
 

 

 موجودات پس باشد، داشته وجود حیات جهان در دیگری جای زمین یکره روی بر از غیر اگر کنند؟می فکر چگونه هافرازمینی

 کند؟می درک ما مغزهای مانند را مسائل هم هاآن مغز صورت این در آیا اما دارند؛ وجود هم فرازمینی

 

. باشد دشوار بسیار پرسش این پاسخ یافتن رسدمی نظر به آزمایش، انجام برای فرازمینی موجود یک ینمونه داشتن اختیار در بدون

 هافرازمینی که کنیم درک خواهیممی اگر بنابراین. نیستیم تنها زمین کره روی در حداقل هاانسان ما که است آن بدیهی واقعیت یک اما

 .بیندازیم خودمان اطراف به تردقیق نگاهی ابتدا که باشد بهتر شاید کنند،می فکر چگونه

 

 مغز کارکرد احتمالی چگونگی به نسبت را خود درک زمین، یکره مختلف موجودات مغزهای روی بر مطالعه با دانشمندان

 .برندمی ترباال هافرازمینی

 

 روی بر «James Marshall» نام به ترکامپیو متخصص یک همراه به «Nigel Franks» نام به شناسزیست یک برنامه این در

 ارگانیسم یک با صدا،بی موجودات این چگونه که شوندمی متوجه مطالعه این در هاآن. کنندمی مطالعه هامورچه رفتار و حرکات

 .کنندمی عمل است، درک قابل هوش دارای که العادهفوق

 

 تحقیق دریایی، اسرارآمیز موجودات این ها،اختاپوس مغز کارکرد چگونگی روی بر مغز، محقق «David Edelman» ادامه در

 رفتارهایی گاهی گیاهان حتا دهدمی نشان که یافته دست شواهدی به «Consuelo De Moraes» نام به شناسزیست یک و کندمی

 .هستند مغز دارای که موجوداتی مانند دارند

 

 پژوه عصب یک دید خواهید برنامه این در که همانطور و برد پی هافرازمینی مغز اسرار به توانمی نیز انسان مغز مطالعه با البته

 و بیگانه کامال یابیجهت احساس چگونه که بیاموزد هاانسان به خواهدمی بندچشم و رباآهن از استفاده با «Saskia Nagel» نام به

 .کنند تجربه را متفاوتی

 

. بود خواهیم فرازمینی موجودات نزد آن احتمالی تکامل و زبان درک برای دانشمندان برخی تالش شاهد چنینهم برنامه این در

 عواطف؛ و احساسات: کرده تبدیل انسان به را ما که است چیزی با تنگاتنگ ارتباط در انسان هوش که است آن واقعیت

 

 و تفکر اساسا آیا که بود خواهیم موضوع این روی بر «Lisa Barrett» نام به شناسروان یک هایآزمایش شاهد برنامه این در 

 است؟ وابسته عواطف و احساسات وجود به هوش از استفاده

 

 

: دارد خود با تاریک راز یک نیز خورشید اما. هستیم مندبهره خورشید بخشزندگی وجود از ما همه  : خورشید مرگ از پس انسان

 این که دهندمی نشان جدید تحقیقات و کرد خواهد گرفتار آتشین و عظیم هولوکاست یک در را ما پیر، و عظیم ستاره این روزی

 .دهدمی رخ دیگر سال میلیارد پنج خورشیدی، آخرزمان

 

 دربرند؟ به سالم جان خورشید مرگ مهلکه از توانندمی هاانسان آیا



 

 

 

 .دارد قرار انسان اختیار در حقیقت در تکنولوژی این اما رسدمی تخیلی نظر به مریخ به بشری تمدن یهمه انتقال تکنولوژی

 

 کهکشان در را دیگری زمین به رسیدن امکان اند،شده میسر مصنوعی هایچاله سیاه لطف به که بیانقال و جدید یمحرکه نیروهای

 چه؟ شوند خاموش زمین روی هایستاره همه اگر اما. کرده میسر

 

 خواهند گونه بدین و داشت خواهند را بانگمه هایماشین ساخت توانایی انسان، بعدی هاینسل که دارند اعتقاد دانشمندان از بسیاری

 .بیاورند وجود به را دیگری جهان جهان، رفتن ازبین از پیش توانست

  

 

 

 اما. کنیممی کار و زندگی هاربات با ماناطراف در ما ها،اتوموبیل و هاجاروبرقی تا گرفته هوشمند هایتلفن از :  آینده ربات، انسان،

 .باشند داشته خود اختیار به حرکت و یادگیری نیروی کنند، فکر بتوانند خودشان که کندمی طراحی ایگونه به را هاآن انسان حاال

 شود، ترکیب آن با گیردمی تصمیم انسان اینکه یا شوند؟ ما از ترتوانمند و تردقیق یافته،تکامل و جدید موجودات این است ممکن آیا

 ها؟ربات دنیای در هابهترین با انسان دنیای در هابهترین از ترکیبی

 هستند؟ انسان اییافته تکامل شکل آینده هایربات آیا

 

 

 حیات آنکه از پیش آیا شوند؟می جفت هم با سلول دو که است هنگامی آن، آیا کرد؟ تعریف توانمی چگونه را حیات آغاز : حیات آغاز

 به قادر سالگی پنج سن از کودک دارند اعتقاد روانشناسان از بسیاری اینکه به توجه با اما باشد؟ آگاه آن از باید چیزی شود، آغاز

 شود؟می آغاز هنگام چه از آگاهی این شود،می جهان درک

 

 میلیارد چهار به حیات، یمساله شناخت برای اگر: است بوده جریان در مذهبی رهبران و دانشمندان میان هاسال که است بحثی این

 آیا آورند؟ وجودبه حیات توانستند زنده غیر یاولیه شیمیایی عناصر چگونه که شد خواهیم روبرو پرسش این با بازگردیم پیش سال

 آورد؟ وجودبه را حیات از جدیدی هایگونه چنان،هم تواندمی زمین

 

 

 به اگر. کندمی ذخیره را ما احساسات ترینعمیق و خاطرات زندگی، کل حقیقت در ما ذهن   کرد؟ هک را انسان ذهن توانمی آیا

 گاهی و هستند ایزنده کامپیوترهای مانند حقیقت در ما مغزهای اما. مانندمی باقی خودمان به متعلق ما افکار نگوییم، چیزی کسی

 کنند؟ بازنویسی را ما افکار که شوند قادر روزی توانندمی ذهن هکرهای آیا! کنند هک را هاآن «ایمیل» فرستادن با توانندمی هاهکر

 یک از مغزی الگوهای برخی یترجمه و برگرداندن حال در پژوهعصب دانشمندان بار اولین برای که دید خواهیم برنامه این در

 ذهن درون خواب هنگام را جدید افکار توانمی چطور که اندکرده کشف چنینهم هاآن. هستند خاص کلمات و هاعکس به مغز، اسکن

 یک در احساسات ایجاد با رابطه در ماساچوست تکنولوژی مرکز دانشمندان هاییافته آخرین با برنامه این یادامه در. داد قرار افراد

 .شد خواهیم آشنا زنده مغز

 



 

 

 

 جامعه به حقیقت از هاانسان دریافت ماست؟ ذهن در تنها هااین همه یا کنیم،می زندگی واقعی دنیایی در ما آیا  است؟ توهم واقعیت، آیا

 خاطربه ما. است جامعه به وابسته باشد، داشته ارزشی چه پول عنوان به کاغذ از ایتکه اینکه مثال عنوان به: است وابسته

 منفی اطالعات که است ذهن از بخشی به مربوط این و کنیممی رد را خودمان واقعیت یدرباره غیرواقعی هایارزیابی بینی،خوش

 هستند باور این بر جدید دانانفیزیک و کند درک را طبیعت از کوچکی بخش تنها تواندمی انسان حواس. کندمی نفی را ما یدرباره

 .نیست فضا ابعاد دیدن به قادر انسان احتماال که

 باشد؟ رویا یک تنها واقعیت است ممکن آیا

 

  دارد؟ بستگی خودمان یاراده به ما سرنوشت آیا شده؟ تعیین پیش از انسان سرنوشت آیا

 آنگاه نباشیم، خود محتوم سرنوشت تغییر به قادر ما و باشد شدهتعیین پیش از افتاد، خواهند و افتاده جهان در که اتفاقاتی یهمه اگر

 . ندارد وجود آزاد یاراده که بودند معتقد دانانفیزیک قطعیت، عدم یدرباره کوآنتوم فیزیک کشف از پیش تا چه؟

: نیست بیش توهمی آزاد یاراده وجود کندمی استدالل که اندگذاشته ایپرمخاطره راه در قدم ژنتیک دانشمندان و پژوهانعصب حاال و

 با رابطه در میان این در البته و کنندمی عمل ما بدن و ذهن در مستقل و خودکار فرایند یک مانند آییممی دنیا به هاآن با ما که هاییژن

 دارند؟ آزاد اراده هاانسان آیا است؟ کدام حقیقت پس. گرفت نادیده نیز را جامعه سازهمسان نیروی نباید سرنوشت، چگونگی

 

 یذره یک یافتن دنبالبه جهان، در ماده وجود چگونگی درمورد توضیحی یافتن برای همواره دانشمندان :  دارد؟ وجود خدا ذره آیا

 به یا مواد همه در جرم ایجاد عامل ،«خدا ذره» یا «هیگز بوزون». کردند کشف را آن سرانجام ۲۰۱۲ سال در و اندبوده خاص

 جدید هایپرسش خود، با همراه کشف این اما. است شده شناخته دیگر، جرم بدون بنیادی ذرات توسط مواد شدن دارجرم دیگر عبارت

 حقیقت در که معتقدند دیگر برخی و دارد وجود «خدا ذره» یک از بیش که دارند اعتقاد دانشمندان برخی. کرده مطرح نیز را دیگری

 از غیر به دیگری ذره مدیون را وجودمان ما است ممکن آیا اما. است شده تشکیل دیگری متفاوت ریز ذرات از «هیگز بوزون» خود

 هستند؟ ذره اساسا اصل در ذرات این آیا باشیم؟ «خدا ذره» یا «هیگز بوزون»

 

 خدا، آفرینش به معتقدان دارد؟ قرار خدا هدایتگر دست آن پشت در یا است تکامل ینتیجه حیات آیا  کرده؟ خلق خدا را تکامل آیا

 . باشد آمده پدید اتفاقی طور به توانستهنمی حیات که کنندمی استدالل

 . هستند هاسنگواره دارند، اختیار در شاننظریه اثبات برای که مدارکی تنها تکامل، ینظریه به معتقد دانشمندان مقابل سمت در اما

 . کنندمی ایجاد پاسخ بدون و خالی هاییحفره جهان زیستی تاریخ ترتیب در که هاییسنگواره

 

 به را موجودات این پیش، سال میلیارد چهار حدود به متعلق مختلف هایسنگواره بررسی با تا کرده تالش تکامل دانشمندان از یکی

 که کند کشف الگویی توانسته هم مهندس یک و کند پر ترتیب این به را خالی یناشناخته هایحفره این و کند بازسازی ربات صورت

 . کندمی صدق جهان سراسر در رسدمی نظر به

 

 باشد؟ هستی جهان برای خالق یا طراح یک وجود ینشانه تواندمی الگو این وجود آیا

 کرده؟ خلق را انسانیت خدا که باشد این نشانگر تواندمی ما مغزهای در «اخالقی هایمولکول» اصطالحا یا اخالق وجود آیا 

 

 هردو؟ یا خدا؟ یآفریده و ساخته یا است؟ تکامل ینتیجه حیات آیا 



 

 

 هامیلیون و آمده وجودبه زن یک و مرد یک های ژن از شودمی متولد جهان این در که شخصی هر شد؟ خواهد منقرض جنسیت آیا

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

 

 رحم از استفاده با اندشده موفق دریایی شناسان زیست. 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 وجود به با که داشت خواهد وجود امکان این آینده در

 .کرد اخذ حیوانات از را ژنها برخی که دارد وجود نیز امکان این حتی و کرد درمان را آنها از برخی

 

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


