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  )�(مجموعه ي اعداد واقعي ) 37

در زبان فارسي مي بايست واقعي ترجمه گردد در صورتيكه در ادبيات گفتمان هاي رياضياتي  realواژه ي "

. از قديم اين واژه را اشتباها حقيقي ترجمه كرده اند و اين ترجمه بسيار بين فارسي زبانان مصطلح شده است

در نزد  )ℝ(در نوشته هاي پيشين قصد من بر آن بود كه ترجمه ي صحيح آن را براي مجموعه ي 

سر و كار داشتم، عالوه بر سمبل ) ℝ(خوانندگان جا بياندازم، از اينرو به دفعات هر زمان كه با مجموعه ي 

در اين نوشتار كه قصد دارم به معرفي مجموعه . مجموعه از واژگان رئال، حقيقي و يا واقعي استفاده كرده ام

را من براي اين مجموعه ي  "ه ي اعداد واقعيمجموع"هاي جديدي بپردازم، جا دارد بيان كنم كه عنوان 

نشان داده  �بوده و با سمبل  Factual Set of Numbersجديد بكار خواهم برد كه اسم انگليسي آن 

است با عنوان مجموعه ي ) حقيقي(اين مجموعه ي جديد كه زيرمجموعه اي از اعداد رئال . خواهد شد

يه اي كه تاكيد بر آن اهميت دارد در رابطه با نام واقعي است كه اصالح. ناميده خواهد شد) واقعي(فاكتوآل 

هر كجا كه نام واقعي در پيش از اين نوشتار . پيشتر از اين در برخي نوشتارهاي اين دفتر استفاده شده است

اما در اين نوشتار و پس از آن، . استفاده شده است، منظور همان مجموعه ي اعداد رئال يا حقيقي مي باشد

ر زمان كه از نام واقعي استفاده مي شود، منظور اين مجموعه ي جديد يعني مجموعه ي اعداد فاكتوآل ه

  ".مي باشد) �(

*****  

واقعي يعني آنچه به تجربه مي آيد، اگرچه واژه ي رئال براي اين مفهوم مناسب تر است، اما از آنجا كه اين 

ت، مجبور گشتم كه در زبان انگليسي از واژه ي واژه سابقا براي مجموعه ي ديگري استفاده شده اس

factual  استفاده كنم كه معناي اول آن به حقيقي نزديكتر است اما صرفنظر از اين خَلط ها، اين صرفا يك

اعداد فاكتوآل اعدادي هستند كه از تقسيم طول خط ها . نامگذاري است و اهميت مطلب چيز ديگري است

موبار طول داشته  3بعنوان مثال اگر خطي . هنده ي آن ها ساخته مي شوندبر تعداد نقاط تجربي تشكيل د

مي  0.75يا  4/3نقطه تشكيل شده است كه تقسيم اين طول بر اين تعداد نقطه ما را به عدد  4باشد آنگاه از 

و نكته ي جالب توجه اينكه اين عدد مداوما كوچكتر و كوچكتر شده و نهايتا به صفر ميل مي كند . رساند

اين . كوچكترين عدد را خواهيم گرفت) finityميل به سمت (اين يعني اينكه دوباره از طوالني ترين خط 

اين كسرها را مي توان به اعداد اضافه كرد و عددهاي . اعداد مشتمل بر اعداد صفر تا يك خواهند بود

را بعنوان يك عدد  5.75د و اضافه كر 5را به  0.75مثال مي توان . فاكتوآلِ بين آن ها را به دست آورد

بعبارتي مي توان . اعداد فاكتوآل ضرايب واقعي جهان هستند. محاسبه كرد 6و  5بين ) واقعي(فاكتوآلِ 

در مولتي ورسِ نظريه، حركت در راستاي افق، حركت طولي بود كه . جهان را بر اين اعداد تقسيم كرد
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مي ) حركت عرضي/ حركت در راستاي عمود (ي مختلف) بعدهاي(واحدهاي موبار جهان را در سطح هاي 

حال با ضرب اين واحدها در ابعاد جهان به واحدهاي فاكتوآل ديگري براي محاسبه ي جهان خواهيم . سازد

نقطه ي شدني در راستاي  ���در راستاي طول در ) شدني(نقطه ي متحرك  ���يك صفحه از ضرب . رسيد

خط متحرك خواهد بود و همين را مي توان به  �������يرنده ي مي شود كه در كل در برگ) ساخته(عرض 

 7نكته ي قابل توجه ديگر در رابطه با كارديناليته ي . نيز تعميم داد) حجم در فضا و اَبرفضا(ابعاد باالتر 

. است كه در راستاي عرض اين مولتي ورس ساخته مي شوند) مجموعه ي صفرم تا ششم(مجموعه ي اول 

از هم قرار دارند اما ناگهان با رشد عجيبي ) بر اساس اعداد طبيعي(ها در بدو امر با تفاوت اندكي كارديناليته 

كارديناليته ي مجموعه ي . صفر است) مجموعه ي تهي(كارديناليته ي مجموعه ي صفر . مواجه مي گردند

و  216ي پنجم و ناگهان مجموعه  16، مجموعه ي چهارم 4، مجموعه ي سوم 2، مجموعه ي دوم 1نخست 

  :مواجه مي شويم، بشكلي كه 265536در مجموعه ي ششم با انفجاري عظيم يعني 
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در سطح هفتم به نهايت خود منفجر ) بعدساز(مرتبه حركت عمودي  6اين بدان معناست كه جهان پس از 

. اين اتفاق ما را بسيار به ياد بزرگ شدن اوليه ي جهان در كسر بسيار كوچكي از زمان مي اندازد. مي شود

كه پيش از اين ارايه شده بود را تزي . ثانيه پيدا كرده است 3كيهان ابعاد نجومي خود را در زماني كمتر از 

. تمامي معرفت بشري در نهايت مي بايست كه به رياضيات تجربي فروكاهيده گردد. در اينجا تكرار مي كنم

جرياني كه در حال حاضر در . رياضيات تجربي، رياضياتي عاري از هرگونه موهوميت هاي غيرتجربي است

ساس كوانتومي براي تمامي نيروهاي شناخته شده در سطح بدنه ي فيزيك ساري و جاري است، پيدا كردن ا

 Mنظريه ي . مجموعه ي اين تالش ها را نظريات ميدان هاي كوانتومي مي نامند. ماكروسكوپي است

. به اين نظريات نياز دارد و ستون فقرات آن نيز نظريه ي رشته هاست) كانديداي نظريه ي غايي در فيزيك(

ارايه شده در اين مجموعه اساسي را براي توضيح رشته هاي فيزيكي فراهم ) نيغيرافالطو(رياضيات تجربي 

رشته هايي متحرك كه ابعاد، اندازه ها و تعداد نقاط مشخصي دارند و در اين جا منظور از . خواهد آورد

مجموعه ي اعداد فاكتوآل كه در باال اشاره شد، مجموعه ي ساخت رشته . است "با ضرايب واقعي"مشخص، 

نظريه ي رياضيات تجربي و مجموعه ي اعداد واقعي اش عمال قدر مشترك فيزيك و رياضيات . ا خواهد بوده

اين نظريه در . فيزيك و بتبع آن نظريه ي غايي همه چيز، چيزي جز رياضيات تجربي نخواهد بود. است

ده و آن را در تناظر با برگيرنده ي مولتي ورسي خواهد بود كه در آن ابعادي با بزرگي هاي مختلف ساخته ش

  .واقعيت جهان قرار خواهيم داد


