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40 (راه ها نهايت  

يكي از اين قسم نيروها، نيروي جاذبه و يا دافعه ي . بين ذرات نيروهاي مختلفي در حال رد و بدل هستند

. بار مشابه همديگر را دفع مي كنند 2است، مثال بنحويكه و يا مشابه بين ذرات با بارهاي الكتريكي مختلف 

. آن است كه نشان دهم، نيروي دافعه در عين حال نيروي جاذبه است و بالعكسدر اين نوشتار، تالش من 

به اين . در زمينه ي پيدا كردن درك درستي نسبت به اين قضيه راه گشا خواهند بود فاينمننمودارهاي 

  :شكل توجه كنيد

  

  

  

  

ين آن ها، آن دو را از هم دور مي ما بالكترون به هم نزديك شده و سپس يك نيروي دافعه  2 ،در اين شكل

اگرچه دور شدن در يك راستا واقعا رخ مي دهد اما همين دور شدن را مي توان بشكل نزديك شدن از . كند

الكترون كه از هم دور مي شوند، از آن سوي كيهان به هم نزديك تر مي  2. طرف ديگر كيهان توضيح داد

برخي ها مي . شدن بنوعي حركت نزديك شدن هم هست اين مسئله نشان مي دهد كه حركت دور. شوند

كه در آن حركت بر روي محيط يك دايره هنگاميكه به انتهاي خود نزديك شود، (گويند برخالف رياضيات 

، ما در فيزيك مي بايست قايل به دور شدن حداكثري باشيم، )عمال در ابتداي خود قرار خواهد گرفت

داريم بشكلي كه حركت واقعي بر روي آن، رفتن از ي حركتي ايره يك نيم دفقط جوريكه در دايره ما 

يا قرينه ي اين حركت در ساحت كميت هاي منفي است كه در  Imageاست، زيرا  6به ساعت  12ساعت

با اصل فوق و با نقطه چين هايي كه بر روي نمودار فاينمن اضافه كرده ام، نشان . فيزيك موضوعيت ندارند

نتيجه گيري . حركت نزديك شدن هم هست) همچون رياضيات(ن در فيزيك همزمان داده ام كه دور شد

خود را در نهايت خود خواهد يافت و اين يعني ) آغاز(اين بحث آن است كه هرگونه حركت اصيلي، مبادي 
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