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 وــاكـو كـد ميشيـعن الوعياغ و ــــالدم
 حممد مصطفى أمحد شالطه 

 ابللغة العربيةالبحث ملخص 
يف تقنياتنا، متكنا  ومع التقدم الواسع ،سرار الطبيعه كلهاأمن  سرينعظم أ امهالعقل والكون 

 احلينننا تبعننند عننننا ملينننارا  اليننننا الرنننوييا، والترنننر    يننننا  الننن  تنننت كم يف  جمنننرا منننن ترنننوير 
، لكننن العقننل والكننون مننان  يفلتننان منننا، ومننانا  يهننن ان    ننتنا،    ننا لننةر ل يالنندا ل املينناروتف نن  

 آ عرةا سر عقلنا، ما علينا سو  أن ننظر   ى وورتنا يف املر ، وملالعلم غ وضاً و اثر  يف ا بهتان األكهنر
ه منن أ  علنأ أي حيند  لننا دعند موتنناونتيايل مالةي يقبع  لن  أعيننناه  نل كتلنح رومناه مالنةي 

 ماله
رمبا   و عد  العربو   يف  ماغنا، التبانه، و ةا تقريباً  رب مليار جنم يف جمر   ۰۱۱  ناك

للعهننور علنأ مينم لنه التعقيند  ا نر  منظومتننا ال  يني م ى أول جنن تريليون ميل  42عليح أن تياةر 
وشايح  راسا العقل الب ري  و موضوع معقد مداً  ويترح لنا أن ، نفيه هلةا الةي يقبع ةوق كتفينا

 الوعي  لوعيه ين الوعي،  ذ كي  يدرس اإلنيان ذاته وكي  نعأنه شأش
ث احلننا ى وعنوانننه مالنندماع والننوعي عننند مي ننيو  ننا و  مبناه ننا موضننوع مننن أ ننم يهننتم الب نن

ي عنننا  أاملوضنننوعا  ةنننالعلم و نننو النننوعي وعوهتنننه  لننندماع ومنننا و املرننندر احلقيقننني للنننوعي ميننن  ر 
 الفيزايء مي يو كاكوه

هلنا منا الينوم، ونن   دييطاً  ، لكنها هاومت تعريفاً ةقد شغلت ةكر  الوعي الفوسفه هرو ً 
 نننرين ألننن  رسنننالا منننول  نننةا املوضنننوع،   يينننب  يف العلنننم أن عالفيلينننو   يفيننند ت ننناملرن أكهننننر منننن 

  ر  مهنل  ةا العد  الكب  للتوول   ى اتفاق ضئيل.
  عديد ارامع اع ليا   ل  كوذ  للعا  من  ول  ارا  تغةي الوعي  و تعريف الوعي:

مل أمبتغ ا  خمتلفه، علأ سبيل املهنال،  رما مرار  املكان والزمان والعوها مع املتغ ا  األ ر  من 
 .یأو و الطعام أو املأحتقي   د  ما علأ سبيل املهنال:  جيا  ال ريح 

منن الننوعي علنأ ا ننا العند  الكلنني  4تعنر   رمننا املينتو   مـ  الــوعي: ۲درجـة اسســتو  
 لدارا  التغةيا الرامعا املت يز  الونما لل يوان للتفاعل امت اعيا مع أةرا  جم وعته

متهنيل امليتقبل، الب ر  م ومد م يف مملكنا احلينوان النةين يفه نون  م  الوعي: 3اسستو  
شنهر و األأ رار مناذا لنو األسناديع ل أنفينا  سنتأينلكر  امليتقبل، علأ النقيض من احليوا  ، ةإننا 
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منن النوعي قلن  كوذمنا املوهعنه يف العننا ،    3ن امليننتو  أعتقند أوا  يف املينتقبل، لنةا نو منا الينأ
 مراء تليقا  تقريبيا.مياثله لل يتقبل، إب

، وذلنح دتقينيم للعنا    مياثلنه نمنيناً  الوعي الب ري  و شكل  اص منن النوعي قلن  كوذمناً 
عدينند  وتقيي هننا دغيننا  ارامعنن اا التعامننل مننع  ارا  تغةيننةمننن أمننل متهنيننل امليننتقبل، يتطلنن   نناملاضنني 

 امنن النوعي،  نناك  ارا  تغةين 3 ى املينتو    ختاذ هرار لت قي   د  ما يف الوهت النةي لنل ةينه 
املتوسعا يف الن ر  ا بهيا  األ ر   روواً   مغا احليوا  أتنا ختتل  عن غم عديد ، و  لتايل ةإن ا

 .، مما يي ح لنا دترور امليتقبلاً املومو ه  ل  ا بها متام
للنننوعي  هنننوايً  تعريفننناً  يرننناً أمكنننان النننوعي جيننن  أن تعطيننننا و نظرينننا  ن  ســـر الـــوعي ابلـــ ا :

عطناء تعرين  مفيند وهادنل لو تبنار للنوعي  لنةا ،  ومنن  ا ايرين امنن  شنارا  غامرن  لةا ، ودد ً 
النوعي  لنةا   نو ع لينا  لن  كنوذ  للعنا ، ومتهنينل املينتقبل النةي  يلأ:سنعر  الوعي  لةا  ك ا 

 .تظهر انت ةيه
من امل كن أن تكون  ناك منطقه معينه من الدماع وظيفتها توميد اإلشارا  منن  أين أ  ه

 اترننفي كننر  النندماع ولنن  شننعور  عننم ومتينن   لننةا . يعتقنند النندكتور تننو   ينندرتون أن  ننةه املنطقنن
منننام ا بهينننا الوسنننطأ الننندور نفينننه أمنننام ا بهينننا الوسنننطأ، هننند تنن  ي الق نننر  أن الق نننر  مومننو ه ضننن 

سننت رار رننور شننعور  دننةاتنا دعبننار  للننةا  الننةي ي  يننه احلرننا  لنيننبا   ى الننةاكر ،  نني هنند تركنن   
  مندأ ر ، رمبا تكون املد ل ملبدا األ  و ي املنطقا الوسطأ من الدماع، ال  ت لن  وتلفن  رواينا مو 

 عن ذاتنا.
اي ننن  مي نننيو كننناكو   ى أننننه علنننأ النننرغم منننن أن نظرينننا الزمكنننان  التحفيـــل العميـــا للـــدماغ:

للننوعأ رمبننا تعطينننا ةكننر  عننن اوننل املننر  العقلنني، ةإ ننا  ختنند  كينن  ختلنن  عومننا  مدينند . كينن  
درك اآلن أن سننيتعامل العلنننم مننع املنننر  العقلننأ يف املينننتقبله مننن الرنننع  التنبنن   نننةا األمننر، ألنننننا نننن

لني  ونننفا وامندا، لكنننه مين  كامننل منن األمننرا  الن  ميكننن أن الرني  العقننل يعنند   ياملنر  العقلنن
نال يف دداايتنه، و نناك جمنا   واسنعا    ر  من الطرق، األكهنر من ذلنح ةنإن علنم املنر  العقلني منا

 ما اآلن. ختتد
اع الب ننري مننن أكهنننر مننن مئننا يننةكر مي ننيو  ننا و ا ننا مه ننا شنناهه، يتكننون النندم بنــاد دمــاغ:
دعد  النجوم يف جمر   رب التبانه، وكل عربون مووول دندور  دع نرا  اآل    مليار عربون، تقريباً 

مويننننا ملينننار اترننننال رت نننل مو ننننةا مننننن  ون  ۰۱منننن العرننننبو   األ نننر ، لننننةا  نننناك يف ا رننننله 
 مياب عد  امل را  دا  ةه ال بكه من العربو   .
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 ابللغة اإلجنليلية البحثملخص 
Introduction: 
The mind and the universe are the two greatest mysteries 

of the whole nature. With our vast advances in technology, we 
have been able to photograph galaxies that are billions of years 
away from us, act on genes that control life, and examine the 
inner path of the atom. But the mind and the universe are still 
escaping us, and still amaze us, they are the most mysterious and 
exciting fronts in science. To know the secret of our mind, we 
only have to look at our image in the mirror and wonder what 
lies! 

behind our eyes? Do we have a soul? What happens to us 
after our death?! Who am I anyway? 

There are 100 billion stars in the Milky Way galaxy, and 
that's roughly the number of neurons in our brain. You might 
have to travel 24 trillion miles to the first star outside our solar 
system to find an object that has the same complexity as that 
above our shoulders. 

It is clear to us that the study of the human mind is a very 
complex and thorny issue as consciousness, as how man studies 
himself and how consciousness is consciousness? 

Importance of the Study: 
The current research, entitled Brain and consciousness 

according to Michio Kaku, is interested in discussing one of the 
most important topics. Science, which is consciousness and its 
relationship to the brain and what is the real source of 
consciousness, according to physicist Michio Kaku?! 
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The idea of consciousness has occupied philosophers for 
centuries, but has resisted its simple definition to this day. 

The philosopher David Chalmers has categorized more 
than 20,000 letters on the subject. The 17th-century thinker 
Gottfried Lapintz once wrote (if you could blow the brain to 
the size of its mill, and wander within it, you would not find 
consciousness there). Some philosophers doubt that a theory of 
consciousness exists, claiming that consciousness cannot be 
explained at all because nothing can explain itself, so we do not 
have the mental power to solve this perplexing dilemma. 
Harvard psychologist Stephen Pinker writes: "We can't see 
ultraviolet rays, we can't mentally rotate an object in the fourth 
dimension, and maybe we can't solve issues like free will and 
sense of ability". 

In fact for most of the twentieth century, one of the 
dominant theories of psychology, the behavioral theory, 
neglected the importance of full consciousness. 

Definition of Consciousness 
Through the field of neuroscience and anatomy, the 

definition of consciousness can be: Awareness is the process of 
creating a model of the world through multiple revision feeding 
circuits with different variables, for example, temperature, 
space, time, and relationship with other variables in order to 
achieve a goal e.g. finding a partner, food or shelter. This is 
called the theory of space-time consciousness because it 
emphasizes the idea that animals make a model for the world 
specifically in relation to space. 
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For example, the lowest level of consciousness is zero, 
where the body is stable, or has limited movement, and creates a 
model of its place using feed circuits reviewed by a few variables 
such as temperature, for example, the simplest level of 
consciousness is a thermostat, it opens a conditioner The air 
closes automatically to adjust the temperature in a room, 
without any help. The key element is the feedback circuit that 
opens the switch if the temperature becomes too hot or cold. 

Each feedback circuit registers one degree of 
consciousness, so the thermostat will have only one zero level of 
consciousness, ie 0: 1. In this way, we can categorize 
consciousness digitally, based on the number and complexity of 
feedback circuits used to make a model for the world. 

Level 2 of awareness: 
Level 2 of awareness is defined as the total number of 

distinct feedback circuits needed for an animal to interact 
socially with its members. Level 3 of Awareness: 

Representing the future, only humans in the animal 
Kingdom understand the idea of the future. Unlike animals, we 
constantly ask! ourselves what if? For weeks, months, or even 
years in the future, I think 
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 اسقدمة
كننننننل  هيقننننننه  ننننننناك املزينننننند مننننننن يف  يف العرننننننر احلننننننايل د ننننننكل مننننننة ل  يننننننث أن تقنننننندم العلننننننم 

هنننننننال  مياً وهننننننند، ومنننننننن النننننننةا  الب نننننننريا للكنننننننون الفينننننننيح اإلكت ننننننناةا  احلديهننننننننه منننننننن النننننننةر  لل جنننننننر 
وةي نننننا ، نطنننننو  العنننننا  األكننننند اموحتيننننن  أننننننح منننننرم ونننننغ  وةينننننح : اإلمنننننام علنننننأ ادنننننن أ  مالننننن 

ا نعننننننننر  وت منننننننننا تنفننننننننتح أمامنننننننننا أدنننننننننوا ً نيتك نننننننن  كننننننننل يننننننننوم أشنننننننننياء ةإننننننننننا جنهننننننننل أكهننننننننننر ممنننننننن
وهننننننند هنننننننال األسنننننننتاذ ،   عنننننننامزين أمنننننننام وننننننننع اونننننننال  العظنننننننيمادينننننننتي ولوميه كنننننننل ينننننننوم ةإنننننننننا نقننننننن

 ننننننننا جنهننننننل أكهنننننننر مننننننن سننننننت وتيننننننعون يف : "ذا  مننننننر  يف لقنننننناء  لننننننه رلننننننه ه النننننندكتور ألنننننند نويننننننل
و ذا كنننننان "، يف املاينننننه ةقننننن ةكنننننل العل ننننناء   يرنننننلوا دعننننند    ملنننننا يقنننننارب أردعنننننا  ،املاينننننا منننننن الكنننننون
  ينننننننبح دكنننننننل  ياع الب نننننننر ينننننننزال معظ نننننننه جمهنننننننوً  أمامننننننننا منننننننا اآلن ةنننننننإن الننننننندم  الكنننننننون الفينننننننيح 

لفرنننننناء واإلنيننننننان ، وت مننننننا ووننننننل التقنننننندم العل ننننننأ يف جمننننننا   شننننننا مهنننننننل علننننننوم اأسننننننراره دعنننننند
، ةنننننإن أ طنننننر عرنننننابم األعرننننناء الرنننننناعيه واهلندسنننننا الوراثينننننه والننننننانو وعلنننننو وتكنولومينننننا  األ اآليل
، ةتقنننندم عل ننننأ مننننا    ننننت  وكننننا تقنننندم علننننأ   اإلنيننننان اآلن  ننننو اإلنيننننان نفيننننهيهنننند  الومننننو  مننننا

 .امليتو  اإلنيان هلو انت ار سريع واحندار   ى اهلاويه
ولننننني   ،لننننني  ةقننننن  ميننننند ،ةاإلنينننننان ذلنننننح ااهنننننول ك نننننا هنننننال األسنننننتاذ الكيننننني  كارينننننل

  ةرننننله اوننننال  علننننأ سنننناير عبقننننر  متفننننر دننننل  ننننو  لنننني   ،ولنننني  ةقنننن  ماننننن  امننننا   ،ةقنننن  عقننننل
وت عرنننننر أونننننب ت  ، واهلوينننننه يف عرنننننر املنننننا  ها نغفنننننل النننننروق ةإنننننننا نفقننننند البوونننننلومننننن، خملوهاتنننننه

ةيننننه األسنننننل ا احلديهننننننه هنننننا ر  علنننننأ الفتنننننح عنننننن دعننننند ودواسنننننطا املقننننناتو  اآللينننننه أونننننبح القتنننننل  نننننا 
ينننننننننا اإلنينننننننننان حت والننننننننن  اسنننننننننتهدةتمنننننننننا ظهنننننننننر  دعنننننننننض احلركنننننننننا  الفلينننننننننفيا الينننننننننوم  ،العرنننننننننر

هلنننننننننننا ونننننننننننو    ركنننننننننننا  اإلنينننننننننننانيهاحلمو  ضننننننننننن ت النقاشنننننننننننا  منننننننننننول ماإلعويينننننننننننه التكنولومينننننننننننهأو 
يبننننندأ منننننن  ييه الرننننن ي ا جنننننند أن النقنننننا  الفلينننننفومنننننا نب نننننث عنننننن البوونننننله اإلنينننننان، ميننننن وع
 لعنننننل يف العنننننو     ى النننننةا ، واملعنننننريف منننننن مكوننننننه النننننة ي ،منننننن ذا  اإلنينننننان نفينننننهأي  ،النننننةا 

 .أمل لغد   أةرل
 أمهية البحثو مشكلة 

اع والننننننوعي ننننننننننالدمتك ننننننن م ننننننكلا الب ننننننث وأمهيتننننننه يف  لقنننننناء الرننننننوء علننننننأ ةكننننننر  وموضننننننوع 
هنننننند دنننننننةلوا  اأن العل نننننناء والفوسنننننننف  علننننننأ مننننننندار هننننننرون عديننننننندميننننننث جنننننننند ، وننننننننناكنو كند مي ينننننننعننننننن

، و  عجننننن  أن العل نننننناء هنننننند رةرننننننوا يمهنننننو اً كبنننننن   مننننننن أمننننننل الوونننننول   ى مفهننننننوم واضننننننح للننننننوع
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أن الدراسنننننا  اواوننننه  لنننننوعي   نننننا النقطننننا اإلجياديننننناولكنننننن  راسننننا الفكنننننر  درمتهننننا لفننننن ا  مويلننننه، 
 . ة  يف اإلن  ار يف القرن احلا ي والع رينأهد 

 أسئلة البحث
وعوهتنننننننه  ي نننننننو الننننننندماع الب نننننننر يب ننننننث الب نننننننث احلنننننننايل يف  منننننننا   األسنننننننئلا التاليننننننا: منننننننا 

 ما و الوعيه وما مردرهه  ل  و منفرل د كل ما عن الدماعه ؛  لوعي
 منهج البحث

  .مقارن ينقد يةهو منهج حتليل  ةا الب ثأما املنهج امليتخدم يف 
 

 خطة البحث
  :الدراسا كالتايل  طا هيم البامث
 متهيد 

 مي يو كاكو مياته وعامله :الفصل األول -
 مي يو كاكوم لفا   :الفصل الثاىن -
  وتتر ن النتايج والتوويا خامتة 
  ملخص البحث ابللغة العربية 
 ملخص البحث ابللغة اإلجنليلية 
 قائمة اسراجع 
 الفهرس 
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 ميشيو كاكو حياته وعاسه: الفصل األول
  :متهيد

 ن الفليننفا املعاوننر  أعطننت   ت امنناً واسننعاً ملفهننوم الننوعي وعوهتننه  ملننا   ومننن  نننا تناولننت 
 ننو الننوعي ه كينن  نفكننر ه  ننل العقننل والنندماع  مننا :أديننت ولوميا مه ننا مهنننل الفليننفا املعاوننر  أسننئلا

 يتكو ن من موا  خمتلفا ه 
ومنننننننة مئننننننا  الينننننننا والعل نننننناء والفوسننننننفا يب هنننننننون عننننننن ما يننننننا النننننننف  واإلنيننننننان والننننننروق 

 وميث أننننا اآلن نقنن  موهفنناً معرةينناً منندير  إل ت ننام ةي ننا احلامننا   ى الفليننفا تننز ا  أكهنننر؛،وا ينند
وميث أن التطورا  الرا نا يف التكنولوميا  ،تيتطيع من هو  وأكهنر لفح رمون كل  ةا املوه  دكل ما

والعلنننوم العرنننبيا هننند أونننب ت مهنننن   ل  ت نننام وةاهنننت كنننل التوهعنننا  الننن  مرمهنننا النننبعض مننننة عننند  
ءل وكنني نتيننا ،ةإننننا اليننوم يف مفنن ق مننرق  ننام كنني نتعننر  علننأ ذواتنننا د ننكل أكهنننر ع قنناً  ،سنننوا 
 .ماذا ميكن أن حيد  ميتقبوً :ةليفياً 

ومن  ول  ةا املنطل  يتناول البامث يف  ةا الفرل أس  ةلينفا مي نيو كناكو منن  نول 
دوونننفه أمننند أ نننم الفينننزايييا املعاونننرين النننةين أثنننروا الفكنننر  ، لقننناء الرنننوء علنننأ مياتنننه وأ نننم م لفاتنننه

رسالا عل يا يف املكتبنا العردينا ةنإن القناء الرنوء  وملا كان كاكو ملا يتناول معرةياً من  ول أي،العل ي
ولعنل  نةه الرسنالا العل ينا ترن   ،علأ أةكاره وأ م م لفاته يعد  ام للغاينا و اونا ملنن سنيأق  مقناً 

 مريقاً مويًو او ترع لبنه دييطا مداً يف  ةا اإلمار.
  :حياته :أولا 

  :التعليم واسكانة العلمية
مرنننل علنننأ ، الفلينننفا منننن مامعنننا  ركلنننأ ومرنننل علنننأ  كتنننوراه ، ارةنننار ختنننر  كننناكو منننن مامعنننا 

 ،ولةا ةإنه مرن  من أعلأ الكتاب مبيعناً  ،و و يع   تبيي  الفيزايء للج يع ٢٧٩١الدكتوراه عام 
ولنه دنر مج عل ني يبنث يف أينع أحنناء النو اي   ،و إلضاةا لةلح ةإنه ضي   اينم لد جمينا  ذاعينا

للفيننننزايء النظريننننا يف كليننننا سنننني     نننننر  سنننني ا مو ننننو ي ننننغل اآلن أسننننتاذ كرسننننأ  املت نننند  أسننننبوعياً 
احلقننننل الننننوتري  م ومننننن م سيننننأ نظريننننا ،النننندويل و ننننو أمنننند العل نننناء البننننارنين علنننني امليننننتوي ،دنيويننننورك

String Field Theory.  
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  :البدااي 
كنان   ،دو ينا كاليفورنينا يف مديننا سنان  وسنيه ٢٧٢٩ينناير  ١٢ولد عا  الفيزايء مي يو كاكو دتناري  

و ننامر منند    ى الننو اي  املت نند  للع ننل يف أع ننال التنظينن  دعنند  ،تيبتينناوالننداه من نندراً مننن أوننول 
 .٢٧٩١الزلزال املدمر الة  ضرب سان ةرانيييكو عام 

مينننث التقننننأ ادنننو  ةمنننه ألول منننر  يف  منننند   ،كنننان والدينننا اي نينننا مهننننامرين   ى النننو اي  املت ننند 
 .وأجنبنا اثننا منن ا وتنه  ا نل املخنيم ،إلعتقال ال  امتجز ةيها األمريكيا منن أونل اي يخمي ا  ا

ودين ا كان مالباً يف مدرسا كودريل الهنانويا يف  ،اجنةب كاكو  يل جمال العلوم منة أن كان مفًو وغ اً 
و يف  ايا املطا  كان ييتخدم مرآب منزلا من أمل الدراسا و مراء التجارب استقر كاك  ، ولو ألتو

ومننننن  ننننناك انتقننننل   ى مامعننننا   ،٢٧١١ميننننث ختننننر  أوً  يف هيننننم الفيننننزايء عننننام  ،يف مامعننننا  ارةننننار 
ومرنل علنأ  رمنا الندكتوراه يف عنام  ،اإلشنعاع  نناك كاليفورنينا يف د كلني مينث كنان يع نل يف خمتند

٢٧٩١. 
  دما ا ي  دعد ة   هر   من ولكنا استدعأ ايل ،يف العام التايل ماضر كاكو يف مامعا درينيتون

وجنننا مننن ا  ننراع يف املعننارك عننندما  ،ذلننح و ننناك تلقننأ تنندريباً ليرننبح ضنن ن وننفو  هننوا  امل ننا 
 . ٢ميتنام هبل وهت هر  من موعد نقلهانتهت مرب ة

  :احلياة الشخصية 
 .ولديا ادنتان مي يل وألييون متزو  من شيزو

  :حقائا ع  ميشيو كاكو
وميتقبل العقل أوب ت من دنا الكتن  األكهننر مبيعناً لند   ،وةيزايء امليت يل ،امليتقبل كتبا ةيزايء

مينث  ننه هنا ر  ،ا ديند و نو منةيع   ى كناكو  سنم " كنارل سنامان " ،ي   آر  دينل ،نيويورك اتميز
وت عهنند الننريي  رجيننان انرننم  ننو وآ ننرون   ى  ،علننأ تبينني  العلننم د ننكل مينند مننا يفه ننه ا  يننع

ظهر يف العديد من الدامج و ه  اليفر عد الزمن ، لألسل ا النوويا  ول الهن انينا منا ره مركا 
 .وهر  مهنل العو     ى امليتقبل

  :اإلجنازا 
 مينث  ،كناكو معظنم تعلي نا املهني يف كلينا املديننا يف نيوينورك هري ،منة  ك ال تعلي ا اواص

وهند كنرس   . إلضناةا   ى ا سنتة  يف الفينزايء النظرينا   henry semat chair لنل  رمنا

                                                           

(1)  https://www.arageek.com/bio/michio-kaku . 

https://www.arageek.com/bio/michio-kaku
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كاكو الكهن  من أع الا للب ث عن نظريا مومد  وامد  ميكن أن تومد نتايج الد  آين نتاين 
 .اليادقا يف ةيزايء الكم

 وكان ادرن  سهاماته  و امل اركا مع اجم وعنا أ نري منن العل ناء يف ونياغا نظرينا مقنل األواتر، 
 .ظريا األواترو و ةرع من ن

  وت  ،مقالا عل يا ةرًو عن عند  كتن  ٩٩وكجزء من ع لا و وثا هام كاكو دتألي  أكهنر من
 م لفاته املن ور  ذ     ى مدو  أدعد  عل الفيزايء أكهنر سهولا لغ  املتخررا.

  كتادننننه األولhyperspace،  كننننان مننننن أكهنننننر الكتنننن  مبيعنننناً وةقنننناً   ٢٧٧٢الننننة  ن ننننر عننننام
أ   مهننو  كنناكو ،  ٢مك ننا كننان وامنند مننن اكهنننر الكتنن  العل يننا مبيعنناً يف العننا  ميننزلنيويننورك ات

 وعلننننأ منننر الينننننا كننننان يظهنننر  نتظننننام علننننأ هنننننا   ،لن نننر العلننننم   ى معلننننا وامننند مننننن امل ننننا  
BBC   وهنا  discovery   إلضاةا  يل هنا CNN  كان كاكو يقدم   ما سب  ضاةا   ى

 explorations in science withو  ،Science fantastic دنرامج  ذاعينا مهننل 
Dr Michio kaku  

 ميشيو كاكو مؤلفا  : ثاينالفصل ال
  :مؤلفاته

1) Beyond Einstein: The cosmic quest for the theory of the 

universe , september1, 1995 

2) Einstein’s cosmos:how Albert Einstein’s vision 

transformed our understanding of space and Time (great 

discoveries) May 16, 2005. 

3) visions: How science will revolutionize the 21
st
 century 

and beyond March 4, 1999  

4) hyperspace: A scientific odyssey through parallel universes 

, time warps , and tenth dimension , October 1995 

5) parallel world’s: A journey Through creation higher 

dimensions, and the future of the cosmos February. 14, 

2006 

                                                           

 املرمع الياد .  (٢)
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6) physics of impossible: A Scientific explorations into the 

world of phasers, force fields , teleportation, and Time 

travel.March 11, 2008. 

7) physics of the future: How science will shape human 

destiny and our daily lives by the year 2100. February 21, 

2012. 

8) the future of the mind: The scientific quest to understand, 

enhance, and empower the mind.February 17, 2015. 

9) the future of humanity: Terraforming Mars, interstellar 

travel, immortality, and our destiny beyond earth. February 

20, 2018. 

10) the god equation: The quest for a theory of Everything. 

April 6, 2021
(1)

 

 نظرة على أبرز مؤلفاته:
 :كون اينشتاي 

ويت نند  كنناكو يف  ننةا الكتنناب عننن ألنند  أين ننتاين دووننفه العبقننري واألسننتاذ شننار  الننة ن 
يعننند أين نننتاين وامنننداً منننن أعظنننم العل ننناء يف اتريننن  ، واهليئنننا ال نننه   الننن  مبعنننت يف أذ انننننا  يل األدننند

ه ختتنار ولني  منن العجين  أن  ،ةإسهاماته العل يا جتعله هي ا كب   تطاول  سن   نينوتن ،الب ريا كلها
دننل  ن الكهننن ين يعتدونننه وامننداً مننن مايننا شخرننيه  نني األكهنننر  ثنن اً يف  ،جملننا اتر رمننل القننرن املاضنني

 .األلفيا املاضيا
 ، ن التكهنا  ال  تنبأ أين تاين يف املاضي كانت من الع ن  والتبرنر  ينث أ نا تت قن  اآلن

كاأله ننار الرننناعيا والليننزر من ننتاين رغننم ومننو  أمهننز  وتقنيننا  متقدمننا   تكننن مومننو ه يف عرننر أي
 . ١م لنانو وأمهز  رود أموا  ا اذدياوأمهز  الك بيوتر الفايقا وتكنولوميا ا

واليوم حترد تنب ا  أين تاين موايز نودل ملرل ا عل اء أ رين ؛ ة ا ةتا  مايد  أين تاين 
ال  ذ بت  ٢٧٧3وأكد مهنال علأ ذلح مايز  نودل عام  ،وار  اليوم مبهنادا ةتوما  عل يا مديد 

                                                           

(1) https://mkaku.org/home/publications/ 
مي ننننننيو كنننننناكو، كننننننون أين ننننننتاين، ترأننننننا شننننننهاب ايسننننننا، م سيننننننا  نننننننداو  للتعلننننننيم والهنقاةننننننا، القننننننا ر ، الطبعننننننا (١)

   ٩م ص  ١٩٢٩اليا سا 

https://mkaku.org/home/publications/
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ألنهنيا من الفيزايييا اللةين أثبتا درور  غ  مباشر  عن مري  حتليل مركا النجوم النيوترونينا املز ومنا 
 ١٩٩٢وأيرنناً مننايز  نودننل لعننام  ،٢٧٢١يف الينن اء ومننو  أمننوا  ا اذديننا النن  تنبننأ  ننا أين ننتاين عننام 

مالا ةيزايييا   يو  ،يي أ مبكهنفا  دوس_ أين تاين ثا ةيزايييا دعدما أكدوا ومو  ماال  ةان  ا ثو
 .٢٧١٢مديد  تومد هرب الرفر املطل  كان أين تاين هد تنبأ  ا عام 

مهنل الهنقوب اليو اء والتليكوب الوسلكأ  ويوماً دعد يوم  يزال الكهن  من التنب ا  يتأكد ؛
كلها وار    ،الرخ ا مداً وكةلح احللقا  والعدسا  ال  تنبأ  ا أين تايناملعرو   سم اا وعا 

 .أ وا  ييتخدمها الفلكيون اليوم
مهنننل " الهنادننت  ،ومننا أ طنناء أين ننتاين وننار  اليننوم تعنند  سننهاما  كبنن   يف معرةتنننا  لكننون

أننه حيتنو  أكند تركينز  ومند العل ناء أن  نناك  لنيًو هنوايً علنأ ،الكنوي " والنة  أعِتق ند أننه  فنو  كبن  
ويتنناول الكتناب يف ا نزء األول مننه الرنور  الن  ختيلهنا أين نتاين اول منر  عنندما  ،  ٢مللطاها يف الكون

و نو ، كي  ميكنن أن يبندو شنعاع الرنوء  ذا اسنتطاع العندو  نواره ،كان يف اليا سا ع ر  من ع ره
ونظرينننا اانننا    ،ا نظرينننا القنننو  لنينننوتنحيننناول أن حينننل لغنننز التنننناهض دنننا أ نننم نظنننريتا يف النننزمن ومهننن

 ،وأين ننتاين  ننول  هنننه كننان يننر  أن وامنند  مننن  نناتا النظننريتا  دنند أن تيننق  ،والرننوء ملاكيننويل
 .و و ما مد  دعد لنظريا نيوتن

ويف ا ننزء الهننناي مننن الكتننناب يت نند  كنناكو عنننن هنندر  أين ننتاين علننني اوننرو  دترننور مديننند 
اسنننتطاع  ،و سننتبداله  حننننناء الينننطح األملنن  دقنننو  نينننوتن ،الزمنننان واملكنننانللجاذديننا تنبنننع منننن احننناء 

 .أين تاين أن قر  دترور مديد ومبدع للجاذديا
لنظرينا  وت ا زء الهنالنث منن الكتناب يركنز أكهننر علني ة نل آين نتاين يف اونرو  دترنور ين  ي

  األواتر الفايقنام  عليهنا نظرينا ودظهنور نظرينا مديند  يف العقند املاضني أملن، ااال املومد اواوا دنه
النظريننا النن  سننيت د  عنهننا  كتننور كنناكو دتفاوننيل أكهنننر يف كتبننا الومقننا أ ننة   ننيأو نظريننا  م _ و 

 .الفيزايييون يف  عا   تقييم اع ال أين تاين ككل
 و ال غل ال اغل  يل مديند منن العل ناء   نظريا كل شيءمواليوم وار التياد   كت ا  

والينوم ،  (the god equation) و موضنوع الكتناب األ ن  لندكتور مي نيو كناكوالط نوما و ن
ودعد مرور أكهنر من مخيا عاماً علي وةا  أين تاين ظهنر  نظرينا اعتند  مرشن ا لتكنون نظرينا كنل 

وتعتنند ،  ١منظريننا تومنند نظريننا الكننم ونظريننا النيننبيا معنناً ةي ننا يينن أ " نظريننا األواتر الفايقننا " ،شننيء
                                                           

 .١املرمع نفيا ص  (٢)
 . ٢٧٩املرمع نفيا ص  (١)
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يقننول ن النظريننا  نني الومينند  الباهيننا علنني الينناما العل يننا دعنند أن ةننند  أيننع النظننراي  األ ننر  ننةه 
و ناك امت ا    ،   ن نظريا األواتر مرش ا لتكون األوةر مظاً ة ا النظريا النهاييام :ستيفن وايند 

  املومننو ه يف كبنن   اليننوم أنننه يف الل ظننا النن  منند  ةيهننا ا نفجننار الكبنن  تومنند  أيننع الت نناثو
 سننا ملينار ٢3٫٩أي  نننا اذا رمعننا  لنزمن ايل  ،نف  الرأي الةي كان أين نتاين ين من دنه الكون و و

ينةكر وينأ أننه ، أين نتاين  نا تنبنأ الن  الكونينا الومند  ن هد أن ميكننا الكب  ا نفجار مدو  وهت
ك ننا سننيطر  عليننه ميكانيكننا الكننم   سننيأق يننوم تيننيطر ةيننه نظريننا األواتر علننأ مقننل الفيننزايء  لرننب 

  .موال او يا سنا املاضيا
 :visions كتاب رؤ  مستقبليه

وكعنا    كتنور مي نيو كناكو   ،يدور  ةا الكتاب مول امليتقبل غ  ا دو  للعلنم والتكنولومينا
درن ا وت  نةا الكتناب جنند ، ها م رمبا دعند ماينا عنام أو أكهننر كعا  ميتقبليا  ةهو يب ث ةي ا  و

لعننا  وننام  مك ننا وعلننم وع ننن  يت نند  عننن التقنندم العل نني الينننريع واملتومنن  و ننو   قلننو منننن 
دنل  نو كتناب مبن   ،ةهنو لني  جمنر  أةكنار وأمنوم ،مك ا العل اء الةين جيعلون  ةا امليتقبل ممكنناً 

 .علأ أس  ةيزايييا واض ا

كن  يف الغالن  ومهنا نظنر و ذا كانت معظم التنب ا  عن امليتقبل هند ة نلت دينب  أ نا تع
ولكننن  يرنندق  ننةا علننأ كتنناب "ر ي  ،ومهننا نظننر ضننيقا وشنناذ  اميننا ً   ننيو  ،شننخ  وامنند ةقنن 

 ٢٩عاملناً منن ختررنا  خمتلفنا علنأ مند   ٢٥٩كناكو مبقادلنا اكهننر منن  ةقند هنام  كتنور مينتقبليه "
 ،املينننتقبلعلننأ ومهننا نظننر ةر ينننا دننل  ننو موسننوعا يف علننوم  ةهننو لنني  كتنناب عنننا   حيتننو ن سنننوات

وثننور  الك بيننوتر والك بينننوتر  ،يت نند  ةيننه الكاتنن  عننن اإلنينننان ييننيطر علننأ املننا   واحلينننا  والننةكاء
   ،الينايبور  والك بينوتر النهنايي :ومادعند الينيليكون ،واآل   الن  تفكنر ،والكوك  النةكي ،اوفي

عرننر  هنني ننل انت :يت نند  عننن موضننوعا   طنن   مننداً وت ننكل ثننور  ذ نيننا يف العرننر الننرا ن مهنننل
 ونوق ميناتننا  :وههنر الينرمان ،ال خرنيا أ " .وشفرا  ال "  . ن ،البيو مزيئياوالهنور   الب ر ه !

ك نا يت ند  يف أمند ةرنول الكتناب عنن الطن  ا زيئني  الطن  _ _ و و  نا يت د  عنن ثنور  يف
  يري   كتنور كناكو  ،وا ستنتياخ وتر يم األمفال ،والعي    ى األدد ،والرلا دا العقل وا يم

 ،وميننتقبل الكننم والووننول   ى النجننوم  أةكنناره عننن مينننا  عننا  مدينند وشننجاع وثننور  الكننم مالكننوانتم
 .وووً    ى أن نربح سا   املكان والزمان ،حنو مرار  كوكبيا
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والكتننناب إب ترنننار يت ننند  يف ا نننزء األول مننننه عنننن التطنننورا  امله نننا الننن  تنتظنننر  منننن ثنننور  
 ،والن  دنندأ  مننة مند  تغنن  شنكل مياتنننا  لكامنل ةاإلترنا   واألع ننال والطن  والتعلننيمالك بينوتر 

 .ويعتقد  كتور كاكو أ ا ستعطينا القدر  يوماً ما علي وضع الةكاء يف كل مزء من كوكبنا

يت نند  عنننن الهننننور  الننن  ي ننهد ا عنننا  البيولومينننا ا زيئينننا والننن   وت ا ننزء الهنننناي منننن الكتننناب
 .يف النهايا القدر  علي تعديل أشكال مديد  من احليا  وونع ا ويا ومعا ا  مديد ستعطينا 

وت ا ننزء الهنالننث مننن الكتنناب يت نند  عننن الهنننور  الك وميننا والنن  سننتعطينا الننت كم يف املننا   
  :وةي ا يلأ عر  لبعض من أةكار الكتاب والكتاب    ٢مذاهتا

 ن األع نند  الهنوثننا للعلننم  نني املننا   واحليننا    :اإلنســان يســيطر علــي اســادة واحليــاة والــ كاد 
وعلننني األرمنننح سيينننجل امل ر نننون أن ه نننا اإلجننننان العل ننني يف القنننرن الع نننرين كنننان  ،والعقنننل

والن  متهنلنت يف حتطنيم  ،الك   عن العناور األساسيا ال  تعت د عليها  ةه األع د  الهنوثا
  ١متر اإللك ويوةح شفر  نوا  اوليا وتطوير الك بيو  ،نوا  الةر 

وت  ايننا القننرن الع ننرين كانننت ثننور  الكننم  نني الهنننور  العل يننا األكنند و نني النن  سنناعد  دعنند 
 وثور  الك بيوتر. البيو مزيئياا ومها الهنور  األ ر ذلح يف  ظهار الهنورتا العل يتا الكب تا 

 يف ثننرو  األمنم يف العقننو   ن التقندم العل نني والتكنولنومي سننو  حيند  ثننور  كبن     :ثـروة األمــم
و لتنننايل ةنننإن منننوار  مهننننل اوينننال واإلدننداع واإلدتكنننار والقننندرا  العقلينننا واوينننال وتنظنننيم  ،القا مننا

 .التكنولوميا احلديهنا هلي آ ن أكهنر أمهيا من املوار  الطبيعيا واملال

أكهننر منن   ن امليتقبل يت  ور مول التكنولوميا والعلم وتطوير النوعي دقندرا  العقنل الب نري
والنندول النن  تعت نند ةقنن  علنني املننوار  الطبيعيننا مهنننل البنن ول والننة   واملعننا ن الهن ينننا  ،أي شننيء آ ننر
وسننننتكون التجننننار  عامليننننا واألسننننواق مرتبطننننا  ،ألن  ننننةه املننننوار  سننننو  ترننننبح ر يرننننا ،وغنننن  الهن ينننننا

 . 3م لك ونياً 

                                                           

مي ننننننننننننننيو كنننننننننننننناكو، ر ي ميننننننننننننننتقبليا، ترأننننننننننننننا سننننننننننننننعد النننننننننننننندين  رةننننننننننننننان، االنننننننننننننن  الننننننننننننننوم  للهنقاةننننننننننننننا الفنننننننننننننننون  (٢)
   ١ص  ١٩٩٢يونيو  ١٩٩ا  املعرةا، العد  واآل اب،الكويت، ع

 ٢١املرمع نفيه ص  (١) 
 ١3املرمع نفيا ص  (3)
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 ـــور ر ي جنننند  كتنننور كننناكو وت امننند أمنننزاء كتننناب  :ميشـــيو كـــاكو واستشـــرا  اسســـتقبل دكت
ميننننننن    نننننننييت ننننننند  دنظنننننننر  است نننننننراةيا عبقرينننننننا عنننننننن أن امننننننند ادنننننننرن هتديننننننندا  املينننننننتقبل و 

،  ٢م ذلنننننح أن انت نننننار ة وسنننننا  ينننننوم القيامنننننا ،التهديننننند األعظنننننم لبقننننناء الننننننوع الب نننننريموونننننفا
والكتناب النةي  نر  للننور عننام  ،اإليندن واإليبنو  و نو مناميكن أن يهند  دقناء الب نريا ذاهتنا:مهننل

جند ة وس كورو   ١٩١١يت د  عن ة وسا  يوم القياما القاتله واآلن وحنن يف عام  ٢٧٧١
ددون أمل  ايي ما اآلن  ،املت ور يرل   ى ا يل الهنالث والرادع وووً   يل املت ول أوميكرون

 ١٩١٫١ا   كنورو    ى ةهل هرد كاكو مانعاي ا اآلن ميث وول عد  او ،يف اووص منه
 التقدم رغم ال تي  املت د  الو اي  وتتردر ،وةا  مليون ٥٫٢ حنو   ى والوةيا  ، وادا مليون

 ب الفنننننن وس مننننننراء املت نننننند  الننننننو اي  يف الوةيننننننا  عنننننند  دلنننننن  ميننننننث لننننننديها والطنننننني العل نننننني
ارهننام و نني ،  ١ممالننا ٥٢٫٧١١٫٩١٩د  اإلوننا   ةيهننا ووننل  يل وعنن ،وةننا  مالننا ١٢١٫3١١

 .مفزعا هد تتيب  يف ا يار النظام الر ي للو اي  املت د  وللدول ال بيها
وعن الط  ا زيئي يت د   كتور كاكو هايًو  ن امدي امله ا  يف القرن احلا ي والع نرين 

وملعهند الب نو  الطبينا لألمنرا  املعدينا  ،أتوتننا  CDC ملراكز مراهبا األمرا  والوهاينا منن املنر  
 . ي احلد من انت ار األمرا ،يف ةر ريح م يوند التادع للجي  األمريكي

 يت ند   كتنور كناكو عنن العوهنا دنا العقنل وا ينم موضن اً أن ةه ننا أكهننر   :العقل واجلسـم
 يل العوها دنا ةفي ما كان يتم النظر يف املاضي  ،أوبح علي ميتوي أرةع دكهن  من املاضي

 ،أونننب نا ننننري اآلن كيفينننا  ثننن  العقنننل علننني مهنننان املناعننننا ،العقنننل وا ينننم علننني أ نننا شنننعوذ 
ومن ومها نظر ما ةإن العوها دا العقل وا يم عوها  ،و لعك  يف امليتوي ا زيئي واولوي

 .هويا ومغلقا وكل منه ا ي ثر علي ويف اآل ر
 :عوامل متوازية

األساسنيا لنظرينا األكنوان امل كننا  مي يو كاكو يف كتادا األكنوان املتوانينا املعنا رود الفيزاييي 
ك ا أن نظريا األكوان امل كنا لييت نتيجا   ، 3موكي  أن أمد  النظراي  العل يا تيتدعأ ومو  ا

 دل هلا تطبيقاهتا الفكريا والفليفيا أيراً. ،عل يا ةق 
                                                           

 ١3٥املرمع نفيا ص  (٢)
(2)     https://arabic.rt.com/world/1327523  
(3) Michio kaku, parallel woods: Ajourney through creation, higher 

dimensions, and the future of the cosmos, Doubleday, 2004. 

https://arabic.rt.com/world/1327523
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و لنيبا  ،ت     يل ومو  أكوان متعد   األواتر  string theory   ي كد كاكو أن نظريا
ة ع ا نتو  أنغنام األواتر ختتلن   ،  ى نظريا األواتر كل شيء يف الكون يتكون من أواتر وتةدة هتا

والقيني ا  كناإللك ون والفوتنون تتكنون منن  particlesةالةرا  تتكون من هيي ا   ،القيي ا 
 .أواتر

 إلضنناةا  يل األدعنننا  املكانيننا الهنوثننا والبعننند  ،أدعننا  عدينند  لكننن نظريننا األواتر تيننتلزم ومنننو 
ةتن     يل ن نوء  ،تتنةد  األواتر ،ويف  ةه األدعا  اإلضاةيا  الزمي م ي  نظريا النيبيا ألين تاين

ومبنا أن الكنون  ، ةه األدعا  تلت  مول نفيها  يث   نرا نا يف عاملننا ،القوي األردع الناظ ا للكون
وعل نناً ةن هننوانا الطبيعننا  ، ننةه األدعننا  األردعننه املختلفننا يف  ندسننتها العدينند  واملتنوعننا حيتننو  علننأ

 ذاً ة نننن املتوهنننع أن ت نننكل  نننةه األدعنننا  العديننند  أكنننوا ً خمتلفنننا يف يف  ،تعت ننند علننني  ندسنننا الطبيعنننا
 . ٢مهوانينها ومقايقها،  كةا ت    نظريا األواتر  يل نتيجا مفا  ا أنه تومد أكون عديد  وخمتلفا

 ، إلضنناةا  يل ذلننح ي نن  كنناكو  يل أنننه ل اكت ننا  مليننارا  احللننول ملعننا    نظريننا األواتر
ال  ترفها احللنول  األ ر احللول ير  كو ً رايضياً متناسقاً وخمتلفاً عن األكوان  وكل مل من  ةه

 . كةا تدل نظريا األواتر علي ومو  أكوان عديد  ،األ ر  لنظريا األواتر
الكننون ن ننأ مننن  ننول التقلبننا   ،ومننن مهننا أ ننري ةننإن النظريننا الكونمولوميننا املعت نند  مالينناً 

ةإنه من امل كن عل ياً ن وء أكوان عديد  يف  ،ميتد   ى مياما  شاسعه ولكن مبا أن العدم ،العدميا
 .أمكنا خمتلفا من العدم

  :تفسريا  فلسفية
ة نهنًو  ،دل هلا تطبيقا  تفين يا يف العلنم والفلينفا ،نظريا األكوان امل كنا لييت جمر   ةق 

عنا  كعاملننا منن  نول ومنو  النةي يفينر ملناذا يومند   Reesييت نهد كناكو  لعنا   الفيزاييني رين  
لنن يكننون مينئنة مننن امليننتغرب أن  ،مبننا أننه تومنند أكنوان ممكنننا عدينند  :يقنول رينن  ،األكنوان امل كنننا

 .جند ثو ً علأ مقاسنا ومن   ةلي  من امليتغرب أن يومد عا  كعاملنا

عاملننننا ودنننةلح ة نننن امل كنننن أن تن نننأ يف تلنننح األكنننوان عقنننول خمتلفنننا عنننن العقنننل املومنننو  يف 
ودنننةلح ة نننن امل كنننن يف تلنننح األكنننوان أيرننناً أن يتجيننند العقنننل يف أ مغنننا خمتلفنننا منننداً عنننن  ،النننواهعي
ددً   ،ك ا أنه من امل كن يف تلح األكوان أن يومد العقل يف اآل   املتطور  مهنل الك بيوتر  ،دعرها

لعقنل يف جتيندا  يند او لتنايل ة نن امل كنن أن يتج ،من أن يومد يف أ مغنا ديولومينا ةقن  كأ مغتننا
                                                           

(٢) Ibid.p 19 
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و نننةا يريننننا  طنننأ النظرينننا املا ينننا يف العقنننل والننن  تعتننند أن العقنننل  نننو جمنننر  الننندماع ، خمتلفنننا عنننن عاملننننا
 .الب ري

  :فيلايد اسستحيل

Physics of Impossible: A Scientific exploration into the 
world of phasers, force fields, teleportation, and Time travel. 

" أي شنيء غن  ،   Doubleday, new York 2008وندر  نةا الكتناب عنن  ار 
 ةه العبار  ددأ مي يو كاكو كتادا ةيزايء امليت يل الةي ييتك   ةيه املنام   ميت يل  و ممكن "

 .الرما يا األكهنر  اثر  يف الفيزايء

الرننن  األول  ننو تقننا    :كنناكو التقننا   امليننت يلا يف الفيننزايء  يل ثوثننا أونننا  وننن 
ومنن   ةهني ممكننا يف  نةا القنرن أو رمبنا  ،لكنها  تناهض القوانا املعروةنا يف الفينزايء ،ميت يلا اليوم

و ني ت ن ل النقنل الفنوري البعيند ورركنا  مرنا  املنا   والتخنامر  ،د كل معندل يف القنرن النةي يلينا
وتقع تقا   الرن  الهناي علي ماةا ةه نا  ،اعن دعد والت ريح دتأث  الدماع وا متجاب عن الر ي

و ذا كاننننت ممكننننا علننني اإلمنننوق ةهننني ستينننتغرق لت قيقهنننا منننا دنننا آ   وموينننا  ،للعنننا  الفيزاييننني
وت ن ل آ   الينفر عند النزمن والينفر عند الفرناء الفناي  والينفر عند الهنقنوب  ،الينا يف امليتقبل

 .الدو يا

ةهي تناهض هوانا الفيزايء  ،ل آ   احلركا الداي ا وا ستبرارمهن :أما تقا   الرن  الهنالث
 .ولو ظهر أ ا ممكنا ةإ ا ست هنل حتوً  أساسياً يف ةه نا للفيزايء ،املعروةا

يت لي دنظر  ةليفيا  تظهر ةليفا وأةكار الفيزاييي مي يو كاكو يف  ةا الكتاب املهم و و  ذ
علي مد هول الي  وليام أونير " لقد أوب ت ةليفا عرنر و  ،ةإنه   يع   دكل ا ميت يل ، وماً 

  ٢موأوب ت لاها البارما مك ا الغد " ،ما سخاةا العرر الةي يليه
 ل  :ويتيايل  كتور كاكو يف  ةا الكتاب أسئلا رمبا ادعد من الومو  الب ري اليوم علي غرار

 نننل  ييا اسنننرع مننن الرنننوء هسنني كننا يومننناً منننا الينن   نننول مننناي  ه  ننل سنينننتطيع دنننناء سننفن ةرنننا

                                                           

مي نننننيو كننننناكو، ةينننننزايء املينننننت يل، ترأنننننا سنننننعد الننننندين  رةنننننان، االننننن  النننننوم  للهنقاةنننننه والفننننننون واآل اب،  (٢)  
  ٩ص  ١٩٢3يل ، أدر 3٧٧الكويت، العد  
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وحترينننح األشنننياء دقنننو   ن ه وا  تفننناء عنننن أعنننا النننناس هاأل نننر سننننت كن يومننناً منننا منننن هنننراء  أةكنننار 
 ونقل أميامنا عدالفراء اوارمي ه  هعقولنا

  :اسستحيل أمر نسيب
عامننناً مينننت يلا مننننن هبنننل العل ننناء يف ذلنننح الوهننننت  ٢٥٩التطنننورا  العل ينننا الننن  عنننند  منننن 

 ن  ،وكناكو دوونفه عنا  ةينزايء ين من ةن املينت يل أمنر نينى ،اآلن مزءا منن مياتننا اليوميناأوب ت 
 .الدراسا ا ا   لل يت يل ةت ت آةاهاً مديد  وغ  متوهعه للعلم

 .ومهنال ذلح دناء ا ركا   اي ا احلركا والطايرا  والرواري  وغ  ا
 :احلركة بتأثري الدماغ

تنننننننناب عننننننننن مفننننننننا يم ثوريننننننننا مننننننننداً كعا تننننننننا مهنننننننننل مفهننننننننوم ويت نننننننند   كتننننننننور كنننننننناكو يف الك
متيايًو  ل سيأق اليوم  ،او العقل ةوق املا   ،و و يعي احلركا دتأث  الدماع  ٢م"اليايكوكاينييي "

الننةي نينننتطيع ةيننه حترينننح األشننياء دتنننأث  النندماع ةقننن  ه  ننل ميكنننن ل ننخ  م نننلول أن ينننت كم يف  
كرسيه املت رك دقو   ماغنه ةقن  ه اهن ب م نروع "الكتادنا علني اآللنا الكاتبنا  لتفكن  " منن الت قن  

وعننن مرينن  تنندريبا  عقليننه  ،ا زيننيمننع اسننتخدام التغةيننا الرامعننا احليويننا ملينناعد  املرننادا  ل ننلل 
 .استطاع    ء كتادا أل دييطا علي شاشا احلاسوب

  :الروبوات 
ةالكاينننننا   ،يعتقنننند الفيزايينننني رومننننر دينننننرون مننننن  كيننننفور  أن الننننةكاء األوننننطناعي ميننننت يل

ولطاملنا ، امليكانيكيا ال  ميكنها أن تفكر ومتتلح الوعي اإلنيناي مينت يلا وةن  هنوانا نظرينا الكنوانتم
ةهننل سننيأق يننوم وترننبح ةيننا ا    مننن الننةكاء  ،كننان وعنني األلننا مننن األشننياء املهننن   للجنندل ةليننفياً 

مهننل احلن  والكنره والتعنام  وال نفقه واونو  وا اثر   ، يث متتلح القدر  علي ةهم امل اعر الب ريه
أوننب نا نننري أ ننا  شننركا اليننوم  و ننل سننتت كن ا    مننن اختنناذ هننرارا  ذاتيننه دنفيننها ه والبهجننه ه

و نو أمنر متوهنع  ،ع وها مهننل مومنل و تيينو وغ  نا تقنوم دبنناء سنيارا  ذاتينا القينا   دنجناق عظنيم
 .اإلنت ار يف امليتقبل القري 

متكننا مواسنني  والرودننوات  مننن اإلمينناس ميعنن   ديننل ميننت  م سنن  مايكروسننوةت ةن 
  ١م..... .أوع  من املتوهعدبيئتها ا يطا  ا والتفاعل ديرعا و ها معها 

                                                           

 ٢٢٢املرمع نفيه ص (٢)
 ٢٢٩املرمع نفيه  (١)
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 ،وي   ميت   يل أن تطور الرودوات  سو  يكون ال   األكد التايل رغم املعوها  املومو  
وعنندما ترننل الرودننوات   يل ذكناء هرينن  مننن ،    أن األ نا  مانالننت ماريننا يف أمناكن عنند  يف العننا 

أن نتينأل منا ي منظومنا القنيم     أنننا  ننا جين  ،ذكاء اإلنيان سو  يرنبح  نناك سنوق ضنخم هلنا
والينوم أونب نا  ،ةتقدم ما ي ددون هيم  و  راب مطلن  ،األ وهيا ال  جي  أن تتبعها  ةه اآل  

 .نري أمور شاذ  دداةع العلم
  :هل إبمكاننا رؤية اسستقبل

ألن  نةا قنال   ،ي   كاكو  يل أنه من الرع  التوةي  دا التنب   مليتقبل والفيزايء احلديهنا
 .ولي  العك  ،يجا حتد  دعد اليب  ن النت ،أي هانون اليب  والنتيجا ،اليببيا

  :اخللود اإلنساين
ملينننار عرنننبون املومنننو  يف  ٢٩٩كننني حنقننن  اولنننو  ةإنننننا حنتنننا   يل نقنننل  ي ننن  كننناكو  يل أننننه

لن  علني ماولننا يف ودين ننا جن ،وكنل منهنا دنندور  مترنل دعند  اآل   مننن العرنبو   األ نر  ، ماغننا
غرةا الع ليا  سيتم نقل العربو   عربو ً ةعرنبو ً  يل رودنو  جيلن   نورا  ودين نا نكنون واعينا 

سنو  كنو  ضن ن ميند  املتنداعي وننتقنل للخلنو  ضن ن أمينا    تفني  لنةكراي   ، ة  الع لينا
 .واألم  ون أن نفقد الوعي ،و ل خريا نفيا
  :فيلايد اسستقبل

physics of the future: How science will shape human 
destiny and our daily lives by the year 2100. 

 ،١٢٩٩ييعي  يل التنب  مبنا هند سنيكون علينه العنا  عنام  ،ويف  ةا الكتاب اهلام ملي يو كاكو
ةكننل  ،ا سننريعا الن ننوألننننا اليننوم نعنني  يف مقبننا عل ينن ،مه ننا مرعبننا ١٢٩٩م نن اً  يل أن التنبنن  دعننا  

وعجلا اإلكت اةا    تعد تتوه  وما كان  ألم   ، هيقا  ناك مديد لي كي علي الرعيد العل ي
مننن التقنندم التكنولننومي الر ينن  وتطننور وسننايل  ،مل نناً أضنن ي اليننوم واهعنناً نعي ننا ونل يننا ون ننعر دننا

 يننث أن امليننتقبل  ،ومي والطنن ا ترننا   احلديهنننا والتقنندم يف جمننال اهلندسننا الوراثيننا والنننانو تكنولنن
   أن م لن  ةينزايء  ،و ذا كاننت مه نا التنبن   ملينتقبل ونعبا ،أوبح حي ل دا مياتا الكهنن  والكهنن 

امليت يل وعوا  متوانيا وكون أين تاين وعن مري   وثا الع يقا ةليفياً وعل ياً لينوا  مويله  شح 
 .١٢٩٩  ن عام سيري  هي ا كب   مين ا يت د  عن العا  

 ن مننا تننراكم مننن املعرةننا العل يننا يف العقننو  القليلننا املاضننيا ةقنن  أكهنننر ممننا تننراكم  ننول التنناري  
 .سو  تتراع   ةه املعرةا من مديد عد  مرا  ١٢٩٩و لول عام  ،اإلنياي ةسر 
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 ،قبليف    ةا الكتاب أع ال العل اء النروا  يف جمنال دنناء تقنينا  منن شنأ ا أن تغن  املينت
و ننو لنني  كتنناب  يننال عل نني هنند يقننرأه الننبعض للتيننليا دننل  ننو كتنناب مبنني علنني أسنناس عل نني متننا 

 .وجتارب معتد 
 ،العقنل يين و علني املنا   ،مينتقبل احلاسنوب :والكتاب يت د  عن موضنوعا   امنا مهننل 

  مينننتقبل ماهنننا النجنننوم ورمنننو ،تكنولومينننا الننننانو ،مينننتقبل الطننن  ،مينننتقبل النننةكاء اإلونننطناعي
 .١٢٩٩ميتقبل الب ريا ويوم يف ميا  عام  ،ميتقبل الهنرو  ،الفراء

يبنندأ الكتنناب مبقولننا  امننا تلخنن  الكهننن  مننن ةليننفا كنناكو و نني م مدامننوراي  امليننتقبل  نني 
  ٢مونيتون ت رشل.   مداموراي  العقل

و  أين تاين "و " كون  و و كتاب قتل  عن كت   كتور كاكو اليادقا مهنل " عوا  متوانيا "
   أننه ي نبه كتناب " ر   " والنةي  هن  ةينه كين  سنيتطور العلنم  نول العقنو   "ةيزايء امليت يل "

دنننل  ،وي ننن  كننناكو  يل أننننه ي نننعر  إلمتننننان نظنننراً لت قننن  نبوءاتنننه الينننادقا يف ذلنننح الكتننناب  ١ماملقبلنننا
دنل  يل  هنا ومك نا ع نرا   ،ينهم ن اً دتواضنع  يل أن  نةا   يعنو   ل ،وتت ق  يف املوعد النةي ذكنره

 .العل اء الةين التقي  م أثناء  ليفه
ومن ال ايع أن التنبوءا  امليتقبليا   ة يف األغلن  الكهنن  منن الوهنت وهند رأيننا منهنًو دعنض 

غننن  أن  نننةا الكتننناب حتدينننداً أكهننننر تنننوغًو يف ، نبنننوءا  أين نننتاين تت ننن  دعننند رميلنننا ديننننوا  مويلنننا
ل د نكل عل ني منع منا ميكنن أن يطنرأ مينتقبًو ومنا ي ةنرص الب نريا يف التعامنل ةهنو يتعامن ،امليتقبل

و ذا كنان كنناكو يف ةينزايء املينت يل يت نند  عنن مادعنند  ،منع املينتجدا  ومرنن  الب نريا د نكل عننام
الكتنناب ونندر عننام ، يت نند  عننن مادعنند مايننا عننام تقريبننا ةإنننه  نننا ،ألنن  عننام يف دعننض امليننت يو 

١٩٢١. 
 1711جريئاا وختيل العامل عام واآلن ك  

وا واتننننا سنننتكون علنننم احلاسنننبا  والننننانو  ،سنننو  نرنننبح دقننندرا  اسنننطوريا ١٢٩٩يف عنننام 
ةهنننني  ،واأل ننننم مننننن ذلنننح كلننننا نظرينننا الكننننم ،والتكنولوميننننا احليوينننا ،والننننةكاء اإلونننطناعي ،تكنولنننومي

 . 3ماألساس الةي هامت عليه كل النظراي  اليادقا

                                                           

  ٩ه، ص  ٢٢3٢مي يو كاكو، ةيزايء امليتقبل، ترأا مارق رشيد عليان،  ودارا  االا العرديا  (٢)
 ٢١املرمع نفيه ص  (١)
 ١٥املرمع نفيه ص  (3)
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وسننكون هننا رين علنني حترينح األشننياء عننن  ،حلواسنني  أةكننار سننو  تقنرأ ا ١٢٩٩ويف عنام 
وسنننو  يكنننون لننندينا أمينننا  مهنالينننا _ رمبنننا تعننند نراعنننا األعرننناء الرنننناعيا الينننوم مهننننل األمنننرا   ،دعننند

 ،ةهنةه األعرناء متتنان  لقنو  الكبن   ،الرناعيا القادلا لل ركا دتأث  الندماع  ني شنيء منن  نةا القبينل
ولننن نركنن  مركبننا   ريننا تينن   ،وسنننطيل أع ننار  ا مننع ا يننم الب ننري _متواةقنن ،غنن  هادلننا للعطنن 

 . لوهو  و كا مركبا  ملياء حتل  من نفيها ددون وهو  وسيقوم اإلنيان  لووول  يل النجوم القريبا
وعلني الننرغم مننن أن  ننةه األةكننار هنند تبنندو  ياليننا    أن دننةرهتا يننتم وضننعها اليننوم مولنننا يف  

ةعن مري  النانو تكنولومي سو  نربح هنا رين علني أ نة شنيء وحتويلنا  يل شنيء أ نر  ،كل مكان
 .وعن مري  معا    الكم ميكن مل شفر   طوع امليتقبل العريرا ،متاماً 

  :العقل يسمو علي اسادة ،مستقبل احلاسوب
 سنو  متن ننا هندرا  ١٢٩٩ ن النهرا اليريعا ال  ست ققها هدرا  احلاسوب  لنول عنام 

وعنن مرين   ميناء  دينيطا  ليند أو  لنرأس  ،ةت كننا من الت كم يف العا  ةسر  مبجنر  التفكن  ،مة لا
 سو  نفعل ما نريد 

واليوم أوب نا نري اهلوات  الةكيا وال  تفعل الكهن  من املهام مبنتهي اليهولا وهد حتق  ةعًو 
وامليناعد  ،ك  اليد و وكا الرغ  علي أي نرالقيام دبعض املهام مهنل التروير الةاق مبجر اإلشار  د

ال خري لألمهز  احلديهنا والةي أونبح يقنوم مبعظنم املهنام مبجنر  درجمتنه مينبقاً او الت ند   لينه عنن 
دعد ومل  ما تريد منه ةيو  يقوم تلقايياً دتنفية ما تريد من ترفح دعض املواهع امله ا  لنيبا لح 

 نا نري املننانل الةكينا والن  تتفاعنل منع امتيامنا  الب نر د نكل ك ا أوب  ،او مل  البقالا او غ  ا
والينتاير واألننوار  ملننزل  ،سهل ومة ل ةب جر  النظنر او اوطنو حننو البناب منهنًو سنو  ينفنتح تلقاييناً 

 .وغ  ا يتم التعامل معا ا  لةكاء ا وطناعي املتفاعل مع الب ر واملدمج ميبقاً لتلبيا امتياماتنا
  :العقلمستقبل 

the future of the mind: The scientific quest to understand, 

enhance, and empower the mind. 

يف  ةا الكتاب يعاجل مي يو كاكو هرااي الدماع الب ري عن مري  استخدام أمد  التقنيا  
 الرسم اليط ي إلوندار البنوني ون PETوامليوما  امليتخدما يف علوم امل  واألعراب مهنل تقنيا

الترننوير  لننرنا املغناميينني و ننةه اآللننا دنندور ا نو تنننا درننور  مفرننلا للنندماع احلنني   MRIوتقنيننا 
ومننا كننان سننادقاً  ر ً مننن اويننال العل نني أوننبح اآلن واهعنناً  ،PETدتفاوننيل أ ق مننن مننن ميننوما  
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ير األمنوم والنت كم يف العقنل واألةنااتر ةلم يعد تيجيل الةكراي  والتخنامر عنن دعند وترنو  ،مد  اً 
 .وحتريح األشياء عن مري  األةكار أموراً ممكنا ةق  دل   ا تت ق  ع لياً 

ويف  ننننةا الكتنننناب يقنننندم لنننننا كنننناكو نظننننر  موثقننننا ومة لننننا علنننني الب ننننو  النننن  جتننننري يف ارهنننني 
رمبنا سنيكون لندينا  ،املختدا  يف العا  وهند دنينت علني أمند  التطنورا  يف علنوم الندماع واألعرناب
ورمبننا سنيننتطيع هريبنناً  ،يف يومنناً مننا مبننا ذكيننا مننن  وهلننا تترنناع  هدرااتلننةكاء الب ننري ا   املننرا 

والنت كم يف  ،وارسال أةكار  منول العنا  ،حت يل خمزون عقولنا علي مهان ماسوب عربون ةعربون
يت د  كاكو عنن ع نل العقنل ويف  ةا الكتاب أيرا   ، األمهز  والرودوات  ةق  عن مري  الدماع

ويطبقهننا لتقندر ةهنم مديند لل نر  العقلنني  ،ةقن  دنل  ننه يعنر  مريقننا مديند  متامناً للتفكن   لنوعي
 .والةكاء الرنعي والوعي اوارمي

 تعقيب
وأ م م لفاته و و دنو ه وعامل مياته ،دعر  ميا  الدكتور مي يو كاكوالب ث ودةلح ينتهي  

وما كان يف املاضي يعد من  ،و نه ملن املهم أن نطرق مهنل  ةه األةكار الهنوريا والعل يا ،شح عا  كب 
ومننا  ننو أهننرب  يل احللننم  لنيننبا لنننا  ننو واهننع معننا   لنيننبا لألميننال  ،هبيننل اويننال أوننبح اآلن واهعنناً 

 و ذا كننننان البامننننث ،ومه ننننا البامننننث  اي نننناً  نننني الب ننننث عننننن ملننننول لل  ننننكو  احلياتيننننا ،القا مننننا
 .ةإن الفيليو  ييتخدم العقل ،ييتخدم األ وا  الفيزيقيا

علي  ،و ذا كان من الطبيعي أن تطرق مهنل  ةه التطورا  العل يا م اكلها الفليفيا والنظريا 
وننعيد املوهنن  األنطولننومي للكنناين ةننإن املنعطفننا  األديننت ولوميا النن  عرةهننا اترينن  العلننم منننة الهنننور  

تهننن   مننن تيننا    ةليننفيا ع يقننا  لنن  أملقتهننا املومننا الرادعننا مننن العلننم ومنناةننإن الهنننور  ا ،الكودرنيكيننا
هلنني تيننا    مه ننا يف ظننل  ،مننول القننيم والومننو  اإلنينناي واحلنن  واونن  وا  ننال واملفننا يم الفليننفيا

ةهننل سننظل حنناةي علنني  نينانيتنا أم أن املومننا  املتومقنا سننتجرةنا  ، نةه الهننورا  العل يننا املتومقنا
 لألدد ه 
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 اخلامتة
 ،يف  ةا الب ث ماولنا أن نناه  هرنيا الندماع والنوعي لندي الفزاييني املعاونر مي نبو كناكو 

واليوم  ،و  شح أن القريا مه ا وشايكا وكانت و  نالت أمد أدرن القرااي يف اتري  الفليفا والعلم
وأوب نا نري تفاويل  هيقا عن الدماع الب ري ألول منر   ،القي التقدم العل ي ددلوه يف  ةه القريا

 ،و ي  لرغم من كو ا أ وا  مبيا  PETأو  MRIأو  EEGمهنل من  ول ميوما  الدماع 
ةهنننةه األ وا  غننن   شنننكل  راسنننا الننندماع وأونننبح ممكنننناً ر ينننا  ،   أن للفينننزايييا  وراً رنننورايً ةيهنننا

وأوننب نا نتجننول  ا ننل النندماع ونننري  ثنن  األةكننار وامل نناعر املختلفننا  ،النندماع مننن النندا ل ألول مننر 
 علينا.

 ،ويت نند   كتننور كنناكو عننن دننناء  ريطننا النندماع عرننبو ً ةعرننبو ً مبقنناً لليننيناريو األمريكنني
ننه سنيفتح آةاهناً مديند  يف ةهنم الندماع وةهنم أواأل نم  ،م يف اترين  العلنمو و م نروع هند يكنون األعظن

مننا  ،املنر  واحلننروب أورمبننا يف النهاينا القرنناء علنن ،وةهننم اليننلوك الب نري ،األمنرا  العقليننا  لطبنع
 .نفهم أنفينا    سنكون ها رين علي ةهم العا  من مولنا

 نظريا أ ا ا ،  تراوه يف الفيزايء النظرياله نظريا يف الوعي نتيجا  و كتور كاكو 
" ت كنند  ننةه النظريننا ةكننر  أن احليننوا   ترنننع كوذمنناً للعننا   ينن  املكننان " نمكننان الننوعي 

ويرننعون  ،دين نا يف عنا  الب نر ةناألمر يتخطنأ ذلنح ،و ي  عوهتها دبعرنها النبعض د نكل ريني 
وهنند عننر   كتننور مي ننيو كنناكو الننوعي يف  ننةه  ،لنن كوذمنناً للعننا   ينن  الزمننان  يل األمننام و يل او

ع ليا  ل  كوذ  للعنا  إبسنتخدام  ارا  تغةينا رامعنا عديند  مبتغن ا  خمتلفنا كدرمنا م :ةنهالنظريا 
مننن أمننل حتقينن   نند  مننا مهنننل  جيننا  الطعننام  ،األ ننر احلننرار  واملكننان والزمننان والعوهننا مننع املتغنن ا  

املينتخدما يف  ره ياً علي أساس عند   ارا  التغةينا الرامعنا ويتم ترني  الوعي ،وال راب أو املأوي
 ونع كوذ  للعا  وعلي  رما تعقيد ا.

  :النتائج

األغلننننننن  يف   ينننننننتم الت ننننننند  عننننننننه علننننننني  ،مي نننننننيو كننننننناكو عنننننننا  ةينننننننزايء نظرينننننننا معاونننننننر 
و نننننننو ذو ر ي اثهبنننننننا  ،لنننننننه اراء معتننننننند  يف الننننننندماع والنننننننوعي وونننننننناعا املينننننننتقبل ،ا امعنننننننا  العردينننننننا

 وما حتد  عنه سادقاً من ر ي وأةكار هد حتق  دعره  لفعل  ول مياته. ، وماً 
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  توول البامث يف  ايا الب ث   ى النتايج التاليا.وهد 
 و  يرننا يه يف الكننون كلننا    الكننون نفيننا ،النندماع الب ننري أمنند اعقنند املخلوهننا  يف الكننون، 

دع ننرا  اآل   مننن  أل ننر ر  ليننا تقريبنناً وتننرتب  كننل  ليننا  ودعنند   ننوايه البننال  مايننا مليننا
والعل نناء اآلن درند  رسننم  ريطننا  ،و نو مننا ميننح النندماع دنينا معقنند  للغاينا ،املوونو  العرننبيا

للدماع ألول مر  يف اتري  الب ريا استنا اً  يل امد  ماتوول  ليا العلم من اكت اةا  وتقنيا  
 .و و ما ميكننا من ةح شفر  الدماع ،مديهنا

 ورمبا سنيتطيع حت يل خمزون عقولنا  ،رمبا سيكون لدينا هريباً مبه ذكيا تزيد من هدراتنا اإل راكيا
عننند شنننبكا  ماغينننا  ،و رسنننال أةكنننار  وعوامفننننا منننول العنننا  ،علننني ماسنننوب عرنننبو ً ةعرنننبون

ورمبا يوماً ما هريباً نقوم دكل منا نرغن   ،ن من الب راأل ر وترسل األةكار  يل  ،تت كم يف ا له
 .ومبجر  التفك  ، ون النط  ده

  التقنيننا  احلديهنننا يف ةهننم اسننرار النندماع رمبننا متكننننا مننن اكت ننا  عومننا   اييننا و م ننه لكننل
 ،الدماغيننا مهنننل الز ننامير و ركنيننون وغ  ننا مننن األمننرا  النن  تنندمر ميننا  املرنناب  ننا األمننرا 

  كبنننار الينننن دننندً  منننن أن يعي نننوا األايم األ ننن   منننن ميننناهتم يف  نننناء وتنننة   ةأنننل ذكنننراي
 .وسعا   ميت تعا ةةرل الةكراي 

  واملفتناق  نو متهنينل املينتقبل  ،دك يا ضخ ا من البيا   احلييا والعامفيايع ل الدماع الب ري
وانعاً يف النهايا سليلا من احلوا   امليتقبليا منع العديند  ،درنع وو  عرضيا دا احلوا  

يقنننيم املننندير العنننام يف الق نننر  أمنننام ا بهينننا نتنننايج  نننةه التفرعنننا   ختننناذ القنننرار  ،منننن التفرعنننا 
 .النهايي

 عن مري  الت فيز ماسودياً  ي أمد األمور امل كنا ،اليايكوكاينييي  أو احلركا دتأث  الدماع، 
 ،وعلي سبيل املهنال ميكن ل خ  م لول متاماً أن يت كم يف كرسنيه املت نرك دقنو  أةكنار  ةقن 

رمبنننا ولكنننن يف  ةهنننل نينننتطيع يومننناً منننا حترينننح األشنننياء ورةعهنننا يف اهلنننواء مبجنننر  التفكننن  ةقننن  ه
 امليتقبل البعيد.

 راء  األةكننارأو القنندر  علنني هنن ، نناك العدينند مننن التيننا    األ وهيننا مننول ال نبكا الدماغيننا، 
 ننل يعني  نةا القنبض علنني اانرم هبنل القيننام  ، نل لنو اسنتطاعت احلكومننا  هنراء  األةكنار ددهنا

ومنا النةي   ل يتياوي التهديد اللفظي الةي يقوم ده شنخ  منا منع التهديند العقلني ه ، رميته
 .ير ن أ  يياء استخدام مهنل  ةه التقا  
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  :التوصيا 
  ك ا امل  عليا العا  املرري الرامل ألد نويل   ،رةا يا دل  و ا   العررالب ث العل ي   يعد

 " عرر العلم " 
 مجر الزاويا اآلن يف ةهةا  و  ،حنتا  ملزيد من التومه حنو أ ا  الدماع والوعي يف ومننا العريب

 .التقدم العل ي
 علمة ل معظم م اكلنا يك ن يف ال ،حنتا   يل تطوير ميزانيا  الب ث العل ي. 
 والتقنننا   العل ينننا احلديهننننا وا  ت نننام دن نننر  ،ا  ت ننام د أنننا امننند  األ نننا  يف جمنننال الننندماع

 .الدوراي  العل يا ال  تدعم ذلح
 ةهننةا  ننو ددايننا  ،ا  ت ننام دتفعيننل  ور ال ننباب ودننناء عقليننا ةليننفيا هننا ر  علنني التفكنن  اليننليم

   الطري  الر يح.
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