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 )كي( مدرن پست اتياضير ي فلسفه) 49

همه چيزِ وي نه تنها . افالطون بر اين باور بود كه همه چيزِ متغير اين دنيا در ساحت مثُل، نامتغير است

مضحك بودن !!! شامل ابژه هاي رياضياتي بلكه شامل چيزهاي مادي همچون حيوانات و گياهان نيز مي شد

، دادن )رياضياتي(غيرفيزيكي  ايده ي مثُلي چيزهاي فيزيكي بسيار مشهود است اما در رابطه با چيزهاي

شايد همين سختي مسئله بوده است كه شرايط را . چنين رايي نسبت به نظر ايشان كار ساده اي نيست

ساحت مثل . جوري رقم زده كه بيش از هشتاد درصد رياضيدانان به مثل به باور داشته و افالطوني باشند

. ياي ذهن است و اگر ذهني نباشد، مثلي هم نيستيك ساحت قايم بالذات نيست و قاعدتا دن) عالم مثل(

پس تكليف ابژه هاي رياضياتي چي مي شود؟ ارتباط آن ها با جهان پيش از پيدايش انشان ذهنمند چيست؟ 

چرا جهان با آن ها توصيف مي شود؟ برخي مي گويند كه تبعيت جهان از رياضيات چيز بغرنجي نيست زيرا 

آن ها بر اين باورند كه علت . رده و سپس جهان از مدلمان تبعيت مي كندما جهان را طبق رياضيات مدل ك

اين تبعيت آنست كه جهان طبق رياضيات مدل شده است و اگر طبق چيز ديگري مدل مي شد، دوباره از 

اين پاسخ را من پاسخي قانع كننده نمي دانم زيرا اصل مسئله اينجاست كه چرا مي . آن هم تبعيت مي كرد

پس مي بايست چيزي . ممكن نيست) از هر قسم(ن را بر اساس رياضيات مدل كرد و مدل ديگري توان جها

من اين رويكرد را رويكرد دي دادي . در جهان، مستقل از فكر آدمي موجود باشد) روابط(از جنس رياضيات 

) ي هستحتي مي توان گفت كه هم ارز جهان فيزيك(فقط آن بخشي از رياضيات در جهان هست . مي نامم

من آن شقي از . آدمي است) هنر(باشد و باقي ابتكار ) مفيد(كه براي توصيف جهان بشكل تجربي الزم 

جهان تجربي بطور . رياضيات اصيل را كه شايد كيفيت بنيادين جهان است، رياضيات تجربي مي نامم

اگر . ا رقم مي زندمتناوب جهان بودها و نبودهاست كه همين تناوب بودن و نبودن، ذات شدني جهان ر

علت حركت جهان اين . ابدي و بودني بود، آنگاه هيچ حركتي درآن رويت نمي شد –جهان پديده اي ازلي 

يك جهانِ . است كه جهان در برهه اي نبوده، سپس شده و نهايتا به سمت نبودن نهايي خود رهسپار است

يك جهان بدون آغاز، يك جهان بدون پايان و من بر اين باورم كه . بدونِ آغاز براي فيزيك جذابيتي ندارد

ضرورتا يك جهان مسكون و بدون حركت است؛ پس از آنجاييكه حركت در جهان ساري و جاري است، 

اين كيفيت . جهان آغاز و پاياني دارد و اين آغاز و پايان در هر جزء حركت جهان نيز خود را نمايان مي سازد

همانطور كه بر تماميت كيهان اعمال مي شود بر تك  "... –ودن نب –حركت  –بودن  –حركت  –نبودن "

تك اجزاء آن در تمامي لحظات نيز اعمال مي گردد و هر زمان اين حركت به نهايت خود رسيد، بودن و 

برخالف . در رابطه با رياضيات تجربي نيز با همين مسئله مواجه هستيم. نبودن نهايتي نيز رخ خواهند داد

ون، ايده هاي رياضياتي در جايي نيستند كه بعد بتوسط ذهن آدمي درك شوند، بلكه همگي نظريه ي افالط

صفحات از قبل آنجا نيستند . خط ها نيستند بلكه مي شوند. دقيقا همانند جهان فيزيكي ذاتي شدني دارند
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مي  آغاز) نقاط(همه چيز مي شود و اين شدن از دل نبودها . بلكه همگي محصول حركت خط ها هستند

با عنايت به گفته هاي فوق مي . هيچ چيزِ بودنيِ نشده موجود نيست. هر آن چيز كه هست، شده است. گردد

يك مولتي ورس ) چه شكل رياضياتي آن و چه شكل فيزيكي آن(توان بر اين نظر صحه گذاشت كه جهان 

پس از پايان حركت خود  در اين مولتي ورس، چيزها بمجرد شدن از هيچ بعمل آمده و دوباره. دي داد است

مولتي ورس دي داد برخالف جهان مثل افالطون يك . به هيچ باز مي گردند و اين خود حركتي دايمي است

خط ها از حركت نقاط، مي (نقاط خط ها را مي سازند . جهان بودني نمي باشد بلكه يك جهان شدني است

و صفحات فضاها را مي سازند ) مي شوند صفحات از حركت خط ها،(، خط ها صفحات را مي سازند )شوند

هنگاميكه حركت سازنده به ) شدن ها(نهايتا پس از اين ساختن ها ). فضاها از حركت صفحات، مي شوند(

رسيد؛ فضاها به صفحات، صفحات به خطوط و خطوط به نقطه ها بازتبديل مي ) نهايت خود(پايان خود 

زم مي دانم تا از ساير حدود ابعاد مولتي ورس دي داد صحبت در ادامه ي اين مطلب ال). برمي گردند(شوند 

نقطه تجاوز  265536همانطور كه پيش از اين گفته شد، تعداد نقاط كيهان از عدد . كرده و مطلب را پايان دهم

بدون دليلي براي وجود (صرفا به اين تعداد نقطه ) كيهان(بعبارت ديگر در مولتي ورس دي داد . نخواهد كرد

اين . رسيديم μ� 65536طول بلندترين خط، پيش از اين محاسبه شد و ما به عدد . مي توان رسيد) نداشت

مساحت بزرگترين صفحه را مي توان يك . طولِ بلندترين خطي است كه خط پاره هاي آن صفر نخواهند بود

بعدي هر  4طول ابعاد بزرگترين فضاي . رسيد μ���� 65536در نظر گرفت و به مساحت  μ� 256مربع با ضلع 

 16خواهد شد و نهايتا طول ابعاد بزرگترين فضاي  μ���� 65536خواهد بود كه حجم متناظرِ آن  μ� 16كدام 

خواهيم رسيد تا تعداد نقاط اين خطوط،  μ������ 65536خواهد بود كه نهايتا به اَبرحجم  μ� 2بعدي هر كدام 

اين مسئله دوباره بر اين مطلب تاكيد . از عدد نهايت بزرگتر نشود) ابرفضاها(ها  صفحات، حجم ها و ابرحجم

بعدي  16مي طلبد كه جهان بشكل ) brane(و غشايي ) ريسماني(مي كند كه توضيح جهان بشكل خطي 

مولتي ورس دي داد ضابطه اي هستي شناختي دارد و اين ضابطه ي خود را بر تمامي . توضيح داده شود

  ...اي هستي خود اعمال كرده و به درك درستي از ابعاد الزم براي توضيح همه چيز خواهد رسيدجنبه ه


