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Платон e смятал, че математиката описва
обекти, които наистина съществуват. За
древногръцкия философ тези предмети
включват числа и геометрични фигури.

Ако математическите обекти съществуват в 
сфера, различна от света, в който живеем, 
те не изглеждат способни да се свържат с 
нищо физическо.

Мнението на Платон



,,Математическите обекти
съществуват извън
пространството и времето.” - на
това мнение е бил Платон,  

Това обяснение ни показва как
едно нещо на този свят зависи от
друго



Математическият платонизъм се
дефинира като съчетание на
следните три тези:

1. Съществуване,

2. Има математически обекти и 
абстрактност

3. Математическите обекти са
абстрактни.

Математическите обекти са
независими от интелигентните
агенти и техния език, мисъл и 
практики.



Древните питагорейци, както Платон-
мислят, че математиката описва свят от
обекти

Но не са били съгласни, че
математическите обекти съществуват
извън пространството и времето. 

Те са вярвали, че физическата реалност е 
създадена от математически обекти по
същия начин, както материята е направена
от атоми.

Мнението на питагорейците

,,Питагорейци посрещат изгрева“
Фьодор Бронников



Те също вярвали, че Земята и всяка друга
сферична планета се движат около
централен огън, от който получават
живот и топлина. Те са били първите, 
които казват, че планетите наблюдават
пропорции в разстоянието помежду си. 
Като само благодарение на това въртене
и разстояние се формира хармония. 



Ако реалността е създадена
от математически обекти, би
било лесно да видим как
математиката може да
обясни света около нас.

Джейн Макдонъл и  Макс 
Тегмарк играят важна роля
в защитата на
питагорейската теория в 
последното десетилетие .



Тегмарк е на мнение, че цялата вселена
– е всъщност мултивселена – не е 
просто описана в математиката; по-
скоро „нашата вселена е математика“.

Причината, поради която физиката
става все по-математическа с 
напредването си е, че физическата
реалност просто е математически обект. 

Макс Тегмарк

Макс Тегмарк



,,Нашата математическа 
вселена” Макс Тегмарк

Той твърди, че нашият свят е 
просто една математическа
структура и също така мисли, 
че реалността е голям
математически обект. Той
предлага да помислим за
идеята, че реалността е 
симулация. 



Макдонъл е на мнението, че реалността е 
съставена от математически обекти и умове. 
Математиката е начинът, по който Вселената, 
която е съзнателна, опознава себе си.  

Джейн Макдонъл :  ,,Наистина има някаква
човешка математика, която може да бъде
измислена, но може да има рационални
същества, които имат по-дълбоко прозрение в 
тази истинска универсална математика, където
не съществуват абсолютни неразрешими
твърдения.”

Джейн Макдонъл

,,Питагорейският свят“
Джейн Макдонъл



Тя защитава възгледа, че светът се
състои от две части: математика и 
материя. Математиката- дава на
материята нейната форма, а материята-
дава на математиката нейната същност. 

Според Макдонъл, питагорейският
поглед на нещата трябва да се
комбинира с „ум“, че да се обясни нашия
свят.



Питагореизмът е преоткрит и във физиката.
През миналия век физиката става все и все
по-математическа, обръщайки се към
абстрактни области на изследване като
теория на групите и отличителна геометрия
в опит да обясни физическия свят.

И математиката, и основната физика
разчитат на едни и същи принципи, които 
могат да бъдат изпитани във физическия
свят и в нашия ум.

Бъдещето на математиката



Благодаря за вниманието!
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