
 

 

 قابل آنها از میلیارد چند احتماال که دارد سیاره میلیارد هاصد ما کهکشان که باورند این بر شناسان ستاره :  هافرازمینی با تماس اولین

 . هستند سکونت

 .است ناپذیراجتناب فرازمینی موجودات با تماس برقراری که رسدمی نظر به طوراین باشد داشته صحت موضوع این اگر

 است؟ ما هایدانسته یهمه پایان اینکه یا بود؟ خواهد ما تمدن در لحظه تریندرخشان این آیا

 .بفرستیم درستی پیام هافرازمینی به بتوانیم ما که است کافی اول موضوع گذاشتن سر پشت برای 

  کرد؟ برقرار ارتباط متفاوت آرزوهای و فرهنگ مغز، با موجوداتی با توانمی چگونه اما

 است؟ نداده رخ هافرازمینی با تماسی هیچ حال به تا که هستیم مطمئن کجا از اصال و

 

 

 

 دارند؟ هم با هایی تفاوت چه مختلف نژادهای بیولوژیکی نظر از  دارد؟ وجود برتر نژاد آیا

 . اندکرده پیدا جهش گذشته سال هزار 50 در ما های ژن از درصد هفت که اندکرده کشف ژنتیکی شناسان انسان 

 بر در نیز را ما مغز حتی و گوارش سیستم ها،استخوان بلکه نیستند چشم یا پوست رنگ تغییر به محدود تنها هاجهش این نتایج

 . گیردمی

 .اندداده رخ خاص نژاد یک در تنها ژنتیکی های جهش این از رخیب

  کرده؟ متمایز همدیگر از را مختلف نژادهای تکامل، آیا

 تربر انسان یک از بتوانیم و بگیریم اختیار در را انسان تکامل چگونگی تا داد خواهد را امکان این ما به مدرن علم و تکنولوژی آیا

 بسازیم؟ تربر نژاد یک

 

 

 

 که است ممکن دیگر ایجنبه از اما. باشد حیات از تهی پهناوری دریای ما جهان که رسدمی نظر به میتپد؟ کجا در کیهان قلب

 باشد؛ بزرگ ایپیکره مانند جهان کل است ممکن یعنی کنند، پیروی ما زیستی قوانین همان از نیز هاچالهسیاه و هاکهکشان ها،ستاره

 .کنندمی رفتار واحد کلیت یک مانند که مجزا هایبدن از منتخبی

 حسابگر مغز تپنده، قلب جویوجست در آنها کنند؛می کاوش پیکرغول کیهانی موجود این روی بر دانشمندان حاضر حال در

 .هستند سترگ غول این فرزندان حتی و کوانتومی

 دارد؟ وجود ما تخیل و تصور در تنها جهان کلیت آیا اما. باشیم عظیم یپیکره این از لحظه یک تنها ما است ممکن

 

 

 اندکرده کشف ژنتیکی شناسانانسان دارند؟ هم با هاییتفاوت چه مختلف نژادهای بیولوژیکی نظر از  گیرد؟می شکل چگونه ما هویت

 چشم یا پوست رنگ تغییر به محدود تنها هاجهش این نتایج. اندپیداکرده جهش گذشته سال هزار ۵۰ در ما هایژن از درصد هفت که

 رخ خاص نژادیک در تنها ژنتیکی هایجهش این از برخی. گیرددربرمی نیز را ما مغز حتا و گوارش سیستم ها،استخوان بلکه نیستند

 .اندداده



 

 

 تکامل چگونگی تا داد خواهد را امکان این ما به مدرن علم و تکنولوژی آیا کرده؟ متمایز همدیگر از را مختلف نژادهای تکامل، آیا

 بسازیم؟ تربر نژادیک تربر انسان یک از بتوانیم و بگیریم اختیار در را انسان

  

 

 

 دارد؟ وجود «هیچ» عنوان به چیزی آیا کنید؟می پیدا ذهن در آن یدرباره تصوری چه کنید،می فکر «هیچ» به قتی  ؟ چیست نیستی

 .گیرندمی نظر در جهان اسرار ترینبزرگ از یکی عنوان به را «هیچ» دانانفیزیک

 اطراف که هستند اینامرئی عظیم فضای اسرار به بردنپی برای جهان علمی آزمایش و تجربه ترینبزرگ انجام تالش در دانشمندان

 .شودمی میسر کوانتوم مکانیک دانش بستر در شناخت این ؛کرده احاطه را ما

 .است شده ساخته چیزی چه از ما جهان اینکه: کند رمزگشایی بزرگ راز یک از سرانجام تواندمی «هیچ» روی بر هاآن کارهای

 سقوط تهی خالء آن به دوباره آیا و آمد وجودبه هیچ از ما جهان چگونه پیش، سال میلیارد  ۷/۱۳ که کنیم می بررسی برنامه این در

 کرد؟ خواهد

 

 

 

 نباشد؟ چیز همه پایان مرگ است ممکن آیا  کرد؟ احیا را هامرده توانمی آیا

 . گذاشته ما اختیار در هامرده بازگرداندن برای را الزم ابزار علم امروزه حقیقت در اما آیدمی غیرممکن نظر به 

 هایانسان بتوانیم زودی به است ممکن و کرد احیا را آنها و کرد اجرا حیوانات درمورد را( سازی شبیه) سازی تاگ توانمی امروزه

 . برگردانیم دوباره نیز را مرده

  را خودمان یرفتهدستاز عزیزان از یکی یا «انیشتین» یا «موتزارت» مثال

 . شود زنده دوباره هم ذهن که است الزم دوباره بخشیدن زندگی برای بلکه نیست کافی تنهایی به بدن احیای و بازگرداندن اما 

 کرد زنده دوباره جدید و عجیب هایشکل در نیز را هامرده توانمی افزار، نرم یک همانند که است این واقعیت

 

 

 

 

 

 .است بوده مبارزه در خودش یتیره طبیعت با انسان همیشه کنون تا تاریخ آغاز از داد؟ شکست را بدی توانمی آیا

 

 برای هاییراه دنبال به و اندکرده رمزگشایی -هستند ما درونی شیطان مثابه به که -ما ذهن درون پنهان نیروهای از محققان، امروزه

 .هستند مغز در شر منشاء کردن خنثی



 

 

 و هاتکانه کنترل در مجرمان به تواندمی که شودمی «ذهن باشگاه» به موسوم روشی شامل کنندمی پیشنهاد هاآن که هاییروش

 .کند تحریک دوستینوع به را مغز الکتریسیته، کارگیری به با و کند کمک عصبی هایمحرک

 

 حس و آیندمی دنیا به غیرعادی مغز با که( آزار روان) «سایکوپات» هایقاتل مثال: نیستند تغییر قابل افراد از بعضی حال این با اما

 فرد یک هم شما است ممکن. شوندمی سادیستی هایقاتل به تبدیل هاآن بقیه اما هستند آزاربی افراد این از برخی. دارند اندکی انسانی

 نباشید آگاه آن از اما باشید «سایکوپات»

 

 

 

 و هارویا منبع شده، تصور ما های نگرانی و هاترس اصلی منبع عنوان به همیشه ما هشیار نیمه ضمیر : هشیار نیمه ذهن اسرار

 ترنیرومند شد،می تصور این از پیش آنچه از ما ذهن از پنهان بخش این که کرده کشف مدرن شناسی عصب علم اما پنهان، غرور

 .است

 

 چگونه اینکه و کندمی محافظت هاخطر برابر در را ما ناگهانی های تصمیم با هشیار، نیمه ذهن چگونه که اندکرده کشف دانشمندان

 .کنیم محافظت ها بیماری برابر در را خودمان بدن آن، دادن آموزش با توانیممی

 

 ذهن در که نبوغی اند؛کرده پیدا آن پنهان نبوغ دادن بروز برای آن تحریک چگونگی برای را هایی راه حتی دانشمندان از برخی

 است نهفته ما یهمه

 

 

 

 سال هامیلیون و آمده وجودبه زن یک و مرد یک هایژن از شودمی متولد جهان این در که شخصی هر  یافت؟ خواهد پایان ابدیت آیا

 !است راه در اساسی تحول یک رابطه این در رسدمی نظر به اما نکرده، تغییر هاانسان در جنسیت که است

 رحم از استفاده با اندشده موفق دریایی شناسانزیست. آورد وجودبه مادر دو یا پدر دو از را فرزندی تواندمی فناوری امروزه

 .است بعدی قدم مصنوعی رحم از انسان تولد راه، این در احتماال و آورند دنیا به کوسه نوزاد مصنوعی،

 یا داد کاهش را هابیماری ژنتیکی، مادر و پدر دو از بیش از هاییبچه آوردن وجودبه با که داشت خواهد وجود امکان این آینده در

 .کرد اخذ حیوانات از را ها ژن برخی که دارد وجود نیز امکان این حتا و کرد درمان را هاآن از برخی

 رفت؟ خواهد بین از آن متداول شکل به جنسیت آینده در آیا صورتاین در

 

 

 

 آفریدیم؟ را خدا ما یا کرد؟ خلق را انسان خدا آیا که کرد خواهیم بررسی برنامه این در  آفریدیم؟ ما را خدا آیا

 پیدایش که دهدمی نشان دیگر ایتجربه. دارد فراطبیعی پنهان حس یک کودکی هر تقریبا که دهدمی نشان شناسانروان هایآزمایش 

 .است بوده اطراف جهان تصادفی رویدادهای به دادن معنا برای خدا، به اعتقاد



 

 

 .هستند انسان در معنوی هایتجربه بازتولید مشغول مغز مستقیم تحریک با حاضر حال در دانشمندان

 

 است؟ بخشیده واقعیت آن به خدا تصور آیا است، واقعیت یتجربه محل مغز که آنجا از

 

 است شکلی چه درحقیقت خدا که کند پیدا را پرسش این پاسخ انسان مغز روی بر تحقیق با کندمی تالش شناسعصب دانشمند یک

 


