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روزنامه

کشکول

هفت روش موثر برای رها شدن 
از شبکه های اجتماعی

گیالن امروز- آیا هر صبح، بعد از باز کردن چشمان خود به سراغ گوشی 
می روید و پیام های شبکه های اجتماعی را بررسی می کنید؟ آیا در سفر ها 
به جای لذت بردن از مناظر، فقط به فکر عکس گرفتن و پست کردن 
آن در اینستاگرام هستید؟ اگر جواب شما بله است، سم زدایی شبکه های 

اجتماعی می تواند به داد شما برسد.
امروزه، شبکه های اجتماعی به بخشی از زندگی ما تبدیل شده اند و بر 
همه چیز، از انتخابات تا بحث های دنیای واقعی اثر می گذارند. ولی نباید 
فراموش کنیم شبکه های اجتماعی، دنیای واقعی نیستند. اخیرا افرادی 
تصمیم گرفته اند از شبکه های اجتماعی کمتر استفاده کنند. بعضی از 
را  اجتماعی خود  ناگهانی، حساب های کاربری شبکه های  به طور  آن ها 
حذف کرده اند. اگر به علت استفاده از شبکه های اجتماعی دچار استرس 

شده اید، سم زدایی شبکه های اجتماعی برای شما کافی است.
سم زدایی شبکه های اجتماعی، استفاده نکردن از شبکه های اجتماعی در 
یک مدت مشخص است. بسیاری از سم زدایی های شبکه های اجتماعی 
از مردم دیتاکس یا  در قالب چالش های ۳۰ روزه هستند، ولی بعضی 
یا حتی یک سال  به مدت یک هفته  را  اجتماعی  سم زدایی شبکه های 
حذف  معنی  به  اجتماعی  شبکه های  سم زدایی  می دهند.  انجام  نیز 
موقت  غیرفعال کردن  و  از گوشی  اجتماعی  اپلیکیشن های شبکه های 

حساب های کاربری است.
دور شوید،  اجتماعی  از شبکه های  مدتی  است  بهتر  فکر می کنید  اگر 
پس این کار را انجام دهید. اگر فکر می کنید شبکه های اجتماعی زندگی 
سم زدایی  وقت  که  است  این  نشانه  کرده اند،  تسخیر  را  شما  ذهن  و 

شبکه های اجتماعی فرا رسیده است.
کنید.  پاک  را  خود  ذهن  می توانید  اجتماعی  شبکه های  سم زدایی  با 
خطر  به  را  افراد  روان  سالمت  اجتماعی،  شبکه های  از  غلط  استفاده 
می اندازد و آرامش زندگی را از بین می برد. بهتر است انرژی و زمانی را که 
برای شبکه های اجتماعی صرف می کنید، برای تغییراتی که مهم هستند 
و می توانند بر دنیا اثر بگذارند، صرف کنید. سم زدایی شبکه های اجتماعی 
به شما اجازه می دهد بفهمید چه چیزی در زندگی شما مهم ترین است 
و انرژی و ذهن خود را روی آن متمرکز کنید. با سم زدایی شبکه های 
اجتماعی می توانید عادات استفاده از گوشی همراه خود را اصالح کنید. 
و  نوتیفیکیشن ها  با  اجتماعی همراه  اپلیکیشن های شبکه های  طراحی 
الیک ها به گونه ای است که می تواند به راحتی افراد را معتاد کند تا درآمد 
شبکه اجتماعی را افزایش دهد. زیرا همیشه منتظر یک پیام و الیک 

جدید هستید و مدام گوشی خود را بررسی می کنید.
۷ روش برای سم زدایی شبکه های اجتماعی

در  موفقیت  برای  ولی  برسند،  نظر  به  ساده  روش ها  این  است  ممکن 
سم زدایی شبکه های اجتماعی ضروری هستند.  به دیگران بگویید: به 
مردم بگویید برای مدتی در شبکه های اجتماعی نخواهید بود. در این 
صورت، اگر پس از چند روز در حال توییت زدن و پست کردن تصاویر 
باشید، آن ها از شما انتقاد خواهند کرد. همچنین گفتن این تصمیم به 
مردم باعث می شود آن ها از ناپدید شدن شما نگران نشوند. البته ممکن 

است بعضی از افراد، نبودن شما را احساس نکنند.
اپلیکیشن ها را حذف کنید: اگر اپلیکیشن ها را درون گوشی همراه خود 
اگر  شد.  نخواهید  موفق  اجتماعی  شبکه های  در سم زدایی  دارید،  نگه 
سخت به نظر می رسد، مدت سم زدایی شبکه های اجتماعی را کوتاه تر 
کنید. همچنین می توانید اپلیکیشن ها یا ابزار هایی روی کامپیوتر خود 
نصب کنید که سایت های شبکه های اجتماعی را برای شما مسدود کند. 
ما Freedom و Cold Turkey را توصیه می کنیم. اگر نمی توانید 
اپلیکیشن ها را حذف کنید، بهتر است یک عضو خانواده یا یک دوست 
قابل اعتماد رمز های حساب های کاربری شما را تغییر دهد و وقتی زمان 

سم زدایی به پایان رسید، آن ها را به شما پس دهد.
در مدت سم زدایی برنامه ریزی داشته باشید: ممکن است زمان آزادی 
که در این مدت به دست می آورید، شما را شوکه کند. اگر امکان پذیر 
زیرا  نباشد.  تکنولوژی  به  مربوط  که  کنید  استفاده  وسیله ای  از  است 
استفاده از گوشی و لپ تاب برای حذف عادت های شبکه های اجتماعی 
موثر نخواهد بود. برای مثال، خواندن، سپری کردن اوقات با خانواده و 
دوستان، یاد گرفتن چیز های جدید مانند زبان و مهارت جدید، کارکردن، 
ورزش کردن و به باشگاه رفتن و مسافرت می تواند جایگزین خوبی برای 
اجتماعی  شبکه های  عادت  می خواهید  اگر  باشد.  اجتماعی  شبکه های 
خود را به عادت دیجیتال سازنده تری تغییر دهید، خواندن کتاب های 
دیجیتال، گوش دادن به پادکست ها و کتاب های صوتی، نوشتن و ثبت نام 
در یک دوره آنالین، گزینه های خوبی محسوب می شوند. یک زمان خواب 
مشخص برای گوشی همراه خود تعیین کنید: استفاده شبانه از گوشی یا 
کامپیوتر به دلیل نور آبی می تواند روی الگو های خواب شما تاثیر بگذارد و 
شما را بی خواب کند. همچنین می تواند زمانی را که با دوستان و خانواده 
خود سپری می کنید، تصرف کند. یک زمان برای دور کردن گوشی همراه 
از خود، حداقل یک ساعت قبل از خواب تعیین کنید. با تعیین کردن 
یک زمان خواب برای گوشی، یک فرصت برای خواندن کتاب و حتی زود 

خوابیدن پیدا خواهید کرد.
از  گوشی،  به جای هشدار  کنید:  عادتی جدید شروع  با  را  صبح خود 
ساعت های هشدار واقعی استفاده کنید. یک حس مثبت و تازه به اولین 
لحظات زندگی خود با استفاده نکردن از شبکه های اجتماعی هدیه دهید. 
برای مثال، شما می توانید طلوع خورشید را تماشا کنید، به یک پیاده روی 

زودهنگام بروید یا از یک فنجان چای یا قهوه لذت ببرید.
به  مدام  صورت  به  اگر  کنید:  حذف  را  گوشی همراه  از  استفاده  عادت 
فکر گوشی خود هستید و درباره از دست دادن چیز های جدید نگران 
هستید، از گام های کوچک شروع کنید. برای مثال، هنگام کار کردن، 
گوشی خود را در اتاق دیگری بگذارید. اگر به گوشی برای کار یا دالیل 
شخصی نیاز دارید، نوتیفیکشن ها را خاموش کنید یا از تنظیمات مقیاس 
خاکستری گوشی استفاده کنید. مقیاس خاکستری می تواند با رنگ های 

جذاب شبکه های اجتماعی مقابله کند.
زمان بیشتری را برای مشاهده دنیای اطراف خود سپری کنید: از کوه ها 
و مناظر اطراف خود لذت ببرید. به یک پارک محلی بروید و زیبایی های 

دنیای اطراف خود را کشف کنید.
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آینده ای جالب و نویدبخش پیش روست

آیا از نظر كوانتوم، واقعیت وجود دارد؟
گیالن امروز- از زمانی که نظریه ی جنجالی کوانتوم در اوایل سال ۱۹۰۰ 
اختراع شد، در مورد شگفتی های آن صحبت های بسیاری شده است. در 
واقعیت، بحث  یعنی ماهیت  از چالش های مهم،  این مقاله در مورد یکی 

خواهیم کرد.
چگونه کوانتوم به ذرات و اتم ها اجازه می دهد تا در آن 
واحد در راستا های مختلف حرکت کنند، مثاًل به طور 
همزمان هم در جهت عقربه های ساعت بچرخند و هم 
در خالف جهت عقربه های ساعت؟ حقایق جایگزین 
همانند ویروس در سراسر جامعه گسترش می یابند. 
آلوده  نیز  را  علم  حقایق  این  می رسد  نظر  به  حال، 
کرده اند؛ دستکم این مورد در حوزه کوانتوم مشاهده 
باشد.  با درک شهودی  مغایر  امر  این  می شود. شاید 
روش علمی بر پایه مفاهیم مشاهداتی قابل اطمینان، 
باید  اندازه گیری و تکرارپذیری استوار است. واقعیت 
عینی باشد؛ به طوری که همۀ ناظران بتوانند با آن 
تازگی منتشر  به  مقاله ای که  اما در  نمایند.  موافقت 
ریزمقیاس  جهان  در  که  دادند  نشان  محققان  شده، 
اتم ها و ذراتی که قوانین عجیِب مکانیک کوانتومی بر 
آن حاکم است، دو ناظر حقایق مخصوص به خود را 
دارند. به عبارت دیگر، بر اساس نظریه اجزای سازنده 
خود طبیعت، حقایق می توانند ذهنی باشند. ناظران 
بر  هستند.  کوانتومی  جهان  در  قدرتمندی  بازیگران 
همزمان  طور  به  می توانند  ذرات  نظریه،  این  اساس 
باشند.  داشته  حضور  مختلفی  جا های  و  مکان ها  در 
محققان از این پدیده با عنوان برهم نهی یاد می کنند. 
نمی شوند.  مشاهده  آن ها  که  است  موردی  تنها  این 
مشاهده  را  کوانتومی  سیستم  یک  اینکه  محض  به 
می کنید، حالت یا موقعیت خاصی را برمی گزیند؛ لذا 
برهم نهی از هم می پاشد. این نوع رفتار طبیعت بار ها 

و بار ها در آزمایشگاه اثبات شده است. در سال ۱۹۶۱، یوجین واگنر یک 
آزمایش فکری خالقانه ای پیشنهاد کرد. وی این سوال را مطرح کرد که اگر 
ماشین های کوانتومی را برای ناظری به کار بگیریم که خودش را مشاهده 
می کنند، چه اتفاقی می افتد؟ فرض کنید یکی از دوستان واگنر یک سکه 
کوانتومی پرتاب می کند؛ بر اساس حالت برهم نهی، در داخل آزمایشگاهی 
بسته، سکه هم شیر و هم خط ظاهر می شود. هر زمان که دوست واگنر 
سکه را پرتاب می کند، یک نتیجه قطعی مشاهده می کنند. می توان گفت 
پرتاب  نتیجه  می دهد:  قرار  تاکید  مورد  را  واگنر یک حقیقت  دوست  که 
سکه قطعاً شیر یا خط است. واگنر از بیرون به این واقعیت دسترسی ندارد.

برهم نهِی  حالت  در  سکه  و  دوست  باید  او  کوانتومی،  مکانیک  اساس  بر 
همه پیشامد های احتمالی آزمایش توصیف کند. به همین خاطر است که 
به  هستند؛  متصل  یکدیگر  به  شبح وار  گونه ای  به  و  درهم تنیده اند  آن ها 
طوری اگر یکی را دستکاری کنید، دیگری را هم دستکاری کرده اید. حال 
واگنر می تواند این حالت برهم نهی را با استفاده از آزمایش تداخل اثبات 
برهم نهِی  از  برای رونمایی  را  اندازه گیری کوانتومی که زمینه  نوعی  کند؛ 
کل سیستم فراهم می کند. بنابراین، درهم تنیدگِی دو جسم تایید می شود. 
وقتی واگنر و دوستش یادداشت ها را بعداً مقایسه کنند، دوستش بر این 
نکته اصرار خواهد کرد که پیشامد های قطعی هر پرتاب سکه را دیده است. 
با این حال، واگنر با وی مخالفت خواهد کرد، زیرا دوستش و سکه را در 

حالت برهم نهی مشاهده کرده است.
دوستش  توسط  شده  درک   ِ واقعیت  می آید.  پیش  معما  یک  اینجا  خب 
با واقعیتی که در بیرون وجود دارد، سازگار نیست. واگنر این موضوع را 

متناقض نمی دانست و معتقد بود این پوچ و بی معنی است که ناظر هشیار 
دیدگاهش  این  بعد ها  وی  گرفته شود.  نظر  در  کوانتومی  عنوان شیء  به 
مکانیک  حوزه  در  رسمی  درسی  کتاب های  اساس  بر  گذاشت.  کنار  را 

کوانتومی، این توصیف کاماًل معتبر است.
آزمایش کوانتومی

آزمایش فکری جالب شناخته  عنوان یک  به  این سناریو مدت هاست که 
پیشرفت  اخیراً  از دید علمی،  بازتاب می دهد؟  را  واقعیت  آیا  اما  می شود. 
قابل توجهی به دست آمده است؛ چاسالو بروکنر در دانشگاه وین نشان 
داد که ایدۀ واگنر می تواند تحت فرضیه های معینی برای اثبات رسمی این 
قضیه به کار گرفته شود که اندازه گیری در مکانیک کوانتومی برای ناظران 
این مفهوم پیشنهاد داد.  برای آزمایش  جنبه ذهنی دارند. بروکنر روشی 
وی در این راستا، سناریوی دوست واگنر را در قالب چارچوبی بررسی کرد 

که نخستین بار فیزیکدانی به نام جان بل در سال ۱۹۶۴ مطرح کرده بود.
و  کرد  فرض  جداگانه ای  جعبه های  در  را  دوستانش  و  واگنر  بروکنر 
بیرون  و  )درون  داد  انجام  مشترک  حالت  در  را  مربوط  اندازه گیری های 
جعبه(. از نتایج این آزمایش می توان برای ارزیابی مفهوم »نامساوی بل« 
جایگزین  حقایق  به  ناظران  شود،  نقض  نامساوی  این  اگر  کرد.  استفاده 
تبدیل می شوند. ما اکنون موفق شده ایم این آزمایش را به صورت تجربی در 
دانشگاه هریوت-وات ادینبورگ و در رایانه کوانتومی کوچک مقیاسی انجام 

دهیم. این رایانه از سه جفت فوتون درهم تنیده ساخته شده است. جفت 
فوتون اول به سکه ها اشاره دارد و دو جفت دیگر برای پرتاب سکه استفاده 
می شوند؛ قطبیت فوتون ها اندازه گرفته شد. در بیرون دو جعبه، دو فوتون 
کنار یکدیگر قرار دارند که امکان اندازه گیری شان 

وجود دارد.
دارد؟علی رغم  وجود  واقعیت  کوانتوم،  نظر  از  آیا 
استفاده از فناوری کوانتومی نوین، جمع آوری داده 
از ۶ فوتون دو هفته به طول انجامید. اما سرانجام 
مکانیک  که  شدیم  مسئله  این  اثبات  به  موفق 
عینی  حقایق  فرضیه ی  با  است  ممکن  کوانتومی 
این  با  نقض کردیم.  را  نابرابری  ما  باشد؛  ناسازگار 

حال، این نظریه روی چند فرضیه استوار است.
تاثیر  تحت  اندازه گیری  نتایج  مثال،  برای   
نور حرکت می کنند،  از  که سریع تر  سیگنال هایی 
قرار نمی گیرد و ناظران در انتخاب نوع اندازه گیری 
هنوز  فرضیه  دو  این  برخوردارند.  عمل  آزادی  از 
اثبات نشده است. سوال مهم دیگر این است که آیا 
می توان تک تک فوتون ها را ناظر در نظر گرفت یا 
خیر. بر اساس پیشنهاد نظریه بروکنر، نیازی نیست 
را  حقایق  است  کافی  فقط  باشند؛  هشیار  ناظران 
در  نمایند.  ارائه  اندازه گیری  نتیجه  یک  قالب  در 
واقع، آشکارساز بی جان هم می تواند ناظری معتبر 
باشد. ممکن است مکانیک کوانتومی استاندارد در 
اما آزمودِن  مقیاس های بزرگ قابل کاربرد نباشد، 

آن هم مسئله ای مجزا است.
در نهایت، این آزمایش نشان می دهد که دستکم 
در مدل های محلِی مکانیک کوانتومی، باید دربارۀ 
حقایقی  کنیم.  نظر  تجدید  عینی  واقعیت  مفهوم 
که در دنیای ماکروسکوپی مان تجربه می کنیم، در 
ظاهر امن و بی دردسر به نظر می رسند؛ اما این سوال بزرگ مطرح است 
که تفاسیر موجود از مکانیک کوانتومی چگونه می تواند حقایق ذهنی را در 
دل خود بگنجاند؟ به باور برخی از فیزیکدان ها، این پیشرفت های جدید به 

تفسیر های خوبی منجر خواهد شد.
آیا از نظر کوانتوم، واقعیت وجود دارد؟

برای  ایجاد شود؛  مشاهده  یک  برای  نتیجه  یک  از  بیش  شاید  بنابراین، 
قابل  می تواند  آن  در  پیشامد ها  همۀ  که  موازی  جهان های  وجود  مثال، 
رخ دادن باشد. بحث جهان های موازی یکی از جنجالی ترین تئوری های 
و  وجود چندین حالت هم زمان  که  است  فیزیک  دنیای  در  مطرح شده 
مجزا از واقعیت را مطرح می کند. برخی دیگر، اما، آن را شواهد خوبی برای 
 QuanTum Bayesianism نظریه های وابسته به ناظر می دانند؛ مثل
که در آن، کار ها و تجارب ناظر به عنوان مسائل کانونِی نظریه برشمرده 
پافشاری می کنند که مکانیک  ایده  این  می شوند. عدۀ دیگری هم روی 
فراتر  پای  اگر  و  باشد  جوابگو  می تواند  تا یک جای مشخصی  کوانتومی 
از مقیاس پیچیدگی معینی بگذارد، دچار فروپاشی خواهد شد. بی شک، 
واقعیت  اساسِی  ماهیت  دربارۀ  فلسفی عمیقی  این ها همگی پرسش های 
هستند. جواب هر چه باشد، آینده ای جالب و نویدبخش در پیش روست! 
sCienCe advanCes منتشر  جزئیات بیشتر این پژوهش در نشریۀ 

شده است.

رازهای یک درد تابستانی مرموز

علت سردرد پس از مصرف بستنی
گیالن امروز- در تابستان هیچ چیزی مانند یک نوشیدنی بسیار خنک، 
بحث  اگر  نمی چسبد.  سرد  خوراکی های  دیگر  یا  بستنی  اسکوپ  یک 
مربوط به کالری های دریافتی را کنار بگذاریم، هیچ نکته منفی دیگری در 
مورد این خوراکی های خنک وجود ندارد؛ منهای »سردرد پس از مصرف 

!)Brain Freeze( بستنی« یا همان انجماد مغز
در محافل علمی، سردرد پس از خوردن بستنی اینگونه تعریف شده است: 
»سردرد مربوط به مصرف یا استنشاق یک محرک سرد )HiCs(.« این 

بیماری با هر دو نام فوق شناخته می شود.
 انجماد مغز یک احساس تیر کشیدن کوتاه مدت )اغلب حدود ۱۰ ثانیه( در 
هر دو ناحیه لوب پیشانی و لوب گیجگاهی مغز است. این بیماری برخالف 
نامش ارتباطی با درد در ناحیه مغز ندارد زیرا مغز عاری از گیرنده های 
درد است. احساس تیر کشیدن مغز در افراد مستعد ناشی از مجرای ویژه 
خوراکی های سرد به اَشکال جامد، مایع یا گاز در کام دهان، گلو و یا هر 
دو است. اما از آنجایی که در هوای گرم تابستان خوراکی های خنک خیلی 
می چسبد و علی القاعده بیشتر شاهد »سردرد بستنی« هستیم، پس به 

ناچار باید به برخی موارد توجه کنیم.
 اول: سردرد ناشی از مصرف بستنی یکی از رایج ترین انواع سردرد است 
که بین 5.۹ تا 7۴ درصد بزرگساالن و بین ۳8.۳ تا 7۹ درصد کودکان 
آن را تجربه می کنند. نتایج پژوهش صورت گرفته در تایوان نشان داد که 

۴۰.۶ درصد بزرگساالن )از بین 8۳5۹ دانشجو( این نوع سردرد عذاب آور 
را تجربه کرده اند.

 دوم: سردرد بستنی می تواند موروثی باشد؛ بدین ترتیب، اگر والدین آن 
نیز آن را تجربه کنند  اینکه کودکانشان  باشند، احتمال  را تجربه کرده 

بسیار باال است.
 سوم: نتایج برخی تحقیقات نشان داده افرادی که انجماد مغز یا همان 
سردرد بستنی را تجربه کرده اند، به احتمال فراوان میگرن را نیز تجربه 

خواهند کرد.
 چهارم: برخی افراد، هر بار که خوراکی سردی را مصرف می کنند، انجماد 
مغز را تجربه خواهند کرد؛ به همین خاطر آن ها به کل از مصرف بستنی 

یا خوراکی بسیار خنک دیگر خودداری می کنند.
 پنجم: اگر والدین و کودکان اصال سابقه تجربه سردرد بستنی را نداشته 

باشند، احتمال تجربه آن بسیار کم خواهد بود.
باشید؛ شخص هر چه  این مورد را حدس زده   ششم: احتماال خودتان 
سریعتر یک خوراکی سرد را مصرف کند، احتمال تجربه انجماد مغز نیز 

بیشتر خواهد شد.
هفتم: بررسی مکانیسم دقیق سردرد ناشی از مصرف بستنی هنوز جای کار 
دارد. دانشمندان بر این باورند که انجماد مغز احتماال به خاطر سرد شدن 
خون در شریان کاروتید داخلی و وازواسپاسم یا انقباض عروِق متعاقب آن 

در شاخه های شریان کاروتید داخلی ایجاد می شود. کاروتید داخلی خون 
مغز و ناحیه سر را تامین می کند. انقباض عروق نیز به باریک شدن موقتی 
رگ های خونی اشاره دارد که می تواند منجر به سردرد شود. عالوه بر آن 
احتماال عصب سه قلو، که مسئولیت حواس ناحیه صورت را نیز به عهده 
دارد، در این امر دخیل است. شرکت داشتن عصب سه قلو احتماال بتواند 

»تیر کشیدن مغز« را توجیه کند.
 هشتم: نتایج برخی پژوهش ها نشان داده که زنان بیش از مردان سردرد 
بستنی را تجربه می کنند. نتایج این تحقیقات موازی با نتایج تحقیقاتی 
است که نشان داده اند که انواع دیگر سردرد بیشتر در خانم ها، در مقایسه 

با مردان، رواج دارد.
 نکته آخر اینکه فرضیات متعددی در مورد اینکه چرا کودکان بیشتر از 
اندازه  اینکه،  اول  را تجربه می کنند، وجود دارد.  انجماد مغز  بزرگساالن 
کام )سقف دهان( و گلوی کودکان نسبت به بزرگساالن کوچکتر بوده و 
گیرنده های حسی آن ها فعال تر است. دوم اینکه احتماال پایداری عصبی 
نسبت به یک محرک سرد بزرگساالن قوی تر از کودکان باشد. سوم اینکه، 
بزرگساالن آموخته اند که خوراکی های سرد را آهسته تر مصرف کنند تا 
احتمال سردرد بستنی کاهش یابد. می توانید در چند روز آینده هنگامی 
که کودکی مشغول خوردن بستنی است، این نکته را با چشمان خودتان 

بررسی کنید!

 save مخفف sos گیالن امروز- بسیاری بر این باورند که معنی عبارت
our sHip، یعنی ذخیره کشتی ما ولی این باور غلط است.

بسیاری از مردم فکر می کنند نماد کمک خواهی sos عنوان اختصاری 
save our sHip یا save our souls است، اما اینطور نیست و 

کلمه اختصاری sos در اصل برای طلب کمک و یاری نبوده است. البته 
چیزی که باعث شده این اشتباه به وجود بیاید فیلم های کارتونی و سینمایی 

هستند که چنین چیزی را در ذهن ما ساخته و ایجاد کرده اند.
سال ۱۹۰5  از  غیرمترقبه  اتفاقات  سمبل  عنوان  به  نشان  این  از  استفاده 
میالدی رایج شد اما در اصل معنای »هیچ چیزی« می دهد و اختصاری از 

چنین معنایی است.
کلمه SOS از کجا آمد؟

بر خالف سایر کلمات اختصاری معروف، این مخفف دنباله ای از کد مورس 

است، که عمداً توسط دولت آلمان در کد مقررات رادیویی ۱۹۰5 برای تمایز 
آن از انتقال تلگراف با اهمیت کمتر معرفی شده است. هنگام ترجمه در کد 

مورس ، کد sos به این شکل است؛. . . - - -. . .  چیست؟
سه نقطه، سه خط، سه نقطه. در زمانی که کشتی های بین المللی به طور 
فزاینده ای دریا ها را پر می کردند و کد مورس تنها راه برقراری ارتباط بین 
آن ها بود، کشتی ها به یک روش سریع و بدون ابهام نیاز داشتند تا نشان 

دهند که اکنون و آن زمان مشکلی وجود دارد.
در ابتدا کشور های مختلف از نماد های مختلفی استفاده می کردند. به عنوان 
آوریل  در  تایتانیک  که  هنگامی  می داد.  ترجیح  را   CQd انگلیس  مثال، 
را   sos و   CQd تماس های  از  ترکیبی  اقیانوس غرق شد،  در   ۱۹۱۲

پخش کرد.
و  زیبایی  دلیل  به  بود  آلمانی ها  پیشنهاد  که  تیره  و خط  نقطه  توالی سه 

سادگی به سرعت مورد عالقه جهانی قرار گرفت، زیرا بدون وقفه و هر چند 
ثانیه تکرار می شد.

معنای sos کاماًل مشخص بود، دقیقاً به این دلیل که هیچ کلمه یا کلمه 
اختصاری شناخته شده ای را تشکیل نمی داد.

قابل  فوری  تقارن  دارای یک  و  بصری داشت  نماد همچنین جذابیت  این 
تشخیص بود.

نشان sos نه تنها متقارن است بلکه کلمه ای است که از هر جهت یکسان 
خوانده می شود چه از باال به پایین، چه از پایین به باال یا چپ و راست یک 

جور دیده می شود.
وقتی روی یک بلوک یخی یا به عنوان مثال در صخره های ساحل تراشیده 
 sos ،می شود، فارغ از اینکه هلی کوپتر امدادگر چگونه نزدیک می شود

همچنان به یک شکل دیده می شود.

حقایق جالب درباره عالمت نجات SOS که از آن بی خبرید


