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  )ود( تبديل رياضيات به فيزيك )127

به قدمت زيرشاخه الفاتي بوده است راجع از قديم االيام همواره در بين صاحبنظران حوزه هاي رياضي، اخت

ه اين نتيجه رسيده ايم امروزه ب. ، اينكه مثال حساب حوزه اي قديمي تر است يا هندسههاي دانش رياضيات

مرتبط با نظريه ي مجموعه ها حتي از حساب نيز قديمي تر هستند، يعني اينكه كسي مي كه مفاهميم 

ي توان به مثال م. تواند با مدد گرفتن از آن ها به مقوله ي شمارش دست بزند، بدون اينكه اعداد را بشناسد

يك سنگ در كيسه قرار داد و با برقرار نمودن تناظر يك به بك بين احشام و سنگ ها، ازاي هر راس دام، 

عليرغم اين انگاره ها، من در اين نوشتار . راي به كم بودن، برابر بودن و يا زيادتر بودن تعداد حيوانات داد

راي بدنه ي رياضيات ترتيب حساب، هندسه و نظريه سعي مي كنم كه از تقدم و تاخر رايج استفاده كرده و ب

علم فيزيك نيز از نظريه ي مجموعه هاي كانتور قديمي تر است، اما با عنايت به . ي مجموعه ها را اتخاذ كنم

بعبارت ديگر، براي من، علم . ذات تركيبي آن، اين حوزه از علم را در جايي پس از اين زنجيره قرار مي دهم

در نظريه ي رياضيات تجربي، ارتباطاتي . يني از همان عالم سه گانه رياضيات تجربي استفيزيك تفسيري ع

حوزه ي مختلف درگير مشاهده مي شود كه در جدول ذيل به تفصيل به آن خواهيم  3بنيادين بين 

  :پرداخت

  

  

  

  

  

  

در عالم (به ترتيب اعداد، اشكال و مجموعه ها  همانطور كه در جدول باال مشاهده مي كنيد، از باال به پايين،

از آنجاييكه هر گونه سخني  .يكديگر ساخته مي شوند از) در عالم فيزيكي(و همچنين كميت ها ) رياضياتي

در عالم رياضيات مي بايست با اساسي نظريه ي مجموعه هايي توضيح داده شود، تفسير جدول فوق را از اين 

، مجموعه هايي با كارديناليته ي صفر، يك، دو، )فانكشن توان(ن حركت بعدساز در جريا. جنبه مي آغازيم

همانطور كه مي دانيم، طبق فرمول محاسبه ي عدد كارديناليته ي مجموعه . چهار و شانزده ساخته مي شوند
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ي تا كارديناليته ي مجموعه  رسيدهي توان، عدد دو مي بايست به توان كارديناليته ي مجموعه ي ماسبق 

  :توان متناظر با آن، محاسبه گردد

�(�)������ = 2�	  

پايه ي اين . به توان مجموعه ي اعداد طبيعي مي رسد 2پس در جريان اين ساخته شدن ها، همواره عدد 

است كه در ادامه ي اين نوشتار، توضيح خواهيم داد كه چرا از اهميت ويژه اي برخوردار بوده  2فرآيند، عدد 

عدها با فانكشن توان در نظريه ي مجموعه ها پس در اينجا، ب. ي فيزيكي قرار مي گيردو اساس تفسيرها

متناظر با اَشكال نقطه، خط، صفحه، ) طبق جدول(از منظر هندسي، تمامي اعداد فوق . ساخته خواهند شد

بعاد ما به ازاي هندسي فانكشن توان را چرخش ناميده كه بتوسطش ا. فضا و ابرفضا قلمداد مي گردند

از منظر حسابي نيز، با اعداد فوق الذكر مواجه مي گرديم كه دوباره متناظر با . هندسي ارتقاء مي يابند

دراين عالم، حصول اعداد باالتر، : نكته{كارديناليته ي مجموعه هاي تواني پي در پيِ ساخته شده، مي باشند 

سير فيزيكي به اين گزاره ها شروع مي نتايج جالب اين مسئله از دادن تف. }محصول فرآيند شمارش است

در داشتن و نداشتن واقعي بطور كلي شايد تنها تفاوت جدي عالم رياضيات تجربي و عالم فيزيكي . گردند

پس آنچه كه . گويا تفكرات ذهني ما عاري از جرم بوده و بي وزنند اما خود مغز داراي جرم است .جرم باشد

جرم ميزان . جدا مي سازد، همان كيفيت جرم داشتگي است) جسم(فيزيكي را از عالم ) ذهن(عالم رياضياتي 

- ماده ي تشكيل دهنده ي جسم است كه در نظريه ي رياضيات تجربي، محصول ضروري اولين حركت نا

  .قلمداد مي گردد) هيچ(چيز 

ر كار نبوده و از منظر فيزيكي، در اين سطح جرمي د. نداريم ي، جرم)چيز-سطح صفرم عالم نا(ما در مبادي 

وقتي اين نقطه ي بي جرم به خط مبدل مي گردد، داراي جرم شده و . ما فقط با نقطه اي بي جرم مواجهيم

بدين ترتيب، همانطور كه در جدول مشاهده مي كنيد، در سطح اول . در همان سطح اول، جرم زاده مي شود

در اين سطح، . بعد جهان مادي دانست، جرم وجود داشته و مي توان آن را اولين )ستون حسابي 1عدد (

، كميت سرعت تعبير فيزيكي اين كسرصفر است و از آنجاييكه ) x/∆t∆(كميت ديفرانسيليِ  يعدد نما

در  .مي باشد) at-rest(است؛ مي توان نتيجه گرفت كه جرم در اين سطح بي حركت بوده و گويا ايستا 

اولين جرم كه محصول حركت  .فيزيكي بي معناستسطح صفرم، جرمي در كار نيست و ايستايي و حركت 

در . مي گردد) ساكن(چيز است، منتهي به بوجود آمدن جرم ايستا -نا) شمارش/ چرخش / توان (غيرفيزيكي 

ما در . ، جرم حركت كرده و از سر اين حركت يكنواخت، داراي تكانه مي شود)صفحه/  2عدد (سطح بعدي 

ي دانيم، زيرا هيچ جرم متحركي را نمي توان بدون سرعت در نظر اين نظريه، حركت را همان سرعت م

بدون حركت معنا ندارد، پس مي توان نتيجه گرفت كه معادل فيزيكي مفهوم نيز گرفت و هيچ سرعتي 
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به همين ترتيب در سطرهاي بعدي اين  .مي باشد) x/∆t∆(متافيزيكي حركت رياضياتي همان سرعت 

. حركت شتاب را جهش مي ناميم كه در ابعاد باالتر مطرح مي گردند جدول، حركت حركت را شتاب و

در ساير عالم هاي مرتبط نيز مي . دوباره جا دارد تكرار شود كه تفسير فيزيكي مفهوم حركت، سرعت است

توان حركت نظريه ي مجموعه هايي را فانكشن توان، حركت هندسي را شيب خط و حركت حسابي را 

كميت حركت در فيزيك، به ترتيب همان اعداد نماي پايه ي دو در فرمول محاسبه ي نماي . تجميع ناميد

همان اساس  2كارديناليته ي مجموعه ي توان را به خود گرفته و اين بشكل منطقي نشان مي دهد كه عدد 

  .ساخته مي شود tو  xبن پاره ي  2حركت در نظريه ي مجموعه هاست كه در فيزيك نيز از 

. ف اين جدول، به ترتيب كميت هاي مختلف فيزيكي موضوعيت يافته و متجلي مي گردنددر سطوح مختل

مي  4در سطح سوم كه متناسب با عدد . در سطح دوم، تكانه را داشته كه حاضلضرب جرم در سرعت است

مي ) سرعت نور(باالترين سرعت ممكن ) مربع( 2شود، ما مفوم انرژي را داريم كه حاصلضرب جرم در توان 

 16در سطح چهارم كه متناظر با عدد . اين بعد از جهان يادآور جهان نسبيتي با ابعاد چهارگانه است. باشد

سرعت ضرب شده و مفهوم جديدي را به  4است، ما با يك ابرفضا مواجه هستيم كه در آن، جرم در توان 

ه امروز ما به ازاي فيزيكي نداشته و ابرانرژي تا ب. ناميده مي شود ابرانرژيجا عجالتا كه در اينوجود مي آورد 

بطور كلي در تبديل رياضيات به فيزيك، مي بايست اين . از پيش بيني هاي اين نظريه قلمداد مي گردد

رياضياتي در توازي با رياضيات ) رياضيات تجربي(مطلب مهم را در نظر داشت كه ماحصل اين تبديل 

كه كدام يك از اين بدنه ها نسبت به ديگري اصيل تر  نمي توان راي به اين مسئله داد. اقليدسي است

رياضيات اقليدسي چونان . ميزان اصالت اين مسئله در كاميابي آن ها در توصيف جهان نهفته است. هستند

اين رياضيات، در بهتر . ابزاري در دست فيزيكدان، وي را در راستاي شناخت جهانِ عيني، ياري رسانده است

تكه اي محاسبه گر؛ داده هاي جمع آوري شده براي فهميدن عالم را محاسبه كرده و حالت خود، چونان چر

اين رياضيات كارگشا بوده اما در عين حال بعلت خطاهاي ذاتي خود، در طوالني . سر و سامان داده است

لم نظريه ي رياضيات تجربي با الهام پذيرفتن از عا. مدت فيزيك را با چالش هاي جدي مواجه ساخته است

واقع و وضع نمودن مجموعه ي اصول موضوعه ي مترقي، قادر خواهد بود كه خود چونان علمي نوين در 

به جان  قادر استحتي اين نظريه صرفا يك ماشين حساب نبوده، بلكه . راستاي شناخت كيهان، قد علم كند

ي حرف زدن را دارا يعني جاييكه فيزيك امروزي تواناي(تفكرات آدمي من باب پرسش هاي ازلي تشنه ي 

  ...، جواب هاي قابل قبول بنوشاند)نمي باشد


