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38 (TPS )Theoria Philosophico – Scientificus(  

درآورد، آن زمان اي بشر بتواند منطق و رياضيات خود را بشكل بسيار بسيار گستره در جهان آينده كه 

 – TPS )Theoria Philosophicoشرايط براي زاييده شدن يك نظريه ي جامع كه من اسم آن را 

Scientificus ( نظريه "و يا بعبارتي ساده تر)Theoria(" تئوريا اين قابليت را. نهاده ام، هموار خواهد شد 

در كسري از ثانيه به ما بدهد، حركت سيارات را ) ∞ → n(را  nخواهد داشت كه جواب معادالت درجه 

براحتي پيش بيني كند و در آن هر چهار نيروي كيهاني با هم متحد شده و بتوسط تئوريا قابل توضيح دادن 

دد آن پيدايش جهان را تند بشكلي كه يك نوجوان دبيرستاني آن را بخوبي درك مي كند و مي تواند بمهس

در يك برگه ي كاغذ امتحاني توضيح دهد؛ تئوريا مي تواند براحتي ما را به دركي از ملوكول هاي شيمي، 

سلول هاي زيست و بافت هاي طب برساند بنحويكه مي توانيم بتوسطش توليد مثل غازها را توضيح داده و 

روان آدمي را توضيح دهد و با محاسبات رياضياتي  حتيتئوريا مي تواند برا. راه حل بيماري ايدز را بيابيم

تئوريا مي تواند انسان . مشغول انجام چه كاري هستم z، سال y، روز x تخود مشخص كند كه من در ساع

مي تواند مدل سياسي براي اداره نمودن  "نظريه". ها را مديريت كرده و به فرمول محاسبه ي جامعه بپردازد

مهندسين مجهز شده بتوسط  .آن زمان يك كشور بيشتر نخواهد بود را تبيين كند جامعه ي جهاني كه در

روبات هاي انسان نماي خودآگاه طراحي مي كنند و با كمك فيزيكدان هاي آن عصر، كيهان خلق  "نظريه"

 يدر آن زمان، نظريه روز به روز خود را گسترش مي دهد و دانش و تمامي پيكره ي آن چيز. مي كنند

بشكل ... در آن زمان، ديگر چيزي به اسم رياضي، فيزيك، شيمي، زيست شناسي و. تئوريا: د بود جزنخواه

در آن زمان ديگر نخواهيم گفت ! "نظريه": منفصل از هم موجوديت نخواهند داشت و همه خواهند شد

شايد هم  ادگي خواهيم گفت نظريه دان وسرياضيدان، فيزيكدان، شيمي دان، زيست شناس و غيره بلكه ب

اين نظريه هم اساس فلسفي و هم . تئوريا روياي بشر براي حصول به يك دانش يكپارچه است. نظريه پرداز

اساس علمي دارد و آنچنان هوشمندانه پايه ريزي شده است كه راه را بسوي رسيدن آدمي به حقيقت چيزها 

براي ) رياضي –فيزيك (اي دانش در حال حاضر رويكردهاي كلنگرانه در يكي از شاخه ه. هموار مي كند

) تئوريا(رسيدن به اين وحدت آغاز شده است و نظرياتي در اين عرصه با هم رقابت مي كنند، اما نظريه 

خواهد توانست كه تمامي حوزه هاي معرفت بشري را يكپارچه كند و بسته اي كامل در اختيار انسان ها قرار 

تئوريا را كامل تر كرده و يافته هاي جديد را براي و روز به روز بشر با كمك روبات ها به شكل دايمي . دهد

 تئوريا عقل جهان خواهد شد و سپس ساير موجودات هوشمند. تكامل بيشتر در اختيار آن قرار خواهد داد

تئوريا ابزار موجود هوشمند  .عرصه ي كيهان نيز به آن خواهند گرويد و در تكاملش نقش بازي خواهند كرد

ي ارتباط با جهان خواهد شد و آن عمال عينكي است كه موجود هوشمند از خالل آن به جهان در راستا

را پيش بيني  "نظريه"آينده پژوهانه زايش  با يك رويكرد) .....و  .....بعنوان يك (من . اطراف خود مي نگرد
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تخم اين ) علمي داراست –كه اساس فلسفي (مي كنم و قصد دارم در اين مجال نظريه ي روابط بنيادين را 

نظريه  .معرفي نمايم) the Ultimate Theory of Everything – tUToE( چيز-نظريه ي غايي همه

پايه گذاري و گسترش داده شده است جد برحق  ..... و فالسفه و دانشمندان .....ي روابط بنيادين كه بتوسط 

  ...براي بشر آيندهتئوريا خواهد بود و اين هديه ايست در دستان ما 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  


