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 ، تهران، ایراندانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی 1

 

 چکیده
ه آیا ها پاسخ گوید کنوشتار حاضر در پی آن است تا با مروري بر پدیده دورنوردي از منظر کالسیک و کوانتومی به این پرسش

منظور،  است؟ بدین پذیرامکاننور استفاده نمود؟ و آیا دورنوردي انسان -سرعت-توان از دورنوردي کوانتومی براي ارتباطات فرامی
بودن این پدیده به صورت طبیعی یا تحت شرایط آزمایشگاهی مورد  پذیرامکانتجربی دورنوردي، ضمن تبیین جایگاه نظري و 

 بحث قرار گرفته است.
پژوهشی معتبر در خصوص دورنوردي مواد و اشیاء روشن  مؤسساتنتایج بررسی آخرین اطالعات گردآوري شده از فعالیت 

به انجام رسیده است. لیکن در حال حاضر هیچ  هاآزمایشگاهنیز در  اکنونهم) ، ...هااسپینکه دورنوردي ذرات کوانتومی ( سازدمی
از ذرات کوانتومی باشد را  ايمجموعهشواهد تجربی و تئوري منسجمی وجود ندارد که دورنوردي یک شیء که دربرگیرنده 

شته، محتمل واري بسیار آن تاکنون محقق نگبزرگ کوانتومی به دلیل دش هايسیستممطالعه تجربی  که از آنجاییتوصیف کند. البته، 
 پدید آید. بدین ترتیب، پاسخ نهایی به اینکه آیا دورنوردي انگیزهیجان، اکتشافات هاییسیستماست که در صورت مطالعه چنین 

ت را با یممکن است، را باید به تدوین فرمول کامل فیزیک معطوف داشت؛ فرمولی که بتواند نسب -حتی در تئوري  - هاانسان
چشم به ظهور کامپیوترهاي کوانتومی دوخت تا شاید سکوهاي توسعه  توانمیمکانیک کوانتومی پیوند دهد. تا آن زمان البته، 

 ارتباطات کوانتومی و دورنوردي واقعی شوند.
 

علم و آموزش
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 مقدمه

واسطۀ به "1انتقال از راه دور"بیشتر آشنایی نسل حاضر با مفهوم 
، دروازه 2تخیلی مانند جنگ ستارگان-هاي علمیداستان

تعدادي  آنهاصورت پذیرفته، که در  4و پیشتازان فضا 3ستارگان
اي شده، و همراه با تابش انسان شجاع و کنجکاو وارد محفظه

اي نور و صداي عجیب، سوسوزنان از دید محو، و بر سطح سیاره
). این، رؤیاي دورنوردي است. 1شدند (شکل دیگر ظاهر می

ور ي دیگر بدون عباي به نقطهیعنی توانایی انتقال ماده از نقطه
ماده  جاییو به عبارت دیگر، جابه اآنهاز فضاي فیزیکی مابین 

]. این مفهوم، که در باورهاي عامیانه نوعی 1در فضاي غیرمادي [
دان ها قبل توجه دانشمنرفته، قرنتوانایی فرابشري به شمار می

ه خود سینا و ابونصر فارابی و ... را بو فیلسوفان بزرگی نظیر ابن
 ].3-2معطوف داشته است [

 
 ].4تخیلی دورنوردي انسان [ هايمحفظه :1شکل 

میالدي، توسعه تئوري کوانتوم و فیزیکِ  1980با آغاز دهه 
منجر به پیشرفت فراگیري در اکتشاف حقایق  5نسبیتِ عام

دورنوردي گردید. گسترش این مباحث در ادبیات علمی و 
میالدي  2003تا سال  آنو استمرار  1990هاي پسند در دههعامه

توجه و افزایش آگاهی عموم در خصوص امکانات سبب جلب
                                                           
1 Teleportation  6 Science-fiction (Sci -Fi) 
2 Star wars  7 Engineering the vacuum or spacetime metric 
3 Stargate SG-1  8 Quantum entanglement 
4 Star Trek  9 Exotic 
5 General relativity  10 Psychic 

فناورانه قابل ارائه توسط دورنوردي گردید. اگرچه دورنوردي 
 مانده، دورنورديها هنوز یک تخیل باقیاشیاء بزرگ یا انسان

ي ها (ذرات مجزاکوانتومی یک واقعیت آزمایشگاهی براي فوتون
 د.آیحساب می نور) به

اما دورنوردي واقعاً چیست و چه انواعی دارد؟ با استفاده از 
نوع  توان پنجنتایج مطالعات انجام یافته در خصوص موضوع، می

اند از: ، که عبارت]4-7[دورنوردي را مشخص ساخت 
، دورنوردي مهندسی خأل یا ]8[ 6تخیلی-دورنوردي علمی

 8وانتومیتنیدگی ک-، دورنوردي درهم]9[ 7زمان-ماتریس فضا
 10و دورنوردي فرامادي ]13[ 9العاده، دورنوردي خارق]12-10[
]17-14[. 

در این نوشتار موضوعات مرتبط با دنیاي کوانتوم و مهندسی 
فراماده مورد توجه خاص قرار گرفته و تالش گردیده تا ضمن 

، کاربردهاي آنسنجی علمی بیان ساده پدیده دورنوردي و امکان
.]18[احتمالی این پدیده مورد بررسی قرار گیرد 

 بررسی پدیده دورنوردي کوانتومی

همانطور که ذکر شد، تالش این نوشتار بر بررسی و توضیح 
است. شاید این  آنچگونگی انجام دورنوردي و دلیل جذابیت 

تخیلی مربوط به دورنوردي -جذابیت بیشتر از مباحث علمی
، یک شخص شجاع (که نام او را آنکه در  گیردمیانسان نشأت 

اي شده، و با به کار افتادن گذاریم) وارد محفظهآقاي شجاع می
دستگاه دورفرستنده، سوسوزنان از نظر ناپدید و پس از لحظاتی 

. در ادامه این پدیده از گرددمیدر مکان دوردست دلخواه ظاهر 
دورنوردي "و  "دورنوردي کالسیک"نگاه علمی و در دو قالب 

به بحث گذاشته شده است. "کوانتومی

 دورنوردي کالسیک

نخست، بگذارید با این فرض آغاز کنیم که دنیا کامالً کالسیک 
است، یعنی نگران تأثیرات مکانیک کوانتومی نباشیم. آیا در چنین 

 توان دورنوردي انجام داد؟شرایطی می
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وجود دارند، و به هر آزمایشگاه  Bو  Aفرض کنیم دو آزمایشگاه 
یک جعبه اختصاص یافته است. هدف دورنوردي، انتقال اشیاء 

 است. Bبه جعبه  Aآقاي شجاع از جعبه  جملهمنو 

 
جهت انجام  ،مورد مطالعه Bو  Aدو آزمایشگاه فرضی : 2شکل 

 دورنوردي.

 
ات توان محتویپا افتاده است، چراکه می ظاهراً این مسئله پیش

 گونهاینانتقال داد.  Bاي به آزمایشگاه را توسط وسیله Aجعبه 

حلی نیست که واقعاً ایم! اما این راهاست که ما دورنوردي کرده
 Bو  Aهاي خواستیم، پس بگذارید دیواري بین آزمایشگاهمی

عبور کند. اگر این دیوار  آناي نتواند از بسازیم تا هیچ وسیله
را به دنیاهاي  Bو  Aنقص باشد، دو آزمایشگاه کامل و بی

ایی توان براي جابجکند؛ آنگاه هیچ کاري نمیمتفاوت تقسیم می
بین این دو دنیا انجام داد و آقاي شجاع بیچاره تا ابد در 

تر کردن مسئله گیر خواهد کرد. براي جالب Aآزمایشگاه 
قرار  Bو  Aدورنوردي منفرد را بین دو دنیاي بگذارید یک خط 

 Bبه  Aتوانیم آقاي شجاع را از نقطه دهیم. آیا اکنون می
دورنوردي کنیم؟

یک  لزوماًهستیم،  آنآنچه ما اکنون در تالش براي ساخت 
زرگ بعدي بسیار ب-دستگاه فاکس است. یک دستگاه فاکس سه

اي از او و کپیشده  آنوارد  Aکه آقاي شجاع بتواند در جعبه 
که ما اکنون  است اینخارج شود. نخستین چالش  Bاز جعبه 

نیست. اما این مشکلی  آلایدهدو کپی از آقاي شجاع داریم، که 
را به  1شود. یک دستگاه ریزکنندهآسانی حل میبه است که 

تن هاي اولیه را بعد از گذشکنیم، تا نسخهدستگاه فاکس وصل می
از دستگاه فاکس ریزریز و محو کند. بنابراین، ما آقاي شجاع را 

یم و اکنون فقط یک کپی انگذراز میان ریزکننده می Aدر نقطه 
وجود دارد. آیا این کار براي آقاي شجاع دردآور  Bدر نقطه 

 "اعشج"بته به همین دلیل است که ما او را خواهد بود؟ شاید! ال
                                                           
1  Shredder 
2 Heisenberg's uncertainty principle or quantum uncertainty principle  

پیش از وارد  Bایم. اما یادمان باشد که نسخه بازمانده در نامیده
داخل دستگاه ریزکننده ساخته شده  Aدر  "اصلی"کردن نسخه 

خارج شد بدون  Bوارد جعبه شد و از  Aبود. پس او در نقطه 
 فقط که ما است آناینکه هیچ دردي احساس کند. بحث دیگر 

گیریم. البته این درست می Bکپی شبیه به آقاي شجاع را در نقطه 
عیب نخواهد بود. حتی اگر هرگز کامل و بی Bاست که کپی در 

 Bبه  Aما از یک وسیله نقلیه براي انتقال یک شیء از نقطه 
رسید، کمی از آنچه می Bاستفاده کرده بودیم نیز، شیئی که به 

گشت. زیرا در طول مسیر کمی وت میرا ترك کرده متفا Aنقطه 
با پرتوهاي کیهانی باعث تغییر  آنمرتعش شده و یا برخورد 

د باش آنشد. بنابراین، هدف ما باید می آنهاي حالت برخی اتم
 شود راکه خطاهایی که در دورنوردي از طریق دستگاه ایجاد می

قبول برسانیم.به حد بسیار کوچک و قابل

دورنوردي کوانتومی

آید که در حال حاضر دنیا بر مکانیک اما اکنون یادمان می
گاه شویم. دستکوانتومی استوار است، و متوجه مشکلِ موجود می

کند؟ کارچهفاکس موضوع بحث ما قرار است 
(الف) حالت ورودي را کامالً بسنجد،

نتایج را از طریق خط اتصال ارسال کند، 

شده بازسازي کند. نسخه اصلی را بر اساس توصیف دریافت
در  2قبل از شروع، قدم اول به دلیل اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

توانیم مکان (موقعیت) دنیاي کوانتومی غیرممکن است. ما می

اور توانیم گشتتمام ذرات سازنده آقاي شجاع را بسنجیم؛ اما نمی
است که، گشتاور  آنگیري کنیم. راهکار دیگر ذرات را اندازه آن

توان یک راهبرد مختلط جاي مکان بسنجیم. همچنین میرا به
ها و برخی گشتاورها سنجیده شوند. بکار گرفت تا برخی مکان

گاه اجازه کسب هرچند بر اساس اصل عدم قطعیت، هیچ
اطالعات کافی براي بازسازي حتی کپی ناچیزي از آقاي شجاع 

 نآگیز دورنوردي کوانتومی انرا نخواهیم یافت. نتیجه شگفت
غیرعملی است،  "سنجش و بازسازي"است که اگرچه فرایند 

 صورتبهلیکن فرایند جایگزینی وجود دارد که دورنوردي را 
کارآمد در دنیاي کوانتومی تحقق بخشد.
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در حقیقت، پس از چاپ مقاله [4] در سال 1993 (70 سال پس
 از  بیان  فرمول  مکانیک  کوانتومی)  بود  که محققان  متوجه
امکانپذیر  بودن  دورنوردي  شدند. آنها دریافتند  دورنوردي
 کوانتومی، که به نظر "غیرممکن" میرسید، فقط "بسیار سخت"
 است. تفاوت این دو برداشت چیست؟ سفر با سرعتی بیشتر از
سرعت  نور غیرممکن است درحالیکه با  سرعت  مثالً %99
سرعت نور ممکن اما بسیار دشوار است. این اصالح (بهبود)
 وضعیت، از غیرممکن به بسیار دشوار، ممکن است براي آنهایی
که قصد ساخت یک دستگاه واقعی را دارند، بسیار قابلمالحظه
نباشد، اما براي یک فیزیکدان، دنیایی از تفاوت را ایجاد میکند

 و یک کشف بسیار هیجانانگیز است.  
پس بگذارید با توصیف تنظیمات دورنوردي کوانتومی، که تقریب ًا
همانند تنظیمات دورنوردي کالسیک است، به جعبههایمان در
 آزمایشگاههاي A و B بازگردیم و سعی نماییم تا محتویات جعبه
A را به جعبه B منتقل کنیم. در این مرحله، این دو آزمایشگاه

را  تنها  توسط  یک  تلفن  به  هم  متصل  میسازیم.  البته  باید  در
 تعیین  نوع  تلفن  مراقب  باشیم.  اگر  این  تلفن  اجازه  ارسال  و
دریافت  اطالعات  کوانتومی  را  بدهد،  آنگاه  مسئله  دورنوردي
 کوانتومی نسبتاً پیش پا افتاده، و شبیه به حالت کالسیک میشود
که در آن وسیلهاي انتقال اشیاء بین A و B را بر عهده داشت. تا
اینجا،  دورنورديهاي  کوانتومی  و  کالسیک تنظیمات  یکسانی

داشتند.
بگذارید یک مورد مهم در خصوص دورنوردي کوانتومی بیان
کنیم. در دورنوردي کالسیک، ما تصمیم گرفتیم آقاي شجاع را
 پس از "فاکس کردن" او به آزمایشگاه B، از دستگاه ریزکننده
 بگذرانیم. اما به نظر میرسد که این یک اقدام انتخابی بود و ما
میتوانستیم کار را با به دست آوردن دو کپی از آقاي شجاع به
اتمام برسانیم. در حالت کوانتومی، این ممکن نیست، چرا که
اطالعات کوانتومی را نمیتوان کپی کرد. تنها راه دورنوردي یک
شیء به آزمایشگاه B، معدوم کردن آن در آزمایشگاه A است.
بهطور فلسفی، میتوان گفت که اگر در هر زمان، تنها یک کپی
از آقاي شجاع وجود داشت، و کپی B میتوانست بدون احساس
A درد از فرایند دورنوردي بگذرد، آنگاه هر آنچه در آزمایشگاه 

                                                           
1 Superluminal communication 

توانسته کپی آقاي شجاع بوده باشد. البته ما معدوم شود نمی
 کنیم.دانان واگذار میی در این ارتباط را به فلسفهسؤاالت اخالق

توان از دورنوردي کوانتومی براي ارتباطات آیا می
 استفاده نمود؟ 1نور-سرعت-فرا

با آنچه ذکر شد، اگر ما سعی بر ارائه تصویري از دورنوردي 
داشته باشیم، احتماالً این تصویر دو ویژگی اصلی خواهد داشت: 

 Bبه  Aاز فضاي میانی از  "گذشتن"نخست آنکه اشیاء بدون 
، و همچنین این عمل آنی یا حداقل بسیار سریع شوندمیجا هجاب

دات دورنوردي ما ویژگی کلی، تمهی طوره انجام خواهد شد. ب
کنند. هرچند، تاکنون ما سرعت دورنوردي نخست را برآورده می

 ایم.را مورد بحث قرار نداده

 
جایی ماده هاي آنی بودن و جابهتصویري از دورنوردي با ویژگی: 3شکل 

 در فضاي غیرمادي.

دورنوردي تعریف شده در اینجا نیازمند ارسال یک پیام از 
از طریق یک تلفن معمولی است.  Bبه آزمایشگاه  Aآزمایشگاه 

کند. بنابراین، نسخه سفر می Bبه  Aاین پیام با سرعت نور از 
ها و تواند آنی باشد. در حقیقت، اگر روشدورنوردي ما نمی

طور  هتواند بفرایند سنجش و بازسازي کُند باشند، دورنوردي می
ن ، اگر ما یک انساتوجهی از سرعت نور کندتر باشد. هرچندقابل

(یا هر سیستم دیگري که ایستا نیست) را دورنوردي کنیم، آنگاه 
فرایند سنجش و بازسازي باید آنی انجام شوند. باالخره اگر 
شاهد سنجش و جدا شدن آرام اعضاي بدن خود باشید، احتماالً 

 فرایندي بدون درد نخواهد بود.
فاده از فرایند رسد راهی براي استدر نگاه نخست، به نظر می
نوري وجود داشته باشد. -سرعت-دورنوردي براي ارتباطات فرا
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، ما به نحوي آنی در Aدر آزمایشگاه  1هایعنی، با سنجش اسپین
خواهیم بود. آیا این توصیفِ  Bها در آزمایشگاه تغییر اسپینحال 

دهد است یا خیر؟ پاسخ به برداشتی از خوبی از آنچه رخ می
مکانیک کوانتومی بستگی دارد که براي توصیف سیستم استفاده 

هاي متعددي از مکانیک کوانتومی شود. در واقع، برداشتمی
براي توصیف فرایند باال وجود دارند که از بسیاري جهات 

یکن تمام این برداشت بر این حقیقت توافق دارند . لاندمتفاوت
-رعتس-توان براي ارتباطات فراهایی را نمیکه چنین تردستی

ینی بهاي جدید فیزیک پیشنوري استفاده نمود. تمام تئوري
تر از سرعت نور کنند که هم سفر و هم ارتباطات سریعمی

 باشد.غیرممکن می

 آزمایشات واقعی دورنوردي

با استفاده از  هاییگروهمیالدي  1998و  1997 يهاسالدر 
ها، ا و اتمههاي متفاوتی مانند اسپین (یا قطبش) فوتونسیستم

براي تحقق تجربی فرایند دورنوردي کوانتومی فوق تالش 
صرفاً در  Bو  Aهاي نمودند. در بسیاري از موارد آزمایشگاه

 50ها حدود سمت چپ و راست یک میز بوده، و اسپین
. اهمیت مسافت، به توزیع ]19[متر دورنوردي گردیدند سانتی
گردد که خود، با افزایش فاصله بین دو تنیدگی برمی-درهم

شود. دومین مشکل در این رابطه، دشوارتر می "آزمایشگاه"
در فواصل زمانی تواند تنیدگی است که تنها می-ذخیره درهم

بسیار کوتاه انجام گیرد. به هر صورت این آزمایشات براي قانع 
پذیر بودن دورنوردي کردن اکثر فیزیکدانان در خصوص امکان

 ها کافی بود.اسپین
از  فراوانی بهبودیافتههاي تجربی تاکنون نمونه 1998از سال 

آزمایشات دورنوردي ارائه شده است. براي مثال، در یک 
متر افزایش یافته و سپس دقت  600ایش مسافت تا حدود آزم

آرامی بهبود پیدا کرده است. البته حالت دورنوردي شده نیز به
فقط یک اسپین منفرد را  ،اکثر آزمایشات دورنوردي در تاکنون

 .]20[اند گزارش کرده

                                                           
1 Spin: اسپین خاصیتی کوانتومی و از خواص بنیادي ذرات زیراتمی است. نزدیکترین خاصیت کالسیک به اسپین، اندازه حرکت زاویهاي است 
2 Photons 
3 Gluons 

در اصل اگر شما بتوانید یک اسپین را دورنوردي کنید، آنگاه 
هاي متعددي را چندین بار، صرفاً با تکرار توانید اسپینمی

آزمایش، دورنوردي نمایید. لیکن دورنوردي یک شیء مشتمل 
بر چندین اسپین تا به امروز خارج از توانایی تجربی بشر 

شود محققان در آینده قادر باشند بینی میباشد. پیشمی
آزمایشاتی انجام دهند که تعداد زیادي اسپین را دورنوردي کند. 

سال آینده (یا زودتر) یک کامپیوتر  50تا  30اگر در  یقیناً
کوانتومی عملی ساخته شود، آنگاه احتماالً همان فناوري به ما 

اسپین را خواهد داد. هزار چنداجازه دورنوردي 

 آیا هرگز خواهیم توانست انسان را دورنوردي کنیم؟

 بدن یک انسان شامل ذرات ماده است که هر کدام عالوه بر
شاید الزم باشد  اسپین، مکان و درجاتی از گشتاور دارند. بنابراین

یک  يدهندهتشکیلو ذرات دیگر انرژي  3ها، گلوان2هافوتون
بسیار  مطمئناًانسان را دورنوردي کنیم. دورنوردي این همه، 

حدس درستی  دشوارتر از چند هزار اسپین خواهد بود. فلذا
گاه احتماالً هیچ هاانساناست اگر بگوییم که دورنوردي 

 پذیر نخواهد بود.امکان
 هک زمانیاما آیا دورنوردي انسان در تئوري نیز ممکن نیست؟ 

، صدها هادهاکثر دانشمندان انتظار دارند که شاید روزي در عمل 
و شاید هزاران اسپین دورنوردي شوند، دورنوردي انسان حتی 

ر میان د برانگیزبحثهنوز موضوعی  حقیقتاً، آندر حالت تئوري 
فیزیکدانان است. نظریات این دانشمندان در این خصوص را 

 نمود: بنديدستهتوان در قالب سه مکتب فکري ذیل می
گروه نخست از فیزیکدانان، وجود روح، هشیاري یا روان که به 

هایی که ویژگی ؛نمایندیکنند را مطرح مبدن انسان نفوذ می
، ما این نوع نگاه متأسفانهرا با علم توصیف نمود.  آنهاتوان نمی

سنجی دورنوردي منع کارگیري علم در تعیین امکانرا از به
 کند.می

ناسیم، شدسته دوم از فیزیکدانان، به دلیل آنچه مشکل سنجش می
هر شیئی که  آنهادانند. از نگاه دورنوردي انسان را غیرعملی می

تواند خود شیء ، نمیباشدمیقادر به انجام سنجش کوانتو
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توان توسط دورنوردي را نمی آنو بنابراین  باشدمیکوانتو
کوانتومی، دور فرستاد. در این نگاه، تعداد کمی از ذرات 

اند اما زمانی که تعداد کافی از این ذرات را با هم کوانتومی
را  آنرسید که می "1ناظر"یا ترکیب کنید، به شیئی کالسیک 

وسیله قوانین مکانیک کوانتومی توصیف کرد. در  توان بهنمی
اصل، چنین اعتقادي پیامدهاي تجربی خواهد داشت؛ چراکه ما 

اي اشیاء از حالت مکانیکی باید تعیین کنیم که در چه نقطه
. در حال حاضر نه شواهد تجربی کافی شوندمیکوانتومی خارج 

نین اشیاء ناظري وجود دارد، و نه حتی تئوري منسجمی براي چ
را توصیف کند. از طرف دیگر، این نیز درست  آنهاکه بتواند 

هاي بزرگ است که در حال حاضر مطالعه تجربی سیستم
ا بنابراین بسیار محتمل است که ب؛ کوانتومی بسیار دشوار است

انگیز کافی بزرگ باشد، چیزي هیجان اندازهبهمطالعه سیستمی که 
 اتفاق بیفتد.

گروه دیگري از فیزیکدانان معتقدند که تمامی اشیاء، بزرگ یا 
توانند کوچک، مکانیکی کوانتومی هستند، بنابراین در اساس می

توان بحث دورنوردي شوند. پس مشکل سنجش چه شد؟ می
دهد . آنچه رخ میافتدنمیگاه اتفاق کرد که سنجش در عمل هیچ

و  ودشتنیده می-ماست که ناظر با سیستم مورد سنجش دره آن
شود که گویا سنجشی انجام شده در نگاه ناظر به نحوي ظاهر می

رسد، اما به نتیجه می خوبیبهاست. ریاضیات پشت این فرایند 
که چرا این احساس  ماندمیآزار دهنده هنوز باقی  سؤالاین 

 در حال سنجش دنیا هستیم؟ دائماًوجود دارد که ما 
ممکن  هاانسانبدین ترتیب، پاسخ نهایی به اینکه آیا دورنوردي 

است، حتی در تئوري، باید منتظر تدوین فرمول کامل فیزیک 
بماند؛ فرمولی که باید نسبیت را با مکانیک کوانتومی پیوند دهد. 

توان این سؤال را پرسید که آیا کاربردهایی نیز زمان، می آنتا 
پین وجود دارد؟ پاسخ احتماالً مثبت براي دورنوردي هزاران اس

                                                           
1

 
Observer

 

رسد کامپیوترهاي کوانتومی، که توانایی است. در آینده به نظر می
پردازش اطالعات کوانتومی را دارند، ساخته خواهند شد و شاید 
حتی مانند کامپیوترهاي امروزه فراگیر شوند. این کامپیوترها نیاز 

کنند. یک روش  ردوبدل را اطالعات کوانتومی تا خواهند داشت
خ کوانتومی ر هايگوشیتواند از طریق براي مبادله اطالعات می

 هايپیامدهد، یعنی دستگاهی که قادر به ارسال و دریافت 
ته وجود نداش هاییگوشی. اما تا زمانی که چنین باشدمیکوانتو

 يهاگوشیانجام دورنوردي با استفاده از  آنباشند، جایگزین 
 100نشوید اگر روزي در  زدهشگفتین، معمولی است. بنابرا

سال آینده، یک دستگاه دورنوردي کوانتومی را در فروشگاه 
 کامپیوتري محله خود بیابید.

 بنديجمع

ر جناب آقاي دکت قدرگراندر این نوشتار که به راهنمایی استاد 
موسوي موحدي، رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک 
دانشگاه تهران، در خصوص بررسی علمی پدیده دورنوردي 
ممکن گشت، تالش گردید تا به این پرسش پاسخ گفته شود که 

صورت علمی ممکن خواهد بود یا خیر؟ آیا دورنوردي انسان به
پژوهشی -لعات علمیبدین منظور نتایج و دستاوردهاي مطا

از  آمدهدستبه هايدادهقرار گرفتند.  مورد بحثمختلف 
هاي علمی و قابل تکرار در آزمایشگاه شدهکنترل هايآزمایش

. دهندمیمدرن، بر ممکن بودن انتقال از راه دور اشیاء گواهی 
فنی و اخالقی بسیاري بر سر راه  هايپرسشلیکن، هنوز 

است. سؤاالتی نظیر اینکه بر سر  دهمانباقیدورنوردي انسان 
هوشیاري، حافظه، خاطرات، رؤیاها، روح و روان انسان 

هاي دورنوردي شده چه خواهد آمد؟ و تا زمانی که تمامی جنبه
صورت کامالً علمی بررسی و اثبات نگردد، این مسائل به

هرحال، با اي ناشناخته باقی خواهد ماند. بهدورنوردي پدیده
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 پردازش کوانتومی. واسطهبهدورنوردي  يشده بینیپیشفرایند  :4شکل 
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هایی که در این خصوص در قیاس و سرعت پژوهشعنایت به م
پژوهشگاه "کشورهاي پیشرفته در دست انجام است، ایجاد 

رسد. یبه نظر م ناپذیراجتنابضرورتی  "متافیزیک و متامتریال
که  ايقويشود تا در کنار دیدگاه فلسفی این موضوع سبب می

 حاظدر کشورمان نسبت به این مسائل وجود دارد، این مهم از ل
علمی نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
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