
Барън въвежда
питагорейството



Питагорейство

Питагорейството е система от езотерични и
метафизически вярвания, проповядвани от
древногръцкия философ Питагор и неговите

последователи. Питагорейството се появява в
началото на 5 в. пр. Хр. и оказва влияние върху Платон

и платонизма. 
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Древните питагорейци са били съгласни
с Платон, че математиката описва
свят от обекти. Но за разлика от

Платон, те не смятат, че
математическите обекти

съществуват извън пространството и
времето, а че физическата реалност е
изградена от математически обекти по

същия начин, както материята е
направена от атоми.
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Ако реалността е направена от математически
обекти, лесно е да се види как математиката
може да играе роля в обяснението на света

около нас.
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През последното десетилетие двама
физици изграждат солидна защита на
питагорейската позиция: шведско-

американският космолог Макс Тегмарк
и австралийският физик-философ

Джейн Макдонъл, разказва Сам Барън.
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Макс Тегмарк

Тегмарк твърди, че реалността е просто един
голям математически обект. Ако това

изглежда странно, помислете за идеята, че
реалността е симулация. Симулацията е

компютърна програма, която е вид
математически обект.
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Джейн Макдонъл

Погледът на Макдонъл е по-радикален. Тя
смята, че реалността е съставена от

математически обекти и разум. 
Математиката е начинът, по който

Вселената, която е съзнателна, опознава
себе си.
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Сам Барън защитава различен възглед -
светът се състои от две части, математика

и материя. Математиката дава на
материята нейната форма, а материята дава

на математиката нейната същност.

Математическите обекти осигуряват
структурна рамка за физическия свят.
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Какво казва Сам Барън:
“Математиката се появява, 
за да изиграе обяснителна

роля в науката. Това от своя
страна се смята, че проправя
път към математическия

платонизъм. Основно
предизвикателство за
математическите

платоници обаче, е да
предоставят отчет за това

как работят
математическите обяснения. 

Предлагам сметка, базирана на
свойства: физическите
системи притежават

математически свойства, 
които или гарантират
наличието на други

математически свойства и в
допълнение, физическите
състояния, които ги

притежават или изключва
други математически

свойства и свързаните с тях
физически състояния. 

Обяснявам защо платонистите
трябва да приемат, че

физическите системи имат
математически свойства и
защо сметката, базирана на

свойства е по-добра от
съществуващите сметки за
математическо обяснение. 
Завършвам с обмисляне дали
номиналистите могат да
приемат възгледа, който

предлагам тук. Аз твърдя, че
не могат.“
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Питагорейството издържало изпитанията на времето. 
То отново се появило под формата на религиозно-мистично учение през 1-2
век преди новата ера и се смята, че е оказало влияние върху някои клонове от
християнството. В днешно време от мъдростта на Питагор продължават
да черпят мистици, философи, учени, номеролози, афористици и т.н.



Благодарим Ви за
вниманието! 
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Източници
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