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  هيچِ فيزيكي) 13

اقليدس بر اين باور بود كه كه نقطه بعدي ندارد و چون بعدي ندارد، مي توان بينهايت نقطه را در هر خطي 

من بر اين باور هستم كه در فضا اگر چيزي بعدي نداشته باشد، عمال موجوديتي بر آن مترتب . جا داد

ياضيات تعاريف قابل قبولي از در علم ر. نيست، پس مي توان بر اين باور بود كه اصال نقطه يك توهم است

يا يك ) بر روي يك خط(نشان دادن يك نقطه با يك عدد . موجوديت هاي پايه ي هندسي ارايه نشده است

/ در فضاهاي باالتر از دوبعد (و يا حتي يك رشته عدد ) بر روي يك صفحه ي دوبعدي(زوج عدد دكارتي 

اينكه ما بگوييم يك . شگرِ پژوهشگران دوا نمي كندعمال دردي از ذهن پرس) مثال حجم ها و اَبرحجم ها

يا من . كيلوگرم است، چيزي جز من نيست 60نقطه، يك عدد است مثل اين است كه بگوييم وزن من كه 

تعاريف ديگري . مخالفمعدد انديشانه  ad hocمن با اين تعارف . هستم) سانتي متر 175(همان طول قدم 

ر يك صفحه، نقطه را محل تالقي دو خط مي دانند و اين تعريف معموال نيز از نقطه وجود دارد، مثال د

مخصوص تعاريف ارايه شده در محور مختصات دكارتي است كه آن ها را براحتي مي توان به ساير ديگر 

محورهاي مختصات مثال قطبي، سيلندري و يا كروي تعميم داد كه مثال در شكل قطبي، يك نقطه با يك 

به گمان من همه ي اين تعاريف، . نشان داده مي شود) r, θ(بشكل زوج دكارتي  θزاويه  و يك) شعاع(طول 

: و شانه خالي كردن مفهومي مستتر استبنوعي تعاريفي عملياتي هستند و در همه شان نوعي طفره رفتن 

طفره رفتن از مواجه ي رو در رو با . عريفي مانع و جامعاز ارايه ي تعريفي به حد تامه، ت شانه خالي كردن

به دنبال و كمي من بجاي اتخاذي رويكردي محضا رياضياتي  "نقطه چيست؟"اصل پرسش سهل و ممتنع 

شايد اين . به اين مطلب هستمو كيفي ) فيلوسوفيكوس –لوجيكو (فلسفي  –پناه بردن به رويكردي منطقي 

معناداري آن در گرو كاربردهايي  ،ان ها و فيزيكدان ها نباشد، اما به زعم منرويكرد زياد باب طبع رياضيد

اقليدس پاسخ خواهد داد با يك خط چگونه بوجود مي آيد؟ . كشيدخواهد بود كه احتماال بتوان از آن بيرون 

و  خط موجوديتي يك بعدي است. و اينجاست كه پارادوكس اقليدس رخ مي نماياند !داشتن حداقل دو نقطه

چگونه يك ! مي توان آن را يك چيز دانست، اما نقطه احتماال موجوديتي بي موجوديت و بي همه چيز است

يك چيز بي بعد ) خط(يا اينكه چگونه محل تالقي دو چيز يك بعدي ! چيز از يك ناچيز زاييده مي شود؟

: يعني فرمول خط. و بكاهيمبه نقاط فرصرفا بنظر من ما نمي توانيم كه يك خط را . بگذريم !است؟) نقطه(

جز آغاز كه در اين فرمول، نقطه چيزي  است "حركت+ نقطه ": بلكه فرمول خط! نيست "+ ...نقطه + نقطه "

يك خط عمال يك نقطه ي در حال حركت است و چون هر حركتي در جهانِ بالفعل محدود . حركت نيست

صفحه را نيز مي توان به حركت . طه استمتناهي اي نق) مجموعه ي(است پس هر خطي متشكل از تعداد 

هستند، صفحات نيز چيزي ) محدود(و چون خود خطوط مجوعه اي از نقاط متناهي  خط ها فروكاهيد

. دوباره مي رسيم به صفحه اي متشكل از نقاط متناهي، پس نخواهند بود جز مجموعه اي از خطوط متناهي
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چيز را به -حركت است كه هيچ. مندي آن هاستبنظر من كليد هستومند شدن نقاط، همان اصل حركت

و ) رياضيات(البته شايد در تعاريف مي بايست خط مميزه اي بين جهان ذهن . چيز مبدل مي سازد- همه

ترسيم كرد، اما من مايلم كه ادعا كنم همين حركت است كه رياضيات را فيزيك مي ) فيزيك(جهان عين 

همين حركت است كه راز پيدايش جهان در آن نهفته  .ي كندهمين حركت است كه رابطه را ماده م. كند

همين حركت است كه بايد توضيح . همين حركت است كه راز پيدايش جهان در آن نهفته است. است

پيدايش انرژي اوليه ي جهان را در دل آن جستجو كرد تا بفهميم كه چگونه جهان فيزيكي از جهان 

اينكه نقطه به خط . ست؛ كه چگونه رياضيات انرژي را زاده استحادث آمده ا) هيچِ فيزيكي(رياضياتي 

تبديل مي شود، يعني اينكه هيچ به چيز تبديل مي شود و اين حقيقتا شبيه به خيلي از تكينه هاي ديگر 

چيز -چگونه از دل هيچ چيز-نقطه ي اوليه ي جهان چگونه به جهان مبدل شد؟ همه. پيش رو بشر است

و و اين پرسش ها چيزي . بنظر من تمامي اين پرسش ها در اصل يك پرسش هستند درآمده است؟ و

جز صورت بندي هاي متفاوت از يك بحث يكسان و شايد بتوان تمامي آن ها را به همان فرض نيستند 

اين پرسش را در ليست معروف خود در صدر تمامي  1900هيلبرت در سال . پيوستار كانتور فروكاهيد

؟ اين بر روي يك خط چند نقطه وجود دارد؟ محدود يا نامحدود: به زبان هندسي. رار دادپرسش هاي ديگر ق

پرسش، مهم ترين پرسش بشرِ حال حاضر است كه حل نمودن آن منتهي به حل شدن بيشمار مقوله ي 

اگر نقطه ي متحرك، خط مي شود و سپس اين حركت همان خط . ديگر بويژه مقوالت سينگوالر خواهد شد

گمان من آن حجم مبدل مي سازد، پس به - را به صفحه و همان صفحه را به حجم و همان حجم را به ابر

درك . معروف ∆xالبته حركت نه چونان . چيزي كه دركش اهميت ويژه اي مي يابد، مقوله ي حركت است

اين حركت، اگر بخواهيم آن را بشكلي قايم بالذات تعريف كنيم؛ ! حركت بماهو حركت! حركت بشكلي نوين

جز چيزهاي متحرك يا  چيز، چيزي- همه. من تقدم را به حركت مي دهم .چگونه تعريفي خواهد داشت

آن پرسشي كه ذهن بشر را مي بايست بيش از هر زمان ديگري به خود . بعبارت بهتر حركت چيزها نيست

براي اينكه . ت را مي سازدهمين حركت نقطه را خط مي كند و جه. معطوف كند، چيستي حركت است

حركت با خط جمع مي شود سپس همين . ت مي بايست حداقل دو بن پاره داشت، حركت و نقطهخطي داش

حجم -حركت با حجم نيز به ابر. صفحه با حركت تجميع مي گردد و حجم را مي سازد. و صفحه را مي سازد

اگر بخواهيم جهان را توضيح دهيم به دو بن پاره ي ماده و رابطه نياز داريم، خيلي مشكل  .مبدل مي گردد

). كه البته من شخصا باور به همزماني آن ها دارم(ست است كه بگوييم تقدم با كدام يك از اين بن پاره ها

نام هاي جديدي هستند بر حركت و نقطه نيز گويا دوباره راه به همان مسئله ي بغرنج پيدا مي كنند و شايد 

علمي مي بايست  –در هر نظام فلسفي . گويا نقطه ماده است و حركت، رابطه. رابطه ي آشنا –همان ماده 

ط پديده هاي ساده تر توضيح داد و من در حال حاضر نمي دانم كه آيا توصيف يك خط با پديده ها را بتوس
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ساده تر است يا با تعداد شمارايي نقطه بانضمام رابطه ) Zero-Dimension(صفر -بيشمار نقطه ي با بعد

با گويا همين نقطه است كه . يعني شدن و نقطه يعني چيزي از جنس بودندر فلسفه، حركت ! ي حركت؟

گونه ممكن چحركت خط مي شود اما سرآخر تعريف خود حركت بدون داشتن مفهومي ساده تر از خودش 

 تعريف هاي علمياين تعريف از جنس . است، يعني تفاضل دو نقطه ∆xدر فيزيك حركت ! خواهد بود؟

مي كند  فلسفه روي خوش به اين تعاريف نشان نمي دهد و تالش! يعني تعريف چيزي با چيز ديگرياست؛ 

اينكه من نقطه را با حركت و سپس حركت را با نقطه تعريف كنم، . كه چيزها را بماهو چيزها تعريف كند

چشم انداز پژوهش . اگرچه يك ذهن علمي را راضي مي كند اما احتماال مطلوب يك ذهن فلسفي نيست

كه ) نه عملياتي(في مفهومي تعري .هاي رياضياتي در گام اول رسيدن به تعريفي دقيق از نقطه و حركت است

در فلسفه بر اين باوريم كه اگر چيزي را از آن حيث كه آن چيز هست . احتماال حقيقت شي در گرو آن است

تعريف كنيم، به حقيقت آن چيز رسيده ايم، بعبارتي حقيقت يك چيز يك تعريف تام و تمام از آن چيز 

آيا مي . اين يك قضيه ي بغرنج است. ها نهفته استپس احتماال حقيقت حركت و نقطه در تعريف آن . است

اگر من نخواهم حركت و يا ! توان راهي براي تعريف يك چيز بدون استمداد گرفتن از چيزهاي ديگر يافت؟

نقطه را بدون استمداد طلبيدن از چيزي ديگر تعريف كنم، چگونه تعريفي ارايه خواهم كرد؟ آيا چيزي 

! قطعا خير! جود دارد تا با تكيه بر آن ها به تعريف حركت و نقطه بپردازيم؟بنيادي تر از حركت و نقطه و

تعريف نقطه با كمك گرفتن از حركت و سپس تعريف . رويكرد ديگري را نيز مي توان در ذهن تجسم كرد

شايد برخي ها اشكال كنند كه اين دست تعاريف عمال سعي در فروكاهيدن ! حركت با كمك گرفتن از نقطه

ز مانعة الجمع به يكديگر است و عمال ممكن نيست زيرا اگر مي توانستيم يكي را به اعتبار ديگري دو چي

حال جا دارد در پايان اين . تعريف كنيم، آن گاه مي توانستيم آن ها را به هم فروكاسته و يكي شان كنيم

به گمان . در مغز خود داريمما دو نيم كره ! نيم كره اي-فرضيه ي جهان دو .نوشتار فرضيه اي را مطرح كنم

شايد اگر مغز آدمي تك كره اي بود، . من علت اين دوگانه نگريستن ها به جهان ريشه در همين امر دارد

شايد تمامي اين بغرنجي ها محصول يك مغز از وسط چاك خورده . هيچ وقت با اين ديلما مواجه نمي شد

در اين مسئله ) بشريت(ما . ا ناممكن خواهد ساختاين چاك هرگونه اتصال و پيوند يك پارچه اي ر. است

   .ماوراي محدوديت هاي مغز خود عمل كنيمگير افتاده ايم كه چگونه مي توانيم 
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