
 

 

 و اصل به که اندکرده فکر پرسشی به متفکرین ترینعمیق تا گرفته هاذهن ترینساده از هاانسان تمامی  ؟ است زندگی پایان مرگ آیا

 به نزدیک هایتجربه که کسانی آید؟می ما نفس سر بر چه مرگ، از پس هست؟ حیاتی مرگ، از پس آیا: گرددبرمی ما وجودی اساس

 ترینباهوش و ترینخالق از تعدادی حاال. انددیده را سو آن شوند، هوشیار آنکه از پیش که کنندمی ادعا اندگذاشته سر پشت را مرگ

 که حیاتی بود؟ خواهد چگونه حیاتی، چنین و یابد تداوم مادی دنیای ورای در تواندمی چگونه حیات که دریابند تا تالشند در دانشمندان

 برای تالشی به نهایت در سفر این. یابد تداوم کائنات اساسی قوانین اساس بر و بوده برقرار کوانتومی وضعیت در است ممکن

 .شودمی تبدیل انسان مغز یعنی کائنات در موجود ابزار ترینپیچیده از رمزگشایی

 

 یا و بوده نامحدود فضا آیا اینکه... بوده تالش در کردنش حل برای تاریخ آغاز از بشر نوع که است رازی این  دارد؟ انتها آسمان آیا

 مدرن فوق فضایی های تلسکوپ و پیشرفته شناسی کیهان. میرسد پایان به چیز همه آن در که دارد وجود کیهانی مرزی ما جهان در

 باشد، داشته واقعیت چیزی چنین اگر. دارد فرد به منحصر شکلی و محدود ایاندازه کائنات که اندرسانده نتیجه این به را ما حاال

 تعجیب در حتی که باشد داشته وجود دنیایی است ممکن مرز، آن ورای در و باشد داشته مرز باید کائنات که گرفت نتیجه میتوان

 .نباشد درک قابل نیز ما رویاهای رین

 

. است شده تنیده هم در کائنات پود و تار با دارد، جریان آنها در ما یروزمره زندگی که ابعادی از یکی عنوان به زمان ؟ چیست زمان

 است ممکن آیا. کنیممی استفاده آن از یکدیگر، با رویدادها کردن مرتبط برای ما که باشد ذهنی وضعیت یک تنها زمان شاید لوی

 این. باشد متفاوت ایستاده کنارمان در که کسی احساس با است ممکن زمان از ما احساس باشد؟ داشته وجود ما ذهن در تنها زمان

 این با دنیا هایفیزیکدان بهترین. ندارد وجود واقع، در و بوده توهم یک زمان که کنندمی ادعا دیگر، نظریات بعضی و واقعیت

 .دهندمی قرار ما اختیار در مادی دنیای درک برای جدیدی هایراه و شده درگیر دارد وجود واقعا   زمان، آیا که پرسش

 

 

 کردن حرکت برای دیگری راه پایین، به باال و پهلو به پهلو عقب، و جلو به حرکت جز به آیا دارد؟ وجود بعد سه فرای بعدی آیا

 نیز دیگری ابعاد شاید که گویدمی امروز علم حاال اما شودمی انجام جهت سه این در تنها ما حرکات رسدمی نظر به دارد؟ وجود

 دشوارترین پاسخ که معتقدند فیزیکدانان. است علم هدفهای بزرگترین از یکی نامرئی، ابعاد این از رمزگشایی. باشد داشته وجود

 ایعلمی ابزار ترینطلبانهجاه به مجهز دنیا، دانشمندان ترینخالق و ترینباهوش حاال. است نهفته اضافی ابعاد این در ما هایپرسش

 در نهفته رازهای به بردن پی و... کائنات ابعاد واقعی تعداد از رمزگشایی یآستانه در ما که اندشده متقاعد ساخته، کنون تا بشر که

 .هستیم آنها درون

  

  دارد؟ واقعیت ششم حس آیا

 کنیم؟ درک را شودمی آشکار ما بر مانحس ۵ توسط که دنیایی از فراتر توانیممی آیا

 

 

 پرواز به فضا در تواندمی افکار ببینند، توانندمی واقع در کورها که اندکرده کشف بشر، مغز پنهان هایگوشه به یابیراه با محققین 

 . باشیم جهانی آگاهی یک از بخشی همه ما که دارد وجود احتمال این و آمده در

 

 

 و فیلسوفان شناسان،عصب و شودمی ترنزدیک و نزدیک علم اصلی جریان به حاال داشته قرار علم یحاشیه در زمانی که ایحیطه

 دارد؟ وجود ششم حس آیا: اندکرده معطوف پرسش یک به را خود توجه حاال هافیزیکدان



 

 

 

 

 در که چقدر هر اما. گذاشته سر پشت را درازی راه امروز تا کائنات، قوانین توضیح در بشر هایموفقیت:  کند؟می کار چگونه جهان

 بیستم قرن آغاز از ما. نباشد پنداریم،می که آنچه است ممکن واقعیت از ما درک که آموزیممی کنیم،می پیشرفت بیشتر راه این

 است ممکن دنیا درک جدید هایراه اما. نیست یکسان بینیم،می بصری سطح در که واقعیتی با کوانتومی، سطح در واقعیت که دانیممی

 هایالیه از برداریپرده حال در که شویدمی آشنا دانشمندانی با برنامه این در. کنیم رمزگشایی کائنات رازهای از تا دهد امکان ما به

 کرد خواهد آشکار ما برابر در را خدا ذهنیت از ایشمه آینده در آنها مهم بسیار تالش. هستند وجود

 

 

 

 

 

 . ثانیه در کیلومتر هزار300... است کائنات سرعت حداکثر نور، سرعت کنیم؟ حرکت نور از تندتر میتوانیم آیا

 هایکهکشان و هاستاره به رسیدن ترتیب، این به. کند حرکت سریعتر سرعت این از تواندنمی چیزی هیچ انیشتین، ینظریه به بنا

 . شودمی غیرممکن ما برای دوردست

 . باشد داشته وجود نور سرعت شکستن برای هاییراه است ممکن که چرا نرفته بین از کامال   هاستاره به سفر رویای اما

 . هستند فیزیک قوانین تریناصلی از یکی کردن واژگون و انیشتینی سرعت حداکثر کشیدن چالش به حال در دنیا سراسر در دانشمندان

 ماده کردن پورتتله برای هاییراه کشف و هاچالهکرم شکار ریسمانی، هایرانه طراحی حال در نور رازهای در تفکر با هافیزیکدان

 . هستند

 کنیم کشف را کیهان مرزهای دورترین بتوانیم است ممکن حتی و هستند ما انتظار در هاستاره

 

 

 

 شده ریزی برنامه مرگ برای حیات رسدمی نظر به اما. است بشر نوع رویای جادوان، زندگی  کنیم؟ زندگی ابد تا توانیممی ما آیا

 . است

 . داشت خواهد فرجامی چنین نیز ما خورشید. میرندمی و شده بالغ آمده، دنیا به هاستاره

 . رسید خواهد پایان به روزی زمین روی بر مانزندگی دوران که دانیممی هاانسان ما

 .کرد خواهند تجربه را فساد و مرگ کیهان، در موجود اجسام تمامی رسدمی نظر به

  چه؟ کنیم، خداحافظی خود عزیزان و خانواده با شدیمنمی مجبور هرگز اگر چه؟ بود پایانبی زندگی، اگر اما 

 که دارد وجود احتمال این افتاده، اتفاق کوانتومی مکانیک و شناسیعصب شناسی،زیست در که ایالعادهخارق هایپیشرفت با حاال

 . باشد ما دسترس در جاودانگی

 برای هایی راه کردن پیدا دنبال به و بوده مرگ یعنی ما ناپذیراجتناب ظاهرا   سرنوشت با شدن درگیر حال در دنیا دانشمندان بهترین

 .هستند ما به جاودان زندگی کردن هدیه



 

 

 بعضی و شده تشکیل آب از تماما   آنها از بعضی که دنیاهایی. دارد وجود عجیب دنیاهایی ما کهکشان در ؟ اندشکلی چه هافرازمینی

 یا هستند شبیه زمینی موجودات به آنها آیا کند؟می زندگی موجوداتی جور چه هامکان این در اما. هستند سمی گازهای از پر دیگر

  کرده؟ پیدا ایغیرمنتظره و جدید هایشکل دنیاها آن در حیات

 زمین، روی بر حیات تکامل ینحوه یدرباره ما دانش با شده کشف تازه یسیاره هزاران به مربوط هایداده ترکیب از

 با موجوداتی پرنده، هاینهنگ مثل موجوداتی از آنها. هستند هابیگانه حیات هاییویژگی شناخت حال در فضایی هایشناسزیست

 .گویندمی سخن سیاره یک یاندازه به ایزنده هایماشین و سیلیکونی خون

 

 

 مرزهای در است ممکن. نیستیم محدود خودمان شخص به ما از یک هر متعتقدند دانشمندان اکثر  دارند؟ واقعیت موازی هایجهان آیا

 . کندمی زندگی موازی واقعیت یک در که باشد داشته وجود ما از دقیقی کپی سرمان، باالی در حتی یا و سیاهچاله یک در فضا،

 . کنیم زندگی خود هایکابوس بدترین در یا و رویاها ترینعجیب در است ممکن موازی دنیاهای این در ما

 . نیست محدود تخیلی -علمی هایداستان یحوزه به دیگر دنیاها این کردن پیدا اما

 

 دنیاهای این در موجود هوشمند حیات باشد، داشته وجود دنیاهایی چنین اگر گویندمی شده مطرح اخیرا   که ایکنندهتعیین نظریات

 . کند تالش ما برای پیام ارسال برای است ممکن موازی

 که احتمال این: شودمی ظاهر جدید احتمالی دهند،می ادامه انگیزشگفت احتمال این از بیشتر رمزگشایی به دانشمندان که همچنان

 .باشد وابسته پنهان دوقلوی هایکیهان این به ما کیهان سرنوشت


