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Útdráttur

Samkvæmt formgerðarlegri hluthyggju eru hin eiginlegu viðfangsefni vísinda-
kenninga ekki einstakir hlutir heldur tengsl þeirra meintu hluta við umhverfi
sitt. Það er því skoðun sumra að vísindalegri hluthyggju sé borgið þótt nýjar
kenningar leysi gamlar af hólmi, formgerðin varðveitist við endurskoðun þrátt
fyrir að nýja kenningin virðist fjalla um önnur fyrirbæri. Hér verður greint frá
helstu straumum innan formgerðlegrar hluthyggju. Í síðari hluta ritgerðarinn-
ar verður vikið að kenningu eðlisfræðingsins Max Tegmark um að ekkert sé til
í strangasta skilningi nema stærðfræðilegar formgerðir og því velt upp hvernig
hún svarar til umræðunnar á undan. Því er að lokum haldið fram að erfitt
sé að gagnrýna kenninguna nema á þeim forsendum að forsendur hennar séu
rangar, sér í lagi að hægt sé að setja fram lýsingu óháð sjónarhorni.
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1 Inngangur

Í fornöld tóku menn eftir því hvernig himintunglin færast til eftir ferlum sem end-
urtaka sig. Nákvæmari athuganir gerðu þeim kleift að spá fyrir um gang þeirra. Um
tvöþúsund árum síðar benti Kóperníkus á að sólin er í miðju sólkerfisins og Gali-
leo smíðaði sjónauka sem gat greint hringi Satúrnusar. Stuttu síðar lýsti Johannes
Kepler því hvernig brautir reikistjarnanna eru sporöskjulaga með sólina í brennipunkti,
þökk sé athugunum Tycho Brahe. Fáeinum áratugum síðar skrifaði Isaac Newton
tímamótaverkið Principia Mathematica og lýsti því hvernig mæla mætti breytingu
ferla og setti fram klassíska aflfræði. Á næstu öldum náðu menn gríðarmiklum fram-
förum í að spá fyrir um gang efnisheimsins og fengu skilning á því hvernig hlutir
hans eigast við með beitingu stærðfræðilegra lögmála. Maxwell sameinaði fræðin um
rafmagn og segulkraft. Einstein sýndi hvernig klassísk eðlisfræði Newtons á ekki við
um hluti sem nálgast ljóshraða. Bohr og Heisenberg áttu stóran þátt í því að sýna
hvernig önnur lögmál gilda um hið örsmáa með skammtafræðinni.

Allar þær uppgötvanir sem getið er að ofan hafa staðist tímanns tönn að miklu
leyti, sumu hefur þó þurft að breyta og orða nákvæmar, aðrar kenningar reyndust
hafa spádómsgildi en á grundvelli fyrirbæra sem menn hafa afskrifað í dag. Til að
mynda tekur almenna afstæðiskenningin við af klassískri aflfræði Newtons þó hún
sé enn gagnleg nálgun við hversdagslegar aðstæður. En kenningarnar eiga það líka
allar sameiginlegt að vera settar fram á máli stærðfræði og efnisheimurinn sem við
umgöngumst virðist lúta þeim reglum. Samhliða þróun eðlisfræðinnar og skilningi
okkar á umheiminum hefur sífellt þurft að grípa til nýrra hugtaka og uppgötvana í
stærðfræði til að orða það betur hvernig okkur sýnist heimurinn virka. Því fer fjarri
að allri stærðfræði sé beitt í eðlisfræði en þegar nýjar tilgátur koma fram í eðlisfræði
kemur oft í ljós að stærðfræðin sem á við kenninguna er þegar vel mótuð. Í frægri
grein Wigner (1960) veltir hann því fyrir sér hve ótrúlegt það sé hve vel hafi gengið
að nota stærðfræði í eðlisfræði:

Það er erfitt að forðast að líta svo á að við stöndum frammi fyrir krafta-
verki, svipuðu í mikilfenglegu eðli sínu og það kraftaverk að hugur manns
geti leitt saman þúsund rök án þess að lenda í mótsögn, eða þeim krafta-
verkum sem felast í tilvist náttúrulögmála og hæfileika mannshugarins
til að skilja þau.1

1Wigner (1960), bls. 5. Á frummálinu „It is difficult to avoid the impression that a miracle
confronts us here, quite comparable in its striking nature to the miracle that the human mind
can string a thousand arguments together without getting itself into contradictions, or to the two
miracles of the existence of laws of nature and of the human mind’s capacity to divine them.“ Þessi
þýðing ásamt þeim sem á eftir koma eru allar frá yfirrituðum.
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Rétt eins og menn hafa velt fyrir sér ótrúlegri velgengni stærðfræðilegra reikninga
í rannsóknum á efnisheiminum hafa heimspekingar og eðlisfræðingar velt því fyrir sér
um hvað kenningar þeirra fjalla í raun, hverjir séu hinir eiginlegu hlutir sem kenningin
nær til, séu einhverjir slíkir til. Það má kannski segja að spurningin snúi að því um
hvað lögmálin sem eru sett fram á máli stærðfræðinnar fjalla. Eru kjarneindir eins
og litlar stálkúlur í sólkerfi? Er þyngdarkraftur eiginlegur kraftur sem verkar á milli
massa eða er það sem við nefnum þyngdarkraft í raun hliðarafurð þess hvernig massi
sveigir tímarúmið svo hlutir falli að hvoröðrum líkt og kúlur í skál?2 Er tímarúmið
tiltekinn hlutur? Þegar litið er svo á að vísindakenning fjalli um eiginlegan hlut í
verufræðilegum skilningi þá nefnist það viðhorf hluthyggja.

Hér á eftir verður gerð grein fyrir hluthyggju um formgerðir, sér í lagi þá afstöðu
að ekkert sé til nema formgerðir í ströngum skilningi. Hluthyggja um viðfangsefni
vísinda má líta tvennum augum, annarsvegar að þeir hlutir sem kenningin fjallar
um séu raunverulega til, svosem rafeindir eða rafsegulsvið. Hinsvegar má líta á það
sem svo að kenningarnar fjalla um kerfi eða formgerðir sem fyrrgreindir (meintir)
hlutir falla undir, síðara sjónarhornið hefur þann kost að ekki þarf að gera ráð fyrir
eiginlegri tilvist fyribæra á borð við rafeindir heldur nægir að fjalla um vensl þeirra
við umhverfi sitt. Segja má að vísindakenningin sé þá eingöngu þekkingarfræðilega
eða verufræðilega háð þeim eiginleikum mögulegra einstaklinga eða hluta sem snúa
að tengslum þeirra við hvern annan. Menn greinir svo á um hvort það geti dugað
að gera eingöngu ráð fyrir tilvist formgerða til að lýsa heiminum alfarið eða hvort
einhverskonar einstaklingar hljóti að vera til sem formgerðin er háð.

Í síðari hluta ritgerðarinnar verður vikið að röksemdafærslu Tegmark (2008) sem
styður eina gerð slíks viðhorfs, þeirri að heimurinn sem slíkur sé einfaldlega stærð-
fræðileg formgerð í strangasta skilningi. Forsendur og niðurstöður röksemdafærsl-
unnar eru svo settar í samhengi við fyrri umfjöllun og skýrðar.

2 Formgerðir

Allir geta látið sér detta í hug ótal kerfi, þótt þeir séu mögulega ekki meðvitaðir um
hvað átt sé við með kerfi eins og orðið er notað hér. Sem dæmi um slíkt má nefna
þá heild sem íslenskir stjórnmálamenn og kjósendurnir að baki þeim mynda, blaklið
Stjörnunnar í 3. deild kvenna eða því hvernig stöður íslensku lögreglunnar eru hver
annarri ofar settar.

Með kerfum sem þessum er átt við safn hluta ásamt einhverjum tengslum þeirra
á milli. Þannig mynda konurnar í blakliðinu, ásamt lýsingu á því hver sé þjálfari

2Síðara sjónarhornið svarar til almennu afstæðiskenningarinnar.
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og hvar þær standa á vellinum o.s.frv., kerfi sem við köllum blaklið Stjörnunnar í
3. deild kvenna.

Formgerð kerfis er það sem eftir verður þegar við hættum að skipta okkur af
þeim eiginleikum kerfisins sem ekki snúa að venslum einstaklinga þess. Þannig er
formgerð tiltekins íþróttaliðs þesskonar íþróttalið. Formgerð íslenska dómsvaldsins
tekur til sæta hæstaréttardómara og dómsmálaráðherra án þess að það setji þeim
einstaklingum sem fylla þau sæti skorður. Dómsvaldið á hverjum tíma uppfyllir form-
gerðina (svo lengi sem lagabreytingar eiga sér ekki stað sem breyta formgerðinni) en
kerfin kunna að vera ólík. Ráðherrann sem fer með dómsmál er alltaf til staðar þótt
mismunandi menn kunni að gegna embættinu.

Formgerðin er semsagt það sem eftir verður þegar menn skipta sér ekki af neinum
eiginleikum kerfis nema þeim sem snúa að staðsetningum eða venslum hluta þess.
Formgerðir eiga þannig mikið erindi við stærðfræðinga sem vinna að því að lýsa þeim
kerfum sem uppfylla tiltekna formgerð, formgerðir af því tagi eru eins óhlutbundn-
ar og gerist. Í stærðfræðilegri formgerð eru eiginleikarnir sem tengja staðsetningar
formgerðarinnar ekki túlkaðir heldur eingöngu lýst með því að tiltaka hvaða stað-
setningar tengjast. Ef við hugsum okkur þrjá menn A, B og C og að þeim sé raðað
eftir hæð þá má líta svo á að safnið {{A,B}, {A,C}, {B,C}} svari til þess að B sé
stærri en A og C sé stærri en B. En séu venslin ekki túlkuð þá standa einfaldlega
pörin eftir. Eftirfarandi skilgreiningu á stærðfræðilegri formgerð má meðal annars
finna í Tegmark (2008):

Skilgreining. Stærðfræðileg formgerð er spyrða3 (S,R) þar sem S er endanlegt
safn mengja S1, S2, . . . , Sn og R er mengi varpana Si1 × Si2 × . . . × Sik 7→ Sj, þar
sem i1, i2, . . . , ik er einhver umröðun á 1, 2, . . . , n. Safn einstaklinga (S,R) er
S1 ∪ S2 ∪ . . . ∪ Sn og stökin eru óhlutbundin.4

Sem dæmi um stærðfræðilega formgerð má nefna formgerð heilra talna ásamt
samlagningu. Við getum hugsað okkur að S í skilgreiningunni að ofan sé safn S1 og
S2 þar sem S1 = S2 og mengin innihaldi teljanlega óendanlega mörg stök. Mengið
R innihaldi aðeins eitt stak: eina aðgerð sem tengir við hver tvö stök eitt og aðeins
eitt stak. Aðgerðin er jafnframt tengin ((a + b) + c = a + (b + c)), til er stak sem
við köllum núllstak og ef aðgerðinni er beitt á það ásamt öðru staki fæst hið síðara,
hverju staki fylgir svo stak þannig að sé aðgerðinni beitt á þau fæst núllstakið. Nú
má hæglega ganga úr skugga um að samlagning á heilu tölunum uppfyllir þessa

3Spyrða og tvennd eru samheiti, komið frá því að menn bunda saman fiska á sporðinum til að
mynda handfang.

4Óhlutbundin í þeim skilningi að þau eru aðgreind stök án þess að hafa neina aðra eiginleika.
Að hugsa um þau sem tákn frekar en þess sem táknið vísar til við beytingu þess kemst nærri
sannleikanum.
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formgerð. Þ.e. Z× Z ásamt + er kerfi sem uppfyllir formgerðina að ofan. Einnig er
hægt að líta á varpanir eða jöfnur sem formgerðir yfir þau mengi sem breytur þeirra
taka til ásamt venslunum sem jafnan segir til um.

Til er stefna innan heimspeki stærðfræðinnar sem boðar að formgerðir af þessu
tagi séu hið eina sem stærðfræðin fjallar um.5

3 Hluthyggja um formgerðir

Hluthyggja um formgerðir er af mörgum talin með vænlegri hluthyggjukenningum
um viðfangsefni vísindanna.6 Formgerðir eru þeir hlutir sem vísindin fást við svo
eru til kerfi sem uppfylla þær og því geta vísindin spáð fyrir um og lýst hegðun
þeirra. Slík vísindaleg hluthyggja boðar að við ættum að trúa því að viðfangsefni
bestu vísindakenninga séu hlutir. Með öflugri röksemdum fyrir slíku sjónarhorni
eru „engin-kraftaverk“ rökin: ef góðar vísindakenningar fjalla ekki um hluti þá væri
velgengni vísinda kraftaverk ef kenningarnar hefðu ekkert með hluti heimsins að
gera. Samanber fræg orð Putnams „Hluthyggja er eina heimspekikenningin sem gerir
velgengni vísindanna ekki að kraftaverki.“7 Til höfuðs þeirri skýringu á gagnsemi
vísindanna hafa nokkur mótrök verið sett fram. Mörg lögmál geta komið til greina
við lýsingu á sama safni fyrirbæra, það er því grafið undan því að ætluð kenning hljóti
að vera sú rétta, hún gæti verið ein af mörgum leiðum til að orða það nokkurnveginn
hvernig kerfi hagar sér og því sé ekki um kraftaverk að ræða. Einnig hafa vísindin
þróast og kenningum verið skipt út eða breytt. Síðari vandinn hefur verið kenndur við

5Ágætis umfjöllun um hana má finna í síðasta kafla Shapiro (2000).
6Hluthyggja af því tagi boðar að vísindakenningar séu meira en tæki og tól. Þær leitast við að

nálga sannleikann jafnframt því að leita fullnægjandi reynsluþekkingar. Tækjahyggjan á hinn bóg-
inn telur vísindakenningar ekki setja fram neinar fullyrðingar um ósýnileg fyrirbæri og eiginleika,
tilgangur þeirra sé eingöngu að fjalla um reynslu með þægilegum hætti. Vægari tækjahyggja kann
að viðurkenna að kenningar setji fram fullyrðingar um ósýnileg eða óáþreifanleg fyrirbæri en við
getum ekki réttlætt að slíkar setningar séu sannar, en það sé í lagi ef sýnileg fyrirbæri eiga í hlut.

7Á frummálinu „Realism is the only philosophy that does not make the success of science a
miracle.“ Putnam (1975), bls. 73. Laudan (1981) bendir á að til séu gagndæmi við „engin-kraftaverk“
rökunum. Til séu kenningar sem áttu velgengni að fagna en fyrirbæri þeirra kenninga hafi ekki
reynst vísa til neins sem núverandi kenningar vísa til, slík velgengni sé því ekki nauðsynleg né
nægjanleg forsenda þess að hlutir kenningarinnar vísi til raunverulegra hluta. Eþer eða flógistón
(einhverskonar eld-efni sem var ætlað að skýra bruna og ryðgun á seinni hluta 17. aldar) eru tekin
sem dæmi um ætlaða hluti kenninga sem virtust að mörgu leyti ganga upp. Ladyman (2009) bendir
á tvö svör við þeirri gagnrýni. Annarsvegar að vísunin sé í orsök þess að hugtakið sé notað en það
bjóði upp á að við getum sagt að „Aristotle or Newton could be said to be referring to geodesic
motion in a curved spacetime when, respectively, they talked about the natural motion of material
objects, and the fall of a body under the effect of the gravitational force.“ Hinsvegar að takmarka
hluthyggju um viðfangsefni kenninga við það sem varðveitist við endurskoðun þeirra, en það er
vægast sagt klaufaleg lausn.
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bölsýna tilleiðslu (e. pessimistic meta-induction).8 Þar sem fyrri vísindakenningum
hefur verið skipt út fyrir nýjar kenningar sem vísa til nýrra fyrirbæra til skýringar
og lýsingar á gangi heimsins má hugsa sér að líklega eigi hið sama eftir að eiga sér
stað við þær kenningar sem nú eru viðhafðar, þær séu að líkindum engu ólíkari en
þær fyrri að því leytinu til.

Til að bregðast við þessum vanda hafnar Worrall (1989) hefðbundinni hluthyggju
um þau fyrirbæri sem vísindakenningar fjalla um. Ekki séu nauðsynlega til þeir
ákveðnu hlutir sem kenningin fjallar um en samt fjallar kenningin um eitthvað. Það
er formgerð þess sem kenningin fjallar um sem við erum þekkingarfræðilega skuld-
bundin. Vísindin fjalli eingöngu um formgerð kerfis en ekki einstaklinga kerfisins
nema að því leyti sem þeir tengjast hvor öðrum innan formgerðarinnar. Þannig telur
Worrall sig hafa sneitt hjá að minnsta kosti tveimur vandamálum. Þótt nýjar vís-
indakenningar komi fram þá vorum við ekki búin að skuldbinda okkur til að trúa á
tilvist „efniviðs“ kenningarinnar, ef formgerð kenningarinnar viðhelst við framþróun
er það vandamál því ekki til staðar. Það verður þá að svara því hvort það sé öruggt
að formgerðir varðveitist með þeim hætti. Jafnframt sé ekkert kraftaverk við vel-
gengni vísinda þrátt fyrir að ekki sé gert ráð fyrir tilvist þeirra einstöku hluta sem
tiltekinn kenning fjallar um vegna þess að það er formgerðin sem er lýsing okkar á
heiminum en ekki innihaldið.

Sögulega séð hafa menn rökstutt vísindalega hluthyggju með ýmsu móti, því
er eins farið hvað varðar formgerðarlega hluthyggju. Psillos (2001) skiptir slíkum
kenningum í tvennt eftir því hvaðan rökstuðningurinn fyrir þeim er kominn:

(i) Leiðin upp á við : Þegar byrjað er á forsendum fengnum af skynreynslu og þráð-
urinn rakinn þaðan til hluthyggju um formgerðir. Formgerðir í heimi skynjan-
anna geta sagt til um formgerð undirliggjandi veruleika.

(ii) Leiðin niður á við : Þegar farið er frá einhverskonar hluthyggju um heiminn og
af henni leidd hluthyggja um formgerðir. Psillos greinir frá tveim skilyrðum
henni tengdri:

(a) Óhæðisskilyrðið (ÓS): Til er heimur sem er óháður huga sem upplifir
hann.

(b) Þekkjanleikaskilyrðið (ÞS): Heimurinn er þekkjanlegur.
8Ladyman (2009) og Gower (2000) telja Laudan (1981) orða gagnrýnina fyrst skýrt í seinni tíð

en Gower (2000) rekur hana aftur til Poincaré: „The ephemeral nature of scientific theories takes
by surprise the man of the world. Their brief period of prosperity ended, he sees them abandoned
one after another; he sees ruins piled upon ruins; he predicts that the theories in fashion to-day
will in a short time succumb in their turns, and he concludes that they are absolutely in vain. This
is what he calls the bankruptcy of science.“ (Gower vitnar í þýðingu Greenstreet, W. J. (1952),
New York: Dover Publications á La science et l’hypothése (1902). París: Flammarion.)
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Aðhyllist einhver bæði skilyrðin þá sé um frumspekilega hluthyggju að ræða.
Psillos bendir á að ef formgerðarleg hluthyggja er ólík þeirri frumspekilegu
þá felist munurinn í þekkjanleikaskilyrðinu, því að það sé eingöngu formgerð
heimsins sem er þekkjanleg.

Ágætt er að hafa skiptinguna að ofan í huga þegar kenningar um formgerðar-
lega hluthyggju eru bornar saman. Nú verða tvær megingreinar þeirrar hluthyggju
kannaðar frekar.

3.1 Þekkingarfræðileg formgerðarleg hluthyggja

Fyrir daga Kants aðhylltust flestir heimspekingar þá kenningu að sannleikur tengi
hugmyndir um heiminn og heiminn sem slíkan: „Það er heimur þarna úti, og það sem
við segjum eða hugsum er „satt“ þegar við náum að orða það hvernig heimurinn er
og „ósatt“ þegar það svarar ekki til þess hvernig heimurinn er “.9 En með og eftir
Kant verður hugmyndin um að sannleikur sé háður sjónarhorni þess sem ígrundar
heiminn vinsæl. Þekkingarfræðileg formgerðarleg hluthyggja (e. epistemic structural
realism, héðan í frá ESR) er dæmi um slíka kenningu. Samkvæmt ESR upplýsa
vísindakenningar okkur eingöngu um formgerðir kerfa þótt þau kunni að hafa ein-
hverja undirliggjandi hluti. Með öðrum orðum, sú þekking sem vísindin veita okkur
á eingöngu við formgerðir kerfa.

Skoðum nú dæmi um eina útfærslu ESR, eftirfarandi tilvitnun í Russell er eflaust
mörgum heimspekinemum kunnugleg.

. . . þrátt fyrir að vensl efnislegra hluta búi yfir allskyns þekkjanlegum
eiginleikum, leiddum af samsvörun þeirra við skynupplýsingar þá er innra
eðli efnislegra hluta enn óþekkt.10

Þessa gerð ESR nefna Frigg og Votsis (2011) óbeina: „. . . sú afstaða að við höfum
aðeins beint þekkingarfræðilegt aðgengi að skyn-upplýsingum okkar, skynjunum eða
einhverskonar skynjunum, og aðeins fyrir tilstilli þeirra höfum við (óbeinan) aðgang
að heiminum sjálfum.“11 Sú beina er hinsvegar að „. . . við getum haft algjöra þekk-
ingu (þ.e. formgerðarlega og ekki-formgerðarlega þekkingu) af skynjanlegum hlutum

9„There is a world out there; and what we say or think is ‘true’ when it gets it the way it is and
‘false’ when it doesn’t correspond to the way it is.“ Putnam (1978), á fyrstu blaðsíðu inngangs.

10„. . . although the relations of physical objects have all sorts of knowable properties, derived
from their correspondence with the relations of sense-data, the physical objects themselves remain
unknown in their intrinsic nature.“ Russell (1912), bls. 17.

11„. . . the position that we only have direct epistemic access to our sense data, our perceptions
or at any rate something sensory, and only through them do we have (indirect) access to the world
itself.“ Frigg og Votsis (2011), bls. 232.
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og sjónarhornum heimsins (þannig skildum), en þekking okkar af því óskynjanlega
er eingöngu formgerðarleg.“12 Rökstuðningur Russells felst í orsakaskýringu hans á
skynjun þar sem orsakir skynjunarinnar eru upprunnar í ytri heimi. Önnur frum-
spekilegra forsendna Russells er að breytileyki í hinu skynjaða stafi af breytileika í
orsökinni sem veldur skynjuninni. Psillos nefnir þetta „Helmholtz-Weyl“-regluna.13

Hin er að vensl hluta í hinu skynjaða, skynreynslunni, svari til vensla milli óskynj-
aðra orsaka sem varðveita rökfræðilega eiginleika þeirra. Þessi röksemdafærsla er því
dæmi um það sem Psillos (2001) kallar leiðina upp á við, þótt mörkin séu ekki ýkja
skýr.

Hina leiðina að þekkingu um formgerð eða formgerðir heimsins er „niður á við“
leiðin. Psillos (2001) skiptir þeim ESR-kenningum eðlilega í þrennt14 eftir því hvernig
þekking það er sem við höfum á undirliggjandi raunveruleika:

(i) Við getum ekki þekkt þá einstaklinga sem formgerð heimsins býr í en við getum
þekkt alla eiginleika þeirra.

(ii) Við getum ekki þekkt einstaklinga né eiginleika sem ekki snúa að venslum
þeirra en við getum þekkt fyrsta-stigs eiginleika þeirra sem snúa að venslum
þeirra.

(iii) Við getum ekki þekkt einstaklingana, fyrsta-stigs eiginleika þeirra né vensl en
við getum þekkt annarsstigs eiginleika formgerða þeirra.

Fyrsta gerðin segir að við getum þekkt alla eiginleika hluta en ekki hlutinn sjálfan.
Ef allir eiginleikar einstaklinga heimsins eru þekktir og verið er að bera saman tvö
söfn einstaklinga og formgerðir þeirra verður eini greinarmunurinn gerður á nöfnum
þeirra, nema þá að tveir einstaklingar geti haft alla eiginleika þá sömu en þeir samt
verið mismunandi.

Önnur gerðin segir að við getum aðeins þekkt þá eiginleika sem varða tengsl hluta
við hvor annan. Þrátt fyrir fullkomna þekkingu á formgerð þess sem er undirliggjandi
verður þá ekki vitað með vissu hverjir eiginleikar einstaklinganna eru, margir mögu-
leikar geta komið til greina. Margir fyrstastigs eiginleikar eru þó mögulega þekktir
því þá má rekja af venslunum.

12„. . . we can have fully-fledged knowledge (i.e. structural and non-structural knowledge) about
the observable parts and aspects of the world (thus understood), but our knowledge of the un-
observable is only structural.“ Frigg og Votsis (2011), bls. 232. Með hinu óskynjanlega er átt við
eitthvað sem við getum ekki fest reiðum höndum á með skynfærum okkar.

13Psillos (2001), bls. S14. Frigg og Votsis (2011) rekja notkun reglunnar aftur til Quine, Locke,
Hume, Descartes og Mill.

14Psillos notar ESR yfir eyðandi formgerðarlega hluthyggju (hér verufræðilega viðhorfið) en kallar
þá þekkingarfræðilegu takmarkandi formgerðarlega hluthyggju.
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Síðasta gerðin segir að við getum aðeins þekkt eiginleika formgerðarinnar. Hið
eina sem sé þekkt sé tengt þeirri formgerð sem er sprottin af eiginleikum einstaklinga
heimsins. Til aðgreiningar frá (ii) má hugsa sér að beinar upplýsingar um vensl
einstaklinganna geta verið formgerðinni ofauknar, formgerðin sé þekkt eftirá en ekki
fyrirfram í ljósi þess hvernig hún er tilkomin.

Psillos sér ekki að (i) og (ii) takmarki frumspekilegu hluthyggjuna sem gat að ofan
svo því verði vel lýst og þótt (iii) geri það þykir honum hún ekki nægilega upplýsandi
né eiginleg hluthyggja, það sé svo augljóst að heimurinn hafi einhverskonar formgerð
að ef hún er slitin alveg frá einstaklingum heimsins þá sé hún ekki áhugaverð.

Bent hefur verið á annað vandamál við lið (iii). Worrall (1989) rekur hvernig
Grower Maxwell á sjöunda og áttunda áratugnum varði vísindalega hluthyggju sem
hann kallar formgerðarlega hluthyggju. Maxwell sá vanda við að kenningar vísi beint
til hluta sem ekki eru sýnilegir. Lausnina sá hann í að við getum vísað í lýsingar
á þeim með því að binda breyturnar í fullyrðingum um hið óskynjanlega. Til að
mynda má hugsa sér að í fyrstastigs-kerfi sé setning ∀x∀y(AxBy → Rxy) breytt í
tilsvarandi Ramsey-setningu

∃X∃Y ∃Z∀x∀y(XxY y → Zxy)

„Því staðhæfir Ramsey-setningin aðeins að til séu einhverjir hlutir, eiginleikar og
vensl sem hafa tiltekna rökfræðilega eiginleika sem uppfylla tiltekin óbein skilyrði.
Hún er af hærra stigi en tengir fræðileg fyrirbærin því hún staðhæfir að þau séu til.
Hinsvegar er aðeins vísað til þeirra óbeint, ekki með fræðilegum setningum, heldur
með lýsingu, þ.e. með breytum, tengjum, mögnurum og umsagnar-setningum hverrar
beinu tilvísanir eru (ætlað að vera) þekktar af kynnum.“15 Ladyman og Ross (2007)
benda á að hvaða safn hluta sem er, sé það nógu stórt, geti haft hvaða formgerð sem
er. Því eiginleikar án inntaks vísi aðeins til hlutmengja og öll þau hlutmengi sem
þarf til að svara til hvaða vensla sem er eru þá til16: „Sé því litið svo á hlutina, þá
er eingöngu hægt að svara spurningum um fjölda!“17 Newman (1928) benti fyrstur
á þennan eiginleika, vandinn við hann hefur því verið kenndur við hann. Að smætta

15„Thus the Ramsey sentence only asserts that there are some objects, properties, and relati-
ons that have certain logical features, satisfying certain implicit definitions. It is a higher-order
description, but ultimately connects the theoretical entities, for it still states that these exist. It is
just that they are referred to not directly, by means of theoretical terms, but by description, that
is via variables, connectives, quantifiers, and predicate terms whose direct referents are (allegedly)
known by acquaintance.“ Ladyman og Ross (2007), bls. 126.

16Þ.e. ef öll hlutmengi heildarmengisins eru hluti af formgerðinni þá eru öll hugsanleg vensl
skilgreind, því tiltekin vensl ákvarðist af tilteknum hlutmengjum.

17„Thus on this view, only cardinality questions are open to discovery!” Ladyman og Ross (2007)
vitna í Demopoulos og Friedman (1985), bls. 627.
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setningar í Ramsey-gerð sína sé því í raun að smætta þær í skynjanlegar afleiðingar
þeirra og því sé lítið áunnið.

3.2 Ekkert nema formgerðir

Til viðbótar við þekkingarfræðilegu gerðina á formgerðarlegri hluthyggju er til kenn-
ing sem hefur verið nefnd verufræðileg formgerðarleg hluthyggja (e. ontic structural
realism, hér eftir OSR). Ólíkt þeirri þekkingarfræðilegu sem beinir sjónum sínum að
því hvað sé okkur þekkjanlegt þá boðar hún að formgerðir séu verundir. Ef hún er
rétt þá má segja að hún útskýri hversvegna þekkingarfræðilega viðhorfið sé rétt.

Formgerðarhyggja af þessu tagi hefur notið nokkurrar hylli meðal eðlisfræðinga
og vísindaheimspekinga vegna verufræðilegs vanda við öreindir og lýsinga á þeim.18

Samanburður á formgerðarhyggju og tilteknum kenningum í eðlisfræði hefur átt sér
stað undanfarið og ágætis útlistun á þeim rannsóknum er að finna hjá Ladyman
(2009). Umfram vandann við bölsýnu þrepunina hefur tvennt sem snýr að nútíma-
eðlisfræði verið drifkrafturinn að baki verufræðilega viðhorfinu:

(α) Vandinn við samsemd og hvað sé einstaklingur.

(β) Framsetning á kenningum og líkönum í eðlisfræði.

Þeir sem aðhyllast OSR benda á að nútíma eðlisfræði sýni að hefðbundnar hug-
myndir okkar um frumspekileg hugtök séu ekki vel grundaðar. Gamalkunn hugtök á
borð víð tíma, massa og rúm hafi mætt slíkri endurskoðun að þau falla ekki lengur
að hefðbundinni frumspeki og því sé þörf á að endurskoða verufræðina. Segja má
að frumspekilegar vangaveltur hafa verið litaðar af því hvernig reynt sé að skýra
heiminn út frá hversdagslegu sjónarhorni þeirra heimspekinga sem þær stunda. Eðli
allra hluta hefur verið reynt að skýra út frá því hvaða reynslu við mennirnir höfum af
okkar nánasta umhverfi og eðlisfræðilegrar heimsmyndar sem er nokkurra alda göm-
ul. (β) svarar því til þess hve gríðarlega eðlisfræðinni hefur fleygt fram og hvernig
hún fjallar um hluti sem ná langt út fyrir okkar þægindaramma en (α) til vandans
við túlkun á bylgjujöfnunni eða þess þegar sama eind virðist stödd á tveim stöðum

18Til að mynda vakti nýleg grein Pusey et. al (2011) mikla athygli fyrir tiltölulega einfalda rök-
semdafærslu því til stuðnings að skammtafræðilegt ástand megi ekki túlka tölfræðilega. Schrödinger
leit upphaflega á bylgjujöfnuna sem einhverskonar eiginlega bylgju í efnislegum skilningi, fljótlega
komu þó aðrar kenningar um skammtafræðilegt ástand sem einhverskonar líkindadreifingu þess
hvar eiginleg eind eða atburður sé staðsettur. „The statistical view of the quantum state is that
it merely encodes an experimenter’s information about the properties of a system.“ (bls. 1). Höf-
undarnir telja sig hrekja þessa fullyrðingu með einfaldri skammtafræði og nokkrum (umdeildum)
forsendum. Þeir komast að þeiri niðurstöðu að skammtafræðilegt ástand (lýst með bylgjujöfnu) sé
raunverulegur hlutur. Að sama skapi er þá „hrun“ bylgjujöfnunnar eiginlegur atburður sem þarf að
skýra. Það ríkir síður en svo eining um túlkun á jöfnum skammtafræðinnar.
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í einu (e. quantum entanglement). Samkvæmt hefðbundinni túlkun á skammtasviðs-
kenningunni (e. quantum field theory) eru svið (svo sem rafsegulsvið) verufræðilega
til grundvallar eindum sem svara til skammtaðra bylgja í sviðunum, því sé ekki ljóst
hvort réttilega eigi að kalla eindina einstakan hlut.

3.2.1 Eyðandi formgerðarhyggja

Ein gerð þeirrar formgerðarhyggju sem getur að ofan hefur verið lýst sem eyðandi19

EOSR), eyðandi vegna þess að gert er ráð fyrir að formgerðir séu verufræðilega
frumstæðar en ekki háðar neinum hlutum sem þær ná yfir, hlutunum sé því eytt úr
kenningunni. Sú kenning hefur mætt mótbárum á þeirri forsendu að ekki sé hægt
að tala um vensl án þess að eitthvað tiltekið búi yfir venslunum. Til að svara þeirri
gagnrýni hefur verið bent á samsvörun við altök og Platónisma. Formgerðirnar séu
til í sama skilningi og Platón lagði í tilvist í frummyndaheiminum eða með sama
hætti og altakið „rauður“ er sagt vera til. Þessi atriði eru vissulega umdeild en gefa
hugmynd um hvernig umræða um þau myndi vera. Annað mögulegt svar er að það
sem er venslað séu formgerðir en ekki einstaklingar.20 Það er þá spurning hvort svo
sé endalaust niður á við, en svo hlýtur eiginlega að vera.

Frigg og Votsis (2011) greina EOSR frá kenningu sem þeir nefna róttæka útgáfu
OSR (ROSR). Munurinn liggur í því að leyfð vensl í EOSR eru túlkuð: „Á meðan
ROSR stendur fast á því að nota vensl með yfirtak eins og hefð er fyrir í stærðfræði-
legri rökfræði þá leyfir EOSR vensl með inntak; þ.e.a.s. grunnvennslin geta verið
af svipuðu tagi og „er stærri en“ frekar en eingöngu „stendur í gegnvirkum venslum
við“.21 Frigg og Votsis fara ekki fögrum orðum um ROSR: „Flutningsmenn OSR virð-
ast ekki taka þessa afstöðu alvarlegra. Og það er eins gott. Í augum flestra ef ekki
allra þeirra þeirra sem láta sig málið varða þykir ROSR hreint út sagt ógáfuleg.“22

Ef þeir hlutir sem við lítum hversdagslega á sem eiginlega hluti eru einhvernveginn
sprottnir af formgerð, séu henni verufræðilega háðir líkt og þeir séu „lagðir á hana“
þá koma margar formgerðir til greina við að lýsa sama hlut. Röksemdafærslan er
í grófum dráttum sú að sama stærðfræðilega lýsingin geti átt við um fleiri en einn

19Komið frá Ladyman (1998).
20Ladyman (2009) vísar í umræðu French, S. og Krause, D. í „Identity in Physics: A Historical,

Philosophical and Formal Analysis (OUP). Hann bendir á að ekki sé einhugur um hvaða mun
eigi að leggja í orð á borð við einstakling, hlut og fyrirbæri. Hvort einstaklingar séu þau stök sem
fyrstastigs-umsagnir ná yfir eða hvort hægt sé að tala um að eitthvað sé einstakt vegna þess að hægt
sé að bera það saman við annað með samsemd. Í fyrri skilningnum mætti tala um formgerðirnar
sem formgerðin nær yfir sem einstaklinga.

21„While ROSR insists on an extensional treatment of relations that is standard in mathematical
logic, EOSR allows for relations that have intensions; that is, fundamental relations can be relations
like ‘being larger than’ rather than only ‘standing in transitive relation’.“ Frigg og Votsis (2011).

22„[P]roponents of OSR do not seem to entertain this position seriously. And this better be so. In
the eyes of most if not all commentators ROSR is downright unintelligble.“ Frigg og Votsis (2011).
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hversdagslegan hlut og því sé ekki í boði að segja að hluturinn sé verufræðilega háður
formgerðinni því hún geti ekki lýst honum einkvæmt. Farið er nánar í gagnrýnina í
næsta kafla.

3.2.2 Frekari skipting

Fleiri leiðir eru til að líta á formgerðir sem verundir og það hvernig einstaklingar
taka eða taka sér ekki stöður í þeim. Hér fylgir lausleg samantekt á því sem kemur
fram í Ladyman (2009) og hjá Frigg og Votsis (2011) varðandi fleiri viðhorf til OSR,
ekki endilega ósköruð.

Ein leið er að líta á eiginleika þeirra einstaklinga sem svara til venslanna sem
aðskilda frá öðrum eiginleikum. Svipað og maður getur hugsað sér staðsetningu í
rúmi og tíma sem eiginleika fyrirbæris sem er á einhvern hátt aðskilinn frá öðrum
eiginleikum þess. Einstaklingurinn býr þá yfir einhverri innri gerð sem er formgerð-
inni óviðkomandi. Sú innri gerð einstaklingsins er þá með öllu óháð formgerðinni,
ekki er ljóst hvernig eða hvort hægt sé að öðlast þekkingu af slíkum eiginleikum sem
ekki tengjast neinum öðrum.

Því má hugsa sér að einstaklingar hafi enga innri eiginleika sem greina þá að
frá öðrum hlutum að staðsetningu þeirra í formgerðinni frátaldri. Þannig má hugsa
sér að allir einstaklingar séu eins, svipað og klassísk atóm. Það má þá hugsa sér að
einstaklingi megi lýsa fullkomlega óháð staðsetningu í formgerðinni með einhverjum
hætti en það er bara ein leið til þess og hún nær yfir alla einstaklinga.

Ef slík lýsing sem er óháð formgerðinni er útilokuð þá er litið svo á að einstak-
lingar hafa enga ósmættanlega innri eiginleika. Allir eiginleikar varði tengsl þeirra
við aðrar staðsetningar formgerðinnar. Ef einstaklingurinn er til þá er hann háður
formgerðinni og segja má að staðsetningin svari einfaldlega til einstaklingsins. Það
er þá spurning hvernig á að hugsa um slíka einstaklinga hvað varðar samsemd og
annað en það má hugsa sér að óvíxlin tengsl aðgreini einstakling til dæmis, ef litið er
á formgerðina sem net þá má hugsa sér að mesta einföldun þess svari til þess að tví-
tekning einstaklinga hafi verið afnumin. Sé netið í mynd 1 einfaldað er því hægt að
vísa til staðsetninga sem einstaklinga án hættu á tvítekningu. Vinstra megin verða
D og E ekki aðgreind nema að nafninu til, því er E sleppt hægra megin.

Að lokum má hugsa sér að ekki sé til neinn skilningur sem eigi að leggja í tilvist
einstaklinga. Formgerðin sem vensl staðsetninga mynda sé hið eina sem sé í raun til.
Það má þá hugsa sér að einstakir hlutir séu smíðisgripir búnir til af mönnum vegna
þess að það er hentugt, þótt í raun sé ekki um neitt nema staðsetningar að ræða.
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Mynd 1: Einföld hlutnet, vinstra megin má hugsa sér að D og E fáist ekki aðgreind
nema að nafninu til og því er E sleppt hægra megin.

4 Stærðfræðilegur alheimur

Oft er sagt að eðlisfræðin skiptist í hið stóra og hið smáa, það sem á sér stað á afar
smáum mælikvarða kjarneindanna virðist lúta öðrum lögmálum en þegar litið er
til hreyfinga stjarna eða vetrarbrauta. Almennu afstæðiskenningunni hefur tekist að
lýsa því stóra og hraðfara af mikilli nákvæmni og skammtafræðin því örsmáa.23 Frá
því að lögmál skammtafræðinnar urðu mönnum þekkt hefur tvennt sem tengir hið
stóra og smáa helst verið umdeilt. Annarsvegar hvernig ber að túlka stærðfræðijöfn-
urnar sem lýsa því smáa eða gríðarstóra út frá því kunnuglega og hinsvegar hvort
ekki sé unnt að finna eina kenningu sem sameinar hinar tvær, einskonar kenningu
um allt (e. Theory Of Everything, TOE).

Nú verður sagt skilið við þá almennu umræðu um formgerðarlegu hluthyggju
sem fór fram í fyrri hluta ritgerðarinnar og ein slík kenning könnuð, kenningin um
stærðfræðilegan alheim (e. Mathematical Universe Hypothesis, MUH). Helsti tals-
maður hennar er eðlisfræðingurinn Max Tegmark. Tegmark hefur skrifað nokkrar
greinar sem gera grein fyrir kenningunni, afhverju hann aðhyllist hana og hvernig
hann sér fyrir sér að eðlisfræðin verði leidd út frá henni. Fyrst verður gerð grein fyrir
röksemdafærslu Tegmark en kenningin svo skoðuð í ljósi þess sem á undan er farið.

4.1 Röksemdafærsla Tegmarks

Max Tegmark setur fram þá hugmynd af heimurinn sé eingöngu stærðfræðilegur og
að allt sem er til stærðfræðilega sé til efnislega (Tegmark 1998). Tíu árum síðar
fer hann ítarlegar í hugmyndir sínar (Tegmark 2008). Röksemdafærsla Tegmarks
er tiltölulega einföld. Hann gefur sér að til sé ytri raunheimur (e. external reality
hypothesis, ERH), og að hann sé ekki það eina sem sé til heldur sé hann hluti
af stærri heild. Flestir lifa samkvæmt því svo hér er ekki um neitt byltingarkennt
sjónarhorn að ræða. Sjálfsveruhyggja er þó gott og gilt heimspekilegt sjónarhorn svo
langt sem það nær þrátt fyrir að svo til enginn aðhyllist hana. Helsti vandinn við

23Hvorutveggja má orða með nokkrum blaðsíðum af stærðfræðijöfnum sem hafa samtals um
þrjátíu óútleidda fasta, flækja heimsins virðist því margtum flóknari en þær fáu reglur sem hann
virðist lúta. Í Tegmark et. al. (2006) er föstunum útlistað og dreifing þeirra könnuð.
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hana er að það virðist flóknari skýring á heiminum að segja að hann sé ekkert nema
ég og mín upplifun en að segja að til sé eitthvað annað. Ef einhver heldur af alvöru
fram sjálfsveruhyggju þarf hann að gera sér grein fyrir því hvernig einhver ferli geta
virst haga sér án hans stjórnar, það virðist sem meðvitundinni séu sett takmörk en
takmörkin séu samt upprunin í henni. Það má þá hugsa sér að kenningin um að á
okkur verki utanaðkomandi ferli sé einfaldari og skera eigi sjálfsveruhyggjuna í burt
með rakhníf Ockhams.

Þar sem gefið er að til sé ytri heimur gerir Tegmark svo ráð fyrir því að lýsing-
in á honum felist ekki í mannlegu sjónarhorni. Lýsingin á heiminum er ekki með
þeim hætti að hana megi bara orða á ákveðnu tungumáli, maður þarf ekki að tala
mannleg mál eða hrærast um í takmörkuðum mannlegum heimi til að geta sett fram
lýsinguna og gefið henni merkingu og innihald. Meginatriðið er að lýsingin sé laus
við mannlegan farangur eins og Tegmark orðar það. Þannig sé mögulegum geim-
verum og gervigreind ekki útilokað að átta sig á heiminum. Skýringar mannanna á
eðlisheiminum fela í sér hugtök eins og rafeind eða lífvera. Hugtökin séu notuð vegna
þess að þau eru handhæg og fanga nægilegan útskýringarmátt og samhengi til þess
að umræðan sinni tilgangi sínum.

Hinsvegar er mikilvægt er að hafa í huga, að það erum við mennirnir sem
kynnum þessi hugtök og orðin sem eru notuð yfir þau: í raun mætti leiða
allt af grundvallar kenningunni á toppi trésins.24

Eins og sjá má af Mynd 2 gerir Tegmark ráð fyrir því að vísindakenningar megi
í vissum skilningi smætta niður á viðfangssvið minna gildishlaðinna fræðigreina.
Sálfræði megi mögulega rekja af líffræði sem má svo smætta í efnafræði o.s.frv., það
sé hinsvegar ekki hentugt og ekki auðvelt en lauf trésins bera það með sér að því ofar
sem er farið því meiri stærðfræði er notuð. Spurningamerkið efst gefur svo til kynna
að ein undirliggjandi kenning um allt sé mögulega til, fullkomin lýsing á heiminum
óháð sjónarhorni. En slík lýsing er stærðfræðileg formgerð að mati Tegmark.

. . . skyldum við einhverntíma geta gefið lýsingu á ytri raunheimi án ein-
hvers farangurs? Ef svo er, þá þyrftu lýsingar okkar á hlutum í ytri
raunveruleika og venslin á milli þeirra að vera fullkomlega óhlutbundin
og öll orð og tákn sem eru notuð yfir þau tilneydd til að vera ekkert
nema merkimiðar án fyrirfram gefinnar merkingar af hverskonar tagi.

24„It is important to remember, however, that it is we humans who introduce these concepts and
the words for them: in principle everything could have been derived from the fundamental theory
at the top of the tree.“ Tegmark (2008) bls. 101.
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Mynd 2: Tré á bls. 103 í Tegmark (2008) sem gefur grófa hugmynd að mögulegri
skipan vísindagreina eftir því hve mikinn mannlegan „farangur“ þær bera.

Stærðfræðileg formgerð er nákvæmlega af því tagi: óhlutbundnir hlutir
ásamt venslum þeirra.25

Tegmark ályktar að ef til er fullkomin lýsing á heiminum, kenningin um allt, þá
lýsi hún stærðfræðilegri formgerð eins og henni voru gerð skil í innganginum. Hann
nemur þó ekki staðar þar.

Ef TOE efst á Mynd [2] er til og verður einhvern daginn uppgötvuð, þá
stendur ein vandræðaleg spurning eftir, eins og John Archibald Wheeler
undirstrikaði: Afhverju þessar tilteknu jöfnur en ekki aðrar? Gæti virki-
lega verið að grundvallandi verufræðileg ósamhverfa sé byggð inn í innstu
hjartarætur veruleikans sem skiptir stærðfræðilegum formgerðum í tvo
flokka, þá með og án efnislegrar tilvistar? Því þrátt fyrir allt er stærð-
fræðileg formgerð ekki „sköpuð“ og hún er ekki til „einhversstaðar“. Hún
er bara til.

Sem leið út úr þesum heimspekilegu ógöngum hef ég lagt til að algjör
stærðfræðilegur jöfnuður ríki: að stærðfræðileg tilvist og efnisleg tilvist

25„. . . could it ever be possible to give a description of the external reality involving no baggage?
If so, our description of entities in the external reality and relations between them would have to
be completely abstract, forcing any words or other symbols used to denote them to be mere labels
with no preconcieved meanings whatsoever.

A mathematical structure is precisely this: abstract entities with relations between them.“
Tegmark (2008), bls. 105.
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séu jafngild, allar stærðfræðilegar formgerðir hafi sömu verufræðilegu
stöðu.26

Af svipaðri ástæðu og sjálfsveruhyggjunni var að hafnað að ofan telur Tegmark
ekki bara formgerðina sem svarar til okkar heims vera til heldur eignar öllum form-
gerðum sömu verufræðilegu stöðuna. Hér samsamar Tegmark efnislegri og stærð-
fræðilegri tilvist. Ef svo er komið vakna því spurningar um hvort það sé einhver
eiginlegur verufræðilegur munur á því óhlutbundna og hlutbundna, því altæka og
sértæka.

4.1.1 Samantekt

Röksemdafærslu Tegmark má taka saman í eftirfarandi liðum þar sem (i) er frum-
spekileg forsenda en deila má um hvort (ii) og (iv) séu það.

(i) Til er ytri raunheimur.

(ii) Skilningur á ytri raunheimi er óháður sjónarhorni og tungumáli.

(iii) Af (i) og (ii) leiðir að fullkomna lýsingu á heiminum má orða þannig að hún
er laus við allan farangur sjónarhorns.

(iv) Lýsing sem er laus við allan farangur er lýsing á stærðfræðilegri formgerð.

(v) Af (i)-(iv) leiðir að fullkomin lýsing á heiminum er lýsing á stærðfræðilegri
formgerð. Heimurinn er því stærðfræðileg formgerð.

Í ljósi þess sem var sagt í fyrrihluta ritgerðarinnar er niðurstaðan í lið (v) dæmi
um OSR.

4.2 MUH og OSR

Samkvæmt MUH er heimurinn stærðfræðileg formgerð. Einu hráu upplýsingarnar
um heiminn eru stærðfræðilegar og ekkert annað er til. MUH svarar því til þess sem

26„If the TOE at the top of Fig. 1 exists and is one day discovered, then an embarrassing question
remains, as emphasized by John Archibald Wheeler: Why these particular equations, not others?
Could there really be a fundamental, unexplained ontological asymmetry built into the very heart
of reality, splitting mathematical structures into two classes, those with and without physical
existence? After all, a mathematica structure is not “created” and doesn’t exist “somewhere”. It
just exists.

As a way out of this philosophical conundrum, I have suggested that complete mathematical
democracy holds: that mathematical existence and physical existence are equivalent, so that all
mathematical structures have the same ontological status.“ Tegmark (2008), bls. 125.
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er lýst af Frigg og Votsis (2011) sem ROSR eða róttækrar verufræðilegrar formgerð-
arlegrar hluthyggju.

Tegmark gerir grein fyrir tilvist ytri raunheims og rekur sig þaðan. Þekkinguna
af formgerðunum er nálgað að ofan, gert er ráð fyrir óhæðisskilyrði eins og Psillos
(2001) setur það fram. Jafnframt er gengist við þekkjanleika skilyrði, meira að segja
möguleikanum á því að hægt sé að búa yfir algjörri lýsingu á heiminum í því skyni
að sýna að ef því er uppfyllt þá sé MUH sönn.

Að TOE sé án sjónarhorns og farangurs þess er það sama og að segja að kenningin
hafi ekkert inntak (e. intension), eingöngu umtak (e. extension). Ólíkt Ladyman og
Ross (2007) er því ekki litið á vensl á borð við „er stærri en“ sem eiginleg nema að
því leyti sem svarar til safns raðaðra para eða jafngildi þess.

ROSR og þá MUH hefur verið gagnrýnd fyrir að leyfa ekki þesskonar vensl með
inntaki og merkingu. En Tegmark gerir tilraun til að bregðast við þeim vanda með
því að gefa von um hvernig hugmynd okkar um inntak sé sprottin af umtakinu.

. . . einu tækin sem standa okkur til boða eru hreint stærðfræðileg, einu
leiðirnar til þess að kunnuglegar hugmyndir um efnið og túlkanir („far-
angur“) geti sprottið fram eru sem óbeinir eiginleikar formgerðarinnar
sjálfrar sem birtast við stærðfræðilega rannsókn.27

Ef við hugsum okkur að heimurinn sé stærðfræðileg formgerð þá þarf að gera
grein fyrir því hvernig einhver getur búið yfir „mynd“ af hluta hennar innan frá
henni sjálfri. Líti einhver á formgerðina í heild sinni nefnir Tegmark það „arnar-
sjónarhornið“ en að innan „froska-sjónarhornið“. Kenningin þarf ekki bara að gera
grein fyrir formgerðinni heldur einnig hvernig einhver getur talið sig skynja eitthvað
og verið staddur í formgerðinni. Það er að segja, við viljum vita hvað felst í raun í
skynreynslu frosksins og hvernig hún tengist formgerðinni. Samkvæmt MUH veltur
allt á formgerðinni. „Þetta er að mínu mati ein af mikilvægustu spurningunum sem
kennilegir eðlisfræðingar standa frammi fyrir, því ef við getum ekki svarað henni, þá
getum við ekki prófað tilgátu að TOE með skynreynslu. Ég held því vissulega ekki
fram að ég hafi fullkomið svar við spurningunni.“28 Sú stærðfræðilega rannsókn sem
er getið í þar síðustu tilvitnuninni veltur á því hver eiginleg formgerð heimsins sé.
Tegmark leysir því ekki vandann við það hvernig sjónarhorn og túlkun því tengt geti

27„. . . the only tools at our disposal are purely mathematical ones, so the only way in which
familiar physical notions and interpretations (“baggage”) can emerge are as implicit properites of
the structure itself that reveal themselves during the mathematical investigation.“ Tegmark (2008),
bls. 109.

28„This is in my opinion one of the most important questions facing theoretical physics, because
if we cannot answer it, then we cannot test a candidate TOE by confronting it with observation.
I certainly do not purport to have a complete answer to this question.“ Tegmark (2008), bls. 109.
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sprottið af formgerðinni en hann bendir á að sama hver formgerðin kann að vera þá
sé unnt að velta fyrir sér hvaða mögulegu eiginleikar geti birst okkur að innan.

Í ljósi þessa getum við nú þrískipt kenningu um það hvernig heimurinn veltur
alfarið á stærðfræðilegri formgerð29:

(i) Stærðfræðileg formgerð heimsins – arnarsjónarhornið.

(ii) Vettvangur skynreynslu – froskasjónarhornið.

(iii) Reglur sem tengja (i) og (ii).

Ef við hugsum okkur að formgerð okkar heims sé fjórvítt samfellt rúm, þá svarar
arnar-sjónarhornið til þess að við lítum á það allt í einu. Þá svarar einhverskonar
ræma til þess hvernig tiltekin eind ferðast um rúmið í tíma. Froskasjónarhorn þess
sem er innan formgerðarinnar við tiltekinn tíma svarar hinsvegar til þess að aðeins
sé litið á eina sneið fjórvíða rúmsins svo ræman verður að punkt. Skoðum nú hvaða
andmæli MUH hefur mætt eða kann að mæta.

4.2.1 Kemur bara ein formgerð til greina?

Eins og getið var í fyrri hluta ritgerðarinnar hefur formgerðarhyggjan verið gagnrýnd
á þeirri forsendu að margar formgerðir geta komið til greina þegar verið er að lýsa
skynheimi okkar. Slíkur vandi stafar þó ekki að verufræðilegu gerðinni því hann er
þekkingarfræðilegs eðlis. Samkvæmt MUH er ein formgerð undirliggjandi, viljum við
reka okkur til hennar og okkur sýnist það unnt með fleiri en einum hætti þá bendir
það ekki til þess að hún sé ekki ein. Stærðfræðileg formgerðin setur ein og aðeins
ein froskasjónarhorninu skorður. Mögulega er undirliggjandi formgerðin þess eðlis að
ekki sé unnt að henda reiður á henni af skynreynslunni einni saman svo öruggt og
ótvírætt sé en það gefur ekki til kynna að hún sé ekki þar þótt við getum ekki verið
viss um það hvort við höfum sanna þekkingu af henni.

4.2.2 Ein formgerð – margir heimar?

Hugum aftur að þeirri gagnrýni Frigg og Votsis (2011) á ROTR sem snýr að mis-
munandi birtingu sömu stærðfræðilegu lýsingar. Ef hún á við kenningu Tegmark
heggur hún á möguleg tengsl (i) og (ii) að ofan.

Til dæmis er tog blý-kúlu sem skoppar upp og niður málmgorm og spennu
yfir þétti lýst með sömu jöfnu og í þeim skilningi hafa þau sömu formlegu
gerð, jafnvel þótt kerfin séu efnislega afar mismunandi. Talsmenn ROSR

29Samanber bls. 140 í Tegmark (2008).
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geta svarað því að þetta sé hliðarafurð þess að við einblínum á smáan
hluta heimsins og að það vandamál geti horfið ef litið er á heiminn í heild
sinni. En afhverju ætti það að gera það? Jafnvel þótt við hugleiðum form-
gerð mun stærri en kerfi á rannsóknarstofu, þá er enn satt að mismunandi
blöndur af óformgerðarlegum eiginleikum geti búið yfir sömu formgerð.
Hið sama gildir fyrir allan heiminn, þrátt fyrir að röksemdafærslan í því
tilviki myndi vera staðlaus, þ.e. margar blöndur af óformgerðarlegum eig-
inleikum gætu búið yfir sömu formgerð og allur heimurinn. Að því gefnu
að nútímaeðlisfræði búi yfir réttri kenning um heiminn þá veita efnisleg-
ar samhverfur okkur sýnidæmi. Tökum sem dæmi CPT-setninguna, sem
segir (gróflega) að hver Lorentz-samhverf skammtasviðskenning sé sam-
hverf m.t.t. CPT, þ.e. ef stefnu tímans er breytt ásamt hleðslu og hverri
eind heimsins speglað um ása þrívíðs rúms þá myndu jöfnur kenningar-
innar varðveitast. Þar sem kenningin segir okkur að jöfnur færa okkur
formgerðina, þá er formgerðin varðveitt við CPT-breytingu. En heimur-
inn er öðruvísi en hann var: það sem var jákvætt hlaðið er núna neikvætt
hlaðið. Við höfum því eigindlega öðruvísi heim sem býr yfir sömu form-
gerð. Ekki virðist vera nein leið framhjá þeirri staðreynd að formgerðir
(og með þeim, formgerðarlegir eiginleikar) séu óhlutbundnir með tilliti
til efnislegra eiginleika og vensla, því eru efnislegir eiginleikar hvorki eins
og formgerðarlegir eiginleikar né komnir af þeim.30

30„For instance, the elongation of a lead ball bouncing up and down on a metal spring and
the voltage over a condenser obey the same equation and, in that sense, have the same formal
structure even though the systems are materially very different. The proponents of ROSR could
respond that this is an artefact of us focussing only on very small parts of the world, and that
the problem would go away if we focussed on the structure of the entire universe. But why should
it? Even if we consider a structure vastly larger than a laboratory system, it is still true that
different combinations of non-structural properties can have the same structure. The same holds
for the entire universe, though the reasoning in that case would be counterfactual, e.g. different
combinations of non-structural properties could have the same structure as the entire universe.
Assuming that current physics is the correct theory of the world, physical symmetries provide us
with relevant scenarios. Take the CPT theorem, which (roughly) says that every Lorentz invariant
quantum field theory is CPT invariant, meaning that if you change the direction of time as well
as charge and parity of every entity in the world, then the equations of the theory are preserved.
Since—on the doctrine at stake—equations provide us with structure, the structure is preserved
under a CPT transformation. But the world is a different one: what was positively charged is now
negatively charged. So we have a qualitatively different world with the same structure. There does
not seem to be a way around the fact that structures (and with them structural properties) are
abstract with respect to physical properties and relations, and that physical properties therefore are
neither identical with nor supervenenient on structural properties.“ Frigg og Votsis (2011), bls. 261.
Sömu andmæli er að finna í Gil (2009) „In other words, one and the same mathematical description
results in two very different physical objects: a harmonic or an anharmonic oscillator, depending on
the coordinate system that is chosen or imposed by the physical context. So the physical content of
the object is in this simple example clearly not exhausted by its purely mathematical description.“
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Í tilvitnuninni að ofan er bent á að blýkúla í gormi og spenna yfir þétti lúta
sömu jöfnu, kúlan og spennan séu hinsvegar ólík og því sé ekki hægt að hugsa sér að
efnislegir hlutir svari til stærðfræðilegra, eitthvað meira er með í spilunum. Eins og
bent er á má bæta lýsinguna svo að hlutirnir verði augsýnilega mismunandi svo hér
er ekki um skýrt vandamál að ræða. Síðara dæmið er öllu áhugaverðara vegna þess að
Tegmark myndi líklega telja það til kosta kenningarinnar sem möguleg sönnunargögn
fyrir tiltekinni formgerð. Sé samhverfa í undirliggjandi formgerð heimsins ætti hún
að birtast okkur sem samhverfa í skynjunum okkar.

Skoðum betur hvað getur falist í (iii) að ofan. Tegmark gerir það með því að
skoða sjálfmótunargrúpuna. Sjálfmótunargrúpa formgerðar S, Aut(S), er grúpan
sem allar umraðanir σ á stökum S mynda þar sem σ varðveitir öll vensl. Losaralegar
orðað: sjálfmótunargrúpan er kerfi þeirra aðgerða sem varðveita formgerð. Til dæmis
eru varpanir sjálfmótunagrrúpu einfalds tenings þær aðgerðir sem víxla á hornum
teningsins þannig að þau liggi enn að sömu hornum og áður (teningnum er snúið eða
speglað), aðgerð grúpunnar er einfaldlega samskeyting þessara varpana. Samkvæmt
Tegmark ætti samhverfan í formgerðinni að svara til efnislegra eða skynjanlegra
samhverfa.

CPT-setningin segir nokkurnveginn að ef gang tímans er snúið við, ef hleðslum
er víxlað, segulsviðum snúið við og staðsetningum speglað um alla ása þrívíðs rúms
þá breytast ekki eðlisfræðijöfnurnar. Hefð er fyrir því að eðlisfræði sé kennd þannig
að gert er ráð fyrir samhverfueiginleikum sem segja að sömu eðlisfræðilögmálin skuli
gilda óháð staðsetningu eða tíma og af því leiddar kenningar, einmitt þessvegna
eru þau kölluð lögmál. Til að mynda byggði Einstein sérstæðu afstæðiskenninguna
á tveimur slíkum eiginleikum.31 Að gefinni MUH er þessu viðsnúið, látum S tákna
formgerð heimsin, þá birtist Aut(S) okkur í skynjuðum eðlisfræðilögmálum okkar,
eðlisfræðilögmálin séu rökfræðileg afleiðing formgerðarinnar. Hvort sem hún sé sú
eina sem geti gefið af sér þau lögmál eða ekki skiptir ekki máli, þau ákvarðast engu
að síður af einni undirliggjandi formgerð.

Vandinn sem Frigg og Votsis (2011) sjá við CPT-setninguna er að sama formgerð
geti lýst tveim efnisheimum. Röksemdafærsla Tegmark segir að slík formgerð liggi
til grundvallar því sem við kennum við efnisheiminn. Ef allir hafa rétt fyrir sér og
formgerð okkar heims býður upp á tvær efnislegar túlkanir (sem er engan veginn ljóst
þrátt fyrir ýmsa samhverfueiginleika heimsins) þá má hugsa sér að það séu einfaldlega
til tveir hliðarheimar sprottnir af sömu formgerð, annar þar sem hleðslurnar eru eins
og hjá okkur en að því sé öfugt farið í hinum. Nema þá að það sé enginn munur

31Fyrri forsendan er að ljóshraði í viðmiðunarkerfi er óháður hraða upphaflegs ljósgjafa. Sú seinni
er nokkurnveginn á þann veg að þau lögmál sem lýsa breytingu kerfa séu óháð því við hvaða kerfi,
sem hreyfast með tilliti til hvers annars, er miðað.
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á þessum tveimur heimum, þeir séu einfaldlega sá sami. Til dæmis er rafeindum á
sama gildishvolfi lýst með sömu bylgjujöfnu, eini munurinn á þeim er að þær hafa
gagnstæðan snúning, það er þó ekki snúningur sem er miðaður við neitt nema hina
rafeindina, þannig er engin leið til að skera úr um hvernig snúningnum er farið, hvor
snúi upp og hvor niður. Þær eru einfaldlega gagnstæðar.

4.2.3 Newman-vandinn

Newman-vandinn, sem getið var í lok kaflans um ESR, byggist á því að líta megi á
allar formgerðir sem hluta af stærri formgerð. Sú gagnrýni grefur undan þekkingar-
fræðilegri formgerðarhyggju en ekki MUH af svipuðum ástæðum og að framan: þar
sem formgerðin liggur fyrir hjá Tegmark þá er ekki um neina eiginlega margræðni
að ræða, útvíkkuð undirliggjandi formgerð kann þó að breyta froskasjónarhoninu.

Þar að auki er ljóst að vandinn á ekki við skilgreininguna á stærðfræðilegri form-
gerð eins og hún var sett fram í kaflanum um formgerðir. Þar er stærðfræðileg form-
gerð skilgreind skýrt út frá tilteknum vörpunum, ekki stendur til boða að hugsa sér
hvert hlutmengi í veldismenginu32 sem hluta af formgerðinni.

5 Lokaorð

Á síðustu tveimur áratugum hefur formgerðarleg hluthyggja talsvert verið rædd í
tímaritum sem fjalla um frumspeki og vísindaheimspeki og eilítið innan eðlisfræð-
innar eins og grein Tegmark ber vitni um. Kostir hennar eru nokkuð skýrir, hún er
minna verufræðilega skuldbundin en hefðbundin hluthyggja og virðist leysa vand-
ann við bölsýnu tilleiðsluna. Eftir er þó að lýsa því sannfærandi hvernig og að hvaða
marki formgerðir flytjast á milli kenninga þegar þær eru endurskoðaðar. Ekki er þó
erfitt að hugsa sér hvernig svo geti verið þar sem eiginleikar eru mun óumdeildari en
það sem eiginleikinn er eignaður, fáum dettur í hug að andmæla því að af eld stafar
hiti og birta en menn hafa lagt mikið á sig til að komast að því hvaða efnahvörf það
séu sem við nefnum eld.

Takmörkuð skynfæri og hversdagsleg reynsla manna hafa mótað það hvernig
menn hugsa um frumspekilega eiginleika og túlkanir á jöfnum sem lýsa því sem ekki
fæst skynjað með beinum hætti. En þrátt fyrir að lýsingar og líkön eðlisfræðinnar
fjalla um atburði sem gerast á allt öðrum stærðargráðum og tímabilum reynast þær
engu að síður sannspáar og standast kræfustu tilraunir. Ef nýjustu vísindakenningar
eru teknar gildar þá verður ekki hjá því komist að eðli hversdagslegrar reynslu þarf
að endurskoðað í ljósi þeirra. Enn hugsa menn um frumeindir sem lítil sólkerfi fastra

32Mengi hlutmengjanna.
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kúlna en því fer fjarri að sú mynd sé annað en hentug til útskýringar á tilteknum
eiginleikum þeirra fremur en að gefa nákvæma mynd af því sem á sér stað. Þeir eigin-
leikar eru hluti af formgerð sem varðveitist við endurskoðun á stjörnukerfislíkaninu.

Þegar röksemdafærsla Tegmark fyrir kenningunni um stærðfræðilegan alheim
er borin saman við umræðuna hjá heimspekingunum má sjá að rökstuðningur fyr-
ir formgerðarlegri hluthyggju innan heimspekinnar er fremur kominn að ofan en
rakinn frá grunni eins og hjá Tegmark. Gagnrýni sem snýr að því hvernig froska-
sjónarhornið getur ekki ótvírætt ákvarðað hvaða formgerðir liggja skynreynslu þess
til grundvallar getur verið rétt en dugar ekki til að neita því að ein formgerð sé
undirliggjandi. Vandinn sem felst í því að ein formgerð geti svarað til fleiri heima
en okkar, lýsir formgerðinni en útilokar hana ekki. Höggstaður á kenninguna þarf að
felast í því að einhverri forsendna hennar sé hafnað.

Ekki er vænlegt að hafna því að til sé ytri raunheimur, en hvað með hinar for-
sendurnar? Lýsing sem er fullkomlega laus við farangur og inntak getur varla talist
annað en hreint formleg og því stærðfræðileg. Eftir stendur þá ein forsenda. Er ör-
uggt að skilningur á ytri heimi sé óháður skýringum sem fela í sér einhverja merkingu
eða túlkun sem ákvarðast ekki ótvírætt? Er til lýsing sem er óháð sjónarhorni? Það
er síður en svo ljóst og því verður því miður ekki svarað hér. Hugmyndin um að svo
sé er þó heillandi, sérstaklega í ljósi þess hvað hún hefur í för með sér.
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