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Εισαγωγή
Η Φυσική και τα Μαθηματικά είναι δύο πολύ βασικοί πυλώνες των
Θετικών Επιστημών, τόσο για το ρόλο τους στη σημερινή
επιστημονική δυναμική, όσο και για τη συμβολή τους στους άλλους
επιστημονικούς κλάδους, όπως της Χημείας, της Βιολογίας, της
Γεωλογίας, της Πληροφορικής, της Ιατρικής, της Γεωπονίας και
της Τεχνολογίας. Πρόκειται για δύο επιστημονικούς τρόπους
σκέψης, που από τη σχολική εμπειρία αντιμετωπίζονται ως
διαφορετικοί, ως αποκλίνοντες, ίσως και ως αντίθετοι. Ο ένας έχει
να κάνει με καταστάσεις της φυσικής πραγματικότητας, όπου η
παρατήρηση και το πειράματα έχουν μια δεσπόζουσα θέση. κι άλλος
ασχολείται με συμβολικές διαδικασίες και συστηματοποιήσεις, όπου
η απόδειξη και ο λογισμός είναι η πεμπτουσία του. Έτσι, απλοϊκά, η
Φυσική έχει ως υπόστρωμα τον αντικειμενικό κόσμο των φυσικών
φαινομένων και τα Μαθηματικά τα λογικο-θεωρητικά ζητήματα
υπολογιστικών και συμβολικών δομών. Με άλλα λόγια, η Φυσική
φαίνεται ότι είναι μια “γήινη” επιστήμη και τα Μαθηματικά, για
μερικούς, ίσως τους πιο πολλούς, μοιάζουν μ’ ένα είδος
“μεταφυσικής σοφιστείας”.
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Η βαθύτερη όμως αλήθεια, δεν είναι τόσο απλοϊκή, όσο φαίνεται.
Κι αυτό γιατί, ούτε η Φυσική είναι μια εμπειρικά χονδροειδής
γνώση, ούτε τα Μαθηματικά μια υπερβατικά εσωστρεφής σκέψη.
Για παράδειγμα, η Θεωρία της Σχετικότητας είναι μια υψηλού
επιπέδου θεωρητική γνώση.

“…οι μετασχηματισμοί του χωροχρόνου…
δεν είναι πλέον γραμμικοί, αλλά και αι
τροχιαί του φωτός δεν είναι πλέον ευθείαι
γραμμαί, διότι μετατρέπονται κατά τι υπό
της έλξεως των σωμάτων. ∆ια την
κατανόησιν όμως της γενικωτέρας θεωρίας
ταύτης χρειάζονται [προωθημένα] μέσα
της ανωτέρας αναλύσεως…” (σελ. 41)

“… ο πραγματικός τρισδιάστατος κόσμος
είναι ξεπερασμένος και πρέπει να τον
αντικαταστήσουμε με έναν
τετραδιάστατο χωρόχρονο χωρίς
ευκλείδειες ιδιότητες.” (σελ. 214)
“…ο κόσμος έγινε μη- ευκλείδειος” (σελ.

216)

“Η θεωρία της σχετικότητας ανάγει τα
πάντα σε σχέσεις. με άλλα λόγια, αυτό
που έχει σημασία είναι η δομή και όχι το
υλικό.” (σελ. 230)
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Από την άλλη μεριά, η Κινηματική Γεωμετρία είναι μια
προχωρημένη γεωμετρική θεωρία, με αξιοσημείωτες εφαρμογές
στα διάφορα αρθρωτά συστήματα, όπως π.χ. στα Ρομπότ, γεγονός
που δείχνει μια συσχέτιση της Γεωμετρίας με τον εμπειρικό κόσμο.
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Με αφορμή αυτές τις επισημάνσεις, αναδύεται η σημασία της
συσχέτιση των Μαθηματικών με τη Φυσική. Ένα ζήτημα που
έρχεται και επανέρχεται στον αντίστοιχο επιστημονικό
προβληματισμό. Για να φανεί η αξία αυτού του θέματος και για να
προκληθεί ένα σχετικό ενδιαφέρον, καλό είναι να αναφερθούν
κάποιες χαρακτηριστικές επισημάνσεις από έναν Έλληνα φυσικό,
τον Ανδρέα Θεοφίλου, από έναν φυσικομαθηματικό, τον Βασίλη
Ξανθόπουλο κι από έναν μαθηματικό, τον Θανάση Τζουβάρα.
Ο Ανδρέας Θεοφίλου δημοσίευσε το άρθρο του “Αφηρημένα
μαθηματικά και σύγχρονη επιστήμη” στο περιοδικό Ουτοπία, το
1997 (τεύχος 24, σελ. 51-58).

Στην προσέγγιση του αυτή, τόνισε ότι
- “δεν υπάρχει επιστήμη χωρίς αφηρημένα μαθηματικά” (σελ.
51), και ότι
- “Τα μαθηματικά, εκτός από την καθαυτό μελέτη τους, έχουν
τεράστιες εφαρμογές στη σύγχρονη επιστήμη, τόσο στο
επίπεδο των πρακτικών εφαρμογών, όσο και στο επίπεδο
των θεωρητικών συζητήσεων.” (σελ. 58)
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Ο Βασίλης Ξανθόπουλος έδωσε, τον Απρίλιο του 1983, μια
διάλεξη στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης της Ελληνικής
Μαθηματικής Εταιρείας, με θέμα “Τα Μαθηματικά στη Φυσική” [η
οποία δημοσιεύτηκε στην Μαθηματική Επιθεώρηση το 1984
(τεύχος 27, σελ. 95-112)].

Στην ομιλία του αυτή, έκανε την εξής αναφορά:
“Είναι πολύ πιθανόν ότι ο σύγχρονος Φυσικός θα
συναντήσει κατά τη διάρκεια της επιστημονικής του ζωής
μερικές εκατοντάδες περιπτώσεις που έχουν τη δομή
ενός διανυσματικού χώρου, μιας ομάδας ή μιας άλγεβρας
Lie, και μερικές δεκάδες περιπτώσεις που έχουν τη δομή
μιας πολλαπλότητας ή μιας ινώδους δέσμης. Τον
συμφέρει λοιπόν, καθαρά για λόγους οικονομίας, να
καταλάβει τις δομές αυτές μια και καλή, γενικά και
αφηρημένα, ώστε να μπορεί κατόπιν να τις χρησιμοποιεί
οποτεδήποτε του χρειάζονται. Κατ’ αυτή την έννοια,
νομίζω, χρειάζονται τα ‘αφηρημένα’ Μαθηματικά στο
θεωρητικό Φυσικό.”(σελ. 112)
Και ο Θανάσης Τζουβάρας ανάρτησε στην ιστοσελίδα του μια
εργασία του, με θέμα “Η ακατανόητη αναποτελεσματικότητα των
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μαθηματικών”, η οποία περιλαμβάνεται στο συλλογικό βιβλίο, με
τίτλο Στιγμές και ∆ιάρκειες, 13 Κείμενα Φιλοσοφίας και Ιστορίας
των Μαθηματικών και της Λογικής (εκδ. Νεφέλη, 2009).

Αφορμή και επίκεντρο της εργασίας αυτής είναι το προκλητικό
άρθρο του νομπελίστα φυσικού, Eugene Wigner (1902-1995), με
τίτλο “Η ακατανόητη αποτελεσματικότητα των μαθηματικών στις
φυσικές επιστήμες” (1960). ∆ύο ενδιαφέροντα σημεία που
θίγονται στο άρθρο του Wigner είναι τα εξής:
- “Το θαύμα της καταλληλότητας της γλώσσας των
μαθηματικών στη διατύπωση των νόμων είναι ένα θαυμάσιο
δώρο…” (σελ. 1)
- “…τα μαθηματικά είναι η επιστήμη των επιδέξιων πράξεων
με έννοιες και κανόνες…” (σελ. 21),
όπου διαφαίνεται μια, μάλλον, υπερβατική στάση του διακεκριμένου
επιστήμονα για τα Μαθηματικά. Μια στάση, που δεν έμεινε
απαρατήρητη από τον Θανάση Τζουβάρα, ο οποίος σχολιάζει:
“∆εν νομίζω ότι κάνει κανείς μαθηματικά για να «παίξει»
με έννοιες και πράξεις…Μάλλον η πραγματικότητα είναι
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αυτή που μας εμπνέει με τις μυστηριώδεις μορφές που
ξετυλίγει μπροστά μας και μας προκαλεί να εισάγουμε
κάθε φορά αυτές τις επιδέξιες έννοιες και πράξεις.” (σελ.
22)

Από τις αναφορές αυτές, αξίζει να επισημανθούν δύο πολύ
χαρακτηριστικές νύξεις:
1. η σχέση των μαθηματικών με τους φυσικούς νόμους και
2. η σημασία της πραγματικότητας ως πηγή σκέψης των
μαθηματικών και των φυσικών.
Πρόκειται για δύο αξιοσημείωτες διαστάσεις του παρασκήνιου της
φυσικής και της μαθηματικής γνώσης, που δυστυχώς απουσιάζουν
από την αντίστοιχη παιδεία και υπολανθάνουν, κατά κανόνα, στα
τεχνοκρατικά πλαίσια της σχετικής πανεπιστημιακής μόρφωσης.
Με την ευκαιρία αυτή, δίνεται μια δυνατότητα να θιγούν τα εν
λόγω ζητήματα, δηλ. να γίνει μια απόπειρα να απαντηθούν τα
ερωτήματα:
i. Είναι τόσο αυτονόητη η πραγματικότητα που διέπει τη
φυσική και τη μαθηματική σκέψη;
ii. Τι είναι φυσικός νόμος; Και τι σχέση έχει με τα Μαθηματικά;

7

Η πραγματικότητα στη Φυσική και τα Μαθηματικά
Σε μια σχετικά πρόσφατη ελληνική μετάφραση της Φιλοσοφίας των
Μαθηματικών του Stewart Shapiro, που
εξέδωσε το Πανεπιστήμιο Πατρών, το
2006 εξετάζονται διάφορα ζητήματα της
φύσης των Μαθηματικών και σχετικών
φιλοσοφικών προσεγγίσεων.
Μεταξύ άλλων, στο βιβλίο αυτό δίνεται
έμφαση στη στενή σχέση των
Μαθηματικών με τις άλλες επιστήμες και
στο πλαίσιο αυτό κάνει μια αξιοσημείωτη
νύξη και για το δεσμό τους με την υλική
πραγματικότητα. Συγκεκριμένα σημειώνει
ότι
“…ένα κεντρικό θέμα για τη φιλοσοφία των μαθηματικών
είναι να κατανοηθεί η σχέση ανάμεσα στα μαθηματικά και
στους υπόλοιπους επιστημονικούς …κλάδους. Έχοντας
για δεδομένο τις εκτεταμένες αλληλεπιδράσεις αυτών
των κλάδων, ο φιλόσοφος θα πρέπει να ξεκινήσει
τουλάχιστον με την υπόθεση ότι υπάρχει μια σχέση
ανάμεσα στο περιεχόμενο των μαθηματικών …και στο
περιεχόμενο της επιστήμης …. και ότι δεν είναι τυχαίο ότι
τα μαθηματικά εφαρμόζονται στην υλική πραγματικότητα.
Οποιαδήποτε φιλοσοφία των μαθηματικών ή των φυσικών
επιστημών που δεν θα λαμβάνει υπόψη της αυτήν τη
σχέση είναι στην καλύτερη περίπτωση μη πλήρης.” (σελ.
39, η υπογράμμιση είναι πρόσθετη)

Είναι αλήθεια ότι αυτή η υλιστική εκδοχή για την πραγματικότητα,
μέσα στην οποία διαπλέκονται τα Μαθηματικά και η Φυσική,
προκαλεί μια έκπληξη. Κι αυτό, γιατί προέρχεται από έναν γνωστό
επιστήμονα των Η.Π.Α. κι όχι από τους “συνήθεις ύποπτους”.
Γεγονός, μάλλον, απίθανο, μια και στην επιστημονική παιδεία του
“∆υτικού ιδεώδους” επικρατούν, σε μεγάλο ποσοστό, οι
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νοησιαρχικές αντιλήψεις για την πραγματικότητα, για την
επιστημονική πραγματικότητα. Για του λόγου το ασφαλές, καλό
είναι να αναφερθούν κάποια σχετικά παραδείγματα απ’ αυτή την
επιστημολογική σκοπιά.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα νοησιαρχικής αντίληψης στη
Φυσική παρουσιάζεται στο βιβλίο
“Φυσική και Φιλοσοφία”, του sir James
Jeans. Συγκεκριμένα αναφέρεται το
εξής:
“Οι σκιές της πραγματικότητας, τις
οποίες βλέπουμε να προβάλλονται
στους τοίχους [της σπηλιάς] από
το φως του Ηλίου έξω, είναι τα
υλικά σώματα, …, ενώ η
πραγματικότητα [βρίσκεται] έξω…”
(σελ. 277)

Πρόκειται για μια γενική αναδιατύπωση
της πλατωνικής πραγματικότητας,
σύμφωνα με την περίφημη παραβολή της πλατωνικής σπηλιάς. Με
την παραβολή αυτή, ο Πλάτωνας παρομοιάζει τους ανθρώπους
αλυσοδεμένους και
ακινητοποιημένους μέσα
σε μια σπηλιά, έτσι ώστε
να μην μπορούν να δουν
πίσω, αλλά μόνο μπροστά.
Αυτοί βλέπουν μόνο τις
σκιές των πραγμάτων που
βρίσκονται πίσω τους και
φωτίζονται από τον Ήλιο
ή από το φώς μιας φωτιάς
την οποία δεν βλέπουν .
Η εμπειρία αυτών των ανθρώπων είναι οι σκιές, δηλαδή το
επιφαινόμενο της πραγματικότητας. Και η πραγματικότητα είναι ο
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κόσμος των Ιδεών, αυτός των αυθύπαρκτων, αμετάβλητων και
υπερβατικών μορφών ή εννοιών.
Για την πλατωνική αυτή αντίληψη είναι αρκετά ενδεικτικό το
σχετικό σχόλιο του sir James Jeans, σύμφωνα με το οποίο “η
νεότερη φυσική δεν επιβεβαιώνει αυτήν την άποψη.” (σελ. 277)
Ωστόσο είναι λάθος να γενικευτεί αυτή η υποτιμητική στάση στην
πλατωνική αντίληψη της φυσικής πραγματικότητας. Κι αυτό γιατί
υπάρχουν οπαδοί και κρυφο-οπαδοί της στη Φυσική και τα
Μαθηματικά. Μια αρκετά ενδεικτική περίπτωση είναι ο Werner
Heisenberg (1901-1976), ένας από τους πρωτοπόρους της
Κβαντικής Φυσικής, ο οποίος “έφερε τον Πλάτωνα, ως προς τη
δομή της ύλης, πιο κοντά στα πορίσματα της σύγχρονης Φυσικής”.
(Μούκανος, ∆.: Οντολογική Θεώρηση της Αρχής της Απροσδιοριστίας του

Werner Heisenberg, Αθήνα 1986, σελ. 13.) Ενώ στα Μαθηματικά, όπως

φαίνεται, η σχετική αντίληψη έχει βαθύτερα ερείσματα, γεγονός
που αναδεικνύεται με την επισήμανση ότι “ο μαθηματικός είναι
πλατωνιστής τις καθημερινές και φορμαλιστής τα
σαββατοκύριακα.” (Davis, P.J. / Hersh, R.: Η Μαθηματική Εμπειρία, εκδ.
Τροχαλία, 1991, σελ. 309.)

Αξίζει να αναφερθούν, επιγραμματικά, δύο ακόμη νοησιαρχικές
αντιλήψεις για την πραγματικότητα, οι οποίες έχουν μια ισχυρή
επιρροή στη φυσική και μαθηματική παιδεία. Μια απ’ αυτές είναι η
αντίληψη του Καντ και του καντιανισμού, σύμφωνα με την οποία ο
άνθρωπος κατανοεί την
πραγματικότητα με τα εμπειρικά
δεδομένα, τα οποία την περιορίζουν
στα φαινόμενα, αλλά η απόλυτη
πραγματικότητα είναι απρόσιτη στη
γνώση του, γιατί δεν μπορεί να
γνωρίζει τα “πράγματα καθεαυτά” που
αποτελούν την πεμπτουσία της
εμπειρίας του. (Βώκου, Γ: Ο Φιλόσοφος
της νέας εποχής. Η κριτική του καθαρού
λόγου, Το Βήμα της Κυριακής, 25-4-2004.)

Immanuel Kant (1724-1804)
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Η δεύτερη φιλοσοφική σκοπιά, επίσης με πολύ μεγάλη επίδραση,
είναι αυτή του Νεοθετικισμού ή Λογικού Θετικισμού. Σύμφωνα με
αυτή την οπτική γωνία
“Εάν αυτό που υποθέτουμε ως πραγματικό είναι
‘αληθινά’ πραγματικό, αν αυτό που
υποθέτουμε ως υπάρχον
ανεξάρτητα από εμάς και έξω από
την συνείδησή μας υπάρχει
πράγματι ανεξάρτητα καθεαυτό ή
εάν στις υποθέσεις μας δεν
αντιστοιχεί μια απόλυτη, ‘καθεαυτό
υπάρχουσα’ πραγματικότητα, αυτό
είναι προφανώς μεταφυσικό
ζήτημα. Αποτελεί ερώτημα που
υπερβαίνει εντελώς ό,τι μπορεί να
γνωσθεί επιστημονικά.” (Κραφτ, Β.:
Ο Κύκλος της Βιέννης και η Γένεση του
Νεοθετικισμού, εκδ. ‘Γνώση’, 1986, σελ.
181.)

Από την άλλη μεριά, ο ∆ιαλεκτικός Υλισμός αντιπαραθέτει την
αντικειμενική πραγματικότητα ως βάση της επιστημονικής γνώσης.
Αρκετά ενδεικτική είναι η εξής, σχετική
αναφορά του Βλαντισλάβ Λεκτόρσκι,
ενός από τους σημαντικότερους
επιστημολόγους στη Σοβιετική Ένωση
και στη νεώτερη Ρωσική Ομοσπονδία:
Με την ανάπτυξη της σύγχρονης
επιστήμης, αυξήθηκαν σημαντικά
τα στοιχεία αναστοχασμού στην
επιστημονικο-θεωρητική σκέψη. Η
δομή της θεωρητικής γνώσης
αύξησε την πολυπλοκότητα όχι
μόνο από την άποψη του
Vladislav Lektorsky
διευρυνόμενου αριθμού των
ενδιάμεσων διασυνδέσεων ανάμεσα στα ανώτερα επίπεδα
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μιας θεωρίας και της εμπειρικής βάσης της, αλλά και από
την πλευρά εκείνη που οφείλεται στην εμφάνιση θεμελιακά
νέων διαστάσεων της ίδιας της δομής της επιστημονικής
γνώσης, δηλαδή του θεωρητικού αναστοχασμού για τη
λογική δομή και τη γνωστική σημασία των εννοιολογικών
συστημάτων που αντανακλούν την αντικειμενική
πραγματικότητα. (Λεκτόρσκι, Β.: Γνωσιοθεωρία: επίκαιρες
πτυχές, περ. Κοινωνικές Επιστήμες, 2, 1987, σελ. 65)

Με αφορμή αυτές τις επισημάνσεις, διαφαίνεται ότι ανάμεσα στην
πραγματικότητα και τον κάθε επιστήμονα παρεμβάλλεται ένα
επιστημολογικό φίλτρο, διαμέσου του οποίου γίνεται η πρόσληψη
και η αποδοχή των εμπειρικών και των θεωρητικών δεδομένων.
Πολύ παραστατικά, σχηματοποίησε τη σχέση “πραγματικότηταυποκείμενο-φίλτρο-νοητική πραγματικότητα”, ο Θανάσης
Τζουβάρας, σε μια αδημοσίευτη εργασία του, με τίτλο “Is
Mathematics a Natural Science?”(1990), ως εξής:
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Στην προκειμένη περίπτωση, το επιστημολογικό φίλτρο
παρουσιάζεται ως ενδιαφέρον (interest). Σε μια ανάλογη
αναπαράσταση, αυτό παρουσιάζεται ως επίπεδο εμπειρίας (plane
of experience). (Ohlsson, S.: Epistemic Obstacles and the Marriage of
Fantasy to Rigor: A Response to Suchting, Science & Education, 4, 1995,
p. 380)

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επιστημολογικό αυτό φίλτρο, ή
“ενδιαφέρον” ή “επίπεδο εμπειρίας” είναι στενά συνυφασμένο με
τις φιλοσοφικές πεποιθήσεις και αξίες που επιλέγονται ή
υποβάλλονται στην εκάστοτε επιστημονική αντίληψη και πρακτική.
Και για να γίνει πιο φανερή αυτή η υποκείμενη διάσταση της
επιστημονικής συμπεριφοράς, καλό είναι να αναφερθεί ένα
παράδειγμα από την ελληνική επιστημονική παιδεία.
Στα επίσημα διδακτικά βιβλία Φυσικής στην Ελλάδα είναι πολύ
συνηθισμένο να ορίζονται οι σχετικές έννοιες μ’ έναν
ονοματοκρατικό (νομιναλιστικό) τρόπο. Για παράδειγμα, η έννοια
της επιτάχυνσης παρουσιάζεται στο επίσημο σχολικό βιβλίο
Φυσικής της Α’ Λυκείου ως εξής:
“Το πηλίκο ∆υ/∆t το ονομάζουμε επιτάχυνση…” (Βλάχος,
Ι.Α. κ.ά. Φυσική Γενικής Παιδείας Α’ Τάξης Ενιαίου Λυκείου,
ΟΕ∆Β, σελ. 50, η υπογράμμιση είναι πρόσθετη)
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Υπάρχουν και κάποια βιβλία όπου οι έννοιες της Φυσικής, ή
αρκετές απ’ αυτές, εισάγονται ρεαλιστικά, δηλαδή ως
αντικειμενικά συστατικά της επιστημονικής γνώσης (είτε
πλατωνικά, είτε φυσιοκρατικά). Για παράδειγμα στο βιβλίο
Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή Φυσική των M. Alonso και E. Finn
εισάγεται η έννοια της επιτάχυνσης ως εξής:
“η μέση επιτάχυνση σ’ ένα χρονικό διάστημα είναι ίση με
την αλλαγή στην ταχύτητα ανά μονάδα χρόνου κατά τη
διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος.” (Alonso, M. και
Finn, E. Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή Φυσική, τόμος Ι, εκδ.
Κορφιάτη, 1981, σελ. 92, η υπογράμμιση είναι πρόσθετη)

Ένα φιλοσοφικό σχόλιο: ο νομιναλισμός απορρίπτει την
αντικειμενική ύπαρξη των επιστημονικών αντικειμένων και
υποστηρίζει ότι αυτά είναι γλωσσολογικές κατασκευές, ενώ
αντίθετα ο ρεαλισμός δέχεται ότι τα επιστημονικά αντικείμενα
υπάρχουν ανεξάρτητα από τους επιστήμονες. (Σχετικές επισημάνσεις
υπάρχουν στο βιβλίο του Shapiro, S.: Σκέψεις για τα Μαθηματικά, εκδ. Παν.
Πατρών, 2006, σελ. 30 κ.ε.)

Οι νύξεις που έγιναν, για την πραγματικότητα σε σχέση με τη
Φυσική και τα Μαθηματικά, δεν είναι κάποιοι εξεζητημένοι
φιλοσοφικοί στοχασμοί από (και για) κάποιους αιθεροβάμονες.
Αλλά, σχετίζονται άμεσα με τη βαθύτερη κατανόηση της
επιστημονικής γνώσης και την κριτική στάση των επιστημόνων. Κι
αυτό επιβεβαιώνεται, από το αντίστοιχο ενδιαφέρον και τη
σχετική επίγνωση που είχαν και έχουν οι κορυφαίοι επιστήμονες
όλων των εποχών, όπως π.χ. ο Einstein, ο Heisenberg, ο
Poincaré κ.ά.
Για να είναι πιο σφαιρική και οικεία, η προσέγγιση στο
συγκεκριμένο θέμα, δεν πρέπει να αγνοηθεί και η σκοπιά των
σύγχρονων Ελλήνων φιλοσόφων, με ενδιαφέροντα σχετικά με το
θεωρητικό υπόβαθρο της επιστημονικής γνώσης. Για το λόγο
αυτό, αξίζει να αναφερθεί η σχετική παρέμβαση του Γεώργιου
Μουρέλου (1912-1994), ο οποίος ως καθηγητής της Φιλοσοφίας
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στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. έδωσε μια αξιοσημείωτη ώθηση
στα φιλοσοφικά ζητήματα της επιστημονικής σκέψης.
Συγκεκριμένα, στο πολύ ενδιαφέρον βιβλίου του Θεμελιώδεις

Έννοιες της Σύγχρονης Φιλοσοφίας και Επιστημολογίας (εκδ.

Βάνιας, 1991), αφιέρωσε ένα κεφάλαιο για το “πρόβλημα της

πραγματικότητας”, όπου επισήμανε τα εξής:
“…για να προχωρήσουμε στη γνώση της πραγματικότητας,
όπως μας την αποκαλύπτει η
σύγχρονη Φυσική, είναι
απαραίτητο να
δημιουργήσουμε συμβολικά
συστήματα όπως γίνεται στα
Μαθηματικά, που έχουν τη
δική τους δομή και
λειτουργούν με βάση την
αφηρημένη σκέψη.” (σελ. 309)
“…η μαθηματική σκέψη
αποτελεί μια κίνηση γεμάτη
δυναμισμό που δημιουργεί
ολοένα και περισσότερες
καινούργιες έννοιες, που
κυρίως δηλώνουν σχέσεις
που εκφράζονται μέσα από ειδικά σύμβολα…” (σελ. 331, η

υπογράμμιση είναι πρόσθετη)

Μ’ αυτή την οπτική γωνία, δεν συνοψίζεται απλά το επίκεντρο της
επιστημονικής πραγματικότητας, αλλά ανοίγεται μια πολύ γόνιμη
προοπτική για τη σύγχρονη επιστημολογική θεώρησή της, αυτή της
διείσδυσης μέσω των σχέσεων, δηλ. μ’ έναν “σχεσιακό” τρόπο
σκέψης.
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Η νομοτελειακή πραγματικότητα και η ιδέα του φυσικού νόμου
Ο Νικόλαος Αυγελής, ομότιμος καθηγητής της Φιλοσοφικής
Σχολής, μαθητής και συνεργάτης
του Γεώργιου Μουρέλου, στο
βιβλίο του Εισαγωγή στη

Φιλοσοφία της Επιστήμης

(Θεσ/νίκη, 1976), που διδάχτηκε

για σειρά ετών στο Φυσικό και
Μαθηματικό Τμήμα του Α.Π.Θ.,
σημειώνει τα εξής:
“…στη θέση της ιεραρχίας των
γενών της αρχαίας Λογικής
εμφανίζεται η ιεραρχία των
φυσικών νόμων που
διατυπώνονται με τη βοήθεια
μαθηματικών συναρτήσεων.” (σελ.
105, η υπογράμμιση είναι πρόσθετη)

Με το απόσπασμα αυτό αναδεικνύονται δύο πολύ σημαντικά
ζητήματα για τη σύγχρονη επιστημονική σκέψη:
1. Αυτό, της επιστημολογικής αλλαγής από τα αριστοτελικά
γένη (δηλ. τις γενικές έννοιες) στους φυσικούς νόμους, κι
2. Αυτό, του ρόλου της μαθηματικής συνάρτησης στη
διατύπωσή τους.
Το πρώτο ζήτημα, προκαλεί ένα ιστορικό ενδιαφέρον για τη
συνειδητοποίηση μιας από τις σημαντικότερες μεταλλαγές στην
πορεία της επιστημονικής γνώσης, αυτής του 17ου αιώνα, όπου η
έννοια του φυσικού νόμου αναδύθηκε και καθιερώθηκε. Το
δεύτερο δημιουργεί, μάλλον, μια έκπληξη στο ισοπεδωτικό και
μονολιθικό πνεύμα της καθιερωμένης φυσικής και μαθηματικής
μόρφωσης.
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Είναι αλήθεια ότι οι γνωστικές 1 αναλύσεις του φυσικού νόμου δεν
ευδοκιμούν στα επίσημα προγράμματα σπουδών της Φυσικής.
Όμοια και η έννοια της μαθηματικής συνάρτησης, στα επίσημα
προγράμματα των μαθηματικών σπουδών, περιορίζεται σε
εξαντλητικές τεχνικές λεπτομέρειες, χωρίς καμιά πραγματιστική
εξήγηση. Ευτυχώς, όμως, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Για
παράδειγμα, στο Ε.Μ.Π. φαίνεται ότι διδάσκεται το βιβλίο

“Εισαγωγή στις Έννοιες και τις Θεωρίες της Φυσικής Επιστήμης”

του Gerald Holton, όπου το 14ο κεφάλαιό του πραγματεύεται τα
“Σχετικά με την Ανακάλυψη των Νόμων”.

1

Οι γνωστικές προσεγγίσεις εξετάζουν τα εννοιολογικά, γλωσσολογικά-αναπαραστατικά,
λογικά και μεθοδολογικά ζητήματα του τρόπου σκέψης, σε συνδυασμό με τις μεταλλαγές τους.
Βλ. Nresessian, N.: Εννοιολογική ∆όμηση και ∆ιδασκαλία: Ένας ρόλος για τη ∆ιδακτική των
Φυσικών Επιστημών, στο Κουλαϊδή, Β.: Αναπαραστάσεις του Φυσικού Κόσμου. Γνωστική,
Επιστημολογική και ∆ιδακτική Προσέγγιση, εκδ. Gutenberg, 1994, σελ. 115-130.
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Στο κεφάλαιο αυτό, όπως και σε άλλα σημεία του βιβλίου, θίγονται
και σε κάποιες περιπτώσεις αναλύονται τα μεθοδολογικά,
εννοιολογικά και ιστορικο-πολιτισμικά πλαίσια της ανάδειξης και
καθιέρωσης των φυσικών νόμων. Παρουσιάζονται οι γνωστικές
δραστηριότητες που συνέβαλαν στην προώθηση και
αποκρυστάλλωσή τους. Με άλλα λόγια, δίνεται μια έμφαση στο
μεταγνωστικό υπόβαθρό τους.
Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλει και το βιβλίο Ο Χαρακτήρας του
Φυσικού Νόμου του Richard Feynman (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Κρήτης, 1990). Πρόκειται για ένα βιβλίο που εκλαϊκεύει κάποια
γνωστικά χαρακτηριστικά των φυσικών νόμων.

Αντίθετα, με μια πιο διεισδυτική φιλοσοφική ματιά εξετάζουν τους
φυσικούς νόμους ο Ευτύχης Μπιτσάκης στο άρθρο του Για την

Έννοια του Φυσικού Νόμου (μέρος α’, περ. Επιστημονική Σκέψη, 1,

1981,σελ. 45-51 , μέρος β’, στο ίδιο περ., 2, 1981, σελ.69-76) και ο Jacob
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Klein (1899-1978) στο άρθρο του Ο Κόσμος της Φυσικής και ο

“Φυσικός” Κόσμος (περ. Νεύσις, 7, 1998, σελ. 41-107).

Ο Μπιτσάκης, έχοντας οδηγό τον ∆ιαλεκτικό Υλισμό, ανέλυσε τις
φιλοσοφικές συμπεριφορές στους αιτιοκρατικούς νόμους και
αντιπαράθεσε, με μια αντίληψη συμπληρωματικότητας, τους νόμους
της δυναμικής αιτιοκρατίας και τους στατιστικούς νόμους της
σύγχρονης Φυσικής. Από την άλλη μεριά, ο J. Klein, ακολουθώντας
το φαινομενολογικό ρεύμα της Φιλοσοφίας, ανάδειξε την
επιστημολογική αλλαγή από την προκαθορισμένη ιεραρχία των
ποιοτικών εννοιών της Φυσικής Φιλοσοφίας των Αρχαίων Ελλήνων
στις ποσοτικές αναλογίες των κινηματικών σχέσεων της
“νομοτελειακής” Φυσικής του Γαλιλαίου και του Κέπλερ.
Επίσης, μια πολύ ενδιαφέρουσα φιλοσοφικο-ιστορική επισκόπηση
του φυσικού νόμου περιλαμβάνεται στο 4ο κεφάλαιο της
“Εισαγωγής στη Φιλοσοφία της Επιστήμης” του Αυγελή, ο οποίος
παρουσίαζε και σχολίαζε την αντίστοιχη στάση του
εμπειριοκριτικισμού, του επιστημολογικού συμβατισμού, του
λογικού θετικισμού και του νέο-καντιανισμού.
Σ’ αυτήν την όχι και τόσο ευκαταφρόνητη ελληνική βιβλιογραφία
του θέματος, θα πρέπει να προστεθεί και η προσέγγιση του από τη
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σκοπιά της ∆ιδακτικής της Φυσικής. Ένα τέτοιο παράδειγμα, στην
Ελλάδα, είναι η δημοσίευση του Ιωάννη Βλάχου με θέμα Η Έννοια

του Φυσικού Νόμου στα Σχολικά Εγχειρίδια του Ενιαίου Λυκείου:
Μια Επιστημολογική Προσέγγιση (∆ιδασκαλία των Φυσικών Επιστημών
στις Αρχές του 21ου Αιώνα: Προβλήματα και Προοπτικές, εκδ. Γρηγόρη,
2001, σελ.167-204).

Στην εργασία αυτή, επιχειρήθηκε μια καταγραφή της
ποικιλομορφίας των διδακτικών συμπεριφορών σχετικά με τους
φυσικούς νόμους, στα πρόσφατα σχολικά εγχειρίδια Φυσικής, στην
Ελλάδα.
Είναι αλήθεια ότι, στη διαθέσιμη αυτή ελληνική βιβλιογραφία για το
φυσικό νόμο, η σχέση του με τα Μαθηματικά δεν υπερβαίνει
κάποιες υποτυπώδεις νύξεις, που δεν τη φωτίζουν καθόλου. Για
να αναδειχθεί η σημασία αυτής της σχέσης, πιθανόν να βοηθήσουν
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δύο μεταγνωστικές 2 επισημάνσεις: μια ιστορική και μια
πραγματιστική (δηλ. λειτουργική-ωφελιμιστική).
Αξιοποιώντας την Ιστορία της Επιστήμης, μπορούν να
αναζητηθούν κάποια ίχνη αλλαγών της συσχέτισης των φυσικών
νόμων με τα Μαθηματικά κι έτσι να φανούν, λίγο, οι σχετικές
αναμορφώσεις τους.
Σύμφωνα με τις ειδικές ιστορικές μελέτες, ο Γαλιλαίος και o
Κέπλερ συνειδητοποίησαν και διατύπωσαν, πρώτοι, τους φυσικούς
νόμους. ∆εν χρησιμοποιήθηκε, τότε, ο όρος: “νόμος” ή “φυσικός
νόμος” ή κάποια σχετική παράφρασή του. Ούτε αξιοποιήθηκε ο
μαθηματικός συμβολισμός για την αναπαράσταση του. Κατά τα
πρότυπο της εποχής τους, η Γεωμετρία του Ευκλείδη ήταν το
βασικό μέσο του επιστημονικού τους λόγου. Έτσι οι φυσικοί νόμοι,
που εισήγαγαν, παρουσιάστηκαν ρητορικά, αφηγηματικά και
βοηθητικά υποστηρίχθηκαν σε γεωμετρικά σχήματα.

2

Οι μεταγνωστικές διεισδύσεις συμβάλουν στη συνειδητοποίηση των ιδιαίτερων
επιστημολογικών χαρακτηριστικών της γνώσης, του ρόλου της και της δυναμικής της. Βλ
Καστάνη, Ν.: Η Ιστορία των Μαθηματικών ως Συνιστώσα του Μεταγνωστικού Υπόβαθρου
των ∆ασκάλων του Σχετικού Μαθήματος, στο Χασάπη, ∆. (επ.): Η Ιστορία των

Μαθηματικών ως Μέσο ∆ιδασκαλίας των Μαθηματικών στο ∆ημοτικό Σχολείο και στο
Γυμνάσιο, Παιδαγωγικό Τμήμα ∆ημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ., 2002, σελ. 27-53.
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Η ίδια συμπεριφορά παρατηρείται και στα Principia του Νεύτωνα.

Αντίθετα, στη Μηχανική (1736) του Leonhard Euler (1707-1783)
οι φυσικοί νόμοι συμβολίζονται με μαθηματικές σχέσεις και μάλιστα
χρησιμοποιήθηκε ο Απειροστικός Λογισμός και τα αντίστοιχα
μαθηματικά σύμβολα για να αναπαρασταθούν οι νόμοι της
Μηχανικής.
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Με τη μορφή συνάρτησης, ο φυσικός νόμος παρουσιάστηκε στο
βιβλίο Die galvanische Kette mathematisch bearbeitet (1827)
[Το γαλβανικό κύκλωμα εξεταζόμενο μαθηματικά] του Georg Ohm
(1789-1854).

Σήμερα η αντιμετώπιση του φυσικού νόμου είναι τόσο συνηθισμένη,
που θεωρείται κάτι αυτονόητο και δεν χρειάζεται να εξηγηθεί. Κι
όμως, δεν είναι καθόλου κατανοητό γιατί χρησιμοποιείται αυτή η
επιλογή.
Είναι το ίδιο αδιαφανές και το νόημα της μαθηματικής συνάρτηση,
δηλαδή η τόσο μεγάλη εμμονή των σύγχρονων Μαθηματικών στις
μαθηματικές εκείνες σχέσεις που συνδέουν δύο σύνολα με την
πολύ παράξενη ιδιότητα: σ’ ένα στοιχείο του ενός συνόλου δεν
μπορούν να αντιστοιχούν δύο ή περισσότερες τιμές του άλλου
συνόλου. Με μια σχηματική αναπαράσταση, η συνάρτηση μπορεί να
είναι της μορφής:
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Και δεν είναι συνάρτηση, η εξής συσχέτιση:

Αν ληφθεί υπ’ όψη ότι έννοια της συνάρτησης διαπλέκεται με την
αναπαράσταση του φυσικού νόμου, τότε μπορεί να εξηγηθεί αυτή η
“παράξενη” ιδιότητα της συνάρτησης και η σημασία της στο φυσικό
νόμο. Για το σκοπό αυτό, λαμβάνεται ο νόμος του Ohm, ως
παράδειγμα. Έτσι αν

είναι η συμβολική αναπαράσταση του, τότε γίνεται φανερό ότι
συσχετίζονται οι μεταβλητές R, V, και I. Και με δεδομένο ότι οι
μεταβλητές αυτές εκφράζουν μετρήσιμα μεγέθη, δηλαδή μεγέθη
που στην πειραματική τους επαλήθευση μετριούνται με
συγκεκριμένα όργανα μέτρησης, όπως π.χ. το αμπερόμετρο,
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τότε γίνεται φανερό ότι το αποτέλεσμα κάθε μέτρησης των
μεταβλητών δεν μπορεί να δίνει δύο ή περισσότερες τιμές, παρά
μόνο μια. ∆ιαφαίνεται λοιπόν ένα βαθύτερο νόημα της μαθηματικής
συνάρτησης και της σημασίας της στο φυσικό νόμο.
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός, ότι στις αρχές του 20ου αιώνα,
ένας διαπρεπής μαθηματικός, ο Felix Klein (18491925), παρότρυνε, με έμφαση, την ανάπτυξη της
συναρτησιακής σκέψης ως επίκεντρο της
σύγχρονης μαθηματικής παιδείας. Και δεν είναι
καθόλου τυχαίο, ότι ο μαθηματικός αυτός είχε μια
πολύ σημαντική συμβολή και στη Θεωρητική
Φυσική.
Με αυτές τις παρατηρήσεις φωτίστηκε, λίγο, το παρασκήνιο των
φυσικών νόμων, της μαθηματικής συνάρτησης, αλλά και της μεταξύ
τους γνωστικής συμπληρωματικότητας. Κι όσο εμπλουτίζεται το
παρασκήνιο αυτό, δηλαδή η μεταγνώση, των φυσικών και των
μαθηματικών, τόσο ανυψώνεται το επίπεδο της επιστημονικής τους
κατανόησης και η ικανότητα τους να εξηγήσουν και κατ’ επέκταση
να διδάξουν τον επιστημονικό κλάδο της ειδικότητάς τους.
Ο εμπλουτισμός αυτού του είδους, παίζει και έναν ακόμη ρόλο:
αυτόν της διεπιστημονικής θεώρησης της επιστημονικής γνώσης, ή
της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης στη σύγχρονη
εκπαιδευτική μόρφωση. Μια προσέγγιση, που διακηρύχτηκε λίγο
πριν το 2000 από την ελληνική πολιτεία και εξακολουθεί να
“αιωρείται” στο επίσημο πλαίσιο διαπαιδαγώγησης της χώρας.
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