
003-020 

www.daydaad.com 

 

Page 1 of 3 

 

  مجموعه ها و جهان در حلقه ي تهران) 20

در حوزه ي نظريه ي اعداد، مقوله ي چرايي ) تجربي(ايجابات نظريه ي مجموعه هاي ناكانتوري  يكي از

قطعا در گذر زمان اين اعداد براي شمردن چيزها مورد استفاده قرار گرفته اند اما با . وجود اين اعداد است

ر از مجموعه وجود چيزي غي(عنايت به يكي از آكسيوم هاي اين نظريه دال بر مجموعه بودن همه چيز 

بطور . مجموعه هاست) در گام ثاني(و ترتيب دادنِ ) در گام اول(پس رسالت واقعي اين اعداد، شمردن  )ندارد

و حركت  5يا بعبارتي ) 4، 3، 2، 1، 0(مجموعه ساخته شده است  5يعني اينكه تابحال  5مثال عدد 

مجموعه ي الف فقط و فقط . آن ها پيدا كردهمچنين بدين طريق مي توان ضابطه اي براي ترتيب دادن به 

اگر تعداد مجموعه هاي ساخته شده ي پيش از آن از تعداد مجموعه هاي پيش از ب بيشتر باشد، از 

در اين نظريه اين اعداد همچنين نمي توانند در پايه ي فرمول كارديناليته  .مجموعه ي ب بزرگتر خواهد بود

اين يعني اينكه اعداد طبيعي عمال براي شمردن حركت . رمول باشندبكار روند و فقط مي توانند توان ف

ما با اعداد . مجموعه هاي جديد مي گردد، استفاده مي شوندمجموعه ها كه خود منتهي به بوجود آمدن 

طبيعي حركات جهان را مي شماريم و محصول اين حركات مجموعه هايي با كارديناليته هاي متناظر با 

در اين نوشتار مطرح گردد ضابطه ي كه جا دارد  ينكته ي ديگر. خواهند بود) ت جهانحرك(واقعيت جهان 

اگرچه در ذهن . در اين نظريه تالش مي شود كه از هر گونه ساختي جلوگيري شود. ساختن مجموعه هاست

ي اگر مجموعه ا .مي توان به وجود مجموعه ي دو، سه، يك رسيد اما اين مجموعه، فيل صورتي پرنده است

ترتيب باشد و اين خوش ترتيبي -بخواهد چيزي در رابطه با جهان بگويد حتما مي بايست مجموعه اي خوش

است كه خود بيانگر تعداد حركت ) ساده ترين قسم اعداد(اعداد طبيعي ) اُرديناليته ي(متاثر از ترتيب 

مي توان اصل برابري  اين دو اصل با يكديگر به اصل سومي متحول مي گردند كه آن را. مجموعه هاست

كه اعضاي يكسان با ترتيبي يكسان ) اين همانند(دو مجموعه فقط زماني با هم برابرند ": مجموعه ها دانست

پس در اين نظريه، تالش ما . كه البته خود اين ترتيب نيز متاثر از ترتيب اعداد طبيعي است ".داشته باشند

همانطور كه در طبيعت نمي توان . مجموعه هاست) فيتكي(و اشكال ) كميت(محدود كردن تجربي تعداد 

 100يك چشم متكامل مثل چشم آدمي را بر روي سر يك كرم متصور شد، نمي توان در اين نظريه با عدد 

هر مجموعه اي مي بايست خوش ترتيب باشد و هر دو مجموعه ي . ، يك مجموعه ساخت1و سپس عدد 

براي خوش ترتيبي مجموعه از اين جهت الزم است كه ضوابطي . رندخوش ترتيبي با اعضاي برابر با هم براب

مهمترين ضابطه ي خوش ترتيبي همان به ارث بردن ترتيبي است كه . ها بشكل آكسيوماتيك بيان گردد

اعداد را مي توان چونان مجموعه نشان داد و در اساس اين . مجموعه ي اعداد طبيعي ساخته مي شود

و براي ) يك(و مجموعه اي كه در آن في قرار دارد ) صفر(جز مجموعه ي في مجموعه ها چيزي نيستند 

ساختن اعداد بزرگتر كافيست تمام آنچه را كه تابحال ساخته شده است حركت داد و در يك مجموعه ي 
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بهتر يعني برخي رياضيدانان بر اين باورند كه مجموعه وجود خارجي ندارد و اين جمله به بيان . جديد جا داد

البته هيچ چيز رياضياتي مابه ازاي بيروني ندارد، حتي اعداد . ينكه مجموعه ها ما به ازاي بيروني ندارندا

درصد بسيار بسيار بسيار كوچكي از تمامي مجموعه هايي كه ذهن بشر سهوا  ،طبيعي؛ اما در اين مورد خاص

نظريه كشف آن ها يا بعبارتي  دارند كه رسالت اين) افالطوني(به خلق آن ها دست مي زند وجود واقعي 

علم مي تواند بازتاييد يكي از ايجابات اين نظريه در عرصه ي فلسفه ي  .كشف ضابطه ي ساختن آن هاست

در رويكردهاي سنتي فلسفه ي علم بر اين باور بوديم كه المان هاي  .محور باشد-رويكرد رئاليسم مدل

مستعمل در يك نظريه همگي مي بايست تجربه پذير باشند و اين تز بسيار شبيه به تز پوزيتيويسم كالسيك 

يعني يك مدل علمي مي بايست جهان عيني را بتوسط اجزايي توضيح دهد كه خود نيز مشاهده . است

زيرا (هولناكي از مدل هاي اتمي توضيح جهان خورد اين رويكرد اگرچه ضربه هاي . شندشونده و عيني با

من خود . اما همچنان رويكرد برخي از صاحبنظران حوزه هاي علمي است) خود اتم ها مشاهده شدني نبودند

قرائت تمكين قرائت جديدي از رئاليسم مدل بينان را در ذهن دارم و بر اين باورم كه علم در آينده به اين 

اگر نظريه اي بتواند آينده ي يك پديدار را توضيح دهد، يك نظريه ي علمي است ولو آنكه . خواهد نمود

اين نكته از آنجايي حايز . خود بشكل عيني مشاهده شدني نباشند ،المان هاي تشكيل دهنده ي آن نظريه

ه شود و موجويدت هاي رياضياتي اهميت است كه سرآخر مي بايست كل دانش بشر به رياضيات فروكاهيد

هرگونه رويكردي خارج از اين، جايي در دكترين حلقه ي تهران . در اساس مشاهده نشدني هستندخود 

با تاثر (اين نظريه ي دو بن پاره اي . غايت دانش رسيدن به نظريه اي غايي براي همه چيز است. ندارد

ظريه اي سازگار با خود و در عين حال كامل در خود همچنين مي بايست ن) پذيرفتن از دو نيم كره ي مغز

مبتني بر ابزارهايي چيز دست مي زند اما مي تواند - چيزِ تنها-اين نظريه اگرچه به پيش بيني همه. باشد

هم مشاهده ) كليت جهان(چيز -چيزِ تنها-خود همهرياضياتي به اين مهم اقدام ورزد، زيرا كه - صرفا منطقي

ه براي آنكه بتواند تمامي معرفت واقعي بشر را نمايندگي كند مي بايست از منظرهاي اين نظري. نشدني است

. سلسله نوشتارهاي پيشين به عمده ي اين موارد اشاره هايي شددر . حسابي و هندسي نيز قابل توجيه باشد

ا بر مبناي ر) حقيقي/ واقعي (اشاره به اين نكته است كه مي توان اعداد رئال آنچه كه حايز اهميت است 

توضيح داد و خود اعداد راسيونال را نيز بر مبناي اعداد صحيح و همچنين خود اعداد ) راسيونال(اعداد گويا 

زيرا كه صرفا ابزاري در (اعداد منفي اگرچه واقعيتي ندارند ). به روش فرگه(صحيح را بر اساس مجموعه ها 

دوباره اما  ،)ات رياضياتي مثل تفريق مي باشنددستان فرد رياضي دان براي ساده تر كردن يك سري عملي

اعداد منفي عمال تالش . مي توان آن ها را توضيح داد) مجموعه ي راديكال(در اين نظريه با عمليات پادتوان 

مي رسيم، مي توانيم ) از صفر(وقتي با حركت به عدد يك . در راستاي بازگشت به سمت مبدا اعداد هستند

 جهان Vدر (مجموعه ي راديكال مجموعه اي با ارتفاع كمتر . ه به صفر برگرديمبا حركت به عقب دوبار
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Pتعريف مي شود و اين فرآيند را مي توان با پادتوان نشان داد كه همان ) نويمان
-1

(xn) مي باشد بشكلي كه :

P
-1

(x1) = x0 & P(x0) = x1 . در { حركت دنده عقب در فضاي سپهر مجموعه هاستاين حركت بنوعي

عضوي ندارد، پس حقيقتا فقط يك مجموعه ي  Φآنجاييكه صرفا مجموعه ي از . }جهان دي داد) ×(ضربدر 

وقتي كه از اين مجموعه پادتوان مي گيريم، عمال وارد فضاي قرينه ي آن در جهت في وجود دارد، پس 

P: منفي محور اعداد مي شويم بطوريكه
-1

(x0) = x-1 .جهت عكس حركت  يعني اگر مجموعه ي في در

طبيعي و ذاتي خود حركت كند به عدد منفي يك خواهد رسيد و اين يعني توان حركت رو به جلو و عقب 

  .در زمان

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


