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 چكيده
ميان مثل ة  رابط،رياضياتة افالطون دربارة اين مقاله به نظري

افالطون نظر و  ، افالطون گرايي در رياضيات رياضييشياو ا
  .ي پردازد م"جهان ازچه ساخته شده است"آه   اينة دربار

  
 نياي مثلمفهوم د

ک ي سال قبل ازميالد در ٤٢٧ ،دميي يونانفيلسوف ق، افالطون
شور در ايام جواني . ديده به جهان گشود سرشناس آتينة خانواد

آه  حکوميتبرخورد با ة  اما به زودي به واسط؛سياست در سرداشت
افالطون آآادمي  .شد ه سقراط را به قتل رساند سرخورداستادش

ي و هدايت او حتت رهرب. بنياد گذاردقبل ازميالد   ٣٨٤خود را در 
 به مرآزي براي  پژوهش در رياضيات، علوم و آتينة اين مؤسس

گفتگوها و ة سهم افالطون در اين پژوهشها ارائ. سياست مبدل شد
ي و .حماوراتي بود آه به متام قلمرو دانش بشري مربوط مي شد

  . قبل از ميالد دارفاني را وداع گفت٣٤٧ سال حدود
 و به د که فرد با سود جسنت از آنسقراط معتقد به عقل فطري بو

مي توانست به واقعيت   به درون خويشنتي راه يابکمک عقل با
اما افالطون معتقد بود آه واقعيت . مکنون در حمسوسات پي بربد

 و ؛بايد چيزي دريك جهان ايده آيل باشد، نه لزومًا درخود اشياء
 علم از تالش براي ارتقاء از فلسفهبه زعم وي مهني خاطر ه ب

  .تشكيل شده استواقعيتها  يا ،  به جوهرهاهمنودپديده ها يا 
  اول جهان.ردافالطون، جهان را به دو قسمت متمايز تقسيم مي آ

 و جزيي مي شود، ييچون با حواس ناقص ما شناسا آه حمسوسات
اما ، دند و مي رونجهاني آه درآن مهه چيز مي آي ؛تقرييب است

 قابل فهم و معقول که يدوم جهان. دنهيچ وقت واقعًا وجود ندار
واقعيت  ،ا صورتيمثال براي افالطون .  شوديده ميعامل مثال نام

 که ي تلقي مي شد آامًال جمرد و مستقل از ذهن،غايي غري قابل تغيري
 يزيهر چعالوه ه ب.  نه با قواي حسياستبا عقل فقط قابل درك 

كاس يا تقرييب اي ناقص و انع فقط نسخه ، قابل مشاهدهيايدر دن
منونه هاي زيادي از مثل مي . است )مثال(اصلي از يك حقيقت 

مي گريند و ما  "اسب "اسبها موجوديت خود را از ًالمث توان يافت،
  زيرا آهنا در صورت،عنوان اسبها تلقي مي آنيمه آهنا را ب

  .موجود هستند”  اسب“



 ٢

لد شومي آه متو معتقد بود قبل از آن ،متاثر از سقراط ،افالطون
ارواح مهراه اين  و سپس زندگي مي کنندل ا مثعاملارواح ما در 

ما آنچه را آه رومحان در  مفاهيم مثل متولد مي شوند و با
 و اين تعليمات و ؛ به ياد مي آورمي،دنياي مثل آموخته است

هبمني دليل افالطون به عنوان يكي از . است ياد آوري نوعياصول 
 وي آموزه هاي فيثاغورس را درايتاليا .اولني عقليون شناخته شد

مطالعه منود و عميقًا حتت تاثري آهنا قرار گرفت و به رياضيات 
 عالقمند شد اعدادة نظريژه به يه و ب.دا کرديپايل متورسي غفيثا
را برحسب هارموني عددي در تيمائوس تعبري ) صورت(ل اآه مث چنان
كي از مثلثها به آه هر چيزي در جهان فيزيآموزش داد  وي .آرد

ساخته ) يان عقيده داشتندسبر خالف آنچه فيثا غور(جاي اعداد 
  .شده است

افالطون آشف مهمي در رياضيات نداشته است، گرچه اعتقاد او در 
.  مهم مي باشد"رياضيات هبرتين مترين براي ذهن است"آه  اينة بار
 مربوط  بيشرتندچهر  –رياضيات ة سهم افالطون در گسرتش فلسف نيمهچن

 بيان اين مطلب است آه اشياء –به واقع گرايي هسيت شناخيت است 
  .رياضي مستقل از ذهن بشر موجوديت دارند

است و مهچنني يك ” ٢” لاختميين از مث،  سيب٢افالطون معتقد بود آه 
ارتباط بني رياضيات . است” گرد بودن“ لاگرد تصوري از مثة صفح

 سيب مي ٢ سيب و ٢”   و٢+٢=٤ حمض و آاربردي، مهچون ارتباط بني
بعالوه متامي . مانند ارتباط بني مثل و منودها است”   سيب٤شود 

  لزومًا  درست مي باشند زيرا به ٢+٢=٤قضاياي رياضي مانند 
موجودات ثابت مربوط مي شوند و روابط تغريناپذير بني آهنا را 

ان بيان مي آنند و از انسان و زباني آه اين قضايا با آن بي
  . مي شوند مستقل مي باشند

متايزي را آه افالطون بني دنياي ظواهر و ، شاگرد افالطون، ارسطو
ل ا مثن بود کهياو اة آموز. دنياي مثل قائل شده بود، رد منود

اسب در حقيقت عبارت خالصه اي از چيزي است آه اسب را مي سازد 
وي .  مي گريد" اسب ها"ل، حقيقت معنايي خود را ازاو اين مث

  باةمهچنني ادعا آرد آه يك شي رياضي مانند يك مربع هندسي، جنب
يك شي مادي از قبيل يك تكه آجر مربع شكل است آه مي  معنا از

ناديده گرفنت جنبه هاي بي ربطي مهچون مواد  تواند فقط با
 [7]  .آجر درك گرددة سازند

  
 رياضياتة مكتيب در فلسف، افالطون گرايي

كتيب در رياضيات است آه در راستاي عقايد افالطون گرايي م
افالطونيان اعتقاد دارند آه اشياء . افالطون راجع به مثل است

 ل اعداد، خطوط، مکعب چهار بعدي، فضاهاي هيلربتي از قبرياضي
مانند مثل هستند، موجوداتي غري فيزيكي با خصوصيات ثابت و 

اهي رياضي آگو به خصوص  ،جمرد و مستقل از هرنوع آگاهي، مشخص
  آه مي گويد "اعداد اول دو قلو "به عنوان مثال،  حدس. ما



 ٣

  ) ٢ يعين دو عدد اول با اختالف  (تعداد نامتناهي جفت دوقلو"
اطالعات ما راجع  دارد، صرف نظر از  معيين ارزش درسيت"وجود دارد

  . شده استتاکنون اثبات يا ابطالاين آه آيا اين حدس به 
اط متقابلي مني تواند بني اشياء رياضي و هيچ تاثري و و ارتب

بشر آهنا را اخرتاع مني آند بلكه آهنا را آشف مي ، حواس ما باشد
. يك دانشمند جتربي استبه مثابة رياضيدان، منايد و لذا يك 

حساب «:  خود آورده استي دست نوشته هاني از اوليکيراسل در 
 ]امريکا[ ي غربستف کلمب هنديبايد مهانطور کشف شده باشد که کر

مي مهچنان که کلمب اده يافريما اعداد را ن. ف کردرا کش
  ]٢[».يدافريرا ن" انيهند"

رنه تام، ،  آورت گودل،ل اردشامانند پ از رياضيدانان مجاعيت
. افالطوني مي باشند ، و پنلوپ مديپاتنام يالريه ،آواينالرد يو

در . شودي م خوانده  خاميي واقعگرايک گاهيکالس ييافالطون گرا
وجود ) ييواقعگرا(افالطون گرايي گر از يد تئقرا ني حال چندنيع

  :دارد
ه جمموعه ي نظريي به نام افالطون گراييافالطون گرا از يدر شکل

 ي که مهواره در برابر جتارب متناهي نامتناهي گودل، جمموعه هايا
 ، ال بوده استؤ به آهنا مورد سيابي وجودشان و حنوة دست يبشر
دگاه وجود ين ديدر ا.  دارندياضير"  و صرفايکيزي فري غيتيقعوا

ا ي شوند يه مي ما توجياضي شهود ري که بر مبنام و اصويليمفاه
 ييد کارايج جديدست دادن نتاه ر و بيق پذيج تصدينتاة ئدر ارا

ه نم کي بي منيليمن دل« : دي گويگودل م.  شوديمه رفتيدارند پذ
، کمرت از ياضيشهود ره  بعينياک، ادره ن گونياه د بيچرا با

 ي مدارما را واه  کيم، آن شهوديباشه شتاده دي عقيادراک حس
م يباشه م و انتظار داشتي را بنا کنيکيزي فيهاه ي تا نظرکند
باور ه عالوه ، و ب نشان دهدي با آن سازگاري آتي حساتادراکه ک

ممکن است آن پاسخ داد، ه  توان بياکنون منه  کم سؤايليباشه داشت
  ]١[ ».افتي ي آن پاسخيه برايدر آتبتوان 

د ي گويپاتنام است که م- ني کواي علمييواقع گراگر، ي دتیئقرا
ه ما در مورد ين نظري هبرتي وجود دارند که براياضي رءايآن اش

که مثال وجود الکرتون صورت  به مهان ،ر هستنديجهان اجتناب ناپذ
 اگر ما خبواهيم به گريت دبه عبار. رفته شده استيک پذيزيدر ف

واقعيت پديده ها آه توسط علم توصيف مي شود معتقد باشيم، 
 بايد به وجود آن اشياء رياضي مانند جمموعه ها، اعداد، توابع

  . آه براي اين توصيف الزمند نيز معتقد باشيم. . .و 
 جمموعه ي برايکيزي وجود في، مدافالطون گرايي از يگريدر صورت د

زمان  ـ عتقاد دارد آه اعيان رياضي در فضا شود و ايل مئها قا
 يبر طبق نظر او، جمموعة متشکل از کتاهبا. قرار داده شده اند

 قرار دارد که خود ي و مکانيک قفسه کتاب در مهان قلمرو زماني
 د که مغز ما از حلاظ عصب شناخيتي گوي ميو. کتاهبا در آجنا هستند



 ٤

ه ها ـ ما را قادر به درک جمموعاب است کهيه ـ جمموع نوعييدارا
  ). [8] و]۴[ (  کنديم

 گورتوسط مارك باله شده ئ ارا،ييگر از افالطون گرايد تیئقرادر 
ش  رياضي آه وجودء هر شي ،فراطي به افالطون گرايي اموسوم  و

 از ي سازگار، خبشياضيه ري و هر نظر واقعًا وجود داردممکن باشد،
  [5].ند کيف مي را توصياضيت ريواقع

مقابل افالطون  در  "نامگرايي" و "مفهوم گرايي "يفلسفدو مكتب 
  :گرايي قرار دارند

وجود مفاهيم جمرد را  انكار مي آند و از پذيرفنت ، نامگرايي
امتناع مي ، قدرت  بوجود آوردن آهنا را دارد، آه عقل اين

داخل و  نامگرايي ادعا مي آند آه  مفاهيم رياضي چه در. ورزد
در عوض ، خارج از مغز ما مني تواند وجود داشته باشد درچه 

 ي بياضيو صحبت از صدق مجالت راضي چيزي جز نام نيستند ياشياء ر
 ،کاوه" به مهان اندازه راست است که ٢+٢=۴ و مثال ؛ استمعين

ا و ي خواص اشيکيزي وجود فيينامگرا". ضحاک مار بدوش را کشت
ان، وجود يد و بر خالف افالطون پنداريل مي آهنا را ختنيروابط ب

  .ري را خيرد اما وجود قرمزيپذ يا قرمز را مياش
مفهوم گرايي وجود مفاهيم جمرد را در ذهن ما مي پذيرد اما 
عقيده دارد آه ما مني دانيم آيا اين اشياء  ذهين پايه و اساسي 

 رياضيات براي مفهوم گرايان از .در دنياي بريوني دارند، ياخري
به عنوان بايد در هنايت يك ساختار ذهين   مي شود وعمل ناشي

داشته باشد نه اين آه متريين در منطق و يا آشف حمصول عقل 
با توجه به اين .  باشد،قبل وجود داشته است مفهومي آه از

قضاياي رياضي درست هستند زيرا ما مي گوئيم آه آهنا ، ديدگاه
ند بلكه رياضياتي درستند و رياضيدانان، رياضيات را آشف مني آن

  . جديد اخرتاع مي آنند
 يعين منطق ،رياضياتة  مكتب مهم در فلسفسهتوجه داشت آه د يبا

 گرايي به ترتيب به واقع گرايي، ساختارصورت گرايي و ، گرايي
منطق گرايي ديدگاهي . نامگرايي و مفهوم گرايي مربوط مي شوند

صورت گرايي  .است آه رياضيـــات را شاخه اي از منطق مي داند
مكتيب است آه مي گويد، هر شاخه اي از رياضيات مي تواند به 

يعين باجمموعه اي از نشانه هاي بي معين، مهراه با (زبان صوري 
عنوان يك ساختار سازگار تام، اصل ه ب) دخلواه واضح و قوانني 

. موضوعي گردد و به عالوه نقش جتربه را انكار مي آند
آن رياضيات   ديدگاهي است آه در)يي شهودگرا ( گراييساختار

از اعداد طبيعي ) استقرايي( طي يك فرآيند متناهي  کهاست يزيچ
بردن  آاره بدون ب) آه صورت پيشيين جمردي از شهودمان هستند ( 

آه مي گويد هرگزاره اي يا راست يا دروغ ( قانون طردشق وسط 
 ) [9]و   [6]، ] ٣[.  ک. ر( .حاصل مي شود) است
 را آه هر افالطون گرا بايد تالش يمي خواهيم مسائل مهم نکيا

  : آند تا به آهنا پاسخ دهد بيان آنيم 



 ٥

  آجا وجود دارند؟ در  رياضي اشياء .١
  مثل آامًال از جهان فيزيكي ما جمزا است ؟ عاملچرا  .٢
موجودات مادي و مفاهيم رياضي چگونه با هم ارتباط  .٣

 متقابل دارند ؟
ئيم  فضاهاي هيلربت حيت در زمان معين است آه بگو آيا با .٤

 ؟ندافالطون نيز وجود داشته ا
نه گراها آشف هندسه هاي نااقليدسي را چگو افالطون .٥

ة هندسه ها با نظري درحايل آه اين، توضيح مي دهند
  آهنا در تناقض است ؟"حقيقت مطلق"

   کنند؟ي ميني علم را چگونه تبيين جتربه گراايافالطون .٦
  

  براي افالطونانجهم فه آليد ،هندسه
 ممكن است سؤال شود آه جهان از چه ساخته شده است؟ افالطون در

، هوا، خاك” يو.  خلق عامل را شرح داديچگونگتيمائوس ة رسال
 مهچنني ذراتي آه هر عامل ذکر کرد وة را عناصر سازند“ آتش و آب

به دست يك از اين عناصر چهارگانه از آهنا درست شده اند را 
: اين ذرات اجسام هندسي منتظم زير مي باشند م او به زع. داد
موسوم به اولني اجسام چهار (هشت وجهي و بيست وجهي ، مكعب، هرم
نوع مثلث  ترتيب فقط از دوه وجوه اين اجسام ب). افالطونية گان

بر خالف امت هاي دموآريت ( خمتلف ساخته شده اند ة قائم الزاوي
مثلث ، مثلث نوع اول. )ودندآه از انواع و اندازه هاي خمتلف ب

متساوي الساقني است آه از بريدن يك مربع در ة قائم الزاوي
ة مثلث نوع دوم، مثلث قائم الزاوي. دست آيده راستاي قطر آن ب

حاصل خمتلف االضالع است آه از نصف آردن مثلثهاي متساوي االضالع 
افالطون از اين دو مثلث براي ساخنت وجوه اجسام . مي شود

اعتقاد داشت هر سطحي  درحقيقت او. خود استفاده آردة رگانچها
 يك عبارت نادرسِت( قابل جتزيه به مثلثهاي متساوي االضالع است 

  . آه امهيت هندسه را براي افالطون نشان مي دهد) جالب 
  : از ديدگاه افالطون 

ن ي عناصر، آتش نافذترنيرا در بيز (هرم منتظم است، عنصر آتش
 )ن گوشه ها را دارديزتريان اجسام منتظم، هرم تيمآهناست و در 

  . ساخته شده است خمتلف االضالعة  مثلث قائم الزاوي٨و از 
خمتلف ة قائم الزاوي مثلث  ١۶هشت وجهي است و از ، عنصر هوا

  . ساخته شده است االضالع
ن عناصر است و يرا خاک صلب تريز (  وجهي استشش، عنصر خاك

قرار گرفته است مشکل تر از  بر قاعده  کهواژگون کردن مکعيب
 يمتساوة  مثلث قائم الزاوي١٢ و از )ر اجسام منتظم استيسا

  . ساخته شده است نيالساق
خمتلف ة قائم الزاوي مثلث ۴٠بيست و جهي است و از ، عنصر آب

  . ساخته شده است االضالع



 ٦

وجهي است آه از ديدگاه افالطون مديل  ١٢ ،جسم افالطوني پنجم
افالطون در واقع جزئيات چگونگي ساخته ، است  آل جهان هسيتبراي
 [10] . و جهي را توضيح مني دهد١٢شدن 
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