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  )كي( تبديل رياضيات به فيزيك )53

نام هاي گوناگون اما اشاره كننده به يك حقيقت  به احتمال بسيار زياد علت، شدن، تغيير، حركت و زمان

زمان را من تالشي براي . واحدند و آن حقيقت چيزي نيست جز اينكه چرا چيزها هستند بجاي اينكه نباشند

شمارش حركت مي دانم و در مولتي ورس دي داد اين تالش چيزي نيست جز خط افقي مولتي ورس كه 

ر بنظرم اين محو. كتوآل در وهله ي ثاني بر روي آن ساخته مي شونداعداد طبيعي در بدو امر و اعداد فا

از دل هم زاده شده و به  SIهمان جايي است كه طول، زمان، جرم و تمامي كميت هاي هفتگانه ي بنيادين 

اگر جهان يكي است پس عمال همه ي اين كميت ها و يكاهاي متفاوتشان در كنه . هم تحويل خواهند شد

جابجايي چيست؟ احتماال شي اي از جايي به . بتبع تحويل پذير به يكديگر باشندو يگانه ذات مي بايست 

آيا اين جابجايي بدون زمان معنا دارد؟ يعني آيا مي توان جابجايي را بدون زمان در نظر . جاي ديگر مي رود

مثال نشان مي دهد  اين! گرفت؟ آيا مي شود در مكان جابجا شد بدون اينكه زماني داشته باشيم؟ قطعا خير

  :كه جابجايي همان زمان و زمان همان جابجايي است

∆� = � & ∆� = � 

  .به بيان ساده تغيير در مكان همان تغيير در زمان است

با . پس وقتي در مولتي ورس دي داد در محور افقي جابجا مي شويم، اين جابجايي در اثر تغيير زمان است

ركت فرو كاهيد و نشان داد كه اين دو كميت در ظاهر ناهمجنس، تجليات اين رويكرد مي توان زمان را به ح

در محور افقي ما با . شدن يا همان تغيير ناميد دوگانه ي يك چيز يكسانند كه آن چيز را مي توان علت

در محور عمودي كه جايگاه . و در محور عمودي با تغييرِ تغيير) حركت وسعت بخش(تغيير سر و كار داريم 

در اين جهت . عدساز است ما با شدنِ شدن، حركت حركت و يا زمانِ زمان سر و كار خواهيم داشتت بحرك

است كه مفاهيمي مثل سرعت، شتاب و جهش معنا پيدا مي كنند زيرا در تمام آن ها يك تغيير به نسبت 

  .يك تغيير ديگر سنجيده مي شود

ه تغييرات زمان و از آنجاييكه خود جابجايي همان نسبت ب) جابجايي(سرعت برابر است با تغييرات مكان 

شتاب نيز بطريق . زمان است پس سرعت مي شود زمانِ زمان و يا جابجاييِ جابجايي و حتي تغييرِ تغيير

با در نظر گرفتن تمامي موارد فوق مي توان به اين اصل ! و قس علي هذهخواهد بود اولي تغييرِ تغييرِ تغيير 

انِ الزمان يا همان عالم مثُل افالطون كه در آن چيزي تغيير نمي كند، صرفا محدود به رسيد كه عالم المك

تنها چيزي كه مي توان به وجودش مستقل از ذهن بشري . مي باشد) مجموعه ي تهي/ صفر (آغاز همه چيز 

صفر . صفر بدون ذهن آدمي موجود است و براي ساختن همه چيز الزم و كافي است. باور داشت، صفر است

، پس بطور منتهي مي گردد و تنها چيزي است كه مي توان آن را واجب الوجود ناميدچيز -به تنهايي به همه
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. متغير و متبدل است، بدنه ي رياضيات تماما يك عالم شدني .است "چيز-هيچ"كلي واجب الوجود همان 

براي . است) صفر(ن مجموعه ي تهي تنها چيزي كه نه تغيير بدان راه دارد و نه اينكه تبدل مي پذيرد، هما

با اين ادعا . نقطه ها هستند) جابجايي(خط ها مي توان سرعت در نظر گرفت زيرا خط ها محصول حركت 

مي توان از خير سرعت نقطه ها گذشت زيرا نقطه بمجرد حركت خط مي شود و ديگر اين خط است كه 

صفحات نسبت داد زيرا حركت يكنواخت خط شتاب را مي توان به . سرعت برايش موضوعيت خواهد داشت

صفحه محصول حركت . ها آن ها را صفحه كرده و صفحات نمايانگر حركت هاي شتابدار نقاط هستند

يكنواخت خط و يا بعبارتي همان حركت شتابدار نقطه است زيرا خود خط چيزي جز حركت معمولي 

بشود به صفحه مبدل مي گردد و از منظر  راز نظر هندسي، نقطه اي كه دو با. نقطه نيست) يكنواخت(

  .صفحه برابر است با حركت شتابدار نقطهنيز فيزيك 

در فيزيك امروزه رسم بر اين است كه بترتيب انرژي، جرم، فضا و زمان را با هم تشكيل دهنده ي بستره ي 

مي گردد، جرم پس از انفجار بزرگ است كه انرژي زاده مي شود و چونان جرم متجسد . كيهان مي دانند

حال پرسشي كه به ذهن متبادر مي گردد، حضور اين . است زمان، گوهر )مكان(فضايي دارد و نسبيِ فضا 

: المان هاي بنيادين فيزيك در عالم رياضيات تجربي است؛ عالمي كه من آن را مولتي ورس دي داد مي نامم

يات، فيزيك شده و رابطه ي هاي در اين عالم است كه رياض. عالم پيوند دهنده ي رياضيات فيزيك

را داريم كه نه انرژي دارد، نه جرم، نه ) هيچ(صرفا صفر  ،در سطح اول. رياضياتي، انرژي فيزيكي را مي سازند

در . حركت اين صفر است كه خط را مي زايد و ما در خط با انرژي اوليه مواجه مي شويم. مكان و نه زمان

حركت ذاتي بودن (ت به دليل نياز نداشته و خود همان دليل است چرايي حركت بايد تاكيد كرد كه حرك

در حركت . از سر حركت نقطه به دست مي آوردخط انرژي دارد و اين انرژي را ). است، حتي بودن صفر

بعدساز بعدي اين خط به صفحه تبديل مي شود كه اين حركت خروجي جرم را در دل خود خواهد داشت و 

مولتي ورس دي داد فضايي است كه . پاره هاي انرژي، جرم، فضا و زمان خواهيم رسيددر حركت سوم به بن 

نكته ي . ناميد "رياضيات تجربي"در آن رياضيات به فيزيك مبدل مي گردد و اين سپهر را مي توان، سپهر 

ديگر  ديگري كه در اينجا بيانش الزامي مي نمايد، مقوله ي نگريستن به اين ترتيب فوق الذكر، از سمت

�∆(مي توان زمان را چونان علت اوليه . است = زمان شمارش حركت در . و مقدم بر جابجايي دانست) �

جرم و سپس . زمان –ما به زمان مي رسيم و در صفحه ي دو بعدي به فابريك مكان ، پس در خط. فضاست

ر دو نگاه از اصالت ه. به اين نظام اضافه مي گردند) x3(سطح چهارم ) manifold(انرژي در چندالي 

بين اجرام است و  فضا نسبت ،نگاه اول را مي توان اليپنيتسي قلمداد نمود كه در آن. يكساني برخوردارند

در هر دو اين نگاه ها، به يك چيز واحد خواهيم . دوم را نيوتوني كه در آن فضا و زمان مطلق داريمنگاه 

  .هان در اساس ذاتي قابل تحويل به هم دارا هستندرسيد و آن اين است كه تمامي اين بن پاره هاي ج
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اصل (همانطور كه پيش از اين گفته شد، هندسه هاي نااقليدسي با شك كردن در بديهي بودن پوستوالت 

) هندسه ي ريماني(اقليدس آغاز شدند و از آنجاييكه با واقعيت جهان سازگارتر بودند  5شماره ) موضوعه

. رياضيات تجربي نيز همين راه را طي خواهد كرد. قرار بگيرند مدرنزيك توانستند چونان سنگ بستر في

. پيش فرض مي آغازد، اين رياضيات نيز دو پيش فرض ساده دارد 2دقيقا همانند نظريه ي نسبيت كه با 

سرعت نور (براي سرعت جهان حدي مي بايست قايل بود . 1: كه پيش فرض هاي نسبيت ايجاب مي كنند

از اين رو پيش فرض هاي رياضيات . قوانين فيزيك براي همگان يكسانند. 2، )سرعت كيهانچونان حداعلي 

. 2، )همه چيز حدي دارد كه به آن مي رسد(بينهايتي وجود ندارد . 1: تجربي نيز به همين منوال ساده اند

پس از . ودهمان ضابطه اي كه صفر را به يك تبديل مي كند، بر همه ي اين بستر ساري و جاري خواهد ب

جاذبه كه . توصيف اين تشابهات بنيادين، حال جا دارد كه در اينجا به ساير ايجابات كلي اين مسئله بپردازيم

 4در اين سطح است كه به فضاي . موضوعيت پيدا مي كند) x2(در سطح سوم  ،نوعي حركت شتابدار است

و همين ) بجهت حضور انرژي يا جرم( فضايي است كه در آن انحناء داريم ،بعدي 4فضاي . بعدي مي رسيم

بعدي رهنمون مي  16ما را به فضاي ) x3(سطح چهارم . را سبب مي شود) نيروي جاذبه(انحناست كه شتاب 

جهش . گردد و اين تغييرات شتاب را سبب مي شود كه در آن با حركات جهش كننده مواجه مي شويم

شمارنده ي حركت ) زمان( ن اشاره شده كه حركت افقيپيش از اي. احتماال در اثر تغييرات اعوجاج فضاست

در مولتي ورس دي داد محور . زمان نسبيتي هستند –است و اين دو محور متناست با فضا ) فضا(عمودي 

است و همانطور كه نشان داده شد، ) ∆x(و محور عمودي مبين تغييرات فضا ) ∆t(مبين تغييرات زمان افقي 

  :ه و متنانظر هم اندمحور از يكجا آغازيد 2اين 

∆� ≈ ∆� 

  


