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ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

H φιλοσοφία και οι εξελίξεις των Μαθηματικών στον 19ο αιώνα και

τις αρχές του 20ου.

Στις αρχές του 19ου αιώνα κύρια επιρροή στην φιλοσοφία των μαθηματικών

ασκούσαν οι απόψεις του Kant, σύμφωνα με τις οποίες οι μαθηματικές προτάσεις είναι

συνθετικές a priori  γνώσιμες, μέσω της  “καθαρής διαίσθησης”- ενόρασης. Δηλαδή τα

μαθηματικά αφενός είναι γνώσιμα ανεξάρτητα από την αισθητηριακή εμπειρία δια μέσου

μιας διαίσθησης που αποτελεί μέρος της ανθρώπινης νόησης, και αφετέρου οι αλήθειες που

αντιπροσωπεύουν τα μαθηματικά δεν δύναται να καθοριστούν αναλύοντας έννοιες. Επίσης  η

Γεωμετρία αποτελούσε τον πιο αξιόπιστο και θεμελιώδη κλάδο της γνώσης αλλά και το

βασικότερο επιχείρημα για την βεβαιότητα στην γνώσης.

Οι εξελίξεις όμως που έγιναν στα μαθηματικά και την επιστήμη γενικότερα

(ανακάλυψη μη ευκλείδειων Γεωμετριών, ανάπτυξη της ανάλυσης), ώθησαν τους

φιλοσόφους είτε να προσπαθήσουν να εναρμονίσουν τις απόψεις του Kant στα νέα δεδομένα

είτε να αιτιολογήσουν την αναγκαιότητα και την a priori φύση των μαθηματικών

δημιουργώντας νέα  «θεμέλια», τα οποία δεν θα επικαλούνται την «διαίσθηση» του Kant.

Έτσι οι μαθηματικοί, παραμέρισαν την Γεωμετρία και προσπάθησαν να θεμελιώσουν το

μαθηματικό οικοδόμημα πάνω στην αριθμητική, με πρωτεργάτες τους Cantor, Dedekind,

Weirstrass, Peano. Για τον σκοπό αυτό έπρεπε να χρησιμοποιηθεί η θεωρία συνόλων η

οποία και αποτέλεσε την βάση πάνω στην οποία χτίσθηκαν τα σύγχρονα μαθηματικά. Το νέο

αυτό σημαντικό «εργαλείο» που είχαν πλέον στα χέρια τους οι μαθηματικοί φαινόταν ικανό

να στηρίξει το έργο της θεμελίωσης όλων των μαθηματικών. Παρόλα αυτά η ανακάλυψη των

παραδόξων (αντινομιών) που κρυβόταν πίσω από την ευφυή διαπργμάτευσή της έδειξε ότι

αυτό δεν ήταν εφικτό, τουλάχιστον στην μορφή που είχε τεθεί (η θεωρία συνόλων) από τον

Cantor.

Το παραπάνω γεγονός έφερε την λεγόμενη «κρίση στα θεμέλια των μαθηματικών»,

και έτσι δόθηκε το έναυσμα για μια ενδοσκόπηση και αναδιατύπωση των θεμελίων των

μαθηματικών με φορείς τις τρεις βασικές διαφορετικές φιλοσοφικές σχολές : τον Λογικισμό,

τον Φορμαλισμό, και τον Ιντουισιονισμό.
Λογικισμός

Ο Λογικισμός είναι η φιλοσοφική σχολή η οποία ισχυρίζεται ότι τα μαθηματικά είναι

κλάδος της λογικής. Δηλαδή σύμφωνα με την θέση των λογικιστών τα μαθηματικά
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αντικείμενα και οι έννοιες μπορούν να οριστούν από κάποια λογική ορολογία και τα

θεωρήματα να προκύψουν βάσει αυτών μέσα από κάποιες λογικές αρχές. Η σχολή αυτή έχει

τις βάσεις της από τον Leibniz (1666), καθώς αυτός ήταν ο πρώτος που οραματίστηκε έναν

πανίσχυρο τυποποιημένο προτασιακό λογισμό μέσω του οποίου θα γινόταν  να εξετάζουμε

και να βρίσκουμε την σωστή απάντηση σε οποιαδήποτε μαθηματική πρόταση,

χρησιμοποιώντας ένα απόλυτα ορθολογικό σύστημα αποφάσεων. Δυστυχώς όμως δεν

πραγματοποίησε ποτέ το όνειρό του.

Σημαντικοί πρωτεργάτες του Λογικισμού είναι ο Dedekind, ο Peano που εισήγαγε

τον λογικό συμβολισμό στην διατύπωση μαθηματικών προτάσεων αλλά και θεμελίωσε ένα

αξιωματικό σύστημα για την αριθμητική το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα, o Frege που

προσπάθησε να ορίσει τα Μαθηματικά αντικείμενα  ως λογικές έννοιες, και βέβαια ο Russel

o οποίος με το έργο του «Principia Mathematica” προσπάθησε να κάνει πλήρη αναγωγή των

μαθηματικών στην λογική. Το έργο των δύο τελευταίων αξίζει να το αναλύσουμε περαιτέρω .

O λογικισμός του Frege

Ο Λογικισμός του Frege περιορίστηκε στην αριθμητική και αντίθετα από άλλους

σημαντικούς λογικιστές, όπως ο Russell, ο Frege δεν πίστευε ότι η γεωμετρία είναι κλάδος

της λογικής. Από πλευράς φιλοσοφικών θέσεων ο Frege πίστευε ότι οι αλήθειες της

αριθμητικής είναι λογικές, αναλυτικές αλήθειες, συμφωνώντας με τον Leibniz και

διαφωνώντας με τον Kant. Επαναδιατύπωσε δε τους – κατά Κant – ορισμούς των αναλυτικών

και a priori προτάσεων θέτοντάς τους στην βάση της αιτιολόγησης τους διαμέσου «γενικών

νόμων» , «λογικών αρχών» και ορισμών που υπάρχουν στην λογική. O Frege ήθελε η λογική

του να πάρει την μορφή ενός αξιωματικού συστήματος. Στην πραγματικότητα, ο Frege ήταν

ο πρώτος που έθεσε μία πλήρη αξιωματική προσέγγιση στην λογική, και ο πρώτος που

πρότεινε ότι οι κανόνες εξαγωγής συμπεράσματος πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένοι και

διακεκριμένες από τα αξιώματα. Ξεκίνησε με έναν περιορισμένο αριθμό από σταθερά

αξιώματα, εισήγαγε σαφείς κανόνες εξαγωγής συμπεράσματος και στόχευε να αντλήσει όλες

τις υπόλοιπες λογικές αλήθειες (συμπεριλαμβανομένου και τις αλήθειες της αριθμητικής) από

αυτούς. Επίσης στο έργο του προσπαθεί να απαντήσει τόσο στο οντολογικό όσο και στο

γνωσιολογικό ερώτημα σχετικά με την αριθμητική. Θεωρεί τους αριθμούς ως αυθύπαρκτα

λογικά αντικείμενα και την αριθμητική γνώση ως αντικειμενική. Με αυτόν τον τρόπο, ο

Frege διαχωρίζει τη θέση του τόσο από τον Mill όσο και από τον Kant, διότι σε αντίθεση με

τους προηγούμενους, ο ίδιος δεν προϋποθέτει την εποπτεία σε οποιαδήποτε μορφή (είτε

εμπειρική είτε καντιανή) όταν πρόκειται για την αναγνώριση αντικειμένων. Αντίθετα, στη

φιλοσοφία του Frege, η παρουσία αντικειμένων αναγνωρίζεται μέσα από τη συντακτική

συμπεριφορά συγκεκριμένων όρων μέσα σε κατάλληλες προτάσεις
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Επιχείρησε λοιπόν στο έργο του «Begriffsschrift, eine der arithmetischen

nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens» (εννοιολογική σημείωση, μια επίσημη

γλώσσα που διαμορφώνεται σύμφωνα με αυτήν της αριθμητικής, για την καθαρή σκέψη), να

σχεδιάσει μια γλώσσα  για να εκφράσει τις λογικές προτάσεις και προς αυτό τον σκοπό

αντικατέστησε τις προτάσεις υποκείμενο – κατηγόρημα με τις έννοιες της συνάρτησης και του

ορίσματος. Έτσι κάποια τέτοια πρόταση όπως για παράδειγμα η πρόταση: «ο Δημήτρης είναι

άνθρωπος» μπορεί να αποδοθεί ως την έννοια Άνθρωπος(Χ) και να είναι «αληθής» αν Χ =

Δημήτρης ενώ να είναι «ψευδής» αν π.χ. Χ = βιβλίο. Οι τιμές αυτών των εννοιών μπορούν να

χρησιμοποιηθούν ως ορίσματα σε άλλες συναρτήσεις - έννοιες. Στην ορολογία του Frege, ένα

αντικείμενο για το οποίο η έννοια έχει τιμή «αληθής» σημαίνει ότι υπάγεται στην έννοια.

Έτσι οι έννοιες είναι συναρτησιακοί μηχανισμοί και αυτός είναι ο λόγος που αναπαριστώνται

στη γλώσσα με κενές (ακόρεστες) εκφράσεις της μορφής F( ). Αντιθέτως, τα αντικείμενα

είναι πλήρεις οντότητες, οι οποίες αποτελούν την αναφορά ενικών όρων (ονομάτων). Το

όνομα ενός αντικειμένου συμπληρώνει το κενό σε μια ακόρεστη έκφραση με τέτοιο τρόπο

ώστε να προκύψει μια πρόταση με συγκεκριμένη αληθοτιμή

Στη φιλοσοφία του Frege, ο αριθμός νοείται πάντοτε ως αριθμός μιας έννοιας F. Για

παράδειγμα, ο αριθμός 9 είναι ο αριθμός της έννοιας πλανήτης του ηλιακού συστήματος, ο

αριθμός 1 είναι ο αριθμός της έννοιας δορυφόρος της γης, κλπ. Τότε λέμε ότι ο αριθμός 9

ανήκει στην έννοια πλανήτης του ηλιακού συστήματος και ότι ο αριθμός 1 ανήκει στην έννοια

δορυφόρος της γης. Κάθε φυσικός αριθμός συνδέεται πάντοτε με μια έννοια με τέτοιο τρόπο

ώστε να εκφράζει ένα γεγονός σχετικό με την έννοια αυτή. Ο Frege χαρακτηρίζει ευθέως

τους αριθμούς ως αυθυπόστατα αντικείμενα. Οι αριθμοί αποκτούν -χάρη στον Frege-

υπόσταση αντικειμένου. Παράλληλα εισήγαγε την χρήση των δύο ποσοδεικτών  (για κάθε –

καθολικός ποσοδείκτης ) και  (υπάρχει – υπαρκτικός ποσοδείκτης).

Για να θεμελιώσει την αριθμητική πάνω σε αυτήν την λογική γλώσσα ο Frege

εισήγαγε καταρχάς την έννοια των ισάριθμων εννοιών (δύο έννοιες είναι ισάριθμες αν

υπάρχει μια μία προς μία αντιστοιχία των αντικειμένων που υπάγονται στην κάθε μια). Παρά

τον προσδιορισμό «ισάριθμοι» ο Frege έδειξε πως ορίζεται η ισαριθμησιμότητα

χρησιμοποιώντας μόνο την λογική, χωρίς να προϋποθέτει την έννοια του αριθμού. Πρότεινε

την ακόλουθη θέση που τώρα είναι γνωστή ως «Αρχή του Hume»:

Για οποιεσδήποτε έννοιες F,G ο αριθμός της F ταυτίζεται με τον αριθμό της G αν και μόνον αν

η F και η G είναι ισάριθμες.

Στην συνέχεια ο Frege, διαδοχικά, όρισε τον αριθμό μηδέν (ως τον αριθμό της

έννοιας «όχι ταυτοτικό με τον εαυτό του»), όρισε την σχέση «επόμενος» ενός φυσικού

αριθμού, όρισε τον αριθμό ένα, τον δύο και γενικότερα τον φυσικό ν αποδεικνύοντας έτσι ότι

υπάρχουν άπειροι αριθμοί. Έπειτα όρισε την έννοια του φυσικού αριθμού και στην συνέχεια
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απέδειξε πως οι αριθμητικές προτάσεις όπως η αρχή της επαγωγής, προκύπτουν από αυτούς

τους ορισμούς. Ο Frege εκτός από τον ορισμό των φυσικών, που σε ορισμένα σημεία δεν τον

ικανοποιούσαν, καθόρισε τους φυσικούς με όρους εννοιών και των εκτάσεων τους. Έκταση

(συλλογή) μιας έννοιας είναι το σύνολο όλων των αντικειμένων για τα οποία η έννοια ισχύει.

Έτσι η έκταση της έννοιας άνθρωπος είναι το σύνολο όλων των ανθρώπων. Οπότε

συμπέρανε ότι ο αριθμός που ανήκει στην έννοια F είναι η έκταση της έννοιας: « ισάριθμη  με

την έννοια F΄». Άρα π.χ. ο αριθμός πέντε είναι η έκταση (συλλογή) που περιέχει όλες τις

έννοιες με ακριβώς πέντε αντικείμενα.

Στο έργο του Grundgesetze der Arithmetik (Βασικοί Νόμοι της Αριθμητικής) το 1839

και 1903  κάνει μια πιο λεπτομερή και πλήρη ανάπτυξη των εννοιών και των εκτάσεών τους

και προσπάθησε να αποδείξει θεωρήματα διαφόρων αριθμητικών συστημάτων. Για τον

σκοπό αυτό έκανε χρήση μιας  γενική αρχής του νόμου V, την οποία θεώρησε ως λογική

πρόταση, σύμφωνα με την οποία οι εκτάσεις δύο εννοιών είναι ταυτοτικές αν οι έννοιες

ισχύουν για τα ίδια αντικείμενα. Με βάση αυτόν τον νόμο απέδειξε και την αρχή του Hume.

Δυστυχώς όμως όχι μόνο ο νόμος V δεν ήταν  λογική πρόταση αλλά και το αριθμητικό

σύστημα που θεμελίωσε αποδείχτηκε αργότερα ασυνεπές.

Η δουλειά του Frege ήταν πραγματικά σημαντική. Θεμελίωσε τον Λογικισμό στην

αριθμητική αρχίζοντας από μηδενική βάση. Και παρόλο το άδοξο τέλος του εγχειρήματός

του, το θεωρητικό υπόβαθρο των εργασιών του αποτέλεσε σπουδαίο υλικό για τους

μεταγενέστερους μαθηματικούς, αλλά και την βάση στην οποία στηρίχθηκαν οι επόμενοι

Λογικιστές.

O Λογικισμός του Russell

O Russel με μια επιστολή του στον Fregge το 1902 αποκάλυψε ότι ο νόμος V είναι

ασυνεπής, και το επιχείρημα αυτό (σε διαφορετική μορφή) είναι γνωστό σήμερα ως

παράδοξο του Russell. Αυτό αποτελούσε, όπως είπε και ο ίδιος ο Frege στην απάντησή του

στον Russell, την εξαφάνιση των θεμελίων της αριθμητικής του. Παρόλα αυτά όμως ο

Russell πίστευε στις βασικές αρχές που είχε θέσει ο Frege και θεώρησε ότι οι αντιφάσεις που

απορρέουν από τον νόμο V οφείλονται σε εσφαλμένο συλλογισμό καθώς οι ορισμοί που

περιέχονται είναι μη κατηγορηματικοί (περιέχουν την προς ορισμό οντότητα).

O Russell μαζί με τον Whitehead συνέγραψαν το εκτεταμένο και πολύπλοκο αλλά

σημαντικότατο έργο Principia Mathematica το οποίο είχε δυο βασικούς στόχους: να ανάγει

όλες τις μαθηματικές έννοιες σε λογικές και να αποδείξει όλες τις μαθηματικές αλήθειες μέσα

από λογικούς κανόνες εξαγωγής συμπερασμάτων.

Για να αποφύγει τις αντιφάσεις που είδαμε παραπάνω ο Russell (μαζί με τον

Whitehead) στο Principia Mathematica, κάνει εισαγωγή των κλάσεων αντικειμένων και
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χρησιμοποιώντας την θεωρία των τύπων. Σύμφωνα με αυτήν την θεωρία, τα βασικά

αντικείμενα (άτομα) που δεν είναι κλάσεις, είναι τύπου 0, οι κλάσεις των αντικειμένων τύπου

0 είναι αντικείμενα τύπου 1, οι κλάσεις των αντικειμένων τύπου 1 είναι αντικείμενα τύπου 2

κ.ο.κ. Επομένως τα στοιχεία κάθε κλάσης είναι  ακριβώς του ιδίου τύπου. Έτσι αποφεύγονται

οι κυκλικοί (μη κατηγορηματικοί) ορισμοί οι οποίοι κατά τον Russell ήταν η αιτία των

παραδόξων που εμφανίζονταν στο αξιωματικό σύστημα του Frege. Επίσης όρισε ως αριθμό

μιας κλάσης C το σύνολο εκείνων των κλάσεων που είναι ισάριθμες με τη C και τον αριθμό

μηδέν ως την κλάση όλων των κλάσεων τύπου 1 που δεν έχουν μέλη, και ανάλογα και τους

άλλους φυσικούς αριθμούς.

Από τον ορισμό όμως που έδωσε ο Russell δεν τεκμηριωνόταν ότι υπάρχουν άπειρα

άτομα-αντικείμενα και επομένως και αριθμοί. Αυτό το έθεσε ως αξίωμα, το αξίωμα του

απείρου. Έπειτα όρισε την έννοια του φυσικού αριθμού (με την βοήθεια μιας παραλλαγμένης

θεωρίας τύπων, της διακλαδισμένης). Στις δυσκολίες που εμφανίστηκαν στην συνέχεια στην

στοιχειοθέτηση της θεωρίας του εισήγαγαν άλλο ένα αξίωμα, την αρχή της αναγωγής.

Χρησιμοποιώντας έτσι το σύστημα που θεώρησαν μαζί με την  αρχή της αναγωγής

και το αξίωμα του απείρου απέδειξαν  όλα τα θεωρήματα που σχετίζονται με τους φυσικούς

αριθμούς. Στην συνέχεια έκανε επέκταση της ανάπτυξής του στους ακεραίους, τους ρητούς,

τους πραγματικούς (κατά Dedekind) και τους μιγαδικούς. Όλοι αυτοί οι αριθμοί κατά τον

Russell αποτελούσαν λογικά δημιουργήματα της φαντασίας, και επομένως όχι αυθύπαρκτα

αντικείμενα όπως πίστευε ο Frege.

Επίσης, τον ίδιο το Russel  δεν τον ικανοποιούσαν η αξιωματική θέσπιση της αρχής

της αναγωγής  και του αξιώματος του απείρου. Δεν αποδεικνύονται, ούτε είναι λογικά, ούτε a

priori, ούτε αναγκαία γνώσιμα. Καθώς όμως ήταν ουσιαστικά για την ανάπτυξη του

συστήματός τα δέχτηκε ως αιτήματα. Φάνηκε έτσι ότι για να θεμελιωθούν τα μαθηματικά

στην Λογική χρειάζονται και μη λογικά αξιώματα. Έτσι ένας βασικός στόχος των λογικιστών

 (να αποδειχθούν όλες τις μαθηματικές αλήθειες μέσα από λογικούς κανόνες εξαγωγής

συμπερασμάτων) φάνηκε να απομακρύνεται. Η θέση των Rusell - Whitehead εκτός από

αποδοχής (ως προς την βάση για την ανάπτυξη της λογικής) έτυχε και αρκετών αντιρρήσεων,

με βασικότερη ίσως το γεγονός ότι για την τεκμηρίωσή της χρησιμοποιήθηκαν έννοιες οι

οποίες δεν είναι κατ’ ανάγκη λογικές αλλά έχουν δανεισθεί από τα μαθηματικά. Η δομή που

δημιούργησαν ήταν πολύπλοκη και δύσκολα πια αναγνωριζόταν ως κανόνες ορθού

συλλογισμού.

Μια αξιόλογη φιλοσοφική θεώρηση βασισμένη στις αρχές του λογικισμού ήταν και

αυτή του εμπειριστή Carnap, ως εκπρόσωπου της σχολής των λογικών θετικιστών. Οι

λογικοί θετικιστές αποτελούσαν μέλη του επονομαζόμενου κύκλου της Βιέννης, μίας

ανεπίσημης ομάδας συζήτησης που πραγματοποιούσε εβδομαδιαίες συναντήσεις, και

συζητούσαν διάφορα φιλοσοφικά θέματα. Ιδρυτής της ήταν ο Moritz Schlick και μέλη αυτού



6

του κύκλου ήταν, ο Carnap, ο Kurt Gödel και άλλοι μαθηματικοί, θεωρητικοί της Λογικής,

φυσικοί καθώς και φιλόσοφοι ενώ τιμητικά μέλη ήταν ο Wittgenstein και ο Russell. Αυτό

που τους ένωνε ιδεολογικά ήταν η πίστη τους στην εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων.

Ο Carnap διέκρινε τις προτάσεις με κριτήριο την αλήθεια ή την αναλήθεια τους, όχι

όμως σε γενικό πλαίσιο, αλλά σε κάποιο «γλωσσικό πλαίσιο». Δηλαδή ενώ η μέχρι τότε

παραδοχή ήταν ότι μια πρόταση είναι αληθής εάν έχει λογική υπόσταση, ο Carnap θεώρησε

την ύπαρξη δύο ειδών έγκυρων προτάσεων, των αναλυτικών προτάσεων οι οποίες ίσχυαν

πάντα (σε κάθε γλωσσικό πλαίσιο) και των συνθετικών προτάσεων δηλαδή εκείνων που

προέκυπταν από εμπειρική εξακρίβωση (δηλαδή ίσχυαν σε κάποιο γλωσσικό πλαίσιο και όχι

σε όλα τα γλωσσικά πλαίσια). Για τον Carnap οι μαθηματικές αλήθειες δεν καθορίζονται από

την εμπειρία είναι δηλαδή a priori, αλλά και δεν έχουν κανένα πραγματιστικό περιεχόμενο,

δηλαδή δεν εξηγούν τίποτα για τον κόσμο που μας περιβάλλει. Όσον αφορά τις συνθετικές

προτάσεις , ο Carnap πρότεινε τη επαληθευσιμότητα ( από την εμπειρία) ως κριτήριο για το αν

μια πρόταση εκτός από συνθετική είναι και επιστημονική. Ο λόγος που τον ώθησε σε αυτό το

κριτήριο ήταν ότι κανένας αριθμός πειραμάτων δεν μπορεί να αποδείξει την ορθότητα μιας

θεωρίας, όπως ότι ο ήλιος θα ανατέλλει πάντοτε, εφόσον όσες φορές και να ανατείλει ο ήλιος

δεν υπάρχει τίποτε που να αποκλείει ότι κάποια μέρα στο μέλλον δεν θα φανεί. Δηλαδή αρκεί

ένα μόνο αρνητικό εμπειρικό δεδομένο για αποδείξει ότι μια θεωρία είναι εσφαλμένη.

Επομένως, μία θεωρία μπορεί να θεωρηθεί επιστημονική αν είναι ανοικτή στη διάψευση της.

Για τον Carnap μόλις μαθαίνουμε τους κανόνες ενός δεδομένου γλωσσικού πλαισίου των

μαθηματικών (αριθμητική, Ευκλείδεια γεωμετρία) έχουμε όλα όσα χρειάζονται για την

γνώση των  απαραίτητων μαθηματικών προτάσεων και την γνώση της αλήθειας ή του

ψεύδους τους. Έτσι υποστήριξε την αρχή της ανεκτικότητας σύμφωνα με την οποία άς

δουλέψει ο κάθε ένας σε όποιο γλωσσικό πλαίσιο του φαίνεται χρήσιμο και η μετέπειτα

εξέλιξη της εργασίας τους θα δείξει εάν όντως ήταν χρήσιμο ή όχι.

Φορμαλισμός

Η Φιλοσοφική αυτή σχολή θεμελιώθηκε από τον Hilbert μετά την ολοκλήρωση της

αξιωματικής μελέτης για την Γεωμετρία στο έργο του Θεμέλια της Γεωμετρίας.

Εξελίχθηκαν δυο ειδών φορμαλισμοί . Ο Φορμαλισμός των όρων και ο Φορμαλισμός των

παιγνίων. .

Η βασική ίσως αρχή αυτής της φιλοσοφίας είναι ότι τα μαθηματικά ασχολούνται

απλά με χειρισμό χαρακτήρων-συμβόλων και δεν αναφέρονται –εννοιολογικά – σε τίποτα.

Για τον φορμαλισμό των όρων οι οντότητες είναι το ίδιο πράγμα με το όνομά τους και τίποτε

άλλο, και τα μαθηματικά ασχολούνται με το εάν προτάσεις αποτελούμενες από τέτοια

αντικείμενα είναι αληθείς ή ψευδείς. Έτσι ο φορμαλισμός των όρων απαλλάσσει τα
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μαθηματικά από τις μεταφυσικές και φιλοσοφικές ερωτήσεις σχετικά με την φύση τους και

την οντολογία τους, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να εξηγήσει σωστά την έννοια π.χ. του

πραγματικού αριθμού (ένας δεκαδικός με άπειρα ψηφία δεν έχει όνομα), και να δώσει νόημα

σε μαθηματικές προτάσεις.

Ο φορμαλισμός των παιγνίων βλέπει τα μαθηματικά σαν ένα παιγνίδι που παίζεται με

γλωσσικούς χαρακτήρες. Έτσι και οι αριθμοί δεν αντιπροσωπεύουν τίποτε και δεν είναι

τίποτε άλλο από γλωσσικοί χαρακτήρες, και η μαθηματική γνώση έγκειται στην γνώση του

χειρισμού τους διαμέσου των κανόνων. Αυτό που είναι σημαντικό για αυτόν τον φορμαλισμό

είναι να ακολουθούντα οι κανόνες και ότι η σημασία που μπορεί εμείς να προσδώσουμε είναι

απλά μια ψυχολογική βοήθεια που θα μας βοηθήσει στην πορεία προς το αποτέλεσμα

(απόδειξη μιας πρότασης). Ο φορμαλισμός βέβαια με αυτήν την θεώρηση δυσκολεύτηκε να

δώσει απάντηση στο ερώτημα γιατί τα μαθηματικά είναι εφαρμόσιμα, τόσο σε άλλες

επιστήμες όσο και σε άλλους κλάδους των μαθηματικών, παρότι ασχολούνται με έννοιες

χωρίς νόημα. Για τον φορμαλιστή πρέπει οι κανόνες που ακολουθούμε σε κάθε μαθηματική

θεωρία  να δίνουν λογικές συνέπειες (όπως προτάσσει ο λογικισμός) ακόμη και αν τα

αξιώματα τα θέσουμε αυθαίρετα, χωρίς βέβαια ερμηνεία (απαγωγισμός).

Οι εξελίξεις στα μαθηματικά στο τέλος του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου,με

κυριότερη την ανακάλυψη της μη Ευκλείδειας Γεωμετρίας, έδειξαν να δικαιώνουν και να

εδραιώνουν τον απαγωγισμό έναντι της καντιανής φιλοσοφίας. Τα Θεμέλια της Γεωμετρίας

του Ηilbert βασίζονται ακριβώς σε αυτήν την φιλοσοφία. Αποτελούσαν ένα αξιωματικό

σύστημα στηριζόμενο σε μη ορίσιμες αρχικές έννοιες που ικανοποιούν κάποια αξιώματα. Οι

αρχικές αλήθειες – αξιώματα δεν ήταν αυταπόδεικτα, απλά έπρεπε να συμβάλουν στην

συνέπεια της μαθηματικής θεωρίας εξαγωγής συμπερασμάτων που δομούμε πάνω σε αυτά .

Ακόμη δε τα τυπικά συστήματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα ίδια μαθηματικές

οντότητες, και να γίνονται προτάσεις και αποδείξεις για αυτές τις οντότητες

(μεταμαθηματικά).

Η απάντηση του Hilbert στις αντινομίες (όπως το παράδοξο του Russell) και

γενικότερα στην ανάγκη για θεμελίωση των μαθηματικών ήταν η ανακοίνωση του

προγράμματός του, με στόχο να θεμελιώσει μια για πάντα την εγκυρότητα των μαθηματικών

μεθόδων, τυποποιώντας πλήρως και με συνέπεια κάθε κλάδο των μαθηματικών.

Για τον στόχο αυτό χρησιμοποίησε ως βάση την περατοκρατική («πεπερασμένη») αριθμητική

που στηρίζεται στο ότι μια περατοκρατική πρόταση (πρόταση που περιέχει πεπερασμένο

ποσοδείκτη, π.χ. πρώτος αριθμός μεταξύ του 3 και του 321) μπορεί αποφασισθεί αν είναι

αληθής ή όχι από έναν αλγόριθμο. Το πρόγραμμα του Hilbert δέχθηκε όμως ένα σκληρό

χτύπημα από τον Godel και από το 1ο και το 2ο θεώρημα της μη πληρότητας που απέδειξε το

1931, σύμφωνα με τα οποία σε ένα συνεπές σύστημα (θεωρία) υπάρχουν αληθείς και μη

αποδείξιμες προτάσεις αλλά και επίσης δεν υπάρχει συνεπής αξιωματική θεωρία που να



8

περιέχει αριθμητική και η οποία να μπορεί να αποδείξει την συνέπειά της με μεθόδους μέσα

από το ίδιο το σύστημα.

Τα δυο αυτά θεωρήματα του Godel έδειξαν τα όρια των μεθόδων του φορμαλισμού.

Δεν γίνεται όλες οι μαθηματικές αλήθειες να γίνουν θεωρήματα σε τυπικά συστήματα καθώς

αυτά τα συστήματα δεν μπορούν να διασφαλίσουν την αξιοπιστία τους. Η αποτυχία του

προγράμματος του Hilbert και των περατοκρατικών του αντιλήψεων δεν σήμανε και το τέλος

του φορμαλισμού ως φιλοσοφικό κίνημα. Έγιναν  νέες προσπάθειες αναμόρφωσής της που

δεν ενδιαφέρονταν για την εύρεση περατοκρατικών αποδείξεων για την συνέπεια ενός

συστήματος, όπως του Curry.

Ιντουισινισμός

 Μια εντελώς διαφορετική θεώρηση από τις δύο προηγούμενες έρχεται να δώσει σαν

«λύση» στο πρόβλημα των θεμελίων των μαθηματικών ο Ολλανδός Brouwer to 1913. O

θεμελιωτής της σχολής των ιντουισινιστών ( intuition = ενόραση - διαίσθηση) ή ενορατιστών,

θέτει σε αμφισβήτηση την αρχή της του τρίτου απόκλισης (σύμφωνα με την οποία για μια

πρόταση Φ θα ισχύει είτε αυτή είτε η αντιστροφή της  ,ΦΦ). Η αρχή αυτή θεωρείται ως

βασική και εντελώς προφανής στην κλασική λογική και τα κλασικά μαθηματικά, και

αποτελεί ένα χρησιμότατο και αναγκαίο εργαλείο στα χέρια κάθε μαθηματικού (κλασικού)

τόσο αυτή όσο και οι και οι συνέπειες αυτής. Για παράδειγμα η εις άτοπο απαγωγή και το

γεγονός ότι ή άρνηση της άρνησης μιας πρότασης Φ είναι λογικά ισοδύναμη με την πρόταση

Φ, είναι βασικές αποδεικτικές μέθοδοι και βασίζονται ακριβώς σε αυτόν τον νόμο.

Οι ιντουισινιστές  αντιτίθενται στην αρχή της του τρίτου απόκλισης  καθώς θεωρούν

ότι βασίζεται στην πίστη  για ανεξάρτητη ύπαρξη των μαθηματικών αντικειμένων. Αντίθετα

για αυτούς τα μαθηματικά εξαρτώνται από τον νου και αφορούν μια νοητική δραστηριότητα

και όχι κάποιον ιδεατό κόσμο από αυθύπαρκτες οντότητες. Για τον Brouwer  τα μαθηματικά

αντικείμενα, όπως οι αριθμοί, υπάρχουν αλλά απλά είναι νοητικές κατασκευές και επέμεινε

στο γεγονός ότι για τα μαθηματικά το να υπάρχει μια οντότητα σημαίνει το ότι μπορεί να

κατασκευαστεί. Έτσι για παράδειγμα για να αποδείξουμε μια πρόταση που ζητάει να δειχθεί

η ύπαρξη ενός φυσικού αριθμού που ικανοποιεί μια συγκεκριμένη συνθήκη σημαίνει ότι

πρέπει να έχουμε βρει μια διαδικασία που να  παράγει τον ζητούμενο φυσικό αριθμό, που

ικανοποιεί την συνθήκη. Μόνο η ύπαρξη μιας τέτοιας διαδικασίας ολοκληρώνει την απόδειξη

της πρότασης.  Αυτός είναι ο λόγος που δεν θεωρούν έγκυρη την αρχή της του τρίτου

απόκλισης, καθώς δεν βασίζεται στην κατασκευή της έννοιας αλλά στην αντίφαση που

προκύπτει από την μη παραδοχή της.  Πράγματι άς θεωρήσουμε an μια κάποια ακολουθία

φυσικών αριθμών και την πρόταση Π:« υπάρχει n0 φυσικός τέτοιος ώστε an0 >3». Αν

υποθέσουμε την όχι Π (Π),  δηλαδή ότι « για κάθε φυσικό αριθμό n ισχύει ότι an  3» και
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καταλήξουμε σε αντίφαση τότε στα κλασικά μαθηματικά αυτό σημαίνει ότι ισχύει η Π. Οι

ιντουισινιστές όμως δεν δέχονται αυτή την απόδειξη καθώς δεν κατασκευάσαμε τον n0 που

να ικανοποιεί την Π και επομένως δεν γνωρίζουμε εάν υπάρχει αυτός ο φυσικός αριθμός.

Κατά συνέπεια οι ιντουισιονιστές αντιτίθενται και στους μη κατηγορηματικούς ορισμούς και

στην θεώρηση των απειροσυνόλων των μαθηματικών οντοτήτων σαν να ήταν

συμπληρωμένες, καθώς δεν έχουμε ολοκληρώσει την κατασκευή τέτοιου συνόλου

(ενεστωτικό άπειρο vs δυνάμει άπειρο).

Ο Brouwer αντιτάχθηκε και στην γενικότερη τάση που υπήρχε στην εποχή του από

τις άλλες φιλοσοφικές σχολές να θεμελιώσουν τα μαθηματικά πάνω σε μια γλώσσα, είτε αυτή

ήταν της λογικής είτε η φορμαλιστική γλώσσα των δίχως νόημα συμβόλων. Για αυτόν η

γλώσσα δεν είναι τίποτε άλλο από ένα ατελές μέσο μετάδοσης νοητικών κατασκευών που

χρησιμεύει ως βοήθεια στην μαθηματική μνήμη και εστιάζοντας στην γλώσσα χάνεται η

ουσία των μαθηματικών που είναι η κατασκευή. Θεωρούσε ότι η μαθηματική δραστηριότητα

είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη από συγκεκριμένα λογικά γλωσσικά συστήματα είναι δηλαδή

κατά μια έννοια προ-γλωσσική και προ-λογική καθώς δεν εξαρτάται από κάποιο λογικό

υπόβαθρο ούτε ανάγεται σε κάποιο γλωσσικό σύστημα.

Η μαθηματική δραστηριότητα προηγείται από λογικά γλωσσικά συστήματα και αυτό

το στηρίζει ο Brouwer  στο γεγονός ότι ο νούς μας είναι εφοδιασμένος με μια διακριτή

χρονική εποπτεία – ενόραση η οποία μας βοηθά στο να γνώσουμε τα  μαθηματικά

αντικείμενα βήμα προς βήμα, έχοντας ως μόνο εφόδιο σε κάθε βήμα την γνώση του

προηγουμένου βήματος. Αυτή η καντιανής προέλευσης αντίληψη θεωρεί λοιπόν τα

μαθηματικά, αφού βασίζονται στην διαίσθηση, ότι είναι συνθετικά και apriori και αποτελεί

την εξήγηση της έμφυτης οικειότητας που έχουμε με τους φυσικούς αριθμούς.

Ο μαθητής του Brouwer, Heyting στην προσπάθειά του να «νομιμοποιήσει» στην

μαθηματική κοινότητα τα ιντουισιονιστικά μαθηματικά, ανέπτυξε μια αυστηρή διατύπωση

της ιντουισιονιστικής λογικής ( κατηγορηματικός λογισμός του Heyting), η οποία παραθέτει

συνθήκες απόδειξης, δηλαδή τι θα έπρεπε να αποδείξουμε σε διάφορες προτάσεις ώστε να

θεωρούνται αποδεδειγμένες σύμφωνα με την ιντουισιονιστική λογική. Για παράδειγμα,

σύμφωνα με τις συνθήκες απόδειξης, για να αποδείξουμε την πρόταση « Φ και Ψ », όπου Φ

και Ψ δύο προτάσεις θα έπρεπε να παραθέσουμε μια απόδειξη της Φ και μία απόδειξη της Φ,

ή για να αποδείξουμε την πρόταση όχι Φ, θα έπρεπε να παραθέσουμε μια απόδειξη ότι δεν

υπάρχει καμία απόδειξη της Φ. Ένα τέτοιο σύστημα  βέβαια ήταν αντίθετο με τις απόψεις του

Brouwer περί λογικής και γλώσσας, και γι’ αυτό ο Ηeyting ανέφερε ότι το σύστημα αυτό

ήταν ανοικτό, μπορούσε δηλαδή να επεκταθεί εάν και εφόσον ανακαλύπτονταν καινούριοι

μέθοδοι αιτιολόγησης.

Αντίθετα από τους δύο προαναφερθέντες ο Dummet προσεγγίζει τα μαθηματικά και

την λογική γλωσσολογικά εξ’αρχής. Έτσι υιοθετεί την άποψη ότι οι κανόνες
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συμπερασματολογίας ενός γλωσσικού συστήματος εξαρτώνται από την σημασία που έχουν οι

προκείμενες προτάσεις. Η χρήση των όρων δηλαδή καθορίζει και την σημασία τους αλλά και

το νόημα μιας μαθηματικής πρότασης καθορίζει την χρήση της. Σύμφωνα με την απαίτηση

αποκάλυψης όπως ορίστηκε από τον Dummet το να κατανοούμε μια έννοια αυτό σημαίνει ότι

μπορούμε και να κάνουμε χρήση αυτής και από την άλλη εάν γνωρίζουμε να χρησιμοποιούμε

σωστά μια γλώσσα αυτό σημαίνει και ότι κατανοούμε τις εκφράσεις της. Άρα από αυτήν την

θεώρηση και η χρήση της αρχή της του τρίτου απόκλισης είναι θεμιτή καθώς γίνεται χρήση

της. Η απόδειξη δε και η επαληθευσιμότητα μιας πρότασης δια μέσου του κατηγορηματικού

λογισμού του Heyting εκπληρώνουν την απαίτηση του Dummet. Έτσι ο Dummet επεκτείνει

της ιντουισιονιστική λογική πέρα από τα μαθηματικά, σε όλες τις διαπραγματεύσεις. Επίσης

ακυρώνει τελείως την κλασική λογική ως εργαλείο για συλλογισμούς σε πεπερασμένα

σύνολα.

Έν κατακλείδι οι ιντουισιονιστές έθεσαν πολλούς περιορισμούς στην μαθηματική

πρακτική τους. Έτσι τα μαθηματικά που κατασκεύασαν κάνοντας χρήση της είναι πολύ

περιορισμένα και πολύπλοκα στην ανάπτυξή τους. Από την άλλη έχει απορριφθεί ένα μεγάλο

και σημαντικό κομμάτι των κλασικών μαθηματικών καθώς δεν μπορεί να παραχθεί με

κατασκευαστικές μεθόδους. Το άλλοθι βέβαια είναι η σίγουρη απαλλαγή των μαθηματικών

από τις αντιφάσεις. Αλλά όπως αναφέρει ο Wilder : « Δεν χρειαζόταν τόσο δραστική επέμβαση

όσο αυτή του ενορατισμού. Στην τελευταία ήταν σαν να περιμέναμε από μια πρωτόγονη φυλή

να εξοντώσει τα περισσότερα μέλη της ώστε να αποφύγει την πιθανότητα εξαφάνισής της από

κάποιον εχθρό».
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