
  يبسمه تعال

  ۵ادداشت ي

  .کنم درخواندن اين يادداشت کمي حوصله به خرج بدهيدخواهش مي

م که يشويم متوجه ميکنينگاه م يشرفت علوم و تکنولوژير پيبه س يست؟  وقتينده چيقرن آ» تحول ساز« يکردم که دانش و تکنولوژيفکر م بود که اساله
  . متحول و دگرگون شده است يبطور کل ير علم و تکنولوژيکشف آن، مساز وجود داشته که بعد  »سازتحول يتکنولوژ« يار اندکيتعداد بس

  :ن دست نام برديا را از يتکنولوژ ۳د تا به امروز بتوان تنها يشاده من، يبه عق

 يهايشگرف در تمام تکنولوژ يو تحول هستندع به آن وابسته يصنا ها و کارخانجات وکل دستگاهامروزه، که : )۱۸۵۰در سال (  تهيسيکشف برق و الکتر - ۱ 
  .جاد کرديا ايدن

که ساخت تمامي موتورهاي بنزيني و گازوئيلي از دستاوردهاي بعدي آن بود و حتي بعدها موتورهاي جت هم : )۱۸۶۰سال(  يکشف موتور احتراق داخل - ۲ 
  .ها، قطارها و حتي فضاپيماها ماحصل ظهور اين تکنولوژي هستندها، هواپيماها، کشتيدر واقع امروزه تمامي اتومبيل. به آنها اضافه شد

بعد از آن هستند  يمدرن امروز يزندگد آورنده يکه پد يکيو الکترون يمخابرات يهادستگاه يکه امروزه تمام: )۱۹۰۱سال ( سيکشف امواج الکترومغناط - ۳ 
     .رهيگر و غيکرات د ييشناسا يها و ارتباط براماهوارهنترنت، يل، ايون، تلفن، موبايو، تلوزيراد: بوجود آمدند مانند

ساز تحول يهاين تکنولوژيا يم همگينيبيهمانطور که م. هاي دنيا موثر نبوده استتکنولوژي بر تمام تکنولوژي ۳هيچ تکنولوژي ديگري به اندازه اين 
نتوانست هيچ  ۲۰و در قرن  کنديان استفاده مينيشيپ يديکل ياز دستاوردها قرن است که بشر ۵/۱حدود  يعني. ش هستنديسال پ ۱۶۰- ۱۲۰مربوط به حدود 

  .بتواند ۲۱د در قرن يشا يول تکنولوژي تحول آفريني را معرفي کند

 اي خواهد بود؟ساز بعدي چيست؟ يا حداقل در چه حوزهاين است که تکنولوژي تحول ينيبشيحال، سوال بزرگ دانشمندان و محققين و پژوهشگران امروز، پ
نده را در مشت خود ينه خواهد کرد و در واقع، تحوالت آيدر آن زم يبزرگتر يهايگذارهيعتا سرمايکند، طب ينيبشيتر پقيکه بتواند زودتر و دق يهر کشور

  .خواهد گرفت

 يساز بعدتحول يارم که تکنولوژنان کامل ديمن اطم. کنم تا نظر آنها را بدانميان ميب ييايان دريدانشجو يکردم و نظر خودم را برا ياديز يهايمن بررس
  :ر نهفته است که آن را شرح خواهم داديدر فرمول ز

E=M.C2 
اين فرمول . ن مباحث استيتر از اقيعم يليموضوع، خ يول .داننديد بمب اتم هم ميتول يعلم يکه البته آن را مبنا اين همان فرمول معروف انيشتين است

تبديل به بتواند در بازه مشخص با سرعت نور به حركت درآيد  Mبه جرم اگر جسمي  .توان بيان کردهاي مختلفي ميگويد؟ اين فرمول را به گونهچه مي
  .ايمافزايش داده E÷C2 ن را به اندازه يآبه سيستمي انرژي بدهيم جرم  E اگر به اندازه ي: بيان ديگر اين فرمول چنين است. شدخواهد  E ژي برابر باران

را به انرژي تبديل کنيم، سپس  Mاگر ما بتوانيم جرم . کنماي ديگر به مسئله نگاه ميرا شما در هر کتاب فيزيک خواهيد ديد ولي من به گونهها اين نوشته
افتاد؟  چه اتفاقي خواهد) کنندچون امواج الکترومغناطيس هم با سرعت نور حرکت مي(اين انرژي را به کمک امواج الکترومغناطيس، حفظ و منتقل کنيم 

         .انتقال جرم به کمک امواج الکترومغناطيس: جواب



ک لحظه فکر ي. خواهد بود چراکه شما براي جابجايي اشياء ديگر نيازي به حمل مستقيم آن نخواهيد داشت ۲۱ترين دستاورد قرناين بزرگترين و مهيج
د به هزاران يد خود آن جسم را منتقل کنيک دوست، در همان لحظه بتواني يبراک گل يا يه يک هديفرستادن  يک نامه، برايپست  يبرا.......... ديکن
  جالب است نه؟ يليخ. بدون مراجعه به اداره پست. ترلومتر آنطرفيک

ا زندگي متحول چه اتفاقي خواهد افتاد؟ آي. ديرا جابجا کن يک محموله بزرگ چند هزار تنيه، يک جعبه هديآن  يشود که بجايتر مجالب يحاال موضوع وقت
  :نخواهد شد؟ چند مثال ميزنم

 بارها توسط امواج الکترومغناطيس و با سرعت نور  ،ديگر به اتومبيل، کشتي، هواپيما و قطار براي جابجايي بار نيازي نداريم چون از آن به بعد
  ... ما و يو هواپ يان صنعت خودرو و کشتيپا يعني. يستم حمل و نقل امروزيان سيپا يعنين يا. منتقل خواهند شد

 به ستارگان  يبرداري با سرعت نور به نقاط ديگر عالم ارسال خواهند شد حتديگر نيازي به فضاپيماها نيست چون تجهيرات فيلمبرداري و نمونه
و  يامروزبه شکل  يان صنعت فضانورديپا يعنين يا. ت داشته استيکه بشر تا به امروز در آن محدود يزيچ. گريد يهاد کهکشانيگر و شايد

  .يد در کشف ابعاد عالم هستيجد يهاورود به افق
 ون هر جرم انفجاري را که بخواهيم از هر نقطه و به هر ست چيپرتاب موشک و بمب و خمپاره ن يخاص برا يزات نظاميبه تجه يازيگر نيد

: ترمهمتر و تلخ يک معنيو . رهيغ، موشک و هاييايردري، زينظام يهايما، کشتيان صنعت تانک، هواپيپا يعنين يا. کنيماي پرتاب مينقطه
 .را داشته باشند ين تکنولوژيقرار خواهد گرفت که ا يطره کسانيجهان بطور کامل در س

 ديکن ينيبشيه را شما پيبق..................... 

  
د هم در يگر وشايسال د ۱۰۰ا ي ۵۰د ين اتفاق خواهد افتاد شايا زود اير يبه اعتقاد من، د يرقابل باور باشند وليو غ يالين موضوعات، خيول، اد در نگاه ايشا

  . ن حدوديکمتر از ا يزمان
روزمره  يات زندگيهيامروزه جزء بد يکردند وليفکر هم نمآن به  يزنم که مردمان گذشته حتيسه گذشته و حال ميروشن شدن ذهن، چند مثال در مقا يبرا

  :ديگفتيم يکرد که اگر به کسيباور م يچه کسسال قبل  ۲۰۰د يفرض کن. ما هستند
 يتراز هر عقابعيسر .ديلومتر بر ساعت پرواز کنيک ۱۰۰۰د در آسمان با سرعت يتوانيشما م ...  
 ک نهنگ بزرگيبهتر از يحت .ديشو نفس ينکه دچار تنگيد بدون ايا حرکت کنيدر يمتر ۵۰۰لومترها در عمق يد روزها و کيتوانيشما م...  
 ن يهم... بله . دياو را تماشا کن يلمهايها و فد و دهها سال بعد از مرگ او، عکسيريبگ لميف يا حتيد يريد از پدربزرگ خود عکس بگيتوانيشما م

 .بود و بس يفقط نقاش. بود يا باورنکردنيمردم دن يبرا يعکس گرفتن ساده هم روزگار

 واضح و بصورت  يد، با صدايتر صحبت کنلومتر آنطرفيهزار ک ۵۰۰۰ ،خود دوستبا  د و همزمانيابان سوزان بدويک بيد در وسط يتوانيشما م
 !!!!!توانيد تصوير او را هم ببينيدحتي مي .ديرا هم بشنو جواب او يآن

-سال پيش مي ۱۰۰شايد سال پيش يا  ۲۰۰کنيد اگر چنين چيزهايي را به يک آدم در خود شما فکر مي. اين سواالت پيش پا افتاده و از بديهيات امروز است
  ". ديوانه، مجنون، رواني و غيره: " شنيديدگفتيد چه جوابي مي

ولي اين مهم نيست که چگونه مورد . آينده کند با انواع سخنان گزنده مواجه خواهد شدتکنولوژيکي بيني از تحوالت اگر کسي پيش. امروز هم همين است
قطعا نبوغ ايراني کارساز  گذاري و تمرکزکنند،زمينه سرمايه انيم بزرگان کشور خود را متقاعد کنيم تا در اينمهم اين است که اگر بتو. شويمتمسخر واقع مي

 يانرژيک نمونه کوچک از مفاهيم فرمول فوق، . گران تنگ خواهد کرديابد فورا عرصه را بر ديبه آن دست  که يفراموش نکنيم که هر کشور. خواهد بود
تر از آن تر وکاربرديتر و عميقحال، مسئله انتقال جرم با امواج الکترومغناطيس بسيار گسترده. يخ دنيا را شکل دادبود که ديديم چگونه تار يو بمب اتم ياتم

      .است
************************************************  

   



  يبخش اصل
   .  انتقال انسان با سرعت نور: کنم موضوع تا اينجا به اندازه کافي جالب و باورنکردني بوده ولي هنوز بخش اصلي مانده استفکر مي

  !انتقال انسان با سرعت نور ! بله
. ان استيدر جر ياديز يوم هم کارهادر مورد جزء د. ان شديدر مسئله قبل انتقال جسم با سرعت نور ب. روح - ۲جسم  - ۱: است يدو جزء اساس يانسان دارا

در هر . ستنديروح قائل ن يبرا يو حافظه معتقدند و اصالت) مغز انسان(هم فقط به قدرت فکر  ي، اغلب به مسئله روح معتقد هستند و البته برخيدانشمندان غرب
  .نه هستندين زميقات در ايا در حال تحقيدر دن ياديحال دانشمندان ز

از  يکيو در آمده کا يآمر يهااز دانشگاه يکين و دانشمندان يدم که از محققيرا د يفرد ياتفاق يلي، خ۱۳۸۵در سال  تراعات نورنبرگشگاه اخيمن در نما
 يدگاه علميکردند البته از دينه احضار و انتقال روح کار ميمش در زميبه همراه ت يکرد و بطور تخصصيک کار ميزينه متافياو در زم. مجاور ما بود يهاغرفه

آنها در  يخود او معتقد بود که دستاوردها. ببرند يکنند تا به رموز آنها پين موضوع استفاده ميا يهم برا يهند يهااز مرتاض ياو گفت که حت. يو نه خراف
ولي من  .نداشت يادهيفا يش را به من ثابت کند وليدعاک مثال ايکردم که او حداقل با  يمند بودم و سععالقه يليخ! ا را متعجب خواهد کرديدن ،ندهيآ

  .کرداطمينان دارم که ادعاي گزافي نمي
بدون نياز به هواپيما و ماشبن . انسان با سرعت نور انتقال يعنين يا. حل شود) جرم(همراه با مسئله انتقال جسم  ،د مسئله انتقال روح هميحاال فرض کن

  .وغيره
  ...بيني کنيدپيشبقيه تحوالت را خودتان 

  
ش فکر يسال پ ۱۰۰ يچ کسيدر جهان خواهد شد همانطور که ه يعامل برتر يک روزيقطعا  ياد وليب بنظر يليد امروز تخينها شايکه ا ديدقت کن، دوستان

ت محض است و يکه امروز واقع يزيچ... د کنديتول يتواند انرژ، بسنگذغالماده  گرملويک هزارانبه اندازه ) شده يوم غنياوران(ک گرم ماده ي کرد کهينم هم
  !!.روز عامل خنده محضيد

ن يم در ايتوانينه جستجو و مطالعه کردم که مين زميدر ا ياديمن مطالب ز. ر به من اطالع دهنديل زيميق اينه دارند از طرين زميدر ا يلطفا اگر افراد نظرات
  .خارج است ن نوشتار،ياز حوصله ا يم ولينه مبادله کنيزم
) ياسالم يجمهور يرسم يازجمله خبرگزار(ران يا ا و از جملهيدن يهايدر خبرگزار ۲۹/۲/۹۳خ ير را که در تاريبه عنوان مثال، خبر زباور بهتر موضوع،  يبرا

  »  !ل کردنديکدانان نور را به ماده تبديزيف« د با عنوان ياندازيب يه نگاهبه آن اشاره شد
http://www.irna.ir/fa/News/81169225/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1/%D9%81%DB%8C%D8%B2

%DB%8C%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D8
%A7_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%8

D9%86%D8%AF4_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%  
  
. هستند !دنيازه کشيو خم يزمستان هنوز در خواب کشور ما يعلماند آنوقت بزرگان ک شدهينزد» تحول بزرگ« يک قدميبه ا يدننکه دانشمندان يا يعنين يا

ن يا !کدانيزيک فيحتما د توقع دارند ين مهم جلب کنم شاين را به اياست تاکنون نتوانستم توجه مسئول ييايدر ينه مهندسيام در زميليچون بنده رشته تحص
 يمطلب را برا نياد يسشنايرا م) !ليرفسيمغز غ يدارا(ر يگمير تصميک مديا ي سرشناسکدان يزيک فيا يد يکدان هستيزيک فياگر شما . دان کنيمسئله را ب

  .)انشاء اهللا( جاد کرديا يد تلنگري، شادياو بفرست
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