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 جلسه هفتم

 ،زازُ ضسزٍ ضطتسض  فطق ضاجغ تِ  سَمی  جلسِاتتسای ّایی کِ زض  هَضَع ایي جلسِ تِ یکی اظ پاسد

است. اها زض آى جلسِ تِ ایي هَضَع کِ اصَالً ظهاى  فطق پاسد ایي تَز کِ ظهاى ذلك زٍ ضطتسض آى گطزز.  تطهی

 زاذتِ ًطس. پط فطق زاضًس چیست کِ ایي زٍ ضطتسض اظ هٌظط آى تا یکسیگط 

تطاًگیعتطیي هَضَػات هططح تطای فیعیکساًاى است کِ ٌَّظ حل ًطسُ  هَضَع ظهاى یکی اظ چالصاظ یک ططف 

ِ، حال ٍ آیٌسُ سري گصضتظهاى ّستین کِ اظ  ٍ ضاحت ی ها تِ لسضی تا ظهاى آضٌا ٍ اظ ططف زیگط ّوِ است

ذَاّین تَضیحات ٍ هثاحثی ضاجغ  ًیست، تلکِ هیجا ًیع پیچیسُ ًوَزى هَضَع ظهاى  ّسف ها زض ایي گَیین. هی

 تِ آى اضائِ زّین.

 تاضس؟ ای کِ ضوا ًسثت تِ ظهاى ٍ گصض ظهاى زاضیس چِ هی تِ ًظط ضوا ظهاى چیست؟ حس ٍ ًظطیِ

 ضَز: الکطسی گفتِ هی زض لطآى زض آیِ 

ُ ال إِلَِ إِالَّ ََُّ الْحَیُّ الْمَیَُّمُ ال تَأْذُصُُُ سٌَِةٌ ٍَ" " ال ًََِم اللَِّ
1 

 گصضز ٍ ظهاًی زاضین. ّا سال هی تَاًس اٍ ضا تگیطز ٍلی تطای ها اًساى ذساًٍس کسی است کِ کِ سال ٍ ظهاى ًوی

کٌین ٍ کاضّای هطتَط تِ فیعیک ضا  ای کِ ها زض هَضز ظهاى زاضین، تا آى ظًسگی هی تطای تیاى ایسُ ٍ تصَض سازُ

 .تطین زّین  اظ یک هثال تْطُ هی اًجام هی

ّای هتَالی زض  کٌین کِ گَیی جْاى هاًٌس یک فیلن است کِ اظ ػکس ّا طَضی تِ جْاى ًگاُ هی ّوِ ها اًساى

آیٌس ٍ کسی ًیست کِ  لحظات هتَالی ٍ هتوازی تطکیل ضسُ است کِ یکی پس اظ زیگطی تِ ًوایص زض هی

  تسٍى تصَض ایي فیلن، تصَض ظهاى تطایواى غیطهوکي است. جلَی آى ضا تگیطز.

 ضَز ایي است کِ کَچکتطیي ظهاى چگًَِ است؟ اها سَالی کِ هططح هی

فطین  24ٍ چْاضم ثاًیِ است. تِ ػثاضت زیگط چطن ها زض ّط ثاًیِ   کَچکتطیي ظهاى تطای چطن ها یک تیست

 ضٍظ است. تٌاتطایي ام ضثاًِ 24ام ساػت است ٍ ّط ساػت یک  3600جایی کِ ّط ثاًیِ یک  گیطز. اظ آى ػکس هی

                                                 
1
 سَضُ تمطُ 255آیِ  
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ضٍظ کَچکتطیي ظهاًی  گیطز. ٍلی آیا ایي کسطی اظ ضثاًِ ضٍظ هی چطن ها ّط ػکس ضا زض کسط کَچکی اظ ضثاًِ

. تِ ًظط گیطًس ّایی ساذتِ ضسُ است کِ زض ّطثاًیِ صسّعاض ػکس هی است کِ ٍجَز زاضز. اهطٍظُ زٍضتیي

 ضسس تتَاى ظهاى ضا اظ ایي همساض ًیع کَچکتط ًوَز. هی

ضَز ٍ اظ ظهاى آیٌسُ کِ ٌَّظ ضخ ًسازُ است اظ تؼثیط  تؼثیط هی "ها ذلفْن"ظهاى گصضتِ تا ػٌَاى  زض لطآى ًیع اظ

 اًس. زض لطآى کٌاض یکسیگط زضًظطگطفتِ ضسُ اهطٍ  ذلكّوچٌیي زٍ هَضَع  استفازُ ضسُ است. "ها تیي ایسیْن"

 ضَز: ایي هَضَع زض آیات ظیط زیسُ هی

2 ِْ إِىَّ الْأَهِطَ کُلَُِّ لِلَّ"
3 یََِمٍ کاىَ هِمْساضُُُ أَلْفَ سٌََةٍ هِوَّا تَؼُسٍُّى  یُسَتِّطُ الْأَهِطَ هِيَ السَّواءِ إِلَى الْأَضِضِ ثُنَّ یَؼِطُجُ إِلَیِِِ فی"ٍ  "

" 

زض ایي آیِ تِ ایي هَضَع اضاضُ ضسُ است کِ اهط یا ّواى فطهاى ضا ذساًٍس اظ آسواى تِ ظهیي پطت سط ّن 

 گصاضز.  هی

کٌین. پس ظهاًی ٍجَز زاضز کِ تط ّوِ تِ جع ذساًٍس ٍ اسواء  طایي ها تا ایي تصَض ٍ ًگاُ تِ ظهاى ظًسگی هیتٌات

ضٍظ ٍ هاُ ضا آفطیسُ است تا تا ظهاى آضٌا ضَین ٍ تا ضواضش اظ  فطهایس کِ ضثاًِ ذساًٍس زض لطآى هی گصضز. الْی هی

یيَ ٍَ الْحِساب لِتَؼِلَوَُا ػَسَزَ ظهاى ٍ سال آگاّی پیسا کٌین )َ  (.4 السٌِّ

ضٍظ) ظهاى تیي زٍ طلَع ذَضضیس یا تیي زٍ غطٍب ذَضضیس یا تیي زٍ  ضثاًِ ،گیطی ظهاى یکی اظ ٍاحسّای اًساظُ

 12ساػتِ یا  24الظم تِ شکط است کِ تمسین تٌسی  تَاًس آى ضا هسضج کٌس. است کِ هی سایِاست ٍ ایي  فجط(

 60اسالهی اضائِ ضس. سپس ّط ساػت ضا تِ زٍضُ ضکَفایی ط زاًطوٌساى ضٍظ ًرستیي تاض تَس ی ضثاًِ تِساػ

 تٌسی ًوَزًس. تمسینثاًیِ  60زلیمِ ٍ ّط زلیمِ ضا تِ 

ضٍظ  ضثاًِ ،تٌسی ثاًیِ ضا کَچکتط ًیع ًوَز. حسٍز زُ یا تیست سالی است کِ زاًطوٌساى تَاى تمسین اها هی

اتن  ،تاضس. ًام آى ضا ساػت اتوی ًاهیسًس. زض ایي ساػت ٍظ ها هیض زیگطی زضًظط گطفتٌس کِ تسیاض تٌستط اظ ضثاًِ

اتن هؼطفی  آىضواضش ًَساًات  ضا تا ضٍظ جسیس ضثاًِایي یک هَلکَل ذاظ ضا زض ضطایط ثاتتی ًگِ زاضتِ ٍ 

                                                 
2
 آل ػوطاى 154آیِ  

3
 سَضُ سجسُ 5آیِ  

4
 سَضُ یًَس 5آیِ  
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ضٍظی کِ تط اساس طلَع یا غطٍب ذَضضیس  ضَز کِ چطا زاًطوٌساى تا ٍجَز ضثاًِ حال سَالی هططح هی .ًوَزًس

 ضٍظ جسیسی هؼطفی کطزًس؟ َز زاضت، ضثاًٍِج

ّا  آى .تؼییي کٌٌسچیع تکطاضضًَسُ ٍ زض تٌاٍب، ظهاى ضا ّط سؼی ًوَزًس تا  ضٍظ  ٍالغ تا الگَ لطاض زازى ضثاًِ زض 

ّا ضا  ضٍظ ها تطای ایٌکِ تتَاًین کٌس یا تٌس تَزى ایي ضثاًِ ضٍظ ذساًٍس یاز گطفتٌس. ایي هَضَع ضا اظ ّواى ضثاًِ

ّواًطَض کِ سال لوطی تط اساس گطزش هاُ تِ زٍض ّا ضا هطجغ لطاض زّین.  اى ًوایین، هجثَضین یکی اظ آىتی

تَاى  ظهیي تؼطیف ضسُ ٍ سال ضوسی تط اساس گطزش ذَضضیس تِ زٍض ظهیي تیاى ضسُ است. اتن سعین ضا هی

واضین ٍ ضٍظ ٍ هاُ ٍ سال جسیسی هاُ زیگطی للوساز ًوَز کِ تطای ایٌکِ تتَاًین تِ زضستی ًَساًات آى ضا تط

تَاى تِ   هؼطفی ًوایین هجثَضین ضطایط آى ضا تا ظحوت ثاتت ًگِ زاضین ٍ ًَساًات آى ضا تطواضین. اظ ّویي جا هی

 هاُ ٍ ذَضضیس پی تطز. تط اساسّا  زاضتي ػسز ضٍظّا ٍ سال ذساًٍس زض ثاتت ًگِهٌسیِ  ضکَُ

تطای ذَزهاى لطاض  ظهاى غاست هجثَضین چیعی ضا تِ ػٌَاى هطج سضتِ ایي تطتیة تطای ایٌکِ تگَیین ظهاى چم

کٌین. زض کتاب فیعیک ّالیسی  کٌین، تلکِ آى ضا تؼییي هی گیطی ًوی . زض حمیمت ها ظهاى ضا اًساظُزّین

ضٍظهاى ضا تا ظهاى ساػت اتوی همایسِ کطزُ است. زض حمیمت زض ایي  ای ضسن ضسُ است کِ ظهاى ضثاًِ هٌحٌی

زًس ٍ اذتالف ایي زٍ ضا تطسین ًوَزًس. گیطی کط ضٍظ ضا تا آى اًساظُ هٌحٌی ساػت اتوی ضا هطجغ لطاض زازُ ٍ ضثاًِ

ثاًیِ است. الثتِ اگط  هیلی 5/3ضٍظ ًسثت تِ هطجغ ساػت اتوی  هطاتك تا ایي ًوَزاض حساکثط اذتالف ضثاًِ

ضٍظ ضفتٌس  ضٍظ همایسِ کٌیس ّیچ اذتالفی ٍجَز ًساضز. ٍلی ایٌکِ سطاؽ ایي ضثاًِ هتَسط ایي هٌحٌی ضا تا ضثاًِ

ی  تِ کَچکتط اظ پیکَ ثاًیِ تطساًٌس. ایي پیواًِزُ اظ آى ذَاستٌس ٍاحس ظهاًی ذَزضاى ضا ایي است کِ تا استفا

 ًس.زهاى لطاض زا ضواضًس ٍ آى ضا هؼیاضی تطای ظهاى ع هییظهاًی تسیاض کَچک ضا ضوطزُ ٍ ّوچٌاى ً

زضستی است. ها  فطض ظهاى گسستِضسس تا تَجِ تِ هثال فیلن تصَض  تا تَجِ تِ تَضیحات هططح ضسُ تِ ًظط هی

ٍلی تِ چِ  ّایواى ًیع تطاساس ظهاى گسستِ ّستٌس. ی ساػت کٌین ٍ ّوِ تا ایي فطض آظهایص کطزُ، ظًسگی هی

اى پیَستِ ضٍی آٍضزین؟ فطض پیَستِ تَزى ظهاى تِ ایي هؼٌی است کِ تیي ّط زٍ ظهاًی کِ زلیل ها تِ ظه

ّای ظهاًی ضا کَچک ًوایین تاظ ّن ظهاى  ایي تاظُکٌیس حتواً ظهاى زیگطی ٍجَز زاضز ٍ ّط چِ  اذتیاض هی

الثتِ زض فیعیک هَاضزی ٍجَز زاضز کِ تٌْا فطض ظهاى گسستِ هٌجط تِ پاسد  کَچکتطی ٍجَز ذَاّس زاضت.

 کٌس. زّین فطض ظهاى پیَستِ هطکلی ایجاز ًوی ضَز ٍلی زض کاضّایی کِ ها زض ایي زضس اًجام هی زضست هی
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ای  تثصطُ ٍ فطق تیي چیعّا اجغ تِ ظهاى هططح ًوَزین، الظم است تِ هَضَع جاتجاییتا تَجِ تِ هثاحثی کِ ض

است کِ زض یک ظهاى ذاظ فطیع ضسُ تا یکسیگط فطلی ٍ ّوچٌیي  ّا زض ظهاى آى چیعّا  تیي فطق  اضافِ ًوایین.

 گًَاگَى ّای هرتلف  ضَز اظ زیس زستگاُ زازُ هی ًطاى rطَض کِ لثالً تیاى ضس تطزاض جاتجایی کِ تا  ّواى زاضًس.

ی ذاظ است. ٍ تطای لحظات  ضَز ٍلی تایس تَجِ زاضتِ تاضیس کِ ایي تطزاض جاتجایی تطای یک لحظِ زیسُ هی

ی جاتجایی تطزاضّا( ضا تطای tآضگَهاى ظهاى )تِ ّویي زلیل ضا هی تیٌٌس.  یّا چِ تطزاض زیگط تایس زیس زستگاُ

oAتطزاضتیاىِ اگط  تکاض هی تطین.

S r  1(زض ظهاى اٍلیِ ضا تا(oA

S r  ٍoA

S r 2(زض ظهاى ثاًَیِ ضا تا(oA

S r ،ًطاى زّین

زّین کِ  ضا تِ صَضت ظیط ًطاى هیزّس  تفاٍتی کِ تِ ذاطط گصض ظهاى ضخ هیفطلی تفاٍت ایي زٍ تطزاض تِ لحاظ 

 تِ صَضت ظهاى گسستِ است:
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ضایس تِ اضتثاُ فکط کٌیس کِ  ضٍین؟ ٍلی فطض گسستِ تَزى ظهاى چِ هطکلی زاضز کِ تِ سطاؽ ظهاى پیَستِ هی

زض ظهاى پیَستِ  ست.طَض ًیست ٍ ظهاًی کِ زاضین گسستِ ا ظهاًی کِ زض اذتیاضتاى است پیَستِ است. اها ایي

ی ظهاًی ذاصی  ٍ تِ جای ایٌکِ تگَیین تغییطات تطزاض جاتجایی زض تاظُ ًوایین چیعی تِ ػٌَاى سطػت تؼطیف هی

ای زض ظهاى پیَستِ هؼٌی زاضز، چطا کِ تِ  گَیین سطػت آى چمسض است. زض حمیمت سطػت لحظِ چمسض است هی

تَاًین همساض جاتجایی ضا تسست  ًظط تگیطیس تا زاًستي سطػت هیی ظهاًی ضا اگط زض  ایي هؼٌی است کِ ّط فاصلِ

کِ تؼثیط سطػت ضا تِ ظتاى ضیاضی تیاى کٌین اظ حس استفاُ ًوَزین ٍ ظهاى ضا تسیاض کَچک  آٍضین. تطای ایي

 زضًظطگطفتین.
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 است. 1ی  سطػت زض لحظِى ّوا v)1(کِ زض آى

آیس.  ی زلرَاُ تسست هی جاتجایی زض ّط لحظِ ،ظهاًی  فاصلِ ّط ًوَزى آى زض ا زاًستي ایي سطػت ٍ ضطبت

پیَستِ فطض ًوَزى ظهاى ایجاز ضسُ است. سطػت  تِ زلیلِ تٌاتطایي تِ ایي ًکتِ تَجِ زاضتِ تاضیس کِ اساساً 

هطتك »هفَْمِ ضیاضیِ ُ تاضس، تلکِ طَض ًثَزُ کِ سطػت اظ ضٍی هطتك جاتجایی ًسثت تِ ظهاى حاصل ضس ایي
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تِ ّویي تطتیة ضتاب ّن سطػتِ سطػت یا  تَجَز آهسُ است. سطػتهفَْم ّواى اظ  «ًسثت تِ هتغیط هستمل

   سطػت تغییطات سطػت است.

ضَز ٍ ػکس تِ ػکس ایي تطزاض  زض ایي جلسِ تِ ایي ًتیجِ ضسیسین کِ تطزاض جاتجایی زض ّط ػکس زیسُ هی

است. زض حمیمت  s. ٍلی تِ یک هَضز زض ایي هیاى زلت کطزین ٍلی تأکیس ًکطزین. ٍ آى تاالًَیسکٌس تغییط هی

زاض  هؼیي، هؼٌی زستگاُ یک  اظ زیسِّوِ ٍ ّوِ  ،زّس تغییطاتی کِ زض تطزاض جاتجایی ًسثت تِ ظهاى ضخ هی

غییط کٌٌس ّط زستگاّی ایي تغییط تطزاض جاتجایی ضا تِ ّا ًسثت تِ ظهاى ًسثت تِ یکسیگط ت اگط زستگاُ .ضَز هی

 تیٌس. ّا هی ای هتفاٍت اظ زیگط زستگاُ گًَِ

 ًطستِ است ضا زض ًظط تگیطیس.کسی کِ ضٍی چطخ ٍ فلک اظ هطکع چطخ ٍ فلک، تِ تِ ػٌَاى هثال تطزاض جاتجایی 

چطخ ٍ فلک ًطستِ تغییطی ظهاًی کِ چطخ ٍ فلک زض حال حطکت است، ایي تطزاض اظ زیس کسی کِ ضٍی 

 کٌس. کٌس تغییط هی کٌس ٍلی اظ زیس ًاظطی کِ تیطٍى اظ چطخ ٍ فلک ایستازُ ٍ تِ آى ًگاُ هی ًوی

 

 

 

  


