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  )0 → 1(از صفر به يك  )46

ضابطه اي پيدا ) يعني هيچ به چيز(نظريه ي رياضيات تجربي از اينجا مي آغازد كه براي تبديل صفر به يك 

اعمال نمود و جنبه هاي ) يك(اين ضابطه را مي توان سپس بر جنبه هاي ديگر همان بود شده . كنيم

تبديلِ عدم . قبال اشاره كرديم كه عدم ناپايدار است و به بودن تبديل مي گردد. مختلف جهان را بازشناخت

به علت ) هيچ(ه اين مسئله باور پيدا كرديم كه بودنِ عدم همچنين ب. به بودن همان مسئله ي شدن است

. معرفي نمود "حركت"نياز نداشته و آنچه نيازمند علت است، بودنِ چيز است كه علت آن را مي توان 

كه بودنِ آن به علت نياز ندارد در اثر علت حركت به بودن چيز منتهي مي گردد و بدين روي  "هيچ"

و دوباره به همان نبودنِ ) اصل نهايت(بودن انتهايي دارد . چيز است-علت همه شدن و حركت، همان علت

يكي از اين ضابطه ها كه . تبديل نمود{{}} را به چيز {} با دو ضابطه مي توان هيچ . اوليه باز خواهد گشت

ه حركت در راستاي طول ناميده مي شود، مجموعه كردنِ هيچ است؛ يعني گذاشتن هيچ در دل يك مجموع

ورودي . اين تابع را من تابع مجموعه ساز مي نامم. كه خروجي آن مجموعه اي تك عضوي يعني يك است

اين تابع مجموعه هايي است كه موجود هستند و خروجي آن هم يك مجموعه ي جديد از تمامي مجموعه 

اين مجموعه . فر استآن ص) كارديناليته(در بدو امر صرفا تهي را داريم كه بزرگي . هاي تابحال ساخته شده

ضابطه ي ديگر . را به اين تابع هستي بخش يا چيزساز وارد كرده و خروجي اش مجموعه ي يك خواهد بود

اين  .عمال شودا) تهي(حركت در راستاي عرض است كه براي آن كافي است تابعي ديگر بر مجموعه ي اوليه 

تابع، مجموعه اي است از تمامي زيرمجموعه هاي خروجيِ اين . مي ناميم) بعدساز(تابع را تابع توان ساز 

اگر ورودي تهي باشد، مجموعه ي خروجي، مجموعه اي است كه تنها يك عضو دارد و . مجموعه ي ورودي

كارديناليته ي دوباره توانسته ايم از كارديناليته ي صفر به  آن عضو مجموعه ي تهي است كه بدين ترتيب

و اين بدان خاطر است كه (از انفجار اوليه كه تقريبا در همه جا رخ مي دهد در عالم فيزيكي بعد . يك برسيم

وقتي فضايي مشخصا موجود نيست، هر چيزي كه رخ دهد در همه جا رخ داده است و اين دوباره خود 

، انرژي در بستره ي جهان موجود )چيز است و برعكس- چيز در همان هيچ- شاهدي بر اين مدعاست كه همه

در . ين انرژي چونان جسم متجسد شده كه فضايي دارد و نسبي فضايش، زماني خواهد داشتمي گردد و ا

رياضياتي براي اين مسئله و زايش ها  –نظريه ي رياضيات تجربي مي بايست كه بتوان ما به ازايي منطقي 

نماد صفر را داريم كه ) x0(در حركت هاي چندگانه ي يك نقطه ي يكسان در سطح اول . دست و پا كرد

بودني كه شايد بتوان آن را . به كاريناليته ي يك مي رسيم كه نماد بودن است) x1(در سطح دوم . هيچ است

E=mc(به انرژي و هم ارزش جرم 
مي رسيم كه مي  2به كارديناليته ي ) x2(در سطح سوم . نسبت داد) 2

هر مكاني، زمان نسبي خود را دارد  .توان آن را به بودن چيز در فضا نسبت داد كه عمال چيزِ مكان دار است

مي رساند كه نماينده ي بودنِ انرژي، جرم،  4ما را به كارديناليته ي ) x3(و تلفيق اين ها در سطح چهارم 
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بعدي توضيح  4جهان در حداقل ترين تعداد ابعاد خويش مي بايست . مكان و زمان در پهنه ي كيهان است

بعدي  4در نظريه ي نسبيت كه جهان را . مي رساند 16اين ما را به بعد داده شود و هرگونه حركتي باالتر از 

بعد مكان همان ابعاد منتسب به  3د زمان سر و كار داريم كه عبعد مكان و يك ب 3توصيف مي كند، ما با 

 بعدي، پرسشي كه مطرح مي گردد، تعداد ابعاد مكان در تقابل با تعداد 16در جهان . ماده و يا انرژي هستند

 است، رويكرد انتساب يك بعد به زمان و نمودهرويكردي كه نظريه ي ابرريسمان اتخاذ . ابعاد زمان مي باشد

بعد آن براي مكان كالسيك،  3بعدي توضيح داده شود،  11يعني اگر جهان . بعدهاي باقيمانده به مكان است

من اين رويكرد را نمي . ن خواهند بودنيز دوباره منتسب با مكا) اضافي(بعد ديگر  7بعد آن براي زمان و  1

پسندم زيرا بر اين باورم كه تناسب اوليه كه در نسبيت مشاهده مي گردد در ساير ابعاد نيز بهمان طريق 

بعدي  12بعد مي طلبد كه ما با جهاني  16من بر اين باورم كه مطالعه ي جهان در . اولي متجلي خواهد شد

بعدي منتهي خواهد  16اه زمان روبرو شويم كه تجميع آن ها به جهان بعدي از نگرگ 4از نگرگاه مكان و 

بعدي تكامل يافته است، دشوار مي  3همانطور كه درك ابعاد اضافيِ مكان براي آدمي كه در جهان . شد

يكي از ايجابات اين نظريه، پذيرش كميت زمانِ . بعد زمان نيز به همين ميزان دشوار است 4نمايد؛ درك 

جهت آزادي حركت است كه به اين ترتيب زمان را بجاي كميتي اسكالر  4ان كميتي با بزرگي و جهان بعنو

بعدي مي توان با بودن در جهت بردار زمان حال،  16در جهان . تبديل مي كند) وكتور(به كميتي بردار 

جهت بردار آينده، زمان حال را تجربه نمود، با رفتن در جهت بردار گذشته، گذشته را و نهايتا با حركت در 

شايد . يك بردار اضافي زمان براي حركت در جهتي از زمان است كه ما به ازاي تكاملي ندارد. به آينده رسيد

اگر ما خيلي ريز باشيم، بتوانيم در جهتي از محور زمان حركت كنيم كه براي افرادي با ابعاد ما موضوعيت 

چيز - ي كه شايد بتوان آن را رياضيات نظريه ي غايي همهدر كل از ايجابات نظريه ي رياضيات تجرب. ندارد

. حركتي متفاوت در محور زمان است كه اين مسئله با نسبيت در تضاد نمي باشد ناميد، وجود آزادي هاي

بعد چهارم زمان شايد بودنِ همزمان در تمامي ابعاد مكان و زمان باشد و اين چيزيست كه مطلوب نظريه ي 

زيرا در نظريه ي كوانتوم احتمال حضور الكترون در تمامي نقاط كيهان بشكل همزمان . دكوانتوم نيز مي باش

اگر الكتروني مي تواند در تمامي نقاط كيهان بشكل همزمان موجود باشد، بقطع يقيين مي . مطرح است

بنظر من . دتواند فرازماني حركت كرده و اين شايد به همان معنا باشد كه در بعد چهارمِ زمان جابجا مي شو

اگر رشته اي بتواند در بعد شانزدهم، يعني در بعد چهارم زمان، جابجا شود؛ عمال بشكل همزمان همه جه 

يكي از . در اين جا لختي مسئله ي زمان را رها كرده و به ساير ايجابات مكانيكي نظريه باز مي گرديم. هست

يك بازوي . لف به يك بازوي ثابت استايرادات نظريه ي مكانيك كالسيك، نسبت دادن سرعت هاي مخت

ثابت كه حركتي دوار دارد، در نقاط مختلف خود با سرعت هاي متفاوتي سر و كار دارد كه اين قضيه از نظر 

اين . ي متفاوتييك بازو مي بايست كه يك سرعت داشته باشد و نه سرعت ها. كلي درست بنظر نمي آيد
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. اختصاص دادن نقاط بيشتر به واحدهاي طولي توجيه خواهيم كردمسئله را در نظريه ي رياضيات تجربي با 

در انتهاي بازو نقاط بيشتري وجود دارند و ضرورتا هر چه تعداد نقاط يك خط بيشتر باشد، حركت آن ها 

اين يعني اينكه هرچه از مبدا دورتر شويم، تجمع نقاط بيشتر . صفحاتي با مساحت بيشتر را خواهد ساخت

همچنين از ساير پرسش ها در . تمع در صورت حركت، صفحات بزرگتري را خواهند ساختشده و نقاط مج

از آنجاييكه همه چيز در همان يك بازه ي واحد . تعداد اعداد موجود بين صفر و يك است، مقوله ي اين باره

ين يعني اينكه نقطه داريم و ا 265536 ،پس بر روي آخرين خط. است، تعداد اعداد از نهايت بيشتر نخواهد بود

اين عدد اگرچه نزديك به صفر است، اما خود صفر نيست؛ . مي توان آن را به اين ميزان خط پاره فرو كاهيد

از اين رو خروجي اين تقسيم كه عدد بسيار كوچكي است، پركننده ي فاصله ي بين صفر و يك خواهد بود 

اين يعني اينكه در بازه ي بين صفر و يك،  .از آن عدد خواهيم داشت "نهايت" كه در آن بازه به تعداد

 265536يك، محصول تجميعِ . تزِ انقالبي اين نظريه در همين اصل نهفته است. عدد خواهيم داشت 265536

حذف بينهايت از رياضيات، گامي الزم براي  .خواهد رساند 0ما را به  265536بر  1صفر است، زيرا تقسيم 

اين دو . كافي آن، رسيدن به ضابطه اي براي تبديل صفر به يك است زايش رياضيات تجربي است و گام

ضابطه توامان با هم به نظريه ي رياضيات تجربي منتهي خواهند شد كه خواهيم توانست كل فيزيك را بدان 

. درصد ارزش قضيه است 50حذف بينهايت كه منتهي به قرار دادن مفهوم نهايت خواهد شد، . فرو بكاهيم

اي جاي نوشته ها از مفهوم نهايت ياد كرده ام، اما نهايت حقيقتا يك مفهوم نيست، بلكه يك اگرچه در ج

عددي كه عينا با همان ضابطه اي ساخته شده . بينهايت يك مفهوم است اما نهايت يك عدد است. عدد است

اين توصيف  اگر بخواهم رياضيات تجربي را توصيف كنم،. است كه يك بمددش از دل صفر زاييده شده است

در آن بينهايتي وجود . موهومات خويش پااليش شده است 80%رياضياتي كه از : بدين شكل خواهد بود

ندارد و همان اصلي كه بمددش هيچ به چيز تبديل مي شود، اصلي است كه توصيف كننده ي ساير جنبه ها 

 ش خواهيم توانست، تصويراين رياضيات سنگ بستري براي علم فيزيك خواهد بود و بمدد. نيز مي باشد

نظريه اي فيزيكي كه در آن رياضيات صرفا ؛ دقيقي از جهان را در قالب يك چارچوب نظري واحد ارايه دهيم

  ...يك ابزار نيست بلكه يك همكار است و مالحظاتش در احواالت جهان عينيت دارد

ت و بر خالف نظريات صرفا اين نظريه مثل هر نظريه ي ديگري راهي طوالني را در پيش رو خواهد داش

  .علمي ابطال پذير نخواهد بود، بلكه هر لحظه در مسير كمال از خطاهايش مبري خواهد گشت


