زندگی نبمه فیثبغورث
فیخبغٛسث (دس ی٘ٛب٘ی ( )Πυθαγοραςصاد ٜحذٚد ( 56۵پیؾ اص ٔیالد)  -دسٌزؿت ٝحذٚد ( 4۵6پیؾ اص
ٔیالد)) .اص فیّؼٛفبٖ  ٚسیبضیذا٘بٖ ی٘ٛبٖ ثبػتبٖ ثٛد .ؿٟشت ٚی ثیـتش ثخبعش اسائ ٝلضی ٝفیخبغٛسث اػت.
ٚی سا ی٘ٛب٘یبٖ یىی اص ٞفت فشصا٘ ٝثـٕبس ٔیآٚسد٘ذ.
ص٘ذٌی فیخبغٛسث دس رضیش ٜػبٔٛع٘ ،ضدیه وشا٘ٞٝبی ای٘ٛی ،صاد ٜؿذ .ا ٚدس ػٟذ لجُ اص اسؿٕیذع ،ص٘ٚ ٖٛ
اٚدٚوغ ( 56۵تب ( 500پیؾ اص ٔیالد)) ٔیصیؼت.
ا ٚدس رٛا٘ی ث ٝػفشٞبی صیبدی سفت  ٚایٗ أىبٖ سا پیذا وشد تب ثب ٔصش ،ثبثُ ٔ ٚغبٖ ایشا٘ی آؿٙب ؿٛد  ٚدا٘ؾ
آٟ٘ب سا ثیبٔٛصد .ث ٝعٛسی ؤ ٝؼشٚف اػت فیخبغٛسث ،دا٘ؾ ٔغبٖ سا آٔٛخت .ا ٚسٚی  ٓٞسفت 22 ،ٝػبَ دس
ػشصٔیٗٞبی خبسد اص ی٘ٛبٖ ثٛد  ٚچ ٖٛاص ػٛی پِٛٛوشاتٛع ،ؿب ٜی٘ٛبٖ ،ث ٝآٔبصیغ ،فشػٔ ٖٛصش ػفبسؽ
ؿذ ٜثٛد ،تٛا٘ؼت ث ٝػبدٌی ث ٝساصٞبی وبٙٞبٖ ٔصشی دػت یبثذ .أ ٚذتٟب دس ایٗ وـٛس ث ٝػش ثشد  ٚدس
خذٔت وبٙٞبٖ  ٚسٚحب٘یٔ ٖٛصشی ث ٝؿبٌشدی پشداخت  ٚآٌبٞیٞب  ٚثبٚسٞبی ثؼیبس وؼت وشد ٚاص آ٘زب سٚا٘ٝ
ثبثُ ؿذ  ٚدٚساٖ ؿبٌشدی سا اص ٘ ٛآغبص وشد.
ٚلتی ا ٚدس حذٚد ػبَ  ،530اص ٔصش ثبصٌـت ،دس صادٌب ٜخٛد ٔىتت اخٛتی سا ثٙیبٖ ٌزاؿت و ٝعشص فىش
اؿشافی داؿتٞ .ذف ا ٚاص ثٙیبٖ ٟ٘بدٖ ایٗ ٔىتت ایٗ ثٛد و ٝثتٛا٘ذ ٔغبِت ػبِی سیبضیبت ٔ ٚغبِجی سا تحت
ػٛٙاٖ ٘ظشیٞٝبی فیضیىی  ٚاخاللی تذسیغ وٙذ  ٚپیـشفت دٞذ.
ؿی ٜٛتفىش ایٗ ٔىتت ثب ػٙت لذیٕی دٔٛوشاػی ،و ٝدس آٖ صٔبٖ ثش ػبٔٛع حبوٓ ثٛدٔ ،تضبد ثٛد ٚ .چٖٛ
ایٗ ٔـشة فّؼفی ثب ٔزاق ٔشدْ ػبٔٛع خٛؽ ٘یبٔذ ،فیخبغٛسث ث٘ ٝبچبس ،صادٌبٞؾ سا تشن ٌفت  ٚث ٝػٕت
ؿج ٝرضیش ٜآپتیٗ (اص ػشصٔیٟٙبی ٚاثؼت ٝث ٝی٘ٛبٖ) سفت  ٚدس وشاتٔ ٖٛمیٓ ؿذ.
دس افؼب٘ٞٝب چٙیٗ آٔذ ٜاػت ؤ ٝتؼصجبٖ ٔزٞجی  ٚػیبػی ،تٛدٜٞبی ٔشدْ سا ػّی ٝا ٚؿٛسا٘ذ٘ذ  ٚث ٝاصای
٘ٛس ٞذایتی وٚ ٝی سإٙٞبی ایـبٖ وشد ٜثٛد ٔىتت ٔ ٚؼجذ ا ٚسا آتؾ صد٘ذ ٚ ٚی دس ٔیبٖ ؿؼّٞٝبی آتؾ
ربٖ ػپشد.
ایٗ رّٕٔ ٝؼشٚف سا دٚػتذاسا٘ؾ دس سحبی اٌ ٚفتٝا٘ذ »Sic transit gloria mundi« :یؼٙی «افتخبسات رٟبٖ
چٙیٗ ٔیٌزس٘ذ».
ٚی ٘ظشات سیبضی خٛیؾ سا ثب تشٞبت فّؼفی  ٚثبٚسٞبی دیٙی دس ٓٞآٔیخت ٝثٛد .ا ٚدس ػیٗ حبَ  ٓٞػبسف ٚ
 ٓٞسیبضیذاٖ ثٛد  ٚثمِٛی یىذ ٓٞؿٟشت ا٘ ٚتیز٘ ٝجٛؽ ٚی ٔ ٚبثمی ٔبحصُ اسؿبد  ٚسػبِت اٚػت.

فیثبغورث و مسئله استدالل در ریبضیبت
ثشای آ٘ى٘ ٝمؾ فیخبغٛسث سا دس تجییٗ اص َٛسیبضیبت دسن وٙیٓ ،الصْ اػت وٕی دسثبس ٜربیٍب ٜسیبضیبت دس
ػصش ٚی  ٚپیـشفتٟبیی و ٝتب صٔبٖ ٚی صٛست ٌشفت ٝثٛد ،ثذا٘یٓ و ٝایٗ  ٓٞثٛ٘ ٝث ٝخٛد ،دس خٛس تٛر ٝاػت.
ربِت اػت ثذا٘یذ ثب ایٙىٔ ٝجٙبی سیبضیبت ثش «اػتذالَ» اػتٛاس اػت ،لجُ اص فیخبغٛسث ٞیچ وغ ٘ظش
سٚؿٙی دسثبس ٜایٗ ٔٛضٛع ٘ذاؿت و ٝاػتذالَ ثبیذ ٔجٙی ثش ٔفشٚضبت ثبؿذ .ث ٝػجبستی اػتذالَٔ ،ؼئّٝ
تؼشیف ؿذٜای ٘جٛد.
دس ٚالغ ٔیتٛاٖ ٌفت ثٙب ث ٝلٔ َٛـٟٛس ،فیخبغٛسث دس ثیٗ اسٚپبییبٖ اِٚیٗ وؼی ثٛد و ٝسٚی ایٗ ٘ىت ٝا
صشاس ٚسصیذ و ٝدس ٙٞذػ ٝثبیذ اثتذا «اصٛٔ َٛضٛع» « ٚاصٔ َٛتؼبسفی» سا ٔؼیٗ وشد  ٚآٍ٘ب ٜث ٝاتىبء آٟ٘ب وٝ
«ٔفشٚضبت» ٘ ٓٞبٔیذٔ ٜیؿ٘ٛذ ،سٚؽ اػتٙتبد ٔتٛاِی سا پیؾ ٌشفت ث ٝپیؾ سفت .اص ٘ظش تبسیخی «اصَٛ
ٔتؼبسفی» ػجبست ثٛد اص «حمیمتی الصْ  ٚخٛد ثخٛد ٚاضح».
ایٙى ٝفیخبغٛسث اػتذالَ سا ٚاسد سیبضیبت وشد ،اص ٟٔٓتشیٗ حٛادث ػّٕی اػت  ٚلجُ اص فیخبغٛسثٙٞ ،ذػٝ
ػجبست ثٛد اص ٔزٕٛػ ٝلٛاػذی ؤ ٝبحصُ تزبسة  ٚادساوبت ٔتفشق ثٛدٜا٘ذ؛ تزبسة  ٚلٛاػذی وٞ ٝیچٍٝ٘ٛ
استجبعی ثب ٘ ٓٞذاؿتٙذ حتی وؼی دس آٖ صٔبٖ حذع ٕ٘یصد ٔزٕٛػ ٝایٗ لٛاػذ سا ثتٛاٖ اص ػذ ٜثؼیبس
وٕی اص٘ َٛتیزٌ ٝشفت .دس صٛستی و ٝأشٚص ٜحتی تصٛس ایٗ ٔٛضٛع و ٝسیبضیبت ثذ ٖٚاػتذالَ چٚ ٝضغ
 ٚحبِی داؿت ٝاػت ثشای ٔب ٕٔىٗ ٘یؼت .أب دس آٖ ػصش ایٗ ٔٛضٛع ٌبْ ثّٙذی ث ٝػٛی ٘ظبْ لذستٕٙذ
ٙٞذػٔ ٝحؼٛة ٔیؿذ.
ٔزٕغ فیخبغٛسی
ثٙیبٖ فّؼفی ٔزٕغ فیخبغٛسی ثش آٔٛصؽ ساصٞبی ػذد لشاس داؿت .ث ٝاػتمبد فیخبغٛسحیبٖ ،ػذد ،ثٙیبٖ ٞؼتی
سا تـىیُ ٔیدٞذ ،ػّت ٕٞبٍٙٞی ٘ ٚظٓ دس عجیؼت اػت ،ساثغٞٝبی راتی رٟبٖ ٔب ،حىٔٛت  ٚدٚاْ
ربٚدا٘ی آٖ سا تضٕیٗ ٔیوٙذ .ػذد ،لب٘ ٖٛعجیؼت اػت ،ثش خذایبٖ  ٚثش ٔشي حىٔٛت ٔیوٙذ  ٚؿشط
ٞشٌ ٝ٘ٛؿٙبخت  ٚدا٘ـی اػت .چیضٞب ،تمّیذ ٕٝ٘ٛ٘ ٚای اص ػذد ٞؼتٙذ.
چٙیٗ ثشداؿت ػتبیؾآٔیضی اص ػذد ،ثب خیبَثبفیٞبی اػشاسآٔیضی دسآٔیخت ٝثٛد ،وٕٞ ٝشا ٜثب ٔمذٔٞٝبی
سیبضی ،اص وـٛسٞبی خبٚس٘ضدیه التجبع ؿذ ٜثٛد.
فیخبغٛسیبٖ ،ضٕٗ ثشسػی ٘ٛاٞبی ٔٛص ٚ ٖٚخٛؽآٍٙٞی و ٝدس ٔٛػیمی ث ٝدػت ٔیآیذٔ ،تٛر ٝؿذ٘ذ وٝ
آٛٔ ًٙٞص ٖٚسٚی صذای ػ ٝػیٓ ،صٔب٘ی ث ٝدػت ٔیآیذ و ٝع َٛایٗ ػیٓٞبٔ ،تٙبػت ثب ػذدٞبی ٚ 4 ٚ 3
 6ثبؿذ .فیخبغٛسیبٖ ایٗ ثؼتٍی ػذد سا دس پذیذٜٞبی دیٍش ٘یض پیذا وشد٘ذ .اص رّٕ٘ ،ٝؼجت تؼذاد ٚرٞٝب،
ساػٟب  ٚیبَٞبی ٔىؼت  ٓٞثشاثش اػت ثب ٘ؼجت ػذدی .6:::12

ٕٞچٙیٗ فیخبغٛسیبٖ ٔتٛر ٝؿذ٘ذ و ٝاٌش ثخٛاٞیٓ صفحٝای سا ثب یه ٘ٛع چٙذضّؼی ٔٙتظٓ ثپٛؿب٘یٓ ،فمظ
ػ ٝحبِت ٚرٛد داسد؛ دٚس  ٚثش یه ٘مغ ٝاص صفح ٝسا ٔیتٛاٖ ثب ٔ 6خّج ٔتؼبٚیاالضالع ،ثب ٔ 4شثغ ٚ ،یب ثب 3
ؿؾضّؼی ٔٙتظٓ پش وشد ،ث ٝعٛسی و ٝدٚس  ٚثش ٘مغ ٝسا ث ٝعٛس وبُٔ ثپٛؿب٘ذٕٞ .ب٘غٛس ؤ ٝـبٞذٜ
ٔیؿٛد ،تؼذاد ایٗ چٙذضّؼیٞب ثب ٕٞبٖ ٘ؼجت ٔ 3:4:6غبثمت داسد  ٚاٌش ٘ؼجت تؼذاد اضالع ایٗ
چٙذضّؼیٞب سا دس ٘ظش ثٍیشیٓ ،ثٕٞ ٝبٖ ٘ؼجت ٔ 3:4:6یسػیٓ.
ثش اػبع ٕٞیٗ ٔـبٞذٜٞب ثٛد ؤ ٝىتت فیخبغٛسی اػتمبد داؿت  ٕٝٞپذیذٜٞبی ٌیتی اص ثؼتٍیٞبی
ػذدی ٔـخصی پیشٚی ٔیوٙٙذ  ٚیه ٕٞبٍٙٞی ٚرٛد داسد .اص رّٕ ٝفیخبغٛسیبٖ ٌٕبٖ ٔیوشد٘ذ فبصّ ٝثیٗ
ارشاْ آػٕب٘ی سا تب صٔیٗ دس فضبی ویٟب٘ی ٔیتٛاٖ ثب ٘ؼجتٞبی ٔؼیٙی پیذا وشد .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ثٛد و ٝدس
ٔىتت فیخبغٛسی ث ٝثشسػی دلیك ٘ؼجتٟب پشداختٙذ .آٟ٘ب ث ٝرض ٘ؼجت حؼبثی ٙٞ ٚذػی ،دسثبسٛ٘ ٜػی
ثؼتٍی  ٓٞو ٝثٕٞ ٝؼبص یب تٛافمی ٔؼشٚف اػت ،ثشسػیٞبیی ا٘زبْ داد٘ذ.
ػ ٝػذد سا ث٘ ٝؼجت ٕٞؼبص ٌٛیٙذ ٚلتی وٚ ٝاس ٖٚآٟ٘ب ث٘ ٝؼجت حؼبثی ثبؿذ .ث ٝصثبٖ دیٍش ػ ٝػذد تـىیُ
تصبػذ ٕٞؼبص یب تٛافمی ٔیدٙٞذٚ ،لتی ٚاس ٖٚآٟ٘ب تصبػذ حؼبثی ثبؿذ .ػ ٝػذد  6 ٚ 4 ،3ث٘ ٝؼجت تٛافمی
ٞؼتٙذ ،صیشا وؼشٞبی  6/1 ٚ 4/1 ،3/1ث ٝتصبػذ حؼبثی ٞؼتٙذ صیشا:
4/1−6/1=3/1−4/1

ثٙٔ ٝبػجت إٞیت ثیا٘ذاصٜای ؤ ٝىتت فؼخبغٛسی ثشای ػذد لبیُ ثٛد  ٚفیخبغٛسیبٖ تٛر ٝصیبدی ث ٝثشسػی
 ٚوـف ٚیظٌیٞبی ػذدٞب ٔیوشد٘ذ ،دس ٚالغٔ ،مذٔٞٝبی ٘ظشی ٝػذدٞب سا ثٙیبٖ ٌزاؿتٙذ .ثب ٚرٛد ایٗٔ،ىتت
فیخبغٛسی ٔ ،ٓٞب٘ٙذ  ٕٝٞی٘ٛب٘یٞبی آٖ صٔبٖ ،ػُٕ ٔحبػج ٝسا دٚس اص اػتجبس خٛد ،و ٝث ٝفّؼفٔ ٝـغَٛ
ثٛد٘ذٔ ،یدا٘ؼتٙذ .آٟ٘ب ٔشدٔی سا و ٝث ٝوبسٞبی ٔؼیـتی  ٚػّٕی ٔیپشداختٙذ  ٚثیـتش اص ثشدٜٞب ثٛد٘ذ،
پؼت ٔیؿٕشد٘ذ ِٛ ٚطػتیه ٔیخٛا٘ذ٘ذ .فیخبغٛسع ٔیٌفت و ٝا ٚحؼبة سا ٚاالتش اص ٘یبصٞبی ثبصسٌب٘ی
ٔیدا٘ذ.ثٕٞ ٝیٗ ٔٙبػجت دس ٔىتت فیخبغٛسی ،حتی ؿٕبس ػّٕی ٛٔ ٓٞسد تٛر ٝلشاس ٍ٘شفت .آٟ٘ب تٟٙب دس ثبسٜ
ٚیظٌیٞبی ػذدٞب وبس ٔیوشد٘ذ .دس ضٕٗٚ ،یظٌی ػذد سا  ٓٞث ٝیبسی ػبختٕبٖٞبی ٙٞذػی پیذا ٔیوشد٘ذ.
ثب ٚرٛد ایٗ،سٚاد ٘ٛػی دػتٍبٙٔ ٜبػت ثشای ػذد ٘ٛیؼی سا دس ی٘ٛبٖ ،ث ٝفیخبغٛسیبٖ  ٚیب ٛٞاداساٖ ٘ضدیه آٟ٘ب
٘ؼجت ٔیدٙٞذ.دس ایٗ ٘ٛع ػذد ٘ٛیؼی و ٝاص فیٙیمیٞب ٌشفت ٝثٛد٘ذ ،اص حشفٞبی اِفجبی فیٙیمی ،ثشای
٘ٛؿتٗ ػذدٞب اػتفبد ٜؿذ ۵ :حشف ا َٚاِفجب ثشای ػذدٞبی اص  1تب  ۵ ،۵حشف ثؼذی ثشای ٘ـبٖ دادٖ دٍٞبٖ
( ۵ ٚ )۵0،...،10،20حشف ثؼذی ثشای صذٞب ( .)۵00،...،100،200ثشای حشف اص ػذد تـخیص داد ٜؿٛد،
ثبالی ػذد خظ وٛتبٞی ٔیٌزاؿتٙذ .ثشای ٘ـبٖ دادٖ ػذدٞبی ثضسيتش اص ٘ـب٘ٞٝبی اضبفی اػتفبدٜ
ٔیوشد٘ذٚ .لتی ٘ـب٘ٝای ؿجیٚ ٝیشٌ َٛسا رّ ٛػذدی ٔیٌزاؿتٙذ ،ثٔ ٝؼٙبی ٞضاس ثشاثش آٖ ثٛد ،ثشای دٞ ٜضاس
ثشاثش ػذد ،یه ٘مغ ٝرّ ٛػذد ٔیٌزاؿتٙذ.

ریشههبی شرقی دانش فیثبغورثیبن
وبِیٗ س٘بٖ ،پظٞٚـٍش ٛ٘ ٚیؼٙذٜی چٙذ وتبة دسثبسٜی تبسیخ ػّٓ  ٚاص ٘ٛیؼٙذٌبٖ دا٘ؾ٘بٔٝی ثشیتب٘یىب ،دس
وتبة تبسیخ ػّٓ وٕجشیذ ،ثٌٛ ٝؿٞٝبیی اص سیـٞٝبی ؿشلی دا٘ؾ ی٘ٛب٘یبٖ اؿبس ٜوشد ٜاػت:
فیخبغٛسث ٘ضدیه ػبَ  560پیؾ اص ٔیالد دس رضیشٜی ػبٔٛع(دس  50ویّٔٛتشی ٔیّتٛع) ث ٝد٘یب آٔذ .ا ٚثٝ
یه رٙجؾ ٘ٛصایی ٔزٞجی پیٛػت و ٝپیشٚاٖ آٖ ثبٚس داؿتٙذ سٚح ٔیتٛا٘ذ اص تٗ ثیش ٖٚسٚد  ٚث ٝثذٖ ا٘ؼبٖ
دیٍشی ٚاسد ؿٛد  ٚایٗ ثبٚس ث ٝاحتٕبَ صیبد سیـٝی ؿشلی داسد .فیخبغٛسث دس رٛا٘ی اص ٔصش  ٚثبثُ دیذٖ
وشد  ٚؿبیذ ٕٞیٗ دیذاس ثٛد و ٝث ٝا ٚاٍ٘یض ٜداد سیبضیبت ثخٛا٘ذ  ٚثٍٛیذ  ٕٝٞچیض ػذد اػت.
فیخبغٛسث ٔیتٛا٘ؼت لب٘ 5-4-3 ٖٛسا و ٝدسثبسٜی ع َٛضّغٞبی ٔخّج لبئٓ اِضاٚی ٝاػت ،اص ٔصشیبٖ آٔٛختٝ
ثبؿذ ،أب پظٞٚؾٞبی اخیش ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝدس ثبثُ ث ٝچیضی ثشخٛسد ؤ ٝب آٖ سا ٘ؼجت فیخبغٛسحی
ٔی٘بٔیٓ .ثبثّیٞب پی ثشد ٜثٛد٘ذ و ٝػذٞبی ٘ؼجت ٔیتٛا٘ٙذ  5-4-3یب  10-:-6یب تشویجی اص ایٗ دػت
ثبؿٙذ و ٝاٌش ثضسيتشیٗ ػذدؽ ٔشثغ ؿٛد ثشاثش ٔزٕٛع ٔشثغٞبی د ٚػذد دیٍش خٛاٞذ ثٛد .ایٗ ٌبْ ثّٙذی
ث ٝرّ ٛثٛد و ٝفیخبغٛسحیبٖ ثٝخٛثی اص آٖ ثٟشٌ ٜشفتٙذ
رٙجٝی دیٍشی و ٝفیخبغٛسحیبٖ فشیفتٝاؽ ثٛد٘ذٔ ،یب٘ٞٝب ثٛد٘ .خؼت آٖٞب دس فىش ٔیب٘ٝی ػذدی ثٛد٘ذ(یؼٙی
ػذد ٔیب٘ی دس تصبػذ ػذدی ػ ٝرّٕٝای .ثشای ٔخبَ ،دس تصبػذ ٔ ،6،5،4یب٘ ٝػذد  ٚ 5دس تصبػذ ،12 ،: ،4
ٔیب٘ : ٝاػت) .ثؼیذ ٘یؼت و ٝایٗ سا فیخبغٛسث دس ػفشؽ ث ٝثبثُ آٔٛخت ٝثبؿذ.
اختشؿٙبػی فیخبغٛسحی آؿىبسا ثذٞی فشاٚا٘ی ث ٝثبثّیٞب داؿت.

