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  رياضيات تجربي و نظريه ي رشته ها )45

. سري اعداد فاكتوآل، يك سري همگراست زيرا اين سري از اعداد در هر مرتبه پيش رفتن، كوچكتر مي شود

�اعداد فاكتوال از فرمول 
تعداد حركت هاي بعدساز در راستاي عمودي مولتي ورس  n. ساخته مي شوند ����

زيرا براي ساخت ابعاد جديد مي بايست خط ها بر هم عمود شوند ولي براي پيش رفتن {دي داد است 

مخرج كسر . و عددي كمتر از نهايت مي باشد} دو قائمه باشد) خطها(طولي كافي است زاويه ي بين آن ها 

  :اگر تجميع اين سري. نماينده ي تعداد نقطه هاي موجود بر روي يك خط تجربي استنيز 

� �
2�	
���

= 4 

و اين  مي باشد 16عددي است كه بعد متناظر با آن  4و . مي رسيم 4را بشكل تجربي محاسبه كنيم به عدد 

  .بعد توضيح داد 16بدان معناست كه بشكل خطي جهان را مي بايست در 

كه بشكل (اگر تمامي خط پاره هاي دنيا يك بار با هم جمع شوند كي اين مسئله اين است كه ايجاب فيزي

بار حركت بعدساز جهان يا  4خواهيم رسيد كه بيانگر  4ما به عدد ) تجربي چيزي غير از اين ممكن نيست

معناست كه طول  اين بدان. تعداد نقاط جهان نمي تواند از تعداد نهايت بيشتر شود. مي باشد 16همان بعد 

موبار است  65537طول بلندترين خط {بلدترين خط ها از نظر موبار مي بايست كوتاه تر از اين رقم باشد 

بعبارت ديگر، هم . }را دور مي زند) كيهان(نقطه دارد و خطي است كه كل مولتي ورس دي داد  265536كه 

هند بود زيرا با تعداد محدودي نقطه، تعداد طول و هم تعداد خط هاي جهان از تعداد نقاط جهان كمتر خوا

متناهي تعدادي متناهي هر خط در حداقل ترين شكل آن محصول حركت . محدودتري خط مي توان ساخت

موبار طول دارد،  2دومين خط كه . اولين خط با حركت يكباره ي يك نقطه زاييده مي شود. از نقاط است

. درك اين تفاوت از اهميت بسزايي برخوردار است. نقطه 1بار حركت  2نقطه است و نه  2محصول حركت 

خط با  1بار حركت كنند به  1نقطه  2بار حركت كند به يك صفحه مبدل مي گردد اما اگر  2اگر يك نقطه 

 4نقطه ي تجربي دارد، عمال محصول حركت يكباره ي  4سومين خط كه . مي شوندتبديل موبار طول  2

كه محصولش يك باره ي يك نقطه  4نقطه خواهد بود و دوباره جا دارد تاكيد كنم كه اين حركت با حركت 

به بيان ساده تر، ماداميكه خط ها مدنظر هستند، با حركت . بعدي است، توفير خواهد داشت 16اَبرفضاي 

خطوط تجربي در مولتي ورس دي داد  خط پاره ها كه عمال محل تالقي .اي يكباره ي نقاط سروكار داريمه

بر تعداد نقاط تجربي اي كه مي بايست يك بار حركت كرده و آن خط ) موبار(هستند با تقسيم طول خط ها 

براي . د فاكتوال مي باشدرا بسازند، بوجود مي آيند و طول اين خط پاره ها عمال بيانگر ارزش عددي اعدا



003-045 

www.daydaad.com 

 

Page 2 of 4 

 

يعني تقسيم خط ( 4/3اولين عدد فاكتوآل . نشان دادن طول خط پاره ها از اعداد فاكتوال استفاده مي كنيم

موبار طول دارد  بر تعداد نقاطي كه مي بايست يك بار حركت كرده تا اين خط ساخته شود كه  3سوم كه 

ين خود نهايتا مبين طول اولين خط پاره ي جهان است كه ا) نقطه ي تجربي 4بار حركت  1يعني باز 

اگرچه خطوط جهان از اهميت بسزايي برخوردارند اما خط پاره ها مفاهيمي مهم ترند و اين از . خواهد بود

اين خط پاره ها نمايانگر رشته هاي تشكيل دهنده ي واقعيات جهانند، زيرا خطوط آن جهت است كه 

هرچقدر . اط به جهت ساخته شدنشان به خط پاره ها تقسيم مي گردندواقعيتي ندارند و پس از حركت نق

نقاط بيشتري يكبار حركت كرده و خطوط بزرگتري را بسازند، آنگاه به خط پاره هاي ريزتري تقسيم مي 

خواهد بود و اين قضيه اثباتي بر ريزي ريسمان هاي فيزيكي است  شبيه به طول يك نقطهشوند كه طولشان 

، تعداد بسياري است و اين تعداد بسيار، علت اصلي كوتاهي را كه تعدا نقاط متحرك جهانزي) ≈ 33-10(

البته طول خط پاره ها هرگز صفر نيست و اين از آن جهت است كه . طول خط پاره هاي محسوب مي شود

ت كه بر برابري كند، وجود ندارد و اين دوباره بدان علت اس عدد نهايتدر جهان هيچ بلندترين خطي كه با 

نظريه ي ابرتقارن { اساس فرمول فوق، طول هيچ خطي نمي تواند از تعداد نقاط متحرك آن بيشتر شود

در مولتي ورس دي  .}ايجاب مي كند كه كميت هاي غيرفيزيكي بشكلي نامتناهي، ارزش به خود نپذيرند

خط هاي . ، وسعت به خط مي افزايدx0داد، حركت طولي، حركتي وسعت بخش است كه در اولين مرتبه 

حركت عرضي را حركت بعدساز ناميده و . مي ناميم) ريسمان(يا رشته  stringرا  x0تشكيل شونده در 

ناميده كه يك سطح دو  membraneرا  braneاولين  .در نظر مي گيريم) ءغشا( braneسطح آن را 

. مي ناميم braneهستند را  265536و  65536 ،16، 4بعدي است و فضاهاي ابعاد باالتر را كه به ترتيب 

. است كه براي بودن خود به دليل نياز ندارد) مجموعه ي تهي(محل تالقي اين جهان ها، همان اولين صفر 

به دليل نياز ندارد و آنچه كه نيازمند  "بودنِ هيچ"يكي از ايجابات اين مدل اين است كه نبودن يا بعبارتي 

معلول حركت است كه اين حركت در راستاي دو بعد اوليه  "شدن". است "نشد"دليل است، مقوله ي 

بعنوان عدد نهايت انتخاب شده است و علت اين انتخاب،  265536عدد . انجام خواهد گرفت) طول و عرض(

����� -كارديناليته ي مجموعه ي ششم (ذات انفجاري اين عدد نسبت به عدد ماقبل خود  = 65,536 (

ر سطوح بعدي مشاهده نمي شود و اگر هم جايي در اين سري انجام پذيرد، احتماال به است؛ انفجاري كه د

عدد نهايت، ممكن است برخي ها اشكال در رابطه با پذيرفتن اين عدد بعنوان . اهميت اولين انفجار نيست

ين در اين زمينه خواهيم گفت كه ا! چه حكمي خواهد داشت؟ 265536+  1كنند كه مثال اين عدد جديد 

در رياضيات تجربي، ما با فرضيات . عدد، يك عدد فرضي است و ضابطه اي براي ساختن آن ارايه نشده است

و طبق ضابطه اي مشخص يافت، هر چيز چيز اوليه -چيز را مي بايست از همان هيچ- همه. سروكاري نداريم

علمي رهنمون مي كند كه وجاهت علمي و حقيقي نداشته -ديگري بغير از اين ما را به وادي موهومات شبه
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جمع زد،  0، نمي توان آن را با 0از  1ضمنا براي ساختن {بلكه صرفا اشباح وادي تخيالت موهومي هستند 

مبدا مولتي . }بيرون كشيد 0را بايد از درون  1. نه ساختن آناست و  1زيرا اين نيز دوباره فرض كردن 

ورس همچنين مبدايي مطلق است و اين يعني اينكه نمي توان مختصات صفر را از جاي ديگري آغاز نمود و 

در ادامه اشاره به نظريه ي حركت اين . در همان هيچِ بي علت است) اونيورس(محل تالقي اين دو جهان 

در طبيعت ، خواهيم ديد كه وقتي به حركت چيزها در طبيعت توجه مي كنيم: اهميت استتئوري نيز حايز 

در جهانِ بدون حركت، خطها . در جهان حركت كند) چيزي(هيچگونه خطي وجود ندارد مگر اينكه نقطه اي 

لت، وجود ندارند زيرا خطها مسائلي شدني هستند و نه بودني و مداوما بتوسط حركت چيزهاي بودنيِ بي ع

موجود مي شوند و بالفاصله نابود مي گردند، يعني از نبودنِ نقطه به بودنِ خط مي رسيم و دوباره بودنِ خط 

مثال (يك توپ تنيس . به نبودنِ نقطه رجعت مي كند و جهان بدين سان ذات شدني خود را ابقاء مي كند

ت به نقطه هايش مي شكند، در فضا حركت مي كند و خطي مي سازد و خط پس از پايان حرك) يك نقطه

در فضاي ) محصول يك انفجار(گلوله اي رسام ! دقيقا مانند شراره هاي توپ هاي انفجاري آتش بازي ها

تاريك حركت كرده و از سر حركت خود، خطي بجاي ميگذارد كه اين خط به يكباره نابود نمي شود، بلكه 

باز ) قبل از حركت ماده ي منفجره ي متحرك(ه ابتدا به نقاطش مي شكند و سپس همان نقاط به هيچ اولي

هاي نقطه، خط مي شود و خط به نقطه باز مي گردد و علت دايمي حركت جهان همين تبديل . مي گردند

رشته (اساس ذره ايِ جهان به آن دليل كه متحرك است به يك جهان خطي . نقطه به خط و برعكس است

ختلف با حركت هاي خود  صفحات و ابعاد را مي سازند و به تبديل مي گردد و رشته ها در غشاهاي م) ها

  .رد براي ناظرين رخ مي دهنداين ترتيب تجربه هاي جهان به آن شكلي كه هستند از سر اين رشته هاي خُ

مولتي ورسي كه در آن مقوله ي ابرتقارن . سرآخر اينكه كيهان چيزي جز يك مولتي ورس دي داد نيست

بخش / نظريه ي روابط بنيادين (پيش از اين در بخش هاي ديگر آراء خود . سترابطه برقرار ا –ماده 

اشاره كرده بودم كه ماهيت و وجود هم ارزند، اين يعني اينكه نمي توان آن دو را جدا از هم ) متافيزيك

؛ مغز و ذهن و دوئاليته ي منتسب با آن هم از همين مسئله نشات گرفته است؛ حقيقت و واقعيت. تصور كرد

) S-R(رابطه  –اتم هستي، ماده . كيفيات بنيادين هر چيزي هستند كه هست ،اين دو مقوله! ماده و رابطه

مي توان . پرسش از تقدم يكي بر ديگري كار عبثي است. است كه نظريه ي ابرتقارن، آن دو را يكي مي كند

ه ي رياضيات تجربي مبين دو اصلي نظري. تقدم را به هر يك از آن ها داد و ديگري را از دل آن بيرون كشيد

اول اينكه بي نهايتي در كار . است كه آن ها را بنوعي چونان بستر نظريه ي رشته ها مي توان قلمداد نمود

تشكيل شده است و دوم اينكه ذره ها ) نقطه(نيست و اين بدان معناست كه هر رشته از تعداد محدودي ذره 

رياضيات تجربي كانديدايي . ل حركت در رشته ها محقق مي كنندهيچ هستند و چيزبودگي خود را از خال

اين رياضيات همان قسم از معرفتي است كه نهايتا مي توان . است )tUToE(چيز -براي نظريه ي غايي همه
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روش علمي آنگونه روشي است كه در آن . تمامي معرفت بشري را بدان فرو كاهيد و در آن يكپارچه ساخت

در اين جا رياضيات  .ده و سپس با رياضيات برايش چارچوبي منطقي دست و پا مي كنيمداده ها را جمع كر

اما در علم پست مدرن مي توان با اتكا به مشاهدات تجربي، رياضياتي . صرفا ابزار منطقي و محاسبه گر است

تاييدگر  ساخت كه صرفا نقش چارچوب را بازي نكند، بلكه خود دست به پيش بيني هايي بزند كه مشاهدات

علم پست مدرن و رياضيات تجربي اش، جهان را با پي بردن به ذات منطقي اش به درستي . آن ها باشند

  .تمام توصيف و پيش بيني خواهد نمود


