتشكل أقدم المعادن  

3.9	.	109a نهایة تجمع الماء و التكاثف

3.5	.	109a تظهـر الـحیاة وحـیدة الخـلیة ( الـمیكروسـكوبـیة ) ، وتـتشكل الـروسـوبـیات
 stromatolites الطبقیة



الجدول 6 – تاریخ قصیر للكون ( تابع )  

2.5	.	109a یصبح الغالف الجوي غنیا : Proterozoic یبدأ عصر الحیاة األولیة
باألوكسجین بفضل نشاط األحیاء الدقیقة ( مرجع 227 ) 

1.3	.	109a /تظهر الحیاة الماكروسكوبیة متعددة الخالیا و تغزو الفطور األراضي
البر 

800	.	106a ( السبب ما یزال مجهوال ) األرض مغطاة بالكامل بالجلید ألول مرة
المرجع 228

600-540	.	106aاألرض مغطاة بالكامل بالجلید آلخر مرة

540(5).106a ( عصر الحیاة القدیمة ) یبدأ بعد نهایة العصر 		Paleozoic عصر
الجلیدي الهائل : تظهر الحیوانات ، أقدم المستحاثات ( حیث في 540	
(5) یبدأ العصر الكامبري ، (5)440 السیلوري ، (5)417 الدیفوني ، 

(5)354 الكربوني الحدیدي و (5)292 البیرمي ) 

480-450	.	106a ظهور النباتات البریة / األرضیة

400-370	.	106aظهور األشجار الخشبیة ، ظهور الحشرات الطائرة

250(5).106a عصر الحیاة المتوسطة " كان یدعى سابقا " Mesozoic بدء العصر
الثانوي ) و أكثر الحشرات والحیاة األخرى انتهت و ظهور الثدییات              

( مع بدء (5)250 العصر التریاسي ، (4)205 الجوراسي ، (3)142 
الكریتاسي ) 

150.106a  إلى الوراسیا و غوندوانا Pangaea انقسام القارة
بدء تشكل عناقید النجوم و Pleiades	 ( الثریا : سبعة نجوم في برج 

الثور ) 

150.106a ظهور الطیور

143(3).106a العصر الذهبي للدیناصورات بدء العصر الكریتاسي

100.106	a بدء تشكل جیال األلب ، األندیز و جبال روكي

a الزمن قبل اآلنb درجة الحرارةالحدثالزمن من االنفجار العظیم

65.5	.106a ( عـصر الـحیاة الجـدیـدة ) : بـعد أن ضـرب نـیزك Cenozoic بـدء عـصر
األرض في یوكاتان ، و انقرضت الدیناصورات و ظهرت الرئیسیات  

( حــیث فــي 65.5 بــدء الــعصر الــثالثــي الــمكون مــن الــبلیوجــین  مــع 
الـبلیوسـین ، 55.0 عـصر اإلیـوسـین و 33.7 عـصر األولـیجوسـین ، و 
فـترة الـنیوجـین بـعدهـا  الـفترة الـربـاعـیة حـیث الـبالیسـتوسـین ( أو الـدیـلفیوم ) 

و 0.01	 الهولوسین ( أو األلوفیوم ) ) . 

50.106aظهور الثدییات الكبیرة

7(1).106a ظهور اإلنسان

3.106a  : انفجار المستعرات العظمى مع النتائج التالیة
ظهور اإلشعاع الكوني األكثر كثافة ، معدل التشكل األعلى للغیوم ، 

تبرید األرض بشكل  كبیر ، تشكل ضغط تطوري كبیر على البشر                 
و بالنتیجة ظهور اإلنسان البدائي ، مرجع 229 

500	000a تشكل أصغر النجوم عمرا في المجرات

500	000a ظهور اإلنسان العاقل

100	000a بدء آخر عصر جلیدي

90	000a ظهور اإلنسان العاقل العاقل / المفكر

11	800a نهایة آخر عصر جلیدي ، بدء الهولوسین

6000	a أول نصوص مكتوبة



a إحداثیات الزمن المستخدمة هنا هي المعطاة من قبل جملة اإلحداثیات المعرفة بواسطة إشعاع الخلفیة لألمواج المیكرویة 
كما هخو مشروح في الصفحة 237	 . السنة مختصرة بالحرف 'a' ( الالتینیة annus ) . األخطاء في األرقام األخیرة 

معطاة بین قوسین . في بعض األحیان االنزیاح األحمر z یعطى بدال من اإلحداثي الزمني .  

b هذا المقدار غیر معرف بشكل دقیق نظرا ألن االنفجار العظیم لیس حدثا في الفراغ – الزمن . هذه القضیة سوف تدرس 
الحقا ( المجلد VI ، صفحة 91 )  

c	 تاریخ الذرات على األرض یبین أننا مكونین من بقایا المستعرات العظمى . و نحن حقیقة مكونین من غبار نجمي 

d بعیدا عن Azoicum	 كل األسماء األخرى و التورایخ من مقیاس الزمن الجیولوجي هي تلك العائدة للمفوضیة الدولیة 
لعلم تخطیط  الطبقات  و التواریخ مقاسة بمساعدة التأریخ للنشاط اإلشعاعي ( مجلد V ، صفحة 182 )  

بالرغم من طوله و أهمیته فإن جدول التاریخ له محدودیاته : ما  الذي حدث في مكان آخر في آخر بضع مئات المالیین من 
السنین ؟  ما یزال هناك قصة یجب أن تكتب التي بعدها ال شيء معلوم . ألسباب واضحة ،الدراسات لم تكن مرتكزة على 

األرض .  

إن االكشـتاف و فـهم كـل الـظواهـر الـملحوظـة فـغي الـسماوات هـو هـدف   أبـحاث الـفیزیـاء الـفلكیة   وفـي مـغامـرتـنا لـقد تـجاوزنـا 
هـذا الـموضـوع الـرائـع ، ألنـنا  نـریـد الـتركـیز عـلى الحـركـة . و مـن الـممتع أن النسـبیة الـعامـة تـسمح لـنا بشـرح الـعدیـد مـن 

المالحظات العامة حول الحركة عبر الكون في شكل بسیط .  

تاریخ الفراغ – الزمن  

" إن عـددا مـن األرانـب تجـري بـعیدا مـن نـقطة مـركـزیـة فـي اتـجاهـات مـتعددة كـلها ذات نـفس السـرعـة . بـینما تجـري هـناك أرنـب 
 ( 339s تحدي ) " واحد یدیر رأسه و یقوم بمالحظة مروعة . من هذا األرنب

الـبیانـات تـبین أن الـكون مـنثور بـالـنجوم فـي كـلیته و یـؤدي إلـى نـتیجة بسـیطة  ( صـفحة 225) : الـكون ال یـمكن أن یـكون 
سـاكـن . الجـذابـیة دائـما تـغیر الـمسافـات بـین األجـسام ، االسـتثناءات الـوحـیدة هـي الـمدارات الـدائـریـة . الـجاذبـیة أیـضا تـغیر 
الـمسافـات الـمتوسـطة بـین األجـسام : الـجاذبـیة دائـما تـحاول أن تـقوض الـغیوم . و أكـبر غـیمة عـلى اإلطـالق هـي الـمشكلة مـن كـل 

المادة في الكون ، یجب بالتالي أن تتغیر : إما بالتقوض أو أنها ما تزال تتمدد .  

أول مـن جـرؤ عـلى الـتوصـل لهـذه الـنتیجة كـان ألـكسندر فـریـدمـان .* فـي عـام 1922 ( مـرجـع 230 ) اسـتنتج الـتطورات الـممكنة 
لـلكون فـي حـال تـوزیـع الـكتلة الـمتجانـس ، مـتماثـل الـمناحـي . و إن حـسابـه هـو مـثال كـالسـیكي عـلى الـمنطق البسـیط لـكن الـقوي . 
بـالنسـبة لـلكون الـذي هـو مـتجانـس و مـتماثـل الـمناحـي فـي كـل نـقطة ، فـإن الـعنصر الخـطي لـلفراغ -  الـزمـن یـعطى بـالـشكل 

   ( 340	ny تحدي )

 !

2500a بدء الفیزیاء

500	a استخدام القهوة ، قلم الرصاص و بدء الفیزیاء الحدیثة

200a بدء استخدام الكهرباء

100aنشر أینشتاین ألبحاثه

2.73K	=	Toγ  أنت تقرأ هذا تقریبا a	14.109الوقت الحاضر 
	Toν	=	1.6K
Tob	=		0K

أنت تستمته بالحیاة ، للتفاصیل و األسباب أنظر المجلدات التالیة المستقبل 



الـمقدار a(t) بـعرف بـعامـل الـمقیاس . و عـامـل الـمقیاس غـالـبا یـعرف بـشكل تـقریـبي ، بـنصف قـطر أو حجـم الـكون . و الـمادة 
تـوصـف بـاكـثافـة ρM . و بـتعویـض هـذا كـله فـي مـعادالت الـحقل نـحصل عـل مـعادلـتین الـتي یـمكن لـطالب الـمدارس أن یـفهمموهـا 

وهي 

 !

 ---

*الـكسانـدر ألـكیسكانـدروفـیتش فـریـدمـان (1925-1888)	كـان أو فـیزیـائـي تـوقـع تـمدد الـكون . بـعد وفـاتـه الـمبكرة مـن 
الـتیفوس ،فـإن عـمله بـقي تـقریـبا مـجهوال حـتى قـام جـورج المـیتر0 ولـد عـام 1984 فـي شـارل لـوروا و تـوفـي عـام 1966 فـي 
لـوفـان) وكـالهـما قسـیس و عـالـم كـون ، حـیث نشـرهـا و عـممها فـي عـام 1927   مـركـزا عـلى الـحول ذات الشـذوذ االبـتدائـي ، و 
قـد كـان المـیتر أحـد الـناشـریـن ( بـشكل خـاطـئ !) لـفكرة أن االنـفجار األعـظم كـان حـدثـا للخـلق ، و أقـنع كـل المجـمع الـدیـني بـذلـك . 
( صـفحة 248	&	247 ) . إن حـلول فـریـدمـان – المـیتر غـالـبا تـسمى بـشكل خـاطـئ نسـبة لـفیزیـائـیین آخـریـن الـذیـن درسـاهـما 

   . H.P.Robertson	&	A.C.Walker 1935 وهما	&	ثانیة بعد وقت الحق في 1936

و 

 !

معا یقتضیان المعادلتین   

 !

و  

 !

حـیث الـنقطة تشـیر إلـى المشـتق بـالنسـبة لـلزمـن . الـمعادلـتین (248) و (249) تـعتمدان عـلى ثـالثـة ثـوابـت فـقط لـلطبیعة : ثـابـت 
الـجاذبـیة G الـمرتـبط بـالـقوة األعـظمیة أو االسـتطاعـة فـي الـطبیعة ، سـرعـة الـضوء c و الـثابـت الـكونـي Λ ( الـمرجـع 134 ) الـتي 
تـصف كـثافـة الـطاقـة لـلخالء أو إذا كـان الـمرء یـفضل ، أصـغر قـوة فـي الـطبیعة . الـمعادلـة (248) تـعبر فـي شـكلها غـیر الـعادي ، 
عـن مـصونـیة الـطاقـة ، أي أول قـانـون فـي الـثیرمـودیـنامـیك ( تحـدي e	341	 ) . مـصونـیة الـطاقـة هـي مـحققة ضـمنیا فـي تـعریـف 
الجـملة الـمتریـة المسـتخدمـة مـن قـبل فـریـدمـان . تـعبر الـمعادلـة (249) أن الـثابـت الـكونـي Λ یـسارع الـتمدد a وأن الـمادة عـبر 

الجاذبیة تباطئ التمدد a للكون . 

قـبل أن نـناقـش الـمعادالت یـجب أوال أن نـأخـذ بـضع مـفردات . فـیما یـلي ، الـدلـیل 0 یشـیر  إلـى الـزمـن الـحالـي . فـي الـوقـت الـحالـي 
t0 ضـغط الـمادة مـهمل . ( تحـدي e	342 ) . فـي هـذه الـحالـة الـعالقـة ρMa3  هـو ثـابـت فـي الـزمـن . و بـارامـتر هـابـل فـي الـزمـن 
		 .وهو یصف سرعة التمدد للكون – إذا كنت تفضل ، سرعة األرنب في اللغز أعاله .   H0	= الحالي معرف بالشكل

  :( 343	ny تحدي ) المعطاة بالشكل ρc ومن المعتاد ربط كثافات الكتلة إلى ما یعرف بكثافة الكتلة الحرجة

ȧ /a0



 !

یـقابـل إلـى حـوالـي 8	، خـذ أو أعـط 2 ، ذرة هـیدروجـین بـالـمتر الـمكعب . إن الـكثافـة الـفعلیة لـلكون لیسـت بـعیدة عـن هـذه 
الـقیمة.عـلى األرض یـمكننا تـسمیة هـذه الـقیمة بـالـخالء الـجید األقـصى . و مـثل ذلـك تـكون الـفروقـات بـین الـحیاة الـیومـیة                     
و الـكون كـكل .  فـي أیـة حـال ، تـمیز الـكثافـة الحـرجـة تـوزیـع الـمادة الـمؤدي إلـى تـطور الـكون تـمامـا بـین الـتمدد الـذي ال ینتهـي 
أبـدا  و الـتقوض . فـي الـحقیقة ، هـذه الـكثافـة هـي حـرجـة و تـؤدي إلـى مـا یـعرف بـالـتطور الـهامشـي فـقط فـي حـالـة الـثابـت الـكونـي 
الـمتالشـي . و بـالـرغـم مـن هـذا الـتقیید ، فـإن مـصطلح كـثافـة الـكتلة الحـرجـة یسـتخدم اآلن فـي كـل الـحاالت األخـرى أیـضا .                          

و یمكننا بالتالي الحدیث عن كثافة الكتلة عدیمة األبعاد ΩM المعرف بالشكل :  

 !

 !

الشكل 103 – مجاالت لبارامترات Ω و نتائجها	

الثابت الكوني یمكن أیضا أن یرتبط بالكثافة الحرجة بوضع  

 !

	k= و ثـابـت االنـحناء R0 یـصف انـحناء الـفراغ . و یـعرف بـداللـة  نـصف الـقطر الـحالـي لـلكون ΩK الـبارامـتر الـثالـث عـدیـم األبـعاد
{0,	1-	,1} بالشكل  



 !

و إشـارتـه مـعاكـسة إلشـارة االنـحناء k  و یـتالشـى  ΩK مـن أجـل االنـحناء الـمتالشـي . الحـظ أن الـكون الـموجـب االنـحناء ، عـندمـا 
یـكون مـتجانـسا و مـتماثـل الـمناحـي ، و بـالـضرورة هـو مـغلق وذو حجـم مـنته . و إن الـكون المسـطح أو الـمنحني بـشكل سـالـب 
بـنفس تـوزیـع الـمادة یـمكن أن یـكون مـفتوحـا أي الحجـم الـالنـهائـي ، و لـكن ال یـحتاج ألن یـكون كـذلـك . و یـمكن أن یـكون مـرتـبط 

ببساطة أو بشكل متعدد . و في هذه الحاالت الطبولوجیا ال تكون ثابتة بشكل كامل بواسطة االنحناء .  

=	H0		  . مـن الـمعادلـة  (246) سـنحصل بـالـتالـي  كـما ذكـرنـا لـلتو ، فـإن بـارامـتر هـابـل فـي الـوقـت الـحالـي مـعرف بـالـشكل 
	  : ( 344	ny تحدي ) على عالقة مركزیة

 !

فـي الـماضـي ، عـندمـا الـبیانـات كـانـت غـیر مـوجـودة ، فـإن عـلماء الـكون مـنقسمین إلـى مـعسكریـن : الـمصابـین بـرهـاب األمـاكـن 
الـمغلقة الـذیـن یـعتقدون أن  >0	ΩK و الـمصابـین بـرهـاب الـخالء الـذیـن یـعتقدون أن  <0	ΩK . و الـمزیـد مـن الـتفاصـیل حـول  
الـقیم الـمقاسـة لهـذه الـبارامـترات سـتعطى قـریـبا . مخـطط الـشكل 103 یـبین مـجاالت مـهمة لـلبارامـترات مـع السـلوكـات الـموافـقة 

  . ΩK		=0	 للكون . و القیاسات الحدیثة متوافقة مع الكون المسطح و بالتالي من أجل

من أجل بارامتر هابل ، فإن القیاسات األحدث تعطي قیمة :   

  !

الـتي تـقابـل لـعمر الـكون الـبالـغ 1	±13.8 ألـف مـلیون سـنة ضـوئـیة . بـتعبیر آخـر ، الـعمر المسـتنتج مـن تـاریـخ الـفراغ – الـزمـن 
یـتفق مـع الـعمر الـمعطى أعـاله ، المسـتنتج مـن تـاریـخ الـنجوم . و لـلحصول عـلى شـعور حـول كـیفیة تـطور الـكون ، مـن الـمعتاد 

استخدام ما یعرف ببارامتر التباطؤ q0 . وهو معرف بالشكل :  

 !

الـبارامـتر q0	 هـو مـوجـب إذا كـان الـتمدد مـتباطـئ ، و سـالـب إذا كـان الـتمدد مـتسارع . و هـذه اإلمـكانـیات ایـضا مـبینة فـي مخـطط 
الـشكل 103 . إن الـطریـقة األوضـح حـتى لـتصویـر تـمدد الـكون مـن أجـل الـضغط الـمتالشـي هـي إعـادة كـتابـة الـمعادلـة (246) 

باستخدام /a(t0)	a(t)	=	x(τ)	&	H0	t	=	τ یعطي :    

 !

هـذا یـبدو مـثل مـعادلـة الـتطور لحـركـة جسـیم ذو كـتلة l ذات طـاقـة كـلیة ΩK فـي كـمون U(x) . إن الـتطورات الـناتـجة تسـتنتج 
بسهولة . 

ȧ /a0



مـن أجـل ΩΛ  الـمتالشـي ، فـإن الـكون إمـا یـتمدد لـألبـد أو یـتقوض ، تـبعا لـقیمة كـثافـة الـكتلة – الـطاقـة . مـن أجـل  ΩΛ   اإلیـجابـي 
غـیر الـمتالشـي فـإن الـكمون یـملك تـمامـا قـیمة أعـظمیة واحـدة ، إذا كـان للجسـیم طـاقـة كـافـیة لـلحصول عـلى قـیمة أعـلى مـن الـقیمة 
األعظمیة فإنه سوف یتسارع باستمرار . و تبین البیانات أن هذا الوضه للكون یبدو علیه الیوم . و أي من الحاالت تقول :  

النسبیة العامة و السماء اللیلیة السوداء تقتضي أن الكون یتمدد 	-

بـتعبیر آخـر الـكون لـیس سـتاتـیكي . و هـذه كـانـت نـتیجة فـریـدمـان الجـریـئة . مـن أجـل مـجال زمـني مـعین ، فـإن الـتمدد الـناتـج مـبین 
فـي الـشكل 104 . و نـالحـظ أنـه بسـبب الـتمدد الـمتماثـل الـمناحـي ، الـكون لـعه إطـار مـرجـعي مـفضل : اإلطـار الـمعرف بـواسـطة 
الـمادة الـمتوسـطة . الـزمـن الـمقاس فـي ذلـك اإلطـار هـو الـزمـن الـوارد فـي الجـدول 6 و فـي الـشكل 104 و هـو الـزمـن الـذي 

نفترضه عندما نتحدث عن عمر الكون . 

النسـبیة الـعامـة و الـسماء الـلیلیة تـقتضي أن الـكون كـان سـابـقا صـغیرا بـشكل عـظیم جـدا و بـعدهـا تـمدد بسـرعـة . -
التطور المبكر جدا  یسمى االنفجار العظیم .  

 !

الشكل 104 – تطور مقیاس الكون a من أجل القیم المختلفة لكثافة كتلته , و أیضا البیانات المقاسة ( المخطط في الیمین 
تفضل من ساول بیرلموتر , مشروع علم كون المستعرات العظمى ) 

هـناك نـقطتین یـجب مـالحـظتهما : األولـى مجـموعـة مـنحنیات الـتطور الـممكنة الـموصـوفـة بـبارامـتریـن ، ولـیس واحـد . بـاإلضـافـة 
لـذلـك الخـطوط ال یـمكن أن تـرسـم وصـوال لـلقیاس الـصفري و لـكن فـقط لـقیاسـات صـغیرة جـدا . هـناك سـببین رئیسـیین: نـحن لـم 
نـفهم بـعد سـلوك الـمادة عـند طـاقـة عـالـیة جـدا ز نـحن لـم نـفهم سـلوك الـفراغ – الـزمـن عـند طـاقـة عـالـیة جـدا و سـنعود لهـذه الـقضیة 

الحقا . 

فـي الـملخص الـنتیجة الـرئیسـیة مـن عـمل فـریـدمـان هـي أن الـكون الـمتجانـس و مـتماثـل الـمناحـي لـه عـمر منتهـي . هـذه األفـكار 
األساسیة أخذت سنین عدیدة لتنتشر  في مجمع علم الكون حتى أینشتاین استغرق زمنا طویال لیعتاد علیها .   

إن عـرض اإلمـكانـیات لـتطور الـزمـن الـطویـل مـعطى فـي الـشكل 105 . إن الـتطور یـمكن أن یـكون لـه نـتائـج عـدیـدة . فـي بـدایـة 
	Λ	=	a-2	= و k	=1 الـقرن العشـریـن ، الـناس قـرروا بـینهم بـواسـطة الـمرجـعیة الـشخصیة . فـضل ألـبرت اینشـتایـن أوال الحـل

  . U(x) في أعلى الكمون x(τ) 4 . و هو حل غیر مستقر عندما تبقىπGρM

وجـد فـیلم دو سـیتر فـي 1917 الـذي أخـاف أینشـتایـن كـثیرا بـشكل شـخصي ، أن الـفضاء الـفارغ ذو k=1		&	=0	M	p	=	ρM هـي 
أیـضا مـمكنة . و هـذا الـنوع مـن الـكون یـتمدد ألزمـنة طـویـلة ( التحـدي أزمـنة طـویـلة ( التحـدي أزمـنة  ny	345 ) . إن كـون دو 

سیتر یبین أنه في حاالت خاصة ، المادة ال تحتاج لوجود الفراغ – الزمن .  



المیتر وحد أكوانا متمددة من أجل الكتلة الموجبة ، و نتائجه ایضا عارضها أینشتاین بدایة . عندما القیاسات األولى الحقا 
أكدت الحسابات ، وفكرة الكون الضخم و المتمدد أصبحت شائعة . وقد أصبح نموذج توافق في الكتب .   

 !

الشكل 105 – تطور طویل األمد لعامل مقیاس الكون a لبارامترات متعددة 

فـي نـوع مـن الـعمى الـشامـل الـذي دام مـن حـوالـي 1950 إلـى 1990 ، تـقریـبا كـل عـلماء الـكون یـعتقدوا أن *0	=	Λ . فـقط بـاتـجاه 
نـهایـة الـقرن العشـریـن سـمح الـتقدم التجـریـبي لـعماء الـكون بـإعـطاء عـبارات تسـتند إلـى خـالف مـعتقدات الـتفضیل الـشخصیة ، 

كما سوف نجد قریبا . و لكن قبل كل شيء سوف نسوي قضیة قدیمة .  

لماذا السماء مظلمة في اللیل ؟  

" في اللیل ، الشخص یلبس فقط ثوب النوم ومباشرة یكون تحته شخصه "  

روبرت موسیل   

قـبل كـل شـيء الـسماء لیسـت سـوداء فـي الـلیل – هـي زرقـاء داكـنة . و عـندمـا تـرى مـن سـطح األرض ، فـإن لـها نـفس الـلون 
األزرق كـما خـالل الـنهار ،  كـما تـبین صـورة ذات تـعریـض طـویـل ، مـثل الـمبینة فـي الـشكل 106 . إن الـلون األزرق لـلسماء 
الـلیلیة ، مـثل لـون الـسماء خـالل الـنهار ، نـاتـجة عـن الـضوء مـن الـنجوم المتشـتت / الـمبعثر بـواسـطة الـغالف الـجوي . إذا أردنـا 
أن نـعلم الـلون الـحقیقي لـلسماء ، فـإنـنا بـحاجـة لـلذهـاب أعـلى مـن الـغالف الـجوي . و هـناك بـالنسـبة لـلعین الـسماء هـي سـوداء عـالـیة 

  .

 ---

*في هذه الحالة ، بالنسبة إلى ≥1	ΩM  ، عمر الكون یكون ≤ 2/(3H0)		t0 ، حیث الحدود تقابل ذلك . من أجل كثافة الكتلة 
  ( 346 ny تحدي ) . t0 = 1/H0 المتناقصة لدینا



**"في اللیل ، الشخص یلبس فقط ثوب النوم ومباشرة یكون تحته شخصه " ، روبرت موسیل ( ولد عام 1880  في 
كالجنفورت ، توفي عام 1942 في جنیف ) ، كاتب  

 !

الشكل 106 – كل األلوان مثل األزرق للسماء موجودة أیضا في اللیل كما یبین التعریض طویل الزمن . في أعلى الیسار 
الجسم الساطع هو المریخ ، النصف الصفلي هو قوس  ضباب ملون نادر ناشيء عن ضوء القمر 

لـكن الـقیاسـات الـدقـیقة تـبین أنـه حـتى الـسماء الـفارغـة لیسـت سـوداء بـشكل كـامـل فـي الـلیل و هـي مـملوءة بـاإلشـعاع حـول 200	
GHz و بـشكل أكـثر دقـة هـي مـملوءة بـاإلشـعاع الـذي یـقابـل اإلصـدار الحـراري لـجسم عـند K	2.73 .وإشـعاع الخـلفیة الـكونـیة هـذا 

هو اإلشعاع الحراري الباقي من االنفجار العظیم .  

بـالـتالـي الـكون فـي الـحقیقة أبـرد مـن الـنجوم ( مـرجـع 231 ) . لـكن لـماذا هـو كـذلـك ؟ إذا كـان الـكون مـتجانـسا عـلى نـطاقـات 
واسـعة ، فـإنـه سـیكون لـه عـدد النـهائـي مـن الـنجوم . و بـالـنظر فـي أي اتـجاه ، فـإنـنا سـنرى سـطح النجـم . الـسماء الـلیلیة سـتكون 

  . ( 347s تحدي ) ساطعة مثل سطح الشمس ! هل یمكنك إقناع جدتك بذلك ؟

فـي غـابـة عـمیقة نـحن نـرى شجـرة فـي كـل اتـجاه ، كـما هـو مـبین فـي الـشكل 107 . بـشكل مـشابـه فـي الـكون الـعمیق یـمكننا أن 
نـرى نجـما فـي كـل اتـجاه . اآلن ، النجـم الـمتوسـط لـه درجـة حـرارة سـطح تـبلغ  حـوالـي 6000K . إذا عـشنا فـي الـكون الـعمیق 
و الـقدیـم فـإنـنا نـعیش فـعلیا فـي فـرن ذو درجـة حـرارة حـوالـي K	6000 ! مـثل هـذا الـجو سـیجعل مـن الـصعوبـة بـمكان االسـتمتاع 

بالمثلجات .  

وهـكذا لـماذا الـسماء سـوداء فـي الـلیل ، بـالـرغـم مـن كـونـها مـملوءة بـاإلشـعاع مـن الـنجوم عـند 6000K ، أي ذات ضـوء 
أبـیض ؟ و هـذا الـتناقـض كـان قـد صـیغ بـشكل أوضـح مـا یـكون فـي عـام 1823 مـن قـبل الـفلكي فیلهـیلم أولـبرس .* و ألنـه نـاقـش 

بشكل واسع هذه القضیة فإنه أیضا یسمى بتناقض أولبرس . 

*هـایـنریـش فیلهـلیم مـاتـیوس أولـبرس ( ولـد عـام 1758فـي أربـیرجـن ، تـوفـي عـام 1840 فـي بـریـمن ) كـان فـلكیا مـهما .وقـد 
اكـتشف كـویـكبین ، بـاالس و فیسـتا ، و خـمسة مـذنـبات ، وقـد طـور طـریـقة لـحساب الـمدارات الـقطعیة الـتي مـا تـزال مسـتخدمـة 
الـیوم  . أولـبرس أسـضا دعـم بـشكل فـعال الـریـاضـي و الـفلكي فـریـدریـش فیلهـیلم  بیسـل فـي اخـتیاره لـمهنته . و الـتناقـش سـمي 

باسم أولبرس بالرغم من أن ( المجلد I ، صفحة 150 )   



 !

الشكل 107 – أعلى : في الغابة العمیقة و حتى الالنهائیة ، فقط األشجار تكون مرئیة و الشيء خلفها . األسفل : في اللیل 
یمكننا رؤیة النجوم ولكن أیضا ما هو خلفها ، وهي السماء السوداء . الكون بالتالي ذو حجم منتهي . 

 ---

اآلخرون بینوا نقاطا مشابهة مثل الفلكي السویسري جان فیلیب لویس دو شاتو في عام 1744	 و یوهانس كیبلر في عام 
  1610

الـیوم نـحن نـعلم تـأثـیریـن رئیسـیین لشـرح ظـالم الـلیل . األول ، نـظرا ألن الـكون منتهـي بـالـعمر ، فـإن الـنجوم الـبعیدة تسـطع لـزمـن 
أقـل . نـحن نـراهـا فـي مـرحـلة أصـغر عـمرا أو حـتى خـالل تـشكلها ، عـندمـا كـانـت أكـثر ظـالمـا . و بـالـنتیجة حـصة السـطوع لـلنجوم 

البعیدة هي اصغر من تلك العائدة للنجوم القریبة بحیث أن درجة الحرارة المتوسطة  للسماء تكون منخفضة * 

الـیوم نـحن نـعلم أنـه حـتى إذا كـانـت كـل الـمادة فـي الـكون مـحولـة إلـى إشـعاع ، فـإن الـكون لـن یـبقى سـاطـعا بـالـقدر الـمحسوب . 
بـتعبیر آخـر االسـتطاعـة و عـمر الـنجوم سـیكون أخـفض بـكثیر لـینتج سـطوع الـفرن الـمذكـور لـلتو ( الـمرجـع 232) . ثـانـیا یـمكننا 



الـقول أن اإلشـعاع لـلنجوم الـبعیدة مـزاح لـألحـمر و أن حجـم ذلـك اإلشـعاع یـجب أن یـمأله مـتزایـد بـاسـتمرار بـحیث أن درجـة 
الحرارة المتوسطة الفعالة للسماء أیضا تنخفض .  

 الـحسابـات ضـروریـة التـخاذ الـقرار حـول أي سـبب لـلظالم فـي الـلیل هـو األكـثر أهـمیة . (مـرجـع 233 ) . و هـذه الـقضیة تـمت 
دراسـتها بـتفصیل كـبیر مـن قـبل بـاول فـیسون وقـد شـرح أن الـتأثـیر األول ، الـظالم نـاتـج عـن عـمر النجـم المنتهـي األعـظمي و هـو 
أكـبر مـن الـثانـي ، الـظالم الـناتـج عـن االنـزیـاح األحـمر ، بـعامـل یـبلغ حـوالـي ثـالثـة . ولـكن كـال الـتأثـیریـن نـفسهما نـاتـجین عـن 

العمر المنتهي للكون . و یمكننا بالتالي القول بشكل صحیح أن السماء مظلمة في اللیل ألن الكون ذو عمر منتهي .  

و نـالحـظ أن ظـالم الـسماء یظهـر فـقط بسـبب أن سـرعـة الـضوء منتهـیة ( مـرجـع 231	 ) . هـل یـمكنك إثـبات هـذا ؟ ( تحـدي 
  . ( 349ny

إن ظـالم الـسماء أیـضا یـخبرنـا أن الـكون لـه عـمر منتهـي وكـبیر . فـي الـواقـع إشـعاع الخـلفیة 2.7K هـو ذلـك اإلشـعاع الـبارد 
بـالـرغـم مـن كـونـه صـادرا عـند م مـن كـونـه صـادرا عـند K	3000 ، ألنـه مـزاج بـاتـجاه األحـمر ( مـرجـع 234 ) ، بـفضل أثـر 

دوبلر . تحت افتراضات مقبولة ، فإن درجة الحرارة T لهذا اإلشعاع تتغیر بعامل مقیاس a(t)  للكون بالشكل :  

 !

فـي الـكون الـصغیر الـعمر ، یـمكن أال نـكون قـادریـن  عـلى رؤیـة الـنجوم حـتى لـو كـانـت مـوجـودة . مـن سـطوع الـسماء فـي الـلیل 
الـتي قیسـت فـوجـد أنـها حـوالـي 13-3.10 مـرة لنجـم مـتوسـط مـثل الـشمس و یـمكننا اسـتنتاج شـیئا مـا مـثیرا : كـثافـة الـنجوم فـي 
الـكون أصـغر بـكثیر عـما هـي عـلیه فـي مجـرتـنا . كـثافـة الـنجوم فـي المجـرة یـمكن اسـتنتاجـها بـعد الـنجوم الـتي نـرى فـي الـلیل .      
و لـكن كـثافـة الـنجوم الـمتوسـطة فـي المجـرة یـمكن أن تـؤدي إلـى قـیم أعـلى بـكثیر مـن أجـل السـطوع الـلیلي إذا كـانـت ثـابـتة فـي كـل 
الـكون ( الـمرجـع 232 ) . و یـمكننا بـالـتالـي اسـتنتاج أن المجـرة هـي أصـغر بـكثیر مـن الـكون بـبساطـة بـقیاس سـطوع الـسماء 

  . ( 350e تحدي ) اللیلیة و بعد النجوم في السماء . هل یمكنك أن تقوم بحساب واضح ؟

فـي الـملخص ، الـسماء هـي سـوداء أو بـشكل أفـضل سـوداء جـدا فـي الـلیل ألن الـفراغ – الـزمـن و الـمادة منتهـیة و لـكنها بـعمر 
     . ( 351	ny تحدي ) كبیر . كقضیة جانبیة هاهنا نعطي لغزا : هل هناك تناقض أولبرز أیضا من أجل الجاذبیة ؟

تغیرات اللون للسماء اللیلیة  

لیس فقط السماء اللیلیة لیست سوداء و لكن ظالم السماء اللیلیة حتى یعتمد على االتجاه الذي ننظر فیه .  

نـظرا ألن األرض تتحـرك عـند مـقارنـتها بـالـنجوم الـمتوسـطة ، فـإن الـلون الـداكـن / الـمظلم لـلسماء یـبدي انـزیـاح دوبـلر . لـكن حـتى 
عـندمـا هـذه الحـركـة تـعوض فـإن بـعض تـغیرات الـلون یـبقى . و الـتغیرات هـي صـغیرة و لـكنها تـقاس بـواسـطة أقـمار صـناعـیة 

خاصة . النتائج األكثر دقة أخذت عام 2013	من قبل القمر الصناعي األوربي بالنك ، و هي مبینة في الشكل 108 . 

 ---

 *هـل یـمكنك شـرح أن الـسماء لیسـت سـوداء فـقط ألنـها مـطلیة بـاألسـود أو مـكونـة مـن الـشوكـوال الـداكـنة ؟ أو بـشكل أعـم أن 
الـسماء لیسـت مـكونـة مـن و ال تـحتوي أي مـادة سـوداء و بـاردة كـما اقـترح أولـبرز نـفسه و كـما رفـض جـون هـیرشـل ذلـك فـي عـام 

   . ( 348	ny تحدي ) 1848 ؟



 !

الشكل 108 – صورة زائفة للتذبذبات إلشعاع الخلفیة الكونیة بعد انزیاح دوبلر من حركتنا الموضعیة و اإلشارات من 
درب التبانة قد طرحت 

إن تـغیرات درجـة الحـرارة هـي فـي مـجال الـمیكروكـلفین و هـي تـبین أن الـكون لـه بـعض عـدم الـتجانـس عـندمـا أصـدر الـضوءء 
المكشوف . بالتالي یعطي الشكل 108 انطباعا عن الكون عندما كان بعمر 000	380	 سنة فقط .  

              – 1.3	Ga – إن بـیانـات الـشكل 108 مـا تـزال تـدرس بـتفصیل كـبیر . و هـي تـسمح لـلباحـثین أن یسـتنتجوا عـمر الـكون
و تركیبه و العدید من النواحي األخرى . و هذه الدراسات ما تزال جاریة .  

هل الكون مفتوح ، مغلق أو هامشي ؟   

" أال یجعلك اتساع الكون صغیرا ؟  

-أنا أشعر بالصغر بدون مساعدة الكون "  

مجهول .  

فـي بـعض األحـیان فـإن تـاریـخ الـكون یجـمع بـكلمتین : بـانـج ... كـرنـش . لـكن الـكون فـعال سـیعاود الـتقوض ، أو سـوف یـتمدد لـألبـد 
؟ أو هـل  سـیكون هـناك وضـع هـامشـي مـتوسـط ؟ الـبارامـترات الـتي تـقرر مـآل الـكون ومـصیره هـي كـثافـة الـكتلة و الـثابـت 

الكوني .  

األخـبار الـرئیسـیة فـي الـعقد األخـیر لـلقرن العشـریـن مـن الـفیزیـاء الـفلكیة هـي الـنتائـج التجـریـبیة الـتي تـسمح لـلمرء بتحـدیـد كـل هـذه 
الـبارامـترات . أول طـریـقة واضـحة : تحـدیـد السـرعـة و الـمسافـة لـلنجوم الـبعیدة . مـن أجـل الـمسافـات الـكبیرة ، هـذا صـعب ، 
نـظرا ألن الـنجوم بـاهـتة جـدا . و لـكن اآلن أصـبح مـن الـمكن الـبحث فـي الـسماء عـن المسـتعرات الـعظمى ، الـنجوم الـساطـعة 
المتفجـرة ، و تحـدیـد مـسافـتها مـن سـطوعـها . و هـذا خـالـیا یـتم بـمساعـدة الـبحث الـمحوسـب فـي الـسماء ، بـاسـتخدام أكـبر الـمناظـیر 

المتوفرة ( المرجع 235 ) . 

الـطریـقة الـثانـیة هـي قـیاس عـدم تـماثـل مـناحـي الخـلفیة الـكونـیة لـألمـواج الـمیكرویـة . مـن طـیف االسـتطاعـة الـملحوظ  كـتابـع 
لـلزاویـة فـإنـه یـمكن اسـتنتاج انـحناء الـفراغ – الـزمـن . و الـطریـقة الـثالـثة هـي تحـدیـد كـثافـة الـكتلة بـاسـتخدام تـأثـیر الـضوء 

للكوازارات البعیدة التي تنحني حول المجرات أو عناقید المجرات . ( المرجع 252	 ) .  



الـطریـقة الـرابـعة هـي تحـدیـد كـثافـة الـكتلة بـاسـتخدام عـناقـید المجـرات . وكـل هـذه الـقیاسـات یـتوقـع أن تـتحسن بـشكل كـبیر فـي 
السنوات القادمة .  

في الوقت الحالي هذه المجموعات األربعة المستقلة تماما للقیاسات تعطي القیم ( المرجع 236 ) .  

  

 !

حیث األخطاء من مرتبة 0.1 أو أقل . و القیم تقتضي أن :  

الكون مسطح فراغیا ، و تمدده یتسارع و لن یكون هناك كرنش كبیر . 	-

لكن ال یوجد عبارة محددة حول الطبولوجیا ممكنة . سوف نعود لهذه القضیة قریبا ( الصفحة 254	 ) .  

بـشكل خـاص الـبیانـات تـین أن كـثافـة الـمادة بـما فـیها كـل الـمادة الـداكـنة فـقط هـي حـوالـي ثـلث الـقیمة الحـرجـة .* و أكـثر مـن ثـلثین 
یعطي بواسطة الحد الكوني . و من أجل الثابت الكوني Λ فإن القیاسات الحالیة تعطي   

 !

هذه القیمة لها اقتضاءات مهمة من أجل نظریة الكم نظرا ألنها تقابل كثافة طاقة الخالء . 

 !

لـكن الحـد الـكونـي أیـضا یـقتضي أن ضـغط الـخالء السـلبي c2	ρΛ	-	=	ρA . فـي تـعویـض هـذه الـنتیجة فـي الـعالقـة مـن أجـل كـمون 
الجاذبیة العامة المستنتجة من النسبیة ( الصفحة 199	 )   

 !

 ---

*الـفرق بـین كـثافـة الـمادة الـكلیة و كـثافـة الـمادة الـباریـونـیة الـقابـلة لـلقیاس بـشكل مـنفصل فـقط حـوالـي سـدس الـقیمة األولـى ، هـي 
أیـضا غـیر مفسـرة بـعد . و ربـما حـتة أن الـكون یـحتوي عـلى مـادة مـن نـوع مـجهول حـتى اآلن . و یـمكننا الـقول أن الـكون لـیس 
WTSIWYG هـناك مـادة غـیر مـرئـیة أو داكـنة . هـذه الـقضیة ، مـسألـة الـمادة الـداكـنة هـي إحـدى الـقضایـا غـیر المحـلولـة حـتى اآلن 

في الكون .  



نحصل على ( مرجع 273 )  

 !

   ( 352	ny تحدي ) هو 	M بالتالي تسارع الجاذبیة حول كتلة

 !

 Λ الـذي یـبین أن طـاقـة الـخالء اإلیـجابـیة تـؤدي إلـى تـأثـیر جـذابـیة تـنافـري . و بـتعویـض الـقمیة الـمذكـورة (260) لـلثابـت الـكونـي
نجـد أن أثـر الـتنافـر صـغیر بـشكل مـهمل حـتى بـالنسـبة لـلمسافـة بـین األرض و الـشمس . و فـي الـحقیقة مـرتـبة الـقیمة ألثـر الـتنافـر 
هـي أصـغر بـكثیر مـن ذلـك الـعائـد لـلتجاذب الـذي ال یـمكن أن یـأمـله الـمرء مـن أجـل تــأكـید تجـریـبي مـباشـر لهـذا االنحـراف عـن 
الـجاذبـیة الـعامـة مـطلقا . ( تحـدي 353ny ) . وربـما التحـدیـدات التجـریـبیة الـفیزیـائـیة الـفلكیة سـتبقى فـقط الـممكنة . و بـشكل 

خاص ثابت الجاذبیة اإلیجابي یظهر نفسه عبر مركبة إیجابیة في معدل التمدد .  

ولـكن الـوضـع مـحیر . أصـل الـثابـت الـكونـي غـیر مشـروح ، بـواسـطة النسـبیة الـعامـة . و هـذا الـغوض سـیحل فـقط  بـمساعـد نـظریـة 
الكم . في الحقیقة الثابت الكوني   هو أول وكذلك بالنسبة فقط للناحیة الكمیة من الطبیعة المكشوفة بوسائل الفیزیاء الفلكیة .  

لماذا الكون شفاف ؟  

هـل یـمكن لـلكون أن یـكون مـآلن  بـالـماء ، الـذي هـو شـفاف كـما قـالـت بـعض الـكتي الـشعبیة مـن أجـل تفسـیر الـمطر ؟ ( مـرجـع 
238 ) . ال . حـتى لـو كـان الـكون مـملوءا بـالـهواء ، فـإن الـكتلة الـكلیة  لـن تـسمح لـلكون أبـدا أن یـصل للحجـم الـحالـي و سـیكون 

  ( 354	ny تحدي ) .  علیه أن یتقوض بشكل مبكر أكثر بكثیر مما ال یسعفنا أن نوجد

الـكون بـالـتالـي شـفاف ألنـه فـي جـله فـارغ . لـكن لـماذا هـو فـارغ ؟ قـبل كـل شـيء ،فـي األوقـات الـتي كـان حجـم الـكون صـغیرا جـدا 
كـل الـمادة الـمضادة سـحقت و أزیـلت بـنفس الـقدر الـمقابـل مـن الـمادة . فـقط نسـبة صـغیرة مـن الـمادة الـتي كـانـت أكـثر تـوفـرا بـقلیل 
مـن الـمادة الـمضادة تـركـت . و هـذه النسـبة الـبالـغة 9-10    هـي الـمادة الـتي نـراهـا اآلن , بـالـنتیجة 109 مـن الـفوتـونـات فـي الـكون 

أصبحت بشكل إلكترونات أو كواركات . ( مجلد V ، صفحة 255 ) .  

بـاإلضـافـة لـذلـك فـإنـه بـعد 000	380 مـن فـناء الـمادة الـمضادة كـل الـنوى الـمتاحـة و اإللـكترونـات اتحـدت مـع بـعضها ، و شـكلت 
ذرات ، و مشـتقاتـها  مـثل الـنجوم و الـناس . و ال یـوجـد شـحنات حـرة تـتبادل الـتأثـیر مـع الـفوتـونـات كـانـت متحـركـة أبـدا بـحیث أنـه 
مـن تـلك الـفترة و مـا بـعد الـضوء كـان یسـتطیع الخـركـة فـي الـفضاء كـما هـو الـیوم و یـتأثـر فـقط عـندمـا یـصطدم بنجـم أو جسـیم 
غـباري أو ذرة أخـرى مـا . و مـالحـظة إشـعاع الخـلفیة الـكونـیة هـذا یـبین أن الـضوء یـمكن أن یـنتقل أكـبر مـن 000	13	 سـنة 
ضـوئـیة بـدون مـشاكـل أو اضـطراب . و فـي الـواقـع إذا تـذكـرنـا أن  الـكثافـة الـمتوسـطة لـلكون هـي kg/m3	26-	10 و أكـثر الـمادة 
متجـمعة بـواسـطة الـجاذبـیة فـي المجـرات ، یـمكننا تـخیل مـاهـو الـخالء الـممتاز الـذي یـكمن فـیما بـینها . و بـالـنتیجة الـضوء یـمكن 

أن ینتقل عبر مسافات كبیرة بدون أي إعاقة ملحوظة .  

و لـكت لـماذا الـخالء شـفاف ؟ هـذا سـؤال أعـمق . الـخالء هـو شـفاف ألنـه ال یـحتوي شـحنات كهـربـائـیة و ال آفـاق : الـشحنات أو 
اآلفـاق ال غـنى عـنها مـن أجـل امـتصاص الـضوء . فـي الـحقیقة الـنظریـة الـكمیة تـبین أن الـخالء  یـحتوي عـلى مـا یـسمى الـشحنات 

االفتراضیة ( مجلد V	 ، صفحة 122 ) . لكن هذه الشحنات االفتراضیة لیس لها تأثیرات على شفافیة الخالء .  

االنفجار العظیم و نتائجه  

" تعلم أن تموت " 

    81a افالطون ، فیدو



قـبل كـل شـيء ، نـموذج االنـفجار الـعظیم الـساخـن الـذي اسـتنتج مـن لـون الـنجوم و المجـرات (صـفحة 227 ) یـنص عـلى أنـه قـبل  
حـوالـي أربـعة عشـر ألـف مـلیون سـنة كـل الـكون كـان صـغیرا بـشكل كـبیر ( المجـلد III ، صـفحة 263 ) . و هـذه الـحقیقة أعـطت 
االنـفجار الـكبیر اسـمه . و الـمصطلح وضـع ( بـمسحة سـاخـرة ) فـي عـام 1950 مـن قـبل فـریـد هـویـل الـذي یـالـمناسـبة لـم یـؤمـن قـط 
بـأنـه یـطبق عـلى الـطبیعة ( الـمرجـع 239 ) . عـلى أن الـمصطلح اسـتمر .  و نـظرا ألن صـغر الـكون الـماضـي ال یـمكن الـتحقق 

منه مباشرة فإننا بحاجة للبح عن نتائج أخرى یمكن التحقق منها . النتائج الرئیسیة هي التالیة :  

كل المادة تتحرك بعیدا عن المادة األخرى . هذه النقطة لوحظت قبل اقتراح النموذج 	-

الـعمر األعـظي ألي جـملة فـي الـكون هـو منتهـي . و مـؤخـرا وجـد أن الـعمر األعـظمي هـو Ga	(1)	13.8 أي حـوالـي -
أربعة عشر ألف ملیون سنة 

هـناك إشـعاع خـلفیة حـراري . و درجـة الحـرارة الـملحوظـة Tγ هـي حـوالـي 2.7K و الـتي وجـدت بـشكل مسـتقل عـن -
نموذج االنفجار العظیم و هي تتفق مع االستنتاجات من قیمة العمر األعظمي 	

كتلة الكون مكونة من حوالي %75 هیدروجین و %23 هلیوم و هذه القیم تتفق مع التوقعات 	-

مـن أجـل الـثابـت الـكونـي غـیر الـمتالشـي Λ فإـن تمـدد الكـون یتـسارع . و التـسارع تمـ قیـاسهـ باـلرـغمـ منـ أن القـیمة ال -
یمكن توقعها 	

من أجل الثابت الكوني غیر المتالشي Λ فإن الجاذبیة العامة تنخفض بشكل طفیف . هذه النقطة لم یتم تأكیدها بعد	-

هـناك خـلفیة مـن الـنیوتـریـنوات ذات درجـة حـرارة Tν تـبلغ حـوالـي 2K و الـتوقـع الـدقـیق هـو   Tγ ≈ (4/11)1/3	Tν/ و -
أن تلك النیوترینوات تظهر بعد 0.3s تقریبا من االنفجار العظیم . هذه النقطة لم یتم تأكیدها بعد  

یـجب الـتأكـید عـلى أن هـذه الـنتائـج تـؤكـد نـموذج االنـفجار الـعظیم الـساخـن و لـكن تـاریـخیا فـقط قـیمة درجـة حـرارة الخـلفیة تـم 
تـوقـعها مـن الـنموذج . و آخـر نـقطتین حـول درجـة حـرارة الـنیوتـریـنوات و حـول االنحـراف عـن الجـذابـیة الـعامـة هـي ایـضا 
تـوقـعات حـقیقیة ، ولـكنها لـم یـتم تـأكـیدهـا بـعد . و الـتكنولـوجـیا ربـما لـن تـسمح لـنا بـالـتألـكد   مـن هـذیـن الـتوقـعین فـي المسـتقبل 

المنظور . من ناحیة أخرى ال یوجد هناك ایضا دلیل ضدها .  

إن األوصـاف الـمتضاربـة لـلكون الـتي تـتجنب الـمرحـلة الـمبكرة الـساخـنة لـم تـكن نـاجـحة جـدا فـي   مـطابـقة الـقیاسـات ( مـرجـع 
239	 ) . و لكن دائما هناك فرصة  أن هذا یمكن أن یتغیر في المستقبل .  

بـاإلضـافـة لـذلـك اإلثـباتـات الـریـاضـیة تـقول بـأن تـوزعـات الـمادة مـثل الـملحوظـة فـي الـكون مـع بـعض االفـتراضـات الـعامـة 
األضـعف بـعض الشـيء فـإنـه لـیس هـناك طـریـقة لـتجنب دور / فـترة فـي الـماضـي المنتهـي الـذي كـان فـیه الـكون صـغیرا بـشكل 

كبیر جدا و ساخنا ( مرجع 240	 ) . بالتالي من الجدیر أن نلقي بنظرة أقرب للوضع .   

هل كان االنفجار األعظم انفجارا أعظما ؟  

قـبل كـل شـيء ، هـل كـان االنـفجار األعـظم انـفجارا ؟ هـذا الـوصـف یـقتضي أن بـعض الـمادة حـولـت الـطاقـة الـداخـلیة إلـى حـركـة 
أجـزائـها .. لـكن لـیس هـناك مـثل هـذه الـعملیة فـي الـتاریـخ الـمبكر لـلكون . و فـي الـحقیقة الـوصـف األفـضل هـو أن الـفراغ – الـزمـن 
یـتمدد و لـیس الجـزء المتحـرك مـن الـمادة . إن اآللـیة و أصـل الـتمدد مـجهولـة عـند هـذه الـنقطة مـن مـغامـرتـنا . بسـبب أهـمیة الـتمدد 
الـفراغـي فـإن كـل الـظاهـرة ال یـمكن تـسمیتها انـفجارا . و مـن الـواضـح أنـه و ال أي مـن هـذا كـان و ال سـیكون هـناك أي وسـط 

یحمل الصوت في الفراغ بین النجوم بحیث أن المرء ال یمكنه الحدیث عن انفجار بأي معنى لهذا المصطلح .  

هل كان االنفجار العظیم عظیما ؟ منذ حوالي أربعة عشر  ألف ملیون سنة خلت الكون المرئي كان صغیرا ، أصغر بكثیر 
من ذرة ، و في الملخص لم یكن االنفجار العظیم ال عظمیا و ال حتى انفجارا و لكن البقیة صحیحة .  

هل كان االنفجار العظیم حدثا ؟  

"   ماذا كان یفعل اإلله قبل وجود السماء  واألرض ؟ .. لم یكن یفعل شیئا  "  

  XI,	12 أوغستین من هیبو ، االعترافات



نـظریـة االنـفجار الـعظیم هـي وصـف لـما حـدث فـي كـل الـفراغ – الـزمـن . وبـالـرغـم مـن أ، هـذا غـالـبا مـكتوب فـي مـقاالت الجـرائـد 
بـدون اكـتراث / الـتي ال قـیمة لـها ، فـإنـه فـي كـل لحـظة مـن تـمدد الـفراغ كـان هـناك غـیر مـتالشـي : الـفراغ لـم یـكن أبـدا نـقطة 
وحـیدة . و الـناس الـذیـن یـتظاهـرون بـأنـهم یـعطون عـبارات مـعقولـة ظـاهـریـا ، لـكن زائـفة . و نـظریـة االنـفجار الـعظیم هـي وصـف 
لـتمدد الـفراغ -  الـزمـن و لـیس لـبدایـته . بـاتـباع حـركـة الـمادة خـلفا فـي الـزمـن – حـتى بـإهـمال قـضیة أخـطاء الـقیاس – فـإن النسـبیة 
الـعامـة یـمكن أن تسـتنتج وجـود الشـذوذ األولـي فـقط ذا كـانـت مـادة تشـبه الـنقطة یـفترض أنـها مـوجـودة . لـكن عـذا االفـتراض 
خـاطـئ . بـاإلضـافـة لـذلـك ، تـأثـیر الـحاالت غـیر الخـطیة للنسـبیة الـعامـة فـي وضهـیات كـثافـات الـطاقـة الـعالـیة لـیس حـتى مـوضـح 
بـشكل كـامـل بـعد . و فـوق كـل شـيء فـإن االنـفجار الـعظیم حـدث عـبر كـل الـكون ( هـذا هـو سـبب أن الـباحـثین یـفكرون بـالـتمدد 

لشرح النواحي المختلفة من الكون ) .باختصار االنفجار العظیم لم یكن حدثا .  

مـن األكـثر أهـمیة أن نـظریـة الـكم تـبین أن االنـفجار الـعظیم لـم یـكن شـیئا شـاذا حـقیقة و لـیس شـیئا فـیزیـائـیا قـابـل لـلقیاس و ال الـكثافـة 
و ال درجـة الحـرارة ، وصـلت إلـى قـیمة كـبیرة النـهائـیة ( المجـلد VI ، صـفحة 101 ) . و مـثل هـذه الـقیمة ال یـمكن أ، تـوجـد فـي 
الـطبیعة .** و فـي أیـة حـال هـناك اتـفاق عـام أن الـحجج المسـتندة للنسـبیة الـعامـة الـصرفـة ال یـمكن أن تـعطي عـبارات صـحیحة 

حول االنفجار العظیم . على أن أكثر المقوالت في مقاالت  الصحف هي من هذا النوع .    

هل كان االنفجار العظیم بدایة ؟  

إن سؤال ماذا كان قبل االنفجار العظیم هو مثل سؤال ما هو الشمال في القطب الشمالي . فقط كما أنه  ال شيء هو شمالي 
في القطب الشمالي كذلك ال شيء كان قبل االنفجار العظیم . هذا التشابه یمكن أن یساء تفسیره لیقتضي أن االنفجار العظیم 

أخذ بدایته في نقطة وحیدة في الزمن ، و أي منها بالطبع غیر صحیح ، تماما كما شرحنا .  

*"مـاذا كـان یـفعل اإللـه قـبل وجـود الـسماء  واألرض ؟ .. لـم یـكن یـفعل شـیئا " أوغسـتین مـن هـیبو ( ولـد عـام 154 فـي تـاجسـته و 
توفي عام 430 في هیبو ریجیوس ) كان تفاعلیا و عالم دین بارز . 

** العدید من الفیزیائیین یعطون الحجج الدقیقة المؤدیة لهذه النتیجة ( مجلد VI ، صفحة 56 ) 

لـكن الـتشابـه هـو أفـضل مـما یـبدو عـلیه ، فـي الـحقیقة ، لـیس هـناك قـطب شـمالـي دقـیق ، نـظرا ألن نـظریـة الـكم تـبین أن هـناك عـدم 
تحدید أساسي بالنسبة لموضعه . و هناك أیضا عدم تحدید مقابل من أجل االنفجار العظیم .  

فـي الـحقیقة ، إن هـذا ال یـحتاج ألكـثر مـن ثـالثـة أسـطر لـبیان بـواسـطة نـظریـة الـكم أن الـزمـن و الـفراغ غـیر مـعرفـین ال عـند  أو 
 ، VI قـرب االنـفجار الـعظیم . وسـوف نـعطي هـذه الـحجة البسـیطة فـي أول فـصل مـن الجـزء األخـیر مـن مـغامـرتـنا ( المجـلد
 a(t) صـفحة 64 ) . بـالـتالـي االنـفجار الـعظیم  ال یـمكن أن یـسمى بـدایـة الـكون . لـم یـكن هـناك أبـدا زمـن حـیث عـامـل الـقیاس

للكون كان صفرا .  

مـن الـواضـح أن مـفهوم الـزمـن غـیر مـعرف خـارج أو قـبل وجـود الـكون ( مـرجـع 241 ) وهـذه الـحقیقة كـانـت واضـحة 
لـلمفكریـن خـالل آالف الـسنین الـماضـیة . و بـالـتالـي مـالـوا لـالسـتنتاج أن الـزمـن یـجب أن یـكون قـد بـدأ . و لـكن كـما نـرى هـذا 
 ، I خـطأ مـنطقي أیـضا : أوال ، لـیس هـناك حـدث بـدایـة ، و ثـانـیا الـزمـن ال یـتدفـق كـما هـو مـوضـح فـي بـدایـة مـسوارنـا ( المجـلد

صفحة 48 ) . 

إن الخـطأ الـمشابـه یـكمن وراء فـكرة أن الـكون لـه شـروط بـدائـیة مـعینة . ( مجـلد I، صـفحة 236 ) . الشـروط الـبدائـیة بـالـتعریـف 
لـها مـعنى فـقط مـن أجـل األجـسام أو الـحقول أي مـن أجـل الـكیانـات الـتي یـمكن مـالحـظتها مـن الـخارج أي مـن أجـل الـكیانـات الـتي 
لـها بـیئة . و الـكون ال یـحقق هـذا الشـرط ، بـالـتالـي ال یـمكن أن یـكون  لـه شـروط ابـتدائـیة . عـلى أن الـكثیر مـن الـناس مـا یـزالـوا 
یـصرون عـلى الـتفكیر حـول هـذه الـقضیة ، و مـن الـمدهـش أن سـتیفان هـاوكـینج ( مـرجـع 242 ) بـاع مـالیـین الـنسخ مـن كـتاب 
یشـرح أن وصـف الـكون بـدون شـروط ابـتدائـیة هـو األكـثر روعـة ، بـدون ذكـر أي شـيء عـن أنـه لـیس هـناك إمـكایـنة أخـرى بـأي 

حال .*  

فـي الـملخص االنـفجار الـعظیم لـیس بـدایـة ، و ال یـقتضي وجـود بـدایـة . و سـوف نـكشف عـن الـطریـقة الـصحیحة لـلتفكیر حـول 
ذلك في الجزء األخیر من مغامرتنا . ( مجلد VI	 ، صفحة 304	 ) . 



هل االنفجار العظیم یقتضي الخلق ؟  

" النظریة العامة للنسبیة تنتج شكا عاما باإلله وخلقه "  

صائد الساحرات 	

الخـلق ، أي ظـهور شـيء مـا مـن الشـيء یـحتاج لـمفهوم قـائـم لـلفراغ و الـزمـن لیحـمل مـعنى ( المجـلد III ، صـفحة 256 ) إن 
مـفهوم " الـظهور " ال یحـمل أي مـعنى خـالفـا لـذلـك . و لـكن مـهما كـان وصـف االنـفجار الـعظیم ، سـواء كـان كـالسـیكیا كـما فـي 
هـذا الـفصل أو مـیكانـیكیا كـمیا ، كـما فـي الـفصول الـالحـقة ، فـإن هـذا الشـرط ال یـتحقق أبـدا . حـتى فـي الـوقـت الـحاضـر ، الـوصـف 
الـكالسـیكي لـالنـفجار الـعظیم ، الـذي یـأخـذ مـنه اسـمه ، لـیس هـناك ظـهور لـلمادة ، و ال الـطاقـة ، و ال أي شـيء آخـر . و هـذه 

الحالة ال تغیر الحقا ، الوصف المحسن ، حیث أن الزمن أو الفراغ ال یمكن تعریفه قبل ظهور المادة .  

فـي الـحقیقة كـل خـواص الخـلق مـفقودة : لـیس هـناك لحـظة خـلق ، و ال ظـهور مـن ال شـيء ، و ال اخـتیار مـمكن ألي شـروط 
ابتدائیة من مجموعة ما من  

 ---

*العبارة ما تزال تثیر تفاعالت قویة بین الفیزیائیین ، وسف تناقش بمزید من التفصیل في فقرة میكانیك الكم   

 !

الشكل 109 – إرسالیة / ناقلیة الغالف الجوي ( ناسا) 

مـن اإلمـكانـیات ، كـما سـنرى الحـقا بـمزیـد مـن الـتفصیل فـي المجـلد األخـیر مـن هـذه الـمغامـرة ، و لـیس حـتى اخـتبار لـقوانـین 
فیزیائیة معینة من أي مجموعة من اإلمكانیات . ( مجلد VI ، صفحة 146 ) .  

فـي الـملخص ، االنـفجار الـعظیم ال یـقتضي و ال يسـاعـد فـي أي عـملیة خـلق . االنـفجار الـعظیم لـم یـكن حـدثـا و ال بـدایـة                  
و الحـالـة للخـلق ( تحـدي ny	355 ). مـن المسـتحیل االسـتمرار فـي مـغامـرتـنا ذا لـم نـقبل مـثل هـذه الـنتائـج الـثالث . و إنـكارهـا 

یعني االستمرار في مجال االعتقادات و األحكام المسبقة و التكهنات وبالتالي هذا نتخلى تماما عن صعود الجبل .   

لماذا نستطیع رؤیة الشمس ؟  

وال ، الـشمس مـرئـیة ألن الـهواء شـفاف . و إنـه مـن غـیر الـواضـح مـباشـرة أن الـهواء شـفاف ، فـي الـحقیقة إنـه شـفاف فـقط 
لـلضوء الـمرئـي و بـالنسـبة لـبضع تـرددات مـختارة أخـرى . إن األشـعة تـحت الحـمراء و فـوق الـبنفسجیة   تـمتص فـي أكـثرهـا . 
واألسـباب تـكمن فـي سـلوك جـزیـئات الـهواء الـتي تـتكون تحـدیـدا بـشكل أسـاسـي مـن الـنتروجـین ، األكـسجین و بـضع غـازات 
شـفافـة أخـرى . الـعدیـد مـن األقـمار و الـكواكـب فـي المجـموعـة الشمسـیة لـها غـالف جـوي عـاتـم / كـامـد وغـیر شـفاف : و نـحن 

محظوظون  حقیقة لكوننا قادرین على رؤیة الكواكب أبدا .  



 فـي الـحقیقة ، حـتى الـهواء لـیس شـفافـا بـشكل كـامـل ، جـزیـئات الـهواء تشـتت الـضوء قـلیال . و هـذا یـبین لـماذا أن الـمساء                
و الـجبال الـبعیدة تظهـر زرقـاء و شـرق الـشمس أحـمر . لـكن أعـیننا لیسـت قـادرة عـلى رؤیـة هـذا ، و الـنجوم هـي غـیر مـرئـیة 
فـي ضـوء الـنهار . عـند الـعدیـد مـن األطـوال الـموجـیة الـبعیدة عـن الـطیف الـمرئـي ، فـإن الـغالف الـجوي یـكون حـتى غـیر شـفاف 
كـما یـبین الـشكل 109 ( أیـضا هـو كـامـد مـن أجـل كـل األطـوال الـموجـیة األقـصر مـن nm	200 ، حـتى أشـعة غـامـا . فـي مـجال 
طـول مـوجـي كـبیر ، یـبقى شـفافـا حـتى طـول مـوجـة تـقریـبا m	20-10 ، تـبعا لـلنشاط الشمسـي ، عـندمـا یحـدث االنـطفاء بـواسـطة 

الغرف الجوي ) .  

 ، III ثـانـیا ، یـمكننا رؤیـة الـشمس ألنـها مـثل كـل األجـسام الـساخـنة تـصدر الـضوء . و نـحن نـصف تـفاصـیل الـتوهـج ( مجـلد
صفحة 170 ) ، كما یسمى هذا األثر ، الحقا .  

ثـالـثا ، یـمكننا رؤیـة الـشمس ألنـنا و بـیئتنا و بـیئة الـشمس أبـرد مـن الـشمس . فـي الـحقیقة األجـسام الـمتوهـجة یـمكن تـمییزهـا عـن 
خـلفیتها فـقط إذا كـانـت الخـلفیة أبـرد . و هـذا نـتیجة لـخواص إصـدار الـضوء الـمتوهـج ، عـادة یـسمى إشـعاع الـجسم األسـود .               

و اإلشعاع هو تابع للمادة ، بحیث أن البیئة ذات نفس درجة الحرارة مثل الجسم  

 !

الشكل 110 – الفرن األحمر الساخن یبین عند درجة حرارة عالیة أن األجسام و بیئتها ال یمكن تمییزها عن بعضها البعض 

ال شيء یمكن أن یرى على اإلطالق . أي حدث ، مثل المبین في الشكل 110 یعطي إثباتا على ذلك .  

أخـیرا یـمكننا رؤیـة الـشمس ألنـها لیسـت مـثل ثـقب أسـود . فـإذا كـانـت كـذلـك فـإنـها لـن تـصدر (تـقریـبا) أي ضـوء . مـن الـواضـح أن 
كـل مـن هـذه الشـروط تـطبق عـلى الـنجوم أیـضا .  مـثال ،  یـمكننا فـقط  رؤیـتها ألن الـسماء الـلیلیة سـوداء  و لـكن بـعد ذلـك كـیف 

نشرح  السماء متعددة األلوان ؟ 

لماذا تختلف  ألوان النجوم ؟  

الـنجوم مـرئـیة ألنـها تـصدر ضـوء مـرئـي . و لـقد صـادفـنا الـعدیـد مـن الـتأثـیرات الـمهمة الـتي تحـدد األلـوان : درجـات الحـرارة 
المتنوعة بین النجوم ، انزیاح دوبلر الناتج عن السرعة النسبیة بالنسبة للمراقب ، و االنزیاح األحمر للجاذبیة .  

لیسـت كـل الـنجوم  هـي تـقریـبات جـید لـلثقوب الـسوداء بـحیث أن قـانـون إشـعاع الـجسم األسـود ال یـصف بـدقـة لـونـها ( المجـلد 
III،صـفحة 114 ) . لـكن أكـثر الـنجوم هـي تـقریـبات مـقبولـة لـألجـسام الـسوداء . درجـة حـرارة النجـم تـعتمد بـشكل أسـاسـي عـلى 
حجـمه ، و كـتلته و تـركـیبه و عـمره كـما یشـرح الـفیزیـائـون الـفلكیون ذلـك بـسعادة ( الـمرجـع 243 ) . إن أوریـون ( الـجوزاء) هـو 

مثال عن كوكبة ملونة : كل نجم له لون مختلف . صور التعریض الطویل تبین هذا بشكل جمیل . ( مجلد I ، صفحة 87 ) .  

الـلون األسـاسـي یحـدد بـواسـطة درجـة الحـرارة یـتغیر بـتأثـیریـن . األول انـزیـاح دوبـلر z ، الـذي یـعتمد عـلى السـرعـة v بـین الـمنبع 
	 : ( 356	ny تحدي ) و المراقب بالشكل



 !

مثل هذه االنزیاحات تلعب دورا مهما فقط من أجل النجوم البعیدة قلیلة السطوع / الباهتة المرئیة عبر المنظار . و بالعین 
المجردة ، انزیاحات دوبلر ال یمكن رؤیتها . و لكن انزیاحات دوبلر یمكن أن تجعل النجوم البعید تسطع في المنطقة تحت 
الحمراء بدال من النطاق المرئي . و في الحقیقة ، أعلى انزیاحات دوبلر تالحظ من أجل األجسام المنیرة هي أكبر من 5.0 

 .( 357	ny تحدي ) التي تقابل إلى سرعة تراجعیة أكثر من %94 من سرعة الضوء

الجدول 7 – لون النجوم 

مـالحـظة : األقـزام الـبیضاء أو الـنجوم مـن الـنوع D هـي بـقایـا نـجوم مـتقوضـة ذات حجـم فـقط یـبلغ بـضع عشـرات مـن 
الـكیلومـترات . لیسـت كـلها بـیضاء و یـمكن أن تـكون صـفراء أو حـمراء .  وهـي تـتضمن %5 مـن  كـل الـنجوم . و ال واحـد مـنها 

مرئي بالعین المجردة . ارتیابات درجة الحرارة في آخر رقم تعطى بین قوسین .  

 AIV حجـم  الـنجوم هـو مـتحول مسـتقل و فـي بـعض األحـیان یـضاف بـأرقـام رومـانـیة فـي نـهایـة الـنوع الـطیفي ( سـیریـوس هـو نجـم
  . M إلى O العمالقة و العمالقة الفائقة توجد في كل األصناف من . ( K2III أركتوروس نجم ،

   . L	&	T الستیعاب األقزام البنیة فإنه تم اقتراح صنفین جدیدین من النجوم

في الكون االنزیاح األحمر مرتبط بعامل مقیاس R(t) بالشكل :  

 !

اللونالموقعمثالدرجة الحرارةالصنف

أزرق – بنفسجي 
 أزرق – بنفسجي 

أزرق 
أزرق – أبیض  
أزرق – أبیض  
أزرق – أبیض  
أزرق – أبیض  
أزرق – أبیض  

أبیض  
أصفر – أبیض  
أصفر – أبیض 
أصفر – أبیض 

أصفر 
برتقالي  

أحمر  
أي لون  

! ! !!



الضوء عند االنزیاح األحمر البالغ 5.0 بالتالي قد أصدر عندما كان الكون في سدس عمره الحالي .  

 تـأثـیر تـغییر الـون اآلخـر ، انـزیـاح الـجاذبـیة األحـمر z یـعتمد عـلى كـثافـة الـمادة لـلمنبع و نـصف قـطر إصـدار الـضوء R الـمعطى 
بالشكل   : 

 !

 !

الشكل 111 – طریقتین اللتین یمكن بهما أن یؤدي نجم وحید لعدة صور 

 . ( 358	e تحدي ) عادة یكون أصغر تماما من انزیاح دوبلر . هل یمكنك إثبات هذا ؟

ال یـوجـد أي عـملیات انـزیـاح حـمراء أخـرى مـلعومـة ، أیـضا مـثل هـذه الـعملیات سـتتعارض مـع كـل الـخواص الـمعروفـة لـلطبیعة 
( صفحة 261	) . و لكن قضیة اللون تؤدي إلى السؤال التالي . 

هل هناك نجوم مظلمة ؟  

ریـما یـكون أن بـعض الـنجوم ال تـرى ألنـها مـظلمة . و هـذا هـو أحـد التفسـیرات لـلقدر الـكبیر مـن الـمادة الـمظلمة الـتي تـرى فـي 
الـقیاسـات األخـیرة إلشـعاع الخـلفیة . وهـذه الـقضیة حـالـیا ذات أهـمیة عـظیمة و مـثار جـدل كـبیر . و مـن الـمعلوم أن األجـسام 
األكـبر كـتلة مـن المشـتري و لـكن األقـل مـن الـشمس یـمكن أن تـوجـد فـي حـاالت حـیث ال تـصدر أي ضـوء تـقریـبا . و أي نجـم ذو 
كـتلة أقـل مـن %7.2	 مـن كـتلة الـشمس ال یـمكن أن یـبدأ االنـدمـاج و یـسمى قـزمـا بـنیا . و مـن غـیر الـواضـح فـي الـوقـت الـحالـي كـم 
عـدد مـثل هـذه األجـسام الـموجـودة . و الـعدیـد مـما یـسمى الـكواكـب خـارج الشمسـیة ربـما هـي أقـزام بـنیة . و الـقضیة لـم یـتم تـسویـتها 

بعد .  

اإلمكانیة األخرى للنجوم المظلمة هي الثقوب السوداء . و هي مناقشة بمزید من التفصیل فیما یلي ( صفحة 262 ).   

هل النجوم مختلفة ؟ - عدسات الجاذبیة  

"   عبر المصاعب وصوال للنجوم  "  

هـل نـحن مـتأكـدیـن أن الـنجوم حـقل مـختلفة ؟ الـجواب هـو ال . مـؤخـرا تـبین أن نجـمین كـانـا فـعال صـورتـین لـنفس الـجسم . وهـذا 
وجـد بـمقارنـة  لـمعان الـصورتـین . وقـد وجـد أن لـمعان صـورة كـان تـمامـا نـفس لـمعان األخـرى ، و الـمزاحـة فـقط بـمقدار 423 



یـومـا . هـذه الـنتیجة وجـدت مـن قـبل عـالـم الـفیزیـاء الـفلكیة اإلسـتونـي جـان بـیلت و مجـموعـته الـبحثیة أثـناء مـراقـبة صـورتـین 
لكوازرین في الجملة Q0957+561 .( مرجع 244 ) .  

إن الـصورتـین  هـما نـتیجة أثـر عـدسـة الـجاذبـیة ، و هـو أثـر مـوضـح فـي الـشكل 111 . و فـي الـحقیقة المجـرة الـكبیرة یـمكن أن 
ترى بین صورتین مراقبتین من قبل بیلت و أكثر  

 ---

  'per	ardua	ad	astra	' عبر المصاعب وصوال للنجوم " مقولة التینیة شهیرة غالبا تعطى بالشكل"*

  

 !

الشكل 112 – حلقة تسفیكي – أینشتاین B1938+666 التي ترى في طیف الرادیو ( یسار ) و في النطاق الضوئي               
( یمین) ( ناسا ) 

 !

الشكل 113 – صور زرقاء متعددة لمجرة مشكلة من عنقود أصفر CL00024+1654 ( ناسا) 

األقـرب إلـى األرض مـما هـي عـلیه للنجـم . و هـذا األثـر تـم دراسـته مـن قـبل أینشـتایـن و لـكن لـم یـعتقد أنـه قـابـل لـلمالحـظة . 
األب الـحقیقي ألثـر عـدسـة الـجاذبـیة هـو فـریـتز تـسفیكي ( مـرجـع 245 )الـذي تـوقـع عـام 1937 أن األثـر سـیكون شـائـعا تـمامـا               

و سهل امالحظة إذا تم اعتبار مجرتین متراصفتین بدال من نجمین متراصفین كما تبین حقیقة أن هذا هو الحال .  

مـن الـمدهـش عـندمـا یـكون تـأخـیر الـزمـن مـعلومـا فـإن الـفلكیین یـكونـون قـادریـن عـلى تحـدیـد حجـم الـكون مـن الـمالحـظة ( تحـدي 
359ny ) . هل یمكنك تخیل كیف ؟  



إذا كـان جـسمین مـالحـظین ضخـمین مـتراصـفین تـمامـا خـلف بـعضهما الـبعض كـلما كـانـت الـمسافـة أكـبر یـرى أحـدهـما كحـلقة 
 B1938+666 حـول األقـرب . و مـثل هـذه الحـلقات تـم مـالحـظتها فـعال ، و صـورة المجـرة حـول مجـرة خـلفیة مـركـزیـة عـند
مـبینة فـي الـشكل 112 هـي واحـدة مـن األمـثلة األكـثر جـماال . فـي عـام 2005 الـعدیـد مـن الـحاالت لـعدسـة الـجاذبـیة تـم اكـتشافـها . 
ومـن األكـثر دهـشة أن ثـالثـة أحـداث كـانـت لـواحـد مـن نجـمین لـهما كـتلة كـوكـب األرض أیـضا تـم مـالحـظتها . و الـسنوات الـقادمـة  
سـتؤدي بـالـتأكـید إلـى الـعدیـد مـن الـمالحـظات اإلضـافـیة الـتي سـیساعـد عـلیها بـرنـامـج مـراقـبة الـسماء فـي نـصف الـكرة الـجنوبـي ، 

الذي یتأكد من سطوع حوالي مائة ملیون نجم كل لیلة . 	

بـشكل عـام ، صـور الـنجوم الـقریـبة هـي فـعال فـریـدة و لـكن مـن أجـل الـنجوم الـبعیدة ، فـإن الـمشكلة مـخادعـة ، مـن أجـل الـنجوم 
الـوحـیدة الـقضیة لیسـت بـذلـك األهـمیة ، إذا حـتى شـوهـدت . و و مـن الـمؤكـد أن حـوالـي ثـمانـین صـورة نجـم مـتعدد تـم الـتعرف إلـیها 

حتى اآلن و لكن عندما ترى كل المجرات بشكل صور عدیدة مرة واحدة ( و العدید من الدزینات معروفة حتى اآلن) 

فـإنـنا یـمكن أن نـبدأ بـالـشعور بـالـعصبیة . فـي حـال عـنقود المجـرات CL0024+1654 الـمبین فـي الـشكل 113 فـإن سـبعة صـور 
رقیقة متطاولة زرقاء لنفس المجرة البعیدة تشاهد حول المجرات الصفراء األقرب البیضویة .  

ما هو شكل   الكون ؟ 

إن الـتشابـه الـشائـع لـتمدد الـكون هـو مـقارنـته مـع بـالـون مـطاطـي الـذي یـزیـد قـطره بـنفخ الـهواء فـیه . إن سـطح الـبالـون یـفترض 
أنـه یـقابـل حجـم الـكون . و الـنقاط عـلى الـبالـون تـوافـق المجـرات , إن مـسافـتها تـزداد بـاسـتمرار . و سـطح الـبالـون منتهـي ، 

ولیس له حدود . بالمشابهة ، هذا یعني أن حجم الكون له قیمة منتهیة ولكن بال حدود .  

هذه المشابهة تفترض مسبقا أن أن الكون لخ نفس الطبوبوجیا ، نفس الشكل الذي بكرة ذات أبعاد إضافیة .  

و لـكن مـاهـو الـدلـیل التجـریـبي عـلى هـذه الـمشابـهة ؟ ( مـرجـع 246 ) . لـیس الـكثیر . ال شـيء محـدد مـعلوم حـول شـكل الـكون . 
إنـه مـن الـصعب جـدا تحـدیـده ، بـبساطـة بسـبب حجـمه الـمتغیر . تـبین الـتجارب أنـه فـي الـمنطقة الـقریـبة مـن الـكون ، لـیكن ضـمن 
بـضع مـالیـین سـنین ضـوئـیة ، فـإن الـطبولـوجـیا تـكون مـتصلة بـبساطـة . لـكن مـن أجـل مـسافـات أكـبر ، تـقریـبا ال شـيء مـؤكـد . 
وربـما الـبحث فـي دفـقات اشـعة غـامـا سـیخبرنـا شـیئا مـا عـن الـطبولـوجـیا ، حـیث أن هـذه الـدفـقات غـالـبا تـنشأ مـن فجـر الـزمـن *              

و ربما حتى دراسة تذببات إشعاع الخلفیة الكوني سیخبرنا شیئا ما . كل هذا البحث ما یزال في مهده .   

نـظرا ألن الـقلیل مـعلوم فـإنـنا یـمكن أن نـتساءل عـن اإلجـابـات الـممكنة . كـما ذركـنا لـلتو ، وفـقا لـنموذج الـكون ، فـإن هـناك ثـالثـة 
خـیارات . مـن أجـل k=0 الـمتوافـق مـع الـتجارب ، فـإن أبسـط طـبولـوجـیا لـلفراغ هـو الـفراغ اإلقـلیدي ثـالثـي األبـعاد R3 . و مـن 
أجـل k=1 فـإن الـفراغ – الـزمـن عـادة یـفترض أنـه نـاتـج الـزمـن الخـطي ، حـیث الـطبولـوجـیا R لخـط حـقیقي ، و كـرة S3 مـن أجـل 
الـفراغ . هـذا أبسـط شـكل مـمكن ، الـذي یـقابـل لـلكون الـمتصل بـبساطـة . مـن أجـل k=-1 فـإن أبسـط خـیار مـن أجـل الـفراغ هـو 

 . H3 الموزع القطعي الزائد

بـاإلضـافـة لـذلـك یـبین الـشكل 103 أنـه تـبعا لـقیمة الـثابـت الـكونـي فـإن الـفراغ یـمكن أن یـكون منتهـي و محـدود أو ال نـهائـي            
و غـیر محـدود و فـي أكـثر حـسابـات فـریـدمـان – لـومـیتر ( مـرجـع 236 ) ، فـإن االرتـباط البسـیط عـادة یـفترض بـشكل ضـمني ، 

حتى بالرغم من أنه غیر مطلوب على اإلطالق .  

ربما یكون أن الفراغ – الزمن متصل بشكل متعدد مثل الشكل ذو األبعاد األعلى لنتوء مستدیر كما هو موضح في الطرف 
األیمن من الشكل 111 . و النتوء المستدیر له k=0 في كل مكان ، لكن طبولوجیا غیر عادیة . من أجل k≠0 فإن الفراغ – 
الزمن سیكون له حتى طبولوجیات أكثر تعقیدا .** إذا كانت الطبولوجیا غیر عادیة ، ریما حتى یكون أن  العدد الفعلي من 

المجرات هو أصغر بكثیر من العدد الملحوظ . 

 ---

*القصة تخبرمن وجهة النظر الریاضیة من قبل بوب أوسرمان ، شعر الكون ، 1996	  

**جملة قیاس فریدمان – لومیتر أیضا صالحة من أجل أي عدد متبقي من الطبولوجیات البسیطة المذكورة للتو بواسطة 
مجموعة قیاس متماثلة المناحي ، تؤدي إلى فراغات ثنائیة الوجوه / ثنائیة الزوایا و فراغات عدسیة في حالة k=1 و إلى 

نتوءات مستدیرة في حال k=0 و أي توزیع   قطعي زائد في حال k=-1 ( المرجع 247 )  



هـذا الـوضـع سـیقابـل رسـما مـختلف األلـوان حـیث بـضع حـبات تـنتج عـددا كـبیرا مـن الـصور . و فـي الـحقیقة ، مـجال اإلمـكانـیات 
غـیر محـدود لتبسـیط و مـضاعـفة الـحاالت الـمرتـبطة الـمقترحـة مـن قـبل الـفیزیـاء الـكالسـیكیة . و إذا أخـلت الـتأثـیرات الـكمیة فـإنـه 

تظهر خیارات إضافیة و أكثر تعقیدا بكثیر وهذا  سیناقش في الجزء األخیر من مشوارنا ( مجلد VI ، صفحة 100 ) . 

ماذا وراء األفق ؟ 

" إذا وصـلت ألبـعد حـافـة لـلسماء ، فـإنـني سـأمـد یـدي أو اسـتند إلـى مـا هـو خـارجـي أو ال ؟ سـأكـون مـتناقـضا إذا لـم أكـن قـادرا عـلى 
مدها "  

  ( 428-347BCE ) أركیتاس من تارینتیوم

" الكون مكان كبیر ، ربما األكبر ما یكون "  

كلیجور تراوت ، الزهرة على نصف صدفة   

األفق في السماء اللیلیة هو كیان مخادع . في الحقیقة كل النماذج الكونیة تبین أنه یتحرك بسرعة بعیدا عنا ( مرجع 248) 
 ( 360ny تحدي ) والدراسة التفصیلیة تبین أنه من أجل الكون المسیطرة فیه المادة ، فإن األفق یتحرك عنا بسرعة

 !

نـتیجة جـمیلة ، ألـیس كـذلـك ؟ مـن الـواضـح نـظرا ألن األفـق ال یـنقل أي إشـارة ، فـإن هـذا تـناقـض للنسـبیة ؟ اآلن ، الـقیاسـات لـ 
ΩK تبین أن الفراغ هو أساسا مسطح . ( صفحة 243	) . بالتالي یمكن أن نسأل : ماذا وراء األفق ؟  

إذا كـان الـكون مـفتوحـا أو هـامشـیا فـالـمادة الـتي نـراهـا فـي الـلیل مـتوقـعة بـالـتطبیق البسـیط للنسـبیة الـعامـة و   أنـها – حـرفـیا – جـزء 
صـغیر ال مـتناهـي فـي الـصغر لـكل الـمادة الـموجـودة . و فـي الـحقیقة إن تـطبیق مـعادالت الـحقل عـلى الـكون الـمفتوح أو الـهامشـي 

  ( 361	s تحدي )  یقتضي أن هناك قدرا ال نهائیا من المادة خلف األفق . هل هذه العبارة قابلة لالختبار ؟

فـي الـكون الـمغلق ، الـمادة مـا یـزال یـتوقـع أنـها مـوجـودة خـلف األفـق ، لـكن فـي هـذه الـحالـة هـي فـقط قـدر محـدود . هـل هـذه الـعبارة 
قـابـلة لـالخـتبار ؟  ( تحـدي s	362 ) . بـاخـتصار ، نـموذج الـتوافـق لـلكون یـنص عـلى أن هـناك الـكثیر مـن الـمادة وراء األفـق . 
مـثل أكـثر عـلماء الـكون ، فـإنـنا نـكنس الـقضیة تـحت الـسجادة و نخـرجـها الحـقا فـي مـشوارنـا . إن الـوصـف الـدقـیق لـلموضـوع 

وارد من قبل فرضیة االنتفاخ / التمدد .  

لماذا هناك نجوم في كل السماء فوقنا ؟ - التمدد  

مـاذا كـانـت الشـروط االبـتدائـیة لـلمادة ؟ الـمادة كـانـت مـوزعـة فـي كـثافـة ثـابـتة عـبر الـفضاء الـمتمدد بسـرعـة كـبیرة . كـیف یـمكن أن 
یحـدث هـذا ؟ الـباحـث الـذي درس هـذه الـقضیة بـشكل أكـثر اتـساعـا  هـو آالن جـوث ، حـتى اآلن لـقد اسـتندمـا فـي دراسـتنا لـلسماء 

اللیلیلة   ، الكون ، على مبدئي مراقبة : تماثل المناحي و تجانس الكون .  

باإلضافة لذلك الكون (تقریبا) مسطح و مسلمة التمدد هي محاولة لفهم أصل هذه المالحظات .  

إن التسـطح فـي اللحـظة الـحالـیة مـن الـزمـن هـو غـریـب : الـحالـة المسـطحة هـي حـل غـیر مسـتقر لـمعادالت فـریـدمـان . نـظرا ألن 
الكون ما یزال مسطح بعد أربعة عشر ألف میلون سنة فإنه حتى كان أكثر تسطحا قرب االنفجار العظیم .  

قـال جـوث بـأن التسـطح الـدقـیق ، و تـجانـس و تـماثـل مـناحـي الـكون یـمكن مـتابـعتها إذا فـي أول ثـانـیة مـن تـاریـخه مـر الـكون عـبر 
مـرحـلة قـصیرة مـن تـزایـد الحجـم األسـي الـذي یـسمى االنـتفاخ / الـتمدد . هـذا الـتزایـد األسـي فـي الحجـم یـعامـل یـبلغ حـوالـي 1026 
سـوف یـؤدي لـتجانـس الـكون . هـذا الـتطور الـقصیر جـدا سـیقاد بـواسـطة حـقل مـازال مـجهوال ، حـقل الـتمدد . و الـتمدد أیـضا یـبدو 

أنه یصف بشكل صحیح نمو عدم التجانسات في إشعاع الخلفیة الكوني .  

لـكن حـتى اآلن ، یـطرح الـتمدد الـعدیـد مـن األسـئلة بـالـقدر الـذي یـجیب  بـها عـلى أسـئلة أخـرى . و إن بـعد عشـریـن سـنة مـن 
اقـتراحـه الـمبدئـي ، جـوث نـفسه  كـان مـتشككا حـول فـیما إذا كـان الـمفهوم هـو خـطوة لـألمـام أو ال . و الـكلمة األخـیرة حـول 

القضیة لم تقل بعد .  



لماذا هنلك عددا قلیال من النجوم ؟ - محتوى الكون من الطاقة و اإلنتروبي  

" الطاقة في الكون ثابتة . اإلنتروبي یمیل نحو أخذ قیمة أعظمیة "  

رودولف كالوسیوس  

إن كـثافـة الـمادة – الـطاقـة لـلكون هـي اقـرب إلـى قـیمة حـرجـة . الـتمدد الـموصـوف فـي الـفقرة الـسابـقة هـو التفسـیر األفـضل لهـذا 
االرتـباط . و هـذا یـقتضي أن الـعدد الـفعلي مـن الـنجوم یـعطة بسـلوك الـمادة عـند درجـات حـرارة عـالـیة بـشكل مـتطرف جـدا                  
و بـواسـطة كـثافـة الـطاقـة الـمتبقیة عـند درجـات حـرارة أخـفض . و الـربـط الـدقـیق مـا یـزال مـوضـوع بـحث مـكثف . و لـكن هـذه 
الـقضیة أیـضا تـطرح سـؤاال حـول االقـتباس أعـاله . هـل واضـع مـصطلح إنـتروبـي ، رودولـف كـالوسـیسوس ، كـان مـحقا عـندمـا 

أطلق عبارته الشهیرة هذه ؟ لننظر إلى ما یجب أن تقوله النسبیة العامة حول هذا .  

فـي النسـبیة الـعامـة   الـطاقـة الـكلیة یـمكن تـعریـفها فـي الـواقـع   عـلى عـكس الـطاقـة الـموضـعیة الـتي ال یـمكن تـعریـفها . و إن 
الطاقة الكلیة للمادة و اإلشعاع هي في الواقع ثابت للحركة . و تعطى بمجموع األجزاء الباریونیة ، المضیئة و النیوترینو:  

 !

القیمة ثابتة فقط عندما تكامل عبر كل الكون ، و لیس فقط عندما تؤخذ داخل األفق **  

الـعدیـد مـن الـناس یـضیفون حـد طـاقـة الـجاذبـیة . إذا حـاول الـمرء الـقیام بـذلـك فـإنـه مـجبر عـلى تـعریـفه بـطریـقة یـكون تـمامـا قـیمة 
سـالـبة للحـد الـسابـق . و هـذه الـقیمة لـطاقـة الـجاذبـیة تـؤدي إلـى تـصور شـائـع أن الـطاقـة الـكلیة لـلكون یـمكن أن تـكون صـفرا . 

بتعبیر آخر ، عدد النجوم ایضا سیكون محدودا بهذه العالقة .  

لكن مناقشة اإلنتروبي یضع عالمة استفهام كبیرة وراء كل هذه العبارات التي تبدو واضحة . العدید من الناس حاولوا 
إعطاء قیم إلنتروبي الكون  (مرجع 250 ). بعضهم  تأكد فیما إذا كانت العالقة التي هي صحیحة من أجل الثقوب 

  . ( 363	ny تحدي ) السوداء ، وأیضا تطبق على الكون

 !

 ---

*" الطاقة في الكون ثابتة . اإلنتروبي یمیل نحو أخذ قیمة أعظمیة "  

**ماعدا في حال إمكانیة إهمال الضغط  

هـذا یـفترض أن كـل الـمادة و كـل اإلشـعاع فـي الـكون یـمكن وصـفه بـدرجـة حـرارة مـتوسـطة مـا . و هـم یـحاجـون بـأن إنـتروبـي 
الـكون هـو مـنخفض بـشكل مـدهـش ، بـحیث أنـه یـجب أن یـكون هـناك مـبدأ نـاظـم وراء ذلـك . و آخـرون تـصوروا مـن أیـن أتـى 

إنتروبي الكون وفیما إذا كان األفق هو مصدر له .  

لـكن لـنكن دقـیقیین . لـقد افـترض كـالوسـیوس بـدون أدنـى شـك أن الـكون هـو جـملة مـغلقة و بـالـتالـي اسـتنتج الـعبارة الـمقتبسة أعـاله 
. لـنتأكـد مـن هـذا االفـتراض . اإلنـتروبـي یـصف الـطاقـة األعـظمیة الـتي یـمكن اسـتخالصـها مـن جـسم سـاخـن . و بـعد اكـتشف الـبنیة 
الجسـیمیة لـلمادة ، أصـبح مـن الـواضـح أن اإلنـتروبـي أیـضا یـعطي عـدد الـحاالت الـمیكرویـة الـتي یـمكن أن تـشكل حـالـة مـاكـرویـة . 
ولـكن ال یـعطي أي الـتعریـفین مـعنى إذا طـبق عـلى الـكون كـكل . لـیس هـناك طـریـقة السـتخالص الـطاقـة مـنه     و ال طـریـقة 

للقول كم عدد الحاالت المیكرویة للكون التي ستبدو مثل حالة ماكرویة.  



إن السـبب الـرئیسـي هـي اسـتحالـة تـطبیق مـبدأ الـحالـة عـلى الـكون . لـقد عـرفـنا الـحالـة ( المجـلد I ، صـفحة 27 ) بـأنـها كـل هـذه 
الـخواص لجـملة الـتي تـسمح لـلمرء بـتمییزهـا عـن جـمل أخـرى ذات نـفس الـخواص الـضمنیة ، أو الـتي تـختلف مـن مـراقـب 
آلخـر . یـمكن أن تـرغـب بـالـتأكـد بـنفسك مـن ذلـك بـالنسـبة لـلكون و بـأن مـثل هـذه الـخواص لـلحالـة ال تـوجـد عـلى اإلطـالق (تحـدي 

  . ( 364s

یـمكننا الحـدیـث عـن حـالـة الـفراغ – الـزمـن و یـمكننا الحـدیـث عـن حـالـة الـمادة و الـطاقـة . و لـكن ال یـمكننا الحـدیـث عـن حـالـة الـكون 
ألن الـمفهوم ال یحـمل أي مـعنى . إذا لـم یـكن هـناك حـالـة لـلكون ، لـن یـكون لـه إنـتروبـي  و ال یـكون لـه قـیمة طـاقـة . هـذا فـي 

الحقیقة االستنتاج الوحید الصحیح الذي یمكن استنتاجه حول القضیة .  

لماذ المادة مجمعة ؟ 

نـحن قـادریـن عـلى رؤیـة الـنجوم ألن الـكون بـتألـف بـشكل أسـاسـي مـن فـضاء فـارغ ،بـتعبیر آخـر ، ألن الـنجوم صـغیرة               
و مـتباعـدة عـن بـعضها . لـكن لـماذا هـذه هـي الـحالـة ؟ الـتمدد الـكونـي اسـتنتج و حسـب بـاسـتخدام تـوزع الـكتلة الـمتجانـس   .لـذا 

لماذا المادة تتجمع على بعضها ؟  

یـنتج أن تـوزعـات  الـكتلة الـمتجانـسة غـیر مسـتقرة . إذا كـان ألي سـبب تـذبـذبـت الـكثافـة فـإن الـمناطـق ذات الـكثافـة األعـلى سـتجذب 
مـزیـد مـن الـمادة أكـثر مـن الـمناطـق ذات الـكثافـة األخـفض . الـجاذبـیة سـوف تـجعل بـالـتالـي الـمناطـق  األكـثف ألن تـزیـد كـثافـتها و 

المناطق ذات اكثافة األخفض ستستنزف . هل یمكنك إثبات عدم االستقرار  ببساطة بافتراض أن الفضاء مملوء  

بـالـغبار  و أن GM/r2	=	a ؟ ( تحـدي  ؟ ( تحـدي ny	365 ) . فـي الـملخص حـتى الـتذبـذب الـكمي الـصغیر فـي كـثافـة الـكتلة 
سیؤدي ، بعد زمن معین ، لمادة مجمعة .  

لـكن كـیف تـشكل عـدم الـتجانـس األول ؟ هـذا هـو أحـد األسـئلة الـكبیرة لـلفیزیـاء الحـدیـثة و الـفیزیـاء الـفلكیة و لـیس هـناك جـواب 
مـقبول عـلیه بـعد . و إن الـعدیـد مـن الـتجارب الحـدیـثة الـتي تـقیس الـتغیرات فـي طـیف إشـعاع الخـلفیة الـكونـي بـواسـطة الـموضـع 
الـزاوي و بـواسـطة االسـتقطاب ، هـذه الـنتائـج سـتكون مـتاحـة فـي الـسنوات الـقادمـة ( مـرجـع 251 ) و یـمكن أن تـعطي بـعض 

المعلومات حول الطریقة لتسویة هذه القضیة .   	  

لماذا النجوم صغیرة بالمقارنة مع الكون ؟  

بـمعرفـة أن كـثافـة الـمادة هـي حـوالـي الـقیمة الحـرجـة ، فـإن حجـم الـنجوم ، الـتي تـحتوي أكـثر الـمادة ، هـو نـتیجة الـتأثـیر الـمتبادل 
للجسـیمات األولـیة الـمكونـة لـها . ( صـفحة 282	 ) . و فـیما یـلي سـنبین كـیف أن النسـبیة الـعامـة ( لـوحـدهـا ) ال یـمكن أن تفسـر 

أي ظهور للحجم في الطبیعة . و مناقشة هذه القضیة هو موضوع نظریة الكم .  

   

هل النجوم و المجرات تتحرك مبتعدة أو أن الكون یتمدد ؟  

هل یمكنك التمییز بین الفراغ الذي یتمدد و المجرات التي تتحرك مبتعدة ؟ نعم، یمكننا ذلك . هل یمكن أن تجد حجة أو 
  . ( 366	ny تحدي ) تجربة للقیام بذلك ؟

تـمدد الـكون ال یـطبق عـلى الـفراغ فـي األرض . الـتمدد مـحسوب مـن أجـل تـوزیـع كـتلة مـتجانـس و مـتماثـل الـمناحـي . الـمادة 
لیسـت مـتجانـسة و ال مـتماثـلة الـمناحـي داخـل المجـرة ، تـقریـب الـمبدأ الـكونـي غـیر صـالـح هـنا . وقـد تـم الـتأكـد مـن ذلـك تجـریـبیا 
بـدراسـة  الـطیوف الـذریـة  فـي أمـاكـن مـختلفة فـي المجـموعـة الشمسـیة ( الـمرجـع 252 )، و بـأن لـیس هـناك تـمدد هـابـل  یـتم حـولـنا 

  .

هل هناك أكثر من كون ؟  

إن وجـود عـدة أكـوان يمـكن أن یـكون خـیارا عـند دراسـة قـضیة فـیما إذا كـنا نـرى كـل الـنجوم . لـكن یـمكنك الـتأكـد أن أي مـن 
تـعاریـف الـكون الـمعطاة أعـاله ، سـواء كـان كـله مـادة – طـاقـة أو كـله مـدة – طـاقـة أو كـله فـراغ – زمـن ال یـسمح لـنا بـالحـدیـث 

   . ( 367e تحدي ) عن أكوان عدیدة



لـیس هـناك طـریـقة لـتعریـف جـمع لـلكون : سـواء كـان الـكون كـل شـيء و بـالـتالـي هـو فـریـد أو هـو لـیس كـل شـيء و بـالـتالـي هـو 
لـیس كـونـا . و سـوف نـكتشف أن نـظریـة الـكم ال تـغیر هـذه الـنتیجة بـالـرغـم مـن وجـود تـقاریـر بـالـعكس ( المجـلد IV ، صـفحة 165 

 . (

من یتحدث عن أكوان عدیدة یتحدث بشكل غیر مفهوم . 

لماذا النجوم ثابتة ؟ - األذرع ، النجوم و مبدأ ماخ  

" إذا كانت النجوم ثابتة ، فإن الزمن و الفراغ سیكون غیر موجود"  

موریس ماترلینك  

إن الـذراعـین الـلذیـن یـملكهما البشـر تـلعب دورا مـهما فـي الـمناقـشات حـول الحـركـة ، و خـاصـة فـي تـطور النسـبیة . بـالـنظر لـلنجوم 
فـي الـلیل یـمكننا الـتوصـل لـمالحـظة بسـیطة إذا أبـقینا ذراعـینا مسـترخـیتان ، و تـوقـفنا سـاكـنین ، فـإن ذراعـینا سـتتدلـى لـألسـفل . و 
بـالـتالـي نـدور بسـرعـة فـترتـفع ذراعـینا لـألعـلى . فـي الـحقیقة هـما تـفعالن ذلـك مـتى رأیـنا الـنجوم تـدور . بـعض الـناس قـضى شـطرا 

طویال من عمره یدرس هذه الظاهرة . لماذا ؟   

الـنجوم ، و األذرع تـثبت أن الحـركـة نسـبیة ، لیسـت مـطلقة .**( الـمرجـع 253 ) . هـذه الـمالحـظة تـؤدي إلـى صـیاغـتین 
ممكنتین لماذ سماه أینشتاین مبدأ ماخ .  

األطر العطالیة تحدد ببقیة المادة في الكون 	-

هذه الفكرة في الحقیقة محققة في النسبیة العامة . و ال یوجد شك بذلك .  

العطالة ناتجة عن تبادل الـتأثیر مع بقیة الكون	-

هذه المعلومة أكثر إثارة للجدل . العدید یفسرها بأنها تعني أن كتلة الجسم تعتمد على توزع الكتلة لبقیة الكون . 

   

* إذا كانت النجوم ثابتة ، فإن الزمن و الفراغ سیكون غیر موجود" موریس ماتیرلینك (1949-1862) هو دراماتیست 
بلجیكي شهیر  

**التبریر األصلي من قبل نیوتن و آخرین غیره یستخدم سطل و سطح الماء فیه و لكن الحجج هي نفسها .  

هذا سیعني أن المرء بحاجة لدراسة فیما إذا كانت الكتلة غیر متماثلة المناحي عندما یكون هناك جسم كبیر بالقرب منها. 

بـالـطبع هـذه الـقضیة تـم دراسـتها تجـریـبیا أو بـبساطـة تـحتاج لـقیاس فـیما إذا كـان لجسـیم نـفس قـیم الـكتلة عـندمـا تـتسارع فـي 
اتـجاهـات مـختلفة . و مـن غـیر الـمدهـش بـدرجـة عـالـیة مـن الـدقـة ( مـرجـع 254 ) لـم یـوجـد مـثل عـدم تـماثـل الـمناحـي هـذا .       و 
الـعدیـد بـالـتالـي اسـتنتجوا ان مـبدأ مـاخ خـاطـئ . و آخـرون اسـتنتجوا بـألـم فـي مـعدتـهم أن كـل الـموضـوع ال یـمكن تـسویـته بـعد        

( المرجع 255 )  .  

لـكن فـي الـحقیقة مـن السهـل رؤیـة أن مـاخ ال یـمكن أن یـكون قـد قـصد تـغیر الـكتلة عـلى اإلطـالق : یـمكن بـالـتالـي لـلمرء أن یسـتنتج 
أن الـكتلة هـي تـابـعة لـلمسافـة حـتى فـي فـیزیـاء غـالـیلیو . و لـكن مـن الـمعروف أن هـذا خـطأ ، وال أحـد ذو عـقل كـان لـدیـه أي شـك 

 . ( 268	e تحدي ) . حول ذلك

إن كـل الجـدل نـاتـج عـن سـوء فـهم مـا یـقصد بـالـعطالـة : یـمكن لـلمرء أن یفسـرهـا كـكتلة عـطالـیة أو كحـركـة عـطالـیة ( مـثل األذرع 
المتحـركـة تـحت الـنجوم ) . لـیس هـناك دلـیل عـلى أن مـاخ اعـتقد إمـا بـكتلة غـیر مـتماثـلة الـمناحـي أو بـالـكتلة الـتابـعة لـلمسافـة و كـل 
الـمناقـشة هـي مـثال عـن الـناس المتعجـرفـین الـذیـن ال یـقرون بـارتـكاب خـطأ و الـذي یـدفـع بـشكل صـحیح لخـطأ آخـر ، و یـفترض 

بأنهم أشخاص أغبیاء *.  



مـن الـواضـح أن الـتأثـیرات الـعطالـیة تـعتمد عـلى تـوزیـع الـكتلة فـي بـقیة الـكون . مـبدأ مـاخ صـحیح . و مـاخ عـمل بـعض األشـیاء 
الـسخیفة فـي حـیاتـه ( هـو غـیر شهـیر لـكونـه عـارض فـكرة الـذرات حـتى مـات ، بـشكل مـعاكـس لـألدلـة التجـریـبیة ) و لـكن مـبدأه 
لـیس واحـدا مـنها . لـسوء الحـظ ، یـجب تـوقـع أن األسـطورة حـول عـدم صـحة مـبدأ مـاخ سـتستمر مـثل السخـریـة مـن كـولـومـبوس 

( المرجع 255 ).  

فـي الـحقیقة مـبدأ مـاخ قـیم كـمثال خـذ مجـرتـنا ، الـتجارب تـبین أنـها مسـطحة و تـدور . تـدور الـشمس حـول مـركـزهـا فـي حـوالـي 
250مـلیون سـنة . فـي الـواقـع إذا لـم تـكن الـشمس تـدور حـول مـركـز المجـرة فـإنـها سـتسقط فـیها فـي حـدود 20 مـلیون سـنة              
( صـفحة 211	 ) . كـما ذكـرنـا أعـاله مـن شـكل مجـریـتنا یـمكننا الـتوصـل إلـى نـتیجة قـویـة بـأنـه یـجب أن یـكون هـناك الـكثیر مـن 

المادة أي الكثیر من النجوم األخرى و المجرات في الكون .  

في السكون في الكون  

لـیس هـناك إطـار مـفضل فـي النسـبیة الـعامـة , ال  یـوجـد فـراغ مـطلق . هـل هـذا أیـضا صـحیح فـي الـكون الـفعلي ؟ ال ، هـناك إطـار 
مـفضل . فـي الـواقـع ، فـي كـون االنـفجار الـعظیم ، المجـرة الـمتوسـطة هـي فـي سـكون . و حـتى بـالـرغـم مـن أنـنا نتحـدث عـن 
االنـفجار الـعظیم   فـإن أي مـرجـة مـتوسـطة یـمكنها أن تـحافـظ بـشكل صـحیح عـلى كـونـها سـاكـنة . حـتى الـتي فـي الـسقوط الحـر .  

و حتى أفضل تحقیق لهذا اإلطار الممیز للمرجعیة یعطى بواسطة إشعاع الخلفیة .  

بـتعبیر آخـر ، الـسماء الـلیلیة هـي سـوداء ألنـنا نتحـرك تـقریـبا بـال سـرعـة عـبر إشـعاع الخـلفیة . إذا كـانـت األرض لـها سـرعـة كـبیرة 
بـالنسـبة إلشـعاع الخـلفیة فـإن الـسماء سـتكون سـاطـعة فـي الـلیل ، بـفضل أثـر دوبـلر مـن أجـل إشـعاع الخـلفیة . بـتعبیر آخـر الـسماء 

اللیلیة مظلمة في كل االتجاهات بسبب حركتنا البطیئة مقابل إشعاع الخلفیة .      

 ---

    

*الـمثال الشهـیر غـالـبا الـذي یـعطى فـي الـمدرسـة . و یـقال بـانـتظام أن كـولـومـبوس تـم السخـریـة مـنه ألنـه اعـتقد أن األرض 
كـرویـة . لـكن لـم یسخـر مـنه لهـذا السـبب لـكن كـان هـناك خـالفـات حـول حجـم األرض و فـي الـحقیقة تـبین أن  نـقاده كـانـوا عـلى حـق 

، و أنه كان مخطئا في تقدیره الخاص الذي كان صغیرا جدا حول نصف قطر األرض .   

هـذه الحـركـة الـبطیئة الـبالـغة km/s	368 ( هـذه قـیمة حـركـة الـشمس و هـناك تـغیرات نـاتـجة عـن جـمع حـركـة األرض ) وقـیمة 
السرـعةـ هيـ كبـیرة باـلمـقارنةـ معـ الحـیاة الیـومیـة و لكـن صغـیرة مقـارنةـ معـ سرـعةـ الضـوء . مزـیدـ منـ الدـراساـت التـفصیلیة ال 
تـغیر هـذه الـنتیجة . حـتى حـركـة درب الـتبانـة و تـلك الـعائـدة للمجـموعـة لمحـلیة مـقابـل إشـعاع الخـلفیة الـكونـیة هـو مـن مـرتـبة 600	
km/s و هـذا مـا یـزال أبـطأ بـكثیر مـن سـرعـة الـضوء . إن أسـباب كـون المجـرة و المجـموعـة الشمسـیة تتحـرك بـشكل أبـطأ بـكثیر 

 ( 369	e تحدي ) من تلك السرعات عبر الكون ، قد درست في مشوارنا . هل یمكنك أن تعطي ملخصا لها ؟

بـالـمناسـبة  هـل مـصطلح الـكون صـحیح ؟ هـل الـكون یـدور ، كـما یـقتضي اسـمه ؟ إذا كـنا نـعني بـالـكون كـل الـخبرة ، فـإن الـسؤال 
ال یحـمل مـعنى ، ألن الـدورات هـو فـقط مـعرف لـألجـسام أي مـن أجـل أجـزاء الـكون . لـكن إذا كـنا نـعني بـالـكون فـقط كـل الـمادة 
( مـرجـع 256 ) فـإن الـجواب یـمكن أن یحـدد بـالـتجارب . و یـنتج أن الـدوران هـو صـغیر جـدا  إذا وجـد : الـقیاسـات إلشـعاع 
الخـلفیة الـكونـیة تـبین أنـه فـي حـیاة الـكون فـإن مـادتـه ال یـمكن أن تـكون قـدر دارت بـأكـثر مـن جـزء مـن مـائـة مـن جـزء مـن مـلیون 

دورة ! باختصار بجرعة المرح ، یمكننا القول أن الكون اسم مغلوط .       

هل الضوء یجذب الضوء ؟  

السبب اآلخر الذي یمكننا به من رؤیة النجوم هو ، ضوئها یصلنا . لكن لماذا أشعة الضوء السائرة ال تضطرب بجاذبیة 
بعضها البعض ؟. نحن نعلم أن الضوء طاقة كهرطیسیة و التجارب بینت أن كل الطاقة الكهرطیسیة تخضع للجاذبیة . هل 

یمكن لحزمتي ضوء تتقدمان بزاویة صغیرة بینهما أن تتقاربا ، بسبب تسارع الجاذبیة المشترك ؟ هذا یمكن أن یكون 
إمكانیة قابلة للقیاس وربما له تأثیرات مهمة على الضوء الملحوظ من النجوم البعیدة .  

إن ابسـط طـریـقة لـدراسـة الـقضیة هـو دراسـة الـسؤال الـتالـي : هـل الحـزم الـضوئـیة الـمتوازیـة تـبقى مـتوازیـة ؟ مـن الـمدهـش أن 
الـحساب البسـیط یـبین أن الـجاذبـیة المشـتركـة ال تـغیر مـسار حـزمـتي الـضوء الـمتوازیـتین ( مـرجـع 257 ) ، حـتى بـالـرغـم مـن أنـه 
یـغیر مـسار حـزم الـضوء الـمتوازیـة الـمضادة  أي الحـزم الـمتوازیـة الـتي تسـیر بـاتـجاهـات مـختلفة . و السـبب هـو أنـه بـالنسـبة 



للحـزم الـمتوازیـة الـتي تتحـرك بسـرعـة الـضوء فـإن مـركـبة الـجاذبـیة الـمغناطیسـیة تـمامـا تـفني مـركـبة الـجاذبـیة الكهـربـائـیة              
  . ( 370	ny  تحدي )

نـظرا ألن الـضوء ال یجـذب الـضوء المتحـرك عـلى طـول ، فـإن الـضوء ال یـضطرب بـفعل جـاذبـیته الـخاصـة خـالل مـالیـین 
الـسنین الـتي یسـتغرقـها لـیصل إلـینا مـن الـنجوم الـبعیدة . الـضوء ال یجـذب أو یـعمل اضـطراب فـي الـضوء المتحـرك عـلى طـولـه 

وحتى اآلن التأثیرات المیكانیكیة الكمیة أیضا تؤكد هذه النتیجة .       

هل الضوء یتالشى / یضمحل ؟  

فـي الـفقرة حـول نـظریـة الـكم سـوف نـصادف تـجارب تـبین أن الـضوء مـكون مـن جسـیمات . ومـن الـممتع أن هـذه الـفوتـونـات 
یـمكن أن تضمحـل و تـتحول إلـى جسـیمات أخـرى مـا ، كـما هـو غـیر مـعلوم بـعد أو إلـى فـوتـونـات ذات تـردد أخـفض . إذا حـدث 

هذا فعال فإننا لن نكون قادرین على رؤیة النجوم البعیدة  

لـكن أي اضـمحالل سـیعني أیـضا أن الـضوء سـیغیر اتـجاهـه ( لـماذا ؟) (تحـدي e	371 ) وبـالـتالـي یـنتج صـور مـشوهـة لـألجـسام 
الـبعیدة . لـكن لـن یـالحـظ أي تـشوه . بـاإلضـافـة لـذلـك أظهـر الـفیزیـائـي الـسوفـیاتـي مـاتـفي بـونشـتایـن فـي 1930s أن أي عـملیة 
اضـمحالل لـلضوء ( الـمرجـع 258	 ) سـیكون لـها مـعدل أكـبر مـن أجـل الـترددات األصـغر . و عـندمـا فـحص الـناس انـزیـاح 
أمـواج الـرادیـو فـي خـط خـاص شهـیر cm	21	 و قـارنـوه مـع االنـزیـاح لـلضوء مـن نـفس الـمصدر ، لـم یـوجـد أي فـرق فـي أي مـن 
المجـرات الـمختبرة . و الـناس حـتى فـحصوا أن ثـابـت سـومـرفـیلد  ذو الـبنیة الـدقـیقة الـذي یحـدد لـون األجـسام ( الـمرجـع 259	 ) 
فـإنـه لـم یـتغیر مـع الـزمـن . بـالـرغـم مـن اإلدعـاء الـخاطـئ فـي الـسنوات األخـیرة بـأن ال تـغیر یـمكن كـشفه عـبر آالف مـالیـین 

السنوات .  

بـالـطبع بـدال مـن االضـمحالل فـإن الـضوء یـمكن أن یـصطدم بـبعض الـكیانـات الـمجهولـة ( تحـدي ny	372 ) . و لـكن هـذه 
اإلمـكانـیة اسـتبعدت لـنفس األسـباب . و هـذه الـدراسـات ایـضا بـینت أنـه لـیس هـناك آلـیة انـزیـاح أحـمر إضـافـیة فـي الـطبیعة بـعید 

عن   أثر دوبلر و االنزیاحات الحمراء للجاذبیة ( صفحة 252 ) .  

إن رؤیـة الـنجوم فـي الـلیل قـد ألـقت فـي الـحقیقة الـضوء عـلى الـكثیر مـن الـخواص لـلطبیعة . و نـحن اآلن نسـتمر فـي مـغامـرتـنا 
بقضیة أكثر عمومیة ، األقرب لسعینا من أجل تحصیل أسس الحركة .  

ملخص حول الكون  

إن سـؤال مـاذا نـرى بـدقـة فـي الـلیل یـؤدي إلـى نـظرات مـلهمة رائـعة . أوال ، الـكون ضخـم – لـكن ذو حجـم منتهـي . ثـانـیا هـو قـدیـم 
جدا و لكن ذو عمر منتهي . ثالثا الكون یتمدد .  

إذا  كانت لدیك قط الفرصة للنظر عبر تلسكوب كبیر ، قم بذلك .إنه رائع   

الفصل التاسع  

الثقوب السوداء – السقوط لألبد  

" الذي لن یقع على األرض ال یمكن أن یسقط  منها  "  

أالنوس دو أنسولیس  

لماذا ندرس الثقوب السوداء ؟ 

ظـواهـر الـجاذبـیة األكـثر تـطرفـا فـي الـطبیعة هـي  الـثقوب الـسوداء .وهـي تـحقق حـد نسـب الـطول إلـى الـكتلة فـي الـطبیعة ، بـتعبیر 
آخـر هـي تـنتج قـیمة أعـلى قـوة فـي الـطبیعة عـلى سـطحها ، هـذا مـا یـعرف بـاألفـق . الـثقوب الـسوداء أیـضا تـنتج أهـل قـیم انـحناء 
لـلفراغ – الـزمـن مـن أجـل قـیمة كـتلة مـعین . بـعبارة أخـرى ، الـثقوب الـسوداء هـي الجـمل النسـبیة الـعامـة  األكـثر تـطرفـا الـتي 
تـوجـد فـي الـطبیعة . و بسـبب خـواصـها الـمتطرفـة فـإن دراسـة  الـثقوب الـسوداء هـي أیـضا حجـر بـناء یسـتند عـلیه كـبیر تـجاه 

توحید الوصف النهائي للحركة .  



الـثقب األسـود هـو اخـتصار لـجسم مـتقوض بـشكل كـامـل جـاذبـیا ( الـمرجـع 143) و قـد تـم تـوقـع وجـوده مـنذ حـوالـي الـقرنـین ، 
وكـان مـن غـیر الـواضـح لـفترة طـویـلة فـیما إذا كـان مـوجـودا أو ال . و حـوالـي عـام 2000	 فـإن الـبیانـات التجـریـبیة الـمتوفـرة أدت 
بـأكـثر الـخبراء السـتنتاج أن هـناك ثـقب أسـود فـي مـركـز تـقریـبا كـل المجـرات بـما فـیها مجـرتـنا ( أنـظر الـشكل 114 )               
( الـمرجـع 260 ) . الـثقوب الـسوداء أیـضا یشـتبه بـأنـها قـلب الـكوازارات ، نـوى مجـریـة   نشـطة و دافـقات أشـعة غـامـا . 
بـاخـتصار یـبدو أن تـطور المجـرات مـرتـبط بـقوة بـتطور الـثقوب الـسوداء . بـاإلضـافـة لـذلـك حـوالـي دزیـنة مـن الـثقوب الـسوداء 
األصـغر تـم تحـدیـدهـا فـي أمـكنة مـختلفة مـن مجـرتـنا . لهـذه األسـباب فـإن الـثقوب الـسوداء هـي الجـمل األكـثر روعـة ، األكـثر قـوة 

و األكثر نسبیة في الطبیعة ( مرجع 261 ) و هي موضوع رائع للدراسة .  	

تركیز الكتلة و اآلفاق  

إن سـرعـة االنـفالت هـي السـرعـة الـالزمـة إلطـالق مـقذوف بـحیث أنـه ال یـسقط ثـانـیة . سـرعـة االنـفالت تـعتمد عـلى الـكتلة                 
و حجـم الـكوكـب الـذي یـتم مـنه اإلطـالق . : كـلما كـان الـكوكـب أكـثر كـثافـة كـلما كـانـت سـرعـة االنـفالت أعـلى . مـاذا یخـدث عـندمـا 
كـوكـب أو نجـم یـملك سـرعـة انـفالت أكـبر مـن سـرعـة الـضوء c	 ؟ مـثل هـذه األجـسام تـم فـي الـبدایـة تـخیلها مـن قـبل الـجیولـوجـي 
الـبریـطانـي جـون میتشـل فـي عـام 1784 و بـشكل مسـتقل مـن قـبل الـریـاضـي الـفرنسـي بـییر البـالس فـي عـام 1795	 (مـرجـع 
262 ) قـبل فـترة طـویـلة مـن تـطویـر النسـبیة الـعامـة . میتشـل و البـالس أدركـا شـیئا مـا أسـاسـیا : حـتى إذا كـان الـجسم ذو سـرعـة 
االنـفالت الـكبیرة  هـذه كـان نجـما سـاخـنا ، بـالنسـبة لـمراقـب بـعید یظهـر بـأنـه أسـود تـمامـا كـما هـو مـوضـح فـي الـشكل 115 . 

والجسم لن یسمح  

  ---

**" الذي لن یقع على األرض ال یمكن أن یسقط  منها " اسم القائل األصلي هو آالن دو لیل ( 1128-1203 ) 

 !

الشكل 114	 - فیلم النقضاء الزمن ، مأخوذ خالل فترة 16	 سنة ، لمدارت النجوم قرب مركز مجرتنا . الجسم المركزي 
المرئي هو كبیر جدا و صغیر بحیث یكون بالتأكید تقریبا ثقبا أسود 



أي ضوء یغادرها ، سیمنع كل الضوء من أن یأتي خلفه . في عام 1967 وضع جون ویلر * ( مرجع 143 ) معیارا اآلن 
یسمى بالثقب األسود ، عائدا إلى آن إیونج ، الشهیر في الفیزیاء . 

إن األمر یستغرق بضع سطور لبیان أن الضوء ال یمكن أن ینقلت من جسم ذو كتلة M	 متى كان قطره أصغر من القیمة 
 :( 373	e تحدي ) الحرجة المعطاة بالشكل

 !

الـذي یـسمى نـصف قـطر شـفاتـرزشـیلد . الـعالقـة صـالـحة فـي كـل مـن الـجاذبـیة الـعامـة و فـي النسـبیة الـعامـة شـریـطة أن نـأخـذ فـي 
النسـبیة الـعامـة  نـصف الـقطر بـأنـه یـعني الـمحیط مـقسما عـلى 2π. مـثل هـذا الـجسم یـحقق قـیمة الحـد لنسـب الـطول إلـى الـكتلة فـي 
الـطبیعة . مـن أجـل هـذا السـبب و أسـباب أخـرى سـتعطى قـریـبا فـإنـنا سـندعـو RS أیـضا حجـم الـثقب األسـود ذو الـكتلة M ( لـكن 
الحـظ أنـه فـقط نـصف الـقطر ) . مـن حـیث الـمبدأ ، مـن الـممكن تـخیل جـسم ذو نسـبة طـول إلـى الـكتلة أصـغر ) لـكن سـوف 
نـكتشف أنـه لـیس هـناك طـریـقة لـمراقـبة جـسم أصـغر مـن نـصف قـطر شـفاتـرزشـیلد فـقط كـجسم متحـرك أسـرع مـن سـرعـة الـضوء 
ال یـمكن مـراقـبته .و لـكن هـل یـمكننا مـالحـظة الـثقوب الـسوداء – حـالـة الحـد – تـمامـا كـما نـالحـظ الـكیانـات المتحـركـة عـند سـرعـة 

الضوء .  

عـندمـا جـعلت كـتلة اخـتباریـة تـتقلص و تـقترب مـن نـصف الـقطر الحـرج RS	 فـقد حـدث شـیئان . األول الـتسارع الـموضـعي 
األصلي من أجل الكتل النقطیة ( التخیلیة ) ازداد  

    ---

*جـون أرتشـیبالـد ویـلر ( 2008-	1911 ) ، فـیزیـائـي أمـریـكي ، خـبیر مـهم فـي النسـبیة الـعامـة و مـؤلـف الـعدیـد مـن الـكتب 
الـممتازة مـن بـینها الـكتاب الجـمیل WHEELER	A.	JOHN		 رحـلة فـي النسـبیة و الـفراغ الـزمـني ، الـمكتبة األمـریـكیة الـعلمیة 

وفریمان 1900 ، الذي شرح فیه النسبیة العامة بشغف و بالتفصیل و لكن بدون أي ریاضیات .   



 !

الشكل 115 – صورة محاكاة مبسطة تبین ثقب اسود بكتلة تساوي عشرة كتل شمسیة ذو نصف قطر شفارتزشیلد یبلغ 30	
km ، یرى من مسافة ثابتة تساوي km	600 ، سیشوه صورة دربة التبانة في الخلفیة . الحظ حلقة تسفیكي – أینشتاین 

مشكلة عند حوالي ضعفي نصق قطر الثقب األسود و اإلطار الساطع الرفیع . 

بدـون حدـود . منـ أجلـ األجسـام الحـقیقیة ذات الحجمـ المنتهيـ فإـن الثـقب األسوـد یحـقق أعلـى قوـة ممـكنة فيـ الطـبیعة  التـي ال 
یمكن سحبها للخارج . و الثقب األسود بالتالي سیتبلع كل المادة التي تسقط فیه . و هو یعمل مثل منظفة ساحبة كونیة . 

عـند سـطح الـثقب األسـود ، فـإن عـامـل االنـزیـاح األحـمر مـن أجـل مـراقـب بـعید أیـضا یـزیـد بـدون حـدود . إن النسـبة بـین كـمیتین 
تسمیان الجاذبیة / الثقالة  السطحیة  للثقب األسود ( تحدي ny	374 )  و تعطى بالشكل :    

 !

الثب األسود بالتالي ال یسمح ألي ضوء أن یغادره . 

إن السـطح الـذي یـحقق حـد الـقوة و انـزیـاح أحـمر ال نـهائـي مـن المسـتحیل أن یـرسـل الـضوء ، الـمادة ، الـطاقـة أو إشـارات مـن أي 
نـوع لـلعالـم الـخارجـي . إن الـثقب األسـود  بـالـتالـي مـحاط بـأفـق . و نـحن نـعلم أن األفـق هـو حـد السـطح . و فـي الـحقیقة األفـق هـو 
الحـد بـطریـقتین األولـى ، حـد األفـق هـو حـد االتـصال : ال شـيء یـمكن تـوصـیله عـبره . ثـانـیا ، األفـق هـو سـطح الـقوة األعـظمیة و 

االستطاعة . هذه الخواص كافیة لإلجابة على كل األسئلة حول تأثیرات اآلفاق .  



 !

الشكل 118 المخاریط الضوء في مستوي مداري حول ثقب أسود غیر دوار ، یرى من أعلى المستوي 

مـثال : مـاذا یحـدث عـندمـا تـرسـل حـزمـة ضـوئـیة لـألعـلى مـن األفـق ؟ ( تحـدي e	375 ) . و مـن مـكان أعـلى بـشكل طـفیف مـن 
األفق ؟ یعطي الشكل 116 بعض المالحظات .  

الـثقوب الـسوداء الـتي تـعتبر كـأجـسام فـلكیة هـي بـالـتالـي مـختلفة عـن الـكواكـب . خـالل تـشكیل الـكواكـب فـإن الـمادة تجـمعت مـعا 
بـالسـرعـة الـتي ال یـمكن بـها ضـغطها أكـثر ، وصـلت التـزان  الـذي حـدد نـصف قـطر الـكوكـب . و هـذه نـفس اآللـیة كـما فـي رمـب 
حجـر لـألعـلى مـن األرض : إنـه یـتوقـف عـن الـسقوط عـندمـا یـضرب األرض . و األرض تـشكلت مـتى الـمادة ضـربـت مـادة 
أخـرى . فـي حـال الـثقب األسـود ، لـیس هـناك أرض وكـل شـيء یـسقط بـاسـتمرار . و بهـذا الـشكل بـالـروسـیة تـسمى الـثقوب 

    . 	collapsars السوداء متقوضات

هـذا الـسقوط المسـتمر لـلثقب األسـود یـتم عـندمـا تـركـیز الـمادة  یـكون عـالـیا جـدا بـحیث یـتغلب عـلى كـل هـذه الـتآثـرات الـتي تـجعل 
الـمادة غـیر قـابـلة لـالخـتراق فـي الـحیاة الـیومـیة ( الـمرجـع 263 ) . فـي عـام 1939 بـین روبـرت أوبـنهایـمر * و هـارتـالنـد سـنایـدر 
نـظریـا أن الـثقب األسـود یـتشكل مـتى تـوقـف نجـم ذو كـتلة كـافـیة عـن االحـتراق و عـندمـا یـتوقـف نجـم ذو كـتلة كـافـیة عـن االحـتراق 

فإن التأثیرات المتبادلة التي تتشكل من األرض تختفي و كل شيء یستمر في السقوط بال نهایة .  

الـثقب األسـود هـو مـادة فـي سـقوط حـر دائـم . عـلى أن نـصف قـطره بـالنسـبة لـلمراقـب الـخارجـي تـبقى ثـابـتة ! لـكن هـذا لـیس كـل 
شـيء . ایـضا بسـبب سـقوطـه الحـر الـدائـم فـإن الـثقب األسـود  هـو الـحالـة الـوحـیدة لـلمادة فـي تـوازن ثـیرمـودیـنامـیكي ! بـمعنى أن 
األراضي و كل الحاالت األخرى في الحیاة الیومیة للمادة هي شبه مستقرة : هذه األشكال هي مستقرة مثل الثقوب السوداء.  

 ---

*روبـرت أوبـنهایـمر ( 1967-1904 ) فـیزیـائـي أمـریـكي مـهم ، یـمكن تـسمیته بـأب الـفیزیـاء الـنظریـة فـي الـوالیـات المتحـدة . لـقد 
عـمل فـي نـظریـة الـكم و الـفیزیـاء الـذریـة . و بـعدهـا رأس فـریـق الـذي طـور الـقنبلة الـذریـة خـالل الحـرب الـعالـمیة الـثانـیة. وقـد كـان 
أیــضا ضــحیة أكــثر قــضایــا صــید السحــرة ( مــع كــونــه بــريء مــنها ) الــتي نــظمت قــط فــي بــلده األم . أنــظر مــوقــع 
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آفاق الثقوب السوداء كأسطح حد 



إن الـخاصـة الـممیزة لـلثقب األسـود هـي بـالـتالـي أفـقه . أول مـرة صـادفـنا فـیها اآلفـاق كـانـت فـي النسـبیة الـخاصـة ( صـفحة 96) فـي 
الـفقرة حـول الـمراقـبین الـمتسارعـین . إن اآلفـاق الـناتـجة عـن الـجاذبـیة مـشابـهة فـي كـل خـواصـها و الـفقرة حـول الـقوة األعـظمیة و 
االسـتطاعـة تـعطي أول انـطباع . و الـفرق الـوحـید الـذي وجـدنـاه هـو نـاتـج عـن إهـمال الـجاذبـیة فـي النسـبیة الـخاصـة و بـالـنتیجة 
اآلفـاق فـي الـطبیعة ال یـمكن أن تـكون مسـطحة ، عـلى عـكس مـا هـو مـقترح مـن قـبل الـمالحـظات لـلمراقـبین الـمشابهـین لـنقط 

تخیلیة المفترض أنهم موجودین في النسبیة الخاصة .  

كـل مـن مـبدأ الـقوة األعـظمیة و مـعادالت الـحقل تـقتضي أن الـفراغ – الـزمـن حـول كـتلة تـدور بـشكل مـتناظـر ( بـالـتالـي غـیر 
دوارة ) و حیادیة كهربائیا  توصف بالشكل ( صفحة 145 )  

 !

هـذا مـا یـعرف بجـملة قـیاس شـفارتـزشـیلد . و كـما ذكـرنـا أعـاله فـإن r هـوالـمحیط مـقسم عـلى 2π و t	 الـزمـن الـمقاس عـند 
الـالنـهایـة . لـنفترض اآلن أن الـكتلة مـتوضـعة بـشكل قـوي .و بـعدهـا نـعرف أنـه ال یـتلقى ابـدا أي مـراقـب خـارجـي أي إشـارة 
صـادرة عـن قـمیة نـصف الـقطر 2GM/c2	r= أو أصـغر . و سـوف یـكون لـدیـنا أفـق عـلى تـلك الـمسافـة ، و الـوضـه یـوصـف بـثقب 

أسود . في الواقع نظرا ألن الزمن األصلي i لمراقب عند نصف قطر r یرتبط بالزمن t لمراقب عند النهائیة بالشكل  

 !

نجـد أن الـمراقـب عـند األفـق سـیكون لـه زمـن أصـلي مـتالشـي . و بـتعبیر آخـر ، عـند األفـق االنـزیـاح األحـمر ال نـهائـي .               
( بـشكل أكـثر دقـة  السـطح النـزیـاح أحـمر النـهائـي و األفـق یـتطابـقات فـقط مـن أجـل الـثقوب الـسوداء غـیر الـدوارة . مـن أجـل 
الـثقوب الـسوداء الـدوارة فـإن السـطحین یـكونـان مـختلفین )   . كـل شـيء یحـدث عـند األفـق یـذهـب لـالنـهایـة بـبطء كـما یـالحـظ مـن 

قبل مراقب بعید . بتعبیر آخر بالنسبة لمراقب بعید یالحظ ما یجري عند األفق نفسه ال شيء على اإلطالق یحدث .  

بـنفس الـطریـقة الـتي ال یـمكن بـها الـمراقـب الـوصـول لسـرعـة الـضوء فـإن الـمراقـبین ال یسـتطیعون الـوصـول لـالفـق . بـالنسـبة 
لمـراقبـ ثاـن  فإـنهـ یمـكن فقـط أن یحدـث أنهـ أوال یتحرـك تقـریبـا بسرـعةـ الضـوء یصـل لألفق . و باـإلضاـفةـ لذـلكـ المـسافرـ ال 
یـشعر بـمقدار قـربـه مـن سـرعـة الـضوء بـالنسـبة آلخـر و یـعایـش  سـرعـة ضـوء ال یـمكن الـوصـول إلـیها ، بـنفش الـشكل الـمسافـر 

( في ثقب أسود كبیر ) ال یمكن أن یشعر بمقدار قربه من األفق و یعایش كأن األفق ال یمكن الوصول إلیه .  

ال یـمكننا الـقول عـما یحـدث    داخـل األفـق .* یـمكننا أن نـأخـذ هـذا الـرأي بـدرجـة قـصوى و نـقول بـأن جـملة قـیاس الـثقب  األسـود 
هي نوع من جملة قیاس الخالء . و بهذا الرأي الكتلة هي كمیة مبنیة من الخالء .   

 ---

*بـالـطبع الـریـاضـیون ال یهـتمون بـالـمقوالت الـفیزیـائـیة . بـالـتالـي مـارتـن كـروسـكال و جـورج سـیزكـرز عـرفـوا إحـداثـیات داخـل 
الـثقب األسـود . لـكن هـذه اإلحـداثـیات و الجـمل اإلحـداثـیة المشـتابـهة هـي فـضول أكـایـدیـمي غـیر حـقیقي حـیث أنـها تـتعارض مـع 
نـظریـة الـكم . و الجـمل اإلحـداثـیة مـن أجـل داخـل الـثقب الـسود لـها نـفس الـحالـة الـتي للجـمل األحـداثـیة وراء األفـق الـكونـي : هـي 

جمل اعتقادیة غیر ممكن التحقق منها تجریبیا .   



 !

الشكل 117 – حركات األجسام الضخمة حول ثقب اسود غیر دوار – من أجل بارامترات التأثیر / الصدم المختلفة                
و السرعات االبتدائیة 

فـي النسـبیة الـعامـة اآلفـاق مـن أي نـوع یـتوقـع أنـها سـوداء . نـظرا ألن الـضوء ال یـمكن أن یهـرب مـنها ، و اآلفـاق الـكالسـیكیة هـي 
أسـطح  مـظلمة  كـلیا فـي الـحقیقة اآلفـاق هـي أكـثر الـكیانـات ظـلمة یـمكن تـخیلها : ال شـيء فـي الـطبیعة أكـثر ظـلمة مـنها . عـلى أنـنا 

سنكتشف فیما یلي أن اآلفاق الفیزیائیة بیست مظلمة كلیا . ( صفحة 272 ) .  

المدارات حول الثقوب السوداء  

نـظرا ألن الـثقوب الـسوداء تـحني الـفراغ – الـزمـن  ( مـرجـع 258 ) بـقوة فـإن الـجسم المتحـرك قـرب ثـقب أسـود یـتصرف بـشكل 
أكـثر تـعقیدا مـما هـو مـتوقـع بـواسـطة الـجاذبـیة الـعامـة . فـي الـجاذبـیة الـعامـة الـمسارات هـي إمـا قـطعیة نـاقـصة / بـیضویـة / اهـلیلجیة 
،قـطوع زائـدة أو قـطوع مـكافـئة وكـل هـذه مـنحنیات مسـتویـة . یـنتج أن الـمسارات تـقع فـي مسـتوي فـقط قـرب الـثقوب الـسوداء 

غیر الدوارة .*  

حـول الـثقوب الـسوداء غـیر الـدوارة ، ایـضا تـسمى ثـقوب شـفارتـزشـیلد الـسوداء ، فـإن الـمسارات الـدائـریـة مسـتحیلة مـن أجـل 
أنـصاف أقـطار أقـل مـن 3RS/2  ( تحـدي ny	377 ) ( هـل یـمكنك بـیان لـماذا ؟ ) و هـي غـیر مسـتقرة لـالضـطرابـات مـن هـنا 
حـتى نـصف الـقطر  3RS . فـقط أنـصاف األقـطار األكـبر هـي مـدارات دائـریـة مسـتقرة . حـول الـثقوب الـسوداء لـیس هـناك 
مـسارات إهـلیلجیة ، الـمسار الـمقطوع الـمقابـل مـبین فـي الـشكل 117 . مـثل هـذا الـمسار یـبین  انـزیـاح حـول الـحضیض فـي كـل 

عظمته .  

الحـظ أن الـكمون حـول ثـقب أسـود هـو مـختلف بـشكل مـلحوظ عـن r/1 مـن أجـل مـسافـات حـوالـي خـمسة عشـر نـصف قـطر 
شـفارتـزشـیلد . مـن أجـل ثـقب أسـود ذو كـتلة M   مـا تـزال تـصح الـعالقـة شـریـطة أن یسـتخدم الـزمـن األصـلي و نـصف الـقطر 

  . ( 376	ny تحدي ). تقاس من قبل مراقب بعید

 ---

*من أجل مثل هذه المسارات ، فإن قاعدة كبلر تربط المسافة المتوسطة و زمن المدار بالشكل  



 !

 !

الشكل 118	 - حركات الضوء الذي یمر من ثقب أسود غیر دوار 

الـشمس ، الـتي سـتكون عـلى بـعد km	42 مـن مـركـزهـا ، بـالـتالـي لـن تـكون قـادرة عـلى مـالحـظة أي فـرق لـمسار األرض حـول 
الشمس . 

لـقد ذكـرنـا مـرات عـدیـدة فـي مـغامـرتـنا أن الـجاذبـیة تـتمیز بـتأثـیرات الـمد و الجـزر . و الـثقوب الـسوداء تـبدي خـواصـا مـتطرفـة فـي 
هـذا الـصدد . إذا سـقطت غـیمة مـن الـغبار فـي ثـقب أسـود ، فـإن الحجـم یـزداد أثـناء سـقوطـها حـتى تـغلف الـغیمة كـامـل األفـق.فـي 
الـحقیقة ، الـنتیجة صـالـحة مـن أجـل أي جـسم مـمتد . هـذه الـخاصـة لـلثقوب الـسوداء سـتكون مـهمة الحـقا عـندمـا سـنناقـش حجـم 

الجسیمات األولیة .      

مـن أجـل األجـسام الـساقـطة اآلتـیة مـن الـالنـهائـیة ، الـوضـع قـرب الـثقوب الـسوداء هـو حـتى أكـثر مـتعة . بـالـطبع لـیس هـناك 
مـسارات قـطوع زائـدة ، فـقط الـمسارات مـشابـهة لـلقطوع الـزائـدة بـالنسـبة لـألجـسام الـمارة بـعیدا بـشكل كـافـي . لـكن بـالنسـبة 
لـألجـسام الـصغیرة ، لـكن لـیس بـارامـترات الـصدم الـصغیرة جـدا ، فـإن الـجسم سـیعمل عـددا مـن الـلفات حـول ثـقب أسـود قـبل أن 
یـغادره ثـانـیة . إن  عـدد الـلفات یـزداد أكـثر مـن كـل الحـدود مـع تـناقـص بـارامـتر الـصدم ، حـتى تـصل الـقیمة الـتي یـؤسـر عـندهـا 
الـجسم فـي الـمدار بـنصف قـطر  2R كـما هـو مـبین فـي الـشكل 117 . بـتعبیر آخـر ، هـذا الـمدار یـأسـر األجـسام الـقادمـة إذا اقـتربـت 
بـأقـل مـن زاویـة حـرجـة مـعینة . لـلمقارنـة ، تـذكـر أنـه فـي الـجاذبـیة الـعامـة األسـر غـیر مـمكن أبـدا . عـند بـارامـترات صـدم صـغیرة 
أكـثر ، فـإن الـثقب األسـود یـبتلع الـكتلة الـواردة . فـي كـال الـحالـتین ، األسـر و االنحـراف ، لـجسم یـمكن أن یـعمل عـدة دورات 

حول الثقب األسود بینما في الجاذبیة العامة من المستحیل عمل أكثر من نصف دورة حول جسم .        

 ( 379	ny تحـدي ) . إن الـمدارات الـتي تـبدو بـشكل أكـثر إضـحاكـا ، بـالـرغـم مـن أنـها تـقابـل حـالـة قـطع مـكافـئ لـلجاذبـیة الـعامـة
( هـذه ذات أهـمیة أكـادیـمیة صـرفـة ، حـیث أنـها تـوجـد بـاحـتمال صـفري ) . فـي الـملخص ، النسـبیة تـغیر الحـركـة بسـبب الـجاذبـیة 

بشكل واسع تماما .  

حـول الـثقوب الـسوداء الـدوارة ، الـمدارات  لـكتل نـقطیة هـي حـتى أكـثر تـعقیدا مـن تـلك الـمبینة فـي الـشكل 117 مـن أجـل الحـركـة 
المحـدودة / الـمقیدة ، كـمثال ، الـقطوع الـناقـصة ال تـبقى فـي مسـتوي واحـد – بـفضل أثـر ثـیرنـج – لـینسه – الـذي یـؤدي إلـى 

مدارات معقدة جدا في ثالثة أبعاد تمأل الفراغ حول الثقب األسود .  

مـن أجـل الـضوء الـمار بـثقب أسـود ، الـمسارات تـكون أیـضا مـدهـشة بـنفس الـقدر ، كـما هـو مـبین فـي الـشكل 118 . هـناك 
فـروقـات كـمیة فـي حـال الجسـیمات السـریـعة . مـن أجـل الـثقب األسـود غـیر الـدوار ، فـإن الـمسار یـقع فـي مسـتوي وحـید . بـالـطبع 
إذا مـر الـضوء بـشكل قـریـب كـفایـة  یـمكن ان یـنحني بـقوة و أیـضا یـؤسـر . مـرة ثـانـیة الـضوء یـمكن أن یـعمل دورة واحـدة أو عـدة 



دورات حـول ثـقب أسـود قـبل الـمغادرة أو األسـر . و الحـد بـین الـحالـتین هـو الـمسار الـذي یتحـرك بـه الـضوء فـي دائـرة حـول ثـقب 
أسود ، عند 3R/2 . إذا كانا واقعین على مدار ، فإننا یمكن أن نرى خلف رأسنا بالنظر لألمام !  

لـكن هـذا الـمدار غـیر مسـتقر  . ( تحـدي ny	380 ) و السـطح الـحاوي عـلى كـل الـمدارات داخـل الـمدار الـدائـري یـدعـى كـرة 
الـفوتـون . كـرة الـفوتـون بـالـتالـي تـقسم الـمسارات إلـى الـمؤدیـة لـألسـر عـن تـلك الـمؤدیـة إلـى الـالنـهایـة . الحـظ أنـه لـیس هـناك مـدار 
مسـتقر  لـلضوء حـول ثـقب أسـود . هـل هـناك أي مـسارات روزیـتا حـول ثـقب أسـود ؟  ( تحـدي ny	381 ) . مـن أجـل الـضوء 
حـول ثـقب أسـود ، الـمسارات هـي أكـثر تـعقیدا بـكثیر . یـوجـد فـي المسـتوي الـمداري مـساریـن ضـوئـیین دائـریـین مـمكنین : واحـد 

  . ( 382	ny تحدي ) أصغر في اتجاه اإلشعاع وواحد أكبر في االتجاه المعاكس

مـن أجـل الـثقوب الـسوداء الـمشحونـة فـإن مـدارات لـسقوط الجسـیمات الـمشحونـة هـي حـتى أكـثر تـعقیدا . خـطوط الـحقل الكهـربـائـي 
یـجب أن تـؤخـذ بـالحسـبان . و الـعدیـد مـن الـتأثـیرات الـرائـعة تظهـر عـندمـا ال یـكون هـناك تـوافـق فـي الكهـرطیسـیة الـعادیـة ، مـثل 
الـتأثـیرات الـمشابـهة لـألشـكال الكهـربـائـیة ألثـر مـایـزنـر .و سـلوك مـثل هـذه الـمدارات مـا یـزال مـجال بـحث فـعال فـي النسـبیة الـعامـة 

  .

الثقوب السوداء لیس لها شعر  

كـیف تـمیز الـثقوب الـسوداء ؟ یـنتج أن كـل خـواص الـثقوب الـسوداء تـنتج مـن بـعض الـكمیات األسـاسـیة الـتي تـمیزهـا و هـي 
كـتلتها M ، كـمیة حـركـتها الـزاویـة J و شـحنتها الكهـربـائـیة Q .* و كـل الـخواص األخـرى مـثل الحجـم ، الـشكل ، الـلون ، الـحقل 
الـمغناطیسـي – تحـدد بـشكل فـریـد بـواسـطة هـذه.** و إنـه بـالـرغـم مـن اسـتخدام تـشابـه ویـلر الـملون ، یـمكن لـلمرء أن یسـتنتج كـل 
مـمیزة لـلمرأة مـن حجـمها ، خـصرهـا و طـولـها . الـفیزیـائـیون أیـضا یـقولـون أن الـثقوب الـسوداء  لـیس لـها شـعر مـما یـعني أن 
الــثقوب الــسوداء  الــكالســیكیة لــیس لــها درجــات أخــرى للحــریــة . وهــذه الــعالقــة أیــضا طــرحــت مــن قــبل ویــلر .***               
( الـمرجـع 266 ) و هـذه الـحقیقة أثـبتت مـن قـبل إسـرائـیل ، كـارتـر ، روبـنسون و مـاتـسور ، و قـد بـینوا أنـه مـن أجـل كـتلة مـعینة ، 
كـمیة حـركـة زاویـة و شـحنة فـإن هـناك فـقط ثـقب أوسـد واحـد مـمكن ( الـمرجـع 267  ) . ( لـكن نـظریـة الـتفرد لیسـت صـالـحة بـعد 

اآلن إذا كان الثقب األسود یحمل أعداد كمیة نوویة مثل الشحنات الضعیفة أو القویة ) .  

بـتعبیر آخـر ، الـثقب األسـود مسـتقل عـن كـیفیة تـشكله ، و الـمواد المسـتخدمـة عـند تـشكیله . و الـثقوب الـسوداء كـلها لـها نـفس 
التركیب أو بشكل أفضل لیس لها تركیب على اإلطالق . 

إن الـكتلة M لـثقب أسـود غـیر مـقیدة بـالنسـبیة الـعامـة .ربـما تـكون صـغیرة مـثل الـتي للجسـیم الـمیكروسـكوبـي و كـبیرة مـثل الـعدیـد 
مـن مـالیـین الـكتل الشمسـیة . و لـكن بـالنسـبة لـكمیة حـركـتها الـزاویـة J  وشـحنتها الكهـربـائـیة Q	 هـي مـختلفة . إن الـثقب األسـود 

الدوار  

 ---

*وجـود ثـالثـة مـمیزات أسـاسـیة هـو مـذكـر بـالجسـیمات . سـوف نجـد الـمزیـد حـول الـعالقـة بـین الـثقوب الـسوداء و الجسـیمات فـي 
الجزء النهائي من مغامرتنا ( مجلد VI ، صفحة 146 )  

**بـشكل أسـاسـي ألسـباب تـسویـقیة ، فـإن الـثقوب الـسوداء الـحیادیـة كهـربـائـیا و غـیر الـدوارة غـالـیا تـعرف بـثقوب شـفارتـزشـیلد 
الـسوداء و الـثقوب الـدوارة ( مـرجـع 264 )و غـیر الـمشحونـة تـعرف بـثقوب كـیر الـسوداء نسـبة لـروي كـیر الـذي اكـتشف الحـل 
الـموافـق لـمعادالت الـحقل ألینسـتایـن عـام 1963  . و الـثقوب الـسوداء الـمشحونـة كهـربـائـیا و لـكن غـیر الـدوارة تـعرف بـثقوب 
رایـسنر – نـوردسـتروم الـسوداء نسـبة لـلفیزیـائـي األلـمایـن هـانـس رایـسنر و الـفیزیـائـي الـفنلندي جـونـر نـوردسـتروم . الـحالـة الـعامـة 

، للثقوب السوداء المشحونة و الدوارة في بعض األحیان تسمى نسبة لكیر و نیومان . ( مرجع 265 ). 

***قـال ویـلر ( الـمرجـع 143 )أنـه ألـهم بـصعوبـة الـتمییز بـین الـرجـال الـصلع ، ولـكنه لـیس سـرا أن فـینمان ، روفـیني                      
و آخرون لدیهم صورة تشریحیة واضحة  في ذهنهم عندما قالوا أن الثقوب السوداء على عكس محیطها لیس لها شعر .  



 !

الشكل 119 – كرة الثقب األسود لثقب أسود دوار 

لـثقب أسـود لـه كـمیة حـركـة أعـظمیة مـمكنة و شـحنة كهـربـائـیة أعـظمیة مـمكنة ( و مـغناطیسـیة ) .* و الحـد عـلى كـمیة الحـركـة 
الـزاویـة یظهـر بسـبب مـحیطه الـذي یـمكن أال یتحـرك بـأسـرع مـن سـرعـة الـضوء ( تحـدي ny	383 ) . و الـشحنة الكهـربـائـیة 

أیضا محدودة . و الحدین غیر مستقلین : إنهما مرتبطین بالشكل :  

 !

هذا ینتج من الحد على نسب الطول إلى الكتلة في أساس النسبیة العامة .  

إن الـثقوب الـسوداء الـدوارة الـتي تـحقق الحـد (276) تـسمى الـثقوب الـسوداء الـمتطرفـة . ( تحـدي ny	384 ) . و الحـد یـقتضي 
أن نصف قطر األفق لثقب أسود یعطى بالشكل :   

 !

مـثال ، بـالنسـبة لـثقب اسـود ذو كـتلة و نـصف كـمیة حـركـة الـشمس ، وهـي kg.m2/s	.1042	0.45	&	kg	2.1030 فـإن حـد 
  . 1.4	.1020C الشحنة هو حوالي

كـیف یـمیز الـمرء بـین الـثقوب الـسوداء الـدوارة مـن عـیر الـدوارة ؟ أوال بـواسـطة الـشكل . حـیث أن الـثقوب الـسوداء غـیر الـدوارة 
یـجب أن تـكون كـرویـة ( و أي كـرویـة یـتم إشـعاعـها بـعیدا بـشكل أمـواج جـاذبـیة ) ( الـمرجـع 268 )  و الـثقوب الـسوداء الـدوارة 
لـها شـكل مسـطح بـشكل طـفیف ، و الـذي یحـدد بـشكل فـریـد بـكمیة حـركـتها الـزاویـة . و بسـبب دورانـها ، فـإن سـطحها لـلجاذبـیة 
الـالنـهائـیة أو االنـزیـاح األحـمر الـالنـهائـي یـسمى الحـد السـتاتـیكي ، هـو مـختلف عـن أفـقها ( الـخارجـي ) كـما هـو مـوضـح فـي 
الـشكل119 . الـمنطقة فـیما بـینهما تـعرف بـكرة الـثقب األسـود ، وهـذا اسـم خـاطـئ ألنـه لـیس كـرة ( غـالـبا یـسمى كـذلـك ، كـما 
سـنرى قـریـبا ، ویـمكن أن یسـتخدم السـتخالص الـطاقـة مـن ثـقب أسـود ) . حـركـة األجـسام ضـمن كـرة الـثقب األسـود ( مـجالـه) 
یـمكن أن تـكون مـعقدة تـمامـا . و یـكفي ذكـر أن الـثقوب الـسوداء الـدوارة تجـر أي جـسم سـاقـط فـیها إلـى مـدار حـولـها،وهـذا عـلى 
عـكس الـثقوب الـسوداء غـیر الـدوارة ، الـتي تـبتلع األجـسام الـساقـطة فـیها . بـتعبیر آخـر ، الـثقوب الـسوداء لیسـت تـمامـا ثـفوب عـلى 

اإلطالق  و لكنها دوامات .  

 ---



    *الـمزیـد عـن الـشحنة الـمغناطیسـیة المخـمنة سـیأنـي الحـقا ( مجـلد III ، صـفحة 45 ) . فـي الـثقوب الـسوداء ، تـدخـل مـثل نـوع 
إضافي للشحنة في كل العالقات التي تظهر فیها الشحنة الكهربائیة .   

إن الـتمییز بـین الـثقوب الـسوداء الـدوارة و غـیر الـدوارة أیـضا یظهـر فـي مـساحـة سـطح األفـق . مـساحـة سـطح ( األفـق ) A بـثق 
 . ( 385	ny تحدي ) بأسود غیر دوار و غیر مشحون من الواضح أن ترتبط بالكتلة بالشكل

 !

العالقة بین مساحة السطح و كتلة الثقب األسود الدوار و المشحون هي أكثر تعقیدا و تعطى بالشكل :   

 !

حیث J	 كمیة الحركة الزاویة J و Q الشحنة . في الحقیقة العالقة  

 !

هـي صـالـحة مـن أجـل كـل الـثقوب الـسوداء . و مـن الـواضـح أنـه فـي حـالـة ثـقب أسـود مـشحون كهـربـائـیا ، فـإن الـدوران أیـضا یـنتج 
حقل مغناطیسي حوله . و هذا على عكس الثقوب السوداء غیر الدوارة التي ال یمكن أن یكون لها حقل مغناطیسي .  

الثقوب السوداء كمصادر طاقة  

هـل یـمكن اسـتخالص الـطاقـة  مـن ثـقب أسـود ؟ اكـتشف روجـر بـینروز أن هـذا مـمكن بـالنسـبة لـلثقوب الـسوداء الـدوارة .                 
( مـرجـع 269 )  . إن الـصروخ الـدائـر حـول ثـقب أسـود فـي الـمجال الـعائـد لـه یـمكن أن یـطفيء محـركـاتـه و سـیستمر بـالـدوران 
فـي الـفضاء الـخارجـي بسـرعـة هـائـلة ، أكـثر بـكثیر مـما یـمكن لمحـركـاتـه أن تـنتج بـنفسها . فـي الـحقیقة نـفس الـتاثـیر یسـتخدم مـن 
قـبل الـصواریـخ حـول األرض ، و هـذا السـبب الـذي یـجعل كـل األقـمار الـصناعـیة تـدور حـول األرض بـنفس االتـجاه ، إنـها 

ستحتاج لوقود أكثر بكثیر لجعلها تدور حولها بأي شكل آخر .*  

 الـطاقـة المكتسـبة مـن قـبل الـصاروخ یـمكن أن تـضیع مـن قـبل الـثقب األسـود الـذي بـالـتالـي سـیبطئ و یـفقد بـعض الـكتلة ، مـن 
نـاحـیة أخـرى هـناك زیـادة فـي الـكتلة نـاتـجة عـن غـازات الـطرد / الـعادم الـساقـطة فـي الـثقب األسـود . هـذه الـزیـادة دائـما أكـبر مـن 
أو عـلى األفـضل مـساویـة إلـى الـضیاع الـناتـج عـن إبـطاء الـدوران . أفـضل شـيء یـمكن أن یـعمله الـمرء هـو تـشغیل المحـركـات 

تماما عند األفق ، و بالتالي مساحة األفق للثقب األسود تبقى ثابتة و فقد یتم إبطاء الدوران .**  

[ مـن الـطاقـة الـكلیة  بـالـنتیجة ، الـثقب األسـود الـحیادي  الـدوار بـكمیة حـركـته الـزاویـة األعـظمیة الـممكنة ، 
یـمكن اسـتخالصـها عـبر عـملیة بـنروز . ( تحـدي ny	387 ) . مـن أجـل الـثقوب الـسوداء الـدوارة بـشكل أبـطأ ، فـإن النسـبة 

المئویة هي من الواضح أصغر .  

 ---

*وهـذا سـیكون أكـثر خـطورة ، نـظرا ألن أي جـسم صـغیر سـیضرب الـقمر الـصناعـي الـدائـر بـعكس االتـجاه بسـرعـة حـوالـي 
km/s	15.8 وبـالـتالـي یـحول الـجسم إلـى مـقذوف خـطیر . فـي الـحقیقة أي قـوة تـریـد تـدمـیر األقـمار الـصناعـیة  لـلعدو عـلیها 

1 − 2 = 29.3%



بـبساطـة تحـمیل قـمر صـناعـي بـالـعزقـات أو الـبراغـي و إرسـالـه لـلفضاء بـطریـق خـطأ و تـوزیـع الـبراغـي فـي غـیمة . وهـذا سـیجعل 
األقمار الصناعیة مستحیلة لعقود قادمة . 

**مـن الـممكن اسـتخالص الـطاقـة مـن ثـقوب سـوداء دوارة عـبر اإلشـعاع الـجاذبـي مـن أجـل الـثقوب الـسوداء الـمشحونـة مـثل هـذه 
 ، ( 	388	ny تحـدي ) الـعملیات السـتخالص الـطاقـة غـیر الـعكوسـة أیـضا مـمكنة . هـل یـمكنك الـتفكیر بـطریـقة لـذلـك ؟
بـاسـتخدام الـعالقـة (276) نجـد أن حـتى %50 مـن كـتلة الـثقب األسـود غـیر الـدوار یـمكن أن تـكون نـاتـجة عـن شـحنته .( تحـدي 
ny	389 ) . فـي الـحقیقة فـي جـزء الـكم مـن مـغامـرتـنا سـوف نـصادف عـملیة اسـتخالص الـطاقـة الـذي یـبدو أن الـطبیعة 

تستخدمها بكشل كثیر تماما ( المجلدV	 ،صفحة 153 ) .  

إن عـملیة بـینروز تـسمح لـلمرء أن یحـدد مـقدار  كـمیة الحـركـة الـزاویـة و الـشحنة الـتي  تـزیـد الـكتلة  لـثقب أسـود( الـمرجـع 
270) . و النتیجة هي عالقة الكتلة – الطاقة الشهیرة   

 !

الـتي تـبین كـیف أن الـطاقـة الكهـربـائـیة الـساكـنة و الـدورانـیة تـدخـل كـتلة ثـقب أسـود . فـي الـعالقـة mirr  هـي الـكتلة غـیر الـقابـلة 
لإلرجاع / التخفیض المعرفة بالشكل :  

 !

و ρirr	 هي نصف القطر غیر القابل للتخفیض / اإلرجاع . 

الـدراسـات الـتفصیلیة تـبین أنـه لـیس هـناك عـملیة الـتي تـنقص مـساحـة األفـق ، وبـالـتالـي الـكتلة أو نـصف الـقطر غـیر الـقابـل 
لـإلرجـاع لـلثقب األسـود , الـناس تـأكـدوا مـن هـذا فـي كـل الـطرق الـممكنة و الـمتخیلة . مـثال عـندمـا  یـندمـج ثـقبان أسـودان ، فـإن 
الـمساحـة الـكلیة تـزداد . یـسمي الـمرء الـعملیات الـتي تـبقي الـمساحـة و الـطاقـة لـلثقب الـسود ثـابـتة بـالـعكوسـة  وكـل الـعملیات 
األخـرى غـیر عـكوسـة  . فـي الـحقیقة مـساحـة الـثقوب الـسوداء تـتصرف مـثل اإلنـتروبـي لجـملة مـغلقة : هـي ال تـتناقـص أبـدا .              
و كـون الـمساحـة فـي الـحقیقة هـي إنـتروبـي كـانـت طـرحـت بـدایـة فـي 1970	 مـن قـبل یـاكـوب بیكنشـتایـن . ( الـمرجـع 271	) وقـد 

استنتج أنه فقط عندما ینسب اإلنتروبي ثقب أسود كان من الممكن فهم أین إنتروبي كل المواد الساقطة فیه تجمع .  

إنـتروبـي الـثقب األسـود هـو تـابـع فـقط لـلكتلة ، كـمیة الحـركـة الـزاویـة و شـحنة الـثقب الـسود . یـمكن أنـك تـریـد الـتأكـد مـن اسـتنتاج 
بیكنشتاین أن اإلنتروبي S متناسب مع مساحة األفق ( تحدي ny	390 ) . و الحقا وجد باستخدام نظریة الكم أن :  

 !

هـذه الـعالقـة الشهـیرة ال یـمكن اسـتنتاجـه بـواسـطة نـظریـة الـكم حـیث أن الـقیمة الـمطلقة لـإلنـتروبـي ، كـما مـن أجـل أي قـیمة قـابـلة 
 ، V لـلقیاس ، ال تـكون أبـدا ثـابـتة بـواسـطة الـفیزیـاء الـكالسـیكیة لـوحـدهـا . سـوف نـناقـش هـذه الـعالقـة الحـقا فـي مـغامـرتـنا . ( المجـلد

صفحة 154 ) .  



إذا كـانـت الـثقوب الـسوداء لـها إنـتروبـي فـإنـها یـجب أن یـكون لـها درجـة حـرارة . إذا كـان لـها درجـة حـرارة فـإنـها یـجب أن تـشع. 
الـثقوب الـسوداء بـالـتالـي ال یـمكن أن تـكون سـوداء . هـذا أثـبت مـن قـبل سـتیفان هـاوكـینج فـي عـام 1974 بـواسـطة حـسابـات مـعقدة 
جـدا . و لـكن لـقد اسـتنتج فـي 1930s بتجـربـة Gedanken	 بسـیطة الـتي سـتقدم الحـقا . ربـما تـریـد أن تـفكر حـول الـقضیة 

بالسؤال و البحث عن ماهیة النتائج الغریبة ( مجلد V ، صفحة 147 ) التي ستظهر إذا كان للثقوب السوداء إنتروبي . 

إشـعاع الـثقب األسـود أیـضا بـالـرغـم مـن كـونـه آلـیة ( كـمیة ) صـغیرة ، مـن أجـل اسـتخالص الـطاقـة ، و هـو قـابـل لـلتطبیق حـتى فـي 
الثقوب السوداء غیر الدوارة و غیر الشمسحونة . إن االرتباطات المهمة بین الثقوب السوداء  

الجدول 8  - أنواع الثقوب السوداء 

مـع الـثیرمـودیـنامـیك و نـظریـة الـكم سـتطرح فـي األجـزاء الـقادمـة مـن مـغامـرتـنا ( المجـلد V ، صـفحة 147	 ) . خـل یـمكنك تـخیل 
آلیات أخرى التي تجعل الثقوب السوداء تسطع ؟ ( تحدي ny	391 ) ؟ 

تشكیل و البحث  عن الثقوب السوداء  

كـیف تـشكلت الـثقوب الـسوداء ؟ فـي الـوقـت الـحالـي هـناك عـلى األقـل ثـالث آلـیات تـم تـمییزهـا : الـسؤال مـا یـزال مـوضـع بـحث . 
أوال ،  الـثقوب الـسوداء یـمكن أن تـكون تـشكلت خـالل الـمراحـل األولـى مـن الـكون . (الـمرجـع 272 ) . و هـذه الـثقوب الـسوداء 
األولـیة یـمكن أن تـنمو عـبر الـنمو أي عـن طـریـق ابـتالع الـمادة الـمجاورة و اإلشـعاع أو تـختفي عـبر واحـدة مـن آلـیتین سـتدرسـان 

الحقا . ( المجلد V ، صفحة 150 ) . 

مـن الـثقوب الـسوداء المحـلوظـة ، مـا یـعرف بـالـثقوب الـسوداء فـائـقة الـضخامـة الـتي تـوجـد فـي مـركـز كـل مجـرة مـدروسـة حـتى 
اآلن . و هـي كـتل نـوعـیة فـي الـمجال 109-	106 كـتلة شمسـیة و تـحتوي حـوالـي %0.5 مـن كـتلة المجـرة . مـثال الـثقب األسـود فـي 
مـركـز درب الـتبانـة كـان تـقریـبا بـكتلة 2.6	 مـلیون كـتلة شمسـیة ( مـرجـع 260 )، بـینما الـثقب األسـود الـمركـزي فـي المجـرة 
M87 كـان بـكتلة 6400 كـتلة شمسـیة . و الـثقوب الـسوداء فـائـقة الـضخامـة یـبدو أنـها مـوجـودة فـي مـركـز تـقریـبا كـل المجـرات و 
یـبدو أنـها مـرتـبطة بـتشكیل المجـرات نـفسها . الـثقوب الـسوداء فـائـقة الـضخامـة یـفترض أنـها تـشكلت عـبر تـقوض غـیوم الـغبار / 
انـفراط عـقدهـا و نـمت عـن طـریـق الـكثیر مـن الـمادة فـي مـرحـلة مـبكرة . الـفكرة األخـیرة تـقتضي أن الـثقوب الـسوداء تـنمي / 
تجـمع الـكثیر مـن الـمادة فـي مـرحـلتها الـمبكرة  و الـمادة الـتي تـسقط تـصدر الـكثیر مـن اإلشـعاع ، الـذي سـیفسر سـطوع 
الـكوازارات . الحـقا فـإن مـعدل الـنمو یـتباطـأ و تـتشكل مجـرات  Seyfert	 األقـل روعـة مـنها . ربـما یـكون أن الـثقب األسـود 
فـائـق الـضخامـة فـي مـركـز المجـرة یـقدح تـشكیل الـنجوم . و أیـضا یـمكن أن الـثقوب الـسوداء فـائـقة الـضخامـة تـصبح تـقریـبا 

هامدة ، أو ساكنة مثل الذي في مركز درب التبانة .  

الدلیل التجریبيكمیة الحركة الزاویةالشحنةالكتلةنوع الثقب األسود

ثــقوب ســوداء فــائــقة 
الضخامة 

الــــنـجـوم مجهولةمجهولة  مــــدارات 
الـــقریـــبة ، إصـــدار 
الضوء من التنامي   

إصـدار األشـعة السـینیة مجهولةمجهولة ثقوب سوداء متوسطة 
من المادة المتنامیة 

إصـدار األشـعة السـینیة مجهولةمجهولة ثقوب سوداء نجمیة 
مـــن مـــرافـــق النجـــم 

المضاعف 

غــیر مــكشوفــة حــتى مجهولةمجهولة ثقوب سوداء  أولیة 
اآلن ،البحث جاري 

ال یـوجـد ، تظهـر فـقط  غیر مطلوبةغیر مطلوبة أقل من غرام واحد  ثقوب سوداء دقیقة 
فـــي الـــخیال الـــعلمي              
و في عقل المهووس 
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مـن نـاحـیة أخـرى ، الـثقوب الـسوداء ، یـمكن أن تـتشكل مـن تـقوض نـجوم ضخـمة .( مـرجـع 273 ) ویـقدر أنـه عـندمـا الـنجوم 
ثـالث كـتل شمسـیة أو أكـثر تحـرق وقـودهـا كـله ، فـإن جـزءا مـن الـمادة الـباقـیة سـتتقوض إلـى ثـقب أسـود . و مـثل هـذه الـثقوب 
الـسوداء النجـمیة لـها كـتلة بـین  واحـد و مـائـة كـتلة شمسـیة ،وهـي یـمكن أن تسـتمر فـي الـنمو عـبر الـنمو الـالحـق . و هـذه الـوضـعیة 
تـقدم أول مـرشـح لـلثقب األسـود ، X-1	Cygnus الـذي اكـتشف فـي عـام 1971 . و عـبر دزیـنة مـن الـثقبو الـسوداء بـین 20	&	4 

كتلة شمسیة معروف أنها تشتت / تناثرت حول مجرتنا كلها اكتشفت قبل 1971	 . 

تـبین الـقیاسـات األخـیرة أیـضا وجـود ثـقوب سـوداء مـتوسـطة ذات كـتل نـوعـیة حـوالـي ألـف كـتلة شمسـیة ، و اآللـیات و الشـروط 
مـن أجـل تـشكیلها مـا تـزال  مـجهولـة . أول مـرشـحات كـانـت وجـدت فـي سـنة 2000 . إن الـفلكیین مـا یـزالـون یـدرسـون كـیف 
تـتصرف األعـداد الـكبیرة مـن الـثقوب الـسوداء فـي الـعناقـید النجـمیة ، و كـم هـو كـثرة تـصادمـها . تـحت ظـروف مـعینة ، فـإن 
یـندمـج ثـقبان أسـودان  . ومـهما كـانـت الـنتیجة ، فـإن اصـطدامـات الـثقوب الـسوداء تـصدر أمـواج جـاذبـیة قـویـة . فـي الـحقیقة هـذه 
اإلشـارة تـسمح  لـلمرء أن یـقیس حـقول الـجاذبـیة مـباشـرة و أقـوى الـتي قیسـت هـو %30 مـن الـقیمة األعـظمیة الـنظریـة ( مـرجـع 
274 ) . و الـطریـقة األخـرى الـواضـحة هـي الـبحث عـن عـدسـات الـجاذبـیة الـقویـة و مـحاولـة الـحصول عـلى نسـبة كـتلة إلـى الحجـم 
الـتي تشـیر إلـى ثـقب أسـود، لـكن لـم یـتم إیـجاد أي ثـقوب سـوداء بهـذه الـطریـقة بـعد . مـا تـزال هـناك طـریـقة أخـرى لـلبحث عـن 
دیـنامـیك الـنجوم قـرب مـركـز المجـرة . بـقیاس حـركـتها ، یـمكن لـلمرء أن یسـتنتج كـتلة الـجسم األسـود الـذي تـدور حـولـه. الـطریـقة 
الـمفضلة األكـثر لـلبحث عـن الـثقوب الـسوداء هـي الـبحث عـن إصـدار أشـعة سـینیة قـوي الشـدة جـدا مـن مـصادر نـقطیة ، بـاسـتخدام 
أقـمار صـناعـیة فـضائـیة أو كـواشـف مـركـبة عـلى مـناطـید ، إذا كـانـت أعـلى مـن حـد مـعین ، فـإنـها یـجب أن تـكون ثـقب أسـود ، 
نـظرا ألن الـمادة الـعادیـة ال یـمكن أن تـنتج قـدرا غـیر محـدود مـن الـضوء . هـذه الـطریـقة قـد تـم إیـجادهـا بهـدف الـمراقـبة / الـقیاس 

المباشرة للطاقة التي تختفي في األفق . هذا االختفاء تم  في الحقیقة مالحظته مؤخرا ( المرجع 275	 ). 

أخـیرا هـناك شـك بـأن الـثقوب الـسوداء الـصغیرة یـمكن أن تـوجـد فـي هـاالت المجـرات ، و تـشكل نسـبة كـبیرة مـما یـعرف بـالـمادة 
الداكنة / المظلمة .  

في الملخص قائمة المكتشفات حول الثقوب السوداء یتوقع أن تتسع بشكل كبیر في السنوات القادمة . 

الحاالت الشاذة   

بحـل مـعادالت النسـبیة الـعامـة  مـن أجـل شـروط ابـتدائـیة مـختلفة یجـد الـمرء أن غـیمة الـغبار عـادة تـتقوض إلـى هـیئة شـاذة أي 
نـقطة ذات كـثافـة النـهائـیة . نـفس الـنتیجة تظهـر عـندمـا یـتابـع الـمرء تـطور الـكون بـالـعودة فـي الـزمـن . فـي الـحقیقة أثـبت روجـر 
بـینروز و سـتیفان هـاوكـینج  الـعدیـد مـن الـنظریـات الـریـاضـیة حـول ضـرورة وجـود الـنقاط الـشاذة مـن أجـل الـعدیـد مـن تـوزعـات 
الـمادة الـكالسـیكیة . و هـذه الـنظریـات تـفترض فـقط اسـتمرار الـفراغ – الـزمـن و بـضع شـروط ضـعیفة حـول الـمادة فـیها            
( الـمرجـع 276 ) . الـنظریـات تـنص عـلى أن الجـمل الـمتمددة مـثل الـكون نـفسه أو فـي الجـمل الـمتقوضـة مـثل الـثقوب الـسوداء 
في التشكل ، و األحداث ذات كثافة المادة الالنهائیة وجدت في مكان ما في الماضي أو ستوجد في المستقبل على الترتیب . 

هـذه الـنتیجة عـادة تـلخص بـقول أن هـناك غـثبات ریـاضـي أن الـكون بـدأ بـنقطة شـاذة . و فـي الـحقیقة اشـتقاق الـنقاط الـشاذة 
االبـتدائـیة یـجعلها مـخفیة و لـكنها  افـتراض قـوي حـول الـمادة : جسـیمات الـغبار لـیس لـها حجـم اصـلي أي هـي مـثل الـنقاط .بـتعبیر 
آخـر یـفترض أن جسـیمات الـغبار هـي نـقاط شـاذة . فـقط بـواسـطة هـذا االفـتراض  یـمكن لـلمرء أن یسـتنتج وجـود الـنقاذ الـشاذة 
االبـتدائـیة أو الـنهائـیة . لـكن لـقد رأیـنا أن مـبدأ الـقوة األعـظمیة یـمكن إعـادة صـیاغـته كـمبدأ الحجـم األصـغري لـلمادة . إن الـمقولـة 
أنـه یـجب أن یـكون هـناك نـقطة شـاذة ابـتدائـیة لـلكون بـالـتالـي خـاطـئة ؟ الـوضـع التجـریـبي واضـح : هـناك دلـیل شـامـل عـلى الـحالـة 

األولى للكون بأنها كانت ساخنة جدا و كثیفة ، و لكن ال یوجد دلیل على درجة حرارة و كثافة النهائیة .  

إن الـباحـثین الـمیالـین لـلریـاضـیات یـمیزون بـیین نـوعـین مـن الـنقاط الـشاذة : تـلك الـتي لـها أفـق – أیـضا تـعرف بـالـنقاط الـشاذة 
المـغلفة و تلـك التـي بدـون أفقـ ، و تعـرف باـلنـقاط الشـاذة العـاریةـ / المجرـدة . النـقاذ الشـاذة المجرـدة غرـیبـة بشـكل خاـص : مثال 
فـرشـاة اسـنان یـمكن أن تـسقط فـي نـقطة شـاذة مجـردة و تـختفي بـدون أن تـترك أي أثـر ، و نـظرا ألن مـعادالت الـحقل ثـابـتة زمـنیا 
یـمكننا بـالـتالـي تـوقـع أنـه بـالنسـبة لـآلن و فـي كـل آن الـنقاط الـشاذة المجـردة تـصدر فـراشـي اسـنان . ( هـل یـمكنك أن تشـرح لـماذا 

 ( 392	ny تحدي) النقاط الشاذة المغلفة / المغطاة هي أقل خطورة ؟

لـتجنب ظـهور فـراشـي األسـنان خـالل الـسنین الـعدیـد مـن الـناس جـربـوا اكـتشاف بـعض الـمبادئ الـنظریـة الـتي تـمنع وجـود الـنقاط 
الـشاذة المجـردة . و نـتج أن هـناك نـوعـین مـن مـثل هـذه الـمبادئ : األول هـو الـقوة األعـظمیة و الـثانـیة االسـتطاعـة األعـظمیة 
الـلذیـن صـادفـناهـما سـابـقا . تـقتضي الـقوة األعـظمیة أنـه ال تظهـر قـوة النـهائـیة فـي الـطبیعة ، بـتعبیر آخـر ، لـیس هـناك نـقاط شـاذة 
مجـردة ( مـرجـع 277 ) . هـذه الـعبارة غـالـبا تـسمى الـمراقـبة الـكونـیة . مـن الـواضـح إذا لـم تـكن النسـبیة الـعامـة الـوصـف  الـصحیح 
لـلطبیعة ، فـإن الـنقاط الـشاذة المجـردة یـمكن أن تظهـر . و الـمراقـبة الـكونـیة بـالـتالـي مـا تـزال تـناقـش فـي الـمقاالت الـبحثیة . و إن 



األبـحاث التجـریـبیة مـن أجـل الـنقاط الـشاذة المجـردة لـم تـحقق أي نـجاح ، فـي الـحقیقة لـیس هـناك حـتى أي مـالحـظة مـرشـحة 
لـلنقاط الـشاذة  الـمغطاة االقـل إبـهامـا . و لـكن الـحاةل الـنظریـة لـلنقاط الـشاذة الـمغطاة هـي ایـضا ضـعیفة . نـظرا ألنـه لـیس هـناك 
سـبیل لـتبادل الـتأثـیر مـع أي شـيء خـارج األفـق ، فـإنـه مـن الخـطأ مـناقـشة مـایحـدث هـنا . لـیس هـناك وسـیلة إلثـبات أنـه یـوجـد 

ماوراء األفق نقطة شاذة . و إن النقاط الشاذة المغطاة هي مقاالت عقیدة و لیس فیزیاء .      

فـي الـحقیقة هـناك  مـبدأ یـمنع الـنقاط الـشاذة ، وهـو نـظریـة الـكم . مـتى صـادفـنا تـوقـع لـقیمة النـهائـیة عـلینا أن نـعمم وصـفنا لـلطبیعة 
إلـى مـجال لـم یـتم تـصوره . و للحـدیـث عـن الـنقاط الـشاذة ، عـلى الـمرء أن یـفترض  قـابـلیة تـطبیق النسـبیة الـعامـة الـصرفـة  عـلى 
كـل مـسافـة صـغیرة و طـاقـة عـالـیة . ( المجـلد VI ، صـفحة 101	 ) . و كـما سـیصبح واضـحا الحـقا فـي آخـر مجـلد ، فـإن 
الطـبیعة ال تسـمح بهذـا : اشتـراك النسبـیة العـامةـ و نظـریةـ الكـم یبـین أنهـ ال معـنى منـ الحدـیثـ عنـ النـقاط الشـاذة           و ال 
عـما یحـدث داخـل أفـق الـثقب األسـود . إن السـبب هـو أن قـیم الـزمـن الـصغیر االخـتیاري و الـفراغ ال تـوجـد فـي الـطبیعة            

(المجلد VI ، صفحة 64 ) . 

   فضول و تحدیات مرحة حول الثقوب السوداء  

"  تذكروا الثقوب السوداء . هي  اضطراب "  

مجهول  

الـثقوب الـسوداء لـها الـعدیـد مـن الـخواص الـمنافـیة للحـدس . سـوف نـلقي أوال نـظرة عـلى الـتأثـیرات الـكالسـیكیة الـتي تـترك 
تأثیرات الكم الحقا ( المجلد V ، صفحة 156 ) . 

 *               *   

وفق النسبیة العامة ، الضوء یمكن أن یتسلق ألعلى من سطح الثقب األسود  

 ----

"الیوجد ترجمة ممكنة "  

 p

الشكل 120 – حركة بعض األشعة الضوئیة من جسم كثیف إلى مراقب 

وبـعدهـا یـسقط لـألسـفل ثـانـیة . فـي النسـبیة الـعامـة ، الـثقب الـسود ال یـسمح لـلضوء بـأن یتسـلق ألعـلى ولـكن یـمكنه أن یـسقط .هـل 
  ( 393	ny تحدي ) یمكنك إثبات هذا ؟

 *               *   



مـا الـذي یحـدث لـشخص بـسقط فـي ثـقب أسـود ؟ الـمراقـب الـخارجـي یـعطي إجـابـة واضـحة : الـشخص الـساقـط ال یـمكن أن یـصل 
إلـى هـناك نـظرا ألنـه یـبحاجـة إلـى وقـت النـهائـي لـلوصـول إلـى األفـق . هـل یـمكنك إثـبات هـذا ؟ ( تحـدي ny	394 ) . لـكن 

 . ( 395	ny تحدي ) الشخص الساقط یصل لألفق في قدر منته من زمنه الخاص . هل یمكنك حساب هذا الزمن  ؟

هـذه الـنتیجة مـدهـشة حـیث أنـها تـعني بـالنسـبة لـمراقـب خـارجـي فـي  كـون ذو عـمر منتهـي ، فـإن الـثقوب الـسوداء ال یـمكن أن 
تـكون قـد تـشكلت بـعد ! فـي األإلضـل فـقط یـمكننا مـالحـظة جـمل الـتي هـي مـشغولـة فـي تـشكیل الـثقوب الـسوداء. بـمعنى أنـه یـمكن 
أن یـكون صـحیحا الـقول أن الـثقوب الـسوداء ال تـوجـد . الـثقوب الـسوداء یـمكن أن تـكون قـد وجـدت تـمامـا مـن بـدایـة تـشكیل الـفراغ 
– الـزمـن . مـن نـاحـیة أخـرى ، سـوف نجـد الحـقا لـماذا هـذا مسـتحیل . اخـتصارا ، مـن الـمهم أن نـتذكـر أن فـكرة الـثقب األسـود هـي 
مـفهوم حـد ولـكن عـادة ، مـفاهـیم الحـد ( مـثل الحـمامـات أو درجـة الحـرارة ) هـي أوصـاف مـفیدة لـلطبیعة . بـشكل مسـتقل عـن هـذه 

القضیة ، یمكننا تأكید أنه في الطبیعة ، نسبة الطول إلى الكتلة هي دائما محققة    

 p

لم یالحظ أي استثناء قط . 

 *               *   

مـن الـمدهـش أن حجـم شـخص یـسقط فـي الـثقب األسـود یـعایـش بـطرق مـختلفة كـلیا بـواسـطة الـشخص الـساقـط و شـحص یـبقى فـي 
الـخارج . إذا كـان الـثقب األسـود كـبیرا ، فـإن الـمراقـب الـساقـط ال یـشعر تـقریـبا بـأي شـيء ، حـیث أن تـأثـیرات الـمد و الجـزر 
صـغیرة . إن الـمراقـب الـخارجـي یـقوم بـمالحـظة رهـیبة : حـیث یـرى الـشخص الـساقـط ینتشـر عـبر كـل األفـق لـلثقب األسـود . فـي 
الـسقط فـإن األجـسام الـممتدة تـغطي كـامـل األفـق . هـل یـمكنك شـرح هـذه الـحقیقة مـثال بـاسـتخدام   الحـد عـلى نسـب الـطول إلـى 

  . (	396	ny تحدي ) الكتلة ؟ ( تحدي الحد على نسب الطول إلى الكتلة ؟

هذه النتیجة الغریبة ستكون مهمة الحقا في دراستنا و تؤدي إلى نتائج مهمة حول حجم الجسیمات النقطیة . 

 *               *   

الـمراقـب قـرب ثـقب أسـود ( غـیر دوار ) ، أو فـي الـحقیقة قـرب أي جـسم مـن 7/4 مـرة مـن نـصف قـطره الـجاذبـي ، یـمكن حـتى 
أن یـرى الـطرف الخـلفي الـكامـل مـن الـجسم كـما هـو مـبین فـي الـشكل 120 . هـل یـمكنك تـخیل أصـغرمـاذا تـبدو الـصورة عـلیه ؟   
( تحـدي ny	397 ) . الحـظ أنـه بـاإلضـافـة إلـى  الـمسارات الـمبینة فـي الـشكل 120 فـإن الـضوء یـمكن أیـضا أن یـدور عـدة مـرات 
حـول ثـقب أسـود قـبل أن یـصل لـلمراقـب ! و بـالـتالـي ، مـثل هـذا الـمراقـب یـرى عـددا ال نـهائـیا مـن الـصور لـلثقب األسـود . الـعالقـة 

الناتجة من أجل الحجم الزاوي للصورة األكثر داخلیة كانت قد أعطیت أعاله ( صفحة 157 ) .  

فـي الـحقیقة تـأثـیر الـجاذبـیة یـعني أنـه مـن الـممكن مـالحـظة أكـثر مـن نـصف السـطح ألي جـسم كـروي . لـكن فـي الـحیاة الـیومـیة 
التأثیر صغیر : مثال انحناء الضوء یسمح لنا برؤیة حوالي %50.0002 من سطح الشمس . 

 *               *   

الـكتلة داخـل أصـغر مـسار دائـري لـلضوء حـول ثـقب أسـود عـند 3R/2  ال یـمكن أن تـبقى فـي دائـرة ، ألنـه فـي تـلك الـمنطقة ، 
یحـدث شـيء غـریـب . الـجسم الـذي یـدور حـول آخـر فـي الـحیاة الـیومـیة دائـما یـشعر بـمیل ألن یـدفـع لـلخارج و هـذا األثـر الـنابـذ هـو 
نـاتـج عـن عـطالـة الـجسم . لـكن عـند قـیم أدنـى مـن 3R/2 فـإن الـجسم الـدوار یـدفـع لـلداخـل بـواسـطة عـطالـته . و هـناك عـدة طـرق 
لشـرح هـذا األثـر الـمتناقـض . ( الـمرجـع 278 ) . أبسـط شـيء هـو مـالحـظة أنـه قـرب جـسم أسـود ، فـإن الـوزن یـزداد أسـرع مـن 
الـقوة الـنابـذة ، كـما یـمكن أن تـتأكـد بـنفسك . ( تحـدي ny	398 ) . فـقط الـصارخ ذو المحـركـات الـعامـلة و الـمندفـع بـاتـجاه الـسماء  

 . 3R/2 یمكن أن یدور حول ثقب أسود عند یمكن أن یدور حول ثقب أسود عند

 *               *   

بـالـمناسـبة ، كـیف یـمكن لـلجاذبـیة ، أو الـحقل الكهـربـائـي أن یخـرج مـن ثـقب أسـود ، إذا لـم تـغادره إشـارة  أو طـاقـة ؟( تحـدي أو 
 . ( 399		s تحدي )طاقة ؟



 *               *    

هـل تـوجـد الـثقوب الـبیضاء ، أي الـثقوب ذات الـزمـن الـمعكوس ، الـتي فـیها كـل شـيء یـتدفـق لـلخارج ، بـدال مـن الـداخـل ، فـي 
  ( 400	ny تحدي ) بعض المناطق المحدودة ؟

 *               *   

 ( 401	ny تحدي ) یؤدي  إلى الجملة القیاسیة التالیة من أجل ثقب أسود  Λ بیّن أن الثابت الكوني

 p

الحـظ أن الجـملة الـقیاسـیة ال تـتحول إلـى جـملة قـیاسـیة لـمینكوفـسكي مـن أجـل قـیم كـبیرة لـ r . لـكن فـي حـال أن Λ صـغیر فـإن 

 . ] الجملة القیاسیة هي تقریبا مسطحة من أجل قیم r التي تحقق   

بالنتیجة قانون التربیع العكسي أیضا یعدل :  

 p

بقیم معلومة للثابت الكوني ، الحد الثاني مهمل داخل المجموعة الشمسیة . 

 *               *   

 فــي نــظریــة الــكم ، النســبة الــجیرومــغناطیســیة هــي مــقدار مــهم مــن أجــل أي جــملة مــشحونــة دوارة ، مــاهــي النســبة 
  ( 402	ny تحدي ) الجیروكغناطیسیة من أجل الثقوب السوداء الدوارة ؟

 *               *   

إن الـثقب األسـود الـكبیر ، كـما یـقتضي اسـمه ،أسـود . و مـا یـزال بـاإلمـكان رؤیـته . إذا كـنا  سـننتقل بـاتـجاهـه فـي سـفینة فـضائـیة ، 
یـمكننا أن نـالحـظ أن الـثقب األسـود مـحاط بـإطـار المـع مـثل الـهالـة الـرقـیقة / الـرفـیعة ، كـما هـو مـبین فـي الـشكل 115 .                  
و الحـلقة عـند مـسافـة قـطریـة لـكرة الـفوتـون نـاتـجة عـن هـذه الـفتونـات الـتي تـأتـي مـن األجـسام الـمضیئة األخـرى ، و بـعدهـا تـدور 

  .( 403	s تحدي ) حول الثقب ، و في النهایة بعد عدة دورات ، تنتهي في أعیننا . هل یمكنك إثبات هذه النتیجة  ؟

 *               *   

هـل الـثقوب الـسوداء المتحـركـة تـتقلص وفـق لـورنـتز ؟ الـثقوب السـزوداء تسـطع قـلیال . ( تحـدي ny	404 ) و مـن الـصحیح أن 
الـصور الـتي تـشكلها هـي مـعقدة ، حـیث أن الـضوء یـمكن أن یـدور حـولـها بـضع مـرات قـبل أن یـصل لـلمراقـب . بـاإلضـافـة لـذلـك 
الـمراقـب یـجب أن یـكون بـعیدا ، بـحیث أن تـأثـیرات االنـحناء تـكون صـغیرة . كـل هـذه الـتأثـیرات یـمكن أن تـؤخـذ بـالحسـبان ، عـلى 
أن الـسؤال یـبقى صـعبا . السـبب هـو أن مـفهوم تـقلص لـورنـتز ال یـأخـذ مـعنى فـي النسـبیة الـعامـة حـیث أن الـمقارنـة مـع الـحالـة غـیر 

المتقلصة صعبة التعریف بدقة .  

 *               *   

 ( 405	s تحدي ) هل الثقوب السوداء مكونة من الفراغ أول المادة ؟ كال الجوابین صحیح ! هل یمكنك إثبات هذا ؟  

1

Λ
≫ r ≫ 2GM /c2



 *               *   

االسـتطاعـة هـي تـغیر الـطاقـة مـع الـزمـن  . النسـبیة الـعامـة تحـد مـن قـیمة االسـتطاعـة بـ /4G	<<c5	P . بـتعبیر آخـر ال یـوجـد 
محـرك فـي الـطبیعة یـمكن أنـي عـطي اسـتطاعـة أكـبر مـن 1052.	0.92  وات أو49	10	.	1.2   حـصان . هـل یـمكنك  إثـبات أن 

 ( 406	e تحدي ) الثقوب السوداء تدعم هذا الحد ؟

 *               *   

الـثقوب الـسوداء تـنتج مـشاكـل فـي الـمجال الـمیكروكـسوبـي ، حـیث نـظریـة الـحكم تـقول كـما أشـار یـورجـن إهـلرز . ( الـمرجـع 279 
) . نـظریـة الـكم مـبنیة عـلى  الجسـیمات الـنقطیة و الجسـیمات الـنقطیة تتحـرك عـلى خـطوط الـعالـم الـمشابـهة لـلزمـن . لـكن وفـق 
النسـبیة الـعامـة فـإن الجسـیمات الـنقطیة لـها شـذوذ داخـل أفـق الـثقب األسـود الـعائـد لـها و الـنقاط الـشاذة دائـما تتحـرك عـلى خـطوط 
الـعالـم الـمشابـهة لـلزمـن . الـثقوب الـسوداء الـمیكروسـكوبـیة عـلى الـعكس مـن الـثقوب الـسوداء الـماكـروسـكوبـیة بـالـتالـي تـتعارض مـع 

نظریة الكم .  

 *               *   

ملخص حول الثقوب السوداء  

إن الـثقب األسـود هـو مـادة فـي الـسقوط الحـر الـدائـم . بـشكل مـكافـئ ، الـثقب الـسود عـهو نـوع مـنحني مـن الـفراغ . نـظرا ألن 
الثقوب السوداء معرفة عبر أفقها ، فإنه یمكن أن ترى كحاالت حد للجمل المادة أو كحاالت حد للفضاء الفارغ المنحني .  

الـثقوب الـسوداء تـحقق الـقوة األعـظمیة . مـن أجـل قـیمة كـتلة مـعینة فـإن الـثقوب الـسوداء  أیـضا تـحقق الـكثافـة األعـظمیة ، الـسواد 
األعظمي و اإلنتروبي األعظمي . الثقوب السوداء تحرف ، تأسر و تصدر المادة و الضوء بطرق غریبة .   

أحجیة – هل الكون ثقب أسود ؟  

هـل یـمكن أنـنا نـعیش فـي ثـقب أسـود ؟ إن كـال مـن الـكون و الـثقوب الـسوداء لـها آفـاق . و مـن الـمدهـش أن مـسافـة األفـق r0 لـلكون 
هي حوالي 	

 p

ومحتواه من المادة حوالي  

 !

من أجل كثافة تبلغ kg/m3		27-3.10 . بالتالي لدینا  

 !



الـذي هـو مـشابـه لـعالقـة الـثقب األسـود 2Gm/c2	=	rS ؟ هـل هـذه مـصادفـة ؟ ال ، لیسـت كـذلـك : كـل الجـمل ذات االنـحناء الـعالـي 
تـخضع بـشكل كـبیر أو صـغیر لهـذه الـعالقـة . و لـكن هـل نـحن بـالـرغـم مـن ذلـك نـسقط فـي ثـقب أسـود كـبیر ؟ هـل یـمكنك اإلجـابـة 

  . ( 407s تحدي ) .على هذا السؤال بنفسك

الفصل العاشر  

هل الفراغ یختلف عن الزمن ؟  

" انتبه حول الزمن "  



سینكا  

الـزمـن هـو سـیدنـا ، وهـذه مـقولـة تـسمع كـثیرا . ال أحـد یـقول شـیئا عـن الـفراغ . الـزمـن و الـفراغ مـختلفین بـشكل واضـح  فـي الـحیاة 
الیومیة . لكن ما هو الفرق بینهما في النسبیة العامة ؟ هل نحتاج لذلك ابدا ؟ هذه األسئلة جدیرة بالبحث .  

النسـبیة الـعامـة تـقول بـأنـنا نـعیش فـي انـحناء مـتحول  ( شـبه ریـمانـي ) لـلفراغ – الـزمـن . و االنـحناء هـو قـابـل لـلمالحـظة                 
و مرتبط بالتوزع  و الحركة للمادة و الطاقة . العالقة الدقیقة توصف بمعادالت الحقل . لكن هناك مشكلة أساسیة .  

الـمعادالت للنسـبیة الـعامـة هـي ثـابـتة تـحت تـحویـالت كـثیرة الـتي تـمزج اإلحـداثـیات &x3	,x2	,x1	x0 . مـثال تـحویـالت نـقطة 
المالحظة  

 !

مـسموحـة فـي النسـبیة الـعامـة ، و تـترك مـعادالت الـحقل بـال تـغییر . یـمكن أن تـبحث عـن أمـثلة أخـرى لـلتحویـالت الـتي تـنتج مـن 
 .( 408	e تحدي ) الثبات المختلف الشكل

إن تـحویـالت نـقطة الـمالحـظة  الـتي تـمزج الـفراغ و الـزمـن تـقتضي نـتیجة الـتي هـي بـشكل واضـح فـي تـناقـض حـاد مـع الـحیاة 
الـیومـیة : ثـبات االخـتالف الـشكلي یـجعل مـن المسـتحیل تـمییز الـفراغ عـن الـزمـن داخـل النسـبیة الـعامـة. بـشكل أكـثر صـراحـة فـإن 
اإلحـداثـي x0 ال یـمكن بـبساطـة أن یـعرف بـالـزمـن الـفیزیـائـي t كـما نـفعل ضـمنیا حـتى اآلن . هـذا التحـدیـد هـو فـقط مـمكن فـي 
النسـبیة الـخاصـة . فـي النسـبیة الـخاصـة الـثبات بـموجـب تـحویـالت لـورنـتز ( أو بـوانـكریـه ) لـلفراغ و الـزمـن یحـدد بـشكل وحـید 
الـطاقـة ، كـمیة الحـركـة الخـطیة و كـمیة الحـركـة الـزاویـة كـقیم أسـاسـیة قـابـلة لـلمالحـظة . فـي النسـبیة الـعامـة لـیس هـناك مجـموعـة 

متماثلة للقیاس ( غیرعادیة ) و بالتالي لیس هناك قیم فیزیائیة قابلة للمالحظة بواسطة ممیزاتها تكون مصونة .  

 ---

**"انتبه حول الزمن " لوسیوس أنایوس سینیكا ( 65	–	BCE	4 )، إبیستوال ، 94,28	,14  

لـكن الـمقادیـر الـثابـتة ضـروریـة مـن أجـل االتـصال ! فـي الـحقیقة یـمكننا الحـدیـث لـبعضنا الـبعض ألنـنا نـعیش فـي تـقریـبا فـراغ – 
زمـن مسـطح : إذا كـانـت زوایـا الـمثلث ال یـبلغ مجـموعـها 2π ( زاویـتین قـائـمتین ) فـإنـه لـن یـكون هـناك مـقادیـر ثـابـتة و سـوف لـن 

نكون قادرین على االتصال .  

كـیف یـمكننا وضـع و كـنس هـذه الـمشكلة تـحت الـسجادة ( نـنساهـا) ؟ لـقد فـعلنا ذلـك بـعدة طـرق . إن أبسـط طـریـقة كـانـت دائـنا أن 
   x0 نشـترط أنـه فـي جـزء مـا مـن الـوضـع قـید االعـتبار فـقط كـان الـفراغ – الـزمـن  ، الـفراغ – الـزمـن االعـتیادي لـمینكوفـسكي حـیث
یـمكن تـعریـفها بـواسـطة t . و یـمكننا تـحقیق هـذا الشـرط إمـا عـند الـالنـهایـة كـما فـعلنا حـول الـكتل الـكرویـة أو فـي تـقریـب صـفري ، 
كـما فـعلنا مـن أجـل إشـعاع الـجاذبـیة و مـن أجـل حـسابـات كـل االضـطرابـات األخـرى . و بهـذا الـشكل فـإنـنا الـمزج الحـر لـإلحـاثـیات 
و الـمقادیـر الـثابـتة الـمفقودة خـالف ذلـك تظهـر كـما هـو مـتوقـع . هـذه الـطریـقة الـبراغـماتـیة هـي الـطریـقة الـمعتادة لحـل الـمشكلة . 
فـي الـحقیقة هـي مسـتخدمـة فـي بـعض الـكتب الـممتازة حـول النسـبیة الـعامـة الـتي تـمنع الـتساؤل الـعمیق حـول الـقضیة . ( مـرجـع 

 . ( 234

الـشكل الـشائـع فـي هـذه الخـدعـة هـو جـعل الـتمییز بـین الـفراغ و الـزمـن یتسـلل إلـى الـحسابـات بـإدخـال الـمادة و خـولـصها أو بـإدخـال 
اإلشـعاع أو بـإدخـال الـقیاسـات . إن الـخواص الـمادیـة لـلمادة ، مـثال مـعادالت حـالـتها الـثیرمـودیـنامـیكیة  دائـما الـتمییز بـین الـفراغ و 
الـزمـن   . و اإلشـعاع یـفعل نـفس الشـيء بـواسـطة انـتشاره . مـن الـواضـح أن هـذا صـحیح أیـضا مـن أجـل هـذه االشـتراكـات 



الـخاصـة لـلمادة و اإلشـعاع الـمسماة السـیارات و قـضبان الـمتر . و كـال مـن الـمادة و اإلشـعاع تـمیز بـین الـفراغ                 و 
الزمن ببساطة بواسطة وجودها .  

فـي الـحقیقة إذا نـظرنـا عـن كـثب فـإن طـریـقة إدخـال الـمادة لـلتمییز بـین الـفراغ و الـزمـن هـو نـفس الـطریـقة إلدخـال الـفراغ – 
الزمن لمینكوفسكي في حد ما : كل الخواص للمادة تعرف باستخدام أوصاف الفراغ – الزمن المسطح  .* 

الـشكل االخـر لـلطریـقة الـبراغـماتـیة هـو اسـتخدام اإلحـداثـیات الـكونـیة الـزمـنیة . إن الـكون مـتماثـل الـمناحـي و الـمتجانـس الـذي یـملك 
إحـداثـیات زمـنیة مـفضلة ، و هـي اإلحـداثـي الـزمـني الـواحـد ( صـفحة 231 ) الـتي تسـتخدم فـي كـل الجـداول فـي الـماضـي و 

الحاضر للكون . ( مجلد III ، صفحة 273 ) . هذه الطریقة في الحقیقة هي اشتراك للطریقتین السابقتین .  

لـكننا فـي تـحقیق خـاص هـنا . حـیث نـریـد فـهم الحـركـة مـن حـیث الـمبدأ ولـیس فـقط حـسابـها عـملیا , ونـریـد إجـابـة أسـاسـیة ولـیس 
بـراغـماتـیة . و مـن أجـل هـذا فـإنـنا نـریـد مـعرفـة كـیف أن الـمواضـع xi  و الـزمـن  t	 مـترابـطة و كـیف یـمكننا تـعریـف الـمقادیـر 

الثابتة . السؤال أیضا یحضرنا لمهمة جمع الجاذبیة مع نظریة الكم و الذي هو هدف الجزء األخیر من مغامرتنا .  

الحـل األسـاسـي لـلمسألـة یـتطلب مـصفا لـلساعـات مـع الجـملة قـید االعـتبار ، و اسـتنتاج كـیفیة قـراءة t لـساعـة مـرتـبطة بسـلوك 
الجملة في الفراغ – الزمن . ولكننا نعرف أن أي وصف لجملة یتطلب قیاسات : مثال من أجل تحدید الشروط االبتدائیة .  

و الشروط االبتدائیة تتطلب الفراغ – الزمن . بالتالي ندخل دائرة عویضة : التي هي بدقة ما ترید تجنبها في المقام األول. 

  و یظهـر الـشك . هـل هـناك فـي الـحقیقة فـرق أسـاسـي بـین الـفراغ و الـزمـن ؟ لـنأخـذ جـولـة حـول الـطرق الـمختلفة لـدراسـة هـذه 
القضیة .  

 ----

*نـالحـظ شـیئا مـا مـدهـشا هـنا : تـضمین بـعض الشـروط عـند مـسافـات صـغیرة ( وصـف الـمادة ) یـملك نـفس الـتأثـیر الـذي لـتضمین 
بـعض الشـروط عـند الـالنـهایـة ( الـفراغ غـیر الـمقارب لـمینكوفـسكي ). ( تحـدي ny	409 )  .هـل هـذا فـقط مـصادفـة ؟ سـوف 

نعود لهذه القضیة في الجزء األخیر من مغامرتنا ) ( مجلد VI ، صفحة 111 ). 

هل یمكن للفراغ و الزمن أن یقاس ؟  

مـن أجـل  الـتمییز بـین الـفراغ و الـزمـن فـي النسـبیة الـعامـة ، عـلینا أن نـكون قـادریـن عـلى قـیاسـهما . ( المجـلد I ، صـفحة 436)  
ولـكننا لـلتو فـي الـفقرة حـول الـجاذبـیة الـعامـة ذكـرنـا اسـتحالـة قـیاس األطـوال ، األزمـنة و الـكتل  بـواسـطة تـأثـیرات الـجاذبـیة 
لـوحـدهـا . هـل هـذا الـوضـع یـتغیر فـي النسـبیة الـعامـة ؟ األطـوال و األزمـنة تـرتـبط بـواسـطة سـرعـة الـضوء و بـاإلضـافـة لـذلـك فـإن 
األطـوال و الـكتل تـرتـبطان بـثابـت الـجاذبـیة . بـالـرغـم مـن هـذا االرتـباط اإلضـافـي فـإن هـذا یسـتغرق لحـظة واحـدة إلقـناع الـنفس أن 

المشكلة مستمرة .  

فـي الـحقیقة إنـنا بـحاجـة لـلدیـنامـیك الكهـربـائـي و حـبیبیة الـمادة لـتنفیذ قـیاسـات .بـتعبیر آخـر فـإنـنا بـحاجـة الـشحنة االبـتدائـیة e مـن 
أجل تشكیل مقاییس الطول . وأبسط واحد هو ( المرجع 280	 ). 

 !

هـنا є0 هـي سـماحـیة الـخالء . ( مجـلد III ، صـفحة 22 ) . بـشكل مـغایـر یـمكننا الـقول أن فـیزیـاء الـكم تـعطي مـقیاس الـطول ، 

لتعریف مقیاس الطول   ! نظرا ألننا یمكننا أن نستخدم فعل الكم 

 !



الـذي یـعرف بـطول بـالنـك أو وحـدة الـطول الـطبیعیة لـبالنـك . لـكن هـذا ال یـغیر الـمقولـة ، ألنـنا بـحاجـة لـلدیـنامـیك الكهـربـائـي لـقیاس 

  . ! القیمة 

إن تكافؤ مقولتین مبین فإعادة كتابة الجسیم األولي e كاشتراك لثابتي الطبیعة األساسیین : 	

 !

هنا 1/37.06	≈	α هي ثابت البنیة الدقیقة التي تمیز قوة الكهرطیسیة . بداللة α ، العالقة (291) تصبح :  

 !

بالتلخیص :  

كل قیاس بیستند إلى ثابت االقتران الكهرطیسي  α و طول بالنك 	-

بـالـطبع ، نـفس الشـيء صـحیح مـن أجـل كـل كـل قـیاس لـلزمـن و الـكتلة .( تحـدي e	410 ) . وبـالـتالـي لـیس هـناك طـریـقة لـتعریـف 
أو قیاس األطوال ، األزمنة و الكتل باستخدام الجاذبیة أو النسبیة العامة فقط .*  

    -----

"فـي الـماضـي ، اسـتخدم جـون ویـلر أن یـقول بـأن سـاعـته الـجیودیـنامـیكیة هـذه  ( مـرجـع 281	)، هـي جـهاز الـذي یـقیس الـزمـن 
بـارتـداد الـضوء جـیئة و ذهـابـا بـین مـرایـا مـتوازیـة ، و كـانـت مـثاال مـعاكـسا . لـكن هـذا لـیس صـحیحا . هـل یـمكنك إثـبات هـذا ؟

  ( 	411	s تحدي)

بـمعرفـة هـذه الـنتیجة الـواعـیة یـمكننا أن نـأخـذ وجـهة الـنظر الـمعاكـسة و نـتساءل فـیما إذا كـان فـراغ النسـبیة الـعامـة و الـزمـن 
مطلوبة على اإلطالق .  

هل الفراغ و الزمن ضروریان ؟  

أجـاب روبـرتـت جـیروش عـلى هـذا الـسؤال بـمقالـة جـمیلة   مـن خـمس صـفحات .( الـمرجـع 282 ) . وقـد شـرح كـیفیة صـیغة 
نظریة عامة للنسبیة بدون الفراغ و الزمن بأخذ كنقطة بدایة القیم الفیزیائیة القابلة للمالحظة / القیاس فقط .  

وقـد بـدأ جـیروش بمجـموعـة مـن الـقیم الـقابـلة لـلقیاس . مـن بـینها واحـد سـماه v ، الـذي یـكون مسـتقال . و هـو الـقیمة الـوحـیدة الـقابـلة 
للقیاس التي تسمح للمرء بالقول أنه من أجل أي قیمتین قابلتین للقیاس &a2	a1 یكون هناك قیمة ثالثة a3 من أجلها  

 !

مـثل هـذه الـقیمة الـقابـلة لـلقیاس تـسمى الـخالء . و قـد بـین جـیروش كـیفیة اسـتخدام مـثل هـذه الـقیمة الـقابـلة لـلقیاس لـبناء مشـتقات مـن 
القیم القابلة للقیاس . و بالتالي بنى ما یسمى بجبر أینشستاین الذي یتضمن كل النسبیة العامة .  

عـادة فـي  النسـبیة الـعامـة ، نـصف الحـركـة فـي ثـالث خـطوات : نسـتنتج الـفراغ – الـزمـن مـن أجـل الـقیم الـقابـلة لـلقیاس لـلمادة ، و 
نحسـب تـطور الـفراغ – الـزمـن و بـعدهـا نسـتنتج حـركـة الـمادة الـتي تـنتج مـن تـطور الـفراغ – الـزمـن . یـبین وصـف جـیروش أن 

الخطوة المتوسطة ، و التالي استخدام الفراغ – الزمن غیر ضروري .  



بـشكل غـیر مـباشـر ، مـبدأ الـقوة األعـظمیة یـعطي نـفس الـعبارة . النسـبیة الـعامـة یـمكن اشـتقاقـها مـباشـرة مـن وجـود قـیم الحـد لـلقوة 
أو االستطاعة . الفراغ و الزمن هما األداتین فقط الالزمتین لتحویل هذا المبد إلى نتائج الرماقبین في العالم الحقیقي .  

بـاخـتصار ، مـن الـممكن صـیاغـة النسـبیة الـعامـة بـدون اسـتخدام الـفراغ  و الـزمـن . نـظرا ألن كـالهـما غـیر الزم ، یـبدو مـن غـیر 
المحتمل أن یكون هناك فرق أساسي بینهما . على أ، هناك فرقا واحدا معلوما  

هل المننحنیات المغلقة المشابهة للزمن موجودة ؟  

هـل مـن الـممكن أن اإلحـداثـي الـزمـني یـتصرف عـلى األقـل فـي بـعض الـمناطـق مـثل الـنتوء المسـتدیـر ؟ عـندمـا نمشـي فـإنـه یـمكننا 
العودة إلى نقطة االنطالق . هل من الممكن العودة بالزمن إلى حیث انطلقنا ؟ السؤال تم دراسته بتفصیل كبیر .  

الـمرجـع الـمعیاري حـول الـمنحنیات الـمغلقة الـتي تشـبه الـزمـن هـي كـتاب هـاوكـینج و إیـلیس ( مـرجـع 240 ) و قـد أوردوا 
الـخواص الـمطلوبـة لـلفراغ – الـزمـن شـارحـین أیـها مـتوافـقة بـشكل مشـترك أو حـصریـة . و قـد وجـدوا مـثال أن الـفراغ – الـزمـن 
الـذي هـو اسـنیلبي ، قـطعي زائـد بـشكل عـام ، مـتوجـه و مـتوجـه زمـنیا ال یـحتوي مـثل هـذه الـمنحنیات . و عـادة یـفترض أن الـكون 
الـمقاس / الـملحوظ لـه  هـذه الـخواص ، بـحیث أن الـمالحـظة الـفعلیة لـلمنحنیات الـمغلقة الـمشابـهة لـلزمـن  غـیر مـحتملة . و فـي 
الـحقیقة ال یـوجـد مـرشـح تـم اقـتراحـه قـط حـتى بـالـرغـم مـن أنـه یـمكن أن یـكون ذو مـعنى عـلمي . والحـقا سـوف نجـد أیـضا أن 
الـباحـثین عـن مـثل هـذه الـمنحنیات عـلى الـمقیاس الـمیكروسـكوبـي ( المجـلد V ، صـفحة 159 ) أیـضا فشـلوا فـي إیـجاد أي مـثال 

في الطبیعة  .   

فـي الـملخص لـیس هـناك مـنحنیات مـغلقة تشـبه الـزمـن فـي الـطبیعة وإن اسـتحالـة مـثل هـذه الـمنحنیات یـبدو أنـه یشـیر إلـى فـرق بـین 
الفراغ و الزمن . و لكن في الحقیقة هذا الفرق هو فقط ظاهري.  

هـذه الـدراسـات تسـتند إلـى سـلوك الـمادة ، وبـالـتالـي كـل الـمقوالت تـفترض تـمییز خـاص بـین الـفراغ و الـزمـن تـمامـا مـن الـبدء .             
و بـاخـتصار هـذا الـنسق مـن الـبحث ال یـساعـدنـا فـي اتـخاذ قـرار حـول فـیما إذا كـان الـفراغ و الـزمـن مـختلفان . و بـالـتالـي نـنظر 

للقضیة بشكل آخر .  

 !

الشكل 121 – ثقب في الفراغ في شكل تخطیطي 

هل النسبیة العامة موضعیة ؟ - مقولة الثقب  

عـندمـا طـور ألـبرت أینشـتایـن النسـبیة الـعامـة ، فـقد كـان لـدیـه مـشكلة مـا فـي الـثبات الـمختلف الـشكل . و أكـثر روعـة هـو مـقولـة 
الـثقب الشهـیرة لـه و الـتي تـسمى بـشكل أفـضل تـناقـض الـثقب . خـذ الـوضـع الـمبین فـي الـشكل 121 ، الـذي فـیه تـشوه الـكتلة الـفراغ 
– الـزمـن حـولـها . و قـد تـخیل اینشـتایـن مـنطقة صـغیرة مـن الـخالء ، الـثقب ، الـمبینة كـقطع نـاقـص صـغیر . مـا الـذي یحـدث إذا 

غیرنا بشكل ما االنحناء داخل الثقب بینما تركنا الوضع خارجه بال تغییر ، كما هو مبین في الصورة ؟ (مرجع 283 ) .  

مـن نـاحـیة أخـرى  الـوضـع الجـدیـد مـن الـواضـح أنـه مـختلف فـیزیـائـیا عـن األصـلي ، حـیث أن االنـحناء داخـل الـثقب مـختلف . و 
هـذا الـفرق بـالـتالـي یـقتضي أن االنـحناء خـارج  الـمنطقة ال یحـدد االنـحناء داخـلها . و هـذا غـیر مـرضـي بـشكل كـبیر . و األسـوأ 

أننا إذا عممنا هذه العملیة على المجال الزمني فإنه یبدو أننا نحصل على أكبر كابوس ممكن في الفیزیاء : یفقد التحدید . 



مـن نـاحـیة أخـرى النسـبیة الـعامـة هـي ثـابـتة الـشكل الـمتغیر ، و الـتشوه الـمبین فـي الـشكل هـو مـختلف الـشكل ، بـحیث أنـالـوضـعیة 
الجدیدة یجب أن تكن مكافئة فیزیائیا للوضع األصلي .  

أي مـقولـة هـي صـحیحة ؟ أینشـتایـن أوال فـضل وجـهة الـنظر األولـى و بـالـتالـي اسـقط أن الـتقییم الـثانـي صـحیح ، و أن الـمقولـة 
األولـى تـعمل خـطأ أسـاسـیا حـیث تـفترض الـوجـود المسـتقل لـمحاور اإلحـداثـیات x	y& كـما هـو مـبین فـي الـشكل . ولـكن خـالل 

تشوه الثقب ، فإن اإلحداثیات y	&	x تتغیر آلیا أیضا ، بحیث أنه ال یوجد فرق فیزیائي بین الحالتین .  

إن مـعنویـة الـقصة هـي أنـه لـیس هـناك فـرق بـین الـفراغ – الـزمـن و حـقل الـجاذبـیة . الـفراغ – الـزمـن هـي نـوعـیة لـلحقل كـما قـال 
أینشـتایـن و أنـه لـیس كـیانـا مـنفصل الـوجـود كـما یـبین المخـطط . اإلحـداثـیات لـیس لـها مـعنى فـیزیـائـي : فـقط الـمسافـات                   
( الـمجاالت) فـي الـفراغ و الـزمـن لـها ذلـك . بـشكل خـاص ، ثـابـت اخـتالف الـشكل یـثبت أنـه لـیس هـناك تـدفـق لـلزمـن . الـزمـن مـثل 

الفراغ هو كیان عالئقي : الزمن و الفراغ نسبیان و هما لیسا مطلقین .  

نسبیة الفراغ – الزمن  لها نتائج عملیة . 	

 !

الشكل 122 – نموذج لنظریة األرض المجوفة 

مـثال یـنتج أن  الـعدیـد مـن مـسائـل النسـبیة الـعامـة مـكافـئة لـحالـة شـفارتـزشـیلد ، حـتى بـالـرغـم مـن أنـها تظهـر مـختلفة كـلیا فـي الـنظرة 
األولـى . بـالـنتیجة ، الـباحـثون اكـتشفوا حـل شـفارتـزشـیلد ( بـالـطبع بـواسـطة جـمل إحـداثـیة مـختلفة ) خـالل عشـریـن عـامـا ، غـالـبا 

بالتفكیر أنهم وجدوا حال جدیدا غیر معلوم . و سوف نناقش اآلن النتیجة المروعة لثبات تغیر الشكل .  

هل األرض مجوفة ؟  

" أي زوج من األحذیة یثبت أننا نعیش داخل كرة . إن عقبیهما تهترئ  في النهایة و بصعوبة یحدث ذلك فیما بینهما "  

مجهول  

فـرضـیة األرض الـمجوفـة أي الـبدیـهة الـغریـبة أنـنا نـعیش داخـل كـرة      كـانـت شـائـعة فـي الـمقاالت السـریـة حـوالـي عـام 1900 
ومـاتـزال بـاقـیة بـین غـریـبي األطـوار الـمعینین الـیوم ( المجـلد I ، صـفحة 60 ) خـاصـة فـي بـریـطانـیا ، ألـمانـیا و الـوالیـات المتحـدة. 
و هـم یـؤمـنون كـما هـو مـوضـح فـي الـشكل 122 أن األرض الـصلبة تـحیط بـالـسماء ، مـع الـقمر و الـشمس و الـنجوم . اكـثرنـا 
یخـدع بـالـتعلیم لـوصـف آخـر ، ألنـنا جـررنـا لـالعـتقاد أن الـضوء یـنتقل بخـطوط مسـتقیمة . تخـلص مـن هـذا الـمعتقد الـخاطـئ و 

یقولون إن األرض المجوفة تظهر في كل مجدها .  



مـن الـمدهـش أن تـبریـر هـذا صـحیح جـزئـیا . لـیس هـناك طـریـقة لـنقض هـذا الـنوع مـن الـوصـف ( مـرجـع 284 ) . فـي الـحقیقة ، 
كـما اعـتاد الـفیزیـائـي الـعظیم رومـان سـیكسل أن یشـرح ، ثـبات تـغیر الـشكل للنسـبیة الـعامـة حـتى یـقول الـتكافـؤ بـین الـرأیـین          
و الـمتعة تـبدأ عـندمـا أي مـن الـمعسكریـن یـریـد أن یـخبر اآلخـر أن فـقط وصـفه الـخاص یـمكن أن یـكون صـحیحا . یـمكنك أن تـتأكـد 
أي مـن الـمقولـتین خـطأ : إنـه مـن الـمرح وضـع نـفسك محـل أي مـن هـؤالء الـغریـبي األطـوار و الـدفـاع عـن فـرضـیة األرض 
الـمجوفـة  ضـد أصـدقـائـك ( تحـدي e	412 ) . مـن السهـل شـرح ظـهور الـیوم و الـنهار لـألفـق ، و صـور األقـمار الـصناعـیة 

لألرض . من السهل شرح ما یحدث خالل الطیران إلى القمر . یمكنك جر الفیزیائیین السیئیین للجنون بهذا الشكل !  

الـوصـف الـعادي و وصـف األرض الـمجوفـة هـنا تـمامـا مـتكافـئان . هـل یـمكنك أن تـؤكـد أن حـتى الـنظریـة النسـبیة ، بـطرحـها 
  . ( 413s تحدي ) لمقاییس الطول في الطبیعة ، ال تغیر هذه الوضعیة ؟

فـي الـملخص ثـبات تـغیر الـشكل لـیس تـناظـرا سهـال لـقبولـه . و لـكن مـن األفـضل االعـتیاد عـلیه اآلن ، نـظرا ألن بـقیة مـغامـرتـنا 
سـتطرح حـتى مـفاجـآت أكـثر . فـي الـحقیقة فـي الجـزء األخـیر مـن مـشوارنـا سـوف نـكتشف أن حـتى هـناك تـناظـر أكـبر لـلطبیعة 
الـمشابـه لـلتغیر فـي وجـهة الـنظر مـن حـیث نـظرة تـجوف األرض إلـى الـنظرة الـقیاسـیة . هـذا التـناظـر ، لـلثنائـیة الـفراغ – الـزمـن 

صالح من أي نقطة في الطبیعة ( المجلد VI ، صفحة 111 ) .  

ملخص : هل الفراغ ، الزمن و الكتلة مستقلة ؟  

یـمكننا أن نسـتنتج مـن هـذه الـمناقـشة الـقصیرة أنـه لـیس هـناك تـمییز أسـاسـي بـین الـفراغ و الـزمـن فـي النسـبیة الـعامـة . الـتمییزات 
الـممكنة فـقط هـي الـبراغـماتـیة الـتي تسـتخدم الـمادة ، اإلشـعاع ، أو االـفراغ – الـزمـن عـند الـالنـهایـة . فـي بـدایـة مـغامـرتـنا ، وجـدنـا 
أنـنا بـحاجـة لـلمادة لـتعریـف الـفراغ و الـزمـن ( مجـلد I ، صـفحة 435 ) . اآلن لـقد وجـدنـا أنـنا حـتى بـحاجـة لـلمادة لـلتمییز بـین 
الـفراغ و الـزمـن   . بـشكل مـشابـه فـي بـدایـة مـغامـرتـنا وجـدنـا أن الـفراغ و الـزمـن مـطلوبـین لـتعریـف الـمادة ( مجـلد I ، صـفحة 
203 ) وقـد وجـدنـا اآلن أنـنا حـتى بـحاجـة لـلفراغ – الـزمـن المسـطح لـتعریـف الـمادة ,. فـي هـذه الـقضایـا األسـاسـیة  ، النسـبیة 
الـعامـة بـالـتالـي لـم تـأتـي بـأي تـحسن عـن نـتائـج فـیزیـاء  غـالـیلیو . فـي الـملخص النسـبیة الـعامـة ال تـعطي طـریـقة لـلتبریـر الـدائـري 

المكتشف من قبل فیزیاء غالیلیو . في الحقیقة ، النسبیة العامة تجعل القضیة حتى أقل وضوحا من ذي قبل. 

الـمادة و اإلشـعاع تـبقیان أسـاسـیتین لـتعریـف و تـمییز الـفراغ و الـزمـن و الـفراغ الـزمـن یـبقیان أسـاسـیین لـتعریـف و الـتمییز بـین   
المادة و اإلشعاع . باالستمرار في صعودنا الجبل هو الطریقة الوحیدة إلجالء ذلك .  

فـي األجـزاء الـقادمـة مـن مـغامـرتـنا فـإن فـیزیـاء الـكم سـتؤكـد أن الـمادة الزمـة لـلتمییز بـین الـفراغ والـزمـن ( مجـلد IV ، صـفحة 
166 )   ال یـوجـد تـمییز بـین الـفراغ و الـمادة بـدون الـمادة مـمكن مـن حـیث الـمبدأ . بـالـتالـي فـي الجـزء األخـیر مـن مـغامـرتـنا سـوف 
نـكتشف  أن الـكتلة و الـفراغ هـما أصـل مـتساوي فـي الـطبیعة . و ألن أي مـنهما مـعرف بـواسـطة اآلخـر ( المجـلد VI ، صـفحة 
79 ) و سـفو نسـتنتج أن الجسـیمات و الـخالء مـكونـة مـن نـفس الـمادة . و یـنتج أن الـتمییز بـین الـفراغ و الـزمـن مـمكن فـقط عـند 

طاقات منخفضة للحیاة الیومیة و لكن مثل هذا التمییز غیر موجود من حیث المبدأ .    

الفصل الحادي عشر  

النسبیة العامة في مختصر شدید – ملخص للشخص البسیط  

" الحكمة هي السعادة "  

قول مأثور قدیم  

النسـبیة الـعامـة هـي الـوصـف الـنهائـي الـصحیح للحـركـة الـماكـروسـكوبـیة . و تـصف النسـبیة الـعامـة قـبل كـل شـيء ، أن كـل الحـركـة 
الماكروسكوبیة ناتجة عن الجاذبیة و بشكل خاص توصف كیف ترتبط قیاسات الحركة ألي مراقبین ببعضها البعض . 

فـوق كـل شـيء تـصف النسـبیة الـعامـة الحـركـات األكـثر سـرعـة ، األكـثر قـوة ، و األكـثر عـنفا و األكـثر بـعدا . لهـذا السـبب فـإن 
النسبیة العامة تصف حركة المادة و الفضاء الفارغ التي تتضمن حركة اآلفاق ، و تطور ما یسمى عادة حدود الكون .  

وصـف الحـركـة الـماكـروسـكوبـیة بـواسـطة النسـبیة الـعامـة هـو نـهائـي و صـحیح . إن الـحسابـات و الـتوقـعات مـن النسـبیة الـعامـة 
تـطابـق كـل الـقیاسـات حـیث یـكون الـتطابـق مـمكنا . الـتطابـق بـیس مـمكنا مـن أجـل الـمادة الـداكـنة / الـمظلمة ، و هـذه الـقضیة لـم یـتم 

تسویتها بعد . النسبیة العامة تستند إلى مبدئین مستنتجین من المالحظات / القیاسات :  



كـل الـمراقـبین یـتفقون أن هـناك سـرعـة مـثالـیة فـي الـطبیعة وهـي سـرعـة الـطاقـة األعـظمیة الـشائـعة بـالنسـبة لـلمادة                 -
( الـقریـبة ) . قـمة السـرعـة الـثابـتة m/s	458	792	299	=	c وهـي تـتحقق بـواسـطة اإلشـعاع عـدیـم الـكتلة أو إشـارات 

الرادیو 	

كـل الـمراقـبین یـتفقون أن الـقوة الـمثالـیة فـي الـطبیعة ، هـي الـقوة األعـظمیة الـشائـعة الـتي یـمكن تـحقیقها بـالنسـبة لـلمادة ( -
القریبة)  . و قیمة القوة الثابتة هي N	.1043	(4)	3.0258	=	c4/4G	=	F وتحقق في آفاق الحدث 	

هاتین المالحظتین تحتویان كل النظریة النسبیة . بشكل خاص من هاتین الكالحظتین نستنتج :  

یـتألـف الـفراغ – الـزمـن مـن أحـداث فـي األبـعاد المسـتمرة 1+3 ذات انـحناء مـتغیر . و االنـحناء یـمكن اسـتنتاجـه مـن -
قـیاسـات الـمسافـة بـین األحـداث ، مـثال مـن تـأثـیرات الـمد و الجـزر . و األزمـنة الـمقاسـة ، األطـوال ، و االنـحناءات 

تتغیر من مراقب لمراقب بشكل قابل للتنبؤ . باختصار نحن نعیش في زمن فراغ شبه ریماني .  

الـفراغ – الـزمـن و الـفراغ مـنحنیة قـرب الـكتلة و الـطاقـة . االنـحناء عـند نـقطة یتحـدد بـكثافـة الـطاقـة – كـمیة الحـركـة -
عـند تـلك الـنقطة و یـوصـف بـمعادالت الـحقل . عـندمـا تتحـرك الـمادة و الـطاقـة ، فـإن انـحناء الـفراغ یتحـرك عـلى 
طـولـهما . إن الـتأخـیر الـضمني فـي هـذه الحـركـة یـجعل الـنقل األسـرع مـن الـضوءء لـلطاقـة مسـتحیال . إن ثـابـت 
الـتناسـب بـین الـطاقـة و االنـحناء هـو صـغیر جـدا  بـحیث أن االنـحناء ال یـالحـظ فـي الـحیاة الـیومـیة ، وهـو یـالحـظ  فـقط 

في ظاهره غیر المباشرة  الجاذبیة العامة .  

 ----

**" الحكمة هي السعادة " هذا القول القدیم كان شعار جامعة أوكسفورد   

كل الحركة الماكروسكوبیة – للمادة ، اإلشعاع و الخالء توصف بمعادالت الحقل للنسبیة العامة 	-

الفراغ مرن : وهو یفضل كونه مسطحا . و كرونه مرنا یمكن أن یتبذبذب بشكل مستقل عن المادة ، و یمكن أن -
یتحدث المرء عن إشعاع الجاذبیة أو أمواج الجاذبیة 	

المادة الساقطة بشكل حر تتحرك على طول الجیودیزیا أي على طول مسارات في الفراغ – الزمن المنحني .               -
و في الفراغ یعني هذا أن الضوء ینحني عندما  یمر قرب الكتل الكبیرة بضعف المقدار المتوقع بواسطة الجاذبیة 

العامة  .	

مـن أجـل وصـف الـجاذبـیة فـإنـنا بـحاجـة لـلفراغ – الـزمـن الـمنحني أي النسـبیة الـعامـة ، عـلى األقـل مـتى كـانـت الـمسافـات -
مـن مـرتـبة نـصف قـطر ضـافـرتـزشـیلد الـمساوي إلـى 2Gm/c2	=	rS . عـندمـا الـمسافـات تـكون أكـبر بـكثیر مـن هـذه 
الــقیمة ، فــإن الــوصــف النســبي بــواســطة الــجاذبــیة و الــجاذبــیة الــمغناطیســیة ( جــر اإلطــار ) یــكون كــافــیا .                     
و عـندمـا الـمسافـات حـتى أكـبر و السـرعـة أبـطأ بـكثیر مـن سـرعـة الـضوء ، فـإن الـوصـف هـو بـالـجاذبـیة الـعامـة وهـو 

a=Gm/c2 مع فراغ – زمن مینكوفسكي ، الذي سیقوم بتقریب جید .  

الفراغ و الزمن ال یمكن تمییزها شمولیا ولكن فقط موضعیا . المادة و اإلشعاع مطلوبة إلجراء التمییز .  -

باإلضافة لذلك كل المادة و الطاقة التي نالحظها في السماء تقودنا إلى النتائج التالیة :  

/1	≈	rmax . و الثابت الكوني Λ ایضا یملك - 	≈	1026	m الكون یملك حجم منتهي ، یعطى تقریبا بالشكل
تأثیر كثافة  الطاقة . و یتحدث المرء عن الطاقة الداكنة / المظلمة ( صفحة 199	 ) .	

الكون له عمر منتهي وهذا هو سبب ظالم السماء في اللیل . إن األفق یحد من مجاالت الفراغ – الزمن القابلة -
للقیاس إلى حوالي أربعة عشر ألف ملیون سنة 	

على المقیاس الكوني ، كل شيء یتحرك بعیدا عن كل شيء آخر :أي  الكون یتمدد . تفاصیل التمدد القائم للفراغ -
و ایضا أفق السماء اللیلیة موصوفة من قبل معادالت الحقل   للنسبیة العامة . 

Λ



بـاخـتصار الـتجارب تـبین أن كـل حـركـة الـطاقـة بـما فـیها الـمادة و اإلشـعاع هـي محـدودة بـالسـرعـة و تـدفـق كـمیة الحـركـة . إن الـقوة 
األعـظمیة تـقتضي أن الـفضاء یـنحني و أن االنـحناء یـمكن أن یتحـرك ( المجـلد I ، صـفحة 29 ) . الـخواص األسـاسـیة الـمعروفـة 
جـیدا للحـر كـة الـیومـیة تـبقى صـالـحة : أیـضا الحـركـة النسـبیة الـتي تـشمل الجـذلـبیة هـي مسـتمرة ، و تـصون الـطاقـة  - كـمیة 
الحـركـة و كـمیة الحـركـة الـزاویـة هـي نسـبیة ،عـكوسـة ، و ثـابـت مـرآتـیا ( مـا عـدا مـن أجـل تـبادل الــتأثـیر الـضعیف حـیث   
الـطریـقة الـعامـة لـتوقـع الحـركـة الـمعكوسـة بـالـمرآت تـصح ) . ( مجـلد V ، صـفحة 245 ) . فـوق كـل شـيء ، مـثل الحـركـة الـیومـیة 

أیضا كل مثال للحركة النسبیة التي تشمل الجاذبیة هي كسولة : كل الحركة تقلل من الفعل .  

فـي الـملخص ، مـبادئ الـقوة األعـظمیة و السـرعـة األعـظمیة تـصح مـن أجـل كـل حـركـة فـي الـطبیعة . وهـي حـقائـق عـامـة .               
و نـظریـة النسـبیة الـعامـة الـتي تـنتج مـن مـبدئـین تـصف كـل الحـركـة الـماكـروسـكوبـیة الـتي تـالحـظ فـي الـكون ، الـتي تـتضمن 

الحركة األكثر سرعة ، األكثر قوة ، و األكثر بعدا المعروفة ، سواء كانت حركة المادة ، اإلشعاع ، الخالء أو اآلفاق .  

دقة الوصف  

هـل كـانـت النسـبیة الـعامـة جـدیـرة بـالجهـد ؟ مـناقـشة دقـتها هـو بـشكل أكـثر مـالئـمة یـقسم إلـى مجـموعـتین مـن الـتجارب .( الـمرجـع 
285 ) . أول مجـموعـة تـتألـف مـن قـیاسـات لـكیفیة حـركـة الـمادة . هـل األجـسام حـقیقة تـتبع الـجیودیـزیـا ؟ كـما هـو مـلخص فـي 
الجدول  9 كل التجارب تتفق مع النظریة ضمن أخطاء القیاس أي على األقل ضمن جزء واحد من 1012 ( مرجع 286 ) 

باختصار الطریقة التي تسقط بها المادة موصوفة جیدا بواسطة النسبیة العامة .  

المجـموعـة الـثانـیة مـن الـقیاسـات تـتعلق بـالـفراغ – الـزمـن نـفسه . هـل الـفراغ – الـزمـن یـتبع مـعادالت الـحقل للنسـبیة الـعامـة ؟ 
بـتعبیر آخـر ، هـل الـفراغ الـزمـن فـعال یـحنى مـن قـبل  الـمادة بـالـطریـقة الـتي تـتوقـعها الـنظریـة ؟ الـعدیـد مـن الـتجارب تـم إجـراؤهـا ، 
قـریـبا و بـعیدا عـن األرض ، فـي حـقول الـجاذبـیة الـضعیفة و الـقویـة . و كـلها تـتفق مـع الـتوقـعات ضـمن أخـطاء الـقیاس                 
( مـرجـع  286	&	285 . لـكن أفـضل قـیاسـات حـتى اآلن تـملك حـوالـي ثـالثـة أرقـام مـهمة . الحـظ أنـه حـتى بـالـرغـم مـن إجـراء 
الـكثیر مـن الـتجارب ، فـإن هـناك فـقط بـضع أنـواع مـن االخـتبارات كـما یـبین الجـدول 9 . إن اكـتشاف نـوع جـدیـد مـن التجـربـة 

سیضمن تقریبا الشهرة و الغنى ( تحدي ny	414 ). أكثر الناس یبحثون بالطبع عن الكشف المباشر ألمواج الجاذبیة . 

 ، v2/c2 التعلیق اآلخر حول الجدول 9 هو حول المرتبة . بعد العدید من العقود التي فیها كل التأثیرات المقاسة من مرتبة 
فالعدید مما یعرف بتأثیرات الحقل القوي في النجوم النابضة سمحت لنا بالوصول إلى v4/c4 ( مرجع 285). سریعا بضع 
تاثیرات من هذه المرتبة یجب أیضا أن تكشف حتى داخل المجموعة الشمسیة ، باستخدام تجارب األقماء الصناعیة عالیة 
الدقة .القمة الحالیة لكل القیاسات ، لتأخیر إصدار موجة الجاذبیة ، هو األثر فقط v5/c5 الذي قیس حتى اآلن . ( صفحة 

  . ( 	180

إن صـعوبـة تـحقیق دقـة عـالـیة مـن أجـل قـیاسـات انـحناء الـفراغ – الـزمـن هـو السـبب الـذي یـجعل الـكتلة الـمقاسـة بـواسـطة الـموازیـن 
( دائـما ) بـشكل غـیر مـباشـر بـاسـتخدام الـكیلوغـرام فـي بـاریـس ، بـدال مـن تـعریـف انـحناء مـعیاري مـا و تـثبیت قـیمة G	 فـي 
الـحقیقة ، ال یـوجـد تجـربـة انـحناء ارضـي مـفیدة قـد أجـریـت قـط . و إن الـفتح فـي هـذا الـمجال سـیحتل صـدارة األنـباء .                
و طـرق االنـحناء األرضـي الـمتوفـرة لـن تـسمح حـتى لـلمرء أن یـعرف كـیلوغـرام مـن الـبرتـقال أو الـدراق  بـدقـة عـالـیة كـافـیة 

لتمییزها عن المقدار المضاعف !  

الـطریـقة الـمختلفة  لـفحص النسـبي الـعامـة هـي الـبحث عـن أوصـاف بـدیـلة لـلجاذبـیة . و إن عـددا جـیدا مـن الـنظریـات الـبدیـلة 
للجاذبیة قد صیغت و درست حتى اآلن ( المرجع 287	&	286 ) فقط النسبیة العامة هي في اتفاق مع كل التجارب . 

  فـي الـملخص ، كـما یـحب أن یشـرح ثـیبولـت دامـور ، النسـبیة الـعامـةهـي عـلى األقـل صـحیحة بنسـبة 9%	999	999	99.999 
حـول طـریـقة انـحناء الـمادة و الـطاقـة و الـفراغ – الـزمـن . ال یـوجـد اسـتثناءات و ال جـاذبـیة مـضادة ، و ال بـیانـات تجـریـبیة غـیر 
واضـحة مـعروفـة . كـل الحـركـة عـلى األرض و فـي الـسماوات مـوصـوفـة بـواسـطة النسـبیة الـعامـة . الحـركـات األكـثر عـنفا ، 

األكثر سرعة و األكثر بعدا المعروفة تتصرف كما هو متوقع . إن إنجاز ألبرت أینشتاین ال عیوب فیه. 

نـالحـظ أن النسـبیة الـعامـة لـم یـتم اخـتبارهـا مـن أجـل الحـركـة الـمیكروسـكوبـیة . فـي هـذا السـیاق  الحـركـة الـمیكروسـكوبـیة یـمكن أي 
تـكون أي حـركـة الـتي مـن أجـلها قـیمة الـفعل هـي قـرب فـعل الـكم     وهـو 34Js-10 . و دراسـة الحـركـة الـمیكروسـكوبـیة فـي 

الحقول القویة للجاذبیة هو موضوع الجزء األخیر من مغامرتنا .  



الجدول 9 أنواع اختیارات النسبیة العامة  

البحث في النسبیة العامة و علم الكون  

البحث في النسبیة العامة مایزال كثیفا ، بالرغم من أنه یتناقص ، و هو یتناقص أكثر ما یكون قوة في سویسرا و ألمانیا ، 
البلدان التي طور فیعها أینشتاین النظریة ( مرجع 290 ) . لكن البحث في علم الكون و الفیزیاء الفلكیة ، هو في أوجه في 

الوقت الحالي . وهاهنا اسعتراض قصیر عنه . 

  *                  *    

أكـثر الـدراسـات التجـریـبیة أهـمیة للنسـبیة الـعامـة هـي االخـتبارت الـتي تسـتخدم الـنابـضات الـمزدوجـة و الـبحث عـن أمـواج 
الـجاذبـیة ، و دقـة الـقیاسـات بـاسـتخدام األقـمار الـصناعـیة . و مـن بـین األشـیاء األخـرى فـإن قـمرا صـناعـیا خـاصـا سـیجمع 
مـعلومـات كـل الـنابـضات فـي المجـرة . و كـل هـذه الـنجارب تـوسـع االخـتبارت التجـریـبیة فـي مـجالـین الـلذیـن لـم یـتم الـتوصـل إلـیهما 

بعد . حتى اآلن ، كل االختبارات تؤكد كلیا النسبیة العامة – كما هو متوقع .  

  *                  *     

إن دراسـة االصـطدامـات الـكونـیة و مـسائـل األجـسام الـعدیـدة ، خـاصـة تـلك الـتي تـتضمن نـجوم الـنیوتـرون ، و الـثقوب الـسوداء 
تساعد الفیزیائیین الفلكیین على تحسین فهمهم للسلوك الغني الذي یالخظونه في مناظیرهم ( المرجع 268	 ) 

  *                  *    

المرجعالنوعالتأكیداألثر المقاس

المرجع 156 حركة المادة 12-10مبدأ التكافؤ
المرجع 285 
المرجع 288

المرجع 289حركة المادة 10-10التبعیة لـ  r2/1 ( أبعاد الفراغ – الزمن ) 

G 19-10التبعیة الزمنیة لـ	/s المرجع 285حركة المادة

االنزیاح األحمر ( الضوء و األمواج المیكرویة في الشمس ، 
األرض ، سیریوس )

انحناء الفراغ – 10-4
الزمن 

المرجع 135 
المرجع 133 
المرجع 285

انحناء الفراغ – 3-10انزیاح perithelion ( للكواكب ، إیكاروس ، النابضات)
الزمن 

المرجع 285

انحراف الضوء ( الضوء ، أمواج الرادیو حول الشمس ، النجوم ، 
المجرات ) 

انحناء الفراغ – 10-3
الزمن 

المرجع 285

انحناء الفراغ – 3-10التاخیر الزمني ( إشارات الرادیو قرب الشمس ، قرب النابضات ) 
الزمن 

المرجع 285 
المرجع 174

انحناء الفراغ – 1-10الجاذبیة المغناطیسیة ( األرض ، النابضات) 
الزمن 

المرجع 166 
المرجع 167

انحناء الفراغ – 1-10األثر الجیودیزي ( القمر ، النابضات )    
الزمن 

المرجع 163 
المرجع 285

انحناء الفراغ – 3-10تأخیر إصدار أمواج الجاذبیة  
الزمن 

المرجع 285



دراسة الفوضى في معادالت الحقل هو اهتمام أساسي في دراسة  بدایة الكون و یمكن أن ترتبط بمسائل تشكیل المجرات ، 
و هي واحدة من المسائل المفتوحة في الفیزیاء . ( المرجع 291	 ) 

 *                  *    

إن جمع المعلومات حول تشكیل المجرات هو الهدف األساسي للعدید من انظمة األقمار الصناعیة و المناظیر المبنیة لهذا 
الغرض . إن تركیزنا هو في البحث عن حاالت عدم تماثل في األمواج المیكرویة للخلفیة الكونیة بسبب المجرات البدائیة     

( المرجع 292 ) .  

  *                  *    

إن التحدید الدقیق للبارامترات الكونیة مثل كثافة المادة ، االنحناء و كثافة الخالء ، هو جهد أساسي في الفیزیاء الفلكیة 
الحدیثة . ( المرجع 236 ) . إن دراسة كثافة الخالء – أیضا یعرف بالثابت الكوني أو المادة الداكنة – و توضیح طبیعة 

المادة الداكنة تشغل  جزءا كبیرا من عمل الفیزیائیین الفلكیین .  

  *                  *    

إن الفلكیین و الفیزیائیین الفلكیین یكتشوف بانتظام ظواهر جدیدة في السماوات . و األنواع العدیدة من دفقات أشعة غاما ، 
دفقات األشعة السینیة و الدفقات الضوئیة ما تزال غیر مفهومة بشكل كامل ( المرجع 293	 ). و دفقات شعة غاما مثال 
یمكن أن تكون ساطعة بقدر 1017 من النجوم مثل الشمس مجتمعة ، لكنها تدوم لبضع ثواني . مزید من التفاصیل حول 

مواضیع البحث معطاة الحقا ( مجلد V	 ، صفحة 153 ) .     

  *                  *    

إن قاعدة البیانات الحاسوبیة لكل الحلول الدقیقة المعلومة لمعادالت الحقل یجري بناءها من بین أشیاء أخرى فإن الباحثین 
یتأكدون فیما إذا كانت كلها مختلفة عن بعضها البعض ( المرجع 294 ) 

  *                  *    

إن حلول معادالت الحقل بواسطة الطبولوجیا غیر العادیة مثل الثقوب الدودیة و الحلول المشابهة للجسیمات تشكل حقال 
رائعا من البحث ، و لكن مثل هذه الحلول تجعلها مستحیلة التأثیرات الكمیة .( مجلد V ، صفحة  159 ) . 

  *                  *    

الصیاغات األخرى للنسبیة العامة ، التي تصف الفراغ – الزمن بمقادیر غیر المرتیة یتم تطویرها باستمرار ، بأمل تضویح 
العالقة بین الجذابیة و عالم الكم . إن ما یعرف بمتحوالت اشتیكر هي مثل هذه األوصاف الحدیثة ( المرجع 296) . 

  *                  *    

أخـیرا ، تـعلیم النسـبیة الـعامـة ، الـذي لـعقود عـدیـدة قـد أخـفي وراء األدلـة الـالتـینیة ، األشـكال الـتفاضـلیة و الـطرق الـمضادة لـلتعلیم 
وسوف تفید بشكل كبیر من التحسینات المستقبلیة التي تركز أكثر على الفیزیاء و أقل على الصیاغة ( المرجع 299) 

  *                  *    

هل یمكن للنسبیة العامة أن تكون مختلفة ؟  

" إنه من الجید أن یكون لدینا جاذبیة وإال فإن الطیور ستموت حیث ستبقى في مكانها . الصیادون سیحتارون كلهم " 

ستیفن رایت  



إن ثـابـت الـجاذبـیة یـعطي حـدا لـكثاة و تـسارع األجـسام .  و ایـضا قـوة المحـركـات . و سـوف نسـتند فـي كـل اسـتنتاجـاتـنا عـلى 
ثـباتـه . هـل مـن الـممكن أن ثـابـت الـجاذبـیة G یـتغیر مـن مـكان آلخـر أو یـتغیر مـع الـزمـن ؟ هـذا الـسؤال مـخادع . فـي الـنظرة 
األولـى الـجواب واضـح : " نـعم بـالـطبع ! فـقط أنـظر لـما یحـدث عـندمـا تـتغیر قـیمة G فـي الـعالقـات . لـكن هـذا الـجواب خـطأ .               

  . c ( الصفحة 104 ) . إنه خطأ بالنسبة لسرعة الضوء

نـظرا ألن ثـابـت الـجاذبـیة یـدخـل فـي تـعریـفنا لـلجاذبـیة و الـتسارع بـالـتالـي فـإنـه حـتى إذا لـم نـالحـظه ، فـي بـناء كـل الـمساطـر و كـل 
المعاییر للقیاسات وكل أجهزة القیاس  .بالتالي لیس هناك طریقة لكشف فیما إذا كانت قیمته تتغیر .  

التغیر في القوة األعظمیة و بالتالي في ثابت الجاذبیة ال یمكن قیاسه . 	-

نـعم ، الـثبات فـي قـوة الحـد و G  هـو مـنافـي للحـدس . الـتجارب قـاردة عـلى كـشف وجـود الـقوة األعـظمیة . عـلى أنـه ال یـوجـد 
تجـربـة یـمكن تـخیلها یـمكن أن تـكشف قـیمة الـقوة األعـظمیة و ال عـبر الـفراغ  و ال عـبر الـزمـن . فـقط حـاول ! ( تحـدي 

 . ( 415ny

كـل الـقیاسـات لـلقوة هـي ، سـواء أحـببنا أوال ، هـي مـقارنـة مـع حـد الـقوة . و لـیس هـناك طـریـقة ، مـن حـیث الـمبدأ ، لـتزیـیف الـثبات 
لـمعیار قـیاس . و هـذا حـتى أكـثر إدهـاشـا ألن الـقیاسـات مـن هـذا الـنوع تسجـل بـانـتظام . فـي مـعنى ، الجـدول 9 ( صـفحة 290 ) 
هـو قـائـمة بـمثل هـذه الـتجارب . لـكن نـتیجة أي مـن مـثل هـذه التجـربـة مـن السهـل تـوقـعها : لـم یـوجـد قـط أي تـغیر و ال انحـراف 

عن النسبیة العامة أبدا .  

هـل الـتغیرات األخـرى مـمكنة ؟ هـل یـمكن لـعدد أبـعاد الـفراغ أن یـكون مـختلفا عـن 3 ؟ هـذه الـقضیة شـائـكة تـمامـا . مـثال الـعدد 
ثـالثـة هـو أصـغر عـدد لـألبـعاد الـتي یـكون فـیها تـنسور ریـكي مـتوافـقا مـع االنـحناء غـیر الـمتالشـي . مـن نـاحـیة أخـرى األبـعاد 
األكـثر مـن ثـالثـة سـتعطي انحـرافـات عـن قـانـون الـتربـبیع العكسـي لـلجاذبـیة . و لـیس هـناك بـیانـات تشـیر فـي هـذا االتـجاه . كـل 

التجارب تؤكد أن الفراغ تماما له ثالثة أبعاد .  

هـل یـمكن لـمعادالت النسـبیة الـعامـة أن تـكون مـختلفة ؟ خـالل الـقرن الـماضـي ، فـإن الـنظریـین دراسـوا الـعدیـد مـن الـمعادالت 
الـبدیـلة و لـكن تـقریـبا لـم یـتمكن أحـد مـن اقـتراح حـتى اآلن مـا یـناسـب الـبیانـات التجـریـبیة – و ال وجـود الـقوة األعـظمیة . فـقط 
مـرشـحین مـنها تـناقـش بـانـتظام . أوال تـضمین االلـتواء فـي مـعادالت الـحقل هـو مـحاولـة لـتضمین  بـرم الجسـیمات فـي النسـبیة 
الـعامـة ( مـرجـع بـرم الجسـیمات فـي النسـبیة الـعامـة ( مـرجـع 301) . و إن تـضمین االلـتواء فـي النسـبیة الـعامـة ال یـتطلب أي 
ثـوابـت أسـاسـیة فـي الـحقیقة ، غـیاب االلـتواء تـم افـتراضـه فـي مـعادلـة Raychaudhari ( مـرجـع 300	 ) . عـن اسـتخدام مـعادلـة   
Raychaudhari الـمعممة الـتي تـشمل االلـتواء ، یـمكن أن تـسمح بـاسـتنتاج  نـظریـة أینشـتایـن – كـارتـان الـكامـلة مـن مـبدأ الـقوة 

األعظمیة . لكن كل الغثباتات حتى اآلن تبین أن االلتواء هو مضاعف غیر ضروري .  

ثـانـیا  ، تـبقى قـضیة غـیر مفسـرة : قـضیة وجـود الـمادة الـداكـنة . سـرعـة الـدوران لـلمادة الـمرئـیة الـبعیدة عـن مـركـز المجـرات 
یـمكن أن تـكون نـاتـجة عـن وجـود الـمادة الـداكـنة ، أو بـعض االنحـراف عـن الـتبعیة لـلجاذبـیة الـعامـة ذات الـثانـون الـتربـیعي 
العكسـي  . الـخیار األخـیر سـیقتضي تـعدیـال فـي مـعادالت الـحقل مـن أجـل الـمسافـات الـفلكیة الـكبیرة ( مـرجـع 302	 ) . خـیار 
الـمادة الـداكـنة یـفترض أن لـدیـنا مـصاعـب فـي مـالحـظة شـيء مـا ، خـیار الـدیـنامـیك الـمعدل یـفترض أنـا نسـینا شـیئا مـا فـي 
الـمعادالت . أیـضا إن تـجارب مـعینة حـول انحـراف الـضوء یـبدو أنـها تشـیر لـنوع غـیر مـرئـي مـن الـمادة منتشـرة حـول 
المجـرات .هـذا هـذا شـكل جـدیـد مـن الـمادة ؟ فـي الـوقـت الـحالـي اكـثر  الـباحـثین یـمیلون الفـتراض وجـود الـمادة الـداكـنة و آخـرون 
یـفترضـون أنـها نـوع مـجهول مـن الـمادة . و لـكن نـظرا ألن طـبیعة الـمادة الـداكـنة غـیر مـفهومـة ، و نـظرا ألنـه لـم یـتم كـشفها فـي 

المخبر ، فإن القضیة لم یتم تسویتها بعد .  

في الملخص ، بمعرفة مبدا القوة األعظمیة ، یبدو أنه من غیر المحتمل جدا إذا لم یكن مستحیال أن الطبیعة غیر موصوفة 
بالنسبیة العامة .   

" لقد كانت بالطبع ، كذبة أنت تقرأ القناعات الدینیة المكررة ، أنا ال أؤمن باإلله الشخصي و لم أنكر قط هذا لكنني أعبر 
بوضوح عن ذلك . إذا كان شيء ما في نفسي یمكن تسمیته دینیا  ، بالتالي فإن اإلعجاب غیر المحدود سیتملكني  لبنیة العالم 

طالما ان العلم یمكن أن یبینه .  

ألبرت أینشتاین 24	 آذار 1954 ."  

حدود النسبیة العامة  



بـالـرغـم مـن نـجاحـها و روعـتها فـإن وصـغ الحـركـة الـمقدم حـتى االن غـیر مـرضـي ، ربـما لـدیـك شـعور حـول قـضایـا غـیر محـلولـة 
( تحـدي  e	416 ) . أوال ن حـتى بـالـرغـم مـن أن سـرعـة الـضوةء هـي نـقطة الـبدایـة لـكل الـنرظـیة ، فـإنـه مـا یـزال مـجهوال مـاهـیة 

الضوء فعال . إن فهم ما هو الضوء سیكون الموضوع التالي .    

ثـانـیا ، لـقد رایـنا أن كـل شـيء الـذي لـه كـتلة یـسقط عـلى طـول الـجیودیـزیـا . و لـكن الـجیل ال یـسقط . بـشكل مـا الـمادة تـحته تـمنعه 
مـن الـسقوط . كـیف ؟ و مـن ایـن أتـت الـكتلة عـلى كـل حـال ؟ النسـبیة الـعامـة ال تـعطي أي إجـابـة ، فـي الـحقیقة إنـها ال تـصف 
الـمادة عـلى اإلطـالق . اعـتاد أینشـتایـن عـلى الـقول أن الـطرف األیسـر مـن مـعادالت الـحقل ، الـتي تـصف انـحناء الـفراغ – 
الـزمـن كاـنتـ غرـانیـت ، بیـنما الطـرف األیمـن التـي تصـف المـادة كاـنتـ رمال . و فيـ الحـقیقة عنـد هذـه النـقطة نحـن ماـ نزـال ال 
نـعلم مـا هـي الـمادة و مـا هـي الـكتلة ؟ ( و نـحن نـعلم حـتى الـقلیل عـن مـاهـیة الـمادة الـداكـنة ) . كـما هـو مـلحوظ لـلتو ، فـإنـه لـتغییر 
الـرمـل إلـى صخـر فـغننا اوال بـحاجـة لـفیزیـاء الـكمة و بـعدهـا فـي خـطوة أخـرى ، یـتم الـتوحـید مـع النسـبیة . و هـذا هـو بـرنـامـج بـقیة 

مغامرتنا .  

لـقد رأیـنا أیـضا أن الـمادة ضـروریـة مـن أجـل الـتمییز الـواضـح بـین الـفراغ و الـزمـن  و بـشكل خـاص لـفهم عـمل الـساعـات ، 
قـضبان الـمتر  و الـموازیـن . و لـكن یـبقى سـؤال : لـماذا هـناك واحـدات لـلكتلة ، الـطول و الـزمـن فـي الـطبیعة ؟ إن فـهم لـماذا 

القیاسات ممكنة سیكون من المواضیع األخرى لفیزیاء الكم .  

نـحن أیـضا نـعلم الـقلیل جـدا عـن الـخالء . و نـحن بـحاجـة لـفهم مـقدار الـثابـت الـكونـي و تـبعیته الـزنـیة و عـدد أبـعاد الـفراغ – 
الـزمـن .  فـقط بـعد ذلـك یـمكننا اإلجـابـة عـلى الـسؤال البسـیط : لـماذا هـناك مـفتاح بـعید حـتى اآلن ؟ النسـبیة الـعامـة ال تـساعـد هـنا . 
و سـوف نجـد أن الـصغر الـمالحـظ لـلثابـت الـكونـي یـتعارض مـع أبسـط شـكل  لـنظریـة الـكم ، وهـذا هـو أحـد األسـباب الـتي تـجعلنا 

بعیدین بعض الشيء عن الوصول ألعلى قمة الجبل ( المجلدVI	 ، صفحة 57 ) . 

  أخـیرا ، لـقد وضـعنا قـضیة أخـرى مـهمة تـحت الـسجادة . النسـبیة الـعاة تـمنع وجـود األجـسام الـنقطیة ، و بـالـتالـي الجسـیمات 
الـنقطیة . لـكن فـكرة الجسـیمات الـنقطیة هـي أحـد أسـباب طـرحـنا لـنقاط الـفراغ فـي الـمقام األول . مـا هـو الـمآل الـنهائـي لـفكرة 
نـقطة الـفراغ ؟ مـا الـذي یـقتضیه خـواص اآلفـاق ، مـن أجـل الـثقوب الـسوداء و الـسماء الـلیلیة ؟ أیـضا هـذه الـقضایـا تـبقى مـفتوحـة 

في هذه المرحلة .  

بـاخـتصار ، لـوصـف الحـركـة جـیدا ، نـحتاج لـوصـف دقـیق لـلضوء ، لـلمادة ، و الـخالء . بـتعبیر آخـر ، نـحن بـحاجـة  لـنعلم 
الـمزیـد   عـن كـل شـيء ! و إال ال یـمكننا أن نـأمـل اإلجـابـة عـلى األسـئلة حـول الـجبال ، الـساعـات و الـنجوم .و بـشكل خـاص نـحن 
بـحاجـة لـنعلم الـمزیـد عـن الـضوء و الـكادة و الـخالء عـند مـقایـیس صـغیرة  ( مجـلد V	 ، صـفحة 67 ). ونـحن بـحاجـة لـفهم 

النواحي المیكروسكوبیة للعالم .  

عـند  الـمقایـیس الـصغیرة انـحناء الـفراغ مـهمل . و یـالـتالـي لـناخـذ خـطوة للخـلف ، إلـى األوضـاع بـدون جـاذبـیة ، و نـدرس الحـركـة 
الـمیكروسـكوبـیة لـلضوء ، الـمادة و الـخالء ( صـفحة 8 ) . هـذا المـجال یـعرف بـفیزیـاء الـكم . یـبین الـشكل 1 فـي الـمقدمـة انـطباعـا 
عـن الـمواضـیع الـتي تـنتظرنـا . و بـالـرغـم مـن التبسـیط إلـى فـراغ – زمـن مسـطح ، فـإن الـمغامـرة جـمیلة و شـدیـدة : سـوف نـدرس 

الحركة عند أساس الحیاة .   

الملحق(أ) 

الواحدات ، القیاسات و الثوابت 

القیاسات هي مقارنات مع المعاییر . المعاییر تستند للواحدات  و العدید من جمل الواحدات  یتم استخدامها في كل العالم . 

كثـر هذـه المـعاییـر تعـطي القـوة للـمنظمة المـسؤولةـ عنـها . مثـل هذـه القـوة یمـكن أن یسـاء استـخدامهـا وهذـه هيـ الحـالةـ الیـوم مثال 
فـي صـناعـة الـحاسـب و لـم یـكن األمـر كـذلـك فـي الـماضـي الـبعید , الحـل هـو نـفسه فـي كـال الـحالـتین : نـظم مـعیار مسـتقل و شـامـل . 
مـن أجـل واحـدات الـقیاس ، هـذا حـدث فـي الـقرن الـثامـن عشـر:  مـن أجـل تـجنب سـوء االسـتخدام مـن قـبل الـمؤسـسات الـمسؤولـة / 
السـلطویـة ، إلزالـة الـمشاكـل الـمتعلقة بـالـمعایـیر الـمختلفة ، الـمتغیرة و غـیر الـمتكررة   و هـذه لـیس مـزحـة – لتبسـیط جـمع 
الـضرائـب و جـعلها أكـثر عـدال ، فـإن مجـموعـة مـن الـعلماء ، السـیاسـیین و االقـتصادیـین اتـفقوا عـلى مجـموعـة مـن الـواحـدات .                 

و هي تعرف بالنظام الدولي للواحدات و یختصر SI   و یعرف من قبل معاهدة دولیة ، اتفاقیة المتر .  

الـواحـدات یـحتفظ بـها مـن قـبل مـنظمة دولـیة / الـمؤتـمر الـعام لـألوزان و الـمقایـیس ، و مـنظماتـه الـتابـعة لـه ، الـلجنة الـدولـیة 
لـلوزان و الـمقایـیس و الـمكتب الـدولـي لـألوزان و الـمقایـیس (BIPM ) وكـلها نـشأت فـي أزمـة تـمامـا قـبل الـثورة الـفرنسـیة 

( مرجع 303)      



  SI وحدات

كـل وحـدات SI مـكونـة مـن وحـدات أسـاسـیة ، الـتي تـعاریـفها الـرسـمیة مـترجـمة مـن الـفرنسـیة إلـى اإلنجـلیزیـة ومـعطاة فـیما یـلي مـع 
تواریخ صیاغتها :  

الـثانـیة هـي الـفترة مـن 770 631 9192 فـترة إلشـعاع مـوافـق لـالنـتقال لمسـتویـین فـائـقة الـدقـة لـلحالـة األرضـیة لـذرة •
السیزیوم 133 ( 1967 ) *  

المتر هو طول مسار یقطعه الضوء في الخالء خالل زمن یبلغ 458 792 1/299 من الثانیة ( 1983) *  •

الكیلوغرام هو وحدة الكتلة و تساوي إلى كتلة الكیلوغرام النموذجي األولي ( 1901)* •

األمـبیر هـو تـیار ثـابـت الـذي إذا سـرى فـي نـاقـلین مسـتقیمین مـتوازیـین بـطول منتهـي ، بـمقطع عـرضـي مـهمل ووضـعا •
عـلى مـسافـة مـتر واحـد فـیما بـینهما فـي الـخالء ، سـینتج بـین هـذیـن الـناقـلین قـوة تـساوي 7-2.10 نـیوتـن لـكل مـتر طـول        

 *( 1948 )

الـكلفین ، واحـدة درجـة الحـرارة الـثیرمـودیـنامـیكیة ، و نسـبتها 1/273.16 مـن درجـة الحـرارة الـثیرمـودیـنامـیكیة •
لنقطة الماء الثالثیة (1967 ) *  

الـمول هـو مـقدار الـمادة لجـملة الـذي یـحتوي عـدد مـن الـمكونـات بـقدر عـدد الـذرات الـموجـودة فـي 0.012 كـیلوغـرام •
من الكربون 12 ( 1971)*  

الـشمعة هـي الشـدة الـضوئـیة فـي اتـجاه مـعین لـمنبع الـذي یـصدر إشـعاع وحـید الـلون بـتردد 540.1012 هـرتـز و لـه شـدة •
إشعاع في ذلك االتجاه تساوي (1/683 ) وات لكل ستیرادیان ( 1979 ) *  

نـالحـظ أن كـال مـن واحـدات الـزمـن و الـطول مـعرفـة بـخواص مـعینة لـمثال قـیاسـي للحـركـة ، وهـي الـضوء . بـمعنى 
آخر ، المؤتمر العام لألوزان و المقاییس یبین أن قیاس الحركة هو مطلب مسبق لتعریف و إنشاء الزمن و الفراغ  

الحـركـة هـي أسـاسـیة فـي كـل مـالحـظة و كـل قـیاس . و بـالـمناسـبة اسـتخدام الـضوء فـي الـتعاریـف مـقترح مـنذ 1827 
من قبل جاك بابینیه . ** 

مـن هـذه الـواحـدات األسـاسـیة كـل الـواحـدات األخـرى تـعرف بـالـضرب و التقسـیم . بـالـتالـي واحـدات SI تـملك الـخواص 
التالیة : 

واحـدات SI  تـشكل جـملة بـدقـة أحـدث مـا یـكون : كـل الـواحـدات مـعرفـة بـإحـكام أعـلى مـن إحـكام الـقیاسـات المسـتخدمـة •
عـادة . أیـضا إحـكام الـتعاریـف یـتم تحسـینه بـشكل مـنتظم . و االرتـیاب النسـبي الـحالـي لـتعریـف الـثانـیة هـو حـوالـي     
14-10 و لـلمتر حـوالـي 10- 10 و الـكیلو غـرام حـوالـي 9-10 و لـألمـبیر 7-10 و لـلمول أقـل مـن 6-10 و لـلكلفین 10-6 

و للشمعة 10-3 . 

واحـدات SI تـشكل جـملة مـطلقة : كـل الـواحـدات مـعرفـة بـحیث أنـه یـمكن تـكرارهـا فـي كـل تجهـیزات مـخبریـة مـناسـبة •
بـشكل مسـتقل و بـإحـكام عـالـي . و هـذا یـجنب الـكثیر مـن إمـكانـیة سـوء االسـتخدام مـن قـبل الـمنظمة الـواضـعة لـلمعیار  
( الـكیلوغـرام ، مـا یـزال مـعرف بـمساعـدة مـصطنعة جـمیلة ،هـي آخـر اسـتثناء لهـذا الشـرط ، الـبحث الـواسـع جـاري 
إلزالـة هـذه الـحقائـق الـمصطنعة مـن الـتعریـف – سـیأخـذ هـذا الـسابـق الـدولـي بـضع سـنین أخـرى . و هـناك طـریـقتین : 
[  . األول یـمكن أن یـتحقق فـي الـبلورات مـثل الـبلورات الـمصنوعـة مـن السـیلیكون الـنقي  عـد الجسـیمات ، أو تـثبیت 

[ مثل عالقة  طول موجة بروغلي أو تـأثیر جوزیفسون)    .  و األخیرة باستخدام أي عالقة تظهر فیها  

إن واحـدات SI   تـشكل نـظامـا عـملیا : الـواحـدات األسـاسـیة هـي مـقادیـر لـكمیات یـومـیة . و الـواحـدات المسـتخدمـة •
بـشكل مـتكرر لـها اسـماء قـیاسـیة و اخـتصارات . الـقائـمة الـكامـلة تـشمل سـبعة واحـدات أسـاسـیة الـتي أعـطیت لـلتو و 

الواحدات اإلضافیة ، هي واحدات مشتقة وواحدات مقبولة  

إن  الـواحـدات   SIاإلضـافـیة هـما اثـنتین : واحـدة الـزاویـة ( المسـتویـة) و تـعرف بـأنـها نسـبة الـقوس لـنصف الـقطر 
وهـي الـرادیـان  (rad)  ، ومـن أجـل الـزوایـا الـمجسمة تـعرف بـانـها نسـبة الـمساحـة الـمحتواة بـالـزاویـة إلـى مـربـع نـصف 

 . ( sr) لقطر و الوحدة هي ستیرادیان



الواحدات المشتقة ذات السماء الخاصة في كتابتها باإلنجلیزیة الرسمیة أي بدون أحرف كبیرة و تشدید هي :  

   

 ---

*الـرمـوز الـموافـقة هـي s , m , kg ,A ,K , mol & cd . الـنموذج األولـي الـدولـي لـلكیلوغـرام هـو أسـطوانـة مـن الـبالتـین – 
اإلیـردیـوم مـحفوظـة فـي BIPM فـي سـیفر فـي فـرنـسا ( مجـلد I ، صـفحة 100 )، مـزیـد مـن الـتفاصـیل حـول مسـتویـات ذرة 
 θ/°C = T /K – یـعرف بـأنـه θ السـیزیـوم عـد إلـى كـتاب حـول الـفیزیـاء الـذریـة . إن مـقیاس السـیلزیـوس لـدرجـة الحـرارة
273.15 ، ( مـرجـع 304 ) الحـظ الـفرق الـصغیر فـي الـرقـم الـذي یظهـر فـي تـعریـف الـكلفین . إن SI أیـضا یـنص عـلى : " 
عـندمـا یسـتخدم الـمول ، فـإن الـكیانـات االبـتدائـیة / األولـیة یـجب أن تحـدد و یـمكن أن تـكون ذرات ، جـزیـئات ، شـوارد ، 
إلـكترونـات ، جسـیمات أخـرى أو مجـموعـات محـددة مـن مـثل هـذه الجسـیمات . فـي تـعریـف الـمول ،  یـفهم أن ذرات الـكربـون 12 
غـیر متحـدة ، عـند الـراحـة و فـي  حـالـتها األرضـیة . و فـي تـعریـف الـشمعة فـإن تـردد الـضوء یـقابـل nm 555.5 أي الـلون 

األخضر حوالي طول الموجة الذي تكون فیه العین أكثر حساسیة .  

**جاك بابینیه ( ولد في لوسینیان 1794 و توفي في باریس 1874 ) فیزیائي ، نشر أعمال مهمة في البصریات . 
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نـالحـظ أن كـل الـتعاریـف لـلواحـدات ، فـإن الـكیلوغـرام فـقط یظهـر فـقط فـي قـوة 1 ، 0 و 1- . هـل یـمكنك تحـدیـد السـبب ؟ ( تحـدي 
s 417 ) . إن واحـدات SI غـیر الـمقبولـة هـي الـدقـیقة ، الـساعـة ، الـیوم ( لـلزمـن ) ، الـدرجـة π /10 800 rad = °1 ، الـثانـیة 

π /648 000 rad = ''1  ( للزوایا ) ، اللتر و الطن . كل الواحدات األخرى یجب تجنبها .  

كل واحدات SI تجعل أكثر عملیة بإدخال السماء المعیاریة و المختصرات لقوى من عشرة و هذا ما یعرف بالسوابق : * 

واحـدات SI تـشكل جـملة كـامـلة : هـي تـغطي بـشكل مـنهجي المجـموعـة الـكامـلة مـن الـقیم الـقابـلة لـلقیاس فـي •
الفیزیاء .أیضا هي تثبت الواحدات من أجل كل العلوم أیضا . 

 ----

*بـعض هـذه األسـماء هـي مـخترعـة ( الـیوكـتو تـبدو مـشابـهة لـلكلمة الـالتـینیة octo " ثـمانـیة " ، الـزیـبتو تشـبه الـكلمة الـالتـینیة 
[ تـعني سـتة أضـعاف     ، ] yotta ، septum و zetta تشـبهها و exa & peta تسـیه الـكلمات اإلغـریـقیة 
و خـمسة أضـعاف / أمـثال ، و الـمختصرات غـیر الـرسـمیة مـشابـهة لـلكلمات الـالتـینیة الـمعبرة عـن تـسعة ، عشـرة ، أحـد عشـر ، 
 " femten مـن femto ثـمانـي عشـر " و " atten  مـن atto ) و اثـنا عشـر ) وبـعضها هـي مـن الـدانـماركـیة / الـنرویـجیة
  nanus عشـرة " ، مـن" decem مـائـة " ، مـن " centum ألـف " ، مـن " mille خـمسة عشـر ) و بـعضها مـن الـالتـینیة ( مـن
[ تـعني صـغیر ،  " قـزم" .وبـعضها مـن اإلیـطالـیة ( مـن piccolo تـعني صـغیر ) ، بـعضها مـن الـیونـانـیة ( مـیكرو مـن 
 ] [ تـعني ألـف ، مـیغا مـن  [ تـعني مـائـة ، kilo  مـن  [ تـعني عشـرة ، hecto مـن     ،  deca-deka

[ تعني فائق الضخامة )   [ تعني عمالق ، تیرا من   تعني كبیر ، جیغا من 

تـرجـم : لـقد عـلقت فـي زحـمة السـیر بـحیث احـتجت إلـى مـیكرو قـرن لـمدة بـیكو بـار ثـانـیة و اسـتهالك وقـود  سـیارتـي الـمتوسـط 
 (   418 e تحدي ) . كان ضخما : لقد كان عشري میللي متر مربع

واحـدات SI تـشكل جـملة عـالـمیة / شـامـلة  : یـمكن أن تسـتخدم فـي الـمهن ، فـي الـصناعـة ، فـي الـتبادل الـتجاري ، فـي •
البیت ، في التعلیم و في البحث . و هي یمكن حتى أن تستخدم من قبل  حضارات خارج األرض إذا وجدت  

 واحـدات SI تـشكل جـملة مـتوافـقة مـع ذاتـها : الجـداء أو بـاقـي الـقسمة لـواحـدتـین مـن واحـدات SI هـو أیـضا واحـدة مـن •
واحدات SI وهذا یعني من حیث المبدأ نفس المختصر أي SI یمكن أن یستخدم لكل واحدة  

االسمالقوةاالسمالقوةاالسمالقوةاالسمالقوة

  101

 102

 103

 106

 109

 1012

1015

 de – دیكا

 h – هكتو

  k – كیلو

  M – میغا

   G – جیغا

  T – تیرا

P – بیتا

  10-1

 10-2

 10-3

 10-6

 10-9

 10-12

10-15

 d – دیسي

 c – سنتي

 m – میللي

 µ – میكرو

   n – نانو

  p –  بیكو

f – فیمتو

  1018

 1021

 1024

غیر رسمیة 

 1027

 1030

 1033

1036

 E –  إكسا

 Z –  زیتا

 Y – یوتا

   X – إكسنتا

  W –  ویكتا

 V – فیندیكتا

U – یودیكتا

  10-18

 10-21

 10-24
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 10-27

 10-30

 10-33

10-36

 a – أتو

 z – زبتو

 y –  یوكتو

   x – كسننو

  w –  ویكو

 v – فیندیكو

u - أودیكو



واحـدات SI لیسـت فـقط  المجـموعـة الـممكنة الـتي تـحقق كـل هـذه الشـروط و لـكن هـي الجـملة الـوحـیدة الـقائـمة الـتي  تـحققها * فـي 
المسـتقبل الـقریـب ، تخـطط BIPM  إلعـادة تـدقـیق واحـدات SI بـاسـتخدام مخـطط مـكعب الـفیزیـاء الـمبین فـي الـشكل 1 ( صـفحة 

  .   , e , k & NA 8 ) وهذا سیتحقق بالتثبیت باإلضافة إلى قیم c & Kcd و أیضا قیم  

 ] إن القیم المقترحة هي : 

 . ]

تـعریـف الـثانـیة سـیتم االحـتفاظ بـه ، مـن أجـل تـجنب اإلحـكام الـمنخفض لـكل الـقیاسـات الـمعروفـة لـ G . و تـفاصـیل هـذا المسـتقبل 
                                                           www.bipm.org/en/measurement-units/new-si فــــي  واردة  الـــــــــــــــــــجــــدیــــدة   SI لـ  

  www.bipm.org/utils/pdf/si-brochure-draft-2016.pdf  و

معنى القیاس  

كل قیاس هو مقارنة مع معیار . بالتالي أي قیاس یتطلب مادة لتحقیق المعیار ( حتى معیار السرعة ) و اإلشعاع لتحقیق 
  ( 419 e تحدي ) المقارنة ( تحدي  لتحقیق المقارنة

*بـعیدا عـن الـواحـدات الـدولـیة ، هـناك أیـضا واحـدات محـلیة و أكـثر الـواحـدات المحـلیة الـتي مـا تـزال تسـتخدم هـي مـن الـعصر  
الـرومـانـي . الـمیل یـأتـي مـن milia passum   الـذي یسـتخدم ألـف خـطوة ( مـضاعـفة ) طـول كـل مـنها mm 1480 ، و الـیوم 
unica/ 1852 . الـبوصـة تـأتـي مـن m الـمیل الـفضائـي كـما تـم تـعریـفه بـأنـه دقـیقة مـن قـوس سـطح األرض یـعرف بـأنـه تـمامـا
onzia ( جـزء مـن اثـني عشـر – هـي اآلن قـدم ) الـرطـل ( مـن pondere ، یـزن ) یسـتخدم كـترجـمة لـلیبرة – مـیزان – و الـذي 
هـو أصـل اخـتصاره lb . حـتى عـادة الـعد بـالـدزیـنات بـدال مـن العشـرات هـي مـن أصـل رومـانـي . و هـذه و كـل  الـوحـدات األخـرى 
الـمضحكة مـثل الجـملة الـتي كـل الـواحـدات فـیها تـبدأ بـ ' f '  و الـتي تسـتخدم furlong/fortnight كـواحـدة للسـرعـة هـي اآلن 

  . SI تعرف رسمیا كمضاعفات لواحدات

فضول و تحدیات مرحة حول الواحدات  

الـثانـیة ال تـقابـل 400 86 /1  جـزء مـن الـیوم بـعد اآلن بـالـرغـم مـن أنـها كـانـت كـذلـكم فـي عـام 1900 ، األرض اآلن تسـتغرق 
حـوالـي 86.400.002 فـي دروتـها بـحیث أن خـدمـة  دوران األرض الـدولـیة یـجب أن تـدخـل بـانـتظام الـثانـیة الـكبیسة الـتي تـضمن 
أن الـشمس فـي أعـلى نـقطة لـها فـي الـسماء فـي تـمام الـساعـة الـثانـیة عشـر ** و الـزمـن الـمعرف بهـذا الـشكل هـو إحـداثـیات الـزمـن 
الـعالـمي ، و سـرعـة دوران األرض أیـضا تـتغیر بـانـتظام مـن یـوم آلخـر ، بسـبب الـطقس و السـرعـة الـوسـطیة لـلدوران حـتى 
تـتغیر مـن الشـتاء لـلصیف بسـبب الـتغیرات فـي الـقلنسوة الجـلیدیـة الـقطبیة و بـاإلضـافـة لـذلـك الـتناقـص الـمتوسـط مـع الـزمـن ، بسـبب 
االحـتكاك الـناتـج عـن الـمد و الجـزر . مـعدل إدخـال الـثوانـي الـكبیسة بـالـتالـي هـو أعـلى مـن مـرة كـل 500 یـوم و هـذا لـیس ثـابـت مـع 

الزمن . 

 *  *  

إن عـدم اسـتخدام واحـدات  SI یـمكن أن یـكون مـكلفا فـي عـام 1999 فـقدت نـاسـا قـمرا صـناعـیا بسـبب أن بـعض مـبرمـجي 
البرمجیات استخدموا واحدات محلیة بدال  واحدات  SI في جزء من البرنامج .  و نتیجة استخدام األقدام بدال من األمتار 

فـإن قـمر الـدوران حـول الـمریـخ السـتقصاء مـناخـه تحـطم فـي عـلى الـكوكـب بـدال مـن أن یـدور حـولـه ، و الـخسارة كـانـت حـوالـي 
مائة ملیون یورو.**  

 *  *

الـمقادیـر الـمقاسـة بـأكـثر دقـة فـي الـطبیعة هـي الـترددات بـالـمیلي ثـانـیة لـلنابـضات ، *** و تـردد انـتقاالت ذریـة ضـیقة مـعینة ،               
و ثـابـت ریـدبـیرغ للهـیدروجـین الـذري ، الـذي یـمكن كـلها  قـیاسـها بـدقـة تـعریـف الـثانـیة . انـتقال  السـیزیـوم الـذي یـعرف الـثانـیة لـه 

عرض خط منتهي الذي یحد من الدقة الممكن تحقیقها : الحد هو حوالي 14 رقم / خانة.  

 *  *

http://www.bipm.org/en/measurement-units/new-si
http://www.bipm.org/utils/pdf/si-brochure-draft-2016.pdf


أقـل دقـة مـقاسـة لـلثوابـت األسـاسـیة فـي الـفیزیـاء هـي لـثابـت الـجاذبـیة G ، و ثـابـت االقـتران الـقوي αs . حـتى الـدقـة األقـل الـمعروفـة 
هي عمر الكون و كثافته ( أنظر الجدول 14 ) ( صفحة 308 ) .  

 *  *

تـغیرات الـكمیات غـالـبا مـن السهـل بـكثیر أكـثر مـن قـیاسـها مـن قـیمها . مـثال كـواشـف مـوجـة الـجاذبـیة ، الـحساسـیة الـمحققة فـي عـام 
1992  كـانـت Δl/l = 3.10-19 مـن أجـل أطـوال مـن مـرتـبة 1m ( مـرجـع 306 ). بـتعبیر آخـر مـن اجـل بـلوك بـحوالـي مـتر 
مـكعب واحـد مـن الـمعدن مـن الـممكن قـیاس تـغیرات الـطول بـأصـغر بـحوالـي 300 مـرة مـن نـصف قـطر الـروتـون . و هـذه 
الـتجارب تـم التخـلي عـنها اآلن بـواسـطة مـقایـیس الـتداخـل الحـلقیة . إن مـقایـیس الـتداخـل الحـلقیة الـتي تـقیس فـروقـات الـتردد إلـى 

21-10 قد تم تصنیعها و هي ما تزال تحسن . ( مرجع 307  ) .  

 *  *

جـدول الـسوابـق یـغطي 72 مـرتـبة لـلقیمة . كـم مـقدار الـسوابـق اإلضـافـیة الـتي سـنحتاجـها ؟ حـتى الـقائـمة الـموسـعة سـتشمل فـقط 
جـزءا صـغیرا مـن الـمجال الـالنـهائـي لـإلمـكانـیات , هـل الـمؤتـمر الـعام لـألوزان و الـمقایـیس یـجب أن یسـتمر لـألبـد فـي تـعریـف عـدد 

  . ( 420 s تحدي ) ؟ لماذا ؟ SI النهائي من  سوابق

 ----

*إن موقعهم على اإلنترنت hpiers.obspm.fr  یعطي مزید من المعلومات حول تفاصیل هذه اإلضافات كما 
  .BIPM وهو موقع  www.bipm.fr و هو أحد مواقع اإلنترنت العسكریة المفیدة أنظر أیضا maia.usno.navy.mil

**هذه القصة هي قدیمة و لكن مزیفة عن أسطورة تدعي أن فقط ثالثة بلدان في العالم ال تستخدم واحدات SI : لیبریا ، 
الوالیات المتحدة و میانمار .  

*** عـرض هـذا الـعمل الـرائـع مـعطى مـن قـبل J.H.TAYLOR ، تـوقـیت النجـم الـنابـض و الـجاذبـیة النسـبیة ، أعـمال فـلسفیة 
للجمعیة الملكیة ، لندن A341  ، صفحة 117-134 ، 1992 .   

الفیلسوف الفرنسي فولتیر بعد لقائه مع نیوتن نشر قصة اآلن هي شهیرة بأن االرتباط بین سقوط األجسام و حركة القمر 
اكتشف من قبل نیوتن عندما رأى تفاحة تسقط من شجرة . بعد أكثر من قرن من ذلك تماما قبل الثورة الفرنسیة فإن لجنة من 
العلماء قررت أن تأخذ واحدة القوة بإحكام القوة المطبقة من قبل الجاذبیة على تفاحة قیاسیة و تسمیها باسم العالم اإلنجلیزي. 

بعد دراسة واسعة وجد أن كتلة التفاحة القیاسیة كان g 101.9716  ووزنها سمي نیوتن واحد . ومنذ ذلك الحین الزوار 
للمتحف في سیفر قرب باریس كانوا قادرین على اإلعجاب بالمتر القیاسي و الكیلو غرام القیاسي و التفاحة القیاسیة * 

اإلحكام و دقة القیاسات 

القیاسات هي أساس الفیزیاء و كل قیاس فیه خطأ . األخطاء ناتجة عن نقص اإلحكام ، أو نقص الدقة . و اإلحكام یعني   

مقدار تكرار النتیجة عند تكرار القیاس ، الدقة هي الدرجة التي تقابل بها النتیجة القیمة الفعلیة .  

نقص اإلحكام ناتج عن األخطاء العرضیة / غیر المقصودة أو العشوائیة ، و هي تقاس بشكل أفضل باالنحراف المعیاري ، 
عادة یرمز له بـ σ و یعرف بالشكل :  

 !

 ( 421 s تحدي ) ( ؟  n في العالقة بدال من n-1 هل یمكن أن تتخیل لماذا یستخدم )  xi حیث  متوسط القیاسات

http://www.bipm.fr


من أجل أكثر التجارب فإن توزع القیاسات یمیل ألن یكون توزع طبیعي ، أیضا یعرف بالتوزع الغوصي متى كان عدد 
القیاسات یزداد . التوزیع المبین في الشكل 302 یوصف بالعالقة  : 

 !

  2.35 σ لـالنحـراف الـمعیاري أیـضا یـعرف بـالـتفاوت / الـتبایـن . مـن أجـل الـتوزیـع الـغوصـي لـقیم الـقیاس ، یـكون σ2  إن الـمربـع
 . ( 422 e تحدي )  هوالعرض الكامل عند نصف القیمة األعظمیة

إن نـقص الـدقـة هـو نـاتـج عـن األخـطاء الـنظامـیة / الـمنهجیة عـادة هـذه یـمكن تـقدیـرهـا فـقط . و هـذا الـتقدیـر غـالـبا یـضاف لـألخـطاء 
الـعشوائـیة إلنـتاج الخـطأ التجـریـبي الـكلي ، فـي بـعض األحـیان یـعرف بـاالرتـیاب الـكلي ( الـمرجـع 309). والخـطأ النسـبي أو 

االرتیاب هو النسبة بین الخطأ و القیمة المقاسة .    

مـثال قـیاس احـترافـي سـیعطي نـتیجة مـثل m (6 ) 0.312 . الـعدد بـین قـوسـین هـو االنحـراف الـمعیاري σ بـواحـدات األرقـام 
األخـیرة . كـما بـینا أعـاله ، یـفترض الـتوزیـع الـغوصـي لـنتائـج الـقیاس . بـالـتالـي قـیمة   m (6 ) 0.312 تـقتضي أن الـقیمة الـفعلیة 

  : (  423 e تحدي ) یتوقع أن تقع بین

-  0.312±0.006 m 1 باحتمال %68.3 وبالتالي في هذا المثال هي ضمنσ ضمن

-  0.312±0.012 m 2 باحتمال %95.4 وبالتالي في هذا المثال هي ضمنσ ضمن

-  0.312±0.018 m 3 باحتمال %99.73 وبالتالي في هذا المثال هي ضمنσ ضمن

-  0.312±0.024 m 4 باحتمال %99.9937 وبالتالي في هذا المثال هي ضمنσ ضمن

-  0.312±0.030 m 5 باحتمال %99.99943 وبالتالي في هذا المثال هي ضمنσ ضمن

-  0.312±0.036 m 6 باحتمال %999 99.999 وبالتالي في هذا المثال هي ضمنσ ضمن

-  0.312±0.041 m 7 باحتمال %74 999 999 99.999 وبالتالي في هذا المثال هي ضمنσ ضمن

( تحدي s 424  ) هل األرقام السابقة صحیحة ؟  

 ---

كـي نـكون واضـحین هـذه نـكتة   ال یـوجـد مـعیار لـلتفاحـة و إن مـالـكي أشـجار الـتفاح  فـي بـریـطانـیا و فـي الـوالیـات 
المتحـدة یـدعـون الـنزاهـة بـإعـادة غـرس الشجـرة األصـلیة الـتي اسـتبصر عـندهـا نـیوتـن .  ( الـمرجـع 308 ) . إن 
اخـتبارات DNA قـد أجـریـت حـتى التـخاذ الـقرار حـول إذا مـا كـان كـل هـذا أتـى مـن نـفس الشجـرة . و الـنتیجة كـانـت 

بالتأكید أن الشجرة في MIT  على عكس الشجرة البریطانیة ، هي زائفة .  



 ]

الشكل 123 التجربة المحكمة و توزیع قیاساتها . اإلحكام یكون عالي إذا كان عرض التوزیع ضیق ، و الدقة عالیة إذا كان 
مركز التوزیع متفق مع القیمة الفعلیة 

الحـظ أن االنحـرافـات الـمعیاریـة  لـها رقـم واحـد ، عـلیك أن تـكون خـبیرا عـالـمیا لتسـتخدم اثـنین ، و أبـله لتسـتخدم أكـثر . و إذا لـم 
یعطى أي انحراف معیاري یفترض أنه یساوي (1 ) . و بالنتیجة  بین المحترفین km & 1000 m 1 لیسا نفس الطول . 

مـا الـذي یحـدث لـألخـطاء عـندمـا قـیاس قـیمتین A & B یجـمعان أو یـطرحـان ؟ إذا كـانـت كـل الـقیاسـات مسـتقلة  - أو غـیر 

[ و مـن أجـل الجـداء أو النسـبة  مـترابـطة – فـإن االنحـراف الـمعیاري للمجـموع و الـفرق یـعطى بـالـشكل 

[  حــیث ρ حــدود تــمثل االنحــرافــات  لــلقیمتین الــمقاســتین غــیر الــمترابــطتین C & D الــنتیجة هــي   
المعیاریة النسبیة .  

  ( 425 s تحدي ) 0.3 : ما هي قیمة السرعة المقاسة ؟ s افترض أنك تقیس جسما یتحرك لمتر واحد في

حدود اإلحكام  

مـا حـدود الـدقـة و اإلحـكام ؟ لـیس هـناك طـریـقة مـن حـیث الـمبدأ لـقیاس مـسافـة x بـإحـكام أعـلى مـن 61 رقـم ، ألنـه فـي الـطبیة 

[ . ( هـل هـذه النسـبة أیـضا صـالـحة لـلقوة  النسـبة بـین أكـبر و أصـغر طـول مـقاس هـو 
أو الحجـم ؟) ( تحـدي  ( تحـدي e 426 ) . فـي المجـلد الـنهائـي لـكتابـنا دراسـات الـساعـات و قـضبان الـمتر تـقوي هـذا الـنظري ؟              

( مجلد  VI ، صفحة 93 ) .  

لـكن لـیس مـن الـصعب اسـتنتاج مـزیـد مـن الحـدود الـعملیة الـصارمـة . ال یـوجـد آلـة یـمكن تـخیلها تسـتطیع قـیاس كـمیات بـإحـكام 
أعـلى مـن قـیاس قـطر األرض ضـمن أصـغر طـول مـقاس ، حـوالـي m 19-10 أي هـذا حـوالـي 26  رقـم لـإلحـكام . و بـاسـتخدام حـد 
أكـثر واقـعیة الـبالـغ آللـة بـقیاس m 1000 یـقتضي حـد مـن 22 رقـم / خـانـة . ذا كـما هـو مـتوقـع أعـاله ، قـیاسـات الـزمـن فـعال تـحقق 
17 خـانـة مـن اإلحـكام فـإنـها قـرب الحـد الـعملي ، ألنـه بـعیدا عـن الـقیاس ، لـیس هـناك قـید عـملي إضـافـي : الـكلفة . فـي الـحقیقة 

الخانة اإلضافیة في إحكام القیاس غالبا تعني خانة إضافیة في كلفة التجهیزات .   

الثوابت الفیزیائیة  

فـي الـفیزیـاء الـمالحـظة الـعامـة تسـتنتج مـن الـمالحـظة األسـاسـیة . بـالـنتیجة الـعدیـد مـن الـقیاسـات یـمكن اسـتنتاجـها مـن الـقیاسـات 
األكثر أساسیة . القیاسات األكثر أساسیة هي تلك العائدة للثوابت الفیزیائیة . 

الجـداول الـتالـیة تـعطي أفـضل الـقیم الـعالـمیة ألكـثر الـثوابـت الـفیزیـائـیة أهـمیة و خـواصـها الجسـیمات – فـي واحـدات SI و فـي 
بـعض الـواحـدات الـشائـعة أیـضا – كـما نشـرت فـي الـمراجـع الـقیاسـیة ( الـمرجـع 310 ) . الـقیم هـي مـتوسـطات عـالـمیة ألفـضل 
الـقیاسـات الـتي تـمت حـتى اآلن . و كـما هـو ومـعتاد فـإن األخـطاء التجـریـبیة الـتي تـتضمن الـعشوائـیة و األخـطاء الـنظامـیة 



الـمقدرة ، مـعبر عـنها بـإعـطاء االنحـراف الـمعیاري فـي آخـر األرقـام . و فـي الـحقیقة وراء كـل مـن األعـداد فـي الجـداول الـتالـیة 
هناك قصة طویلة تستحق أن تروى ولكن لیس هناك مجال كاف لذلك ( مرجع 311 )  

مـن حـیث الـمبدأ كـل الـخواص الـكمیة لـلمادة یـمكن حـسابـها بـواسـطة نـظریـة الـكم و قـیم الـثوابـت الـفیزیـائـیة الـمعینة  ( مـرجـع  
مـرجـع 310) . مـثال الـلون ، الـكثافـة ، و خـواص الـمرونـة یـمكن تـوقـعها بـاسـتخدام الـمعادالت لـنموذج الـقیاسـي لـفیزیـاء الجسـیمات 

و قیم الثوابت األساسیة التالیة  ( مجلد I  ، صفحة 261 ) . 

الجدول 11 الثوابت الفیزیائیة األساسیة 

االرتیاب aالقیمة بواحدات SIالرمزالكمیة

SI الثوابت التي تعرف واحدات القیاس
 cسرعة الضوء في الخالء

  c النفوذیة في الخالء

  c السماحیة في الخالء

ثابت بالنك األصلي  

ثابت بالنك  

كم الفعل  

شحنة البوزیترون  

ثابت بولتزمان  

ثابت الجاذبیة  

ثابت اقتران الجاذبیة  

الثوابت األساسیة ( المجهولة األصل)

 عدد أبعاد الفراغ –الزمن  

ثابت البنیة الدقیقة d أو 

  e.m. ثابت اقتران

ثابت اقتران فیرمي dأو 

ثابت االقتران الضعیف 

زاویة المزج الضعیف 

 d ثابت االقتران القوي

]

]
]

 ]

]
]

]



الجدول 11  ( تابع ) الثوابت الفیزیائیة األساسیة 

االرتیاب aالقیمة بواحدات SIالرمزالكمیة

  CKM مصفوفة مزج الكوارك

   Jarlskog ثابت

m لمزج النیوترینو PMNS

كتل الجسیمات األولیة ( المجهولة األصل)

كتلة اإللكترون  

كتلة المیوون  

كتلة تاو  

 EI. كتلة النیوترینو

كتلة نیوترینو المیوون 

كتلة نیوترینو تاو  

كتلة الكوارك الصاعد 

كتلة الكوارك النازل 

كتلة الكوارك الغریبة 

كتلة الكوارك الساحرة 

كتلة الكوارك السفلي 

كتلة الكوارك العلوي 

كتلة الفوتون  

 W كتلة البوزون

 Z كتلة البوزون

كتلة هیغز 

كتلة الغلوون  

كتل الجسیمات المركبة  

كتلة البروتون  

كتلة النیوترون 

وحدة الكتلة الذریة 

]

]

]

]
]



.a االرتیاب : االنحراف المعیاري ألخطاء القیاس   

 10-19  m – 1026 m فقط یقاس من : b.

.c  ثابت تعریف   

.d  كـل ثـوابـت االقـتران تـعتمد عـلى انـتقال كـمیة الحـركـة 4 ، كـما مشـروح فـي الـفقرة حـول إعـادة الـتطبیع / الـتسویـة . ( صـفحة 

131 ) . ثـابـت الـبنیة الـدقـیقة هـو االسـم الـتقلیدي لـثابـت االقـتران الكهـرطیسـي  gem فـي حـال نـقل كـمیة الحـركـة 4 الـبالـغ 

[ الــذي هــو اصــغر كــمیة مــمكنة . و عــند انــتقاالت   عــالــیة لــكمیة الحــركــة فــإنــه یــملك قــیم أكــبر مــثل 

  ]

عــــلى الــــعكس فــــإن ثــــابــــت االقــــتران الــــقوي یــــملك قــــیم أخــــفض عــــند انــــتقال كــــمیة حــــركــــة أعــــلى مــــثل 

 ]

[ فـإن الـقیمة  لـماذا كـل هـذه الـثوابـت الـفیزیـائـیة  األسـاسـي لـها الـقیم الـتي لـها ؟  بـالنسـبة ألي ثـابـت أسـاسـي ذو بـعد مـثل كـم الـفعل 
العددیة لها فقط معنى تاریخي . و هي Js 34-10 . 1.054 بسبب تعریف SI للجول و الثانیة . 

الـسؤال هـو لـماذا قـیمة ثـابـت الـبعد لیسـت أكـبر أو أصـغر بـالـتالـي دائـما تـحتاج لـلمرء أن یـفهم أصـل بـعض األعـداد عـدیـمة األبـعاد 

 . α و  ] c , G ,التي تعطي النسبة بین ثابت و الواحدة الطبیعیة المقابلة المعرف بالشكل

( مجـلد IV صـفحة 207  ) : مـزیـد مـن الـتفاصـیل وقـیم الـواحـدات الـطبیعیة مـعطاة الحـقا . إن فـهم أحـجام الـذرات ، الـناس ، 
األشـجار ، و الـنجوم و فـترة الـعملیات الجـزیـئیة و الـذریـة أو كـتلة الـنوى و الـجبال یـقتضي فـهم النسـب بـین هـذه الـقیم و الـواحـدات 
الـطبیعیة الـمقابـلة . و الشـيء األسـاسـي لـفهم الـطبیعة هـو بـالـتالـي فـهم كـل النسـب ، و بـالـتالـي كـل الـثوابـت عـدیـمة األبـعاد . و إن 

السعي لفهم كل النسب بما فیها ثوابت البنى الدقیقة α نفسها یكتمل في المجلد األخیر من مغامرتنا .  

الثوابت األساسیة تعطي القیاسات عالیة اإلحكام التالیة .    

الجدول 12 الثوابت الفیزیائیة المشتقة 

االرتیابالقیمة بواحدات SIالرمزالكمیة



الجدول  12 ( تابع ) الثوابت الفیزیائیة المشتقة 

مقاومة الموجة في الخالء 
عدد أفوغادرو 

عدد لوشمیدت عند  
 273.15K &101325Pa

ثابت فاراداي 
ثابت الغاز العام 

الحجم المولي لغاز مثالي عند 
 273.15K &101325Pa

 a ثابت ریدبیرغ
كم الناقلیة  

كم الفیض المغناطیسي 
نسبة تردد جوزیفسون 

ثابت فون كلیتسینغ 
ماغنترون بور  

نصف قطر اإللكترون الكالسیكي 
طول موجة كومبتون لإللكترون  

  a نصف قطر بور]]]

االرتیابالقیمة بواحدات SIالرمزالكمیة



a من أجل الكتلة الالنهائیة للنواة 

بعض الخواص المفیدة لبیئتنا المحلیة معطاة في الجدول التالي : 

الجدول 13 الثوابت الفلكیة 

كم الدوران  
شحنة البوزیترون النوعیة 

تردد السیكلوترون لإللكترون  
العزم المغناطیسي لإللكترون  

العامل g لإللكترون  
نسبة كتلة الموون – اإللكترون 

العزم المغناطیسي للموون 
العامل g للموون  

نسبة كتلة البروتون – اإللكترون  
 شحنة البروتون النوعیة  

طول موجة كومبتون للبروتون  
الماغنترون النووي  

العزم المغناطیسي للبروتون  

ثابت ستیفان – بولتزمان 
ثابت إزاحة فین  
اإللكترون فولت  

ثابت أجزاء تحویل اإلنتروبي 
 TNT محتوى الطاقة في

]]]



الجدول 13 ( تابع ) الثوابت الفلكیة 

القیمةالرمزالكمیة

  1990 a السنة المداریة
السنة المداریة 1994 
الیوم الفلكي المتوسط  

  b المسافة المتوسطة لألرض –الشمس
  b الوحدة الفلكیة

  b السنة الضوئیة ،استنادا إلى سنة جولیان
   Parsec بارسیك / فرسخ نجمي

كتلة األرض  
ثابت الجاذبیة المركزي األرضي  

طول األرض الجاذبي  
 c نصف قطر األرض االستوائي

 c نصف قطر األرض القطبي
 c تسطح األرض

كثافة األرض المتوسطة  
عمر األرض  

جاذبیة األرض العادیة  
الضغط الجوي القیاسي لألرض  

نصف قطر القمر  
نصف قطر القمر  

كتلة القمر  
  d مسافة القمر المتوسطة

  d   مسافة القمر المتوسطة عند الحضیض

  d  مسافة القمر المتوسطة عند األوج

  e حجم القمر النظامي
الكثافة المتوسطة للقمر  

جاذبیة سطح القمر  
كتلة المشتري  

نصف قطر المشتري ، اإلستوائي 
نصف قطر المشتري ، القطبي  

مسافة المشتري المتوسطة عن الشمس  
جاذبیة سطح المشتري 

الضغط الجوي للمشتري  
كتلة الشمس  

طول الشمس الجاذبي  
ثابت الجذابیة في مركز الشمس  

]]



a ثـابـت تـعریـف ، مـن االعـتدال الـربـیعي لـالعـتدال الـتالـي ، وقـد اسـتخدم لـتعرف الـثانـیة . ( تـذكـر : π ثـانـیة هـو حـوالـي نـانـوقـرن ) 
والـقیمة فـي عـام 1990 هـي أقـل بـحوالـي 0.7s تـقابـل تـباطـؤ تـقریـبا ms/a 0.2 . ( انـتبه : لـماذا؟) ( تحـدي s 427 ) هـناك حـتى 
عـالقـة تجـریـبیة لـتغیر طـول الـسنة مـع الـزمـن ( الـمرجـع  ) هـناك حـتى عـالقـة تجـریـبیة لـتغیر طـول الـسنة مـع الـزمـن ( الـمرجـع 

 . ( 312

b اإلحـكام الـمذهـل فـعال فـي الـمسافـة الـمتوسـطة لـألرض – الـشمس هـو فـقط  اإلحـكام الـمذهـل فـعال فـي الـمسافـة الـمتوسـطة 
لـألرض – الـشمس هـو فـقط m 30 یـنتج مـن الـمتوسـطات الـزمـنیة لـإلشـارات الـمرسـلة مـن األقـمار الـدوارة فـایـكنغ و الـمركـبات 
الـتي حـطت عـلى الـمریـخ الـمأخـوذة خـالل فـترة عشـریـن عـامـا . الحـظ أن االتـحاد الـدولـي لـلفلك یـمیز الـمسافـة الـمتوسـطة لـألرض 
– الـشمس مـن الـوحـدة الـفكیة نـفسها ، واألخـیرة تـعرف بـأنـها طـول ثـابـت و دقـیق . أیـضا الـسنة الـضوئـیة هـي وحـدة تـعرف بـعدد 

  www.iau.org/public/measuring و لمزید من التفاصیل أنظر .  IAU دقیق من قبل

  

c شـكل األرض یـوصـف بـشكل أكـثر إحـكامـا بـواسـطة نـظام الـجیودیـزیـا الـعالـمي . آخـر إصـدار یـعود لـعام 1984 و مـن أجـل 

عـرض شـامـل لخـلفیته و تـفاصـیله ، أنـظر مـوقـع www.wgs84.com . اتـحاد الـجیودیـزیـا الـدولـي دقـق الـبیانـات فـي عـام 2000 
و إن أنـصاف أقـطار و التسـطح الـمعطاة هـنا ، هـي مـن أجـل نـظام الـمد و الجـزر الـوسـطي . وهـي تـختلف عـن تـلك الـعائـدة لـنظام 

المد و الجزر الصفري و األنظمة األخرى بمقدار m 0.7 تقریبا . و التفاصیل تشكل علما بذاته .  

d مــقاســة مــن الــمركــز إلــى الــمركــز . إلیــجاد الــموضــع الــدقــیق لــلقمر فــي الــسماء عــند تــاریــخ مــعین أنــظر صــفحة 
www.fourmilab.ch/earthview/moon_ap_per.html . من أجل الكواكب أنظر الصفحة  

www.fourmilab.ch/solar/solar.html و الصفحات األخرى في نفس الموقع .  

e الزوایا معرفة كالتالي :  درجة واحدة = π/180 rad = 1° ، دقیقة واحدة = '1 = 60/°1 ، ثانیة واحدة = ''1 = 60/'1  

. إن الـواحـدات الـقدیـمة الـدقـیقة الـثالـثة و الـدقـیقة الـرابـعة كـل مـنها تـساوي جـزء مـن سـتین مـن الـسابـق ، و لـم تـعد تسـتعمل اآلن .              
( الدقیقة أصال تعني صغر جدا كما تزال  في اإلنجلیزیة الحدیثة ) . 

القیمةالرمزالكمیة

سطوع الشمس  
نصف قطر الشمس اإلستوائي 

حجم الشمس الزاوي  
الكثافة المتوسطة للشمس  
المسافة المتوسطة للشمس 

عمر الشمس 
سرعة الشمس  حول مركز المجرة  

السرعة الشمسیة  مقابل الخلفیة الكونیة  
جاذبیة سطح الشمس 

الضغط الجوي للشمس  
المسافة إلى مركز درب التبانة  

عمر درب التبانة  
 حجم درب التبانة  
كتلة درب التبانة  

أكثر العناقید المجریة بعدا المعروفة  

]]

http://www.iau.org/public/measuring
http://www.wgs84.com
http://www.fourmilab.ch/earthview/moon_ap_per.html
http://www.fourmilab.ch/solar/solar.html


بـعض خـواص الـطبیعة بـشكل كـبیر ورادة فـي الجـدول الـتالـي ( إذا أردت تحـدیـا یـمكنك تحـدیـد فـیما إذا كـانـت أي خـاصـة مـن 
  . ( 428 s تحدي ) ( الكون نفسها واردة ؟

الجدول 14 الثوابت الكونیة 

الجدول 14 ( تابع ) الثوابت الكونیة 

القیمةالرمزالكمیة

الثابت الكوني  
عمر الكون a( محددا من الفراغ – الزمن ، 
عن طریق التمدد باستخدام النسبیة العامة )  

 عمر الكون a( محددا من المادة ، عن طریق 
المجرات و النجوم  باستخدام نظریة الكم  )  

  a بارامتر هابل
  a  بارامتر هابل المخفض

  a بارامتر التباطؤ
  a المسافة األفقیة للكون

طبولوجیا الكون  
عدد أبعاد الفضاء 

الكثافة الحرجة للكون 

  a (الكلیة ) بارامتر الكثافة
  a بارامتر كثافة بایرون

  a بارامتر كثافة الطاقة  الداكنة / المظلمة
بارامتر حالة الطاقة الداكنة / المظلمة  

كتلة بایرون  
كثافة عدد بایرون 

كثافة المادة الساطعة  
النجوم في الكون البایرونات في الكون  
درجة حرارة خلفیة األمواج المیكرویة  

الفوتونات في الكون    
كثافة طاقة الفوتون  
كثافة عدد الفوتون  

مطال اضطراب الكثافة  
مطال موجة الجاذبیة  

  8Mpc تذبذبات الكتلة عند
الدلیل السلمي  

دوران الدلیل السلمي 
طول بالنك

 ]

 ] ]

 ]

 ]

]

القیمةالرمزالكمیة



a الدلیل 0 یشیر إلى القیم الحالیة  

b اإلشعاع الناشئ عندما كان عمر الكون 000 380 سنة و له درجة حرارة حوالي 3000K ، التذبذبات ΔT0 التي أدت 
إلى تشكل المجرة هي الیوم حوالي 4Μk =6(2) .10-6 T0 ± 16 . ( صفحة !§") .  

أرقام مفیدة  

المرجع 313  

 �

مالحظات حول التحدیات و حلولها 

التحدي 1 ، صفحة 10 : ال تتردد ألن تكون متطلبا و صارما . اإلصدار التالي من الكتاب سیستفید من هذا .  

زمن بالنك 
كتلة بالنك 

 a اللحظات في التاریخ
نقاط الفراغ – الزمن  

 a داخل األفق
[[الكتلة داخل األفق 



التحـدي 2 ، صـفحة 15 : المخـروط أو الـقطع الـزائـد الـدائـري أیـضا یـبدو مسـتقیما مـن كـل االتـجاهـات شـریـطة أن تـوضـع الـعین 
مـختار یـشكل مـناسـب . بـالـتالـي لـلتأكـد مـن االسـتواء ، ال نـحتاج فـقط لـتدویـر الـجسم و لـكن أیـضا إلزاحـته . أفـضل طـریـقة لـلتأكـید 
مـن االسـتواء عـي اسـتخدام الـتداخـل بـین حـزمـة ضـوء واردة و صـادرة لـضوء مـتماسـك * بـقطر الـذي یـغطي كـل الـجسم . ( مجـلد 

III ، صفحة 151 ) . إذا تهدب التداخل بحیث أن مخطط التداخل مستقیم ، فإن السطح مستوي .     

التحدي 3 ، صفحة 16 : النسیة المنتههیة من الالنهایة تظل النهایة . الالنهایة ال یمكن استخدامها كواحدة  

التحـدي 4 ، صـفحة 17 : الـزمـن الـذي یـدخـل فـیه الـقمر إیـو الـظل فـي الـقیاس الـثانـي یحـدث بـعد حـوالـي 1000s مـما هـو مـتوقـع 
مـن الـقیاس األول . نـظرا ألن األرض أبـعد بـحوالـي m 3.1011 مـن المشـتري و إیـو ، فـإنـنا نـحصل عـلى الـقیمة الـمعتادة لسـرعـة 

الضوء .  

التحـدي 5 ، صـفحة 18 : لـتعویـض الـزیـغ / الـحیود یـجب أن یـمال الـمنظار عـلى طـول اتـجاه الحـركـة لـألرض ، لـلتعویـض عـن 
اختالف المطالع ، بشكل متعامد مع الحركة . 

التحـدي 6 ، صـفحة 18 : المخـططات الـعلویـة فـي الـشكل 4 تـعني اسـتخدام الـظل فـي الـعالقـة (1) . و هـذه هـي عـالقـة غـالـیلیو 
لـكن سـیقتضي هـذا سـرعـة أعـلى مـن c . و المخـططات الـسفلیة تـعني اسـتخدام الـجیب . وهـذه عـالقـة نسـبیة صـحیحة مـن أجـل 
الـحالـة الـخاصـة لنجـم أعـلى بـشكل دقـیق مـن دائـرة الـبروج ( الـخسوف / الـكسوف ) . مـزیـد مـن الـعالقـات النسـبیة الـعامـة لـلنجوم 

للمیل العام سهل حسابها .  

التحـدي 7 ، صـفحة 19 : الـرسـم یـبینها . الـمراقـب ، الـقمر و الـشمس یـشكلون مـثلث ، و عـندمـا یـكون الـقمر نـصف بـدر ، فـإن 
الـزوایـة عـند الـقمر تـكون قـائـمة . بـالـتالـي نسـبة الـمسافـة یـمكن تحـدیـدهـا بـالـرغـم مـن أن غـیر سهـل ، حـیث أن زاویـة الـمراقـب قـریـبة 

جدا من الزاویة القائمة أیضا .  

التحـدي 8 ، صـفحة 19 : هـناك عـین الـقط عـلى الـقمر وضـعت هـناك خـالل بـعثات أبـولـو و لـونـوكـود . ( صـفحة 168 ) . و هـي 
تسـتخدم  لـتعكس نـبضات ضـوء لـیزري ps 35 تـرسـل مـن هـناك عـبر الـمناظـیر . إن تـوقـیت رحـلة الـذهـاب و اإلیـاب تـعطي 
بـالـتالـي الـمسافـة إلـى الـقمر . بـالـطبع الـمسافـة الـمطلقة غـیر مـعلومـة بـدقـة عـالـیة لـكن الـتغیرات مـعروفـة . إن سـماكـة الـغالف الـجوي 

  .  www.scr.utexas.edu/mrls & ilrs.gsfc.nasa.org هي أكبر مصدر للخطأ . أنظر

التحـدي 9 ، صـفحة 19 : اسـتخدم فـریـزو مـرآة یـعیدة حـوالـي km 8.6 . كـما تـبین الـصورة كـان عـلیه فـقط أن یـعد أسـنان دوالبـه 
المشرشر و یقیس سرعة دورانه عندما یذهب الضوء في اتجاه عبر سن واحد و یعود للسن التالي .  

التحـدي 10 ، صـفحة 20 : زمـن الـمغالق یـجب أن یـكون  أقـصر مـن T = l/c بـتعبیر آخـر أقـصر مـن ps 30 وقـد كـان مـغالقـا 
غـازیـا ، لـیس صـلبا . وقـد كـان یـقدح بـواسـطة نـبضة ضـوء أحـمر ( مـبینة فـي الـصورة ) الـمؤقـتة بـواسـطة نـبضة الـتي سـتصور ، 
مـن أجـل مـواد مـعینة مـثل الـغاز المسـتخدم ، فـإن الـضوء الـقوي یـمكن أن یـؤدي إلـى تـبییض ، بـحیث أنـها تـصبح شـفافـة . مـن أجـل 
مـزیـد مـن الـتفاصـیل حـول الـمغالق و تـقنیة قـدحـه الـدقـیقة ، انـظر الـبحث الـمقدم مـن الـباحـثین . مـن جـل الـمغالـیق األسـرع انـظر 

أیضا المناقشة في المجلد VI ، صفحة  118 .    

  ----

*عـمومـا حـزمـتین مـن الـضوء – أو أي مـوجـتین – تـسمیان مـتماسـكتین إذا كـان لـهما  فـرق ثـابـت  الـطور و الـتردد . الـتماسـك 
یمكّن و هو مطلوب من أجل التداخل .  

التحـدي 11 ، صـفحة 21 : فـقط خـذ صـورة لـلبرق بـینما یـتم تحـریـك الـكامـیرا أفـقیا . سـوف تـرى أن الـبرق مـكون مـن الـعدیـد مـن 
االنفراغات ، و الكل یبین أن البرق أبطأ كثیرا من الضوء .  

إذا تحـرك الـبرق فـقط بسـرعـة الـضوء نـفسه ، فـإن أثـر دوبـلر سـیغیر لـونـه تـبعا لـلزاویـة الـتي نـنظر إلـیه مـنها ، مـقارنـة مـع اتـجاه 
حركته . البرق القریب سیغیر لونه من األعلى لألسفل .  

التحـدي 12 ، صـفحة 23 :  اسـرع مـصابـیح هـي الجسـیمات تـحت الـذریـة ، مـثل الـموونـات ، الـیت تـتفكك بـإصـدار فـوتـون ،                 
و بـالـتالـي وضـعة صـغیرة مـن الـضوء . لـكن ایـضا بـعض الـنجوم تـصدر نـفثات مـن الـمادة الـتي تتحـرك بسـرعـات مـقاربـة لسـرعـة 

الضوء  . 

http://www.scr.utexas.edu/mrls%2520&%2520ilrs.gsfc.nasa.org


التحـدي 13، صـفحة 24 : سـرعـة الـنیوتـریـنوات هـي نـفس سـرعـة الـضوء إلـى تـسعة خـانـات عشـریـة ، نـظرا ألن الـنیوتـریـنوات                                     
و الـضوء یـالحـظ بـأنـها تـصل مـعا ، خـالل 12 مـن بـعضها الـبعض ، بـعد قـطع مـسافـة 000 170 سـنة ضـوئـیة مـن انـفجار 

المستعر األعظم . (المرجع 44 ) .  

التحـدي 14 ، صـفحة 25 : حـتى اتـجاه وصـول الـنبضة الـضوئـیة مـن الـصعب قـیاسـه قـبل وصـولـها. و لـكن هـل  یـمكن لـلمرء أن 
یلعب على سطح الثقب األسود ؟ أو تحت الماء ؟ أو باستخدام مرآة أو ملعب تنس ؟ استمتع بالبحث .  

التحدي 16 ، صفحة 28 : هذا بناقش بشكل أفضل ببیان اإلمكانیات األخرى التي لیس لها معنى .  

التحـدي 17 ، صـفحة 29 : اإلحـداثـیات الـفراغـیة لحـدث الـذي یـنعكس عـنه الـضوء هـو c ( k2 – 1) T/2  ، إحـداثـي الـزمـن 
T/2 (k2+1) . إن نسبتها یجب أن تكون  vو بالحل للحصول على k  یعطي النتیجة .  

التحـدي 19 ، صـفحة 31 : حـركـة أمـواج الـرادیـو ، األشـعة تـحت الحـمراء و فـوق الـبنفسجیة و أشـعة غـامـا أیـضا غـیر قـابـلة 
لـإلیـقاف . االشـتباه الـماضـي اآلخـر ، أن الـنیوتـریـنو قـد وجـد أن لـه كـتلة و بـالـتالـي یـكون قـابـل لـإلیـقاف مـن حـیث الـمبدأ . حـركـة 

الجاذبیة أیضا غیر قابلة لإلیقاف . 

 . λR/ λS = γ : 35 التحدي 21 ، صفحة 

التحـدي 22 ، صـفحة 35 : لـلتغییر مـن األحـمر الـساطـع ( nm 650 ) إلـى األخـضر (nm 550 ) فـإن v = 0.166 c تـكون 
ضروریة  

التحـدي 23 ، صـفحة 35 : الـناس یـقیسون االنـزیـاح للخـطوط الـطیفیة مـثل انـزیـاح مـا یـعرف بخـط لـیمان – α للهـیدروجـین الـذي 
یـصدر ( أو یـمتص ) عـندمـا یـؤسـر إلـكترون حـر ( أو یـلفظ ) مـن قـبل بـروتـون . ( المجـلد IV ، صـفحة 179 ) . و هـو أحـد 

خطوط فراونهوفر الشهیرة .   

التحدي 24 ، صفحة 35 : السرعات تعطى بالشكل :  

 ]

الـذي یـقتضي v  (z= - 0.1) = 31Mm/s = 0.1 c تـجاه الـمراقـب ,   v  (z=  5) =  284 Mm/s = 0.95 cبـعیدا عـن 
المراقب .  

االنـزیـاح األحـمر لـ 6 یـقتضي سـرعـة c 0.96 ، مـثل هـذه السـرعـات تظهـر ألنـه كـما سـنرى فـي فـقرة النسـبیة الـخاصـة ، األجـسام 
الـبعیدة تـتراجـع عـنا / تـبتعد . و االنـزیـاحـات الحـمراء تـالحـظ فـقط مـن أجـل األجـسام الـبعیدة جـدا عـن األرض ، و كـلما كـانـت 

اسرع كانت أبعد . بالنسبة لالنزیاح األحمر لـ 6 الذي هو مسافة عدة آالف من مالیین السنین الضوئیة .  

التحـدي 25 ، صـفحة 36 : ال یـرى أثـر دوبـلر مـن أجـل الـمراقـب الـبعید فـي الـسكون بـالنسـبة لـكتلة كـبیرة . فـي حـاالت أخـرى 
یكون هناك بوضوح أثر دوبلر و لكنه غیر ناتج عن االنحراف .  

التحـدي 26 ، صـفحة 36 :   سـرعـة الـصون لیسـت ثـابـتة بـالنسـبة لسـرعـة الـمراقـبین . بـالـنتیجة أثـر دوبـلر لـلصوت حـتى یـؤكـد – 
ضمن فروقات القیاس – أن الزمن هو نفسه بالنسبة للمراقبین الذین یتحركون مقابل بعضهم البعض .  

التحـدي 29 ، صـفحة 38 : داخـل أنـابـیب الـتلفاز ( تسـتخدم جـهود أعـلى نـوعـیا kV 30 ، بـالـتالـي الـسوداء و الـبیضاء تـفعل ذلـك) 

  .  v ≈ 0.3 c أو ] اإللكترونات توصف بالشكل 
v
c

≈ 2.30/511



 ]

الشكل 124 الخطوط األصلیة نشرت من قبل فراونهوفر و أداة السمت التي استخدمها 

التحدي 30 ، صفحة 38 : إذا كان بإمكانك تخیل هذا ، تشنره . القراء سیسعدون بسماع القصة  

التحـدي 32 ، صـفحة 39 : االرتـباط بـین ثـبات الـمراقـب و خـاصـة الحـد یـبدو أنـه مـقبول عـمومـا فـي الـطبیعة كـما هـو مـبین فـي 
الفصل 2 ( مجلد VI ، صفحة 26 ) . لكن المقولة الكاملة و الصامدة لیست متاحة بعد . إذا كان لدیك واحدة انشرها ! 



التحـدي 35 ، صـفحة 42 : إذا كـانـت سـرعـة الـضوء هـي نـفسها بـالنسـبة لـكل الـمراقـبین فـإنـه ال یـمكن ألي مـراقـب أن یـتظاهـر أنـه 
فـي سـكون أكـثر مـن اآلخـر ( طـالـما أن الـفراغ – الـزمـن مسـطح ) ألنـه لـیس هـناك مـالحـظة / قـیاس مـن قـبل الـدیـنامـیك الكهـربـائـي 

، المیكانیك أو جزء آخر من الفیزیاء الذي یسمح بمثل هذه العبارة  

التحـدي 39 ، صـفحة 43 :الـقیمة البشـریـة تـتحقق فـي مسـرعـات الجسـیمات ، الـقیمة فـي الـطبیعة تـوجـد فـي األشـعة الـكونـیة ذات 
الطاقات األعلى ما یكون .  

 ]

الشكل 125 تناقض التوأم ( یسار ووسط ) توقیت الساعة من أجل كال التوأمین حیث اإلشارات ترسل بین التوأمین في 
إطار عطالي  للتوأم األصلي و ( یمین) وصف من قبل توأم یتحرك بعیدا ،لكن  في إطار غیر عطالي 

التحدي 41 ، صفحة 44 : إعادة رسم الشكلین 11 على الصفحة 29 بالنسبة لمراقب یبین الفكرة  



التحـدي 42 ، صـفحة 45 : مجمـوعةـ األحدـاث تتـصرف مثـل موـزع ألنهـا تتـصرف مثـل فرـاغ رباـعيـ األبعـاد / لهـ عدـد نقـاط ال 
مـتناهـي حـول أي نـقطة مـعینة و الـمسافـات تـتصرف كـما نـحن مـعتادون عـلیها و الحـدود تـتصرف كـما نـحن مـعتادون عـلیها               

و هي تختلف ببعد واحد مضاف ، و بإشارة تعریف المسافة ، بالتالي بالحدیث بشكل صحیح ، فإنها موزعة رایمان .  

التحـدي 43 ، صـفحة 46 : الـالنـهایـة واضـحة ، كـما فـي االنـفتاح . بـالـتالـي تـكافـؤ الـطبولـوجـیا یـمكن أن یظهـر بـتخیل أن الـموزعـة 
مكونة من مطاط و ملفوفة حول كرة . 

التحدي 44 ، صفحة 46 :  مخروط یبقى بال تغییر و بالتالي االرتباط السببي أیضا  

التحـدي 47 ، صـفحة 47 : فيـ مثـل هذـه الحـالةـ انقـسام الفـراغ – الزـمنـ حوـل مرـاقبـ عطـاليـ إلىـ مستـقل ، ماـضيـ و ماـ تبـقى ال 
یعود یصح بعد ، و المستقبل سیؤثر على الماضي ( الذي یرى  من مراقب آخر ) .    

التحـدي 53 ، صـفحة 50 : لـفهم تـناقـص الـتوأم ، أفـضل طـریـقة هـي رسـم مخـطط الـفراغ – الـزمـن لـبیان كـیفیة إرسـال الـتوأم 
إشـارة الـزمـن عـند فـواصـل زمـنیة مـنتظمة ، كـما تـرى مـن فـي سـاعـته ،  إلـى أخـیه . بـعض األمـثلة مـعطاة فـي الـشكل 125 و هـذه 
اإلشـارات الـزمـنیة تـبین كـم مـقدار تـقدمـه فـي الـعمر . سـوف تـرى مـباشـرة خـالل الـرحـلة أن أحـد الـتوأمـین یـرسـل إشـارات أقـل مـن 

اآلخر 

التحدي 54 ، صفحة 51 : النسبة المتوقعة من قبل الفهم الساذج هي  0.13 = (6.4/2.2)(1/2 ) .  

                  0.62 µs هـو 10.2  ، تـعطي زمـن أصـلي یـساوي  v = 0.9952c التحـدي 55 ، صـفحة 51 : عـامـل الـتمدد الـزمـني لـ
و بالتالي النسبة المتوقعة من قبل النسبیة الخاصة 0.82 = (6.4/2.2)(1/2 )  . 

التحـدي 57 ، صـفحة 51 :أرسـل إشـارة ضـوئـیة مـن أول سـاعـة لـلساعـة الـثانـیة و عـودة . خـذ زمـن الـوسـط بـین الـمغادرة                  
و الوصول وبعدها قارنه مع الزمن عند االنعكاس . كرر هذا بضع مرات . أنظر أیضا الشكل 11 .  

التحدي 59 ، صفحة 52 : لیس بواسطة الطرق التجریبیة الحالیة 

التحدي 60 ، صفحة 52 : إشارة : فكر حول االتجاهات المختلفة للرؤیة  

التحدي 62 ، صفحة 53 : إشارة  : انتبه لتعریف " الصالبة / الجسوء"  

التحـدي 64 ، صـفحة 53  : بـینما الـطائـرة الشـراعـیة الـمغادرة  تـمر بـالـفجوة ، فـإن الـضوء ال یـمكن أن یـبقى مـضیئا عـند أي 
سـرعـة إذا كـانـت الـطائـرة الشـراعـیة أقـصر مـن الـفجوة . هـذاغـریـب فـي الـنظرة األولـى   ألن الـطائـرة الشـراعـیة ال تـضيء 
الـمصباح حـتى عـند سـرعـات عـالـیة و حـتى بـالـرغـم مـن أنـه فـي إطـار الـطائـرة الشـراعـیة هـناك تـماس عـند كـال الـنهایـتین .               
و السبـب هوـ أنهـ فيـ هذـه الحـالةـ لیـس هنـاك وقتـ كاـفيـ إلرساـل اإلشاـرة إلىـ البـطاریةـ التـي وصلـت تمـاسهـا ، بحـیث أن التـیار ال 

یمكن أن یبدأ بالمرور .  

افـترض أن الـتیار یـمر بسـرعـة u ، الـتي هـي مـن مـرتـبة c . بـالـتالـي كـما بـین دیـرك فـان مـورتـیل فـإن الـمصباح سـینطفئ إذا كـان 
طول الطائرة الشراعیة l و طول الفجوة d یحقق   l/d < γ (u + v) /u . أنظر أیضا المرجع المستشهد به .  

مـن أجـل طـائـرة شـراعـیة تـقترب مـن الـفجوة و الـمصباح ، الـوضـع مـختلف : الـطائـر الشـراعـیة أقـصر مـن الـفجوة یـمكن أن تـبقي 
المصباح مضیئا دائما كما أشار بذلك مادهو راو .  

لـماذا الجـدل إذن مسـتعر ؟ بـعض الـناس سـیتظاهـرون ( بـشكل خـاطـئ ) أن الـمسألـة غـیر فـیزیـائـیة , آخـریـن سـیقولـون أن 
مـعادالت مـاكـسویـل الزمـة . مـا یـزال هـناك آخـرون یـقولـون أن الـمسألـة سـخیفة ألنـه مـن أجـل األطـوال الـكبیرة لـلطائـرة الشـراعـیة 

فإن جواب الوصل / الفصل یعتمد على قیمة  السرعة الدقیقة  . لكن هذا فعلیا هو حال هذه الوضعیة .  

التحدي 65 ، صفحة 54 : نعم ، الحبل ینقطع ، في السیارات المتسارعة ، تتغیر المسافة كما هو مبین الحقا في هذا الكتاب  

التحـدي 66 ، صـفحة 54 : الـغواصـة سـتغوص . الـغواصـة السـریـعة سـتكون حـت أثـقل ، كـما تجـمع طـاقـتها الحـركـیة إلـى  
وزنـها. أثـر الـتقلص سـیجعلها أخـف ، كـما یـقول الـقبطان ، ولـكن بـمقدار أصـغر . الـوزن الـكلي – الـمحسوب بـاتـجاه األعـلى 

 . F = - mg(γ-1)/γ : موجبا – یعطى بالشكل

التحـدي 67 ، صـفحة 54 : الـغواصـة النسـبیة سـتنصهر فـورا بسـبب االحـتكاك مـع الـماء . إذا لـم یـكن كـذلـك ، فـإنـها سـتطیر عـن 
الكوكب ألنها ستتحرك أسرع من سرعة االنفالت و سوف تنتج العدید من الكوارث األخرى .  



التحـدي 68 ، صـفحة 55 : عـقد الـلؤلـؤ النسـبي بسـرعـة ثـابـتة ال یـصبح أقـصر و لـكن كـالـعادة ، الـقصر یـمكن أن یـقاس فـقط ، و 
ال یصور . 

عـند سـرعـات نسـبیة ، فـإن الـحجوم الـمقاسـة لـآللـئ تـكون مـجسمات نـاقـصة مسـطحة . الـكرات ال تـتشوه إلـى كـرات . الـعقد 
المالحظ یتألف من مجسمات ناقصة متشابكة / متداخلة .  

التحدي 69 ، صفحة 55 : ال : فكر بذلك ! 

التحـدي 72 ، صـفحة 58 : نـعم أنـت تـتقدم فـي الـعمر فـي الـوادي أبـطأ مـما عـلیه فـي أعـالـي الـجبل . لـكن اإلحـساس الـصحیح 
بـالـزمـن  ال یـتغیر . سـبب ظـهور الشـیب فـي الـشعر غـیر مـعروف إذا كـان الـتوقـیت جـینیا ، الـزمـن األصـلي الـذي یحـدث عـنده هـذا 

هو نفسه في أي من الوضعین  

التحـدي 73 ، صـفحة 58 : لـیس هـناك طـریـقة لـوضـع مـراقـب فـي نـقاط مـعینة . السـرعـة األصـلیة یـمكن فـقط تـعریـفها بـالنسـبة 
للمراقبیة أي من أجل الكیانات التي یمكن أن تحمل ساعة . هذه لیست الحال بالنسبة للصور  

التحدي 74 ، صفحة 59 : فقط استخدم الهندسیة المستویة لبیان هذا  

التحـدي 75 ، صـفحة 60 : مـن األكـثر إدهـاشـا ، أن األفـق یـمكن بـسهولـة أن یتحـرك بـأسـرع مـن الـضوء ، إذا حـركـت رأسـاك 
بشكل مناسب كما یمكن في نهایة قوس قزح  

التحـدي 77 ، صـفحة 63 : الـضوء ضـروري لتحـدیـد الـمسافـة و مـزامـنة الـساعـات و بـالـتالـي لـیس هـناك طـریـقة لـقیاس سـرعـة 
الـضوء مـن نـقطة ألخـرى لـوحـدهـا . الحـركـة العكسـیة یـجب أن تـشمل . لـكن بـعض الـعبارات حـول السـرعـة بـاتـجاه واحـد لـلضوء 

یمكن أنها ما تزال تعطى. 

( أنـظر math.ucr.edu/home/baez/physics/Relativity/SR/experiments.html ) . كـل الـتجارب عـلى السـرعـة 
وحـیدة االتـجاه لـلضوء المجـراة حـتى اآلن مـتوافـقة مـع الـقیمة مـتماثـلة الـمناحـي الـمساویـة للسـرعـة فـي االتـجاهـین . لـكن ال یـوجـد 
تجـربـة قـادرة عـلى دراسـة مجـموعـة مـن الـنظریـات الـتي فـیها سـرعـة الـضوء بـاتـجاه واحـد هـي غـیر مـتماثـلة الـمناحـي و بـالـتالـي 
مـختلفة عـن السـرعـة فـي االتـجاهـین . كـل الـنظریـات مـن هـذه المجـموعـة لـها خـاصـة أن سـرعـة الـرحـلة ذهـابـا و إیـابـا لـلضوء هـي 

متماثلة المناحي في أي إطار عطالي و لكن السرعة أحادیة االتجاه هي متماثلة المناحي فقط في إطار األثیر المفضل .  

فـي كـل هـذه الـنظریـات ، فـي كـل اطـارات الـعطالـیة فـإن تـأثـیرات نـقل الـساعـة الـبطیئة تـعوض تـمامـا تـأثـیرات الـضوء بـاتـجاه واحـد 
غـیر مـتماثـل الـمناحـي . و كـل هـذه الـنظریـات غـیر قـابـلة لـلتمییز نجـریـبیا عـن النسـبیة الـخاصـة . بـالـتالـي عـملیا ، السـرعـة وحـیدة 

االتجاه للضوء تم قیاسها و هي ثابتة . لكن یبقى خیار بسیط .  

 إن الـعناویـن لسـرعـة الـضوء وحـید االتـجاه و فـي االتـجاهـین كـانـت نـقطة نـقاش لـفترة طـویـلة . و قـد كـان غـالـبا یـحاجـج بـأن عـامـل 
االخـتالف بـین االثـنین سـیؤدي إلـى تـمییز بـین السـرعـة وحـیدة االتـجاه لـلضوء و السـرعـة بـاتـجاهـین ، و ال یـمكن الـحكم عـلیها 

بالتجربة ، طالما أن السرعة باالتجاهین للضوء تبقى c بالنسبة لكل المراقبین . 

الـعدیـد مـن الـتجارب لسـرعـة الـضوء بـاتـجاه واحـد ( الـمرجـع 18) مشـروحـة و مـناقـشة مـن قـبل زانـج . ویـقول فـي مـلخصه فـي 
الـصفحة 171 أن السـرعـة فـي اتـجاه واحـد لـلضوء هـي فـي الـحقیقة مسـتقلة عـن مـصدر الـضوء ، لـكن ال تـبین أي تجـریـبة حـقیقة 
أنـها مـساویـة للسـرعـة فـي االتـجاهـیم . أیـضا تـقریـبا كـل مـا یـعرف بـالـتجارب أحـادیـة االتـجاه (الـمرجـع  78 ) فـي الـحقیقة مـا تـزال 

تجارب في اتجاهین مخفیة ( أنظر الصفحة 150 )  

فـي عـام 2004  أظهـر هـانـس أوهـانـیان ( الـمرجـع 79  ) أن الـقضیة یـمكن حـلها بـمناقـشة كـیفیة سـرعـة الـضوء غـیر الـقیاسـیة 
بـتجاه واحـد سـتطرح الـتسارعـات الـزائـفة و الـقوى الـزائـفة ( الـمشابـهة لـتسارع و قـوة كـوریـولـیس )  نـظرا ألن هـذه الـتسارعـات 

الزائفة و القوى الزائفة ال تالحظ وسرعة الضوء في اتجاه واحد هي نفسها سرعة الضوء في اتجاهین .  

باختصار قضایا سرعة الضوء باتجاه واحد ال تحتاج ألن نقلق بسببها .  

 التحدي 78 ، صفحة 65 : العالقة ال تعمل من أجل فوتون یضرب مرآة ، مثال  

التحـدي 79 ، صـفحة 65 :االنـتقال الـمتخیل  یـتعارض  ، فـي إطـار مـرجـعي عـطالـي ، مـع مـصونـیة مـركـز الـكتلة . االنـتقال 
التخیلي السریع  سیؤدي إلى تسارع قوي لبیئة اإلرسال و االستقبال .   



التحـدي 85 ، صـفحة 68 : االصـطدام الـسفلي فـي الـشكل 141 یـبین الـنتیجة مـباشـرة مـن مـصونـیة الـطاقـة . مـن االصـطدام 
الــعلوي الــنتیجة أیــضا تــتبع ذلــك إذا  انــطلق الــمري مــن مــصونــیة كــمیة الحــركــة  mv= Γ MV γ و مــصونــیة الــطاقــة                 

 .  ( gamma+1)m =ΓM

التحدي 97 ، صفحة 74 : فقط دور الطرف األیسر للشكل 45 قلیال باتجاه عكس عقارب الساعة .  

التحـدي 98 ، صـفحة 75 :  فـي االصـطدامـتت بـین الـشحنات النسـبیة ، فـإن جـزءا مـن الـطاقـة یـتم إشـعاعـه بـعیدا مـثل الـضوء 
بحیث أن الجسیمات تفقد الطاقة بشكل فعال . 

 التحـدي 99 ، صـفحة 76 : ربـما ال ، كـما هـو حـال  كـل الـعالقـات بـین الـكمیات الـفیزیـائـیة مـعروفـة اآلن .  لـكن یـمكن أن تـتأكـد 
بـنفسك أن الـمرء ال یـعلم ابـدا ذلـك . مـن الجـدیـر بـالـذكـر أن الـقوة األعـظمیة فـي الـطبیعة قـد اكـتشفت بـعد ( فـي هـذا الـكتاب ) بـقیت 

مخفیة ألكثر من 80 عاما . 

  V و سـرعـة اإلحـداثـي النسـبي v كـتابـع لـ v' وبـعدهـا اسـتخرج  U' & U  التحـدي 101 ، صـفحة 79 : اكـتب أشـعة ربـاعـیة
وبعدها أعد تسمیة المتحوالت  

التحـدي 102 ، صـفحة 79 : ال یـوجـد مـثال للحـركـة الـتي لـجسم كـبیر الـكتلة ! فـقط حـركـة أمـواج الـضوء لـها سـرعـة طـوریـة 
رباعیة و   سرعة رباعیة للمجموعة كما هو مشروح في الصفحة 86 . 

  E = pc التحدي 107 ، صفحة 82 : من أجل الجسیمات فوق النسبیة ، مثل الجسیمات عدیمة الكتلة ، یكون لدینا

 التحدي 108 ، صفحة 82 : إشارة : أوجد قیمة P1 & P2 في إطار السكون لجسیم واحد  

التحـدي 110 ، صـفحة 83 : اسـتخدم الـتعریـف F = dp/dt و الـعالقـةKU = 0 = Fv –dE /dt الـصالـحة مـن أجـل قـوى 
المحافظة على كتلة السكون  

التحدي 112 ، صفحة 84 :  القصة واردة في الصفحة 108   

التحدي 116 ، صفحة 85 : هذه المسألة تسمى تناقض إیهرنفیست . هناك العدید من المنشورات حولها . استمتع بدراستها ! 

التحـدي 117 ، صـفحة 85 : نـعم ، هـل یـمكنك أن تـرى مـثل هـذا الـجسم : أثـر ضـوء الـبحث و أثـر دوبـلر ال یـؤدي إلـى عـدم 
الرؤیة . لكن جزءا من الجسم و هو المنطقة التي تدور بعیدا من المراقب ، یمكن أن تصبح مظلمة  

التحـدي 119 ، صـفحة 86 : إذا كـان جسـیم دوار لـه عـزم مـغناطیسـي  فـإن الـمرء یـمكن أن یـرسـله عـبر حـقل مـغناطیسـي غـیر 
متجانس ویراقب فیما إذا كان العزم المغناطیسي یغیر االتجاه .  

التحدي 121 ، صفحة 86 :  ال  

 K.Y.NLIOKH & التحـدي 122 ، صـفحة 86 :  مـن أجـل مـناقـشة عـن كـمیة الحـركـة  الـزاویـة النسـبیة و أثـر جـمیل ، أنـظر
arxiv.org/abs/ أثـر هـول النسـبي ، رسـائـل مجـلة الـفیزیـاء 108 ، صـفحة 2012 ,120403 أعـید طـباعـته فـي F.MORI

  1112.5618

التحدي 125 ، صفحة 86 :  العالقة من أجل التردد تنتج من تعریف الطور .  

[ = E مـن أجـل طـاقـة   ω التحـدي 128 ، صـفحة 88 :   دعـى بـالنـك أینشـتایـن إلـى بـرلـیم و تـأكـد مـن إجـابـاتـه مـعه . الـعالقـة
  ] الفوتون تستدعي ثبات 

التحـدي 144 ، صـفحة 96 : الـطاقـة الـمحتواة فـي الـوقـود یـجب أن تـكون مـتقاربـة مـع بـقیة كـتلة الـدراجـة الـناریـة ، مـضروبـة بـ 
c2 . نظرا ألن الوقود  یحتوي  كتلة أكبر بكثیر من الطاقة ، التي تعطي مشكلة كبیرة .   

التحدي 146 ، صفحة 96 : التسارع الثابت و الجاذبیة متشابهان في تأثیرهما :ما نوقش في الفقرة حول النسبیة العامة  

التحدي 149 ، صفحة 98 : نعم ، هذا صحیح  

التحدي 150 ، صفحة 98 : إنه مسطح ، مثل المستوي  



التحدي 151 ، صفحة 98 : بالرغم من التسارع باتجاه مركز العربة ، ال یظهر أفق  

التحـدي 153 ، صـفحة 99 : نعـم ، لكـن التـأثیـر أصغـري و یعـتمد علـى موـضعـ الشـمس . فيـ الحـقیقة ماـ هوـ أبیـض فيـ ارتفـاع ال 
یكون أبیض في آخر . 

  c التحدي 155 ، صفحة 100 : موضعیا الضوء دائما یتحرك بالسرعة

التحدي 156 ، صفحة 100 : بعیدا عن األرض تتناقص g و تكون فعلیا صفر عبر أغلب المسافة  

 . lγ3 a ≤ c2 التحدي 159 ، صفحة 102 : كما هو مبین في المرجع المستشهد به ینتج الحد من الشرط

التحدي 161 ، صفحة 102 : نعم  

  Δl = c/Δf & Δa= c/Δt و عوض Δf Δt ≥ 1 التحدي 162 ، صفحة 102 : نعم .  خذ

التحـدي 164 ، صـفحة 105 : بـالـرغـم مـن أن هـناك الـعدیـد مـن الـمنشورات الـتي تـتظاهـر بـدراسـة الـقضیة ، فـإن هـناك أیـضا 
فـیزیـائـیین كـافـیین الـذیـن الحـظوا اسـتحالـة ذلـك . إن قـیاس الـتغیر لسـرعـة الـضوء لیسـت بـعیدة جـدا عـن قـیاس السـرعـة لـجهة 

واحدة للضوء ، و هذا غیر ممكن ، لكن الجدل حول الموضوع ساخن  و القضیة ستاخذ طویال قبل أن یتم حسمها .  

التحـدي 166 ، صـفحة 107 : قـانـون الـتربـیع العكسـي لـلجاذبـیة ال یـتوافـق مـع مـبدأ السـرعـة األعـظمیة ، و مـن غـیر الـواضـح 
كیف یتغیر عندما یتحول المرء إلى مراقب متحرك  

التحدي 167 ، صفحة 112 : إذا سمعت عن اإلدعاء بتجاوز حد القوة أو االستطاعة أعلمني  

التحدي 168 ، صفحة 112 : خذ سطحا متحركا بسرعة الضوء أو سطح معرف بدقة أصغر من طول بالنك  

التحـدي 169 ، صـفحة 117 : أیـضا الـظالل ال تـبقى مـتوازیـة فـي األسـطح الـمحنیة . إن نسـیان هـذا یـؤدي إلـى أخـطاء غـریـبة : 
الـعدیـد مـن الـحجج تـبین بـشكل أسـطوري أن رجـاال لـم یـكونـوا قـط عـلى الـقمر یـهملون هـذه الـحقیقة و یـناقـشوا الـصور الـمأخـوذة 

هناك .   

التحدي 181 ، صفحة 133 : إذا كان كذلك ، أنشره و بعدها  أرسله لي  

التحدي 185 ، صفحة 135 : إذا كان كذلك ، أنشره و بعدها  أرسله لي  

التحدي 187 ، صفحة 137 : هي تتسارع لألعلى  

 التحـدي 188 ، صـفحة 137 : فـي الـحیاة الـیومـیة أ) سـطح األرض یـمكن أن یـعتبر مسـطح ب) تـأثـیرات االنـحناء الـشاقـولـي 
مهملة و ت) تأثیرات الطول الجانبي مهملة  

التحـدي 192 ، صـفحة 138 : مـن أجـل حـافـلة قـویـة فـإن الـتسارع هـو m/s2 2 ، فـي تـسارع m 100 ، هـذا یـشكل تـغیر فـي 
التردد یساوي 10-15 . 2.2 

التحدي 193 ، صفحة 139 : نعم ، امتصاص الضوء و إصداره دائما هو تحویالت بدون ضیاع للطاقة إلى كتلة  

التحـدي 196 ، صـفحة 140 :  مـن أجـل حـزمـة ضـوء  فـي كـال الـحالـتین الـوضـع مـوصـوف بـواسـطة بـیئة الـتي فـیها الـكتل تـهوي 
مـقابـل / ضـد  اتـجاه الحـركـة , إذا كـانـت األرض و جـدار الـقطار غـیر مـرئـیة – مـثال إذا كـانـت مـخفیة بـالسـدیـم – لـن یـكون هـناك 
أي طـریـقة لتحـدیـد بـالتجـربـة أي وضـع هـو الـحال . أو مـرة ثـانـیة ، إذا كـان الـمراقـب مـحاطـا فـي صـندوق ، فـإنـه لـن یـتمكن مـن 

التمییز بین ثابت التسارع أو ثابت الجاذبیة . ( هام : هذه االستحالة فقط تطبق إذا كان للمراقب حجم مهمل ! )   

التحدي 200 ، صفحة 141 : الطول هو الزمن مضروبا بسرعة الضوء . إذا تغیر الزمن مع االرتفاع فیتغیر الطول أیضا  

التحـدي 202 ، صـفحة 141 : كـالهـما یـهویـان تـجاه مـركـز األرض . الجسـیمات الـدائـرة فـي مـدار هـي أیـضا فـي سـقوط حـر ،         
و إن مسافتها النسبیة تتغیر ایضا كما هو مشروح في الكتاب  

التحدي 205 ، صفحة 141 : مثل هذا المخطط سیحتاج ألربعة أو حتى خمسة أبعاد  



التحدي 206 ، صفحة 145 : التجارب حول تغیر الزمن مع االرتفاع یمكن أیضا استخدامها في هذه الحالة  

التحدي 208 ، صفحة 145 : الطاقة الناتجة  عن الدوران یمكن إهمالها مقارنة مع كل الطاقات األخرى في المسألة  

التحـدي 218 ، صـفحة 151 : الـنكیلویـنات الـمختلفة ، الـنوى الـمختلفة ، الـذرات الـمختلفة و الجـزیـئات الـمختلفة لـها نسـب مـئویـة 
مختلفة  لطاقات الربط بالنسبة للكتلة الكلیة  

التحدي 220 ، صفحة 153 : في السقوط الحر ، الزجاجة و الماء تبقیان في سكون بالنسبة لبعضهما البعض  

التحـدي 221 ، صـفحة 153 : لـیكن الـجهاز یـسقط . و الـمطاط الـمرن بـالـتالـي قـوي  كـفایـة لـیسحب مـرة فـي الـكاس . أنـظر 
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صفحة 109 ، نیسان 2003 . الجهاز األصلي  أیضا له نابض موصل في سلسلة إلى المطاط .  

التحـدي 222 ، صـفحة 153 : بـعیدا عـن الـكراسـي والـطاوالت الـمذكـورة لـلتو ، أجهـزة الـمهمة الـمضادة لـلجاذبـیة هـي الـتعالـیق ، 
األحزمة  و األكیاس البالستیكیة  

التحدي 224 ، صفحة 153 :  نفس المقدار  

التحـدي 225 ، صـفحة 153 : نـعم ، فـي الـجاذبـیة یـكون عـمر الـتوأمـین أكـبر . فـرق الـعمر یـتغیر مـع االرتـفاع ، ویـصل لـلصفر 
من أجل ارتفاع النهائي .  

  c3 /4G التحدي 226 ، صفحة 153 : حد كتلة التدفق هو

التحدي 227 ، صفحة 153 : ال ، السیر الناقل یمكن أن یبنى في القطار  

التحـدي 228 ، صـفحة 154 : هـي تسـتخدم مـیزان نـابـضي ، و تـقیس زمـن الـتذبـذب . مـن ذلـك تسـتنتج كـتلتها . إن بـیروقـراطـیة 
ناسا تسمیه BMMD  ، وهو جهاز قیاس كتلة . الصورة توجد في المجلد األول ( المجلد I ، صفحة 108).  

التحدي 229 ، صفحة 154 : التفاحة تضرب الجدار بعد نصف ساعة  

التحـدي 232 ، صـفحة 155 : الـطرق ذات مـسارات الـضوء الـمنحنیة أو ذات السـرعـة الـمتغیرة ال تـصف اآلفـاق بـشكل 
صحیح 

التحـدي 234 ، صـفحة 155 : ال . الـحیود للحـزم ال یـسمح بـه . أیـضا نـظریـة الـكم تـجعل هـذا مسـتحیال ، الـحاالت الـمرتـبطة 
للجسیمات عدیمة الكتلة مثل الفوتونات غیر مستقرة  

التحدي 236 ، صفحة 156 : نصف قطر المدار هو  4.2 نصف قطر األرض ، الذي یشكل تقریبا  تقریبا µs 38 كل یوم  

التحـدي 237 ، صـفحة 156 : كـي نـكون صـریـحین  الـتجارب غـیر منسجـمة . هـي تـفترض أن بـعض الـخواص األخـرى 
للطبیعة ثابتة – مثل الحجم الذري – الذي في الحقیقة ایضا یعتمد على G . المزید حول هذه القضیة في الصفحة 292  

التحـدي 238 ، صـفحة 156 : بـالـطبع األبـعاد الـفراغـیة األخـرى یـمكن أن تـوجـد و یـمكن أن تـكشف فـقط بـمساعـدة أجهـزة الـقیاس 
. مثال األبعاد المخفیة تظهر عند طاقات ال یمكن الوصول إلیها في الحیاة الیومیة  

التحدي 239 ، صفحة 156 : في هذا األثر الصغیر ، أنظر كتاب أوهانیان ، المرجع 113 ، في الصفحة 147  

التحـدي 262 ، صـفحة 172 : نـظرا ألنـه لـیس هـناك كـتل سـالـبة فـإن حـقول الـجاذبـیة الكهـربـائـیة ال یـمكن أن تـحایـد . عـلى الـعكس 
الحقول الكهربائیة  یمكن محایدتها حول ناقل معدني بواسطة قفص فاراداي . 

التحدي 265 ، صفحة 173 : إلیجاد الجواب ، التفكیر حول التشابه مع الكهرطیسیة یفید  

التحـدي 274 ، صـفحة 182 : یـحتاج الـمرء لـقیاس تـقویـت الـنبضات الـتي تـعبر األرض عـند كـواشـف أمـواج الـجاذبـیة الـمختلفة 
على األرض  

التحدي 248 ، صفحة 162 : لقد فعلوا ذلك خالل الكشوف الشمسي  



التحدي 275 ، صفحة 183 : ال . لنفس األسباب التي تجعل مثل هذا الحقل الكهربائي الساكن غیر ممكن  

التحـدي 280 ، صـفحة 186 : ال، الخطـ ال یمـكن أن یكـون لهـ انحـناء ذاتيـ . النـتور المستـدیرـ هوـ فيـ الحـقیقة منـحني ذمنـیا و ال 
یمكن قصه لیفتح فیعطي صفیحة من الورق  

التحدي 285 ، صفحة 188 : ال ، ال یمكن أن تصنع من صفیحة من الورق . االنحناء غیر صفري في كل مكان  

التحدي 302 ، صفحة 196 : أثر تنسوء أینشتاین هو سالب القیمة السلمیة لریكي و بالتالي سالب أثر تنسور ریكي  

التحـدي 306 ، صـفحة 198 : مـفهوم الـطاقـة ال یحـمل أي مـعنى مـن أجـل الـكون ، حـیث أن الـمفهوم مـعرف فـقط مـن أجـل 
الجمل الفیزیائیة ، وبالتالي لیس للكون نفسه . أنظر أیضا الصفحة 256  

التحـدي 313 ، صـفحة 204 : فـي الـحقیقة ، فـي النسـبیة الـعامـة طـاقـة الـجاذبـیة ال یـمكن تحـدیـد مـوضـعها فـي الـفراغ عـلى عـكس 
ما یتوقعه المرء و یشترطه من تبادل تأثیر  

التحـدي 324 ، صـفحة 208 : األخـطاء فـي الـعربـة الـتي تشـیر لـلجنوب نـاتـجة عـن الـطور الـهندسـي ، وهـو أثـر الـذي یظهـر فـي 
أي حـال مـن الـنقل الـمتوازي فـي األبـعاد الـثالثـیة . و هـو نـفس األثـر الـذي یـجعل نـواس فـوكـو یـدور . إن الـنقل الـمتوازي فـي 
بـعض األحـیان أیـضا یـعرف بـنقل فـیرمـي – واكـر ( المجـلد III  ، صـفحة 108 ) .إن الـطور الـهندسـي مشـروح فـي المجـلد حـول 

البصریات .   

التحدي 328 ، صفحة 210 : وكالة الفضاء األوربیة   تدرس القضیة ، انضم لهم  

التحـدي 331 ، صـفحة 220 : هـناك فـرصـة جـیدة أن بـعض الـشكل الـضعیف مـن نـفثات الـشمس مـوجـودة ، لـكن كـشفها لـن یـكون 
سهال ( السؤال فیما إذا كانت درب التبانة لها نفثات كان جزءا من هذا الكتاب منذ عام 2006 ، وقد اكتشف في 2010)  

التحـدي 333 ، صـفحة 224 : إذا كـنت تـعتقد أن الـمقداریـن مـختلفین ، فـإنـك أسـیر اعـتقادك ، و هـو االعـتقاد بـأن أفـكارك عـن 
الـفیزیـاء الـكالسـیكیة و النسـبیة الـعامـة تـسمح لـك بـأن تسـتوفـي خـارجـیا هـذه األفـكار إلـى مـجاالت حـیث ال تـكون فـیها صـالـحة ، 
مـثل خـلف أألفـق . و عـند كـل أفـق ، تـأثـیرات الـكم هـي قـویـة جـدا بـحیث أنـها ال تـسمج بـمثل هـذه االسـتیفاءات الـخارجـیة 

الكالسیكیة  

التحدي 334 ، صفحة 224 :  بضع ملیمیترات  

التحـدي 335 ، صـفحة 226 : إذا كـنا نـفترض الـقطر مـساوي إلـى µm 150 و الـكثافـة kg/m3 1000  فـإن جـزیـئات الـطحین 
بـالـتالـي هـي حـوالـي 566 مـلیون جسـیم فـي كـل كـیلو غـرام مـن الـطحین . إن المجـرة الـنوعـیة تـتألـف مـن 1011  نجـم الـذي یـقابـل 

kg 177 من الطحین .  

التحـدي 336 ، صـفحة 226 : السـرعـة تـقاس بـأثـر دوبـلر عـادة بـالـنظر عـند خـط لـیمان – أألفـا . الـمسافـة هـي أكـثر صـعوبـة 
بـكثیر فـي شـرحـها . قـیاس الـمسافـات هـو عـلم بـذاتـه تـبعا فـیما إذا كـان الـمرء یـقیس مـسافـات الـنجوم فـي المجـرة  ، إلـى مجـرات 

أخرى ، أو الكوازارات . أي كتاب حول الفلك أو الفیزیاء الفلكیة سیخبرك المزید  

التحدي 337 ، صفحة 226 : أنظر التحدي في الصفحة 234 

التحدي 339 ، صفحة 234 : األرنب یالحظ أن كل األرانب األخرى تتحرك بعیدا عنه  

التحـدي 347 ، صـفحة 240 : قـف فـي غـابـة فـي الشـتاء وحـاول رؤیـة األفـق . إذا كـانـت الـغابـة عـمیقة جـدا ، فـإنـك سـتضرب 
جذوع األشجار في كل االتجاهات ، و إذا كانت الغابة ذات عمق منتهي لدیك الفرصة لترى األفق  

التحدي 361 ، صفحة 255 : ال . هذا مثال حول كیفیة الوصف الدقیق ظاهرا للطبیعة الذي یمكن أن یؤدي لعبارة    

غیر علمیة ، اعتقاد ، بدون أي ارتباط بالواقع  

التحدي 362 ، صفحة 255 : مرة ثانیة ال . العبارة هي اعتقاد صرف  

التحدي 364 ، صفحة 257 : الكون ال یسمح بالمالحظة من الخارج , بالتالي لیس له خواص حالة  

التحدي 375 ، صفحة 265 : عند األفق الضوء ال یمكن أن یتسلق ألعلى  



التحـدي 399 ، صـفحة 277 : هـذا یحـدث بـنفس الـطریـقة الـتي یخـرج بـها الـحقل الكهـربـائـي الـساكـن  مـن شـحنة. فـي كـال الـحالـتین 
، الـحقول الـعرضـیة ال تخـرج و لـكن الـطولـیة تخـرج . نـظریـة الـكم تـعطي السـبب األعـمق . جسـیمات اإلشـعاع الـفعلیة الـمسؤولـة 
عـن الـحقول الـعرضـیة الحـرة ال یـمكن أن تـترك ثـقبا أسـود بسـبب سـرعـة االنـفالت . ولـكن الجسـیمات االفـتراضـیة یـمكنها ذلـك ، 
حـیث أن سـرعـتها غـیر مـرتـبطة بسـرعـة الـضوء . كـل الـحقول السـتاتـیكیة الـطوالنـیة تـنتج بـواسـطة جسـیمات افـتراضـیة . 
بـاإلضـافـة لـذلـك ، هـناك سـبب ثـانـي . الـحقل الـكالسـیكي یـمكن أن یخـرج مـن ثـقب أسـود ألنـه بـالنسـبة لـمراقـب خـارجـي كـل شـيء 
الـذي یـشكل الـثقب األسـود هـو یـهوي بـاسـتمرار و ال یـوجـد مـكون یـعبر فـعال األفـق . مـنابـع الـحقل بـالـتالـي لـم تـصبح بـعد فـي 

متناولنا .  

التحـدي 403 ، صـفحة 278 : الـوصـف یـقول كـل شـيء . إن االنـطباع الـمرئـي  یـمكن أن یـوجـد فـي غـرفـة حـول الـثقوب الـسوداء 
في المتحف األلماني في میونیخ . 

التحـدي 405 ، صـفحة 278 : مـن نـاحـیة ، الـثقوب الـسوداء یـمكن أن تـوجـد عـبر تـقوض الـمادة . مـن نـاحـیة أخـرى یـمكن أن 
ترى الثقوب السوداء في األفق المنحني  

التحـدي 407 ، صـفحة 279 : حـتى اآلن ، یـبدو أن كـل الـنتائـج التجـریـبیة مـن  تـناظـر تـطابـق  الـمالحـظات و بـالـتالـي یـبدو أنـه 
یمـكننا القـول أن السـماء اللـیلیة هيـ أفقـ ثقـب أسوـد   . علـى أن القـضیة  لمـ یتـم حلـها بعـد ، و بعـض الفـیزیاـئیـین البـارزینـ ال 
یـحبون الـمشابـهة . الـقضیة أیـضا تـرتـبط بـقضیة فـیما إذا كـانـت الـطبیعة تـبدجـي الـتناظـر بـین الـمقایـیس لـلطول الـكبیرة جـدا                 

و الصغیرة جدا . هذا الموضوع موسع في الساق األخیر من مغامرتنا .  

التحـدي 411 ، صـفحة 282 : أي جـهاز الـذي یسـتخدم مـرایـا یـتطلب دیـنامـیك كهـربـائـي حـیث بـدون دیـنامـیك كهـربـائـي الـمرایـا 
مستحیلة  

 rhe التحـدي 413 ، صـفحة 286 : نـظریـة األرض الـمجوفـة صـحیحة إذا كـانـت الـمسافـات االعـتیادیـة تـتغیر بـشكل مـتوافـق وفـق
R2EARTH /r = . هـذا یـقتضي كـم الـفعل الـذي یـتناقـص تـجاه مـركـز الـكرة الـمجوفـة . و بـالـتالـي لـیس هـناك طـریـقة لـتفضیل 

وصف عن اآلخر ما عدا ألسباب التبسیط  

التحدي 417 ، صفحة 297 : الكتلة هي قیاس لمقدار الطاقة ، مربع الكتلة ال یشكل أي معنى  

التحـدي 420 ، صـفحة 299 :   ربـما الـكمیة ذات أكـبر تـغیر هـي الـكتلة حـیث الـسابـقة مـن أجـل eV/c2 1 سـتكون مـفیدة كـما 
یمكن التي للكتلة الكلیة في الكون ، التي هي أكبر بحوالي 1090  

التحدي 421 ، صفحة 300 : العالقة ذات n-1 تطابق أفضل . لماذا ؟  

التحـدي 424 ، صـفحة 301 : ال! خـي دقـیقة جـدا بـحیث ال تـعطي مـعنى . هـي فـقط تـعطى كـتوضـیح مـن أجـل سـلوك الـتوزع 
الغوصي . توزعات القیاس الحقیقة لیست غوصیة بالدقة المقتضاة في هذه األعداد  

التحدي 425 ، صفحة 301 : حوالي m/s 0.33 . لیست m/s 0.333 و هي لیست أي سالسل أكبر من ثالثة !  

التحدي 427 ، صفحة 307 : اإلبطاء یذهب بشكل تربیعي مع الزمن ألن كل إبطاء جدید بضاف للقدیم  

التحـدي 428 ، صـفحة 308 : ال ، فـقط خـواص أجـزاء الـكون واردة . الـكون نـفس لـیس لـه خـواص كـما هـو مـبین بـالـتفصیل فـي 
الجزء األخیر من المغامرة ( مجلد VI ، صفحة 110 ).  

التحـدي 429 ، صـفحة 349 : هـذا یـمكن أن یحـل بـواسـطة خـدعـة مـشابـهة لـلتلك المسـتخدم فـي عـدم مـعقولـیة كـل مـن حـدي الجـمع 
و لكن ال أحد وجد أي منها  

التحـدي 430 ، صـفحة 349 :مـا یـزال هـناك اكـتشافـات یـجب أن تـتم فـي الـریـاضـیات الحـدیـثة ، خـاصـة فـي الـطبولـوجـیا ، نـظریـة 
األعداد و الهندسیة الجبریة   



المراجع 

" اإلنسان بحاجة ألن یقرأ مكتبة كي یؤلف كتابا "  

صامویل جونسون  

أرسـطو ، حـول الـمعنى و الـمحسوس ، الـفقرة 1 ، الجـزء  BCE ،1 350  . مسـتشهد بـه فـي جـان بـول دومـونـت ، 1.
مدارس ما قبل سقراط ، مقاالت فولیو ، غالیمار ، صفحة 157 ، 1991 . مستشهد به في الصفحة 15  

.2gallica.bnf.frark:/ الـنص الـالتـیني األصـلي لـرسـالـة دیـكارت مـؤرخـة فـي 22 آب 1634 ، یـمكن أن یـقرأ مـن
bpt6k2074j/f419.image/12148 مستشهد به في الصفحة 16  

مـجهول ، إظـهار بـدیـع لحـركـة الـضوء الـتي وجـدت مـن قـبل إم رومـر مـن األكـادیـمیة الـملكیة لـلعلوم  ، مجـلة سـكافـان 3.
صـفحة 1876 ,236-233 . الـملخص اإلنجـلیزي یـوجـد فـي او سـیر ومـر ، إظـهار مـتعلق بحـركـة الـضوء ، أعـمال 
dbhs.wvusd.h12/ فــلسفیة للجــمعیة الــملكیة 136 ، صــفحة 1677 ,894-893 . یــمكنك قــراءة الــبحثین فــي
ca.us/webdocs/Chem-History/Roemer-1677/Roemwe-1677.html ، مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 

     16

ف. تـونیسـترا ، رومـر و السـرعـة المنتهـیة لـلضوء ، الـفیزیـاء الـیوم 57   ، صـفحة 17-16 ، كـانـون األول 2004 ، 4.
مستشهد به في الصفحة 17  



تـاریـخ قـیاس سـرعـة الـضوء یـمكن أن یـوجـد فـي الـفصل 19 مـن كـتاب فـرانسـیس أ. جـینكینز و هـارفـي إي. وابـت ، 5.
أسس البصریات ، ماكجروهیل ، نیویورك 1957  ، مستشهد به في الصفحة 17 

فـي الـطریـق إلجـراء مـثل هـذه الـقیاسـات أنـظر سـیدنـي ج. بـرویـر ، قـم بـها بـنفسك :الـفلك ، مـطبعة جـامـعة إدنـبره 6.
1988 . كـبلر نـفسه لـم یـقس أبـدا مـسافـات الـكواكـب إلـى الـشمس ، ولـكن فـقط نسـب الـمسافـات الـكوكـبیة . إن اخـتالف 
الـمنظر / الـمطلع  لـلشمس مـن نـقطتین مـن األرض هـو عـند تـقریـبا ''8.79 ، وكـانـت أول قـیاس فـي الـقرن الـثامـن 

عشر . مستشهد به في الصفحة 19  

مـن أجـل مـناقـشة تـفصیلیة أنـظر الـمالحـظة 32 لـ أ. غـوالنـدي و ب. بـرونـولـي ، الـبحث عـن اخـتالفـات الـمطالـع                    7.
و اكـتشاف حـیود الـضوء : إثـباتـات الـجاذبـیة لـدوران األرض ، أوسـتاكـیو مـنفریـدي و " حـالـة بـولـونـیا " مجـلة تـاریـخ 
الـفلك 20 ، صـفحة 2009 , 172-155 . فـي الـحقیقة مـصطلح حـیود ال یظهـر فـي مـنشور بـرادلـي حـول الـقضیة ، 

مستشهد به في الصفحة 17  

 أریسـتاركـوس مـن سـامـوس ، حـول الـحجوم و مـسافـات الـشمس و الـقمر تـقریـبا BCE 280 ، فـي مـایـكل ج. كـروو ، 8.
نظریات العالم من القدم إلى ثورة كوبرنیكوس ، دوفر 1990 ، مستشهد به في الصفحة 19 . 

ج. فـریـكس ، اإلبـداع و الـتكنولـوجـیا فـي التجـریـب : تحـدیـد فـیزو األرضـي لسـرعـة الـضوء ، سـینتاوروس 42 ، 9.
صفحة 2000 , 287- 249 . أنظر أیضا موقع اإلنترنت الجمیل  

    ----

*صاموئیل جونسون (1784- 1709 ) شاعر و مفكر إنجلیزي شهیر    

حـول إعـادة تـشكیل تـجارب الـعلم تـاریـخیا www.uni-oldenburg.de/histodid/forschung/nachbautedn . مسـتشهد 
به في الصفحة 19 

الـطریـقة ألخـذ صـور لـنبضات الـضوء بـواسـطة كـامـیرا وتـوغـرافـیة عـادیـة بـدون أي إلـكترونـیات مـوصـوفـة مـن قـبل م. 10.
أ. دوغـواي و أ. ت. مـاتـیك ، الـتصویـر الـفوتـوغـرافـي فـائـق السـرعـة الـعالـیة لـنبضات الـضوء بـعرض بـیكو ثـانـیة          
و الـصدى ، الـبصریـلت الـتطبیقیة 10 ، صـفحة 1971 , 2170 -2162 . الـصورة عـلى الـصفحة 20 مـأخـوذة مـنه . 

مستشهد به في الصفحة 20 

یـمكنك تـعلم أسـس النسـبیة الـخاصـة بـمساعـدة الـویـب ، أبسـط و أوضـح مـقدمـة هـي جـزء مـن مـقرر الـفیزیـاء فـي كـارلـز 11.
روه الـــقابـــل لـــلتنزیـــل مـــن www.physikdidaktik.uni-karlsruhe.de یـــمكن أیـــضا اســـتخدام صـــفحة  
physics.syroedu/research/relativity/RELATIVITY.html كــبدایــة ، الــصفحة تــذكــر الــعدیــد مــن 
الـمصادر بـالـلغة اإلنجـلیزیـة حـول النسـبیة الـمتوفـرة عـلى اإلنـترنـت . الـروابـط بـلغات أخـرى یـمكن أن تـوجـد بـواسـطة 

محركات البحث . مستشهد به في الصفحة 21 .  

أنـظر الـبحث الـكالسـیكي جـي جـاي فـیشمان ، قـیاسـات أشـعة غـامـا للنجـم الـنابـض كـراب ( السـرطـان) –الـماضـي ، 12.
الـحاضـر ، المسـتقبل ، حـولـیات  أكـادیـمیة نـیویـورك لـلعلوم 655 ، صـفحة 1992 , 318-309 . مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 22 . 

  قـیاسـات دفـقات أشـعة غـامـا تـبین أن سـرعـة الـضوء ال تـعتمد عـلى سـرعـة الـمصباح ضـمن جـزء واحـد مـن 1020 ، 13.
كـما هـو مـبین فـي الـبحث الـمعروف جـیدا مـن قـبل ب. إي شـافـر ، الحـدود الشـدیـدة عـلى تـغیرات سـرعـة الـضوء مـع 
arxiv.org/abs/ الـتردد ، رسـائـل المجـلة الـفیزیـائـیة 82 ،  صـفحة 1999 , 4966-4964 .أعـید طـباعـته فـي
astro-ph/9810479  . الـنتائـج أكـدت بـشكل أكـثر روعـة بـواسـطة دفـقة أشـعة غـامـا الـساطـعة الـمقاسـة فـي 2009 . 
فـي هـذه الـدفـقة ألشـعة غـامـا بـعد االنـتقال لـمسافـة عشـرة آالف مـلیون سـنة ضـوئـیة ، فـإن الـفوتـونـات ذات الـتردد الـتي 
اخـتلفت بـعامـل یـساوي 3.1010 – بـالنسـبة لـشعة غـامـا و الـضوء الـمرئـي – مـا تـزال تـصل ضـمن أقـل مـن ثـانـیة مـن 
بـعضها الـبعض . أنـظر أ. أ. أبـدو و آخـریـن ( تـعاون  فـیرمـي LAT / GBM ) اخـتبار النسـبیة الـخاصـة ألینشـتایـن 
arxiv.org/abs/   أعــید طــباعــته فــي ، GRB090510 بــواســطة دفــقات أشــعة غــامــا الــقاســیة و الــقصیرة

0908.1832 . مستشهد به في الصفحات 324 & 322 , 23 , 22 . 

http://www.uni-oldenburg.de/histodid/forschung/nachbautedn
http://www.physikdidaktik.uni-karlsruhe.de


م. فـولـه كـروج ، قـیاس سـرعـة لـضوء بـواسـطة أمـواج الـرادیـو عـند تـرددات مـنخفضة جـدا ، رسـائـل المجـلة الـفیزیـائـیة 14.
صفحة  2004 ,043901 .مستشهد به في الصفحة 22 . 

أنـظر مـثال س. ویـل ، نـظریـة و تجـربـة فـي فـیزیـاء الـجاذبـیة ، طـبعة مـراجـعة ، مـطبعة جـامـعة كـامـبریـدج ، 1993 . 15.
أنظر أیضا المرجع 27 . مستشهد به في الصفحتین 27 & 22  

الـمناقـشات بـاسـتخدام الـنجوم الـثنائـیة هـي دبـلیو دو سـیتر ، إثـبات ثـبات سـرعـة الـضوء ، مـداوالت قـسم الـعلوم – 16.
Koniklijke Acadmie der Wetenschappen 15  ،   صـفحة 1913 , 1298-1297  ، دبـلیو دو سـیتر ، 
   ،  Koniklijke Acadmie der Wetenschappen 16 – حـول ثـبات سـرعـة الـضوء ، مـداوالت قـسم الـعلوم
صـفحة 1913 , 396-395   , دبـلیو دو سـیتر ، تـقییم فـلكي لـثابـت تـسارع الـضوء ، المجـلة الـفیزیـائـیة 14 ، صـفحة 
1913 , 429 ، دبـلیو دو سـیتر ،  حـول إمـكانـیة تحـدیـد الـدقـة ، بـین  مـتحوالت الـعالقـة لـتسارع الـضوء عـن طـریـق 
أمـواج  / مـنبع عـالـیة ، المجـلة الـفیزیـائـیة 14 ، صـفحة 1913 ,  1267 ، لـنسخة أحـدث أنـظر ك. بـریشـر  هـل 
سـرعـة الـضوء مسـتقلة عـن سـرعـة الـمنبع ؟ رسـائـل الـفیزیـاء 39  ، صـفحة  1054-1051 ، جـداول األخـطاء 1236 

1977 , . مستشهد به في الصفحة 23 . 

الحدود القویة من قیاسات دفقات أشعة غاما تم دراستها في المرجع 13 .  17.

بـقیاس سـرعـة الـضوء مـن نـجوم متحـركـة بسـرعـة هـو اخـتبار آخـر مـمكن ، أنـظر الـمرجـع الـسابـق . بـعض هـذه 
الـتجارب لیسـت دقـیقة كـلیا ، إن الـتصور حـول الـدیـنامـیك الكهـربـائـي الـموضـوع مـن قـبل ریـتز ، یـنص عـلى أن سـرعـة 
الـضوء c فـقط عـندمـا تـقاس بـالنسـبة لـلمنبع ، لـكن الـضوء مـن الـنجوم یـمر عـبر الـغالق الـجوي و سـرعـته یـمكن أن 

  . c ترجع إلى

التجـربـة الشهـیرة عـلى ضـوء صـادر عـن بـیونـات سـریـعة فـي CERN  ال تـخضع لهـذا الـنقد . و هـي مـوصـوفـة فـي 
ت. ألفیجـر ،  ج. م. بـایـلي ، ف. م. فـارلـي ، ج. كیجـلمان و آي . والـین ، اخـتبار الـفرضـیة الـثانـیة مـن النسـبیة فـي 
مـنطقة GeV  ، رسـائـل الـفیزیـاء 12 ، صـفحة 1964 , 262-260 . أنـظر أیـضا ت . ألفیجـر و آخـریـن ، سـرعـة 

أشعة غاما عالیة الطاقة ، أرشیف الفیزیاء 31 ، صفحة 1965 , 157 – 145 .  

التجـربـة الـدقـیقة األخـرى عـند سـرعـات قـصوى   مـوصـوفـة مـن قـبل ج. ر. كـالـبفالیـش ، ن. بـاجـیت ، إي سـي فـولـر           
و ج . ألسـبكتور ، الـمقارنـة التجـریـبیة لسـرعـات الـنیوتـریـنو ، الـنتیوتـریـنو الـمضاد ، و الـموون ، رسـائـل مجـلة 

الفیزیاء 43 ، صفحة 1979 , 1364- 1361 . مستشهد به في الصفحة 23  

عـرض لـلنتائـج التجـریـبیة مـعطة فـي یـوزان زونـج زانـج ، النسـبیة الـخاصـة و أسـسها التجـریـبیة ، الـعالـم الـعلمي 18.
1998  ، مستشهد به في الصفحات 326 & 315 , 68 , 51 , 40 , 31 , 23  

بـدایـة الـنظریـة الحـدیـثة للنسـبیة هـي الـبحث الشهـیر مـن قـبل ألـبرت أینشـتایـن حـول اإللـكترودیـنامـیك لـألجـسام المتحـركـة 19.
، حـولـیات  الـفیزیـاء 17 ، صـفحة 1905 , 921-891 . مـا تـزال جـدیـرة بـالـقراءة ، و كـل فـیزیـائـي یـجب أن یـقوم 
بـذلـك . نـفس الشـيء یـمكن أن یـقال عـن بـحث شهـیر ، ربـما كـتب بـعد سـماع فـكرة أولـینتو دو بـریـتو ، تـوجـد فـي  
ألـبرت أینشـتایـن ، هـل جـر الـجسم مـن مـتعلق بـمحتواه مـن الـطاقـة ؟ حـولـیات الـفیزیـاء 18 ، صـفحة ,  639-641 
1905 . أنـظر أیـضا المجـلة ، ألـبرت أینشـتایـن عـن مـبدأ النسـبیة و مـن نـفس اإلسـتنتاج الـناتـج ، الـكتاب الـسنوي 
لـلنشاط اإلشـعاعـي و اإللـكترونـیات 4 ، صـفحة 1907 , 462 – 411 . و هـذه األبـحاث االن مـتوفـرة بـالـعدیـد مـن 
الـلغات .الـرسـالـة غـیر الـمنشورة لـلمراجـعة مـتوفـرة بـالـفاكـس وبـالـترجـمة اإلنجـلیزیـة بـالـشكل ألـبرت أینشـتایـن ، طـبعة 
هـاونـخ غـوتـفرویـد ، مخـطوطـة أینشـتایـن 1912 حـول نـظریـة النسـبیة ، جـورج بـرازیـلر 2004 . أیـضا مـهم الـبحث 
األخـیر أللـبرت اینشـتایـن ، االشـتقاق األولـي لـتكافـؤ الـكتلة و الـطاقـة ، نشـرة الجـمعیة الـریـاضـیة األمـریـكیة 41    ، 
صـفحة 1935 , 230-223 . كـل األبـحاث ورسـائـل أینشـتایـن مـتوفـرة اآلن فـي كـل مـن الـلغة األصـلیة و بـالـترجـمة 

اإلنجلیزیة من einsteinpapaers.press.princeton.edu . مستشهد به في الصفحات 76 & 27 , 24 .  

جان فان بالدیل ، النسبیة و الهندسة ، سبرینجر 1984 ، مستشهد به في الصفحة 24  . 20.

ألـبرت أینشـتایـن ، صـورتـي الـواسـعة ، محـرر مـن قـبل كـارل سـایـلیج ، مـطبعة أولشـتایـن 1998 ، مسـتشهد بـه فـي 21.
الصفحة 25  . 

هـناك حـتى كـتاب حـول الـموضـوع : هـانـس سـي أوهـانـیان ، أخـطاء أینشـتایـن : الـسقطات البشـریـة لـعبقري ، 2009 22.
فـي 26 كـانـون األول 1915  ، كـتب أینشـتایـن فـي رسـالـة إلـى بـاول إیهـرنفیسـت " لـقد أصـبح عـادة لـدى أینشـتایـن  كـل 



سـنة أن یـعاود االتـصال بـه حـیث كـتب الـسنة الـماضـیة " و بـعد بـضع أسـابـیع فـي 17  كـانـون الـثانـي 1916  كـتب 
أینشـتایـن إلـى هـندریـك لـورنـتز :" إن تسـلسل / سـلسلة عـملي فـي الـجاذبـیة هـي سـلسلة مـن األخـطار و لـكنها تـؤدي 
تـدریـجیا إلـى تـحقیق األهـداف الـمرجـوة "  ، أنـظر مـثال كـتاب هـینوك غـوتـفرویـند و یـورجـن ریـن ، محـرریـن ، 

الطریق إلى النسبیة ، مطبعة جامعة برنستون 2015 ، مستشهد به في الصفحة 26  . 

ألـبریشـت فـولسـینج ،ألـبرت أینشـتایـن – سـیرتـه ، سـوركـامـب ، صـفحة 1993 , 237 ، مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 27 23.
 &41

مـقدمـة أینشـتایـن الجـمیلة ، تـقریـبا بـدون مـعادالت ، ألـبرت أینشـتایـن ، عـن النسـبیة الـخاصـة و النسـبیة الـعامـة ، فـیفیج 24.
1997 & 1917 . مـن أجـل كـتاب عـن كـل الـریـاضـیات الـالزمـة ، أنـظر ألـبرت اینشـتایـن ، مـعنى النسـبیة ، مـیتویـن 
1956 & 1921 ، و أعـید نشـره فـي 2002 ، الـذي یـحتوي الـریـاضـیات ذات الـصلة ، مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 

 .27

یـولـیان شفینجـر ، أسـطورة أینشـتایـن ، الـعلوم األمـریـكیة ، 1986 إدویـن ف. تـایـلور و جـون أ. ویـلر ، فـیزیـاء الـفراغ 25.
الـزمـن – مـقدمـة للنسـبیة الـخاصـة ، طـبعة ثـانـیة ، 1992  . أنـظر أیـضا نـیك م. ج. وودهـاوس ، النسـبیة الـخاصـة ، 

سسبرینجر 2003 ، مستشهد به في الصفحة87 & 27 . 

ولـفجانـج ریـندلـر ، النسـبیة – الـخاصـة ، الـعامـة و الـكونـیة ، مـطبعة جـامـعة أوكـسفورد ، 2001 . هـذا الـكتاب الجـمیل 26.
من قبل أحد األساتذة في هذا الحقل . مستشهد به في الصفحة 85 & 27  

ر. ج. كـینیدي و إي م. ثـورنـدایـك ، الـحالـة التجـریـبیة لنسـبیة الـزمـن ، المجـلة الـفیزیـائـیة 42 ، صـفحة ,400-418 27.
1932  . أنـظر أیـضا إتـش إي إیـفز و ج. ر. سـتیویـل ، دراسـة تجـریـبیة لـمعدل سـاعـة ذریـة متحـركـة ، مجـلة الجـمعیة 
الـضوئـیة ألمـریـكا 28 ، صـفحة 1938 , 226-215 و صـفحة 1941 , 374-369 . مـن أجـل اإلصـدارات عـالـیة 
الـدقـة أنـظر سـي  بـراكـسمایـر و إتـش مـولـر ، أو بـرادل ، ج. مـلینك ، أ. بـیترز و س. شـیلر ، اخـتبارات جـدیـدة للنسـبیة 
بـاسـتخدام مـرنـان ضـوئـي یـعمل بـالـنظام الـبادر / درجـات حـرارة مـنخفضة ، رسـائـل مجـلة الـفیزیـاء 88 ، صـفحة 
2002 , 010401 . الـنتیجة األحـدث فـي ب. أنـتونـیني ، م. أوكـابـكین ، إي جـوكـلو و س. شـیلر ، اخـتبار ثـبات 
سـرعـة الـضوء بـواسـطة مـرنـانـات صـوئـیة فـي درجـات حـرارة مـنخفضة دوارة ، المجـلة الـفیزیـائـیة A 71 ، صـفحة 
arxiv.org/abs/ و الحـــقا ، arxiv.org/abs/gr-qc/0504109 2005, 050101 ، أعـــید طـــباعـــتها فـــي
physics/0510169 . أنـظر أیـضا ب. أنـتونـیني ، م. أوكـابـكین ، إي جـوكـلو و س. شـیلر ،  رد عـلى اخـتبار ثـبات 
سـرعـة الـضوء بـواسـطة مـرنـانـات صـوئـیة فـي درجـات حـرارة مـنخفضة دوارة ، المجـلة الـفیزیـائـیة A 72 ، صـفحة 
2005, 066102 ، أعـید طـباعـته فـي arxiv.org/abs/physics/0602115  ، مسـتشهد بـه فـي الـصفحة & 28 
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 بـطء سـرعـة الـضوء داخـل الـشمس نـاتـج عـن التشـتت الـمتكرر لـلفوتـونـات بـواسـطة الـمادة الشمسـیة . الـتقدیـر األكـثر 28.
جـدیـة هـو مـن قـبل ر. مـیتالس و ك. ر. سـیلس ، حـول مـقیاس زمـن التشـتت الـفوتـونـي لـلشمس , المجـلة الـفیزیـائـیة 
الـفلكیة 401 ، صـفحة 1992 , 760-759 ، وقـد أعـطوا زمـن انـفالت الـفوتـون الـبالـغ Ma 0.17 ، و مـتوسـط 
الـمسار الـوسـطي لـلفوتـون الحـر هـو mm 0.9 ، و السـرعـة الـمتوسـطة cm/s 0.97 و السـرعـة فـي الـمركـز هـي 

أصغر بعشر مرات ، مستشهد به في الصفحة 28   

ل. فیسـترجـارد  هـاو ، س . إي هـاریـس ، زد دوتـون و س. إتـش بهـروزي ،تـخفیض سـرعـة الـضوء إلـى 17  مـتر 29.
بـالـثانـیة فـي غـاز ذري فـائـق الـبرودة ، الـطبیعة 397 ، صـفحة 1999 , 598-594 . أنـظر أیـضا س. لـیو  ، زر 
دوتـون ، س. إتـش بهـروزي و ل. فیسـترجـارد  هـاو ، قـیاس تخـزیـن الـمعلومـات الـبصریـة الـمتماسـكة فـي وسـط ذري 
بـاسـتخدم نـبضات ضـوئـیة مـخفضة السـرعـة ،    الـطبیعة 409 ، صـفحة 2001 , 493-490 . و تـعلیق إي أ. 
كـورنـل :  إیـقاف الـضوء  فـي مـساره ،  409 ، صـفحة 2001 , 462-461 . لـكن بـالـرغـم مـن اإلدعـاء فـإن نـبضات 

الضوء ال یمكن تخفیض سرعتها أو إیقافها ، مستشهد بع في الصفحة 28 .  

طـریـقة شـرح النسـبیة الـخاصـة بـرسـم بـضع خـطوط مـعطى مـن قـبل هـیرمـان بـونـدي ، النسـبیة و الـحس الـعام : طـریـقة 30.
جـدیـدة إلینشـتایـن ، دوفـر ، نـیویـورك ، 1980  . أنـظر ایـضا دیـریـك إیـكیهارد لیبشـر ، نـظري النسـبیة فـي الـدوائـر            

و الخطوط ، المطبقة األكادیمیة ، برلین ، 1991 ، مستشهد به في الصفحة 28  

س. رایـنهاردت و آخـریـن ، اخـتبار تـمدد الـزمـن النسـبي بـساعـات ضـوئـیة سـریـعة عـند سـرعـات مـختلفة ، فـیزیـاء 31.
الطبیعة  3 ، صفحة 2007 , 864-861 ، مستشهد به في الصفحة 30 . 



رود إس . الیـكس ، الحـدود التجـریـبیة عـلى كـتلة الـفوتـون و كـمون الـشعاع الـكونـي ، رسـائـل مجـلة الـفیزیـاء 80 ، 32.
صـفحة 1998 , 1829 – 1826 ، كـتلة الـفوتـون األعـظمیة الـبالـغة 47-10 كـان أیـضا قـد اسـتنتج مـن دفـقات أشـعة 

غاما في البحث ، مرجع 13 ، مستشهد به في الصفحة 31 .  

.33 De lotgevallen van het dopplereffect Nederlands tjischrift voor  ، تــــونـیـســــتـرا  ف. 
naturkunde 75 ، صفحة 296 ، آب 2009 ، مستشهد به في الصفحة 33   

ر . و. مـكجوان و د. م. جـیلتنر ، الـقیاس الجـدیـد النـزیـاح دوبـلر النسـبي فـي الـنیون ، رسـائـل المجـلة الـفیزیـائـیة 70 ، 34.
صفحة 254-251 ، 1993 . مستشهد به في 35 . 

ر. لمبورن ، أثر دوبلر في الفلك ، تعلیم الفیزیاء 32 ، صفحة 1997 , 40-34 ، مستشهد به في الصفحة 35   35.

د. كـیفر و آخـرون ، الـمرایـا اإللـكترونـیة النسـبیة مـن الـصفائـح عـلى مسـتوى الـنانـومـتر مـن أجـل االنـزیـاح الـعلوي 36.
الـتردي الـمتماسـك إلـى األشـعة فـوق الـبنفسجیة الـقصوى ، اتـصاالت الـطبیع 4 ، صـفحة 2013 ,1763 . دراسـة 

جمل الشحنات النسبیة  یعد بنتائج مهمة و تطبیقات في العقد القادم . مستشهد به في الصفحة 35 .    

أنـظر ، مـثال الـبحث مـن قـبل ت. فـیكین و آخـریـن ، مخـطط طـیفي مـن أجـل قـیاسـات الـكوكـب الـخارجـي الـمعایـرة عـلى 37.
مستوى السنتمتر بالثانیة ، الطبیعة 485 ، صفحة 2012 , 614 – 611 ، مستشهد به في الصفحة 36 

الـرقـم الـقیاسـي الـحالـي لـتزامـن سـاعـة یـبدو أنـه ps 1  مـن أجـل سـاعـتین عـلى مـسافـة 3km عـن بـعضهما ، أنـظر أز 38.
فـاینسـیا ، ج. سـكارشـیلي و واي شـیه ، مـزامـنة الـساعـات الـبعیدة بـاسـتخدام أزواج الـفوتـونـات المحتجـزة ، رسـائـل 

 arxiv.org/abs/quant-ph/0407204 الفیزیاء التطبیقیة 85  ، صفحة 2004 , 2657 – 2655 أو

ج. فـریـنكل و ت. كـونـتوروفـا ، عـن نـطریـة الـتشكیل الـلدن ، المجـلة الـفیزیـائـیة لـالتـحاد الـسوفـیاتـي 13 ، صـفحة ,1 39.
 ، A 62 1938 . ف. سـي. فـرانـك ، حـول مـعادالت الحـركـة لـالنـخالعـات الـبلوریـة ، أعـمال الجـمعیة الـفیزیـائـیة
 ، A 62 صـفحة 1949 , 134-131  . ج. إیشـیلبي االنـخالعـات المتحـركـة بـانـتظام    ، أعـمال الجـمعیة الـفیزیـائـیة

صفحة 1949 , 314-307  . أنظر أیضا ج. الیبفرید و إتش دیتزه ، مجلة الفیزیاء 126 ، صفحة 1949 , 790  

الـمقدمـة الـعامـة یـمكن أن تـوجـد فـي أ. سـیجر و بـي شـیلر ، طـیات فـي خـطوط االنـخالع و تـأثـیراتـها فـي االحـتكاك 
الـداخـلي فـي الـبلورات، الـصوتـیات الـفیزیـائـیة 3A ، دبـلیو بـي مـایـسون طـبعة الـمطبعة األكـادیـمیة ، 1966 . أنـظر 
ایـضا كـتب فـرانـك ر. ن. نـابـارو ، نـظریـة االنـخالعـات الـبلوریـة ، مـطبعة جـامـعة أوكـسفورد ،1967 ، أو ج. بـي  

هیرث ، و ج. لوثه ، نظریة االنخالعات ماكجروهیل 1968 ، مستشهد به في الصفحة 36 . 

هــذا المخــطط الجــمیل مــأخــوذ مــن زد ج. ت. جــویــراغــوســیان ، مــز ر. یــریــان ، ر. جــیرهــارت و ج.ج. 40.
مـوراي ،قـیاسـات السـرعـة النسـبیة لـإلكـترونـات و أشـعة جـامـا عـند GeV 15 ، رسـائـل المجـلة الـفیزیـائـي 34 ، 

صفحة 1975 , 338-335 ، مستشهد به في الصفحة 37  

الـمحاولـة األولـیة لشـرح قـلة الـنساء فـي الـفیزیـاء بـشكل عـام تـمت فـي  مـارغـریـت ویـرثـایـم ، بـنطال  فـیثاغـورث – اإللـه 41.
، الفیزیاء و حروب الجنس ، فورث إیستایت 1997 ، مستشهد به في الصفحة 37  

إلیـــجاد الـــمزي حـــول الـــمجانـــین  الـــمعروفـــین بـــشكل أفـــضل و أفـــكارهـــم أرســـل بـــریـــد إلـــكترونـــي لـــى 42.
majordomo@zikzak.net بسطر واحد " اشتراك  في السیاكو سیرامیك "مستشهد به في الصفحة 37  

دقـة مـیكانـیك غـالـیلیة نـوقشـت مـن قـبل سـایـمون نـیوكـامـب فـي 1882  ،مـن أجـل الـتفاصـیل أنـظر سـتیفن فـایـنبیرغ ، 43.
الجاذبیة و علم الكون ، ویلي 1972 ، مستشهد به في الصفحة 38   

 سـرعـة الـنیوتـرویـنوات هـي نـفس سـرعـة الـضوء إلـى 9 أرقـام عشـریـة . هـذا مشـروح مـن قـبل لـیو سـتودولـسكي ، 44.
سـرعـة الـضوء و سـرعـة الـنیوتـریـنوات ، رسـائـل الـفیزیـاء B 201 ، صـفحة 1988 , 353 . مـالحـظة الـكتلة 
الـصغیرة لـلنیوتـریـنو نشـرت مـن قـبل الـتعاون الـیابـانـي سـوبـر كـامـیوكـانـده فـي واي فـوكـونـدا و آخـریـن دلـیل عـلى تـذبـذب 
نـیوتـریـنوات الـغالف الـجوي ، رسـائـل المجـلة الـفیزیـائـیة 81 ، صـفحة 1998 , 1567-1562 . الـنتائـج األحـدث 
نشـرت مـن قـبل مـرصـد الـنیوتـریـنو الـكندي فـي سـادبـیري مـن قـبل كـیو ر. أحـمد و آخـریـن ، الـدلـیل الـمباشـر عـلى 
تـحویـل تـشكیل الـنیوتـریـنو مـنتبادالت الـتأثـیر الـحیادیـة الـتیار  فـي مـرصـد الـنیوتـریـنو سـادبـیري ، رسـائـل المجـلة 
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الـفیزیـائـیة 89 ، صـفحة 2002 ,011301 ، أیـضا أثـبت أن الـنیوتـریـنوات لـها كـتلة فـي الـمنطقة 1eV  . مسـتشهد بـه 
في الصفحة 311 & 39 .  

ب. روثنشـتایـن و ج. إیكشـتایـن ، تـجویـالت لـورنـتز مـباشـرة مـن سـرعـة الـضوء المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 63 ، 45.
صـفحة 1995 , 1150  . أنـظر أیـضا الـتعلیق مـن قـبل إي . كـابـوتشـیك ، تـعلیق عـلى تـحویـالت لـورنـتز مـباشـرة مـن 
سـرعـة الـضوء ، مـن قـبل ب. روثنشـتایـن و ج. إیكشـتایـن ،  المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 65 ، صـفحة , 1210 

1997. مستشهد به في الصفحة 40 . 

أنـظر مـثال مـحاضـرات 1922 مـن قـبل لـورنـتز فـي كـالـتیك ، نشـرت مـن قـبل إتـش أ. لـورنـتز ، مـسائـل الـفیزیـاء 46.
الحدیثة ، حرر من قبل إتش باتمان ، جین و شركاه ، صفحة 1927 , 99  /. مستشهد به في الصفحة 40  

مـاكـس بـورن ، نـظریـة النسـبیة آلینشـتایـن ، سـبرینجـر ، 2003 ، طـبعة جـدیـدة مـعلق عـلیها لـلنص األصـلي لـعام 47.
1920 ، مستشهد به في الصفحة 40  

أ. أ. مـیكلسون و إي دبـلیو مـورلـي ، حـول الحـركـة النسـبیة لـألرض و األثـیر الـمضيء ، المجـلة األمـریـكیة لـلعلوم                 48.
( الســلسلة الــثالــثة ) 34 ، صــفحة 1887 , 345-333 . نــشكر مــیكلسون الــعدیــد مــن أألبــحاث األخــرى حــول 

الموضوع بعد هذه ، مستشهد به في الصفحة 40  

الـنتیجة األحـدث هـي لـ CH. EISELE , A. YU , NEVSKY & S. SCHILLER  اخـتبار خـبري لـتماثـیل 49.
مـناحـي انـتشار الـضوء عـند المسـتوى 17-10 ، رسـائـل مجـلة الـفیزیـاء 103 ، صـفحة 2009 ,090401 . أنـظر أیـضا 
التجـربـة األقـدم فـي س. شـیلر ، بـي أنـتونـیني و م. أوكـابـكین ،اخـتبار دقـیق لـتماثـل مـناحـي سـرعـة الـضوء بـاسـتخدام 
الــــتجاویــــف الــــدوراة الــــمبردة ، arxiv.org/abs/physics/0510169 أنــــظر أیــــضا صــــفحة المعهــــد 
www.exphy.uni-duesseldrol.de/ResearchInst/WelcomeFP.html ، مستشهد به في الصفحة 41 

إنــش أ. لــورنــتز De relative beweging van de aarde en dem aether , Amst. Versl.1   صــفحة 50.
1892 , 74 و ایـضا إتـش أ. لـورنـتز الـظواهـر الكهـرطیسـیة فـي جـملة تتحـرك بـاي سـرعـة أصـغر مـن سـرعـة 
الـضوء ، أمسـتردام 6 ، صـفحة 1904 , 809 أو أبـحاث أمسـتردام 12 ، صـفحة 1904 ,986 ، مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 44  . 

الـرفـض الـعام لـمثل هـذه الـمقترحـات مـناقـش مـن قـبل سـز ر. مـایـن واریـنج و جـي إي سـتدمـان ، مـبادئ الـساعـة 51.
الـمتسارعـة ، المجـلة الـفیزیـائـیة A47 ، صـفحة 1993, 3619-3611 .الـتجارب عـلى الـموونـات فـي CERN فـي 
عـام 1968 بـینت أن الـتسارعـات الـتي تـصل إلـى m/s  1020 لـیس لـها تـأثـیر كـما شـرح مـن قـبل د. إتـش بـیركـینز ، 
 9A الـتجارب الجـدیـدة   II مـقدمـة لـلفیزیـاء عـالـیة الـطاقـة ، أدیـسون ویسـلي ، 1972 أو مـن قـبل ج. یـالـي و آخـریـن

صفحة 1972 , 369 . مستشهد به في الصفحة 44 . 

دبـلیو ریـندلـر ، النسـبیة الـعامـة قـبل النسـبیة الـخاصـة: عـرض غـیر تـقلیدي لـنظریـة النسـبیة ،المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 52.
62 ، صفحة 1994 , 893-887 . مستشهد به في الصفحة 45 .  

سـتیفن كـاي بـالو ، هـل تـغیر الـطبولـوجـیا سـیسمح للسـیدة بـرایـت بـالـسفر للخـلف فـي الـزمـن ؟  المجـلة األمـریـكیة 53.
للفیزیاء 62 ، صفحة 1998 , 185-179 . مستشهد به في الصفحة 47 . 

حـول الـصیاغـة الـمناسـبة للنسـبیة ، أنـظر مـثال د. هـیستنیس ، الـمیكانـیك الـمناسـب للجسـیمات مجـلة الـفیزیـاء الـریـاضـیة  54.
15 ، صـفحة 1994 , 1777-1768 .  أنـظر ایـضا الـعدیـد مـن األبـحاث األخـرى ، فـي كـتابـه دایـفید هـیستنیس ، جـبر 
 . modelingnts.la.asu.edu  الـفراغ الـزمـن ، جـوردون و بـریـش ، 1996 ، وعـلى صـفحته عـلى اإلنـترنـت
arxiv.org- الـطریـقة الـمرتـبطة بـذلـك هـي لـ  دبـلیو  إي بـایـلیس ، النسـبیة فـي مـقدمـة الـفیزیـاء ، أعـید طـباعـته فـي

abs/physics/0406158   مستشهد به في الصفحة 49 .  

التجـربـة البسـیطة هـي بـأخـذ سـاعـة دقـیقة عـلى مسـتوي ، و الـطیران حـول الـعالـم و بـعدهـا مـقارنـته مـع سـاعـة مـطابـقة 55.
مـتروكـة فـي الـمكان اجـریـت ألول مـرة مـن قـبل ج. سـي هـافـله و ر. إي كـیتنج ، الـساعـات الـذریـة حـول الـعالـم : كسـب 
الـزمـن النسـبي      177، صـفحة 167-166 و الـساعـات الـذریـة حـول الـعالـم : كسـب الـزمـن النسـبي الـملحوظ ، 

صفحة 170-168  ، 14 تموز 1972  ، أنظر أیضا المرجع 18 ، مستشهد به في الصفحات 140 & 49 

مـقدمـة قـابـلة لـلقراءة لـتغییر الـزمـن مـع الـمراقـبین ، و النسـبیة بـشكل عـام ، رمـان یـو سـیكسل و هـیربـرت كـورت 56.
شمیدت ، نسبیة الفراغ – الزمن ، 2 ، طبعة فیفیج و أوالده ، بروانشفایج ، 1991 ، مستشهد به في الصفحة 49  
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أكـثر هـا شهـرة هـي  نـتیجة أن الـموونـات المتحـركـة تـبقى أصـغر عـمرا ، كـما هـو مـبین فـي الـمثال مـن قـبل د. إتـش 57.
فـریـش و ج.ب. سـمیث   ، قـیاس تـمدد الـزمـن النسـبي بـاسـتخدام مـیو – مـیزونـات ،  المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 31 ، 
صـفحة 1963 , 355-342 . مـن أجـل الـمعالـجة الـتعلیمیة الـكامـلة لـتناقـض الـتوأم أنـظر إي شـیلدون ، الـتوائـم النسـبیة 

أو التوائم السداسیة ؟ المجلة األوربیة للفیزیاء 24 ، صفحة 2003 , 99-91 . مستشهد به في الصفحة 50 .  

 بـاول ج. نـاهـین ، آالت الـزمـن – الـسفر فـي الـزمـن فـي الـفیزیـاء ، الـمیتا فـیزیـاء و الـخیال الـعلمي ، مـطبعة سـبرینجـر 58.
و AIP ، الطبعة الثانیة 1999 ، مستشهد به في الصفحة 50  

أول تجـربـة مـوون كـانـت مـن قـبل ب. روسـي و د. ب. هـول ، تـغیر مـعدل الـتفكك لـلمیزوتـرونـات ذات الـعزم ، المجـلة 59.
الـفیزیـائـیة 59 ، صـفحة 1941 , 228-223 . كـان الـمیزوتـرون هـو االسـم الـقدیـم لـلموون . مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 

    . 51

ج. یـایـلي و آخـریـن تـقریـر نـهائـي حـول حـلقة تـخویـن الـموون فـي CERN  الـتي تـتضمن الـعزم الـمغناطیسـي الـشاذ               60.
 ، B150 و عـزم ثـنائـي الـقطب الكهـربـائـي لـلموون ، و االخـتبار الـمباشـر لـتمدد الـزمـن النسـبي ، الـفیزیـاء الـنوویـة

صفحة 1979 , 75-1 ، مستشهد به في الصفحة 51  

أ. هـارفـي و إي شـوكـینج ، احـجیة صـغیرة مـن عـام 1905 ، الـفیزیـاء الـیوم  ، صـفحة 36-34 ، آذار 2005 ، 61.
مستشهد به في الصفحة 51 

ابحث عن " الوقود" و " الصواریخ النسبیة " على اإلنترنت ، مستشهد به في الصفحة 51 62.

دبـلیو ریـندلـر ، تـناقـض تـقلص الـطول المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 29 ، صـفحة 1961 , 366-365 . مـن أجـل اتـغیر 63.
بـدون جـاذبـیة ، أنـظر ر. شـاو ، تـناقـض تـقلص الـطول المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 30 ، صـفحة 1962 , 70 . 

مستشهد به في الصفحة 53 . 

إتـش فـان لـینتل و سـي جـروبـر ، إعـادة فـحص  تـناقـض الـقضیب و الـثقب ، المجـلة األوربـیة لـلفیزیـاء 26 ، صـفحة 64.
2005 , 23-19 . مستشهد به في الصفحة 53 .  

أنـظر الـمناقـشة الـواضـحة مـن قـبل سـي ایـیر و ج. م. بـرابـو ، الـمالحـظات الـمختلفة عـلى هـبوط الـقضیب فـي الـفتحة ،  65.
  arxiv.org/abs/0809.1740 المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 74 ، صـفحة 2006 , 1001-998 .أعـید طـباعـته فـي

مستشهد به في الصفحة 53 . 

هـذه الـحالـة مـناقـشة مـن قـبل ج. بـي سـاسـتاري ، هـل تـقلص الـطوةل فـیه تـناقـض ؟ المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 55 ، 66.
صـفحة 1987 ,  946-943 . هـذا الـبحث یـحتوي مـراجـع واسـعة تـغطي األشـكال الـمختلفة لـتناقـضات تـقلص الـطول  

مستشهد به في الصفحة 53 . 

إس بـي بـوجـن ، حـالـة الـتوائـم الـمتسارعـة بـشكل مـتطابـق ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 57 ، صـفحة ,  791-793 67.
1989 . مستشهد به في الصفحة 55 & 54 . 

ج. م . سـوبـلي الـطفو النسـبي ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 1  57 ، صـفحة 77-75   ، كـانـون الـثانـي 1989   . 68.
أنـظر أیـضا ج. إي  أ. مـاتـساس ، قـنون أركـویـمید النسـبي مـن أجـل األجـسام المتحـركـة بسـرعـة و الحـل النسـبي الـعام 
arxiv.org/abs/gr-qc/ صـــفحة 2003 ,027701 أو ، D 68 لـــتناقـــض الـــغواصـــة ، المجـــلة الـــفیزیـــائـــیة

0305106 ،   مستشهد به في الصفحة 54  

الـتمییز نشـر ألول مـرة مـن قـبل ج. تـیریـل ، عـدم إمـكانـیة رؤیـة تـقلص لـورنـتز ،   مجـلة الـفیزیـاء 116 ، صـفحة 69.
1959 ,   1045- 1041 . و ر. بـینروز  شـكل مـنظر الـكرة المتحـركـة نسـبیا ، مـداوالت الجـمعیة الـفلسفیة فـي 

كامبریدج 55 ، صفحة 1859 , 139-137 ،  مستشهد به في الصفحة & 54  . 

ج. ر. ریـبیكي ، حـد السـرعـة عـند المشـي ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 59 ، صـفحة 1991 ,  369-368 . مسـتشهد 70.
به في الصفحة 58  . 

أنـظر ، مـثال ر. ج. نـمیروف ، كـیو زونـج و إي لـیلیسكوف ، األضـواء تـضیئ األسـطح بـشكل فـائـق  الـطباعـة األولـیة 71.
مـتوفـرة مـن arXiv.org/abs/1506.02643 أنـظر أیـضا الـبحث الجـمیل وذو الـصلة ، ر. ج. نـیمیروف ، أحـداث 



أزواج الـبقع الـفائـقة اإلضـاءة : حـزم الـمسج ، الـطبعة األولـیة مـتوفـرة مـن arxiv.org/abs/1412.7581 . مسـتشهد 
به في الصفحة 60  . 

أول األمـثلة عـن مـثل هـذه الـمالحـظات قـدمـت مـن قـبل أ. ر. ویـتني و آخـریـن ، الـكوازارات إعـادة دراسـة : الـتغیرات 72.
الـزمـنیة السـریـعة الـمالحـظة عـن طـریـق قـیاس الـتداخـل لخـط األسـاس الـطویـل جـدا ، الـعلوم 173 ، صـفحة 225-230 
1971 , و مـن قـبل م. إتـش كـوهـین و آخـریـن الـبنیة صـغیرة الـقیاس للمجـرات الـرادیـویـة و الـمصادر شـبه الـكوكـبیة 
عـند cm 3.8 ،  المجـلة الـفلكیة الـفیزیـائـیة  170 ، صـفحة 1971 , 217-207  . أنـظر أیـضا ت. ج. بـیرسـون ، 
إس سـي أونـویـن ، م. إتـش كـوهـین ، ر. بـي لـینفیلد ، أ. سـي  إس  ریـدهـید ، ج. أ. سـیسلتانـد ، ر. إس سـیمون و ر. 
سـي واكـر ، الـتمدد فـائـق اإلضـاءة لـلكوازر 3C 273 ، الـطبیعة 290 ، صـفحة 1981 , 368-365 . الـمراجـعة 
مـعطیة فـي ج. أ. زیـنسوس و ت. ج. بـیرسـون ، محـرریـن ، الـمصادر الـرادیـویـة فـائـقة اإلضـاءة ، مـطبعة جـامـعة 
كـامـبریـدج 1987 . الـقیاس اآلخـر ، بـاسـتخدام قـیاس الـتداخـل للخـط األسـاسـي الـطویـل جـدا ، بـواسـطة أمـواج الـرادیـو 
فـي الـنفثات الـصادرة عـن نجـم ثـنائـي ( بـالـتالـي لـیس كـوازر ) مـبینة عـلى غـالف مجـلة الـطبیعة : آي ف. مـیرابـل و ل. 
ف. رودریـغز ، مـصدر فـائـق اإلضـاءة فـي المجـرة ،    الـطبیعة 371 ، صـفحة 1994 , 48-46 . الـمثال الحـدث 

سجل في أخبار الطبیعة 152 ، صفحة 357   ، 6 كانون األول 1997.  

الشـروحـات الـتعلیمیة مـعطاة مـن قـبل د. سـي جـابـوزدا  اسـتخدام الـكوازرات فـي مـقدمـة تـعلیمیة للنسـبیة الـخاصـة ، 
المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 55 ، صـفحة 1987 ,  215-214 و الـمرجـع 119  صـفحة 92-89. مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 60  . 

بـحث الـمراجـعة الـقدیـم بـعض الشـيء حـول الـتاكـیونـات الـذي یـذكـر قـضیة االزدواجـیة ، فـي الـصفحتین 53 & 52 هـو 73.
إي ریـكامـي ، الـتاكـیونـات الـكالسـیكیة و الـتطبیقات الـممكنة . مجـلة الـتجارب الجـدیـدة 9 ، صـفحة 1986 ,1-178 ، 
أیـضا تـناقـش عـدد مـن الـتناقـضات . بـالـمناسـبة ، الـفیدیـو الـرسـومـي التحـریـكي الـذي یـدعـي بـیان تـایـكون یـطیر یـمكن أن 

یوجد في الویكي بیدیا ، مستشهد به في الصفحة 61  

أو م. بـیالنـویـك , إي سـي سـودارشـان ، الجسـیمات بـعد حـاجـز الـضوء ، الـفیزیـاء الـیوم  22 ، صـفحة , 43-51 74.
1969  و أو م. بـیالنـویـك ، فـي ك. دیـشابـانـد و إي سـي ج. سـودارشـان ، شـبه النسـبیة ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 
30 ، صـفحة 1962 , 723-718 . أنـظر أیـضا كـتاب إي ریـكامـي ، محـرر ، الـتاكـیونـات   ، أحـادیـات األقـطاب         

و الموضوعات المرتبطة بذلك ، نورث هوالند ، 1978 ، مستشهد به في الصفحة  61  

جـي بـي كـوسـتیال ، بـي إتـش ج. مـاكـیالر ، أ. أ. راولـینسون ، جـي جـاي سـتیفنسون ، دوران تـومـاس ، المجـلة 75.
األمریكیة للفیزیاء 69 ، صفحة 2001 , 847-837 . مستشهد به في الصفحة 62   

كتب بالنك هذا في رسالة عام 1908 ، مستشهد به في الصفحة 63   76.

أنـظر مـثال ، إس إس كـوسـتا و جـي إي أ. مـاسـتاس ، درجـىة الحـرارة و النسـبیة ، الـطباعـة األولـیة مـتوفـرة  فـي 77.
arxiv.org/abs/gr-qc/9505045 ، مستشهد به في الصفحة 63   

أحـد أحـدث الـتجارب مـثار الجـدل هـي ت. بـي كـریشـر ، ل. مـالـكي ، جـي ف. لـوتـس ، ل. إي فـریـماس ، ر. ت. 78.
لـوجـان ، ج. دي أنـدرسـون و سـي م. ویـل ، اخـتبار تـماثـل مـناحـي سـرعـة الـضوء بـجهة واحـدة بـاسـتخدام تـرددات 
قـیاسـیة لـمیزر الهـیدروجـین  ،مجـلة الـفیزیـاء D 42 ، صـفحة 1990 , 734-731 ، مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 63 

  &315

إتـش سـي أوهـانـیان ، دور الـدیـنامـیك فـي مـسألـة الـتزامـن ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 72 ، صـفحة , 141-148 79.
2004 . مستشهد به في الصفحة 315 & 63   

ر. سـي تـولـمان و جـي إن لـویـس ، مـبدأ النسـبیة و الـمیكانـیك غـیر الـنیوتـونـي ، المجـلة الـفلسفیة 18 ،  صـفحة 80.
1909 , 523-510 . و أر سـي تـولـمان ، الـمیكانـیك غـیر الـنیوتـونـي : كـتلة جـسم متحـرك ، المجـلة الـفلسفیة 23 ،  

صفحة 1912 , 380-375 . مستشهد به في الصفحة 65  

إس رانــیفیل ، جــي ك. تــومــبسون ، إي جــي مــیرز ، جــي إم بــراون ، إم إس دیــوي ، إي جــي كیســلر ن أر دي 81.
دیسـیلتیس ن إتـش جـي بـورنـر ، إم ینتشـل ، بـي مـوتـي و دي إي بـریـتشارد ، الـسنة الـعالـمیة لـلفیزیـاء : اخـتبار مـباشـر 

للعالقة E = mc2 ، الطبیعة 438  ، صفحة 2005 , 1097-1096 ، مستشهد به في الصفحة 71   



هـذه الـمعلومـة مـصدرهـا اتـصال خـاص مـن قـبل فـرانـك دي فـیلیبو ، جـزء مـن الـقصة مـعطى فـي ف. دي فـیلیبو ، فـي 82.
نـاتـراجـان ، ك. ر. بـویـس و د. غـي . إیـبتشارد ، الـكتل الـذریـة الـدقـیقة مـن أجـل الـرصـد الـجوي األسـاسـي ، رسـائـل 
المجـلة الـفیزیـائـیة 73 ، صـفحة 1994 , 1484 -1481 . هـذه اقـلیاسـات أجـریـت بـواسـطة مـصائـد بـیننج ، مـراجـعة 
اإلمـكانـیات الـتي تـقدمـها مـعطى مـن قـبل ر. سـي تـومـبسون ، نـواحـي  الـقیاس الـدقـیق لـمصائـد الـشوارد ، عـلوم الـقیاس 
و الـتكنولـوجـیا 1 ،  صـفحة 1990 , 105 -93  ، التجـراب األكـثر أهـمیة فـي حـقل الجسـیم الـواحـد مـنحت لـها جـائـزة 
نـوبـل فـي 1989  . أحـد مـحاضـرات جـائـزة نـوبـل یـمكن أن تـوجـد فـي دبـلیو بـاول ، الـمصائـد الكهـرطیسـیة للجسـیمات 
الحیادیة و المشحونة ، مراجعات الفیزیاء الحدیثة 62 ، صفحة 1990 , 540 -531  مستشهد به في الصفحة 71 

جـي إل سـینج ، النسـبیة : الـنظریـة الـخاصـة ، نـورث هـوالنـد ، 1956 ، صـفحة 213 -208  . الـمزیـد عـن الجسـیمات 83.
الـمضادة فـي النسـبیة الـخاصـة یـمكن أن یـوجـد فـي جـي بـي كـوسـتیال ، بـي إتـش جـاي مـاكـكیلر و أ. أ. راولـینسون ، 
الجسـیمات الـمضادة الـكالسـیكیة ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 65  ، صـفحة 1997 , 841 -835  . أنـظر أیـضا 

المرجع 103 ، مستشهد به في الصفحة 72  

.84arxiv.org/ إم كـانـونـي ، السـرعـة النسـبیة الـثابـتة لـلورنـتز و االصـطدامـات الـثنائـیة النسـبیة ، الـطباعـة األولـیة فـي
abs/1605.00569 ، مستشهد به في الصفحة 74  

أ. بـابـابـترو ،الجـمل الـدوارة و مجـموعـات الـنقط الـصعبة فـي الـمیكانـیك النسـبي ، بـراكـتیكا أكـاد ، أثـینا 14 ، صـفحة 85.
1939 , 540 و أ. بـابـابـترو الجـمل الـدوارة و مجـموعـات الـنقط الـصعبة فـي نـظریـة دیـراك ، بـراكـتیكا أكـاد ، أثـینا 
15 ، صـفحة 1940 , 404 . أنـظر أیـضا إم إتـش إل بـریـس ، مـركـز الـكتلة فـي الـنظریـة الـمقیدة للنسـبیة و ارتـباطـها 
بـنظریـة الـكم للجسـیمات األولـیة ، مـداوالت الجـمعیة الـملكیة فـي لـندن A 195،صـفحة  1948 , 81-62 . مسـتشهد 

به في الصفحة 74 .  

الـمراجـع الـسابـقة لـمعادلـة أینشـتایـن E = mc2 هـي / إسـت ولـفر بـریسـتون ، فـیزیـاء األثـیر ، إي و إف إن سـبون 86.
1875 ، جـاي إتـش بـوانـكریـه ، نـظریـة لـورنـتز و مـبدأ رد الـفعل ، أرشـیف نـیرلـندي لـلعلوم الـدقـیقة و الـطبیعیة  5، 
صـفحة 1900 ,278 – 252 ، أو دو بـریـتو ، اثـر األثـیر فـي حـیاة الـكون ، المعهـد الـملكي لـلعلوم ، رسـائـل و 
مـقاالت LXIII ، الجـزء 2 ، صـفحة 500-439  ، شـباط 1904 ، إف هـاسـین نـورل تـقاریـر ألكـادیـمیة فـینر 113 ، 
صـفحة 1904 ,1093 ، إف هـاسـین نـورل ، حـول نـظریـة اإلشـعاع فـي األجـسام المتحـركـة ، حـولـیات   الـفیزیـاء 15  
، صـفحة 1904 , 370- 344 . إف هـاسـین رول  ، حـول نـظریـة اإلشـعاع فـي األجـسام المتحـركـة – تـصحیح  ، 
حـولـیات   الـفیزیـاء 16  ، صـفحة 1905 , 592- 589 .  هـاسـین رول تـوفـي فـي دور بـریـتو فـي 1921  ، وكـل هـذه 
األبـحاث نشـرت قـبل الـبحث الشهـیر مـن قـبل ألـبرت أینشـتایـن ، هـل عـطالـة الـجسم مـتعقلة بـمحتواه مـن الـطاقـة ؟ 

حولیات الفیزیاء 18 ، صفحة 1905 , 641-639 . مستشهد به في الصفحة 76 .   

أومـبرتـو بـارتـوتشـي   ، ألـبرت أینشـتایـن و أولـنتو دور بـیربـیتو : الـقصة الـحقیقة لـلعالقـة األكـثر شهـرة فـي الـعالـم ، 87.
أولتریجا ، 1998 ،       مستشهد به في الصفحة 76 .   

مـن أجـل عـرض واضـح الصـطالحـات اإلشـارة الـمتعددة فـي النسـبیة الـعامـة ، أنـظر الـغالف األمـامـي لـكتاب مـیسنر ، 88.
ثـورن وویـلر ، الـمرجـع 89  . نسـتخدم اصـطالح إشـارة الـجاذبـیة  لـلنص مـن قـبل أوهـانـیان و روفـیني ، الـمرجـع 

113 ، مستشهد به في الصفحة 78 .   

الـجوهـرة بـین الـكتب حـول النسـبیة الـخاصـة هـو كـتیب أولـریـش إي شـرودر ، نـظریـة النسـبیة الـخاصـة ، مـطبعة هـاري 89.
األلمانیة ، 1981 ، مستشهد به في الصفحة 83 & 80 .   

الـمقترح الـمحسن مـن أجـل تـعریـف الهـزات الـربـاعـیة أیـضا الـذي یسـتشهد بهـذا الـكتاب هـو جـاي جـي روسـو و بـي 90.
كـاي تـاوسـند ، الـكینماتـیك النسـبي و الحـركـات الـثابـتة ، مجـلة الـفیزیـاء A : الـریـاضـیة و الـنظریـة 42 ، صـفحة 

445402,2009 ، الطبعة األولیة arxiv.org/abs/0902.4243 . مستشهد به في الصفحة 80  . 

جـي سـتیفنسون , سـي دبـلیو كلیمنسـتر ، النسـبیة الـخاصـة لـلفیزیـائـیین ، لـونجـمانـز ، لـندن 1965 . أنـظر أیـضا دبـلیو 91.
إن مـاثـیوز ، تـحویـالت السـرعـة النسـبیة و الـتسارع   مـن الـتجارب الـفكریـة،  المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 73  ، 
صـفحة 2005 , 51 -45  ، و بـعده جـاي إم لـیفي ، االشـتنتاج البسـیط لـتحویـل لـورنـتز و تـغیرات السـرعـة و الـتسارع  

المرافقة ، المجلة األمریكیة للفیزیاء 75  ، صفحة 2007 , 618 -615  . مستشهد به في الصفحة 80  . 

الـمقالـة الـقابـلة لـلقراءة تـبین نـسخة مـن راسـلة ألیـنتشایـن یـوضـح فـیها هـذه الـفكرة هـي لـیفي بـي أوكـون ، مـفهوم الـكتلة ، 92.
الـفیزیـاء الـیوم صـفحة 36-31 ، حـزیـران 1989 . الـموضـوع لـیس بـدون جـدل ، كـما الـرسـائـل مـن قـبل الـقراء الـتي 



تـلي الـمقالـة ، و هـي تـوجـد فـي  الـفیزیـاء الـیوم صـفحة 14-13 و صـفحة 117-115، أیـار  1972 ,. الـموضـوع مـا 
یزال مصدر جدل .  مستشهد به في الصفحة 82  . 

كـریسـتیان مـولـر ، نـظریـة النسـبیة ، مـطبعة كـالریـندون ، 1972 , 1952 . هـذا الـكتاب الـمعیاري تـم تـرجـمته لـلغات 93.
عدیدة . مستشهد به في الصفحة 83  . 

نـظریـة عـدم وجـود تـأثـیر بـیني الشهـیرة تـنص عـلى أنـه لـیس هـناك طـریـقة إیـجاد الـالغـرانـجیان الـذي فـقط یـعتمد عـلى 94.
مـتحوالت الجسـیم ، هـو تـبادل تـأثـیرات  ثـابـت لـورنـتز و ثـوابـت  الجسـیم . و قـد أظهـر مـن قـبل دي جـي كـوري ، تـي 
إف جـوردان و إي سـي جـي سـودارشـان ، الـثبات النسـبي و الـنظریـات الـهامـلتونـیة للجسـیمات مـتبادلـة الـتأثـیر ، مجـلة 

الفیزیاء الحدیثة 35 ، صفحة 1963 , 375-350 . مستشهد به في الصفحة 83  . 

   بـي إیهـرنفیسـت ، الـدوران الـمنتظم  لـألجـسام الـصلبة ونـظریـة النسـبیة ،   المجـلة الـفیزیـائـیة 10  ، صـفحة 95.
1909 ,928-918 . إیهــرنفیســت ( بــشكل غــیر صــحیح ) اقــترح أن هــذا یــعني بــأن النســبیة ال یــمكن أن تــكون 
صـحیحة . الـملخص الحـدیـث الـجید حـول الـقضیة یـمكن أن یـوجـد فـي إم إل روجـیریـو ، الـفراغ النسـبي : قـیاسـات 

الفراغ على منصة دوارة ، arxiv.org/abs/gr-qc/0309020 ، مستشهد به في الصفحة 85 .  

ار جـاي لـو ، عـندمـا تـدور الـساعـات المتحـركـة بسـرعـة ، المجـلة األوربـیة لـلفیزیـاء 16 ، صـفحة 1995 , 228-229  96.
، مستشهد به في الصفحة 93 & 92 , 91 .  

إي أ. دیسـلوج و أر جـاي فـیلبوت ، األطـر الـمرجـعیة الـمتسارعـة بـانـتظام فـي النسـبیة الـخاصـة ، المجـلة األمـریـكیة 97.
للفیزیاء 55 ، صفحة 1987 , 261-252 ،  مستشهد به في الصفحة 94 .  

اسـتحالـة تـعریـف أطـر اإلحـداثـیات الـجاسـئة مـن أجـل الـمراقـبین الـمتسارعـین بـشكل غـیر مـنتظم مـناقـس مـن قـبل شـارلـز 98.
مـیسنر ، كـیب ثـورن و جـون أ. ویـلر ، الجـذابـیة ، فـریـمان صـفحة 1973 , 168 ، مسـتشهد بـه فـي الـصفحة & 94 
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ار إتـش جـوود ، اإلطـار الـمتسارع بـانـتظام و تـناقـض الـتوأم ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 50 ، صـفحة , 232-238 99.
1982 ، مستشهد به في الصفحة 99 & 95 , 94 . 

جـاي دي هـامـلتون ، اإلطـار الـمرجـعي الـمتسارع بـانـتظام ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 46 ، صـفحة , 38-89 100.
1978 ، مستشهد به في الصفحة  95  . 

.101 BI ، أفـضل و أرخـص مجـموعـة عـالقـات ریـاضـیة تـبقى الـعائـدة لـكاي روتـمان ، مجـموعـة الـعالقـات الـریـاضـیة
كتاب الجیب الجامعي 1960 ، مستشهد به في الصفحة 95 .  

سـي جـي أدلـر و أر دبـلیو بـریـمه ، الحـلول النسـبیة لـجسم یـهوي فـي حـقل جـاذبـیة مـنتظم ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 102.
59 ، صفحة 1991 , 213– 209 ، مستشهد به في الصفحة  96  . 

أنـظر مـثال مـالحـظات  الـمحاضـرة الـممتازة مـن قـبل دي جـاي رایـمونـد ، طـریـقة حـدیـثة جـذریـا لـمبتدئـي الـفیزیـاء ، فـي 103.
مـوقـع اإلنـترنـت www.physics.nmt.edu/~raymond/teaching.html . مسـتشهد بـه فـي الـصفحة  & 96 

 .  328

إدوارد أ. دیـسولـج ، االنـزیـاح األحـمر لـلجاذبـیة فـي حـقل مـنتظم ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 58 ، صـفحة – 104856.
1990 , 858 ، مستشهد به في الصفحة  99  . 

إل میشـرا ، نـظریـة جـمع الـتسارع النسـبي ، الـجاذبـیة الـالسـكیة و الـكمیة ، صـفحة L97-L102 , 1994  ، مسـتشهد 105.
به في الصفحة  100  . 

إدویـن إف تـایـلور و أ. بـي فـرنـش ، حـدود عـلى الـطول األصـلي فـي النسـبیة الـخاصـة ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 51 106.
، صفحة 1991 , 893– 889 ، مستشهد به في الصفحة  102  . 

الـبیانـات الـواضـحة ضـد السـرعـة الـمتغیرة لـلضوء تـعطى مـن قـبل مـایـكل دوف ، فـي الـعدیـد مـن مـنشوراتـه ، مـثل إم 107.
جــاي دوف ، تــعلیق حــواللــتغیر الــزمــني لــلثوابــت األســاســیة ، arxiv.org/abs/hep-th/0208093 . وجــهة 
الـنظرالـمعاكـسة ، بـالـرغـم مـن كـونـها غـیر صـحیحة ، تـم اقـتراحـها مـن قـبل جـون مـوفـات ، و مـن قـبل خـواز 

ماجویخو ، لكن أیضا من قبل باحثین آخرین . مستشهد به في الصفحة 104 

http://www.physics.nmt.edu/~raymond/teaching.html


االقـتباس هـو مـن رسـالـة لـجیبس إلـى األكـادیـمیة األمـریـكیة لـلفنون و الـعلوم ، الـتي یـشكر بـها األكـادیـمیة عـلى جـائـزتـها 108.
.  و الـرسـالـة قـرأت فـي جـلسة لـألكـادیـمیة و بـالـتالـي أصـبحت جـزءا مـن الـمداوالت : جـاي دبـلیو جـیبس ، مـداوالت 

األكادیمیة األمریكیة للفنون و العلوم 16 ، صفحة 1880 ,  420   ، مستشهد به في الصفحة  108  . 

یـبدو أن أول عـبارة مـنشورة عـن الـقوة األعـظمیة كـمبدأ أسـاسـي كـان حـوالـي عـام 2000 ، فـي هـذا الـكتاب ، فـي 109.
 ، VI فـصل الـجاذبـیة و النسـبیة  . الـمؤلـف اكـتشف مـبدأ الـقوة األعـظمیة ، مـع عـدم مـعرفـته بـعمل اآلخـریـن ،( مجـلد
صـفحة 56 )  عـندمـا بـحث عـن طـریـقة الشـتقاق الـنتائـج للجـزء األخـیر مـن هـذه الـمغامـرة سـتكون أبسـط و الـذي سـیقنع 

كل طالب مدرسة ثانویة . في عام 2000 ، أخبر المؤلف أصدقائه في برلین عن طریقته التعلیمیة .  

مـفهوم الـقوة األعـظمیة كـان قـد اقـارح أوال ، ربـما فـي األغـلب مـن قـبل فـینتسو دي سـابـاتـا و سـي سـتیفاروم فـي 1993 
و أیـضا هـذا االكـتشاف الـفیزیـائـي بـالـتالـي أتـى مـتأخـرا جـدا . و فـي 1995 أوجـد كـورادو مـاسـا الـفكرة . و بـشكل 
مسـتقل عـن لـودفـیك كـورسـتو فـي 1999 ، كـریسـتوف شـیلر     تـمامـا قـبل 2000 و جـاري جـبیون قـي الـسنة قـبل 
2002 تـوصـل لـنفس الـمفهوم . جـاري جـیبون كـان قـد ألـهم بـكتاب مـن قـبل أولـیفر لـودج ، و قـد شـرح أن قـیمة الـقوة 
األعـظمیة تـنتج مـن النسـبیة الـعامـة و هـو لـم یـعط أي تـصریـح حـول الـعكس ، و ال الـباحـثین اآلخـریـن . عـبارة الـقوة 

األعظمیة كفهوم أساسي یبدو أن أصلها من كریستوف شیلر .  

إن الـترتـیب الـزمـني ألولـى األبـحاث عـن الـقوة األعـظمیة هـي فـي دو سـابـاتـا و سـي سـیفارام ، حـول شـدات  الـحقل 
المحـدودة فـي الـجاذبـیة ، رسـائـل أسـس الـفیزیـاء 6 ، صـفحة 1993, 570- 561 یـلیه سـي مـاسـا ، هـل ثـابـت الـجاذبـیة 

یتزاید؟ 

 c4  /G الـفیزیـاء الـفلكیة و عـلم الـفضاء 232    صـفحة 1995, 148- 143 و مـن قـبل إل كـوسـترو و بـي النـج ، هـل
هـي أكـبر قـوة مـمكنة فـي الـطبیعة ؟ مـقاالت فـیزیـائـیة 12 صـفحة 1999, 189- 182 , الـمراجـع الـتالـیة هـي بـحث مـن 
قـبل جـحي دبـلیو جـیبونـز ، مـبدأ الشـد األعـظمي فـي النسـبیة الـعامـة ، أسـس الـفیزیـاء 32 ، صـفحة ,1891-1901 
2002 ، الـطبعة األولـیة axriv.org/abs/hep-th/0210109 – بـالـرغـم مـن كـونـه طـور الـفكرة قـبل ذاك الـتاریـخ 
و األشـكال االقـدم لـلكتاب الـحالـي لـكریسـتوف شـیلر ، جـبل الحـركـة – مـغامـرة الـفیزیـاء ، الـملف pdf  الـمجانـي مـتوفـر 
مـن www.motionmountain.net  . بـعدهـا أتـى كـریسـتوف شـیلر ، الـقوة األعـظمیة و الـمسافـة األصـغریـة : 
الـفیزیـاء فـي عـبارات النحـدیـد ، الـطبعة األولـیة axriv.org/abs/physics/0309118 ،و كـریسـتوف شـیلر ، 
النسـبیة الـعامـة وعـلم الـكون مشـتقة مـن مـبدأ االسـتطاعـة األعـظمیة أو الـقوة ،  المجـلة الـدولـیة لـلفیزیـاء الـنظریـة 44 ، 
صـفحة 2005 ,1647-1629 ، الـطبعة األولـیة   axriv.org/abs/physics/0607090 . أنـظر أیـضا أر بـیج             
و جـي دبـلیو جـیبونـز و أر إم شـون ، مـضادات الـجاذبـیة تـتجاذب ، الـجاذبـیة الـكالسـیكیة و الـكمیة 26 ، صـفحة 

 . axriv.org/abs /09071103 2009, 225013 ، الطبعة األولیة

  فـي عـام 2016 لـم یـقنع غـاري جـیبونـز بـعد بـأن االسـتطاعـة األعـظمیة أو الـقوة یـمكن أن تـرى كـمبدأ فـیزیـائـي 
أسـاسـي یـمكن مـنه اسـتنتاج النسـبیة الـعامـة – بـالـرغـم مـن أنـه كـان یـعتبره فـكرة واعـدة . مسـتشهد بـه فـي الـصفحات 

 . 148 & 108 ,113 , 118 , 124 , 133

أنـظر الـبحث األسـاسـي مـن قـبل أ. دي سـیسا ، تـدفـق كـمیة الحـركـة كـمنظور بـدیـل فـي الـمیكانـیك األولـي ، 48 ، 110.
صـفحة 1980 , 365 و أ. دي سـیسا ، تـصویـب : " تـدفـق كـمیة الحـركـة كـمنظور بـدیـل فـي الـمیكانـیك األولـي " ، 
(المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 48 ، صـفحة (1980)365 ، 48 ، صـفحة (1980)784 ،  أیـضا كـتبا الـفیزیـاء الـممتاز 
مـن قـبل فـریـدریـش هـیرمـان ، مـقرر الـفیزیـاء فـي كـارلـز روه ، یـوضـح هـذه الـنقطة بـشكل واسـع ، هـو قـابـل لـلتنزیـل 
www.physikdidaktik.uni- بــالــلغة اإلنجــلیزیــة ، اإلســبانــیة ، الــروســیة ، اإلیــطالــیة و الــصینیة مــن

karlsruhe.de/index_en.html ، مستشهد به في الصفحة 110 . 

.111arxiv.org/abs/ سـي شـیلر ، الـقوة األعـظمیة و الـمسافـة  األصـغریـة : الـفیزیـاء فـي عـبارات الحـد ، طـبعة أولـیة
0309118  ،األفــكار أیــضا جــزء مــن المجــلد الــسادس مــن هــذا الــكتاب الــذي یــمكن تــنزیــله مــجانــا  مــن 

www.motionmountain.net  . مستشهد به في الصفحات 133 & 111,113,124  

.112 LIGO ) مـقدم فـي بـي بـیي أبـوت و آخـریـن GW150914 تحـلیل أول حـدث مـوجـة جـاذبـیة تـم كـشفها ، سـمي
لـلتعاون الـعلمي و فـیرجـو لـلتعاون ) الـقیاس ألمـواج الـجاذبـیة مـن انـدمـاج ثـقب أسـود ، رسـائـل المجـلة الـفیزیـائـیة 
journals.aps.org/pri/pdf.10.1103/ 116 ، صـــفحة 2016 ,061102 أیـــضا مـــتوفـــر مـــجانـــا مـــن
PhysRevLett.116.061101   إضـافـة لـذلـك ، مـزیـد مـن األبـحاث الـتفصیلیة حـول الحـدث و الـتي تـتبعه / تـلیه 
فـي عـام  2017 & 2015 یـمكن أن یـوجـد عـن طـریـق الـموقـع www.ligo.catltech.edu . الـمثال األخـیر 

arxiv.org/abs/1706.01812  . مستشهد به في الصفحات 182 & 181 , 113  

http://www.motionmountain.net
http://www.physikdidaktik.uni-karlsruhe.de/index_en.html
http://www.physikdidaktik.uni-karlsruhe.de/index_en.html
http://www.motionmountain.net
http://www.ligo.catltech.edu


إتـش سـي أوهـانـیان , ریـمو روفـیني ، الجـذابـیة و الـفراغ الـزمـن ، دبـلیو دبـلیوة نـورتـون و شـركـاه ، 1994 .الـكتاب 113.
اآلخـر الـذي  یـتحثد عـن حـد االسـتطاعـة هـو أیـان أر كـینیون ، النسـبیة الـعامـة ، مـطبعة جـامـعة أكـسفورد 1990  . 
االسـتطاعـة األعـظمیة مـناقـشة فـي إل كـاسـترو ، الـمقدار c5 /G مفسـرة كـأكـبر اسـتطاعـة مـمكنة فـي الـطبیعة  ، 
مــقاالت الــفیزیــاء 13 ، صــفحة 2000 ,154-143 ، مســتشهد بــه فــي الــصفحة ,131 ,127 ,124 ,123, 113 

  318 , 329 & 340

مـــراجـــعة الـــمراجـــع حـــول الـــنموذج الـــمشابـــه للنســـبیة الـــعامـــة یـــمكن أن یـــوجـــد فـــي   مـــوقـــع مـــات 114.
فیسـر ،www.physics.wustl.edu/~visser/Analog/bibliography.html   ، مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 

 . 113

أنـظر مـثال ولـفجانـج ریـندلـر ، النسـبیة – الـخاصـة ، الـعامـة وعـلم الـكون ، مـطبعة جـامـعة أكـسفورد 2001 ، صـفحة 115.
70 أو راي دأنـفرنـو ، تـقدیـم نسـبیة أینشـتایـن ، مـطبعة كـالریـندون ، 1992  ، صـفحة 36 ، مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 

  115

أنـظر مـثال أ. أشـتیكار ، إس فـیرهـوسـت و بـي كـرشـنان ، اآلفـاق الـمعزولـة : الـتطور الـهامـلتونـي و الـقانـون األول ، 116.
arxiv.org/abs/gr-qc/0005083 . مستشهد به في الصفحة 115  

تـي جـاكـوبـسون ، ثـیرمـودیـنامـیك الـفراغ الـزمـن / مـعادلـة أینشـتایـن لـلحالـة ، رسـائـل المجـلة الـفیزیـائـیة 75 ، صـفحة 117.
1995 ,1264- 1260 أو arxiv.org/abs/gr-qc/9504004 مستشهد به في الصفحة 116  

أنـظر مـثال إیـكهارت كـرونـر ، نـظریـة االسـتمراریـة لـلنقل و الـكمون الـذاتـي ، سـبرینجـر 1958 ، المجـلد الـخامـس ، 118.
لسـلسلة " مـعطیات / نـتائـج الـریـاضـیات الـتطبیقیة " یـبین كـرونـر الـتشابـه بـین الـمعادالت ، الـطرق                     و 
الـنتائـج لـفیزیـاء االسـتمرار لـلجسم الـصلب و تـلك الـعائـدة للنسـبیة الـعامـة الـتي تـتضمن صـیاغـة ر یـكي ، مسـتشهد بـه 

في الصفحة 209 & 119   

أنـظر كـتاب إدویـن إف تـایـلور و جـون أ. ویـلر ، فـیزیـاء الـفراغ الـزمـن – مـقدمـة إلـى النسـبیة الـخاصـة  ، الـطبعة 119.
الثانیة ، فریمان 1992  ، مستشهد به في الصفحات 328 & 120  

هذا المثال المعاكس تم اقتراحه من قبل ستیف كارلیب ، مستشهد به في الصفحة 122  120.

إي أر كـانـیللو ، رسـالـة إلـى مجـلة األبـحاث الجـدیـدة / الـباحـث الجـدیـد 41  ، صـفحة 1984 , 370 مسـتشهد بـه فـي 121.
الصفحة 124  

جـاي دي بـراو و جـي دبـلیو جـیبونـز ، الشـد / الـتوتـر األعـظمي : مـع و بـدون ثـابـت كـونـي ، الـمالحـظات الشهـریـة 122.
 ، arxiv.org/abs/1408.1820 للجـمعیة الـفلیكة الـملكیة 446 ، صـفحة 2014 , 3877-3874 ، طـباعـة أولـیة

مستشهد به في الصفحة 125  

 االسـتثناء الـممیز هـو مجـموعـة تـعلیم الـفیزیـاء فـي كـارلـز روه الـذي دائـما لـه قـوة تـعلیم فـي الـشكل الـصحیح . أنـظر 123.
إف هـیرمـان ، الخـلط الـكبیر فـي تـعلیم الـفیزیـاء  ، أوراق فـیزیـائـیة 54 ، صـفحة 832-830  أیـلول 1998 ، أنـظر 
www.physikdidaktik.uni-karlsruhe.de/ أیـضا مـالحـظات الـمحاضـرة حـول الـفیزیـاء التمهـیدیـة فـي الـموقـع

skripten . مستشهد به في الصفحة 129  

أر بـینروز ، الـحاالت الـشاذة المجـردة ، حـولـیات أكـادیـمیة نـیویـورك لـلعلوم 224  ، صـفحة 1973,  125-134 ، 124.
مستشهد به في الصفحة 130  

جـي هـویـسكن و تـي إیـلمانـن ، مـتراجـحة بـریـنوز الـلیمانـیة ، مـالحـظات األبـحاث الـریـاضـیة الـدولـیة 59  ، صـفحة 125.
1997,  1058-1045 ، . إس أ. هـایـوارد ، الـمتراجـحات الـمتعلقة / الـتر تـربـط  الـمساحـة  ، الـطاقـة ، جـاذبـیة 
السـطح و شـحنة الـثقوب الـسوداء ، رسـائـل الـمراجـعة الـفیزیـائـیة 81  ، صـفحة 1998,  4559-4557 ، مسـتشهد بـه 

في الصفحة 130  

سـي ویـل ، الـتطابـق بـین النسـبیة الـعامـة و التجـربـة ، مـراجـعات حـیة فـي النسـبیة 2014 , 17 . مـتوفـر مـجانـا مـن 126.
www.livingreviews.org/Irr-2014-4 . الـمرجـع األقـدم و األكـثر شـموال ، هـو كـلیفورد إم ویـل ، هـل كـان 
أینشـتایـن عـلى حـق ؟ - وضـع النسـبیة الـعامـة عـلى الـمحك ، مـطبعة جـامـعة أكـسفورد 1993 . أنـظر أیـضا بـحثه 

arxiv.org/abs/gr-qc/9811036 . مستشهد به في الصفحة 336 & 131  

http://www.physikdidaktik.uni-karlsruhe.de/skripten
http://www.physikdidaktik.uni-karlsruhe.de/skripten
http://www.livingreviews.org/Irr-2014-4


.127 map.gsfc.nasa.gov/m_mm.htmk مـلخصة فـي الـموقـع  WMAP نـتائـج الـقیاس مـن قـبل الـقمر الـصناعـي
 ، lambda. gsfc.nasa.gov/product/map/current/map_bibliography.cfm األبــحاث مــتوفــرة فــي

مستشهد به في الصفحة 132    

أبسـط مـصدر تـاریـخي هـو ألـبرت أینشـتایـن ، تـقاریـر جـلسات األكـادیـمیة الـبروسـیة لـلعلوم II  ، صـفحة , 844-846 128.
1915  . إنـها أول تفسـیر لـنظریـة النسـبیة ، فـي ثـالث صـفحات فـقط . الـنظریـة مشـروحـة بـعد ذلـك بـالـتفصیل فـي مـقالـة 
شهـیرة ألـبرت اینشـتایـن ، أسـس نـظریـة النسـبیة اعـامـة ، حـولـیات الـفیزیـاء  49  ، صـفحة 1916,  769-822 ، . 
الـمراجـع الـتاریـخیة یـمكن أن تـوجـد بـاأللـمانـیة و اإلنجـلیزیـة فـي جـون شـتاتشـل  طـبعة األوراق المجـموعـة أللـبرت 

أینشتاین ، المجلدات 9-1 ، مطبعة جامعة برنستون 1987-2004 .  

فیما یلي مجموعة منتقاة من الكتب باللغة اإلنجلیزیة من أجل دراسة أعمق بترتیب متصاعد للعمق و الصعوبة :  

الـكتاب المسـلي بـدون أي عـالقـات و لـكنه دقـیقة و مـفصل هـو الـكتاب الـورقـي إلیجـزر نـوفـیكوف ، الـثقوب الـسوداء       -
و الكون ، مطبعة جامعة كامبریدج 1990  

تـقریـبا بـدون عـالقـات ، و لـكن الـكثیر مـن الـتبصرات ، یـمكن أن یـوجـد فـي الـنص الـتفائـلي لـجون أ. ویـلر ، رحـلة فـي -
الجاذبیة و الفراغ الزمن ، دبلیو إتش فریمان ، 1990 .  

عـرض مـمتاز مـن قـبل إدویـن إف تـایـلور و جـون أ. ویـلر ، دراسـة الـثقوب الـسوداء : مـقدمـة للنسـبیة الـعامـة ، أدیـسون -
ویسلي لونجمان ،2000   

الجـمال ، الـبساطـة و االخـتصار هـي مـمیزات كـتاب مـالـكوم لـودفـیجكسن ، النسـبیة الـعامـة ، طـریـقة هـندسـیة ، مـطبعة -
جامعة كامبریدج 1999  

الشرح الجید هو مصدر قوة كتاب برنارد سوتز ، الجاذبیة من األرض لألعلى ، مطبعة جامعة كامبریدج 2003  -

مـراجـعة جـیدة لـلتجارب و الـنظري مـعطاة فـي كـتاب جـایـمس فـوسـتر و جـاي دي نـایـتنجال ، مـقرر قـصیر فـي النسـبیة -
العامة ، مطبعة سبرینجر ، طبعة ثانیة 1998 

كتاب جمیل هو لسام لیلي ، اكتشاف النسبیة بنفسك ، مطبعة جامعة كامبریدج 1981  -

الـكتاب الحـدیـث مـن قـبل راي دإنـفیرنـو ، عـرض نسـبیة أینشـتایـن ، مـطبعة كـالریـندون 1992 .هـذا الـكتاب یـعرض -
وصف موسع للثقوب السوداء و إشعاع الجاذبیة و یشیر بانتظام إلى البحث الحالي  

الـكتاب الجـمیل ، الـحافـل و الـموصـى بـه بشـدة هـو كـتاب إتـش سـي أوهـانـیات و ریـمو روفـیني ، الـجاذبـیة و الـفراغ -
الزمن ، دبلیو دبلیو نورتون وشركاه ، 1994  

الـكتاب الـمكتبو جـیدا و الحـدیـث مـع تـركـیز عـلى الـنظري لـواحـد مـن األسـاتـذة الـكبار فـي هـذا الـمجال هـو ولـفجانـج -
رندلر ، النسبیة – الخاصة ، العامة و الكونیة ، مطبعة جامعة أكسفورد 2001  

الكتاب الكالسیكي لستیفن فاینبیرغ ، الجذابیة و علم الكون ، ویلي 1972  -

الـشغف فـي النسـبیة الـعامـة یـمكن أن یـعایـش أیـضا فـي كـتاب  جـون كـالودر ، طـبقعة السحـر بـدون سحـر : جـون -
أرتشیبالد ویلر – مجموعة المقاالت تخلیدا لمولده السادس ، دبلیو إتش فریمان و شركاه 1972 .  

الـكتاب الـشامـل هـو لـ  كـیب إس ثـورن  الـثقوب الـسوداء و الـتفافـات الـزمـن – أسـطورة أینشـتایـن الـفظیعة ، دبـلیو -
دبلیو نورتون 1994  

الـكتاب األكـثر مـحتوى مـن الـریـاضـیات و األصـعب هـو لـروبـرت إم والـد ، النسـبیة الـعامـة ، مـطبعة جـامـعة شـیكاغـو ، -
   1984

مـزیـد مـن الـمعلومـات حـول النسـبیة الـعامـة مـتوفـرة عـلى اإلنـترنـت كـنقطة بـدایـة جـیدة مـن أجـل الـمواد األمـریـكیة أنـظر -
  math.ucr.edu/home/baez/physics



مـا یـزال هـناك حـاجـة لـكتب كـبیرة و حـدیـثة عـن النسـبیة الـعامـة  ذات مـواد مـلونـة الـتي تجـمع الـنواحـي التجـریـبیة           
و الـنظریـة مـن أجـل نـصوص بـلغات أخـر أنـظرالـمرجـع الـتالـي ، مسـتشهد بـه فـي الـصفحات 162,164,202 , 136 

  . & 203

 الـكتاب الـتعلیمي الجـمیل بـاأللـمانـیة هـو الـكتاب الـكالسـیكي مـن قـبل جـي فـالـك و فـي روبـل ، الـمیكانـیك ، النسـبیة ، 129.
الجاذبیة – كتاب تعلیمي ، مطبعة سبرینجر ، طبعة ثالثة 1983   

كـتیب أنـیق و عـملي هـو كـتیب أولـریـش إي شـرودر ، الـجاذبـیة – مـقدمـة فـي نـظریـة النسـبیة الـعامـة ، مـطبعة  هـاري 
األلمانیة ،فرانكفورت في ماین ،2001  

مرجع حدیث لتروستن فلیسباخ ، النظریة النسبیة العامة ، مطبعة الطیف األكادیمي 1998   

الكتاب الممتاز هربرت جوینر ، مقدمة في النسبیة الخاصة و العامة  مطبعة الطیف األكادیمي 1996   

بـالـلغة اإلیـطالـیة ، هـناك كـتاب جـمیل ، حـافـل و لـكن غـالـي إتـش سـي أوهـانـیان و ریـمو روفـیني : الـجاذبـیة و الـفراغ – الـزمـن ، 
تـسانـیكللي 1997 . و یـوصـى بـه بشـدة . التحـدیـث الجـدیـد لهـذا الـكتاب سـیكون بـدون مـنازع . مسـتشهد بـه فـي الـصفحات 

  136,162,164,179,181 , 203 & 338

بـي مـوهـاتـسابـي و جـاي إتـش شـیا ، الـسقوط الحـر ذو االرتـفاع الـعالـي ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 64 ، صـفحة 130.
1990 , 1246– 1242 ،. كـمالحـظة ، بسـبب الفشـل الـفني فـإن كیتنجـر وضـع یـده فـي ( قـرب ) الـخالء خـالل 
صــعوده ، بــدون أن یحــدث لــه أي ضــرر دائــم .  حــول نــتائــج الــتعرض البشــري لــلخالء ، أنــظر مــوقــع 

www.sff.net/people/geoffrey.landis/vacuum.html  مستشهد به في الصفحة  137  . 

.131arxiv.org/ هـذه الـقصة یـخبرهـا دبـلي وجـي أنـروه ، الـزمـن ، الـجاذبـیة و مـیكانـیك الـكم ، طـبعة أولـیة مـتوفـرة مـن
abs/gr-qc/9312027 ، مستشهد به في الصفحة  137  . 

أنش بوندي ، الجاذبیة المجلة األوربیة للفیزیاء 14 ، صفحة 1993 , 6-1 ، مستشهد به في الصفحة  138  . 132.

جـاي دبـلیو بـرالـوت ، أطـروحـة دكـتوراه مـن جـامـعة بـرنسـتون 1962 ، أنـظر أیـضا جـاي إل سـیندر ، رسـائـل المجـلة 133.
الــفیزیــائــیة 28 ، صــفحة 1972 , 856-853 ، و مــن أجــل النجــم ســیروس أنــظر جــاي إل جــرینشــتایــن                        

و آخرین المجلة الفلكیة الفیزیائیة 169 ، صفحة 1971 , 563 ، مستشهد به في الصفحة  290 & 140  

أنـظر الـكتاب الـتفصیلي مـن قـبل جـیفري كـلریلنسـتن ، مـحاكـمة / مجـموعـة محـلفي أینشـتایـن – السـباق الخـتبار 134.
النسـبیة ، مـطبعة جـامـعة بـرنسـتون 2006 ، الـتي تـغطي كـل الـباحـثین الـمشاركـین فـي الـسنوات مـن 1905 إلـى 

1930 ،   مستشهد به في الصفحة  140 

الـبحث الشهـیر هـو أر فـي بـاونـد و جـي أ. ریـبكا ، الـوزن الـظاهـري لـلفوتـونـات ، رسـائـل المجـلة الـفیزیـائـیة 4، صـفحة 135.
1960 , 341-337 ، الـشكل األعـلى دقـة نشـر مـن قـبل أر فـي بـاونـد و جـاي إل سـیندر ، رسـائـل المجـلة الـفیزیـائـیة 
13 ، صـفحة 1964 , 539 ، أر فـي بـاونـد و جـاي إل سـیندر ، المجـلة الـفیزیـائـیة B140 ، صـفحة 1965 , 788 ،  

مستشهد به في الصفحة  290 & 140 

أر إف سـي فـیسوت و آخـریـن اخـتبار الـجاذبـیة النسـبیة بـواسـطة مـیزر الهـیدروجـین  الـمشكل فـي الـفراغ ، رسـائـل 136.
المجـلة الـفیزیـائـیة 45 ، صـفحة 1980 , 2084-2081 . التجـربـة أجـریـن فـي 1976  و كـان هـناك أكـثر مـن عشـرة 
بـاحـثین مشـتركـین مـشاركـین فـي هـذا العـمل الـذي تـضمن إطـالق مـیزر فـي الـفراغ بـواسـطة صـاروخ اسـتشكاف 

الرتفاع تقریبا km 000 10 ،   مستشهد به في الصفحة  140 

إل بـاریـتور و إس لـیسكیوتـا ، دلـیل عـلى انـزیـاح الـجاذبـیة بـواسـطة الـمقارنـة الـمباشـرة الـذریـة عـلى المسـتوى الـزمـني ، 137.
II الباحث الجدید B 37 ، صفحة 1977 , 231-219 ، مستشهد به في الصفحة  140 

مـزیـد مـن الـمعلومـات حـول الـمد و الجـزر یـمكن أن تـوجـد فـي إي بـي كـالنسـي ، الـمد و الجـزر ، دوبـل داي ، 138.
نیویورك ، 1969، مستشهد به في الصفحة  142 

http://www.sff.net/people/geoffrey.landis/vacuum.html


الـرحـالت االسـتكشافـیة الـتي ذهـبت لجـزر صـغیرة خـاصـة سـوربـال شـمال الـبرازیـل ، و إلـى بـرنسـیب فـي خـلیج 139.
غـویـنیا ، الـنتائـج لـلرحـلة االسـتكشافـیة ظهـرت فـي مجـلة تـایـمز قـبل أن تظهـر فـي مجـلة عـلمیة . الـیوم هـذا یـسمى عـدم 
مـهنیة . الـنتائـج نشـرت فـي إف دبـلیو دایـسون ، أ. إس إیـدنـجتون و سـي دایـفدسـون ، األعـمال الـفلسفیة للجـمعیة 
الـملكیة ( لـندن) 220A ، صـفحة 1920 , 291 ،و مـذكـرات الجـمعیة الـفلكیة الـملكیة 62 ، صـفحة 1920 , 291 ،    

مستشهد به في الصفحة  143 

 دي كـینیفیك ، اخـتبار النسـبیة مـن خـسوف 1919 – قـضیة االنـحیاز ، الـفیزیـاء الـیوم ، صـفحة 42-37 ،آذار 140.
2009 . هـذه الـمقالـة الـممتازة تـناقـش أخـطاء الـقیاس بـتفصیل كـبیر . و األسـطورة المنتشـرة أن انـزیـاح النجـم كـان 
صـغیرا جـدا فـي الـقیم السـلبیة بـحیث أنـه یـقتضي أن أخـطاء الـقیاس الـكبیرة كـانـت خـطأ و ربـما یـكون نـاتـح عـن نـقص 
االحـترام مـن قـبل بـعض الـفیزیـائـین إلمـكانـیات الـفلكیین . إن إعـادة التحـلیل عـام  1979  لـلقیاس أكـد أن مـثل هـذه 
االنـزیـاحـات الـصغیرة ، األصـغر مـن قـطر صـورة النجـم هـي قـابـلة لـلقیاس بـشكل مـوثـوق . و فـي الـحقیقة   إعـادة 
التحـلیل عـام  1979   لـلبیانـات أنـتج شـریـط خـطأ أصـغر مـن إعـادة التحـلیل عـام  1919  . مسـتشهد بـه فـي الـصفحة  

 143

الـمصدر الـجید لـصور الـفراغ – الـزمـن هـي فـي كـتاب جـي إف أر إیـلیس و أر ویـلیامـز ، الـفراغ – الـزمـن المسـطح و 141.
المنحني ، مطبعة كالریندون ، أوكسفورد 1988 ، مستشهد به في الصفحة  144 

.142 Het veld van een enkel centrum in Einstein's theorie der zwarartekracht , ، جـاي دورسـت
.en de beweging van een stoffeltjk punt , Versalg gew. Vergad. Wiss أمسـتردام 25  ، صـفحة 

1916 , 180-63   ، مستشهد به في الصفحة  145 

االسـم الـثقب األسـود طـرح فـي عـام 1967 فـي مـؤتـمر الـنجوم الـنابـضة ، كـما وصـف فـي سـیرتـه الـذاتـیة مـن قـبل جـون 143.
ویـلر ، جـیونـز ، الـثقوب الـسوداء و الـرغـوة الـكمیة : حـیاة فـي الـفیزیـاء ، دبـلیو دبـلیو نـورتـون ، 1988  صـفحة 
297-296 : " فـي حـدیـثي لـقد قـلت بـأنـنا یـجب أن نـعتبر إمـكانـیة أن مـركـز النجـم الـنابـض هـو جـسم مـتقوض بـشكل 
كـامـل مـن حـیث الـجاذبـیة . و لـقد الحـظت أنـنا ال یـمكن أن نسـتمر بـالـقول "   جـسم مـتقوض بـشكل كـامـل مـن حـیث 
الـجاذبـیة " مـرات و مـرات . یـجب عـلى الـمرء أن یـكون لـدیـه جـملة وصـفیة أقـصر . " مـاذا عـن الـثقب األسـود ؟ " 
سـأل بـعض الـناس فـي الجـمهور . لـقد كـنت أبـحث عـن هـذا الـمصطلح تـمامـا ألشهـر ، و أتـقلب فـي فـراشـي بـحثا عـنه ، 
و فـي حـوض اسـتحمامـي ،فـي سـیارتـي و حـیثما أكـون فـي لحـظات هـدوء .فـجأة هـذا االسـم یـبدو صـحیحا تـمامـا عـندمـا 
أعـطیت مـحاضـرة رسـمیة أكـثر بـعد بـضعة أسـابـیع ، فـي 29 كـانـون األول 1967 ، اسـتخدمـت الـمصطلح وضـمنته 
فـي الـشكل الـمكتوب مـن الـمحاضـرة الـذي نشـر فـي ربـیع 1968  ..لـقد قـررت أن أكـون مـتسامـحا حـول مـصطلح " 
الـثقب األسـود " و أضـیفه فـي الـمحاضـرة و فـي الـشكل الـمكتوب كـما لـو كـان صـدیـقا مـعروفـا . هـل سـیتم الـتمسك بـه ؟ 

نعم . حتى اآلن كل طفل مدرسة قد سمع بالمصطلح .  

إن االسـتخدام واسـع االنـتشار لـلمصطلح بـدأ بـمقالـة مـن قـبل أر روفـیني و جـاي أز ویـلر ، طـرح مـصطلح الـثقب األسـود ، 
الفیزیاء الیوم 24  ، صفحة 41-30  كانون الثاني 1971 .  

فـي سـیرتـه الـذاتـیة یـكتب ویـلر أن تـعبیر " الـثقب األسـود لـیس لـه شـعر " تـم نـقده مـن قـبل فـینمان واعـتبر فـظا . و هـذا الـتعلق 
الـغریـب ، بـمعرفـة أن فـینمان اعـتاد أن یـكتب أبـحاثـه فـي حـانـات رفـیعة المسـتوى . مسـتشهد بـه فـي الـصفحات , 146 

    262 , 263 & 269

إل بـي كـرویتسـر ، الـقیاس التجـریـبي لـتكافـؤ كـتلة الـجاذبـیة الـفعالـة و غـیر الـفعالـة ، مجـلة الـفیزیـاء 169  ، صـفحة 144.
1968 ,1012-1007 . بـواسـطة تجـربـة ذكـیة ، فـقد بـین أن الـكتل الـثقالـیة لـلفلور و الـبروم مـتكافـئة .  مسـتشهد بـه فـي 

الصفحات 146 

الـكتاب الـجید و الـممكن الـوصـول إلـیه حـول الـموضـوع هـو لـدایـفید بـلیر و جـیوف مـاكـنمارا ، تـموجـات فـي البحـر 145.
الكوني ، ألین و أنوین 1997 ، مستشهد به في الصفحات 147 

األجـسام الـتي تـسقط عـلى طـول الـجیودیـزیـا بـشكل مسـتقل عـن كـتبتها ، مـا یـعرف بـمبدأ الـتكافـؤ الـضعیف تـم الـتأكـد مـنه 146.
مـن قـبل الـعدیـد مـن الـتجارب حـتى مسـتوى 13-10 . الـتجارب األكـثر دقـة تسـتخدم مـا یـعرف بـموازیـن الـتوتـر / الشـد . 
www.npl.washington.edu/eotwash/experiments/ أنــظر مــثال ، مــوقــع مجــموعــة إوت واش فــي

experiments.html  ، مستشهد به في الصفحات 151 

http://www.npl.washington.edu/eotwash/experiments/experiments.html
http://www.npl.washington.edu/eotwash/experiments/experiments.html


حـتى اآلن الـتجارب تـؤكـد أن الـطاقـة الكهـربـائـیة الـساكـنة و الـنوویـة ( الـقویـة ) تـهوي مـثل الـمادة إلـى ضـمن جـزء 147.
واحـد مـن 108 و الـطاقـة الـنوویـة ( الـضعیفة ) ضـمن بـضعة نسـب مـئویـة . و هـذا مـلخص فـي الـمرجـع 151 ، 

مستشهد به في الصفحات 151  

جاي سولدنر الكتاب السنوي الفلكي البرلیني لسنة 1801 ,1804 صفحة 161  ، مستشهد به في الصفحة 151  148.

 أنـظر مـثال كـاي دي أولـم ، الـسفر فـائـق اإلضـاءة یـتطلب طـاقـات سـالـبة ، رسـائـل المجـلة الـفیزیـائـیة 81 ، صـفحة 149.
1998 ,3570-3567 ، أو إم ألـكوبـییر ، قـیادة الـلف : الـسفر فـائـق السـرعـة ضـمن النسـبیة الـعامـة ، الـجاذبـیة 
الـكالسـیكیة و الـكمیة 11، صـفحة L73-L77, 1994 ، أنـظر ایـضا كـریـس فـان دن بـروسـك ، قـیادة الـلف ذات 
مـتطلبات الـطاقـة الـكلیة الـمقبولـة أكـثر ،  الـجاذبـیة الـكالسـیكیة و الـكمیة &1، صـفحة 1999 ,3873-3979 ، 

مستشهد به في الصفحة 154  

أنـظر الـموسـوعـة الـفلكیة ، و مـلحقها الـتوضـیحي ، مـكتب  إتـش إم لـلطباعـة ، لـندن و مـكتب الـطباعـة فـي الـوالیـات 150.
المتحـدة ، واشـنطن 1992 . مـن أجـل الـمعلومـات عـن اإلحـداثـیات الـزمـنیة الـمختلفة المسـتخدمـة فـي الـعالـم مـثل 
اإلحــداثــي الــزمــني الــباریــسنتریــك ، و الــزمــن فــي الــمركــز الــباري للمجــموعــة الشمســیة ، أنــظر ایــضا 
tycho.usno.navy.mil/systime.html . ایـضا یـحتوي مـعلومـات مـرجـعیة جـیدة ، مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 

  155

الـمراجـعة مـعطاة فـي كـلیفورد ویـل ، نـظري و تـجارب فـیزیـاء الـجاذبـیة ، الـفصل 14.3 ، طـبعة مـنقحة ، مـطبعة 151.
جـامـعة كـامـبریـدج 1993 . بـالـرغـم مـن كـونـه   مـرجـعا مـعیاریـا فـإن وجـهة نـظر ویـل عـن دور الـمد و الجـزء فـي طـاقـة 
الـجاذبـیة ضـمن مـبدا الـتكافـؤ قـد انـتقد مـن قـبل بـاحـثین آخـریـن . أنـظر أیـضا الـمرجـع 126 ، مسـتشهد بـه فـي الـصفحات 

   156 , 162 & 335

الـحساب یحـذف الـتاثـیرات الـعدیـدة األصـغر مـثل دوران األرض و االنـزیـاح الحـمر . مـن أجـل الـتاثـیر الـرئیسـي ، 152.
أنـظر إدویـن إف تـایـلور ، حـدود الـطبیعة / النسـبیة الـخاصـة و الـعامـة و مـیكانـیك الـكم ، مـقرر ثـان فـي الـفیزیـاء ، - 
إدویـن إف تـایـلور حـدیـث الـقبول مـن أجـل مـیدالـیة أورسـتد 1998  الـمقدمـة مـن قـبل الجـمعیة األمـریـكیة لـمعلمي 
الـفیزیـاء ، 6 كـانـون الـثانـي 1998 ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 66 ، صـفحة 1998 , 376-369 ، مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 156  

أ. جـي لـنده ، هـل حـل بـوبـر مـشكلة الـهمهمة ؟ الـطبیعة أ. جـي لـنده ، هـل حـل بـوبـر مـشكلة الـهمهمة ؟ الـطبیعة 366 ، 153.
صفحة 106-105  ، 11 تشرین الثاني 1993  ، مستشهد به في الصفحة 156  

أنـظر بـحث بـي كـاریـت ، إس  بـیریـنو ، بـي إف بـلوزر ، إي سـي فـورد  جـاي إي غـریـندالي ، أ. سـانـتاغـیلو ، أ. بـیس 154.
مـال , دبـلیو زانـج جـاذبـیة الـحقل الـقوي و یـاسـات أشـعة X لـ 4U1820-30 ، المجـلة الـفیزیـائـیة الـفلكیة 520 ،  
صــــفحة L37-L40 , 1999 أو فــــي arxiv.org/abd/astro-ph/9905236 . الــــرســــوم الجــــمیلة فــــي 

research.physcis.edu/CTA/movies/spm یوضح جملة هذا النجم ،   مستشهد به في الصفحة 157 

أر جـاي نـمیروف الـتشوهـات الـمرئـیة قـرب ثـقب أسـود و نجـم نـیوتـرونـي ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 61 / صـفحة 155.
1993 , 632-619 ، مستشهد به في الصفحة 157   

الــمساواة اخــتبرت ألول مــرة بــدقــة مــن قــبل آر فــون إویــتفوس ، حــولــیات الــفیزیــاء و الــكیمیاء 59 ، صــفحة 156.
354,1896 و مـن قـبل آر فـون إویـتفوس ، فـي بـیكار ، إي إیـفیكت ، مـساهـمات فـي قـوانـین الـتناسـب الـعطالـة                         
و الـجاذبـیة ، حـولـیات الـفیزیـاء 4 ، ال یـبزیـغ  68 ، صـفحة 1922 , 66-11 . وجـد إویـتفوس لـتفاقـا إلـى خـمسة 
أجـزاء فـي 109 . مـزیـد مـن الـتجارب أجـریـت مـن قـبل بـي جـیر ول ، أر كـورتـكوف و أر إتـش دیـكه . تـكافـؤ الـكتلة 
الـعطالـیة و الـجاذبـیة غـیر الـفعالـة ، حـولـیات الـفیزیـاء ( نـیویـورك) 26  ، صـفحة 1964 , 517-442 ، واحـدة مـن 
مـقاالت الـبحث األكـثر امـتاعـا و تسـلیة فـي الـفیزیـاء التجـریـبة و مـن قـبل فـي بـي بـراجـینسكي و فـي آي بـانـوف ، 
الـفیزیـاء الـسوفـیتیة – JETP 34 ، صـفحة 1971 , 466-463  . الـنتائـج الحـدیـثة مـع األخـطاء األقـل مـن جـزء واحـد 
 ، D50 فـي 1012 أعـطیت مـن قـبل واي سـو و آخـریـن اخـتبارات جـدیـدة لـعمومـیة الـسقوط الحـر ، المجـلة الـفیزیـائـیة
صـفحة 1994 , 3636-3614 الـعدیـد مـن الـتجارب المسـتقبلیة قـد تـم اقـتراحـها الخـتبار الـتساوي فـي الـفراغ ألقـل مـن 

جزء واحد في 1016 .  مستشهد به في الصفحة 290  



نیجـل كـالـدر ، كـون أینشـتایـن ، فـایـكنج 1979 ، عـبر فـایـتسمان و أینشـتایـن مـرة األطلسـي فـي نـفس الـسفینة ، مسـتشهد 157.
به في الصفحة 160     

إل لـیرنـر ، حـساب بسـیط النحـراف الـضوء فـي حـقل شـفارتـزشـیلد لـلجاذبـیة ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 65 ، صـفحة 158.
1997 , 1196– 1194 ، مستشهد به في الصفحة 161     

أ. أینشـتایـن ، عـن تـأثـیر الـقوة الـضعیفة النـتشار الـضوء ، حـولـیات الـفیزیـاء 35 ، صـفحة 1911 , 1911 ، مسـتشهد 159.
به في الصفحة 162     

آي آي شـابـیرو , آخـریـن االخـتبار الـرابـع للنسـبیة الـعامـة ، رسـائـل مجـلة الـفیزیـاء 13 ، صـفحة 1964 , 792– 789 160.
، مستشهد به في الصفحة 163     

آي آي شـابـیرو , آخـریـن االخـتبار الـرابـع للنسـبیة الـعامـة : نـتائـج أولـیة ، رسـائـل مجـلة الـفیزیـاء 20 ، صـفحة 1265 161.
1968 , 1269– ، مستشهد به في الصفحة 163     

جـاي إتـش تـایـلور ، تـوقـیت النجـم الـنابـض و الـجاذبـیة النسـبیة ، مـداوالت الجـمعیة الـملكیة ، لـندن A341  ، صـفحة 162.
1992 , 134– 117 ، مستشهد به في الصفحة 166 & 163      

بـي بـیرتـوتـي ، آي تشـیوفـولـیني و بـي إل بـیندر ، اخـتیار جـدیـد للنسـبیة الـعامـة : قـیاس مـعدل تـقدم دو سـیتر الـجیودیـزي 163.
لـلحضیض الـقمري ، رسـائـل مجـلة الـفیزیـاء 58 ، صـفحة 1987 , 1065– 1062 ، . الحـقا أثـبت مـن قـبل آي آي 
شـابـیرو و آخـریـن / قـیاس تـقدم دو سـیتر لـلقمر : تـأثـیر الـجسم الـثالثـي النسـبي ، رسـائـل مجـلة الـفیزیـاء 61 ، صـفحة 

1988 , 2636– 2643 ، مستشهد به في الصفحة 290 & 167      

تـأثـیر ثـیرنـج تـم تـوقـعه فـي إتـش ثـیرنـج ، عـن  تـأثـیر الـكتل الـبعیدة الـدوارة فـي نـظریـة أینشـتایـن عـن الـجاذبـیة  ، المجـلة 164.
الـفیزیـائـیة 19 ، صـفحة 1918 , 39– 33 و فـي إتـش ثـیرنـج ، تـصحیح عـملي : "عـن  تـأثـیر الـكتل الـبعیدة الـدوارة 
فـي نـظریـة أینشـتایـن عـن الـجاذبـیة "  ، المجـلة الـفیزیـائـیة 22 ، صـفحة 1921 , 29 . إن أثـر ثـیرنـج – لـینسه كـان قـد 
تـم تـوقـعه فـي جـاي لـینسه و إتـش ثـیرنـج ، عـن تـأثـیر الـدوران الحـر لـجسم مـركـزي عـلى حـركـة الـكواكـب                 
و األقـمار وفـق نـظریـة أینشـتایـن للجـذابـیة ،  المجـلة الـفیزیـائـیة 19 ، صـفحة 1918 , 163-156 . مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 167 

دبـلیو دو سـیتر ، حـول نـظریـة أینشـتایـن لـلجاذبـیة و الـنتائـج الـفلكیة ، مـالحـظات شهـریـة للجـمعیة الـفلكیة الـملكیة ، 165.
77 ، صـفحة 418E , 1916 ,184-155 . مـن أجـل مـناقـشة تـقدم دو سـیتر و تـراجـع ثـیرنـج – لـینسه ، أنـظر أیـضا  
بـي آر هـولشـتایـن ، تـقدم الـجیروكـسوب فـي النسـبیة الـعامـة ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 69 ، صـفحة , 1248-1256 

2001 . مستشهد به في الصفحة 167 . 

الــعمل یســتند إلــى الــقمر الــصناعــي LAGEOS & LAGEOS II ووارد فــي آي تشــیوفــولــیني ، قــیاســات 166.
99-1955 لـتأثـیر ثـیرنـج – لـینسه بـاسـتخدام أقـمار صـناعـیة  لتحـدیـد الـمدى بـالـلیزر ، الـجاذبـیة الـكالسـكیة و الـكمیة 
77 ، صـفحة 2000 , 2380-2369  . أنـظر أیـضا آي تشـیوفـولـیني و إي سـي بـافـلیس ، تـأكـید الـتوقـع النسـبي الـعام 
ألثـر لـینسه – ثـیرنـج ، الـطبیعة 431 ، صـفحة 2004 , 960-958 . لـكن أنـظر أیـضا الـمرجـع الـتالـي . مسـتشهد بـه 

في الصفحة 290 & 169 . 

أنـظر الـمناقـشة الـممتعة ، الـتفصیلیة و الـمذهـلة مـن قـبل آي آیـوریـو ، حـول بـعض الـقضایـا الحـرجـة الخـتبارات 167.
مسـتندة إلـى LAGEOS لـتأثـیر لـینسه – ثـیرنـج ، مجـلة الـفیزیـاء الحـدیـثة  2 ، صـفحة 2011 , 218-210 .الـطباعـة 

األولیة متوفرة في  arxiv.org/abs/1104.4464 ،  مستشهد به في الصفحة 290 & 169 .  

.168einstaein.stanford.edu/ أنـظر صـفحة اإلنـترنـت ، B حـول تجـربـة الـقمر الـصناعـي ذو مـجس الـجاذبـیة
highlights/status1.html و األبحاث المستشهد بها هنا .   مستشهد به في الصفحة 169 & 167 .  

كـشف أثـر ثـیرنـج – لـینسه فـي الـنجوم الـنابـضة الـثنائـیة وارد فـي أر دي لـالنـدفـورد ، تـقدم لـینسه – ثـیرنـج لـلنجوم 169.
الـنابـضة الـرادیـویـة ، مجـلة الـفیزیـاء الـفلكیة و الـفلك 16 ، صـفحة 1995 , 206-191 . مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 
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جـي هـولـتس مـولـر ، مجـلة الـریـاضـیات و الـفیزیـاء 15 ، صـفحة 1870 , 69 . إف تیسـرانـد ،  مـداوالت أكـادیـمیة 170.
الـعلوم 75 ، صـفحة 1872 , 760 و مـداوالت أكـادیـمیة الـعلوم 110 ، صـفحة 1890 , 313  ، مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 170 . 

 بـي مـاشـوون ، الـجاذبـیة الكهـرطیسـیة : مـراجـعة مـختصرة ، arxiv.org/abs/gr-qc/0311030 .               و  171.
بـي مـاشـوون ، الـجاذبـیة الكهـرطیسـیة ،  arxiv.org/abs/gr-qc/0011014 . أنـظر أیـضا قـائـمة الـمراجـع الـواسـعة 

حول الجاذبیة المغناطیسیة ، مستشهد به في الصفحة 170 . 

أ. تـارتـالـیا و إم إل روجـییرو ، الـجاذبـیة الكهـرطیسـیة مـقابـل الكهـرطیسـیة ، المجـلة األوربـیة لـلفیزیـاء 25 ، صـفحة 172.
2004 , 210-203 ، مستشهد به في الصفحة 170 . 

دي بـیدفـورد و بـي كـرام ، حـول الـجاذبـیة النسـبیة ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 53 ، صـفحة 1985 , 890-889 . و 173.
بـي كـروم و دي بـیدفـورد ، شـعاع بـویـتنج لـلجاذبـیة و نـقل الـطاقـة ،  المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 55 ، صـفحة 

1987 , 363-362 . مستشهد به في الصفحة 178 & 171 . 

.174arxiv.org/ إم كـرامـر و آخـریـن ، اخـتبارات النسـبیة الـعامـة مـن تـوقـیت النجـم الـنابـض الـثنائـي ، طـباعـة أولـیة مـن
abs/astro-ph/0609417   مستشهد به في الصفحة 290 & 173 . 

مـناقـشة أمـواج الـجاذبـیة مـن قـبل بـوانـكریـه یـوجـد فـي إتـش بـوانـكریـه ـ حـول دیـنامـیك اإللـكترون ، مـداوالت أكـادیـمیة 175.
www.academie- الـعلوم 140 ، صـفحة 1905 , 1508-1504 .  الـذي یـمكن أن یـقرأ عـلى اإلنـترنـت  مـن
sciences.fr/pdf/dossiers/Poincre/Poincre_pdf/Poincre_CR1905.pdf . تــوقــع أینشــتایــن مــن 
تـقریـب النسـبیة الـعامـة ، بـعد أحـد عشـر عـامـا یـوجـد فـي أ. أینشـتایـن ، تـكامـل تـقریـبي لـمعادلـة حـقل الـجاذبـیة    ، تـقاریـر 
جـلسات لـألكـادیـمیة الـملكیة الـبروسـیة لـلعلوم ، صـفحة 1996 , 696-688 .أول تـوقـع صـحیح كـامـل ألمـواج الـجاذبـیة 
هـو أ. أینشـتایـن حـول أمـواج الـجاذبـیة ، مجـلة معهـد فـرانـكلین 223 ، صـفحة 1937 , 54-43 . بـالـرغـم مـن 
الـمناقـشات الـساخـنة حـتى وفـاتـه ، فـإن نـاتـان روزن اسـتمر فـي االعـتقاد بـوجـود أمـواج الـجاذبـیة . حـول قـصة األخـطاء 
 en.wikipedia.org/wiki/Sticky_bead_argument  ألینشـتایـن و روزن حـول حـقیقة األمـواج أنـظر أیـضا

مستشهد به في الصفحة 173 . 

 قـصة كـیفیة إثـبات وجـود مـوجـة الـجاذبـیة فـي كـل تـفاصـیلها الـمفهومـیة واردة فـي بـحث مـمتاز لسـي دي هـیل و بـي 176.
arxiv.org/abs/ نـوروفـسكي ، كـیف اتخـذ الـضوء األخـضر لـلبحث فـي مـوجـة الـجاذبـیة ، الـطباعـة األولـیة فـي

1608.08673  ،  مستشهد به في الصفحة 174 . 

هـذا وارد فـي جـون أ. مـاكـدونـالـد ، رحـلة فـي الـجاذبـیة و الـفراغ الـزمـن ، دبـلیو إتـش فـریـمان 1990 ، مسـتشهد بـه فـي 177.
الصفحة 174 . 

أنـظر مـثال كـاي تـي مـاكـدونـالـد ، الـجواب عـلى الـسؤال رقـم 49 ، لـماذا c ألمـواج الـجاذبـیة ؟ المجـلة األمـریـكیة 178.
لـلفیزیـاء 65 ، صـفحة 1997 , 592-591 . و الـفقرة الـثالـثة مـن فـي بـي بـرجـینسكي ، سـي إم كـافـیس              و 
كـاي إس  ثـورن ، تـجارب مـخبریـة الخـتبار الـجاذبـیة النسـبیة ، المجـلة الـفیزیـائـیة D15 ، صـفحة , 2047-2068 

1992    مستشهد به في الصفحة 175 . 

الـمقترح لـقیاس سـرعـة الـجاذبـیة هـو مـن قـبل إس إم كـوبـیكان ، اخـتبار أثـر الـجاذبـیة النـتشار الـجاذبـیة بـواسـطة قـیاس 179.
الـتداخـل للخـط األسـاس الـطویـل جـدا ، المجـلة الـفیزیـائـیة الـفلكیة 556  ، صـفحة L1 –L5 , 2001              و 
الـبیانـات التجـریـبیة لـ إي بـي فـورمـالـونـت و إس إم كـوبـیكان ، قـیاس انحـراف الـضوء مـن المشـتري : الـنتائـج 
التجــریــبیة ، المجــلة الــفیزیــائــیة الــفلكیة 598  ، صــفحة 2003 , 711– 704  . انــظر أیــضا إس إم كــوبــیكان : 
الـمعالـجة بـعد الـنیوتـونـیة لتجـربـة VLBI فـي 8 أیـلول 2002 ، رسـائـل الـفیزیـاء A312 ، صـفحة ,147-157 
2003 ، أو arxiv.org/abs/gr-qc/0212121 . الـعدیـد مـن الـمقوالت ضـد اإلدعـاء تـم نشـرهـا ، مـثل سـي إم 
ویــل ، ســرعــة انــتشار الــجاذبــیة و الــتأخــیر الــزمــني النســبي ،  arxiv.org/abs/astro-ph/0301145 و إس 
arxiv.org/abs/astro-ph/  ، إلـى تـأخـیر شـابـیرو لـلزمـن v/c صـامـوئـیل ، حـول سـرعـة الـجاذبـیة و تـصحیحات
0304006 مـضت الـمناقـشة كـما هـو مـبین فـي إس إم كـوبـیكان و إي بـي فـورمـالـونـت ، الـحیود و السـرعـة األسـاسـیة 
لـلجاذبـیة فـي تجـربـة االنحـراف الـطریـفة ، أسـس الـفیزیـاء 36 ، صـفحة 2006 , 1285-1244  ، الـطباعـة األولـیة 
مـن arxiv.org/abs/astro-ph/03011063 .كـل الـطرفـین یـدعـي أنـه عـلى حـق:  تـدعـي التجـربـة اسـتنتاج سـرعـة 
الـجاذبـیة مـن عـدم وجـود مـركـبة تـماسـیة لـلضوء المتحـرف بـواسـطة الـجاذبـیة للمشـتري ، و الـطرف الحـرج یـدعـي أن 
سـرعـة الـجاذبـیة ال تـدخـل فـي هـذا الـقیاس . إذا قـارنـا الـوضـع مـع األنـظمة الـمشابـهة فـي نـقل الـسوائـل و األجـسام 



الـصلبة ، الـذي ر یـبین أیـضا مـركـبة انحـراف مـماسـیة ، نخـلص إلـى و ال الـقیاس و ال الـمقترح یـسمح لـنا بـاسـتنتاج 
مــعلومــات عــن ســرعــة الــجاذبــیة . الــنتیجة الــمشابــهة ، لــكن الــتي تســتند لــحجج أخــرى مــوجــودة فــي 

physics.wustl.edu/cmw/SpeedofGravity.html  .   مستشهد به في الصفحة 176 . 

مـن أجـل مـقدمـة عـن أمـواج الـجاذبـیة أنـظر بـي إف شـوتـز ، أمـواج الـجاذبـیة عـلى ظهـر مـغلف ، المجـلة األمـریـكیة 180.
للفیزیاء 52 ، صفحة 1984 , 419-412 . مستشهد به في الصفحة 176 . 

العالقة الرباعیة مشروحة بوضوح في كتاب جوینر أنظر المرجع 129 ، مستشهد به في الصفحة 178 . 181.

الـملخص الجـمیل مـن دانـیل كـلیبنر ، جـوهـر النسـبیة الـعامـة ، الـفیزیـاء الـیوم 46 ، صـفحة 11-9  ، نـیسان 1993. 182.
ظهـرت قـبل نـصف عـام مـن مـن اسـتشهاد الـباحـین بـالـعمل ، جـوزیـف تـایـلور و روسـل هـولـسه اسـتلما جـائـزة نـوبـل فـي 
الـفیزیـاء عـن اكـتشافـهما الـنجوم الـنابـضة بـالـمیلي ثـانـیة . الـمقالـة الـتي تـراجـع ذلـك بـشكل أكـثر تـفصیال هـي لـ جـاي إنـش 
تـایـلور ، تـوقـیت الـنجوم الـنابـضة و الـجاذبـیة النسـبیة ، األعـمال الـفلسفیة للجـمعیة الـملكیة ، لـندن A341 ، صـفحة 
1992 , 134-117 . الـبحث األصـلي هـو جـاي إتـش تـایـلور و جـاي إم فـایسـبیرغ ، اخـتبارات تجـریـبیة أخـرى  
لـلجاذبـیة النسـبیة بـاسـتخدام النجـم الـنابـض PSR1913+16 ، المجـلة الـفیزیـائـیة الـفلكیة 345 ، صـفحة , 434-450 
1989 . أنـظر أیـضا جـاي إم فـایسـبیرغ و جـاي إتـش تـایـلور و إل أ. فـلور ،  النجـم الـنابـض PSR1913+16 أرسـل 

أمواج الجاذبیة ، طیف العلم صفحة 61-53  ، كانون األول 1981 . مستشهد به في الصفحة 181  . 

 دي أر لـورمـیر ، الـنجوم الـنابـضة الـثنائـیة و ذات الـمیلي ثـانـیة فـي www.livingreviews.org/Irr-2005-7 و 183.
جـاي إم فـایـسنبیرغ و جـاي تـش تـایـلور ، النجـم الـنابـض الـثنائـي النسـبي  PSR1913+16   : ثـالثـون عـامـا مـن 
الـقیاسـات و التحـلیل صـفحة 31-25 فـي إف أ. راسـیو و آي إتـش سـتیرز محـرریـن ، الـنجوم الـنابـضة الـثائـیة 
الـرادیـویـة  ، مـداوالت الـملتقى الـمعقود فـي مـركـز أسـبن لـلفیزیـاء ، الـوالیـات المتحـدة 16- 12  كـانـون الـثانـي 2004 
مجلد 328 من سلسلة المؤتمرات ASP ، الجمعیة الفلكیة للباسیفیك ، 2005  ، مستشهد به في الصفحة 181  . 

دبــلیو بــي بــونــر ، و إم إس بــیبر ، صــاروخ مــوجــة الــجاذبــیة ، الــجاذبــیة الــكالســیكیة و الــكمیة 14 ، صــفحة 184.
1997 , 2904-2895 أو arxiv.org/abs/gr-qc/9702005 . مستشهد به في الصفحة 183   

ولفجانج ریندلر ، النسبیة األساسیة ، سبرینجر ، طبعة ثانیة منقحة 1977 . مستشهد به في الصفحة 186  . 185.

هـذا وارد ( بـدون حـل الـلغز ) فـي الـصفحة 67  مـن ولـفجانـج بـاولـي ، نـظریـة النسـبیة ، مـطبعة سـبرینجـر ، بـرلـین 186.
2000  ، الـطباعـة األولـیة المحـررة هـي كـتاب شهـیر نشـر أصـال فـي 1921 . الـمرجـع هـو إتـش فـیرمـایـل ، مـالحـظة 
عـن قـیاس  االنـحناء الـمتوسـط  ذو n بـعد لـریـمان مـانـنج  الـطویـل الـتموج / الـموجـة ، أخـبار جـوتنجـر ، الـدرجـة 

الریاضیة الفیزیائیة صفحة 1917 , 334 ،  مستشهد به في الصفحة 187   

إم سـانـتندر ، إل إم نـیتو و إن أز كـوردیـرو ، االشـتقاق المسـتند لـالنـحناء لمجـموعـة قـیاس شـفارتـزشـیلد ، المجـلة 187.
األمریكیة للفیزیاء 65 ، صفحة 1997 , 1209-1200 . مستشهد به في الصفحة 194 & 193 , 191 . 

مـایـكل إتـش سـوفـل ، النسـبیة فـي الـفلك ، الـمیكانـیك الـكوكـبي / النجـمي و الـجیودیـزیـا ، مـطبقة سـبرینجـر 1989 . 188.
مستشهد به في الصفحة 194 . 

http://www.livingreviews.org/Irr-2005-7


ریـتشارد بـي فـینمان ، فـیرنـانـدو بـي مـوریـنجو ، ویـلیام جـي فـاغـنر و بـرایـان هـارتـفیلد ، مـحاضـرت فـینمان حـول 189.
الجاذبیة ، مطبعة ویستفیز 1995 ، مستشهد به في الصفحة 192 

جـاي سـي بـایـز ، إي إف بـون مـعني مـعادلـة أینشـتایـن ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 73 ، صـفحة 2005 , 644-652 190.
. مستشهد به في الصفحة 195 . 

واي فـانـج و إم تیجـمارك ، قـیود الـطاقـة الـداكـنة مـن المسـتعرات الـعظمى ، خـلفیة األمـواج الـمیكرویـة ، و عـناقـید 191.
 ، arxiv.org/astro-ph/0403292 المجـرات ، رسـائـل المجـلة الـفیزیـائـیة 92 ، صـفحة 2004 , 241302 أو

مستشهد به في الصفحة 199 . 

الـحجج مـن أجـل خـلو الـتغیر المشـترك الـعام مـعطاة مـن قـبل جـون دي نـورتـون ، الـتغیر المشـترك الـعام و أسـس 192.
النسـبیة الـعامـة ، تـقاریـر عـن الـمؤتـمر فـي الـفیزیـاء 56  ، صـفحة 1993 , 858-791 . الـنقطة الـمعاكـسة تـتضمن 
مـناقـشة الـعناصـر الـمطلقة مـعطاة فـي كـتاب جـاي إل أنـدرسـون ، مـبادئ فـیزیـاء النسـبیة ، الـفصل الـرابـع ، أكـادیـمیك 

بریس ، 1967 . مستشهد به في الصفحة 199 . 

مـن أجـل مـقدمـة جـیدة عـن الـفیزیـاء الـریـاضـة أنـظر كـتاب الـنساء الـثالث الشهـیرات فـي مجـلدیـن مـن قـبل إیـقون 193.
شــوكــیت – بــروهــات ، ســیسیل دوي ویــت –مــوریــت و مــارغــریــت دیــالد بــیلیك ، تحــلیل ، الــموزعــات و 
الـفیزیـاء ،نـورث – هـوالنـد ، 1996 و 2001 . أول طـبعة مـن هـذا الـكتاب الـكالسـیكي ظهـرت فـي 1977 ، مسـتشهد 

به في الصفحة 200 . 

سـي جـي تـوره و آي إم أنـدرسـون ، تـناظـرات مـعادالت أینشـتایـن ، رسـائـل المجـلة الـفیزیـائـیة 70 ، صـفحة 194.
1993 ,3529-3525 أو arxiv.org/aba/gr-qc/9302033   ، مستشهد به في الصفحة 202 . 

.195 ،   arxiv.org/aba/gr-qc/0506031 إتــش نــیكوالي ، الــبلیارد الــجاذبــي ، ازدواجــیات و تــناظــرات مــخفیة
مستشهد به في الصفحة 202 . 

الـبحث األصـلي هـو آر أرنـویـت ، إس دیسـر و سـي مـیسنر ، ثـبات اإلحـداثـیات و عـالقـات الـطاقـة فـي النسـبیة الـخاصـة 196.
، مجلة الفیزیاء 122 ، صفحة 1961 ,1006-997 ، مستشهد ب في الصفحة 203  

أنـظر مـثال إتـش إل بـاري ، الـثقوب الـسوداء ، الـتدفـقات الـهندسـیة و مـتراجـحة بـینروز فـي النسـبیة الـعامـة ، مـالحـظات 197.
AMS 49 ،  صفحة 2002 , 1381- 1372 ، مستشهد ب في الصفحة 203  

أنـظر مـثال ، أر أ. كـنوب و آخـریـن قـیود جـدیـدة عـلى ΩM & ΩΛ و ω مـن مجـموعـة مسـتقلة مـن أحـد عشـر مسـتعر 198.
أعـظم ذو انـزیـاح أحـمر عـالـي بـواسـطة HST ، المجـلة الـفیزیـائـیة الـفلكیة 598 ، صـفحة 2003 , 102-137 ، 

مستشهد به في الصفحة 203  

.199arxiv.org/abs/ أنـظر مـثال الـبحث مـن قـبل كـاي دالـتون ، الـجاذبـیة ، الـهندسـة و الـتكافـؤ ، طـباعـة أولـیة تـوجـد فـي
gr-qc/9601004 و إل النـداو و إي لیفشـیتز ، الـنظریـة الـكالسـیكیة لـلحقول ، بـیرغـامـون ، الـطبعة الـرابـعة 

1975 ، صفحة 241  .   مستشهد به في الصفحة 204  

الـمراجـعة الحـدیـثة حـول االخـتبارات التجـریـبیة لـعمومـیة الـسقوط الحـر هـي تـلك الـعائـدة لـ أر جـاي حـوجـس ، مـبدأ 200.
التكافؤ ، الفیزیاء المعاصرة 4 ، صفحة 1993 , 191-177 ، مستشهد به في الصفحة 206  

تـكافـؤ الـتعاریـف الـمختلفة لـتنسور  ریـمان مشـروحـة فـي أغـلب الـنصوص عـن النسـبیة الـعامـة ، أنـظر الـمرجـع 113 ، 201.
مستشهد به في الصفحة 207  

.202  ،  arxiv.org/abs/gr-qc/0602089 كـاي تـانـجین ، هـل یـمكن للشـذوذ الـرائـد أن یـكون لـه أصـل مـن الـجاذبـیة ؟
مستشهد به في الصفحة 208  

إتـش دیـتوس و سـي  لـیمرتـسال ، الشـذوذ الـرائـد ، مجـلة الـفیزیـاء  5 ، صـفحة 2006 , 31-25 ، مسـتشهد بـه فـي 203.
الصفحة 209  



مـشابـه الـثقب األسـود یظهـر فـي الـصوتـیات ـ ، الـموائـع و الـعدیـد مـن الـحقول األخـرى . هـذا مـوضـوع بـحثي مسـتمر . 204.
أنـظر مـثال إم نـوفـیلو ، إس بـیریـز بـیرلـیافـا ، جـاي سـالـیم ، فـي دو لـورنشـي و أر كـلیبرت ، مـشابـه الـثقب األسـود فـي 
الـعوازل الـمتدفـقة ، طـباعـة أولـیة مـن arxiv.org/abs/gr-qc/0201061 ، تـي جـي فـیلبین ، سـي كـوكـلفیتس ، إس 
روبـرتـسون ، إ سهـیل ، إف كـونـیج و یـو لـیونـهاردت ، الـلیف الـبضري الـمشابـه ألفـق الحـدث ، الـعلوم  319 ، 
صـفحة 2008 , 1379-1367 ، أو الفـا ، أ. غـیتاه ، أ. بـلومـكین ، سـي غـوردون و جـاي شـتایـنهاور ، الـثقب األسـود 
الـصوتـي فـي مـادة مـكثقة ذات أسـاس أینشـتایـني مـعكوسـة الـكثافـة ، arxiv.org/abs/0906.1337 مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 209  

هـذا االقـتباس الشهـیر هـو أول جـملة لـلكتاب الـنهائـي ، " الـنهایـة " إلیـمانـویـل  كـانـت ، نـقد الـعقل الـمحض 1797 ، 205.
مستشهد به في الصفحة 211  

بـالنسـبة  لـألسـاطـیر حـول الـنجوم و الـكوكـبات ، أنـظر كـتاب جـي فـاشـینج  ، صـور الـنجوم و األسـاطـیر ، مـطبعة 206.
www.astro.wisc.edu/~dolan/ ســبرینجــر 1993 . عــلى اإلنــترنــت هــناك ایــضا الــموقــعي الجــمیلین

.constellations/ & www.astro.uiuc.edu/~kaler/sow/sow  ، مستشهد به في الصفحة 211  

إیـتیوس ، األفـكار III , I , 6 أنـظر جـان – بـول دومـون ، الـمدارس قـبل سـقراط ، مـقاالت فـولـیو ، غـالـیمار 207.
1991 ، صفحة 445 ، مستشهد به في الصفحة 211  

أ. مـیلرنجـر ، بـانـورامـا كـل الـسماء الـملونـة لـدرب الـتبانـة ، طـبعة أولـیة arxiv.org/abs/0908.4360 مسـتشهد بـه 208.
في الصفحة 212  

بـي جیتسـر ، الـفعل الـعدسـي الـدقـیق لـلجاذبـیة ، الـعلوم الـطبیعیة 86 ، صـفحة 1999 , 211-201 . قـیاسـات 209.
باستخدام السرعات المداریة حول المجرة تعطي اتفاق مع هذه القیمة . مستشهد به في الصفحة 221  

.210 Geheimnivolles Universum –Europas Astronomen enschletern das ، دیــــرك لــــورنــــتسن
  ، www.eso.org انـظر أیـضا الـموقـع الجـمیل  لـلمرصـد الـجنوبـي األوربـي ، فـي ، Weltall , Kosmos, 2002

مستشهد به في الصفحة 214  

مـقدمـة جـمیلة لـلفلك الحـدیـث كـانـت بـاولـو مـافـي ، عـظمة الـسماء ، إصـدار مـونـدادوري 1976 ، مسـتشهد بـه فـي 211.
الصفحة 220  

أنـظر مـثال أ. إن كـوكـس ، محـرر ، كـمیات فـلكیة فـیزیـائـیة ، مـطبعة AIP و سـبرینجـر ، 2000 ، عـرض لـلقیاسـات 212.
الـبصریـة مـعطى مـن قـبل مـسح سـوالن الـرقـمي لـلسماء فـي skyserver.sdss.org . مـزیـد مـن الـتفاصـیل حـول 
الـكون یـمكن أن یـوجـد فـي الـكتاب الجـمیل لـ دبـلیو جـاي كـاوفـمان و أر أ. بـریـدمـان ، الـكون الـطبعة الـخامـسة ، دبـلیو 
 sci.esa.int & إتـــش فـــریـــدمـــان و شـــركـــاه 1999  . االكـــتشافـــات األحـــدث تـــتابـــع بـــشكل أفـــضل مـــن

hubble.nasa.gov . مستشهد به في الصفحة 220  

 دي أر لـورمـییه ، أ. جـاي فـاولـكنر ، أ. جـي . لـین ، أر إن مـانشسـتر ، إم كـرامـر ، إم أ. مـاك الوجـلین ، جـي 213.
هـوبـس ، أ. بـوسـنتي ، آي إتـش سـتیرز ، إف كـامـیلو ، إم بـرجـاي ، إن دامـیكو ، أ. كـورونـجیو و إف كـراوفـورد ، 
مـسح الـنجوم الـنابـضة مـتعدد الحـزم لـباركـس : اكـتشف سـادس و تـوقـیت 142 نجـم نـابـض و تحـلیل مجـموعـات مجـریـة 
 ، arxiv.org/abs/astro-ph/0607640  الـمالحـظات الشهـریـة للجـمعیة الـفلكیة الـملكیة ، طـباعـة أولـیة مـن ،

مستشهد به في الصفحة 221 

دي فیجـر ، الحـد األعـلى لـكتل الـنجوم  ، الـطبیعة 434  ، صـفحة 2005 , 194-192 . مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 214.
  222

جـي بـاسـري ، اكـتشاف األقـزام الـبنیة ، الـعلوم األمـریـكیة 282  ، صـفحة 83-77  ، نـیسان 2001. مسـتشهد بـه فـي 215.
الصفحة 222  

أنـظر الـبحث الـجید مـن قـبل بـي إم وودز و سـي تـومـبسون ، الـمكررات الـلینة جـامـا و الـنجوم الـنابـضة لـألشـعة السـینیة 216.
الـشاذة : مـرشـحات الـماجـینتر ، طـباعـة أولـیة مـن   arxiv.org/abs/astro-ph/0406133 ، مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 222 

http://www.astro.wisc.edu/~dolan/constellations/
http://www.astro.wisc.edu/~dolan/constellations/
http://www.astro.uiuc.edu/~kaler/sow/sow
http://www.eso.org


بـي إم جـاینسـلر ، إن إم مـاكـلور – غـریـفیث ، إم إس أوي ، إم هـافـیركـورن ، جـاي إم دیـكي و أ. جـاي جـریـن   217.
الـفقاعـة الـریـحیة النجـمیة الـمترافـقة مـع النجـم الـنابـض ذو األشـعة السـینیة الـشاذ E 1048.1-5937 1 : هـل 
 L95-L98 , 2005 الـماجـنیترات مـشكلة مـن أسـالف ضخـمة ؟ المجـلة الـفیزیـائـیة الـفلكیة ( رسـائـل ) 620 ، صـفحة

أو  arxiv.org/abs/astro-ph/0501563 ، مستشهد به في الصفحة 222 

 الـمخالـفة لـلمبدأ الـكونـي نـادرة ، حـیث أن الـبیانـات التجـریـبیة عـمومـا تـدعـمها . االنحـرافـات الـموضـعیة مـناقـشة مـن 218.
قــبل الــعدیــد مــن عــلماء الــكون ، الــقضیة مــا تــزال مــفتوحــة . أنــظر مــثال دي ویــلتشایــر ، طــاقــة الــجاذبــیة ،                     
و الـتسارع الـكونـي ، طـباعـة أولـیة مـن arxiv.org/abs/0712.3982  ، و دي ویـلتشایـر الـطاقـة الـداكـنة ،  طـباعـة 

أولیة من arxiv.org/abs/0712.3984  ،مستشهد به في الصفحة 226 

  سـي فـیرتـز ، الـعلوم 38 ، صـفحة 1925 , 303 ، و كـاي لـونـدمـارك ، الحـركـات و الـمسافـات للسـدم ، مـالحـظات 219.
شهــریــة للجــمعیة الــفلكیة الــملكیة 85 ، صــفحة 1925 , 894-865 . أنــظر أیــضا جــي ســترومــبیرغ ، تحــلیل 
السـرعـات الـقطریـة لـلعنافـید الـكرویـة و السـدم غـیر المجـریـة ، المجـلة الـفیزیـائـیة الـفلكیة 61 ، صـفحة , 353-362 

1925 . مستشهد به في الصفحة 226 

جـي غـامـو ، أصـل الـعناصـر و فـصل المجـرات ، المجـلة الـفیزیـائـیة  74 ، صـفحة 1948 , 505 . مسـتشهد بـه فـي 220.
الصفحة 227 

أ. جــي دورشــكیفیتش و آي دي دونــیكوف ، Dokl. Akad. Nauk. SSSR 164  ، صــفحة 1964 , 809 . 221.
تظهـر مـترجـمة بـاإلنجـلیزیـة بـعد بـضع اشهـر . قـصة الـتوقـع واردة مـن قـبل بـینتیاس فـي مـحاضـرتـه لـجائـزة نـوبـل  

مستشهد به في الصفحة 228 

أرنـو أ. بینسـیاس وروبـرت دبـلیو ویسـلون ، قـیاس درجـة حـرارة الـهوائـي الـزائـد عـند Mcs 4080  ، المجـلة 222.
الفیزیائیة الفلكیة 142 ، صفحة 1965 , 421-419 . مستشهد به في الصفحة 228 

أنـظر مـثال دي بـریـالـینك مـقدمـة لـنظریـة الـبنیة النجـمیة و الـتطور ، مـطبعة جـامـعة كـامـبریـدج 2000 ،  مسـتشهد بـه 223.
في الصفحة 229 

كـتل الـنجوم مـدروسـة فـي دي فـیجیر ، الحـد األعـلى لـكتل الـنجوم ،الـطبیعة  434 ، صـفحة 2005 , 192-194 . 224.
مستشهد به في الصفحة 230 

مـاكـروبـیوس ، Somnium Sciponts , XOV , 19 ، أنـظر جـان – بـول دیـمون ، الـمدارس قـبل سـقراط ، 225.
مقاالت فولیو ، جولیمار ، 1991 ، صفحة 61 . مستشهد به في الصفحة 230 

حـول الـتاریـخ الـبعید لـلكون ، أنـظر الـكتب الـممتازة مـن قـبل جـي بـرونـر ، الـكون األول – حـقائـق و خـیال ، مـطبعة 226.
سـبرینجـر ، الـطبعة الـثالـثة ، 1993أو بـاري بـاركـر ، الخـلق – قـصة أصـل و تـطور الـكون ، مـطبعة بـلینیوم ، 1988 
. مـن أجـل كـتاب شـعبي مـمتاز ، أنـظر إم لـونـجیر ، كـونـنا الـحي ، مـطبعة جـامـعة كـامـبریـدج ، 1996 . مسـتشهد بـه 

في الصفحة 231 

أول أكـسجین یـبدو أنـه ظهـر فـي الـغالق الـجوي أنـتج مـن قـبل األحـیاء الـدقـیقة  مـنذ 2.32  ألـف مـلیون سـنة خـلت . 227.
أنـظر أ. بـیكر و آخـریـن ، تـأریـخ ظـهور األكـسجین الـجوي ، الـطبیعة 427 ، صـفحة 2003 , 120-117 . مسـتشهد 

به في الصفحة 232 

غـابـریـیل واكـر ، أرض الـكرة الـثلجیة ، قـصة الـكارثـة الـعالـمیة الـعظیمة الـتي قـضت عـلى الـحیاة الـتي نـعرفـها  كـرون 228.
للنشر ، 2003 ، مستشهد به في الصفحة 232  

كـاي كـني ، تـتبع خـطى انـفجار نجـم ، الـفیزیـاء فـي وقـتنا الـحالـي 36 ، صـفحة 2005 , 8 . أول خـطوة لهـذا االرتـباط 229.
یـوجـد فـي كـاي كـني ، جـي كـروشـنیك ، تـي فـاسـترمـان ، إي أ. دورفـي ، جـیر وجـل و أ. والـنر ، تـشابـه الحـدیـد 60 فـي 
مـنغنیز قشـرة  البحـر الـعمیق  و نـتائـج الـمصدر الـقریـب للمسـتعر األعـظم ، رسـائـل المجـلة الـفیزیـائـیة 93 صـفحة 
2004 , 1711103 . الخـطوة الـثانـیة فـي إن دي مـارش و إتـش سـیفینسمارك ، خـواص الـغیوم الـمنخفضة الـمتأثـرة 
بـاألشـعة الـكونـیة ، رسـائـل المجـلة الـفیزیـائـیة 85 صـفحة 2000 , 5007-5004 .الخـطوة الـثالـثة فـي بـیي بـي دو 
مـینوكـال ، الـمناخ األفـریـقي الـبلیو – البلیسـتوسـین ، الـعلوم 270 صـفحة 1995 , 59-53 . مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 
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أ. فـریـدمـان ، عـن انـحناء الـفراغ ، مجـلة الـفیزیـاء 10 صـفحة 1922 , 386-337 ، و أ. فـریـدمـان ، عـن إمـكانـیة 230.
وجـود عـالـم ذو انـحناء سـالـب ثـابـت لـلفراغ ، مجـلة الـفیزیـاء 21 صـفحة 1924 , 332-326 ( فـي الـترجـمة 

الالتینیة ، الباحث وضع n ثانیة في بحثه الثاني ) مستشهد به في الصفحة 234  

إتـش كـنوتـسن الـظالم فـي الـلیل ، المجـلة األوربـیة  لـلفیزیـاء 18 صـفحة 1997 , 302-295 ، مسـتشهد بـه فـي 231.
الصفحة 242  

أنـظر مـثال ، ب یـدي بیتشـیك ، سـطوع فـي الـلیل ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء 66 صـفحة 1998 , 1013-1015 ، 232.
مستشهد به في الصفحة 242  

بـاول ویـسون ، تـناقـض أولـبرس و الشـدة الـخاصـة لـلضوء الخـلفي خـارج المجـرة ، مجـلة الـفیزیـاء الـفلكیة  367 233.
صفحة 1991 , 399 ، مستشهد به في الصفحة 242  

سـتیفن فـایـنبیرغ ، الـجاذبـیة و عـلم الـكون ، جـون ویـلي 1972 ، كـتاب مـمتاز مـمكتوب بـلمسة شـخصیة قـویـة ، و 234.
یؤـكدـ علـى أكثـر ملـ العالقات معـ البـیاناـت التجرـیبـیة . و هوـ ال یطـور شعـور قوـي باـنحـناء الفـراغ – الزـمنـ و ال 
یدـرس المـسائلـ األساـسیـة للـفراغ و الزـمنـ فيـ النسبـیة العـامةـ . و هوـ ممـتاز منـ أجلـ تعـلم كیـفیة حسـاس األشیـاء فعال 

، و لكن ال یكفي بهدف مغامرتنا الحالیة .   مستشهد به في الصفحة 281 & 242  

أبـحاث المسـتعرات الـعظمى تـتم مـن قـبل الـعدیـد  مـن مجـموعـات الـبحث فـي الـمناظـیر الـبصریـة و ذات األشـعة السـینیة 235.
، الـمثال الشهـیر هـو مشـروع عـلم الـكون للمسـتعر األعـظم الـموضـوف فـي supernova.lbl.gov ، مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 244  

الـتجارب مـناقـشة بـالـتفصیل فـي مـراجـعة مـمتازة مـن قـبل دي جـیولـیني و إن سـتراومـان ،  لـغز كـثافـة طـاقـة الـخالء 236.
الـكونـیة و الـتمدد الـكونـي ، النشـرة الـفیزیـائـیة 556 صـفحة 2000 , 48-41 ، أنـظر أیـضا إن سـتراومـان ، لـغز كـثافـة 
طـاقـة الـخالء و الـتمدد الـمتسارع لـلكون ، المجـلة األوربـیة لـلفیزیـاء ، 20 صـفحة 1999 , 427-419 ، مسـتشهد بـه 

في الصفحة 291 & 244   

أ. هـارفـي و إي شـونـكینج ، خـطأ أینشـتایـن و الـثابـت الـكونـي ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء ، 68 صـفحة , 723-727 237.
2000 ، مستشهد به في الصفحة 245   

مـؤلـف اإلنـجیل یشـرح الـمطر بهـذا الـشكل ، كـما یـمكن أن  یسـتنتج مـن أول صـفحة فـیه ، الـتكویـن 7-1:6 ،  مسـتشهد 238.
به في الصفحة 245   

حـتى وفـاتـه فـإن فـریـد هـویـل دافـع عـن اعـتقاده بـأن الـكون ال یـوصـف بـاالنـفجار الـعظیم و لـكن بـتدفـق ثـابـت أنـظر جـي 239.
بـوربـریـدج ، إف هـویـل و جـاي فـي نـارلـیكر ، طـریـقة مـختلفة لـعلم الـكون ، الـفیزیـاء الـیوم 52 صـفحة , 38-44 
1999 . الـفریـق أیـضا كـتب كـتابـا بـنفس الـعنوان ، نشـر فـي عـام 2000 . أحـدث كـتاب حـول الـموضـوع هـو جـاي فـي 
نـارلـیكر و جـي بـوربـریـدج ، حـقائـق و تـكهنات فـي عـلم الـكون ، مـطبعة جـامـعة كـامـبریـدج ،كـتاب جـدیـر بـالـقراءة ألنـه 

أحد الكتب النادرة التي تحفز على الفكر . مستشهد   به في الصفحة 246   

سـتیفن دبـلیو هـاوكـینج و جـي إف آر إیـلیس ، الـبنیة واسـعة الـنطاق لـلفراغ – الـزمـن ،مـطبعة جـامـعة كـامـبریـدج 240.
1973  ، مـن بـین اشـیاء أخـرى هـذا الـمرجـع یـناقـش حـاالت الشـذوذ لـلفراغ – الـزمـن و ضـرورتـها فـي تـاریـخ الـكون . 

مستشهد   به في الصفحة 346 & 283 ,246   

أوغسـتین ، اعـترافـات 398 ، كـتب فـي الـكتاب الـحادي عشـر : " جـوابـي ألولـئك الـذیـن یـسألـون  مـاذا كـان یـفعل اإللـه 241.
قـبل أن یـصنع الـسماء و األرض ؟ ألـم یـكن یـتوعـد بـالـنار الـناس الـذي یـبحثون فـي الـغوامـض .هـذا الـرد الـطائـش تـم 
قـبل اآلن ، وهـكذا أخـبرنـا ، مـن أجـل أن نـتجنب فـكرة الـسؤال . و لـكن هـذا أحـد األشـیاء الـتي تـمتع الـسائـل و شـيء 
ىخـر هـو الـبحث عـن الـجواب . لـذا فـإنـي أمـتنع عـن إعـطاء رد .قـبل أن یـصنع األلـه الـسماء واألرض لـم یـكن یـفعل 
شـیئا أبـدا  . و لـكن عـندمـا كـانـت الـسماء و األرض مـوجـودة لـم یـكن هـناك زمـن ، لـماذا تـطلب إذن مـا فـعله اإللـه 
بـالـتالـي ؟ ألنـه لـم یـكن هـناك تـالـي / بـعد عـندمـا لـم یـكن هـناك زمـن ( الـكتاب الـحادي عشـر ، الـفصل 13 & 12 ) 

مستشهد   به في الصفحة 248   

سـتیفن هـاوكـینج ، مـختصر تـاریـخ الـزمـن ؟ مـن االنـفجار الـكبیر إلـى الـثقوب الـسوداء  1988 . قـراءة هـذا الـكتاب 242.
الـذي حـقق أفـضل الـمبیعات تـقریـبا هـو أمـر ال بـد مـنه أي فـیزیـائـي  و هـو مـوضـوع مـتكرر فـي حـفالت الـعشاء. 

مستشهد   به في الصفحة 248  



تـفاصـیل النجـم مشـروحـة فـي الـعدیـد مـن الـكتب حـول الـبنیة النجـمیة و الـتطور . أنـظر مـثال رودولـف كـیبنهان و ألـفریـد 243.
ویجرت ، البنیة النجمیة و التطور ، سبرینجر 1990  ، مستشهد   به في الصفحة 250   

جـاي بـیلت ، آر كـایسـر ، إس ریفسـدال و تـي شـرام ، انـحناء الـضوء و تـأخـیر الـزمـن لـ QSO 0957+561 ، الـفلك 244.
و الفیزیاء الفلكیة 305 ، صفحة 1996 , 97 ، مستشهد   به في الصفحة 252   

إف زفـیكي ، السـدم كـعدسـات جـاذبـیة ، رسـائـل مجـلة الـفیزیـاء 51 ، صـفحة 290 ،   و إف زفـیكي ، حـول احـتمال 245.
كـشف السـدم الـتي تـعمل كـعدسـات جـذابـیة ، صـفحة 1937 , 679 . الـرأس السـلبي مـن قـبل أینشـتایـن یـوجـد فـي أ. 
أینشـتایـن  الـفعل مـثل الـعدسـة لنجـم بـواسـطة انحـراف الـضوء فـي حـقل الـجاذبـیة ، الـعلم 84 ، صـفحة , 506-507 
1936 . مـراجـعة أثـر الـعدسـة فـي الـجاذبـیة   یـمكن حـتى أن یـوجـد فـي بـحث مـن بـل جـاي وامـبسجانـس ، أثـر الـعدسـة 
فــي الــجاذبــیة فــي الــفلك ، مــراجــعات حــیة فــي النســبیة  12-1 صــفحة 1998 , 80-1 یــوجــد فــي الــموقــع 
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هـناك أیـضا كـتاب مـن قـبل بـي شـنایـدر ، جـاي هـلرز و إي إي فـالـكو ، عـدسـات الـجاذبـیة ، مـطبعة سـبرینجـر ، بـرلـین 
1992 ،  مستشهد   به في الصفحة 253   

 إم النشـییز - راي و جـاي بـي لـومـنیه ، الـطبولـوجـیا الـكونـیة ، تـقاریـر الـفیزیـاء 254  ، صـفحة , 135-214 246.
1995 ، أنـظر أیـضا بـي إف روكـیما ، طـبولـوجـیا الـكون arxiv.org/abs/astro-ph/0010185  طـبعة أولـیة ، 

مستشهد   به في الصفحة 254   

ستیف كارلیب یوضح هذه النقطة  مستشهد   به في الصفحة 254   247.

جــي إف آر إیــلیس و تــي روثــمان ، اآلفــاق الــضائــعة / الــمفقودة ،  المجــلة األمــریــكیة لــلفیزیــاء ، 61 صــفحة 248.
1993 , 893-883 ، مستشهد به في الصفحة 255   

آ. جـوث ، والدة الـكون مـن ال شـيء – نـظریـة الـتمدد الـكونـي ، درومـر كـناور 1999 ، مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 249.
   256

قـیم اإلنـتروبـي لـلكون نـوقشـت مـن قـبل إیـلیا بـریـجوجـین ، هـل المسـتقبل مـعطى ؟ الـعالـم الـعلمي ، 2003.هـذا كـان آخـر 250.
كـتاب . مـن أجـل طـریـقة مـختلفة ، أنـظر جـي أ. مـینا مـاروجـان و إس كـارنـیرو ، الـتصویـر ثـالثـي األبـعاد و فـرضـیة 
الـعدد الـكبیر ، arxiv.org/abs/gr-qc/0111034 . هـذا الـبحث أیـضا یـكرر الـعبارة الـتي تـسمع غـالـبا بـأن الـكون 
لـه إنـتروبـي الـذي هـو أصـغر بـكثیر مـن الـقیمة الـعظمى الـنظریـة . الـقیمة الـعظمى غـالـبا تـقدر بـأنـها فـي الـمجال 10100 
k – 10120 k . بـاحـثون آخـریـون یـعطون الـقیمة k 1084 . فـي عـام 1974 أعـطى روجـر بـینروز أیـضا تـصاریـح 
حـول إنـتروبـي الـكون . لـكن إنـه مـن الـصحیح أكـثر الـقول أن إنـتروبـي الـكون لـیس كـمیة مـفیدة ، ألن الـكون لـیس جـملة 

فیزیائیة . مستشهد به في الصفحة 256   

سـي إل بـینیت ، إم إس تـیرنـر و إم وایـت . حجـر االكـتشاف الـكونـي ، الـفیزیـاء الـیوم 50 صـفحة 38-32 ،تشـریـن 251.
الـثانـي 1997  ، إشـعاع الخـلفیة الـكونـي یـختلف عـن إشـعاع الـثقب األسـود بـأقـل مـن %0.005  مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 257   

عــدم وجــود تــمدد فــي المجــموعــة الشمســیة مشــروح بــالــتفصیل فــي إي إف بــون و دي دبــلیو هــوج ، األصــل 252.
الـكینماتـیكي لـالنـزیـاح األحـمر الـكونـي ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء ، 77 صـفحة 2009 , 694-688 ، مسـتشهد بـه 

في الصفحة 258   

الـمقالـة الجـمیلة الـتي تشـرج كـیف یـمكن لـلملرء عـمل تـجارب إلیـجاد كـیف یـحس الـجسم البشـري بـالـدوران حـتى 253.
عـندمـا یـكون مـعصوب  الـعینین و مـكتوم األذنـین مـوصـوف مـن قـبل إم إل میتلشـتیدت و إتـش میتلشـتیدت ، تـأثـیر قـوة 
الـطرد الـمركـزي عـلى اإلحـساس بـالـدوران حـول مـحور شـاقـولـي ، الـعلوم الـطبیعیة  84 صـفحة 1997 , 366-369 

، مستشهد به في الصفحة 258   
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ال یـوجـد تـبعیة لـلكتلة الـعطالـیة لـتوزع الـكتلة الـمحیطة قـد وجـد قـط فـي الـتجارب ، أنـظر آر إتـش دیـكه ، االخـتیارات 254.
التجریبیة لمبدأ ماخ 7 صفحة 1997 , 360-359 ، مستشهد به في الصفحة 259   

الـحالـة الـحالـیة مـعطاة فـي مـداوالت الـمؤتـمر مـن قـبل جـولـیان بـاربـور و هـیربـیرت بفیسـتر ، محـرریـن مـبدأ مـاخ : مـن 255.
سـطل نـیوتـن إلـى الـجاذبـیة الـكمیة ، بـیركـهویسـر ، 1995  . الـمعلومـات الـعدیـدة عـن مـبدأ مـاخ – فـي الـحقیقة تـم 
مـقارنـة 21 واحـدة فـي الـصفحة 530 .  فـي تـطور مـرتـبط بـذلـلك فـي عـام 1953 ، نشـر دیـنیس شـیما بـحثا الـذي قـال 
فـیه بـأن عـطالـة جسـیم هـي نـاتـجة عـن جـذب الـجاذبـیة لـكل الـمادة األخـرى فـي الـكون . الـبحث قـدر بـشكل كـبیر و لـكنه 
لـم یـعط أي تـصریـحات حـول الـقضیة . أنـظر دي دبـلیو شـیما ، حـول أصـل الـعطالـة ، الـمالحـظات الشهـریـة للجـمعیة 

الملكیة للفلك 113 صفحة 1953 , 42-34 ، مستشهد به في الصفحة 259  . 

الـمعلومـات عـن دوران الـكون مـعطاة فـي أز طـوجـت ، جـي هـینشاو و أز جـاي بـانـداي ، الحـدود عـلى الـدوران 256.
الـشامـل و الـقص مـن خـرائـط الـسماء ألربـع سـنوات COBE DMR ، المجـلة الـفیزیـائـیة D55 صـفحة 1901 
1997 , 1905- . الـمعلومـات األسـبق تـوجـد فـي جـاي دي بـارو ، آر جـوزیـسكیفیتش و دي إتـش سـونـدا ، دوران 
الـكون : كـم مـقداره ؟  الـمالحـظات الشهـریـة للجـمعیة الـملكیة لـلفلك 213 صـفحة 1985 , 943 - 917  . أنـظر 
أیـضا دي بـارو ، ، آر جـوزیـسكیفیتش و دي إتـش سـونـدا ، بـنیة األمـواج الـمیكرویـة  للخـلفیة الـكونـیة ، الـطبیعة   
309 صـفحة 1983 , 402 - 397  ، أو إي إف بـون ، بـي جـي فـریـرا  و جـاي سـیلك ، كـم الـكون غـیر مـتماثـل 

المناحي ؟  رسائل المجلة الفیزیائیة 77 صفحة 1996 , 2886 - 2883     مستشهد به في الصفحة 260   

الـقضیة تـم مـناقشـتها صـمن الجـذابـیة الخـطیة مـن قـبل ریـتشارد تـولـمان ، فـي كـتابـه عـن النسـبیة ، الـثیرمـودیـنامـیك و 257.
عـلم الـكون ، مـطبعة كـالریـندون 1934 ، صـفحة 290-272 . الـمشكلة الـدقـیقة تـم حـلها مـن قـبل أز بـیریـز ، الـحقول 
الكهـرطیسـیة الـصفریـة فـي نـظریـة النسـبیىة الـعامـة ، المجـلة الـفیزیـائـیة 118 صـفحة 1960 , 1110 - 1105  و مـن 
قـبل دبـلیو بـي بـونـر ، حـقل الـجاذبـیة لـلضوء ، المجـمع الـریـاضـي و الـفیزیـائـي 13 صـفحة 1969 , 174 - 163  . 
أنـظر أیـضا إن فـي مـیتسكفیتش ، كـاي كـاي كـومـارادتـیا ، حـقل الـجاذبـیة لـقلم رصـاص مـن الـضوء یـبرم ، مـجالـة 
الـفیزیـاء الـریـاضـیة 30 صـفحة 1989 , 1099 - 1095 و بـي سـي أیخـلبورغ و آر یـو سـیكسل ، حـول حـقل 

الجاذبیة لجسیم یبرم ، النسبیة العامة و الجاذبیة 2 صفحة 1971 , 312 - 303 .    مستشهد به في الصفحة 260   

أنـظر الـدراسـة الـشائـعة الجـمیلة مـن قـبل إیـغور نـوفـیكوف ، الـثقوب الـسوداء و الـكون ، مـطبعة جـامـعة كـامـبریـدج 258.
1990 . نـتائـج اضـمحالل الـضوء درسـت مـن قـبل إم بـرونشـتایـن ، الـمرونـة الـكلیة لـلكون ، المجـلة الـفیزیـائـیة لـالتـحاد 

السوفیاتي  3 صفحة 1933 , 82 - 73 .    مستشهد به في الصفحة 267   

سـي إل كـاریـللي ، كـاي إم مـینتن ، جـاي تـي سـتوك ، إي بـیرلـمان ، آر فـیرمـولـن ، إف بـریـجس ، أ.جـي دو بـرویـن ، 259.
جـاي كـونـواي و سـي بـي مـوور ، الـقیود الـفلكیة عـلى الـتطور الـكونـي لـثابـت الـبنیة الـدقـیقة و األبـعاد الـكمیة الـممكنة ،   
رسائل المجلة الفیزیائیة 85 صفحة 5514 - 5511 ، 25 كانون األول 2000     مستشهد به في الصفحة 261   

الـقیاسـات لـلثقوب الـسوداء فـي مـركـز المجـرات و فـي مـكان آخـر مـلخصة مـن قـبل آر بـالنـدفـورد و إن جـیرلـیس ، 260.
إعـادة بـحث الـثقوب الـسوداء ،  الـفیزیـاء الـیوم  52 صـفحة 46 - 40   ، حـزیـران 1999   مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 

   262 , 273 & 274

الـكتاب الـممتاز و المسـلي حـول الـثقوب الـسوداء بـدون أي عـالقـات ، و لـكن مـع ذلـك دقـیقة و مـفصل ، هـو الـكتاب 261.
الـورقـي مـن قـبل إیـجور نـوفـیكوف ، الـثقوب الـسوداء و الـكون ، مـطبعة جـامـعة كـامـبردیـج 1990 . أنـظر أیـضا إدویـن 
إف تـایـلور و جـون أز ویـلر ، دراسـة الـثقوب الـسوداء  : مـقدمـة للنسـبیة الـعامـة ، أدیـسون ویسـلي لـونجـمان 2000 . 
مـن أجـل مـقدمـة تـاریـخیة أنـظر الـبحث مـن قـبل آر روفـیني ، فـیزیـاء األجـسام الـمتقوضـة بـفعل الـجاذبـیة ، صـفحة 
118-59  فـي الـنجوم الـنیوتـرونـیة ، الـثقوب الـسوداء و مـصادر األشـعة السـینیة الـثنائـیة ، مـداوالت الـملتقى الـسنوي 

سان فرانسیسكو كالیفورنیا ، 28 شباط 1974 ، ریدل للنشر ،1975 .   مستشهد به في الصفحة 262 

جـاي مـیتشكل ، حـول وسـائـل اكـتشاف الـمسافـة ، الـقیمة ..الـخ لـلنجوم الـثابـتة ، األعـمال الـفلسفیة للجـمعیة الـملكیة لـندن 262.
74 ، صـفحة 1784 , 35 أعـید طـباعـته فـي إس دیـتوایـلر ، الـثقوب الـسوداء – إعـادة طـباعـة مـنتقاة ، الجـمعیة 

األمریكیة لمعلمي الفیزیاء .    مستشهد به في الصفحة 262 

الـبحث الجـمیل لـ آر أوبـینهایـمر و إتـش سـیندر ، حـول تـقلص الـجاذبـیة المسـتمر ، المجـلة الـفیزیـائـیة  56 صـفحة 263.
1939 , 459 – 455   ،   مستشهد به في الصفحة 265    



آ ربـي كـیر ، حـقل الـجاذبـیة لـكتلة تـبرم كـمثال عـن الـقیاسـات الـخاصـة جـبریـا ، رسـائـل المجـلة الـفیزیـائـیة 11 صـفحة 264.
1963 , 238 – 237     مستشهد به في الصفحة 269   

إي تـي نـیومـان ، إي كـوتـش ، آر تـشایـنابـاریـد ، أ. إكسـتون ، أ. بـاراكـاش و آر تـوریـنس ، قـیاس الـدوران ،الـكتلة 265.
المشحونة ، مجلة الفیزیاء الریاضیة 6 صفحة 1965 , 919 – 918   مستشهد به في الصفحة 269   

مـن أجـل مـلخص عـن ذلـك أنـظر بـي أو مـازور ، نـظریـات فـردیـة الـثقب األسـود صـفحة  157 –  130  فـي إم أ. 266.
إتـش مـاك كـالـوم ، محـرر ، النسـبیة الـعامـة و الـجاذبـیة ، مـطبعة جـامـعة كـابـمریـدج 1987 أو التحـدیـث فـي 
arxiv.org/abs/hep-th/0101012 . أنـظر أیـضا دي سـي روبـنسون ، أربـعة عـقود مـن نـظریـات تـفرد الـثقوب 
الــسوداء ، مــتوفــر مــن www.mth.kcl.uk/staff/dc_robinson/blackholes.pdf ،  مســتشهد بــه فــي 

الصفحة 269   

إتـش بـي كـونتسـل و أز كـاي إم مـاسـود أول أالم ، السـتاتـیك الـمتناظـر كـرویـا ، حـقول إینشـتایـن – یـانـج – مـیلز ، مجـلة 267.
الفیزیاء الریاضیة 31 صفحة 1990 , 935 – 928   مستشهد به في الصفحة 269   

الـمثال عـلى الـبحث الـذي یـبین الـمیل إلشـعاع الـجاذبـیة ألن یـنتج أشـكال عـندمـا تـصطدم الـثقوب الـسوداء هـو إل 268.
ریـتزوال ، آ ربـي مـاشـیدو و جـاي إل جـارامـیلو   ، فـهم الـضربـة الـمضادة فـي انـدمـاج الـثقوب الـسوداء الـثنائـیة ،  

رسائل المجلة الفیزیائیة 204 صفحة 2010 ,  21101     مستشهد به في الصفحة 290 & 270   

آر بـینروز و آر إم فـلویـد اسـتخالص الـطاقـة الـدورانـیة مـن ثـقب أسـود ، الـطبیعة 229 صـفحة 1971 , 179 – 177     269.
مستشهد به في الصفحة 271   

 عـالقـة الـكتلة – الـطاقـة لـثقب أسـود دوار هـي مـن وضـع دي كـریسـتودولـو ، الـتحویـالت الـعكوسـة و غـیر الـعكوسـة 270.
فـي فـیزیـاء الـثقب األسـود ، رسـائـل المجـلة الـفیزیـائـیة 25 صـفحة 1970 , 1597 – 1596  . مـن أجـل ثـقب أسـود 
عـام دوار و مـشحون فـهو مـن وضـع دي كـریسـتودولـو و آر روفـیني ، الـتحویـالت الـعكوسـة لـثقب أسـود مـشحون ، 

المجلة الفیزیائیة D4 ، صفحة 1971 , 3555-3552  مستشهد به في الصفحة 272   

جـاي دي بیكنشـتایـن ، الـثقوب الـسوداء و اإلنـتروبـي ، المجـلة الـفیزیـائـیة D7 ، صـفحة 1974 , 2333-2346  271.
مستشهد به في الصفحة 272   

حـول مـوضـوع الـثقوب الـسوداء فـي بـدایـات الـكون ، لـیس هـناك أبـحاث جـیدة ، مـثال عـلى arxiv.org  ، الـقضیة لـم 272.
یتم حسمها بعد ،  مستشهد به في الصفحة 273   

مــن أجــل مــعلومــات عــن الــثقوب الــسوداء عــن طــریــق تــقوض نجــم ، أنــظر مــقالــة الــویــكیبیدیــا فــي  273.
en.wikipedia.org/wikie/Stellar_black_hole . مستشهد به في الصفحة 273   

فـریـدیـریـك المـب ، مـلتقى APS , 1988 ، مـؤتـمر صـحفي ، النجـم الـثنائـي 4U1820-30  الـذي یـبعد 000 20 274.
سنة ضوئیة عن األرض ، تحدیث أخبار الفیزیاء ، 27  نیسان 1998 ، مستشهد به في الصفحة 274   

 أول دلـیل مـباشـر عـن سـقوط الـمادة فـي ثـقب أسـود نشـر فـي بـدایـة 2001 مـن قـبل فـلكیي نـاسـا الـذیـن یـقودهـم جـوزیـف 275.
دوالن ، مستشهد به في الصفحة 274   

مـن أجـل مـلخص مـقبول عـن نـظریـات بـینتروز – هـاوكـینج  أنـظر جـاي نـاتـاریـو ،النسـبیة و الـحاالت الـشاذة – مـقدمـة 276.
قـصیرة لـلریـاضـیین ، طـباعـة أولـیة مـن arxiv.org/abs/math.DG/0603190 . الـتفاصـیل یـمكن أن تـوجـد فـي 

المرجع 240 . مستشهد به في الصفحة 274   

 مـن أجـل مـراجـعة لـلرصـد الـكونـي أنـظر تـي بـي سـینج ، تـقوض الـجاذبـیة ، الـثقوب  الـسوداء و الشـذوذ المجـرد ، 277.
arxiv.org/abs/gr- أو آر إم فـالـد ، الـتقوض الـجاذبـي و الـرصـد الـكونـي arxiv.org/abs/gr-qc/9805066
qc/9710068 ،  الـفكرة األصـلیة مـقدمـة مـن آر بـینروز ، تـقوض الـجاذبـیة ، دور النسـبیة الـعامـة ، ریفیسـتا دیـل 

نوفو شیمنتو 1، صفحة 1969, 276- 252  ،   مستشهد به في الصفحة 275   

 الـتناقـص مـناقـش فـي إم أ. أبـرامـوفـیتش ، الـثقوب الـسوداء و تـناقـض الـقوة الـنابـذة ، الـعلوم األمـریـكیة  266، صـفحة 278.
81- 74  ،   آذار 1993 .وفـي تـعلیق دي إن بـایـج الـبدائـل النسـبیة ، الـعلوم األمـریـكیة  266، صـفحة 5  ،   آب 
1993 . أنـظر أیـضا إم أ. أبـرامـوفـیتش و إي سـوزوسـكیفیتش ، جـدار الـموت ، المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء   61، 

http://www.mth.kcl.uk/staff/dc_robinson/blackholes.pdf


صـفحة 1993 , 991- 982  ، و إم أز أبـرامـوفـیتش و إل بـي السـوتـا ، حـول الـسغر جـیئة و ذهـابـا دون الـشعور    
بـذلـك و إزالـة االنـحناءات لـلمنحنیات ،  المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء   54، صـفحة 1986 , 939- 936  ، مسـتشهد 

به في الصفحة 277   

جـاي إیهـلرز ، مـقدمـة – مـسح الـمسائـل ، صـفحة 10-1 فـي جـاي إیهـلرز ، محـرر جـمل الـجاذبـیة الـمعزولـة فـي 279.
النسـبیة الـعامـة ، مـداوالت الـمدرسـة الـدولـیة لـلفیزیـاء " إنـریـكو فـیرمـي "  مـقرر LXVII ، الجـمعیة اإلیـطالـیة 

للقیزیاء / شمال هولندا 1979 . مستشهد به في الصفحة 282   

جـي جـاي سـتونـي ، حـول الـواحـدات الـفیزیـائـیة لـلطبیعة ، المجـلة الـفلسفیة 11 ، صـفحة 1881 , 381-391 ، 280.
مستشهد به في الصفحة 282   

 الــساعــة الــهندســیة الــدیــنامــیكیة مــناقــشة فــي دي إي بــراهــم و ى ربــي جــروبــر ، حــدود الــساعــة الــهندســیة 281.
الـدیـنامـیكیة ،النسـبیة الـعامـة و الـجاذبـیة 24  ، صـفحة 1992 , 303-297 . الـساعـة نـفسها طـرحـت مـن قـبل آر إف 
مـارزكـه فـي أطـروحـة الـدكـتوراه لـه ، نـظریـة الـقیاس فـي النسـبیة الـعامـة 1959 مـع جـون ویـلر كمسـتشار لـه . مسـتشهد 

به في الصفحة 282   

آر جـیروك ، جـبر أینشـتایـن ، المجـمع الـریـاضـي و الـفیزیـائـي 26 ، صـفحة 1972 , 275-271 مسـتشهد بـه فـي 282.
الصفحة 283   

أ. مـاكـدونـالـد ، قـولـة ثـقب أینشـتایـن ،  المجـلة األمـریـكیة لـلفیزیـاء   69، صـفحة 2001 , 225– 223  ، مسـتشهد بـه 283.
في الصفحة 284   

رومـان یـو سـیكسل ، نـظریـة الـعالـم الـمجوف ، مـحاضـرة ریـاضـیة – عـلوم طـبیعیة 368   صـفحة , 460– 453 284.
1983  . رومـان یـو سـیكسل الـتقلیدیـة الـعامـة و الـفراغ – الـزمـن . النسـبیة الـعامـة و الـجاذبـیة 1 ، صـفحة – 159
1970 , 180  . أنـظر أیـضا رومـان یـو سـیكسل ، نـظریـة الـعالـم الـمجوف ، فـي آرثـر شـارمـان و هـیربـرت شـارمـان 
محـرریـن الـفیزیـاء ، نـظریـة، تـجارب ، تـاریـخ ، الـتعلیم – مجـلة فـیلفریـد كـون إلـى مـولـده  60  فـي الـسادس مـن أیـار 

1983 . مطبعة أولیس دیوبنر 1984 ، صفحة 258– 241  ، مستشهد به في الصفحة 285   

تـي دامـور االخـتبارات التجـریـبیة لـلجاذبـیة النسـبیة ، arxiv.org/abs/gr-qc/9904057 . هـو آخـر بـحث مـن 285.
arxiv.org/abs/ سـلسلة أبـحاثـه حـول الـموضـوع األول كـان تـي دامـور هـل كـان اینشـتایـن عـلى حـق مـائـة بـالـمائـة ؟

gr-qc/9412064 ،  مستشهد به في الصفحة 290 & 289   

إتـش دیـتیس ، إف غـیفریـت ، سـي لـیمر تـسال و جـیش یـفر ، الـجاذبـیة فـي االخـتبار ، النشـرات الـفیزیـائـیة  55 ، 286.
صفحة 1999 , 46– 39  ، مستشهد به في الصفحة 289 

مـن أجـل الـنظریـات الـمخالـفة للنسـبیة الـعامـة أنـظر مـثال الـمراجـعة الـشامـلة و الـممتازة مـن قـبل سـي إم ویـل ، الـتطابـق 287.
بــین النســبیة الــعامــة و التجــربــة ، الــمراجــعات الــحیة للنســبیة 2004-2001 ، الــنسخة اإللــكترونــیة مــن 
www.livingreviews.org/Irr-2001-4 ، التحـدیـث مـن   www.livingreviews.org/Irr-2006-43 و 
الـطباعـة األولـیة مـن arxiv.org/abs/1403.7377 . مـثال غـیاب أثـر Nordtvedt ، الـتذبـذب االفـتراضـي لـ 28 
یـومـا فـي مـسافـة األرض – الـقمر الـتي قیسـت بـواسـطة تـجارب تحـدیـد الـمسافـة بـالـلیزر بـدون أي نـتیجة ، أزالـت الـعدیـد 
مـن الـنظریـات الـمخالـفة . هـذا األثـر ، الـذي تـم تـوقـعه مـن قـبل كـینیث نـوردفـیدت سـیظهر فـقط فـي طـاقـة الـجاذبـیة فـي 
جـملة األرض – الـقمر و الـتي تـسقط فـي طـریـقة مـختلفة غـیر األرض و الـقمر نفسـیهما . مـن أجـل مـلخص عـن 
الـقیاسـات أنـظر جـاي مـولـر ، إم شـنایـدر ، إم سـوفـل و إتـش رودر ، اخـتبار نـظریـة أینشـتایـن لـلجاذبـیة بتحـلیل بـیانـات 
 ، L101-L103 , 1991 تحـدیـد الـمسافـة الـقمریـة بـالـلیزر ، رسـائـل المجـلة الـفیزیـائـیة الـفلكیة 382  ، صـفحة

مستشهد به في الصفحة 289 

أنـظر إس بیسـلر و آخـریـن ، االخـتبار الـمحسن لـمبدأ الـتكافـؤ لـلطاقـة الـذاتـیة لـلجاذبـیة ، رسـائـل المجـلة الـفیزیـائـیة 83 288.
صـفحة 1999 , 3588 – 3585    أنـظر أیـضا سـي إم ویـل ، إشـعاع الـجاذبـیة و صـالحـیة النسـبیة الـعامـة ، الـفیزیـاء 

الیوم  52 صفحة 38 ، تشرین األول 1999    مستشهد به في الصفحة 290   

عـالقـة الـتربـیع العكسـي تـم الـتأكـد مـنها حـتى 60µm ، كـما سجـل مـن قـبل إي أدلـیببیرغـر ، بـي هـیكل و سـي دي 289.
هـویـل ، اخـتبار قـانـون الـتربـیع العكسـي ، عـالـم الـفیزیـاء 18 صـفحة 2005 , 45 – 41     ، مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 
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تـقریـبا كـل شـيء مـهم فـي النسـبیة الـعامـة مـنشور فـي المجـلة الـمجانـبیة و الـممتازة فـي اإلنـترنـت الـمراجـعات الـحیة فـي 290.
النسـبیة الـتي تـوجـد فـي www.livingreviews.org . المجـلة الـمهمة األخـرى فـي هـذا الـمجال هـي الـجاذبـیة 

الكالسیكیة و الكمیة ، المنشور المركزي هو الفلك و الفیزیاء الفلكیة ، مستشهد به في الصفحة 290   

دراسـة الـفوضـى / الـعشوائـیة فـي مـعادالت حـقل أسنشـتایـن هـي مجـرد بـدایـة . أنـظر مـثال إل بـومـبیلي ، إف لـومـباردو 291.
و إم كـاسـتانـینو ، الـفوضـى فـي كـون روبـرتـسون – واكـر ، arxiv.org/abs/gr-qc/9707051 ، مسـتشهد بـه فـي 

الصفحة 291   

إن قـمر ESA الـمسمى بـالنـك قـاس اسـتقطاب األمـواج الـمیكرویـة للخـلفیة الـكونـیة . و هـذا سـیعطي مـزیـدا مـن 292.
التفاصیال حول تشكیل المجرات . مستشهد به في الصفحة 291   

 الـمقدمـة الـجیدة حـول مـوضـوه دفـقات أشـعة غـامـا هـي مـن إس كـلوزه ، جـاي غـرایـنر و دي هـارتـمان ، دفـقات أشـعة 293.
غـامـا الـكونـیة -   األشـكال و الـنماذج ، الجـزء األول و الـثانـي ، الـنجوم و الـفراغ ، آذار و نـیسان 2001 ، مسـتشهد 

به في الصفحة 291   

قـاعـدة بـیانـات حـل الـحقل مـبنیة حـول عـمل أ. كـارلهـیده ، الـذي یـسمح لـلمرء بـأن یـمیز بـین الحـلول و الـقدر المحـدود 294.
من الحساب الریاضي . مستشهد به في الصفحة 291   

.295www.tempolimit- الــصور الــمحاطــاة الجــمیلة لــلثقوب الــدودیــة مــتوفــرة ، مــثال فــي الــموقــع الــرائــع
lichtgeschwindigkeit.de لـكن تـأثـیرات الـكم تـمنع وجـودهـا ، بـحیث أن مـثل هـذه الـصورة مـشمولـة هـنا ز و 
الـطریـقة األسـاسـیة هـي الـتي أعـطاهـا تـي دیـمر و إم هـادلـي ، الـشحنة و طـبولـوجـیا الـفراغ الـزمـن ، الـجاذبـیة 
الـكالسـیكیة و الـكمیة 16، صـفحة 1999 , 3577-3567 ، أو  arxiv.org/abs/gr-qc/9905069 و إم هـادلـي 
نـصف الـبرم فـي النسـبیة الـعامـة الـكالسـیكیة ،  الـجاذبـیة الـكالسـیكیة و الـكمیة 17، صـفحة 2000 , 4187-4194  

أو arxiv.org/abs/gr-qc/0004029 مستشهد به في الصفحة 291   

  الـصیاغـة الـمهمة للنسـبیة هـي أ. أشـتیكر ، الـمتحوالت الجـدیـدة مـن أجـل الـجاذبـیة الـكالسـیكیة و الـكمیة ، رسـائـل 296.
المجلة الفیزیائیة الفلكیة 57  ، صفحة 1986 , 2247-2244 ، مستشهد به في الصفحة 291   

مـن أجـل مـراجـعة حـول الـتمدد و بـدایـة الـكون أنـظر دي بـاومـان ، مـحاضـرات TASI  حـول الـتمدد ، طـباعـة أولـیة 297.
من arxiv.org/abs/09075.5424 ، مستشهد به في الصفحة 291   

الـكتاب الـجید حـول االرتـباطـات بـین االنـفجار الـكبیر و فـیزیـاء الجسـیمات هـو مـن آي إل روتـسنتال ، االنـفجار الـكبیر 298.
– االرتـداد الـكبیر ، كـیف دفـعت الجسـیمات و الـحقول  بـتطور الـكون ، سـبرینجـر 1988  مـن أجـل ارتـباط آخـر 

أنظر  

إم نـاجـانـو و أ. أ. واتـسون ، مـالحـظات و تـداعـیات األشـعة الـكونـیة ذات الـطاقـة الـعالـیة جـدا ، مـراجـعات الـفیزیـاء 299.
الحدیثة 72 ، صفحة 2000 ,732- 689 ، مستشهد به في الصفحة 291   

الـتعلیم سـیستفید بـشكل خـاص مـن الـصیغ الجـدیـدة  ، مـن الـتركـیز عـلى الـمبادئ و نـتائـجها ، كـما حـدث فـي النسـبیة 
الـخاصـة ، مـن األوصـاف األبسـط فـي مسـتوى الـحقل الـضعیف ، و مـن الـبحث المسـتقبلي فـي نـظریـة النسـبیة الـعامـة . 

الكتب األحدث مستشهد بها أعاله هي كل الخطوات في هذه االتجاهات .  مستشهد به في الصفحة 292   

جـي إي بـریـنس و إم جـیري ، تـعمیم مـعادلـة رایشـتدوري فـي الـهندسـة الـتفاضـلیة و تـطبیقاتـها ، مـداوالت الـمؤتـمر فـي 300.
أوبـافـا ( جـمهوریـة التشـیك ) 31-27 آب 2001 ، جـامـعة سـلسیان ، أوبـافـا ، 2001 ، صـفحة 242-235 ، مسـتشهد 

به في الصفحة 293   

الـتمزق وارد فـي آر تـي هـامـونـد ، حـقول جـدیـدة فـي النسـبیة الـعامـة ، الـفیزیـاء الـمعاصـرة  36 ، صـفحة ,114- 103 301.
1995 ، مستشهد به في الصفحة 293   

الـطریـقة الـمعروفـة جـیدا هـي الـعائـدة لبیكنشـتایـن : حـیث اقـترح تـعدیـل عـلى النسـبیة الـعامـة الـذي یـعدل الـجاذبـیة الـعامـة 302.
r2/1 عـند مـسافـات مجـربـة . و هـذا یـتم مـن أجـل شـرح مـئات الـمنحنیات الـدورانـیة المجـریـة الـمقاسـة الـتي یـبدو أنـها 

تشـترط مـثل هـذا الـتعدیـل ( هـذه الـطریـقة سـمیت الـدیـنامـیكي الـنیوتـونـي الـمعدل أو MOND ) . مـقدمـة عـن ذلـك 
مـعطاة فـي جـاكـوب دي بیكینشـتایـن ، الـدیـنامـیك الـنیوتـونـي الـمعدل – MOND – و اقـتضاءاتـه لـلفیزیـاء الجـدیـدة ، 
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arxiv.org/abs/sastro-ph/ الــفیزیــاء الــمعاصــرة 47 ، صــفحة 2006 ,403- 387 ، طــباعــة أولــیة فــي
0701848v2  مستشهد به في الصفحة 293   

نـظام الـواحـدات الـدولـي ، الـمكتب الـدولـي لـألوزان و الـمقایـیس ، بـافـلیون دو بـرتـوي ، بـارك دو سـان كـلود ، 303.
92310 سـیفر ، فـرنـسا . كـل الـتطورات الجـدیـدة الـمتعلقة بـواحـدات SI مـنشورة فـي مجـلة عـلوم الـقیاس  المحـرر مـن 
قـبل نـفس الهـیئة . بـإبـداء الـمسار الـبطيء لـمؤسـسة قـدیـمة أطـلقت  BIPM مـوقـع فـقط فـي 1998 و هـي اآلن یـمكن 
www.utc._/~mhomass/Themes/Unites/ أنـــظر أیـــضا . www.bipm.fr الـــوصـــول إلـــیها فـــي
index.html ، وهـذا یـشمل السـیر الـذاتـیة لـلناس الـذیـن أعـطوا أسـماءهـم لـواحـدات عـدیـدة . مـوقـع مـكافـئها الـبریـطانـي 
www.npl.co.uk/npl/reference هـو أفـضل بـكثیر و هـو یـعطي الـعدیـد مـن الـتفاصـیل و كـذلـك الـشكل بـالـلغة 

اإلنجلیزیة لتعریف واحدات SI	 . مستشهد به في الصفحة 295 	  .	

اإلنـجیل فـي حـقل قـیاس الـزمـن الـقدیـم هـو عـمل مـن مجـلدیـن مـن قـبل AUDION	C.	&	VANIER	J. ، فـیزیـاء الـكم 304.
لـمعایـیر الـتردد الـذري ، أدام هـیلجه ، 1989 . الـعرض الـشائـع هـو لـتونـي جـونـز ، تقسـیم الـثانـیة ، معهـد الـفیزیـاء 
للنشـر ، 2000 . الـموقـع opdafl.obspm.fr/www/lexique.html یـعطي مـصطلحات مسـتخدمـة فـي الـمجال 
. مـن أجـل الـقیاسـات الـمحكمة لـلطول ، األدوات الـمختارة هـي الـلیزرات الـخاصـة مـثل الـلیزرات ذات قـفل الـنمط ، و 
أمـشاط الـتردد . هـناك مـراجـع ضخـمة حـول هـذه الـمواضـیع . و كـذلـك مـراجـع ضخـمة حـول قـیاسـات الـتیار الكهـربـائـي 
الـمحكمة ، و هـناك سـباق جـاري مـن أجـل أفـضل طـریـقة لـلقیام بهـذا : عـد الـشحنات أو قـیاس  الـقوى الـمغناطیسـیة . و 
الـقضیة مـا تـزال مـفتوحـة .  حـول قـیاسـات الـكتلة الـذریـة ، أنـظر صـفحة 71  . حـول الـقیاسـات عـالـیة اإلحـكام لـدرجـة 

الحرارة   أنظر المجلد I	 صفحة  §$% . مستشهد به في الصفحة 296 	  .	

سـوابـق SI	 غـیر الـرسـمیة اقـترحـت أوال فـي  1990s مـن قـبل Aronson	K. مـن جـامـعة أكـسفورد و یـمكن أن 305.
یـصبح مسـتخدمـا بـشكل عـام فـي المسـتقبل . أنـظر الـعالـم الجـدیـد 144 ، صـفحة 81 ، 3 كـانـون األول 1994 . 

المقترحات األقل جدیة أیضا موجودة . مستشهد به في الصفحة 297 	  . 

أنـظر الـمراجـعة مـن قـبل إل جـو ، دي جـیب لـیر و سـي زاو ، كـشف  أمـواج الـجاذبـیة ، تـقاریـر حـول الـمؤتـمر فـي 306.
الفیزیاء  63 ، صفحة 2000	,	1427-1317 ، مستشهد به في الصفحة 299 	  . 	

أنـظر الـبحث الـواضـح و الـشامـل مـن قـبل جـي إي سـتیدمـان ، اخـتبارات الـلیزر الحـلقي لـلفیزیـاء األسـاسـیة و 307.
الـجیوفـیزیـاء ، تـقاریـر حـول الـمؤتـمر فـي الـفیزیـاء  60 ، صـفحة 1997	,	688-615 ، مسـتشهد بـه فـي الـصفحة 
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جـاي سـورت ، تـفاحـات نـیوتـن تـسقط مـن مـن عـند اإللـه ، الـعالـم الجـدیـد 2098 ، صـفحة 5 ، 6 أیـلول  1997 . مـزیـد 308.
مـن الـتفاصـیل یـمكن أن تـوجـد فـي  R.G.KEESING ، تـاریـخ شجـرة تـفاحـة نـیوتـن ، الـفیزیـاء الـمعاصـرة ، 39 ، 

صفحة 391-377 ،  1998 . مستشهد به في الصفحة 300 . 

الـمفاهـیم الـمتعددة هـي حـتى مـوضـوع مـعیار دولـي مـنفصل ، 5725	ISO	  حـیث الـعنوان الـدقـة و اإلحـكام لـطرق 309.
الـقیاس و الـنتائـج .   مـقدمـة جـیدة لـ TAYLOR	R.	JOHN	 ، مـقدمـة لتحـلیل الخـطأ : دراسـة االرتـیابـات فـي الـقیاسـات 

الفیزیائیة ، الطبعة الثانیة ، الكتب العلمیة الجامعیة ، 1997 . مستشهد به في الصفحة 300 . 

بـي جـاي مـور و بـي إن تـایـلور ، قـیم مـوصـى بـها مـن CODATA لـلثوابـت الـفیزیـائـیة األسـاسـیة :  1998 ، مـراجـعات 310.
الـفیزیـاء الحـدیـثة 59 ، صـفحة 2000	,	351 . هـذه مجـموعـة مـن الـثوابـت تـنتج عـن الـضبط الـدولـي و مـوصـى بـها 
مـن أجـل االسـتخدام الـدولـي مـن قـبل الـلجنة حـول الـبیانـات مـن أجـل الـعلم و الـتكنولـوجـیا (CODATA	) وهـي هـیئة فـي 
مجـلس االتـحادات الـعلمیة الـذي یجـمع مـعا االتـحاد الـدولـي لـلفیزیـاء الـبحتة و الـتطبیقیة ( IUPAP ) ، االتـحاد الـدولـي 
لـلكیمیاء الـبحتة و الـتطبیقیة ( IUPAC ) و مـنظمات أخـرى . مـوقـع IUPAC	 هـو www.iupac.prg . مسـتشهد بـه 

في الصفحة 302 . 

بـعض الـقصص یـمكن أن تـوجـد فـي كـتاب لـ N.W.WISE قـیم اإلحـكام ، مـطبعة جـامـعة بـرنسـتون 1994 . إن مـجال 311.
الـقیاسـات عـالـیة اإلحـكام الـتي تـأتـي مـنها نـتائـج هـذه الـصفحات هـي عـالـم بـذاتـه . و الـمقدمـة الجـمیلة عـنها هـي لـ 

http://www.bipm.fr
http://www.utc.ft/~tthomass/Themes/Unites/index.html
http://www.utc.ft/~tthomass/Themes/Unites/index.html
http://www.npl.co.uk/npl/reference
http://www.iupac.prg


P.F.MICHAELSON	&	C.W.EVERITT	,	B.S.FEAVER	,	J.D.FAIRBANKS ، محــرریــن ، قــرب الــصفر : 
حدود الفیزیاء ، فریمان 1998 . مستشهد به في الصفحة 302 . 

مـن أجـل الـتفاصـیل أنـظر الـمرجـع الـفلكي الـمعروف جـیدا ، SEIDELMANN	KENNETH	P.  مـلحق شـرح 312.
للموسوعة الفلكیة 1992 مستشهد به في الصفحة 307	 . 

انظر المرجع المقابل في أول مجلد  313.

 π+e الحـظ أن الـقلیل مـعروف حـول الـخواص األسـاسـیة لـبعض األعـداد ، مـثال مـا یـزال مـن غـیر الـمعلوم إذا كـان
 ( 430s تحـدي ) ( یـعتقد أنـه لـیس كـذلـك ) هـل تـریـد أن تـصبح  ریـاضـیا ؟ ( 429 r تحـدي ) ! هـو عـدد كسـري أو ال

مستشهد به في الصفحة 309 . 



تصدیق 

إقرارات 

	Peter الـعدیـد مـن الـناس یـحتفظون بـمنحة الـفضول حـیة سـاعـدوا فـي جـعل هـذا المشـروع یـصبح حـقیقة .  أكـثر مـن قـام بـذلـك
Pascazio	Saverio	&	Rudolph الذین سواء كانوا موجودین أو ال مرجعا دائما لهذا المشروع .  

	Fernand	 Mayne	 ,	 Anna	 Koolen	 ,	 Ata	 Masafumi	 ,	 Roberto	 Crespi	 ,	 Serge	 Pahaut	 ,	 Luca
 	Bomebelli	,	Herman	Elswijk	,	Marcel	Krijn	,	Marc	de	Jong	,	MarGn	van	der	Mark	,	Kim	Jalink
	Mike	van	Wijk,	Renate	Georgi	,	Paul	Teglaar,	Barbara	&	Edgar ، Peter	&	Isabella	Schiller أبــــواي
	Augel	,	M.	Jamil	,	Ron	Murdock	,	Carol	Pritchard	,	Richatd	Hoffman	,	Stephan	Schiller	,	Franz

Aichinger	 و أكث هم زوجتي Brima الذین كلهم قدموا نصائح قیمة و تشجیع .  

	Mikael	Johansson	,	Bruno	Barberi الـعدیـد مـن الـناس سـاعـدوا فـي المشـروع و جـمع الـمواد . و أكـثرهـا فـائـدة كـان
	Claudio و الـمقترحـات الـتفصیلیة مـن قـبل 	Bert	Sierra الـعدیـد مـن التحسـینات  مـن قـبل 	Gneco	,	Lothar	Beyer
FarinaG	 الـعدیـد مـن التحسـینات 	مـن قـبل Sheldon	Eric	 ، الـمقترحـات الـتفصیلیة مـن قـبل Young	Andrew و الـمساعـدة 



المسـتمرة و الـنصیحة مـن قـبل Kelu	Jonatan الـتصحیحات مـن قـبل Bartel	Elmar و بـشكل خـاص الـمساعـدة الـشامـلة و 
   . 	Adrian	Kubala الشغف و الضمیر الحي لـ

	Bert	Peeters	,	Anna	Wierzbicka	,	William	Beaty	,	Jim	Carr	,	John	Merrit	, الـمواد الـمهمة قـدمـت مـن قـبل
	John	Baez	,	Frank	DiFilippo	,	Jonathan	Scom	,	Jon	Thaler	,	Luca	Bombelli	,	Douglas	Singleton	,
	George	McQuarry	 ,	 Tilman	Hausherr	 ,	 Brian	Oberquell	 ,	 Peer	 Zalm	 ,MarGn	 van	der	Mark	 ,
	Valdimir	 Surdin	 ,	 Julia	 Simon	 ,	Antonio	 Fermani	 ,	Don	Page	 ,	 Stephan	Haley	 ,	 Peter	Mayr	 ,
	Allan	Hayes	,	Norbert	Dragon	,	Igor	Ivanov	,	Doug	Renselle	,	Wim	de	Muynck	,	Steve	Carlip	,
	Tom	Bruce	 ,	Ryan	Budney	 ,	Gary	Ruben	 ,	Chris	Hillman	 ,	Olivier	Glassey	 ,	 Jochen	Greiner	 ,
	squark	,	MarGn	Hardcastle	,	Mark	Biggar	,	Pavel	Kuzin	,	Douglas	Brenber	,	Luciano	Lombardi	,
	Franco	Bagnoli	 ,	 Lukas	Fabian	Moser	 ,	Dejan	Corovic	 ,	Paul	Vannoni	 ,	 John	Haber	 ,	 Saverio
	Pascazio	 ,	Klaus	Finkenzeller	 ,	 Leo	Bolin	 ,	 Jeff	Aronson	 ,	Roggie	Boone	 ,	 Lawrence	Tuppen	 ,
	QuenGn	David	 Jones	 ,	 Arnaldo	Uguzzoni	 ,	 Frans	 van	 	Nieuwpoort	 ,	 Alan	Mahoney	 ,	 Brima
	Schiller	 ,	 Petr	Danecek	 ,Ingo	 Thies	 ,	 Vitaliy	 SolomaGn	 ,	 Carl	Offner	 ,	Nuno	Proenca	 ,	 Elena
	Colazingari	 ,	 Paula	 Henderson	 ,	 Daniel	 Darre	 ,	Wolfganag	 Rankl	 ,	 John	 Heumann	 ,	 Joseph
	Kiss	,	Martha	Weiss	,	Anotnio	Gonzalez	,	Antonio	Martos	,	Andre	Slabber	,	Ferdinand	BauGsta
	,	 Zoltan	Hacsi	 ,	 Pat	 Furrie	 ,	Michael	Reppisch	 ,Enrico	Pasi	 ,	 Thomas	Koppe	 ,	MarGn	Rivas	 ,
	Herman	Beeksma	,	Tom	Helmond	,	John	Brandes	,	Vlad	Tarko	,	Nadia	Murillo	,	Ciprian	Dobra	,
	Romano	Peini	 ,	 Harald	 van	 Lintel	 ,	 Andrea	 ConG	 ,	 Francois	 Belfort	 ,	 Dirk	 Van	 de	Moortel	 ,
	Heinrich	Neumaier	,	Jaroslaw	Krolikowski	,	John	Dahlman	,	Fathi	Namouni	,	Pauel	Towsend	,
	Sergi	Emelin	,	Freeman	Dyson	,	S.R.	Madhu	Rao	,	David	Parks	,	Jurgen	Janek	,	Daniel	Huber	,
	Alfons	 Buchmann	 ,	 William	 Purves	 ,	 Pietro	 Redondi	 ,	 Damoon	 Saghin	 ,	 Frank	 Sweetser	 ,
Mukta	Miles	,	Denes	Marian	,	Espiritu	Joseph	Zach	,	Zecherle	Markus	 إضــافــة إلــى عــدد مــن الــناس 

الذین أرادوا أال یسموا . 				 

	Michael	Zedler	&	Achim أدوات الـبرمـجیات قـد تـم تـدقـیقها وبـمساعـدة واسـعة حـول األحـرف و الـطباعـة مـن قـبل
	Ulrike	Fischer	,	Piet	van و أتــت الــمساعــدة مــن 	Donald	Arseneau و بــدعــم مــتكرر و قــیم مــن Blumensath
	Ostrum,	Gerben	Wierda	,	Klaus	Bohncke	,	Craig	Upright	,	Herbert	Voss	,	Andrew	Trevorrow	,
	Danie	 Els	 ,	 Heiko	 Oberdiek	 ,	 SebasGan	 Rahtz	 ,	 Don	 Storz	 ,	 Vincent	 Darley	 ,	 Johan
	Linde	 ,Joseph	 Hertzlinger	 ,	 Rick	 Zaccone	 ,	 John	WarkenGn	 ,	 Ulrich	 Diez	 ,	 Uwe	 Siart	 ,	Will
	Robertson	 ,	Koseph	Wright	 ,	 Enrico	Gregorio	 ,	Rolf	Niepraschk	 ,	Alexander	Grahn	 ,	Werner

  Fabian	&	Karl	Koller	.

	Johann و الـطباعـة تـحسنت كـثیرا بـمساعـدة . 	Ulrich	Dirr الـطباعـة و تـصمیم الـكتاب اسـتفادت مـن الـتشاور الـمهني مـع
Küster	 و خـطوطـه Math	Minin . تـصمیم الـكتاب و مـوقـعه عـلى اإلنـترنـت أیـضا یـعود كـثیرا بـالـفضل عـلى االقـتراحـات و 

الدعم لزوجتي بریتا .  

أیـضا اشـكر الـقانـونـیین و دافـعي الـضریـبة فـي ألـمانـیا الـذیـن عـلى عـكس الـبلدان األخـرى فـي الـعالـم ، یـسمحون لـلمقیمین بـاسـتخدام 
مكتبات الجامعات المحلیة .  

	Klaus مـن عـام 2007إلـى2011 فـإن الـطباعـة اإللـكترونـیة و تـوزیـع كـتاب جـبل الحـركـة كـان مـدعـومـا بـسخاء مـن قـبل مـؤسـسة
  . Tschira

مصادر األفالم     		

إن الـفیلم الجـمیل لـنبضة الـضوء الـمرتـدة عـن الـمرآة فـي الـصفحة 21 هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن وانـج لـیونـج و جـامـعة 
واشـنطن فـي سـان لـویـس . الـصور المتحـركـة الجـمیلة لـنرد یـطبر بسـرعـة نسـبیة فـي الـصفحة 57 ، هـو حـق مـلكیة و تـفضل مـن 
قـبل أوتـه كـراوس . و یـمكن أن یـوجـد فـي مـوقـقعها الـرائـع www.tempolimit-lichtgeschwindigkeit.de الـذي یـعطي 

http://www.tempolimit-lichtgeschwindigkeit.de


الـعدیـد مـن األفـالم األخـرى عـن الحـركـات النسـبیة و الـمنشورات الـمتعلقة بـذلـك . إن الـصور المتحـركـة الجـمیلة لـمراقـب یـتسارع 
فـي الصحـراء فـي الـصفحة 91 هـو حـق مـلكیة و تـفضل مـن أنـتونـي سـیرل و الـجامـعة الـوطـنیة األسـترالـیة ، و تـفضل مـن كـریـج 
سـافـاج . و هـو مـن الـموقـع الـرائـع www.anu.edu.au/Physics/Savage/TEE . أیـضا الـصور المتحـركـة بـنفس الـقدر 
لـمراقـب یـتسارع بـین الـمنازل فـي الـصفحة 93 هـو حـق مـلكیة و تـفضل مـن أنـتونـي سـیرل و الـجامـعة الـوطـنیة األسـترالـیة و 

  . 	www.anu.edu.au/Physics/Searle تفضل من كریج سافاج . و هو من الموقع الرائع

الـصور المتحـركـة فـي الـصفحة 263 هـو حـق مـلكیة و تـفضل مـن الـمرصـد الـجنوبـي األوربـي ESO و یـوجـد فـي مـوقـعه 
 . www.eso.org/public/news/eso0846/

مصادر الصور  

صـورة الـطرف الشـرقـي مـن ذروة Lirung	Langtang	 فـي هـیماالیـا الـنیبالـیة الـمبینة عـلى الـغالف األمـامـي هـي تـفضل             
و حـق نـسخ مـن Hite	Kevin و تـوجـد فـي مـفكرتـه الـتشاركـیة thegetngthere.com	 . صـورة الـسماء الـلیلیة  فـي 
الـصفحة 14 هـي تـفضل وحـق نـسخ لـ ألنـتونـي أیـومـامـیتیس ، و هـي تـوجـد فـي الـموقـع الـرائـع www.perseus.gr . صـورة 
إعـادة تـشكیل تجـربـة فـیزو فـي الـصفحة 20	 هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن AG الـتعلیمي و تـاریـخ الـفیزیـاء ، جـامـعة أولـدنـبورغ ، 
وتـفضل مـن یـان فـریـركـیس ، بـیتر فـون هـیرنـج و دانـییل أوسـوالـد . صـورة نـبض الـضوء فـي الـصفحة 20	 هـي حـق مـلكیة و 

تفضل من توم ماتیك . في الصفحة 24 

صـور األجهـزة الكهـربـائـیة هـي تـفصل مـن مـییل و إیـزي جـالیـد . فـي الـصفحة30	 صـور الـلیثیوم هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن 
فـریـق  TSR للنسـبیة فـي شـركـة مـاكـس بـالنـك . فـي الـصفحة32	 صـور  دوبـلر  هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن مـوریـس جـافـین و 
نـاسـا . فـي الـصفحة33	 صـور جـملة سـونـار دوبـلر  هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن مـن ویـكیمیدیـا ، شـركـة هـورمـان ومـدیـسون . فـي 
الـصفحة34	 صـورة الـموجـة  هـي حـق مـلكیة لـ Pbrosks13 و تـفضل مـن ویـكیمیدیـا . فـي الـصفحة41	 صـورة تجـربـة مـیكلسن 
الـتاریـخیة  هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن معهـد الـفیزیـاء الـفلكیة فـي بـوتسـدام وصـور التجـربـة الحـدیـثة عـالـیة الـدقـة هـي حـق مـلكیة و 
تـفضل مـن سـتیفان شـیلر . الـمناظـر النسـبیة فـي الـصفحة 57	&	55	 تـفضل وحـق مـلكیة لـدانـییل فـایـسكوبـف . صـور النسـبیة 
لـالنـتقال عـبر سـنونـهنج المبسـط فـي الـصفحة 56	 حـق مـلكیة لـنیكوالي مـوكـروس و تـفضل مـن نـوربـرت دارجـون . فـي 
الـصفحة68	 صـورة تجـربـة HARP هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن  CERN	 . فـي الـصفحة69	 صـور حجـرة الـفقاعـات  هـي حـق 
مـلكیة و تـفضل مـن CERN . صـورة الـنازل فـي الـصفحة 108 هـي تـفضل وحـق مـلكیة لـریـتشارد سـیندریـك و تـوجـد فـي الـموقـع 
www.kcgromo.org ، صـورة زحـل تـفضل مـن نـاسـا . فـي الـصفحة 150	 ، صـورة الـبركـان هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن 
مـاركـو فـولـه و تـوجـد فـي الـموقـع الـرائـع strombeli.net . فـي الـصفحة 180 صـور VIRGO	 هـي هـي حـق مـلكیة و تـفضل 
مـن INFN . فـي الـصفحة 168 صـور حـول الـعواكـس الـقمریـة هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن نـاسـا و ویـكیمیدیـا ، صـورة مـرصـد 
نـیس هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن مـرصـد الـكوت دا زور . أشـكال المجـرات فـي الـصفحات ,	213	,	215	,	212	,	214	
253	&	253	,	243	,216	,	219 هـي تـفضل مـن نـاسـا . صـورة الـسماء الـلیلیة فـي الـصفحة 212 هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن 
home.arcor.de/ أكســیل میلنجــر و مــزیــد مــن الــتفاصــیل عــن قــصة هــذه الــصورة الــمذهــلة ، تــوجــد فــي مــوقــعه
axel.mellinger . صـورة الـكون فـي الـصفحة 213هـي تـفضل مـن تـومـاس جـرایـت ، IPAC		 و كـالـتیك و تـوجـد فـي الـموقـع 

http://www.anu.edu.au/Physics/Savage/TEE
http://www.anu.edu.au/Physics/Searle
http://www.eso.org/public/news/eso0846/
http://www.perseus.gr
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spider.ipac.caltech.edu/staff/jarret/lss/index.html . صـورة الـغیمة الجـزیـئیة هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن 
antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ و هـــي ایـــضا مـــتوفـــرة عـــلى مـــوقـــع ESO الـــمرصـــد األوربـــي الـــجنوبـــي
ap030202.html	 . فـي الـصفحة 217 صـور الـمناظـیر الـكبیرة جـدا هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن ESO . فـي الـصفحة 218 
 . www.esa.int و تـوجـد فـي الـموقـع الـرائـع 	ESA وقـمر بـالنـك هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن 	نـیوتـن  – XMM  صـور قـمر
مخـطط هـابـل فـي الـصفحة 227 هـو تـفضل مـن سـاول بـیرلـموتـر و مشـروع عـلم الـكون للمسـتعرات الـعظمى . خـرائـط الـكون فـي 
الـصفحة 225 و مخـطط هـیرتـز شـبرونـج – روسـل فـي الـصفحة 229 هـي تـفضل و حـق مـلكیة مـن ریـتشارد بـویـل و مـأخـوذة 
مـن مـوقـع www.atlaso_heuniverse.com	&	www.anzwers.org/free/universe . فـي الـصفحة 230	 صـورة 

M15 هي حق ملكیة و تفضل من ESA و ناسا  

 www.twanlught.org الـصورة فـي الـصفحة 240 هـي تـفضل وحـق مـلكیة مـن والـي بـاشـولـكا و تـوجـد فـي الـموقـع  الـرائـع
الـذي یجـمع صـور الـعالـم فـي الـلیل . فـي الـصفحة  241 الـصورة الحـرة هـي حـق مـلكیة لـأللـكیس جـي و افـضل مـن ویـكیمیدیـا ، 
apod.nasa.gov/apod/ و تــوجــد فــي ESA حــیث صــورة الــسماء الــعمیقة مــن هــابــل هــي تــفضل مــن نــاســا و

 . ap140605.html

فـي الـصفحة 243 خـارطـة بـیانـات بـالنـك هـي تـفضل و حـق مـلكیة لـبالنـك / ESA  . الـشكل الـمحاكـى لـلثقب األسـود فـي الـصفحة 
www.tempolimit- 264 هـــو حـــق مـــلكیة و تـــفضل مـــن أوتـــه كـــراوس و یـــوجـــد عـــلى فـــي مـــوقـــقعها الـــرائـــع
lichtgeschwindigkeit.de . فـي الـصفحة 285 صـورة نـظریـة األرض الـمجوفـة هـي تـفضل مـن هـیلموت دیـیل و رسـمت 
مـن قـبل إیـزولـد دیـیل . فـي الـصفحة 312  رسـم خـطوط فـراونـهوفـر هـي حـق مـلكیة و تـفضل مـن شـركـة  فـراونـهوفـر . الـصورة 
عـلى الـغالف الخـلفي لسحـلیة تجـري فـوق الـماء هـي تـفضل و حـق مـلكیة للمجـموعـة الـبلجیكیة TERRA  VZW   و تـوجـد فـي 

 .  www.terravyw.org الموقع

كـل المخـططات و الـرسـوم هـي حـق مـلكیة لـكریسـتوف شـیلر . إذا كـانـت تـشك بـأن حـق مـلكیتك لـم یـعطى بـشكل صـحیح أو تـم 
الحصول علیه فإن هذا لم یتم عمدا لذا اتصل من فضلك بناء حول هذه الحالة .  	
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