
Ο διαφορικόσ λογιςμόσ 

 

Περί το ζτοσ 1669 άρχιςε ο Ιςαάκ Νεφτων να μελετάει μια μακθματικι μζκοδο, θ 

οποία κα διαχειρίηεται όχι απλά ςυςχετιςμοφσ (ςυναρτιςεισ) μεταξφ μεταβλθτϊν 

αλλά και με το ρυκμό μεταβολισ τουσ. Στο ίδιο κζμα άρχιςε παράλλθλα να 

εργάηεται λίγα χρόνια αργότερα και ο Γερμανόσ μακθματικόσ και φιλόςοφοσ 

Gottfried Leibniz (Λάιμπνιτσ, 1646-1716), ο οποίοσ επινόθςε τθν ίδια μζκοδο με τον 

Νεφτωνα, με διαφορετικοφσ όμωσ ςυμβολιςμοφσ. Θ πρϊτθ ςχετικι δθμοςίευςθ του 

Λάιμπνιτσ περί Διαφορικοφ Λογιςμοφ ζγινε το ζτοσ 1675. Θ πρϊτθ δθμοςίευςθ του 

Νεφτωνα ζγινε το ζτοσ 1704 και αναφερόταν ςε Απειροςτικό Λογιςμό. Ο 

Διαφορικόσ μαηί με τον Ολοκλθρωτικό Λογιςμό αποτελοφν το πρϊτο ςτάδιο των 

γνωςτικϊν αντικειμζνων που ονομάηουμε ςιμερα Ανϊτερα Μακθματικά. 

 

Βζβαια, και οι δφο ερευνθτζσ ςτθρίχτθκαν ςε προχπάρχουςεσ γνϊςεισ των 

ςυναρτιςεων και τθσ Αναλυτικισ Γεωμετρίασ. Ο δάςκαλοσ του Νεφτωνα, Barrow, 

γνϊριηε τον προβλθματιςμό γφρω από τθ ςχζςθ εφαπτομζνθσ-χορδισ ςε μια 

καμπφλθ, κακϊσ επίςθσ μεκόδουσ υπολογιςμοφ επιφανειϊν. Επίςθσ ο Fermat είχε 

διατυπϊςει λφςεισ για το πρόβλθμα ακραίων τιμϊν των ςυναρτιςεων (μζγιςτα -

ελάχιςτα). Ο Νεφτων και ο Λάιμπνιτσ ςυνζνωςαν αυτζσ τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ 

και διατφπωςαν μια ςυςτθματικι και, για τθν εποχι, πρωτότυπθ κεωρία. Με τθ 

διατφπωςθ του Απειροςτικοφ Λογιςμοφ ξεπζραςε θ επιςτιμθ των Μακθματικϊν 

για πρϊτθ φορά τα πλαίςια που είχαν τεκεί από τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ και τα 

οποία είχαν διαφοροποιθκεί ελάχιςτα κατά τουσ ενδιάμεςουσ αιϊνεσ.  

 

Αν και από τα χειρόγραφα προκφπτει ότι προθγικθκε χρονικά ο Νεφτων, ο οποίοσ 

είχε κατακζςει ςτθ Βαςιλικι Εταιρεία ςχετικζσ μελζτεσ του, χωρίσ προθγουμζνωσ να 

τισ δθμοςιεφςει, θ διατφπωςθ του Διαφορικοφ Λογιςμοφ από τον Λάιμπνιτσ ζτυχε 

μεγαλφτερθσ αποδοχισ ςτθν Ευρϊπθ, λόγω του χρονικοφ προβαδίςματοσ, αλλά 

κυρίωσ εξ αιτίασ του πετυχθμζνου ςυμβολιςμοφ που ειςιγαγε ο μεγάλοσ αυτόσ 

ερευνθτισ. Να ςθμειωκεί ότι ακριβϊσ αυτόσ ο ςυμβολιςμόσ του Λάιμπνιτσ 

χρθςιμοποιείται μζχρι ςιμερα ςτισ μακθματικζσ εφαρμογζσ. Ο Νεφτων, φφςθ 

καχφποπτθ και μοναχικι, κατθγόρθςε δθμόςια τον Λάμπνιτσ ότι αντζγραψε τθ 

κεωρία του, όταν ο τελευταίοσ είχε επιςκεφτεί τθ Βαςιλικι Εταιρεία και μελζτθςε 

τα κατατεκθμζνα χειρόγραφα του Νεφτωνα. Γεγονόσ είναι, κάτι που δεν γνϊριηε ο 

Νεφτων, ότι τθν εποχι εκείνθ ο Λάιμπνιτσ είχε ιδθ καταγράψει το μεγαλφτερο 

μζροσ τθσ κεωρίασ του.  

 

Στθν επιςτθμονικι κοινότθτα τθσ Ευρϊπθσ άρχιςε ςτισ πρϊτεσ δεκαετίεσ του 18ου 

αιϊνα μια ςφοδρι αντιδικία για τθν προτεραιότθτα ςτθν επινόθςθ του Διαφορικοφ 

Λογιςμοφ. κυρίωσ μεταξφ Γερμανϊν και 'Αγγλων εξελίχκθκαν «ομθρικζσ μάχεσ» 



επιχειρθματολογίασ και κατθγοριϊν με εκνικιςτικι χροιά, οι οποίεσ αναηωπφρωςαν 

αμοιβαίεσ ζχκρεσ και προκαταλιψεισ μεταξφ των δφο λαϊν, όπωσ ςυμβαίνει πάντα 

ςε ανάλογεσ περιπτϊςεισ Αυτι θ αντιδικία δθλθτθρίαςε τθν επιςτθμονικι 

ατμόςφαιρα ςτθν Ευρϊπθ για πολλζσ δεκαετίεσ. Τελικά, όταν θρζμθςαν τα 

πνεφματα και αφοφ οι επιςτθμονικοί πρωτεργάτεσ είχαν προ πολλοφ πεκάνει, 

επιβεβαιϊκθκε ότι οι δφο αυτοί ςπουδαίοι εκπρόςωποι του ευρωπαϊκοφ 

πνεφματοσ, είχαν οδθγθκεί ςε όμοιεσ ςκζψεισ και ίδια ςυμπεράςματα, ωκοφμενοι 

από τα προχπάρχοντα πορίςματα, τουσ διάχυτουσ επιςτθμονικοφσ 

προβλθματιςμοφσ και τα ερωτιματα των φυςιοδιφϊν προσ τουσ μακθματικοφσ.  

 

Η επιςτήμη ςτο πζραςμα από τον 17ο ςτον 18ο αιώνα 

 

Θ επιςτιμθ ςτισ αρχζσ του 18ου αιϊνα δεν ιταν οργανωμζνθ ςφμφωνα με τουσ 

ςθμερινζσ υποδιαιρζςεισ και κατθγοριοποιιςεισ. Για παράδειγμα, τθν εποχι εκείνθ 

δεν υπιρχε επιςτιμθ τθσ «Φυςικισ», όπωσ διαφοροποιείται τϊρα, αλλά ζνα 

γενικότερο γνωςτικό και ερευνθτικό αντικείμενο, το οποίο κάλυπτε τα φαινόμενα 

που αφοροφν όλα τα ζμβια και μθ ζμβια όντα. Τθν εποχι εκείνθ, αυτό που 

αποκαλοφμε ςιμερα Φυςικι ονομαηόταν μικτά μακθματικά (mixed mathematics) 

και περιελάμβανε τθν αςτρονομία, τθν οπτικι, τθ ςτατικι, τθν υδραυλικι, τθ 

γεωγραφία, τθν καταςκευι θλιακϊν και μθχανικϊν ρολογιϊν, τθ ναυςιπλοΐα, τθν 

τοπογραφία, τθν οχυρωτικι και μερικοφσ ακόμα τομείσ.  

 

Το 17ο και 18ο αιϊνα, γιατρόσ και φυςικόσ ιταν το ίδιο πράγμα, αν και ςταδιακά 

άρχιςαν να διαχωρίηονται οι αρμοδιότθτζσ τουσ. Θ χθμεία ιταν τομζασ 

δραςτθριοποίθςθσ των γιατρϊν, θ οποία χθμεία κάλυπτε όμωσ και τθν 

ορυκτολογία, με αποτζλεςμα να επικαλφπτεται με τθ φυςικι ιςτορία. Ηωολογία, 

βοτανικι, γεωλογία και μετεωρολογία υπάγονταν ςτθ φυςικι ιςτορία. Σταδιακά 

άρχιςαν βζβαια μετακινιςεισ και διαφοροποιιςεισ, μζχρι να προκφψουν και νζοι 

κλάδοι, ϊςτε να καταλιξουμε ςτισ επιςτθμονικζσ κατθγορίεσ του 20ου αιϊνα. Θ 

δθμιουργία και καλλιζργεια των νζων επιςτθμονικϊν κλάδων αποτελεί άλλο ζνα 

ςθμαντικό ςθμάδι για το πζραςμα από τθν παλιά (ουςιαςτικά τθν αρχαιοελλθνικι 

και ό,τι εντωμεταξφ προςτζκθκε) ςτθ νζα επιςτιμθ, αυτι που ςιμερα ονομάηουμε 

ςφγχρονθ.  

 

Στο πζραςμα προσ τθ νζα εποχι που ονομάςτθκε αργότερα Εποχι του 

Διαφωτιςμοφ, κλθροδοτικθκε ςτουσ επιςτιμονεσ θ λεγόμενθ μθχανοκρατικι 

(μθχανιςτικι) αντίλθψθ. Σφμφωνα με αυτι τθν αντίλθψθ που κεμελίωςε 

ουςιαςτικά ο Καρτζςιοσ, αλλά επεξεργάςτθκαν οι μεταγενζςτεροί του, όλα τα 

φυςικά φαινόμενα εξθγοφνταν με βάςθ τισ αρχζσ τθσ Μθχανικισ. Με τθ διαγραφι 

των αριςτοτελικϊν αρχϊν θ μθχανοκρατικι αντίλθψθ ζπρεπε να δϊςει εξθγιςεισ 



με βάςθ τθν κίνθςθ και τισ αλλθλεπιδράςεισ τθσ φλθσ. Οι αποδεχόμενοι τθ 

μθχανοκρατικι αντίλθψθ βρίςκονταν αντιμζτωποι με τουσ υποςτθρικτζσ των 

αριςτοτελικϊν απόψεων, ιταν όμωσ και μεταξφ τουσ διχαςμζνοι. Κφριο αντικείμενο 

διχογνωμίασ ιταν θ ςθμαςία και ο ρόλοσ τθσ δφναμθσ. 

 

Ο Καρτζςιοσ που δεν είχε απορρίψει ςτο ςυνολό τουσ τισ αριςτοτελικζσ αντιλιψεισ, 

υποτιριηε ότι δεν ενυπάρχουν ςτθν φλθ δυνάμεισ και θ κίνθςθ μεταδίδεται από το 

ζνα ςϊμα ςτο άλλο με τθν επαφι. Θ ζννοια τθσ κινοφμενθ φλθσ ιταν δυνατόν, κατά 

τον Καρτζςιο, να εξθγιςει όλα τα φυςικά φαινόμενα. Ο λόγοσ που απζρριπτε ο 

Καρτζςιοσ τθν φπαρξθ εςωτερικισ δφναμθσ ςτθν φλθ ιταν θ αντίκεςι του με τθν 

αναγεννθςιακι κεωρία του ανιμιςμοφ (ψυχιςμοφ), ςφμφωνα με τθν οποία, κάκε 

κομμάτι τθσ φφςθσ είχε ψυχι. Με αυτό το ςκεπτικό, διάφοροι οπαδοί αυτϊν των 

απόψεων ζβαηαν ςτθν κουβζντα και το κεό, λζγοντασ ότι, τυχόν φπαρξθ δφναμθσ 

ςτθν φλθ μόνο κεϊκισ προελεφςεωσ μπορεί να ιταν. Κατά τθ ςφγκρουςθ δφο 

ςωμάτων δεν αςκείται μεταξφ τουσ καμιά δφναμθ, αλλά δίνεται θ ευκαιρία ςτο κεό 

να δραςτθριοποιιςει τισ εςωτερικζσ δυνάμεισ και να προςδιορίςει τισ κινιςεισ που 

κα προκφψουν! Τθν εποχι εκείνθ, ό,τι δεν μποροφςε να εξθγθκεί επαρκϊσ με τθ 

λογικι, παραπεμπόταν ςτο κεό και όλα εφριςκαν τθν τάξθ τουσ.  

 

Ο Λάιμπνιτσ υποςτιριηε ότι θ δφναμθ είναι μια εςωτερικι ιδιότθτα τθσ φλθσ και θ 

δφναμθ είναι κάτι περιςςότερο πραγματικό από τθν ίδια τθν φλθ. Διαιρϊντασ τθν 

φλθ ςε όλο και λεπτότερα κομμάτια (κάτι που κυμίηει διαφορικό λογιςμό), αυτό 

που καταλιγουμε δεν είναι πια φλθ αλλά άυλεσ μεταφυςικζσ οντότθτεσ, οι οποίεσ 

είναι πθγζσ των δυνάμεων. Για να μπορζςει να περιγραφεί επαρκϊσ θ φφςθ πρζπει, 

ςφμφωνα με τον Λάιμπνιτσ, εκτόσ από τθν φλθ και τισ δυνάμεισ, να 

ςυμπεριλάβουμε ςτισ κεωριςεισ μασ τθν ψυχι και τθ βοφλθςθ. Το ςφνολο αυτό 

των όντων και των διεργαςιϊν που αποτελεί τθ φφςθ, είναι ο ίδιοσ ο κεόσ!  

 

Ο Νεφτων είχε επίςθσ μθχανοκρατικι αντίλθψθ των πραγμάτων, αλλά αναγνϊριηε 

τθν φπαρξθ και τθ ςθμαςία των δυνάμεων. Για το μεγάλο αυτό ερευνθτι θ φλθ ιταν 

ςφνολο αδρανϊν ςωματιδίων και ανάμεςα ςε κάκε ηεφγοσ αυτϊν των ςωματιδίων 

δρα μια, ελκτικι ι απωςτικι δφναμθ! Για τθ φφςθ τθσ βαρυτικισ δφναμθσ δεν 

μποροφςε όμωσ να πει τίποτα ο Νεφτων και αυτό κεωρείτο τότε ζνα μειονζκτθμα! 

Οι αντίπαλοί του κα είχαν βζβαια άλλθ άποψθ, αν μποροφςαν τότε να φανταςτοφν 

ότι και ςτον 21ο αιϊνα αγνοείται θ φφςθ τθσ ελκτικισ (και όχι απωςτικισ) δφναμθσ 

μεταξφ μαηϊν! Πάντωσ και ο Νεφτων κάνει λόγο ςε αλχθμιςτικζσ και κεολογικζσ 

μελζτεσ του για παρεμβολι κεϊκϊν δυνάμεων, οι οποίεσ όμωσ ςε καμιά περίπτωςθ 

δεν ιταν εςωτερικζσ. Αν αρνθκοφμε, ζγραφε, τθν φπαρξθ και των δυνάμεων, είναι 

ςαν να αρνοφμαςτε τθν φπαρξθ του κεοφ!  

 

Μια ςθμαντικι διαμάχθ που εξελίχκθκε ςτο πζραςμα του 17ου προσ το 18ο αιϊνα, 



ςφοροφςε τθ ηϊςα δφναμθ (vis vita), τθν οποία ειςιγαγε ωσ ζννοια ο Λάϊμπνιτσ το 

ζτοσ 1686. Αυτι θ «δφναμθ» πρζπει να διατθρείται ςτακερι ςτο ςφμπαν και να 

εξαςφαλίηει τθν ανεμπόδιςτθ λειτουργία του. Ζτςι δεν υπιρχε λόγοσ για 

οποιαδιποτε παρζμβαςθ του κεοφ! 'Αρα, το ςφμπαν ςυνεχίηει να λειτουργεί μόνο 

του, ςφμφωνα με τουσ φυςικοφσ νόμουσ και ο κεόσ περιορίηεται από ρυκμιςτι 

κάκε κίνθςθσ ςτο ςφμπαν ςε αρχικό δθμιουργό του. Ο Νεφτων και οι ςυμφωνοφντεσ 

μαηί του υποςτιριηαν ότι ζτςι μειϊνεται ι εξαφανίηεται θ ςθμαςία του κεοφ, ο 

Λάιμπνιτσ και θ πλευρά του απαντοφςαν ότι, μια φφςθ που χρειάηεται ςυνεχι 

παρζμβαςθ και ρφκμιςθ ςτθ λειτουργία τθσ, κα ιταν ατελισ, άρα κα ζπρεπε να 

δεχκοφν ότι ο κεόσ δθμιοφργθςε ζνα ατελζσ καταςκεφαςμα.  

 

Για να ξεφφγουν οι φιλόςοφοι από τθ κεολογικι αντιπαράκεςθ, ειςθγικθκαν τθν 

ειςαγωγι ενόσ φυςικοφ μεγζκουσ, το οποίο μζνει αναλοίωτο και δθμιουργικθκε 

από το κεό για να μθν απαιτείται διαρκϊσ θ παρζμβαςι του. Ο Καρτζςιοσ είχε 

προτείνει ωσ τζτοιο διατθρθτζο μζγεκοσ το γινόμενο μάηα x ταχφτθτα (=ορμι), ενϊ 

ο Λάιμπνιτσ πρότεινε τθσ vis viva, δθλαδι το γινόμενο μάηα x ταχφτθτα^2 

(=ενζργεια). Τότε δεν ιταν δυνατόν να διαπιςτωκεί με τθ βοικεια πειραμάτων 

ακριβείασ, ποιο από τα δφο μεγζκθ διατθρείται ςτακερό. Σιμερα γνωρίηουμε ότι 

υπάρχουν, όχι μόνο δφο αλλά τζςςερισ αρχζσ διατθριςεωσ ςτθ Φυςικι.  

 

Όλεσ αυτζσ οι κεωρίεσ που περιγράφθκαν και πολλζσ ακόμα εκείνθσ τθσ εποχισ, 

απλοφςτερεσ ι ςυνκετότερεσ, ανταποκρίνονταν ςε κάποιο κρθςκευτικό κίνθτρο. Οι 

ερευνθτζσ δεν μποροφςαν ακόμα να αποχωριςτοφν μεταφυςικζσ αντιλιψεισ και 

δοξαςίεσ πολλϊν αιϊνων για να εξθγιςουν και να περιγράψουν τα φυςικά 

φαινόμενα. Θ διαδικαςία απεμπλοκισ από τον παλαιό κόςμο τθσ πίςτθσ και το 

πζραςμα ςτο νζο κόςμο τθσ επιςτθμονικής γνώζης ήηαν επώδσνος και μακρύς ... 


