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Η έννοια του αριθµού και ο αριθµός της έννοιας: Μια ανάλυση των
Grundlagen του Gottlob Frege∗

∆ήµητρα Χριστοπούλου και Στάθης Ψύλλος
1. Εισαγωγή
Σ’ ένα από τα σηµαντικότερα και ωραιότερα κείµενα της φιλοσοφίας των
µαθηµατικών, στο Die Grundlagen der Arithmetik (Τα Θεµέλια της Αριθµητικής)
(1884), ο Gottlob Frege εκθέτει µία συγκεκριµένη φιλοσοφική προσέγγιση για τους
φυσικούς αριθµούς αποσκοπώντας στη διόρθωση πολλών –κατά τη γνώµη τουλανθασµένων αντιλήψεων της εποχής του σχετικά µε τη φύση της αριθµητικής.
Η αριθµητική σύµφωνα µε τον Frege έχει θεµελιώδη σηµασία γιατί οι νόµοι της
είναι κατ’ ουσίαν οι νόµοι της σκέψης. Το πεδίο του αριθµήσιµου είναι το ευρύτερο
απ’ όλα τα πεδία διότι περιλαµβάνει οτιδήποτε µπορεί να νοηθεί. Εάν κανείς
απορρίψει κάποιες από τις θεµελιώδεις προτάσεις της αριθµητικής, τότε
ολοκληρωτική σύγχυση θα επικρατήσει στην ίδια τη σκέψη. Αυτό τοποθετεί την
αριθµητική στο βαθύτερο και πιο θεµελιώδες σηµείο από κάθε άλλη επιστήµη καθώς
επίσης και από τη γεωµετρία.
Στα Grundlagen, ο Frege εκφράζει τη θεµελιώδη σκέψη ότι το περιεχόµενο µιας
αριθµητικής πρότασης είναι µια βεβαίωση σχετικά µε µια έννοια (§ 46). Όταν π.χ.
διατυπώνουµε την πρόταση «η Αφροδίτη έχει 0 δορυφόρους» εκφράζουµε ένα
γεγονός σχετικά µε την έννοια ‘δορυφόρος της Αφροδίτης’, συγκεκριµένα
εκφράζουµε το γεγονός ότι κανένα αντικείµενο δεν υπάγεται στην έννοια αυτή. Ενώ,
µέσω της πρότασης «η Γη έχει 1 δορυφόρο» εκφράζουµε το γεγονός ότι ένα ακριβώς
αντικείµενο υπάγεται στην έννοια ‘δορυφόρος της Γης’. Στην ίδια παράγραφο, ο
Frege εξηγεί ότι στις προτάσεις που αναδεικνύουν τη χρήση του αριθµού σε
περιγραφές του ίδιου εξωτερικού φαινοµένου, όπως πχ.: «εδώ βρίσκονται 15
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άνθρωποι» και «εδώ βρίσκονται 4 παρέες», αυτό που πραγµατικά σηµατοδοτεί την
αλλαγή είναι η αντικατάσταση µιας έννοιας από µια άλλη. Στο συγκεκριµένο
παράδειγµα, οι έννοιες ‘άνθρωπος’ και ‘παρέα’ εναλλάσσονται µεταξύ τους και
χαρακτηρίζονται από διαφορετικούς αριθµούς. Συνεπώς, κατά τη διατύπωση µιας
αριθµητικής πρότασης, διατυπώνουµε έναν ισχυρισµό για µια έννοια. Σχετικά µε
αυτόν τον ισχυρισµό, ο Frege µας εφιστά την προσοχή ότι πρόκειται για
αντικειµενικό ισχυρισµό, δηλαδή ανεξάρτητο από τους τρόπους που εµείς εξετάζουµε
τα πράγµατα. Οι έννοιες δεν πρέπει να συγχέονται µε τις υποκειµενικές παραστάσεις
µας. Η αντικειµενικότητα των εννοιών συνοδεύεται από την αντικειµενικότητα στις
µεταξύ τους σχέσεις. Εάν οι έννοιες ήταν υποκειµενικές (όπως οι νοητικές
παραστάσεις) τότε η υπαγωγή της µιας στην άλλη θα ήταν επίσης υποκειµενική (§
47). Αλλά η σχέση υπαγωγής των εννοιών έχει αντικειµενικό χαρακτήρα. Για
παράδειγµα η έννοια ‘φάλαινα’ υπάγεται στην έννοια ‘θηλαστικό’, µε τρόπο
αντικειµενικό και ανεξάρτητο από την παρατήρηση οποιωνδήποτε και οσωνδήποτε
ζώων της συγκεκριµένης κατηγορίας. Συνεπώς, όταν µέσω µιας αριθµητικής
πρότασης διατυπώνουµε µια βεβαίωση για µια αντικειµενική έννοια, η πρότασή µας
έχει πραγµατικό (factual) περιεχόµενο. Θα ήταν επίσης λάθος να θεωρούµε ότι µία
έννοια αποκτάται µε αφαίρεση από µια σειρά αντικειµένων, διότι µπορούµε να
φτάσουµε σε µια έννοια ακόµα και όταν κανένα αντικείµενο δεν υπάγεται σ’αυτήν.
Αυτό που πάντως αποτελεί ερώτηµα σχετικά µε µια οποιαδήποτε έννοια είναι το αν
κάποιο πράγµα υπάγεται σ’αυτήν (§ 51), διότι σε µία έννοια είναι δυνατό να
εµπίπτουν ή να µην εµπίπτουν αντικείµενα. Για παράδειγµα, η Σελήνη και µόνον
υπάγεται στην έννοια ‘δορυφόρος της γης’. Γι αυτό και η πρόταση «η Γη έχει 1
δορυφόρο» δηλώνει ότι ένα και µόνο αντικείµενο εµπίπτει στην έννοια ‘δορυφόρος
της γης’. Σύµφωνα λοιπόν µε τον Frege, κάθε αριθµητική πρόταση αποτελεί µια
βεβαίωση σχετικά µε µια έννοια αλλά και κάθε αριθµός συνδέεται πάντοτε µε µια
έννοια. Ενας από τους κύριους στόχους αυτής της εργασίας είναι να διασαφηνίσει τον
προσδιορισµό του φυσικού αριθµού στα Grundlagen ως του ‘αριθµού της έννοιας F’.
Ο Frege αποσκοπεί επίσης να συγκροτήσει την οντολογία της αριθµητικής και να
θεµελιώσει την αντικειµενικότητα της αριθµητικής γνώσης. Κινείται εποµένως
ταυτόχρονα στο οντολογικό και στο γνωσιολογικό επίπεδο. Τι είναι οι αριθµοί και
πώς εξασφαλίζεται η γνώση τους; Τα δύο αυτά ερωτήµατα διαπλέκονται στην
προβληµατική που αναπτύσσεται στα Grundlagen, µε τρόπο ασυνήθιστο για τα µέχρι
τότε δεδοµένα. Ειδικότερα το θέµα της οντολογίας των αριθµών δεν είχε συζητηθεί
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µε τη σαφήνεια που τίθεται από τον Frege. Οι απόψεις που κυριαρχούσαν στην εποχή
του για το τι είναι οι αριθµοί δεν απαντούσαν ευθέως στο ερώτηµα, έπασχαν από µία
γενικότητα και αοριστία. Αλλοτε ήθελαν τους αριθµούς να αποτελούν νοητικές
παραστάσεις, ιδέες της ατοµικής συνείδησης, υποκειµενικές πεποιθήσεις
(ψυχολογισµός), άλλοτε ιδιότητες των φυσικών πραγµάτων και συλλογών
(εµπειρισµός), άλλοτε απλά σύµβολα που γράφονταν στο χαρτί (φορµαλισµός) και
άλλοτε γενικές εκφράσεις µεγέθους. Από την άλλη πλευρά, επειδή το πρόβληµα της
γνώσης ήταν πάντοτε καίριο και φιλοσοφικά επίκαιρο, είχε γίνει αντικείµενο
συστηµατικού προβληµατισµού τόσο γενικότερα όσο και στην ειδικότερη εκδοχή
του, δηλαδή την εκδοχή της µαθηµατικής γνώσης που ασκούσε µάλιστα έντονο
φιλοσοφικό ενδιαφέρον λόγω της βεβαιότητας που έδειχνε να κατέχει. Ο
ψυχολογισµός ως κυριαρχούσα τάση εξέταζε τη µαθηµατική γνώση ως αποτέλεσµα
ψυχολογικών διαδικασιών. H παράδοση του εµπειρισµού θεωρούσε ότι η γνώση των
προτάσεων της αριθµητικής βασίζεται σε εµπειρικά γεγονότα και σε γενικεύσεις.
Αντίθετα, η παράδοση του ορθολογισµού αντιµετώπιζε τις αληθείς µαθηµατικές
προτάσεις ως λογικές και αναγκαίες αλήθειες (πχ. Leibniz). Ο Kant, από την άλλη
πλευρά, είχε εισαγάγει τη γνωστή διάκριση µεταξύ αναλυτικών-συνθετικών
προτάσεων και είχε κατατάξει τη µαθηµατική γνώση (αριθµητική και γεωµετρική)
στην a priori συνθετική γνώση, πίστευε δηλαδή ότι ο νους γνωρίζει την αλήθεια των
µαθηµατικών προτάσεων µε τη µεσολάβηση των a priori µορφών της καθαρής
εποπτείας. Ο Frege ήρθε σε ρήξη µε τις αντιλήψεις αυτές, απορρίπτοντας τόσο την
προσέγγιση του εµπειρισµού όσο και την καντιανή ερµηνεία των αριθµών ως
προϊόντων της σχηµατοποίησης και της αριθµητικής γνώσης ως συνθετικής a priori.
Ετσι, ένας δεύτερος στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την προσέγγιση
των αριθµών από τον Frege ως αντικειµένων και την ερµηνεία της αριθµητικής
γνώσης ως γνώσης που θεµελιώνεται στη λογική.

2. Οι προγραµµατικές αρχές των Grundlagen
Στα Grundlagen, o Frege προσπαθεί να απαντήσει τόσο στο οντολογικό όσο και στο
γνωσιολογικό ερώτηµα σχετικά µε την αριθµητική. Θεµελιώδης του στόχος είναι να
εξασφαλίσει την αριθµητική γνώση ως αντικειµενική και να παρουσιάσει τους
αριθµούς ως λογικά αντικείµενα. Αλλά προηγουµένως, έπρεπε να ξεκαθαρίσει το
φιλοσοφικό τοπίο από τις οµιχλώδεις και αόριστες αντιλήψεις που κυριαρχούσαν
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γύρω από τους αριθµούς και να εξηγήσει τι δεν είναι οι αριθµοί. Για τους σκοπούς
αυτούς εξέθεσε τρεις βασικές προγραµµατικές αρχές:

Α. ∆ιάκριση ψυχολογικού-λογικού, υποκειµενικού-αντικειµενικού
Παρά το γεγονός ότι στους καθηµερινούς µας συλλογισµούς το ψυχολογικό και το
λογικό συνδέονται πολύ στενά, εάν αυτό που µας ενδιαφέρει είναι η θεµελίωση της
γνώσης τότε θα πρέπει να διακρίνουµε και να αποµονώσουµε το καθαρά λογικό.
Πρόθεση του Frege ήταν να αποβληθούν από τη φιλοσοφική και τη λογική έρευνα οι
ψυχολογικές µέθοδοι που είχαν παρεισφρύσει. Με βάση την αρχή αυτή, όπως θα
δούµε, ο Frege άσκησε κριτική στον ψυχολογισµό, µία τάση µε σηµαντική επιρροή
εκείνη την εποχή. Οµως η αντικειµενικότητα της γνώσης προϋποθέτει επίσης την
απαλλαγή από τον υποκειµενισµό. Οι σηµασίες των εκφράσεων είναι ανεξάρτητες
από τα επί µέρους γνωστικά υποκείµενα και ταυτόχρονα κοινά αναγνωρίσιµες. Αυτό
σηµαίνει ότι θα πρέπει να τις διακρίνουµε από τις ατοµικές ιδέες και τις
υποκειµενικές νοητικές παραστάσεις αν και δεν αποκλείεται να συγκεντρώνουν
ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά τους.

Β. Αρχή του πλαισίου
Το νόηµα κάθε όρου θα πρέπει πάντοτε να αναζητείται στο πλαίσιο προτάσεων και
όχι ανεξάρτητα από αυτές. Κάθε προσπάθεια να προσδιοριστεί το νόηµα ανεξάρτητα
από το πλαίσιο µιας συγκεκριµένης πρότασης έχει ως αποτέλεσµα τη σύγχυση του
νοήµατος µε τις σχετικές νοητικές εικόνες ή παραστάσεις και άρα την παραβίαση της
αρχής Α.

Γ. ∆ιάκριση µεταξύ έννοιας και αντικειµένου.
Η συγκεκριµένη διάκριση, όπως θα δούµε, αντανακλά τη διάκριση µεταξύ
συνάρτησης και ορίσµατος.
Με βάση τις τρεις προγραµµατικές του αρχές, ο Frege άσκησε δριµύτατη
κριτική στις τρέχουσες φιλοσοφικές αντιλήψεις της εποχής του, ιδιαίτερα στον
εµπειρισµό, τον ψυχολογισµό και τον υποκειµενισµό.

3. Η κριτική του Frege στις τρέχουσες φιλοσοφικές αντιλήψεις σχετικά µε τους
αριθµούς
3.1 Τι δεν είναι οι αριθµοί
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3.1.1

Αντι-Εµπειρισµός

Ο Frege εξέφρασε την αντίθεσή του προς τον εµπειρισµό, ιδιαίτερα στον εµπειρισµό
του Mill που είχε απήχηση την εποχή που γράφονταν τα Grundlagen. Ο Mill
υποστήριζε ότι οι αριθµοί πχ. τρία, δέκα, είκοσι, κλπ. δεν συναντώνται ποτέ µόνοι
τους αλλά ακολουθούνται πάντοτε από φυσικά αντικείµενα: τρία µήλα, δέκα
βότσαλα, είκοσι βιβλία. Οι αριθµητικές προτάσεις στον εµπειρισµό εκφράζουν µια
συγκεκριµένη σχέση των αριθµητικών εκφράσεων µε τη φυσική πραγµατικότητα έτσι
ώστε µία αριθµητική έκφραση να συµπεριφέρεται συντακτικά ως επιθετικός
προσδιορισµός. Αυτό σηµαίνει ότι οι αριθµοί αντιµετωπίζονται στη σκέψη του Mill
ως ιδιότητες φυσικών πραγµάτων ή φυσικών συλλογών (cf. 1843, III, xxiv, § 5). Οι
αριθµητικές προτάσεις δεν περιλαµβάνουν πραγµατικές αναφορές σε αριθµούς αλλά
µόνον σε εµπειρικά αντικείµενα. Ο Frege διαφώνησε µε την ερµηνεία του Mill.
Παρατήρησε κατ’αρχήν ότι πολύ συχνά συµβαίνει οι αριθµητικές εκφράσεις να µην
συνοδεύουν αισθητά αντικείµενα αλλά αφηρηµένα αντικείµενα, όπως πχ. στις
περιπτώσεις «τρεις µέθοδοι επίλυσης» (§7), «τρεις θεµελιώδεις αρχές» κλπ. Συνεπώς
δεν µπορεί να υποστηριχθεί γενικά ότι οι αριθµητικές εκφράσεις χαρακτηρίζουν
φυσικά αντικείµενα. Όµως υπάρχουν επιπλέον βασικότατοι λόγοι που αποδεικνύουν
ότι οι αριθµοί δεν είναι ιδιότητες των φυσικών πραγµάτων όπως πχ. είναι το χρώµα
(§21-23). Η ιδιότητα ενός χρώµατος πχ. του κόκκινου µπορεί να χαρακτηρίζει µε
σαφή τρόπο την εγκυκλοπαίδεια που έχουµε µπροστά µας αλλά δεν συµβαίνει το ίδιο
µε µια υποτιθέµενη αριθµητική ιδιότητα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι µια φυσική
πραγµατικότητα, πχ. ένα φυσικό υλικό ή µια οµάδα πραγµάτων, δεν καθορίζει
µονοσήµαντα τον τρόπο µε τον οποίο υποδιαιρείται σε µέρη. Γι αυτό δεν µπορεί να
χαρακτηριστεί από έναν µόνο αριθµό. Αναφερόµαστε σε µία εγκυκλοπαίδεια ή σε
τριάντα πέντε τόµους ενώ έχουµε µπροστά µας το ίδιο φυσικό υλικό. Είναι δυνατό να
µιλάµε για ένα δεµάτι καλάµια ή για τριάντα καλάµια, ενώ αν σπάσουµε τα καλάµια
στη µέση, τότε µπορούµε να αναφερθούµε σε δύο δεµάτια καλάµια ή σε εξήντα
καλάµια. Μπορούµε επιπλέον να αναφερθούµε σε χιλιάδες µόρια, έχοντας πάντοτε
µπροστά µας την ίδια φυσική πραγµατικότητα. Σύµφωνα µε ένα άλλο παράδειγµα,
αναφερόµαστε σε µία τράπουλα αλλά και σε πενήντα δύο τραπουλόχαρτα, έχοντας
και πάλι µπροστά µας την ίδια φυσική πραγµατικότητα. ∆ιαφέρει λοιπόν ο τρόπος
που εµείς επιλέγουµε να θεωρήσουµε τη δέσµη των παιγνιοχάρτων. Συνεπώς, δεν
υπάρχει ένας αλλά πολλοί διαφορετικοί τρόποι να χαρακτηρίσει κανείς αριθµητικά
µια φυσική ποσότητα. Οι αριθµοί διαφέρουν από τις ιδιότητες των φυσικών
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πραγµάτων αφού ο τρόπος που αυτοί συνδέονται µε τα φυσικά πράγµατα εξαρτάται
από τον διαφορετικό τρόπο θεώρησης των πραγµάτων αυτών. Όπως από την αρχή
επισηµάνθηκε, ο τρόπος αυτός συνδέεται πάντοτε µε µια έννοια στην οποία
εµπίπτουν ή δεν εµπίπτουν κάποια πράγµατα. Επιπλέον στις §§24-25, ο Frege τόνισε
ότι οι αριθµοί δεν είναι οι ίδιοι αισθητά αντικείµενα. Αυτό αποδεικνύεται από το
γεγονός ότι είναι δυνατή µία διαφοροποίηση ως προς τον αριθµό, χωρίς αντίστοιχη
διαφοροποίηση ως προς το φυσικό υλικό, όπως στο παράδειγµα «δύο µπότες», «ένα
ζευγάρι µπότες». Ένα ζευγάρι µπότες ως ορατό και απτό φαινόµενο είναι ακριβώς το
ίδιο µε δύο µπότες. Εδώ υπάρχει µια διαφορά ως προς τον αριθµό αλλά καµία φυσική
διαφορά.
3.1.2

Αντι-Ψυχολογισµός

Μία άλλη τάση της εποχής του προς την οποία ο Frege στάθηκε πολέµιος ήταν ο
ψυχολογισµός. Ο Frege άσκησε κριτική στις απόψεις του ψυχολογισµού σύµφωνα µε
τις οποίες οι αριθµοί είναι νοητικές παραστάσεις, δηλαδή υποκειµενικές καταστάσεις.
Χρησιµοποίησε δηλαδή την προγραµµατική αρχή (Α) υποστηρίζοντας ότι πρέπει να
διακρίνουµε το λογικό από το ψυχολογικό και το αντικειµενικό από το υποκειµενικό.
Αν ο αριθµός 5 ήταν νοητική παράσταση τότε ο καθένας από µας θα σχηµάτιζε µια
διαφορετική παράσταση γι’ αυτόν. Μια νοητική παράσταση είναι δυνατόν να
διαφέρει όµως και στο ίδιο υποκείµενο σε διαφορετικές χρονικές στιγµές. Κάτι τέτοιο
συµβαίνει για παράδειγµα µε τη νοητική παράσταση του Πήγασου που είναι
διαφορετική σε πολλούς ανθρώπους αλλά και στον ίδιο άνθρωπο σε διαφορετικές
στιγµές της ζωής του. Η αριθµητική όµως µελετά τους ίδιους τους αριθµούς και όχι
τις αναπαραστάσεις τους όπως και η αστρονοµία στοχεύει στη µελέτη των ίδιων των
πλανητών και όχι των αναπαραστάσεών τους στη σκέψη.
Εκφράζοντας τον αντι-ψυχολογισµό του, ο Frege υποστήριξε ότι οι ψυχολογικές
µέθοδοι παρείσφρυσαν στα φιλοσοφικά επιχειρήµατα προκαλώντας τη δυσφορία των
µαθηµατικών (1884, ελλην. µετάφρ. 67). Όµως η διερεύνηση των µαθηµατικών ιδεών
και των µεταβολών που αυτές υπέστησαν µέσα στους αιώνες της µαθηµατικής
ιστορίας είναι ένα θέµα στο οποίο η ψυχολογία µπορεί να συνεισφέρει αλλά δεν έχει
καµία σχέση µε τη θεµελίωση των µαθηµατικών κλάδων. Ο τρόπος προέλευσης µιας
νοητικής παράστασης σε καµία περίπτωση δεν συνιστά ορισµό και η αλήθεια µιας
πρότασης σε καµία περίπτωση δεν σταµατά να ισχύει όταν δεν την σκεφτόµαστε
(op.cit., 68). Μερικές φορές στα µαθηµατικά εγχειρίδια, ο συγγραφέας αισθάνεται
υποχρεωµένος να περιγράψει τους τρόπους µε τους οποίους οι άνθρωποι έχουν
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οδηγηθεί σε µια συγκεκριµένη έννοια. Τότε για διδακτικούς και µόνο λόγους, οι
ψυχολογικές περιγραφές αποδεικνύονται χρήσιµες, όµως οι περιγραφές αυτές πρέπει
να διακρίνονται µε σαφήνεια από τους ορισµούς των εννοιών. Η ψυχολογική
προσέγγιση µπορεί να αναζητά τους τρόπους δηµιουργίας και εξέλιξης των σκέψεών
µας για ένα επιστηµονικό αντικείµενο µε βάση τη φύση του νου, αλλά αυτό που
πρέπει να µας ενδιαφέρει είναι η σταθερότητα των εννοιών στο καθαρό τους σχήµα
έτσι όπως αποκρυσταλλώνεται µόνο «ύστερα από τεράστια διανοητική προσπάθεια –η
οποία µπορεί να κρατήσει και αιώνες− και µετά από την αποµάκρυνση των άσχετων
παραφυάδων που την καλύπτουν από τα µάτια του νου» (op.cit., 69). Συνεπώς η
διάκριση των ψυχολογικών στοιχείων από τη λογική θεµελίωση είναι ένα κρίσιµο
σηµείο για τη φιλοσοφία.
3.1.3 Αντι-Ιδεαλισµός

Το υποκειµενικό στοιχείο έπρεπε να αποβληθεί εντελώς από τη φιλοσοφική
προσέγγιση της αριθµητικής. Οι αριθµοί δεν αποτελούν ατοµικές ιδέες. Η σηµασία
των αριθµητικών όρων είναι ανεξάρτητη από τα επί µέρους υποκείµενα που τη
συλλαµβάνουν. Γενικότερα, οι σηµασίες των εκφράσεων, σύµφωνα µε τον Frege,
έχουν αντικειµενικό χαρακτήρα ίσως ακόµα και αντικειµενική υπόσταση.
∆ιακρίνονται από τις ατοµικές ιδέες αν και δεν αποκλείεται να συγκεντρώνουν
κάποια από τα κοινά και σταθερά χαρακτηριστικά των επί µέρους ατοµικών ιδεών.
Μπορούν επίσης να συλληφθούν από κάθε άνθρωπο. Η διυποκειµενικότητα στην
αριθµητική γνώση και στη γνώση γενικότερα θεµελιώνεται ακριβώς στην
αποµάκρυνση των ψυχολογικών και των εξατοµικευτικών στοιχείων από τις
σηµασίες των αριθµητικών εκφράσεων.
Το ότι ο αριθµός δεν συνιστά αισθητό αντικείµενο, ιδιότητα φυσικού αντικειµένου
ή νοητική παράσταση σήµαινε κάτι πολύ ενδιαφέρον για τη δεδοµένη χρονική
περίοδο, δηλ. το ότι ο Frege απέρριπτε τη θεώρηση των αριθµών ως προϊόντων της a
posteriori εποπτείας. Ο αριθµός δεν θεµελιώνεται ούτε στην αισθητηριακή αντίληψη
ούτε γενικότερα στην εµπειρία. Αλλά ο αριθµός δεν είναι επίσης ούτε προϊόν της a
priori καθαρής εποπτείας. Ο Frege αντιτάχθηκε επίσης σε µια άλλη τρέχουσα της
εποχής του αντίληψη, που προερχόταν αυτή τη φορά από τον Kant (1787, Α΄,
εισαγ.ελλην.µετάφρ., 84-91). Σύµφωνα µε την καντιανή αντίληψη, οι αριθµοί
αποτελούν κατά κάποιο τρόπο προϊόντα της a priori καθαρής εποπτείας. Ο Kant
πίστευε ότι η νόηση δεν επαρκεί για τον προσδιορισµό ενός αριθµού, διότι οι αριθµοί
µας δίνονται µέσω της σχηµατοποίησης. Για να υπάρξει ωστόσο σχηµατοποίηση,
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προϋποτίθεται η συµβολή τόσο της νόησης όσο και της a priori καθαρής εποπτείας
του χρόνου. Ετσι, ο Kant υποστήριζε ότι προσεγγίζουµε τους αριθµούς µε τη
συνεργασία της νόησης και της a priori εποπτείας. Ο Frege αντιτάχθηκε και σ’αυτή
την εξήγηση, θεωρώντας ότι η νόηση είναι επαρκής για τον προσδιορισµό των
αριθµών. Η αντικειµενικότητα των αριθµών δεν θεµελιώνεται ούτε στις
αισθητηριακές εντυπώσεις και στην εµπειρία αλλά ούτε και στην καντιανή εποπτεία.
Βασίζεται µόνο στον Λόγο.
3.2 Τι δεν είναι η αριθµητική γνώση
3.2.1 Συνθετική

Ανάλογη ήταν και η κριτική που άσκησε ο Frege στις τρέχουσες αντιλήψεις σχετικά
µε την αριθµητική γνώση. Κατ’αρχήν, απέρριψε την εµπειρική (a posteriori) γνώση
των αληθειών της αριθµητικής, διαφωνώντας µε τον εµπειρισµό. Ο Mill (1843, ΙΙ, vi,
§§ 2-3) για παράδειγµα, θεωρούσε ότι οι προτάσεις της αριθµητικής επιβεβαιώνονται
εµπειρικά και ότι ακόµα και οι ορισµοί των αριθµών δεν συνιστούν ορισµούς µε τη
λογική έννοια αλλά βεβαιώνουν φυσικά γεγονότα. Αλλά o Frege (Grundlagen, §7)
θέτει το εύλογο ερώτηµα: ποιο είναι άραγε το φυσικό γεγονός που βεβαιώνεται από
τον αριθµό 777864; το ίδιο ερώτηµα άλλωστε τίθεται προς τους εµπειριστές, για τους
αριθµούς 0 ή 1. Επιπλέον ο Mill υποστήριζε ότι οι αριθµητικοί υπολογισµοί
συνδέονται πάντοτε µε φυσικά γεγονότα όπως στην περίπτωση πχ. «δύο βότσαλα +
τρία βότσαλα = πέντε βότσαλα». Αλλά εάν ήταν έτσι, τότε δεν είναι σαφές το πώς θα
µπορούσε κάποιος να κάνει υπολογισµούς µε ιδιαίτερα µεγάλους αριθµούς πχ. της
τάξης των δεκάκις δισεκατοµµυρίων. Γενικότερα, η ύλη του σύµπαντος δεν θα ήταν
αρκετή για να συνοδεύσει καθέναν από τους φυσικούς αριθµούς (τους οποίους τα
αξιώµατα Peano περιγράφουν) µε αντίστοιχα φυσικά αντικείµενα ή γεγονότα. Το
λάθος του Mill, σύµφωνα µε τον Frege (§9), είναι ότι συγχέει τις εφαρµογές µιας
αριθµητικής πράξης που είναι συχνά φυσικές εφαρµογές µε τη λογική σηµασία της
αριθµητικής πράξης. Η ίδια η πρόσθεση δεν αντιστοιχεί κατ’ανάγκη σε φυσική σχέση
παρά το γεγονός ότι πολλές από τις εφαρµογές της αντιστοιχούν σε διαδικασίες
άθροισης µερών φυσικών πραγµάτων. Iδιαίτερη κριτική άσκησε ο Frege (§10) στην
άποψη του Mill ότι αριθµητικές προτάσεις, όπως πχ. ‘5+2=7’, αποτελούν επαγωγικές
αλήθειες που έχουν το status ανώτερου φυσικού νόµου. Κατά τη γνώµη του, η
µέθοδος της επαγωγής στην περίπτωση των αριθµητικών νόµων δεν µπορεί να
αποδόσει, δεδοµένου ότι οι αριθµοί δεν παρουσιάζουν την οµοιοµορφία εκείνη που
χαρακτηρίζει άλλες περιοχές και που παρέχει αξιοπιστία στην επαγωγική διαδικασία.
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Ο Frege εδώ επικαλείται την άποψη του Leibniz ότι οι αριθµοί έχουν το
χαρακτηριστικό να είναι ανόµοιοι. ∆εν είναι απλώς άνισοι στο µέγεθος αλλά και
ανόµοιοι πχ. οι άρτιοι µπορούν να διαιρεθούν σε δύο ίσα µέρη, το 3 και το 6 είναι
τριγωνικοί αριθµοί, το 8 κυβικός αριθµός κλπ. ∆ύο οποιαδήποτε πράγµατα µπορεί να
είναι άνισα στο µέγεθος αλλά να παρουσιάζουν οµοιότητα, πχ. δύο σχήµατα που είναι
άνισα µπορούν να είναι όµοια µεταξύ τους αλλά δύο άνισοι αριθµοί ποτέ δεν
µπορούν να είναι όµοιοι. Επίσης, ο Frege πιστεύει ότι την επαγωγική γενίκευση στην
περίπτωση των αριθµών αποτρέπει εξίσου και η χωροχρονική αποµόνωση των
αριθµών, διότι στις συνήθεις επαγωγικές γενικεύσεις επικαλούµαστε τη θέση των
πραγµάτων στο χώρο και το χρόνο. Ο κυριότερος λόγος όµως για τον οποίο οι
αριθµητικές αλήθειες δεν πρέπει να θεωρούνται αποτέλεσµα επαγωγικής γενίκευσης
είναι ότι η επαγωγή βασίζεται στη θεωρία πιθανοτήτων, αφού δεν µπορεί παρά να
αποδείξει µια πρόταση ως τίποτα περισσότερο από πιθανή. Όµως η ίδια η θεωρία
πιθανοτήτων βασίζεται στους αριθµητικούς νόµους, συνεπώς η διαδικασία της
επαγωγικής γενίκευσης προϋποθέτει αλλά δεν δικαιολογεί τους αριθµητικούς νόµους.
Τα επιχειρήµατα του Frege που προαναφέρθηκαν και ιδιαίτερα το τελευταίο
αποσκοπούν στο να τονίσουν την a priori προέλευση της αριθµητικής γνώσης. Η
παράδοση του εµπειρισµού, στην εκδοχή του εµπειρισµού του Mill όπως και
αργότερα στην εκδοχή του νατουραλισµού του Quine, χαρακτηρίζει την αριθµητική
γνώση ως a posteriori. Ετσι, είτε αυτή η γνώση θεωρηθεί αποτέλεσµα επαγωγικής
γενίκευσης (όπως υποστήριζε ο Mill) είτε θεωρηθεί ότι συναποτελεί µαζί µε τη
γνώση των φυσικών νόµων έναν ενιαίο ιστό πεποιθήσεων (όπως υποστήριζε ο
Quine), συνιστά προϊόν της εµπειρίας και υπόκειται σε εµπειρικό έλεγχο. Η άποψη
του Frege είναι εντελώς διαφορετική από τις προηγούµενες αφού γι αυτόν η γνώση
της αριθµητικής δεν εµπεριέχει κανένα εµπειρικό στοιχείο και δεν είναι
αναθεωρήσιµη µε βάση οποιαδήποτε εµπειρία. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο, έχει
ιδιαίτερη σηµασία το ενδιαφέρον του για την εφαρµοσιµότητα της αριθµητικής.
Αφού η αριθµητική δεν προέρχεται από την εµπειρία, πώς είναι δυνατή η εφαρµογή
της στην εµπειρική πραγµατικότητα και µάλιστα µε τη γνωστή επιτυχία;
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο Frege αφενός αποδεσµεύει το θέµα της
εφαρµοσιµότητας από το εµπειρικό περιεχόµενο της γνώσης και αφετέρου το
αποδεσµεύει επίσης και από την καθαρή µορφή της εποπτείας, ερχόµενος εξίσου σε
αντιπαράθεση µε τον Kant.
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3.2.2 A posteriori

Τόσο στην παράδοση του εµπειρισµού όσο και στην καντιανή παράδοση, η
εφαρµοσιµότητα ενός επιστηµονικού πεδίου, πχ. της αριθµητικής, προϋποθέτει τη
συνθετικότητα. Η συνθετικότητα των προτάσεων αυτών στον εµπειρισµό έγκειται στο
εµπειρικό τους περιεχόµενο, γι αυτό και χαρακτηρίζονται ως συνθετικές a posteriori.
Από την άλλη πλευρά, η συνθετικότητα των µαθηµατικών προτάσεων στον Kant
έγκειται στο ότι αυτές φέρουν ένα ουσιαστικό περιεχόµενο που καθορίζεται από τις a
priori µορφές της καθαρής εποπτείας (1787, Α΄, εισαγ.ελλην.µετάφρ., 84-91). Ετσι, οι
δυνατότητες εφαρµογής της αριθµητικής εξηγούνται στο καντιανό σύστηµα µε βάση
το a priori συνθετικό status των αριθµητικών προτάσεων. Όµως, παρά το γεγονός ότι
ο Frege διατήρησε τις διακρίσεις συνθετικού-αναλυτικού και a posteriori - a priori
στη φιλοσοφία του, επαναδιατύπωσε τις έννοιες της συνθετικότητας και της
αναλυτικότητας και, σε αντίθεση µε τον Kant, κατέταξε τις προτάσεις της καθαρής
αριθµητικής στις αναλυτικές a priori προτάσεις. Οι αριθµητικές προτάσεις για τον
Frege είναι απαλλαγµένες από κάθε συνθετικό περιεχόµενο, παρ’όλα αυτά είναι
εφαρµόσιµες στον κόσµο ακριβώς γιατί εκφράζουν γεγονότα σχετικά µε έννοιες.
Όπως πχ. προαναφέρθηκε, σύµφωνα µε τη θεµελιώδη σκέψη του Frege, η αριθµητική
πρόταση «ο αριθµός των δορυφόρων της γης είναι ο 1» είναι εφαρµόσιµη στον κόσµο
µας επειδή εκφράζει µια αντικειµενική αλήθεια σχετικά µε την έννοια ‘δορυφόρος
της γης’. Συνεπώς έχει σηµασία η διαπίστωση ότι η φιλοσοφία του Frege προκαλεί
ρήξη µε την προηγούµενή του φιλοσοφική παράδοση ως προς το σηµείο αυτό, αφού
η δυνατότητα εφαρµογής της αριθµητικής δεν προϋποθέτει τη συνθετικότητα ούτε
στην εµπειρική ούτε στην καντιανή της µορφή αλλά προϋποθέτει την
εφαρµοσιµότητα των εννοιών.
Αλλά ας δούµε πώς ακριβώς µεταβλήθηκε η έννοια της αναλυτικότητας. Ο Kant
θεωρούσε αναλυτικές τις προτάσεις στις οποίες η έννοια του κατηγορήµατος
εµπεριέχεται στην έννοια του υποκειµένου. Ο Frege θεώρησε αυτό το κριτήριο ως
ικανό αλλά όχι αναγκαίο για την αναλυτικότητα επειδή µια πρόταση µπορεί κάλλιστα
να είναι αναλυτική χωρίς η έννοια του κατηγορήµατος να εµπεριέχεται στην έννοια
του υποκειµένου. Η αναλυτικότητα, σύµφωνα µε τον Frege, ορίζεται διαφορετικά:
µία πρόταση είναι αναλυτική εάν µπορεί να παραχθεί από λογικές αλήθειες µέσω
γενικών νόµων της λογικής και ορισµών ενώ είναι συνθετική στην αντίθετη
περίπτωση. Όπως προαναφέρθηκε, ο Frege απέρριψε κατ’αρχήν την περίπτωση του a
posteriori status για τις προτάσεις της αριθµητικής. Του απέµεναν λοιπόν άλλες δύο
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δυνατότητες : το να θεωρήσει τις προτάσεις αυτές ως a priori αναλυτικές είτε το να
τις θεωρήσει ως a priori συνθετικές, όπως πίστευε ο Kant. Ο Kant είχε κατατάξει τις
αριθµητικές και τις γεωµετρικές προτάσεις στις συνθετικές a priori. Υποστήριζε
µάλιστα ότι προτάσεις όπως πχ. «2+2=4» είναι συνθετικές και παρουσιάζουν
προφάνεια µέσω της εποπτείας (op.cit., 88). Ο Frege στα Grundlagen (§ 5) εξέφρασε
επιφυλάξεις σχετικά µε αυτόν τον ισχυρισµό, θέτοντας το ερώτηµα κατά πόσον θα
µπορούσε να ισχυριστεί κάποιος το ίδιο για µια πρόταση µε µεγάλους αριθµούς, όπως
η «135664+37863=173527». ∆ιότι εάν υποτεθεί ότι καταφεύγει κανείς στην εποπτεία
37863 δαχτύλων, τότε η εποπτεία αυτή δεν θα ήταν ούτε κατάλληλη ούτε καθαρή
εποπτεία. Αντίθετα, θα οδηγούσε σε µια εµπειρική προσέγγιση των προτάσεων αυτών
µε την οποία ο ίδιος ο Kant ασφαλώς δεν θα ήταν ικανοποιηµένος, διότι θα ερχόταν
σε αντίθεση προς τις αρχές του. Γι αυτό ο Frege συµπεραίνει ότι ο Kant είχε υπόψη
του µικρούς αριθµούς όταν θεωρούσε ανάλογες προτάσεις ως συνθετικές και
συγχρόνως προφανείς µέσω της εποπτείας. Κάτι τέτοιο βέβαια προϋποθέτει ότι είναι
δυνατή µια διάκριση µεταξύ µικρών και µεγάλων αριθµών το οποίο γενικά δεν ισχύει.
Ιδιαίτερα, πιστεύει ότι η έννοια της εποπτείας όπως την χρησιµοποιούσαν πολλοί
σύγχρονοί του φιλόσοφοι (ερµηνεύοντας τον Kant) είναι ασαφής έννοια. Για
παράδειγµα, ο Hankel (Theorie der Complexen Zahlensysteme) για να δικαιολογήσει
την προφάνεια των αριθµητικών αληθειών, αναφερόταν στην «καθαρή εποπτεία του
µεγέθους» θεωρώντας ότι οι αληθείς αριθµητικές προτάσεις ισχύουν για τα µεγέθη
κάθε περιοχής. Ο Frege θεωρούσε ασαφή την έννοια αυτή και παρατήρησε (§12)
δεικτικά ότι είναι εύκολο να καταφεύγει κανείς στην εσωτερική εποπτεία όταν δεν
καταφέρνει να θεµελιώσει τη γνώση. Συνεπώς, κρατώντας αποστάσεις από τον Kant,
όπως είχε κάνει και στην περίπτωση του Mill, ο Frege απέρριψε το συνθετικό a priori
για την περίπτωση της αριθµητικής και κατέταξε τις αριθµητικές αλήθειες στις a
priori αναλυτικές. Κατ’αυτή την έννοια, σε σχέση µε τις µέχρι τότε φιλοσοφικές
παραδόσεις ως προς το status των αληθών προτάσεων της αριθµητικής, ο Frege
βρίσκεται πλησιέστερα προς τον Leibniz ο οποίος τις αντιµετώπιζε ως αλήθειες του
Λόγου. Τη συµφωνία του µε τον Leibniz εκφράζει ρητά (§6) άλλωστε, όταν
αναφέρεται στη δυνατότητα απόδειξης των αριθµητικών τύπων στη βάση γενικών
νόµων. Με βάση τον ορισµό της αναλυτικότητας του Frege, το γεγονός ότι οι
προτάσεις της αριθµητικής είναι αναλυτικές σηµαίνει ότι η αλήθειά τους ανάγεται σε
λογικές αλήθειες και λογικούς νόµους. Η γνώση τους ανάγεται στη λογική, γι αυτό
και συνιστά a priori γνώση.
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Η καθολικότητα του εύρους των αναλυτικών αριθµητικών προτάσεων είναι
ερµηνεύσιµη µε βάση το ότι απορρέει από το θεµελιώδη χαρακτήρα των λογικών
αληθειών. Οι λογικές αλήθειες έχουν µια ιδιαίτερη θέση στη σκέψη, δεδοµένου ότι
κάθε προσπάθεια να αρνηθούµε την αλήθειά τους προσκρούει στο νόµο της µη
αντίφασης. Επίσης έχουν καθολική εφαρµογή αφού το πεδίο τους περιλαµβάνει κάθε
τι νοητό. Εδώ πρέπει να υπενθυµίσουµε την άποψη του Frege (§14) ότι το πεδίο του
αριθµήσιµου είναι το ευρύτερο απ’όλα τα πεδία διότι περιλαµβάνει κάθε τι που
µπορεί να νοηθεί και ότι οι νόµοι της αριθµητικής είναι πολύ στενά συνδεδεµένοι µε
τους νόµους της (λογικής) σκέψης. Αυτό συµβαίνει επειδή οι αλήθειες της
αριθµητικής απορρέουν από τη λογική. Όπως θα δούµε, δεν αποτελεί σύµπτωση το
γεγονός ότι ο ίδιος εκφράζεται για το πεδίο του αριθµήσιµου µε τον ίδιο τρόπο που
εκφράζεται για τις λογικές αλήθειες.

4. Η λογική προέλευση της γνώσης των αριθµητικών ταυτοτήτων
Μετά την κριτική του προς τις τρέχουσες φιλοσοφικές αντιλήψεις για την αριθµητική,
ο Frege προχώρησε στην παρουσίαση και δικαιολόγηση της οντολογικής θέσης ότι οι
αριθµοί είναι λογικά αντικείµενα και της γνωσιολογικής θέσης ότι οι αλήθειες της
αριθµητικής ανάγονται στη λογική.
4.1 Εννοια και αντικείµενο
Προσπάθησε κατ’αρχήν να αποσαφηνίσει την πραγµατική φύση του αριθµού µε βάση
µια θεµελιώδη στη φιλοσοφία του σχέση, τη σχέση µεταξύ αντικειµένου και έννοιας,
που είναι αντίστοιχη µε τη σχέση µεταξύ ορίσµατος και συνάρτησης. Πρόκειται για
την προγραµµατική αρχή (Γ). Οι έννοιες είναι συναρτησιακοί µηχανισµοί και αυτός
είναι ο λόγος που αναπαριστώνται στη γλώσσα µε ακόρεστες εκφράσεις της µορφής
F( ). Αντιθέτως, τα αντικείµενα είναι πλήρεις οντότητες που αναπαριστώνται στη
γλώσσα µε κορεσµένες εκφράσεις δηλαδή τους ενικούς όρους. Το όνοµα ενός
αντικειµένου συµπληρώνει το κενό σε µια ακόρεστη έκφραση µε τέτοιο τρόπο ώστε
να προκύψει µια πρόταση µε συγκεκριµένη αληθοτιµή. Αν πχ. στην ακόρεστη
έκφραση ___είναι δορυφόρος της γης , συµπληρώσουµε το κενό µε το όνοµα
‘Σελήνη’ τότε προκύπτει µια αληθής πρόταση.
Στη διάκριση µεταξύ αντικειµένων και εννοιών, οι επί µέρους φυσικοί αριθµοί
θεωρούνται αντικείµενα. Όµως οι αριθµοί-αντικείµενα συνδέονται πάντοτε µε µια
έννοια: ένας αριθµός ανήκει σε µια έννοια F. Ας σηµειωθεί ότι η έκφραση ο αριθµός
___ ανήκει στην έννοια F χρειάζεται να συµπληρωθεί µε το όνοµα κάποιου
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αντικειµένου, στην προκειµένη περίπτωση µε το όνοµα ενός φυσικού αριθµού. Ετσι,
ο αριθµός 1 ανήκει στην έννοια ‘δορυφόρος της γης’ ή σύµφωνα µε µια άλλη
διατύπωση, ο 1 είναι ο αριθµός της έννοιας ‘δορυφόρος της γης’. Κάθε φυσικός
αριθµός συνδέεται πάντοτε µε µια έννοια µε τέτοιο τρόπο ώστε να εκφράζει ένα
γεγονός σχετικό µε την έννοια αυτή. Συγκεκριµένα, αναδεικνύει πόσα πράγµατα
εµπίπτουν στην έννοια, άρα η προσέγγιση του φυσικού αριθµού στα Grundlagen
είναι αυτή του πληθυκού αριθµού.
4.2 Οι αριθµοί ως αντικείµενα
Στην §57, ο Frege χαρακτηρίζει ευθέως τους αριθµούς ως αυθυπόστατα αντικείµενα.
Είναι ίσως η πρώτη φορά που γίνεται ρητά η δήλωση αυτή για τους αριθµούς. Οι
αριθµοί αποκτούν −χάρη στον Frege− υπόσταση αντικειµένου. Όµως, αυτό είναι κάτι
που υποδηλώνει και η ίδια η συντακτική θέση των αριθµητικών όρων στις προτάσεις
της αριθµητικής. Αν και στην καθηµερινότητα χρησιµοποιούµε προτάσεις όπου οι
αριθµητικοί όροι φαίνεται εκ πρώτης όψεως να έχουν θέση επιθετικού
προσδιορισµού (όπως ο εµπειρισµός υποστηρίζει), αυτό µπορεί να αλλάξει µε
κατάλληλη επαναδιατύπωση των προτάσεων αυτών. Στη νέα διατύπωση, οι
αριθµητικοί όροι έχουν θέση ονόµατος δηλαδή ενικού όρου. Σύµφωνα µε ένα
παράδειγµα που χρησιµοποιεί ο ίδιος, η πρόταση «ο ∆ίας έχει 4 δορυφόρους» µπορεί
να επαναδιατυπωθεί ως «ο 4 είναι ο αριθµός των δορυφόρων του ∆ία». Η λέξη
«είναι» στην τελευταία πρόταση δεν είναι ένα απλό συνδετικό µεταξύ του
υποκειµένου και του κατηγορουµένου αλλά σηµαίνει «είναι ταυτόσηµος µε». Το
γεγονός ότι οι αριθµητικές εκφράσεις µπορούν να πάρουν θέση ονοµάτων, δηλ.
ενικών όρων στις αριθµητικές προτάσεις αποτελεί ένδειξη για το ότι οι αριθµοί είναι
αντικείµενα. Αυτό άλλωστε υπαινίσσεται και η παρουσία του οριστικού άρθρου πριν
από τον αριθµητικό όρο.
Στην προσέγγιση του Frege, η σύνταξη υποδεικνύει τη δυνατή παρουσία
αντικειµένων, αφού αντικείµενο είναι η δυνατή ή ενεργεία αναφορά ενός ενικού
όρου. Η διαπίστωση της εµφάνισης ενικών όρων µέσα σε ατοµικές1 προτάσεις είναι
πρότερη κάθε οντολογικού ισχυρισµού περί ύπαρξης αντικειµένων. Στην περίπτωση
αυτή, το συντακτικό επίπεδο έχει προτεραιότητα έναντι του οντολογικού. Πρόκειται
για την αρχή της συντακτικής προτεραιότητας στην οποία αναφέρεται χαρακτηριστικά
ο Crispin Wright (1983, 13, 25): «για τον Frege είναι η συντακτική κατηγορία που

1

Ατοµικές προτάσεις: οι προτάσεις που δεν εµπεριέχουν άλλες προτάσεις.
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βρίσκεται σε προτεραιότητα ενώ η οντολογική ακολουθεί». Σύµφωνα µε την ίδια
ανάγνωση ωστόσο, η σύνταξη δεν επαρκεί από µόνη της για να δικαιολογήσει την
ύπαρξη αντικειµένων εάν δεν εξασφαλιστεί επίσης η αλήθεια των εν λόγω
προτάσεων. Η συντακτική λειτουργία των ενικών όρων πρέπει να συνδυάζεται µε την
αλήθεια των προτάσεων στις οποίες οι ενικοί όροι εµφανίζονται, για να οδηγηθούµε
σε ένα οντολογικό συµπέρασµα για την ύπαρξη αντικειµένων. Εάν συγκεκριµένες
εκφράσεις λειτουργούν ως ενικοί όροι µέσα σε αληθείς προτάσεις τότε υπάρχουν
πραγµατικά αντικείµενα που είναι τα αντικείµενα αναφοράς των ενικών όρων αυτών.
Συνεπώς η σύνταξη µαζί µε την αλήθεια µας καθοδηγούν σε απαντήσεις σχετικά µε
την ύπαρξη οντοτήτων του κόσµου. Η σχέση γλώσσας και πραγµατικότητας στην
παρούσα προσέγγιση είναι τέτοια ώστε η συντακτική δοµή των αληθών µας
προτάσεων να µην µπορεί να µας εξαπατήσει και η πραγµατικότητα να µην
αποτυγχάνει στην συµπερίληψη όλων αυτών των οντοτήτων που οι (αληθείς)
προτάσεις µας περιγράφουν (cf. MacBride 2003, 108). Εποµένως, κάθε οντολογικό
ερώτηµα και κάθε οντολογική θέση (είτε αφορά αφηρηµένα αντικείµενα είτε φυσικά
αντικείµενα) τίθεται στη βάση της συντακτικής δοµής αληθών προτάσεων. Στη βάση
αυτή στηρίζεται ο µαθηµατικός πλατωνισµός του Frege.
4.3 Πώς µας δίνονται οι αριθµοί;
Εάν οι αριθµοί είναι µη αισθητά και µη χωροχρονικά αντικείµενα για τα οποία δεν
διαθέτουµε ούτε αισθητηριακή πρόσληψη ούτε νοητικές παραστάσεις, όπως
επισηµάνθηκε στην κριτική του Frege προς τον εµπειρισµό, τότε θα πρέπει να
υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος ώστε οι αριθµοί να δίνονται σε µας. Στην §60, γίνεται
η επισήµανση ότι το γεγονός ότι δεν µπορούµε να σχηµατίσουµε µια οποιαδήποτε
νοητική παράσταση για µια λέξη δεν σηµαίνει καθόλου ότι πρέπει να αρνηθούµε ένα
νόηµα στη λέξη αυτή. Το να αποµονώσουµε µία λέξη και να αναζητούµε για το
περιεχόµενό της µια νοητική παράσταση είναι λάθος, γιατί το νόηµα δεν ταυτίζεται
ούτε µε κάποια νοητική παράσταση ούτε µε µια ατοµική ιδέα. Οι λέξεις έχουν νόηµα
µόνο στο πλαίσιο µιας πρότασης. Είναι φανερό ότι στο σηµείο αυτό, ο Frege
διατυπώνει την αρχή του πλαισίου για να την χρησιµοποιήσει στη συνέχεια στην
περίπτωση των αριθµών. Ετσι στην §62, ο ίδιος αναφέρει πως το γεγονός ότι δεν
διαθέτουµε καµιά a posteriori ή a priori εποπτεία για έναν αριθµό, δεν συνιστά
εµπόδιο για να τον θεωρήσουµε ως αυθυπόστατο αντικείµενο. Και δεν συνιστά
εµπόδιο, διότι η αναφορά ενός αριθµητικού όρου δεν είναι κάτι που προσδιορίζεται
µέσω της εµπειρίας ή µέσω της εποπτείας αλλά στο πλαίσιο µιας αληθούς πρότασης.
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Αυτό που πρέπει να τονιστεί εποµένως είναι ότι οι αριθµητικές εκφράσεις όπως πχ. ‘ο
αριθµός των δορυφόρων του ∆ία’ συµπεριφέρονται ως ενικοί όροι µέσα σε
κατάλληλες αληθείς προτάσεις. Ο συνδυασµός των δύο αυτών προϋποθέσων, δηλαδή
της σύνταξης και της αλήθειας µας δεσµεύει στην ύπαρξη των αριθµών, ως
αντικειµένων αναφοράς των αριθµητικών ενικών όρων.
Ωστόσο, το ερώτηµα που τίθεται εδώ είναι ποιες προτάσεις θεωρούνται
κατάλληλες για τον προσδιορισµό της αναφοράς των αριθµητικών όρων. Ο Frege
τονίζει ότι πρέπει να αναγνωρίζουµε έναν αριθµό ως το ίδιο αντικείµενο, κάθε φορά
που τον συναντούµε. Συνεπώς, οι καταλληλότερες προτάσεις που µπορούν να
λειτουργήσουν ως αναγνωριστικές του αριθµού είναι οι αριθµητικές ταυτότητες.
Καµία οντότητα δεν στερείται ταυτότητας, όπως θα σχολίαζε αργότερα και ο Quine.
Αρκεί λοιπόν να γνωρίζουµε πότε µια ταυτότητα της µορφής «ο αριθµός της έννοιας
F είναι ο ίδιος µε τον αριθµό της έννοιας G» είναι αληθής. Τότε όµως χρειαζόµαστε
την αναγκαία και ικανή συνθήκη για την αλήθεια της αριθµητικής ταυτότητας, µε
άλλα λόγια χρειαζόµαστε ένα κριτήριο ταυτότητας.
Στην §63, ο Frege υπενθυµίζει ένα σχόλιο του Hume, σύµφωνα µε το οποίο, η
ταυτότητα των αριθµών οφείλει να εκφράζεται µε όρους 1-1 αντιστοιχίας, δηλαδή
δύο αριθµοί είναι ίσοι όταν ο καθένας τους έχει πάντοτε µια µονάδα που αντιστοιχεί
σε µια µονάδα του άλλου. Την παρατήρηση αυτή θα αξιοποιήσει ο Frege για να
διατυπώσει ένα κριτήριο ταυτότητας για τους αριθµούς. Προηγουµένως όµως, §§6367, εισάγει παραδείγµατα αρχών που παίζουν το ρόλο κριτηρίων ταυτότητας σχετικά
µε τις διευθύνσεις ευθειών και τα σχήµατα τριγώνων:
«Η διεύθυνση της ευθείας a είναι η ίδια µε τη διεύθυνση της ευθείας b αν και µόνο αν
οι ευθείες a, b είναι παράλληλες»
(∀a)(∀b) [(D(a) = D(b)) ↔ ( a//b )]
(γνωστή ως ισοδυναµία D=) .
Επίσης,
«Το σχήµα του τριγώνου ΑΒΓ είναι το ίδιο µε το σχήµα του τριγώνουν ∆ΕΖ αν και
µόνο αν τα τρίγωνα ΑΒΓ και ∆ΕΖ είναι όµοια».
Για τον ρόλο του κριτηρίου ταυτότητας των φυσικών αριθµών, ο Frege προόριζε
(§68) την περίφηµη ισοδυναµία Ν= (γνωστή και ως ‘αρχή του Hume’ επειδή
χειρίζεται την ταυτότητα των αριθµών µε όρους 1-1 αντιστοιχίας):
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«Ο αριθµός της έννοιας F είναι ο ίδιος µε τον αριθµό της έννοιας G αν και µόνο αν οι
έννοιες F και G βρίσκονται σε µία 1-1 αντιστοιχία».
Ν=

(∀F)(∀G) [(Nx : Fx = Nx : Gx) ↔ (F 1 - 1 G)]

Ετσι, η ισοδυναµία D= µας δίνει τη δυνατότητα να ταυτοποιούµε, δηλαδή να
αναγνωρίζουµε το αντικείµενο ‘η διεύθυνση της ευθείας a’ ως το ίδιο, όταν
εµφανίζεται µε µια διαφορετική περιγραφή πχ. ως ‘η διεύθυνση της ευθείας b’.
Ανάλογα, η ισοδυναµία Ν= µας δίνει τη δυνατότητα να ταυτοποιούµε το αντικείµενο
‘ο αριθµός της έννοιας F’ και να το αναγνωρίζουµε κάθε φορά που εµφανίζεται µε
µια άλλη περιγραφή, πχ. ως ‘ο αριθµός της έννοιας G’. Όµως, αυτό που πρέπει
ιδιαίτερα να επισηµανθεί είναι ότι χάρη στις παραπάνω ισοδυναµίες, µπορούν να
προσδιοριστούν τα αντικείµενα αναφοράς των όρων ‘η διεύθυνση της ευθείας a’ και
‘o αριθµός της έννοιας F’ αντίστοιχα. Ας δούµε, για παράδειγµα, πώς αυτό συµβαίνει
στην περίπτωση των αριθµών. Στην περίπτωση αυτή, η αναφορά του αριθµητικού
όρου ‘Nx:Fx’ (‘ο αριθµός της έννοιας F’) προσδιορίζεται στο πλαίσιο της
αριθµητικής ταυτότητας «Nx:Fx = Nx:Gx» («ο αριθµός της έννοιας F είναι ο ίδιος
µε τον αριθµό της έννοιας G»). Πράγµατι, εάν εξασφαλιστεί ότι η αριθµητική
ταυτότητα «Nx:Fx = Nx:Gx» είναι αληθής τότε οι ενικοί όροι ‘ο αριθµός της
έννοιας F’ και ‘ο αριθµός της έννοιας G’ αναφέρονται σε ένα κοινό αντικείµενο.
Αλλά για να γνωρίζουµε πότε η αριθµητική ταυτότητα «Nx:Fx = Nx:Gx» είναι
αληθής, προϋποτίθεται ο καθορισµός των αναγκαίων και ικανών συνθηκών αληθείας
της, κάτι που επιτυγχάνεται ακριβώς µέσω της ισοδυναµίας Ν= (η εν λόγω ταυτότητα
είναι αληθής όταν οι έννοιες F, G µπορούν να τεθούν σε 1-1 αντιστοιχία). Συνεπώς,
ένας σηµαντικός ρόλος των παραπάνω ισοδυναµιών είναι ο προσδιορισµός των
αντικειµένων αναφοράς δεδοµένων ενικών όρων µέσω κατάλληλων αληθών
προτάσεων-πλαισίων. Γι αυτό και ονοµάζονται πλαισιακοί ορισµοί.
4.4 Αφαιρετικές αρχές
Οι ισοδυναµίες D= και Ν= χαρακτηρίζονται επίσης ως αφαιρετικές αρχές2.
∆ιαφέρουν µεταξύ τους κυρίως ως προς το ότι η D= είναι πρώτης τάξεως

2

Οι αφαιρετικές αρχές του Frege έχουν τη γενική µορφή:
(∀ακ)(∀αλ) [(Σ(ακ) = Σ(αλ)) ↔ (ακ ≈ αλ)]
όπου α1 α2, α3, ..., ακ είναι εκφράσεις µιας δεδοµένης γλώσσας και ≈ µια σχέση ισοδυναµίας µεταξύ
δύο τέτοιων εκφράσεων. Μια αφαιρετική αρχή επεκτείνει τις εκφραστικές δυνατότητες της αρχικής
γλώσσας µε την εισαγωγή ενός τελεστή Σ και νέων ενικών όρων της µορφής Σ(ακ), Σ(αλ). Η ταυτότητα
«Σ(ακ) = Σ(αλ)» είναι εκφρασµένη στην επέκταση της γλώσσας. Η αφαιρετική αρχή καθορίζει τις
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ποσοδεικτούµενη ισοδυναµία της οποίας το δεύτερο µέλος εκφράζει µια σχέση
παραλληλίας µεταξύ αντικειµένων (ευθειών) ενώ η Ν= είναι δεύτερης τάξεως
ποσοδεικτούµενη ισοδυναµία αφού το δεύτερο µέλος της εκφράζει µια 1-1
αντιστοιχία µεταξύ εννοιών. Όπως προαναφέρθηκε, και στις δύο περιπτώσεις οι
ισοδυναµίες λειτουργούν ως κριτήρια ταυτότητας για αντικείµενα (διευθύνσεις,
αριθµούς) που δεν εντάσσονται στο χωροχρονικό πλαίσιο και δεν προσδιορίζονται
µέσω της εµπειρίας, δηλαδή αφηρηµένα αντικείµενα. Η ισοδυναµία D= έχει στα
Grundlagen χαρακτήρα υποδείγµατος για τον τρόπο που λειτουργεί µια αφαιρετική
αρχή. Ξεκινώντας από τη σχέση παραλληλίας µεταξύ ευθειών, εισάγει την ειδική3
έννοια της διεύθυνσης, µια έννοια στην οποία εµπίπτουν οι διευθύνσεις ως
αντικείµενα. Η ισοδυναµία Ν= από την άλλη πλευρά, ξεκινά από αντιστοιχίες 1-1
µεταξύ εννοιών για να εισαγάγει την ειδική έννοια του φυσικού αριθµού, µια έννοια
στην οποία εµπίπτουν οι επί µέρους φυσικοί αριθµοί ως αντικείµενα. Κατά συνέπεια,
ο ουσιαστικός ρόλος των αφαιρετικών αρχών είναι να δρουν ως µηχανισµοί
εισαγωγής νέων εννοιών. Τόσο η D= όσο και η Ν= εισάγουν νέες έννοιες (τις έννοιες
της διεύθυνσης και του φυσικού αριθµού αντίστοιχα) οι οποίες, υπό κατάλληλες
συνθήκες, έχουν ως πραγµατώσεις τους αφηρηµένα αντικείµενα δηλ. τις διευθύνσεις
και τους φυσικούς αριθµούς αντίστοιχα. Το ιδιαίτερο µάλιστα χαρακτηριστικό της
Ν= είναι ότι ξεκινά (όπως προαναφέρθηκε) από έννοιες και από 2ης τάξης λογικές
σχέσεις µεταξύ τους για να εισαγάγει µια νέα έννοια (την έννοια του φυσικού
αριθµού).
Από τα παραπάνω, γίνεται φανερή η σηµασία της ισοδυναµίας Ν= για την
υποστήριξη της οντολογικής θέσης ότι οι φυσικοί αριθµοί είναι πραγµατικά
αντικείµενα. Όπως είδαµε, µέσω της Ν= καθορίζονται οι αναγκαίες και ικανές
συνθήκες αλήθειας µιας αριθµητικής ταυτότητας και µέσω αυτής, προσδιορίζονται τα
αντικείµενα αναφοράς των αριθµητικών όρων. Αλλά το τελευταίο υποδεικνύει ίσως
κάτι περισσότερο από την οντολογική θέση: ο τρόπος που µας δίνονται οι αριθµοί δεν
εξαρτάται από την αισθητηριακή αντίληψη, την εµπειρία, την a priori καντιανή
συνθήκες αλήθειας ταυτοτήτων της µορφής «Σ(ακ) = Σ(αλ)» στο νέο λεξιλόγιο µε βάση την οικεία και
καθιερωµένη χρήση προτάσεων της µορφής «ακ ≈ αλ» εκφρασµένων στο παλαιό λεξιλόγιο. Με άλλα
λόγια, µέσω των αφαιρετικών αρχών εισάγουµε νέους ενικούς όρους θεµελιώνοντας την αλήθεια
ταυτοτήτων που τους περιέχουν, ξεκινώντας από οικείες σε µας προτάσεις. (Στην περίπτωση της D= ,
ο τελεστής Σ είναι ο τελεστής: ‘η διεύθυνση της ευθείας …’ ενώ στην περίπτωση της Ν=, ο τελεστής Σ
είναι ο τελεστής ‘ο αριθµός της έννοιας …’).
3 Κάθε έννοια, της οποίας οι επί µέρους πραγµατώσεις αποτελούν ένα είδος αντικειµένων, ονοµάζεται
ειδική έννοια, πχ. η έννοια του προσώπου, η έννοια του δέντρου, η έννοια της διεύθυνσης, η έννοια του
αριθµού.

17

εποπτεία ή άλλου τύπου εποπτεία αλλά από ένα λογικό γεγονός που αφορά σε µια 1-1
αντιστοιχία µεταξύ εννοιών. Συγκεκριµένα, η γνώση της αριθµητικής ταυτότητας
«Nx:Fx = Nx:Gx» που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της ισοδυναµίας Ν=
εξαρτάται από τη γνώση λογικών γεγονότων που εκφράζονται στη δεξιά πλευρά της.
4.5 Η ύπαρξη και η γνώση των αριθµών
Ο Frege ενδιαφερόταν όχι µόνο να εδραιώσει τους φυσικούς αριθµούς ως αντικείµενα
αλλά και να θεµελιώσει τη γνώση τους. Τα αξιώµατα Peano συνεπάγονται την
ύπαρξη άπειρων αντικειµένων αυτού του είδους. Ο Frege έπρεπε λοιπόν να
απαντήσει επιπλέον στο ερώτηµα πώς θεµελιώνεται η γνώση της αλήθειας των
θεµελιωδών νόµων που διέπουν την αριθµητική. Η προσπάθεια εναρµόνισης της
οντολογικής και της γνωσιολογικής συνιστώσας στα Grundlagen, συνιστά µια πολύ
πρώιµη µορφή του προβληµατισµού που εκφράζει ο Benacerraf στο γνωστό άρθρο
του 1973. Εάν οι αριθµοί είναι πραγµατικά αντικείµενα, αποµονωµένα από το
χωροχρονικό σύµπαν και αιτιακώς αδρανή τότε πώς γνωρίζουµε τις αλήθειες που τα
αφορούν; Τον Frege απασχολούσε ένα ανάλογο ερώτηµα: εάν οι αριθµοί είναι
αυθυπόστατα αντικείµενα που δεν µας δίνονται ούτε µέσω της εµπειρίας ούτε µέσω
της καντιανής εποπτείας τότε πώς γνωρίζουµε τις αλήθειες που τα αφορούν; O ίδιος
απέκλειε µια εµπειρικού τύπου απάντηση στο γνωσιολογικό ερώτηµα, όπως απέκλειε
εξίσου µια καντιανού τύπου απάντηση. Κατ’αναλογία, ο Benacerraf απέκλειε µια
εµπειρικού τύπου απάντηση, µια καντιανού τύπου απάντηση καθώς επίσης και µια
γκεντελιανού τύπου απάντηση η οποία θα προϋπέθετε τη λειτουργία της γκεντελιανής
εποπτείας στη γνώση των µαθηµατικών αληθειών. Αυτό λοιπόν που απασχολούσε
τον Frege ήταν να εναρµονίσει τη θέση του ότι οι φυσικοί αριθµοί είναι αυθυπόστατα
αντικείµενα µε την απάντηση στο ερώτηµα πώς γνωρίζουµε τις αλήθειες της
αριθµητικής.
Εδώ τίθενται ουσιαστικά ένα οντολογικό και ένα γνωσιολογικό πρόβληµα: α. το
πώς γνωρίζουµε ότι οι φυσικοί αριθµοί υπάρχουν και β. το πώς γνωρίζουµε τις
αλήθειες που τους αφορούν. Όπως είδαµε στα προηγούµενα, η ισοδυναµία Ν= µας
βοηθά να απαντήσουµε στο πρώτο, διότι καθορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες η
ταυτότητα «Nx:Fx = Nx:Gx» είναι αληθής. Όταν οι έννοιες F και G µπορούν να
τεθούν σε µια 1-1 αντιστοιχία τότε η εν λόγω ταυτότητα είναι αληθής άρα υπάρχουν
τα αντικείµενα αναφοράς των ενικών όρων Nx:Fx, Nx:Gx. Η προσέγγιση της σχέσης
µεταξύ γλώσσας και πραγµατικότητας που ήδη επισηµάνθηκε στο 4.2, µας δίνει τη
δυνατότητα να δεχθούµε την ύπαρξη των αριθµών ως αντικειµένων. Αλλά, η
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ισοδυναµία Ν= επρόκειτο να εξυπηρετήσει εξίσου και τον γνωσιολογικό στόχο.
Μπορούσε να υποδείξει τον τρόπο που γνωρίζουµε τις αλήθειες εκείνες οι οποίες
αφορούν τους αριθµούς: οι αληθείς προτάσεις της αριθµητικής θεµελιώνονται στη
λογική (2ης τάξης).
Για να κατανοήσουµε καλύτερα πώς η ισοδυναµία Ν= εξηγεί την αριθµητική
γνώση, θα πρέπει, ακολουθώντας τον Frege, να εξετάσουµε το υπόδειγµα των
αφαιρετικών αρχών του, δηλαδή την ισοδυναµία D= . Στην περίπτωση αυτή, όπως ο
ίδιος επισηµαίνει (§64), η δεξιά πρόταση («a//b») που αφορά την παραλληλία δύο
ευθειών, µας είναι ιδιαίτερα οικεία σε αντίθεση µε την αριστερή πρόταση
(«D(a)=D(b)») που αφορά την ταυτότητα µεταξύ διευθύνσεων. Η έννοια της
διεύθυνσης ανακαλύπτεται µέσω µιας διανοητικής δραστηριότητας που µας
µεταφέρει από µια γνωστικά οικεία πρόταση για παράλληλες ευθείες σε µια πρόταση
για αφηρηµένες διευθύνσεις. Αυτός ακριβώς είναι και ο γνωσιολογικός ρόλος µιας
φρεγκιανής αφαιρετικής αρχής. Στην περίπτωση της Ν= και πάλι, η δεξιά πρόταση
της ισοδυναµίας που τώρα εκφράζει µια 1-1 αντιστοιχία µεταξύ εννοιών, µας είναι
περισσότερο οικεία, όχι βέβαια για τους γεωµετρικούς λόγους που ίσχυαν στην
προηγούµενη περίπτωση αλλά γιατί αποτελεί ένα ζήτηµα της λογικής (2ης τάξης) 4.
Αυτή τη φορά ανακαλύπτουµε την έννοια του φυσικού αριθµού µέσω µιας
διανοητικής δραστηριότητας που µας µεταφέρει από µια γνωστικά οικεία πρόταση
της λογικής σε µια αριθµητική ταυτότητα. Εποµένως, η γνώση µιας αριθµητικής
ταυτότητας στηρίζεται σε µία λογική σχέση µεταξύ δύο εννοιών. Αλλά αυτός ήταν
ακριβώς ο στόχος του Frege, δηλαδή το να θεµελιώσει τις αριθµητικές αλήθειες στη
λογική. Οι προτάσεις της αριθµητικής είναι γι αυτόν αναλυτικές, αφού η αλήθειά
τους ανάγεται σε λογικές αλήθειες. Συνεπώς, στη φρεγκιανή απάντηση του
γνωσιολογικού ερωτήµατος, δεν εµπλέκεται η εποπτεία ούτε η εµπειρία αλλά η
αναλυτικότητα εξηγεί τη δυνατότητα της αριθµητικής γνώσης. Οι θεµελιώδεις νόµοι
της αριθµητικής ήταν για τον Frege «πολύ στενά συνδεδεµένοι» µε τους νόµους της
σκέψης δηλαδή της λογικής σκέψης. Χάρη στην Ν=, ο Frege είχε στα χέρια του ένα
εργαλείο µε βάση το οποίο µπορούσε κατ’αρχήν να υποστηρίξει ότι η αλήθεια κάθε
αριθµητικής ταυτότητας θεµελιώνεται σε µια λογική σχέση µεταξύ εννοιών (1-1
αντιστοιχία). Αυτό που σκόπευε να κάνει στη συνέχεια, ήταν να παραγάγει τα
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Η 1-1 αντιστοιχία µεταξύ δύο εννοιών είναι λογική σχέση 2ης τάξης
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αξιώµατα Peano, δηλαδή τους θεµελιώδεις νόµους της αριθµητικής, αποδεικνύοντας
έτσι ότι η αλήθεια όλων των αριθµητικών προτάσεων ανάγεται στη λογική.

5. Το πρόβληµα του Καίσαρος
Το εγχείρηµα του Frege να προσεγγίσει τους φυσικούς αριθµούς ως αντικείµενα των
οποίων η ταυτότητα θεµελιώνεται στη λογική, προσέκρουσε σε ένα αληθινό σκόπελο,
ένα πρόβληµα που παραµένει ανοικτό µέχρι σήµερα για τις φρεγκιανές και νεοφρεγκιανές προσεγγίσεις της αριθµητικής. ∆ιαπιστώνεται στα Grundlagen η διαρκής
αναζήτηση ενός κατάλληλου ορισµού για την έννοια του φυσικού αριθµού, µια
αναζήτηση που όµως δεν οδηγούσε σε ικανοποιητικό αποτέλεσµα. Ο Frege
προσπάθησε αρχικά να δώσει έναν ορισµό της έννοιας του φυσικού αριθµού µε βάση
την µαθηµατική επαγωγή αλλά στη συνέχεια επιδίωξε έναν πλαισιακό ορισµό µέσω
της ισοδυναµίας Ν=. Και στις δύο περιπτώσεις ωστόσο, οι ορισµοί του δεν
απαντούσαν στο ερώτηµα εάν ένα δεδοµένο αντικείµενο του κόσµου είναι αριθµός ή
όχι. Ενας ορισµός θα ήταν κατάλληλος εφόσον λειτουργούσε συγχρόνως ως κριτήριο
ταυτότητας και ως κριτήριο εφαρµογής της έννοιας του φυσικού αριθµού. Θα έπρεπε
δηλαδή να προσδιορίζει τις αριθµητικές ταυτότητες και επιπλέον να καθορίζει εάν
ένα δεδοµένο αντικείµενο εµπίπτει στην έννοια του αριθµού. Όπως θα
διαπιστώσουµε, τόσο ο επαγωγικός όσο και ο πλαισιακός ορισµός που προτάθηκαν
από τον Frege, αδυνατούσαν να καλύψουν συγχρόνως τις δύο αυτές προϋποθέσεις.
Το κυριότερο πρόβληµα συνίσταται στο γεγονός ότι και οι δύο ορισµοί δεν µπορούν
να αποκλείσουν συγκεκριµένες οντότητες του κόσµου (πχ. τον Ιούλιο Καίσαρα) από
το πεδίο εφαρµογής της έννοιας του αριθµού. Ας δούµε όµως τους τρόπους µε τους
οποίους ο Frege βρέθηκε αντιµέτωπος µε το πρόβληµα του Καίσαρος.
5.1 Η πρώτη εµφάνιση του προβλήµατος.
Η αρχική εµφάνιση του προβλήµατος συνέβη πολύ πριν ο Frege εισαγάγει την
ισοδυναµία Ν= , όταν ακόµα προσπαθούσε να ορίσει επαγωγικά τον αριθµό της
έννοιας F. Στην §55 των Grundlagen δοκίµασε να ορίσει τη σηµασία της έκφρασης
«ο αριθµός n ανήκει στην έννοια F» επαγωγικά µε τον παρακάτω τρόπο:
ο αριθµός 0 ανήκει στην έννοια F αν και µόνο αν ∀x ¬ Fx
(δηλ. ο αριθµός 0 ανήκει στην έννοια F αν και µόνο αν η πρόταση ότι το x δεν
εµπίπτει στην έννοια F είναι αληθής για οποιοδήποτε x)
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ο αριθµός 1 ανήκει στην έννοια F αν και µόνο αν ∃x (Fx & ∀y Fy → y=x)
(δηλ. ο αριθµός 1 ανήκει στην έννοια F αν και µόνο αν υπάρχει x το οποίο εµπίπτει
στην F ενώ για οποιοδήποτε y το οποίο επίσης εµπίπτει στην F συνεπάγεται ότι το x
ταυτίζεται µε το y)

ο αριθµός n+1 ανήκει στην έννοια F αν και µόνο αν ∃x (Fx και ο αριθµός n
ανήκει στην έννοια ‘Fy και y≠x’)
(δηλ. ο αριθµός n+1 ανήκει στην έννοια F αν και µόνο αν υπάρχει x το οποίο
εµπίπτει στην έννοια F και είναι τέτοιο ώστε ο αριθµός n ανήκει στην έννοια
‘εµπίπτει στην F αλλά δεν είναι x’)

Σύµφωνα µε τον προηγούµενο ορισµό, οι αριθµοί είναι δυνατό να
αντιµετωπιστούν ποσοδεικτικά ως εξής:
∃0xFx αν και µόνο αν ∀x ¬ Fx
∃1xFx αν και µόνο αν ∃x (Fx & ∀y Fy → y=x) κλπ.
ενώ οι αριθµητικές εξισώσεις είναι δυνατό να εκφραστούν µε τη βοήθεια
ποσοδεικτών, όπως στο παράδειγµα:
1+3 = 4
(∃1xFx ∨ ∃3xQx ∧ (¬∃zFz∧Qz)) → (∃4wFw∨Qw).

H πρώτη προσπάθεια του Frege να ορίσει τους αριθµούς είχε ως συνέπεια µια
ποσοδεικτική διατύπωση των αριθµητικών προτάσεων, έτσι ώστε οι προτάσεις αυτές
να µην δεσµεύονται σε αντικείµενα αριθµούς. Στο παραπάνω παράδειγµα, είναι
εµφανές ότι η εξίσωση δεσµεύεται οντολογικά µόνον σε φυσικά αντικείµενα. Αυτού
του είδους η παρουσίαση των αριθµητικών προτάσεων είναι ωστόσο καθ’όλα
συµβατή µε τη θέση ότι δεν υπάρχουν καθόλου αριθµοί ή ότι οι αριθµοί δεν είναι
αυθύπαρκτα αντικείµενα, µια θέση αντίθετη προς αυτή που ο Frege επιδίωκε να
θεµελιώσει. Σε ότι αφορά τον επαγωγικό ορισµό που προαναφέρθηκε, το µόνο που
επιτυγχάνεται είναι η εξήγηση της µετάβασης από την έκφραση «o αριθµός n ανήκει
στην έννοια F» στην έκφραση «o αριθµός n+1 ανήκει στην έννοια F». Στην
πραγµατικότητα δεν ορίζεται το νόηµα ούτε της µιας ούτε της άλλης έκφρασης (§56).
Ένα άλλο µειονέκτηµα του ορισµού αυτού είναι ότι δεν προσδιορίζει συνθήκες
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ταυτότητας για τους αριθµούς. Εάν ο αριθµός n ανήκει στην έννοια F και ο αριθµός
m ανήκει στην έννοια G, τότε δεν προσδιορίζονται συνθήκες υπό τις οποίες ισχύει
n=m. Τέλος, ο επαγωγικός ορισµός δεν µας βοηθά να αποφασίσουµε εάν µια
οποιαδήποτε οντότητα, πχ. ο Ιούλιος Καίσαρ, είναι αριθµός ή όχι. Ετσι, στην §56
εκφράζεται ήδη η απαρχή ενός προβληµατισµού ότι ο επαγωγικός ορισµός δεν εξηγεί
τι είναι ένας αριθµός. Πρόκειται για την πρώτη διαπίστωση της παρουσίας ενός
προβλήµατος που ονοµάζεται «πρόβληµα του Καίσαρος». Στην πραγµατικότητα,
κανείς δεν αµφιβάλλει βέβαια για το ότι ο Καίσαρ δεν είναι αριθµός, αλλά αυτό που
έχει σηµασία είναι ότι ο συγκεκριµένος ορισµός δεν συµβάλλει καθόλου σ’αυτή τη
βεβαιότητα. Το πρόβληµα του Καίσαρος κάνει τον Frege να αναλογιστεί ότι θα ήταν
ψευδαίσθηση να θεωρήσει κάποιος ότι οι αριθµοί έχουν ορισθεί µε τον παραπάνω
τρόπο.
5.2 Η δεύτερη εµφάνιση του προβλήµατος.
Στην §66, o Frege ωστόσο βρέθηκε αντιµέτωπος και πάλι µε το ίδιο πρόβληµα, αυτή
τη φορά σε σχέση µε την ισοδυναµία D= . Μάλιστα τώρα, οι συνέπειες του
προβλήµατος ήταν σοβαρότερες απ’ότι προηγουµένως, λόγω της µεγάλης σηµασίας
των ισοδυναµιών D= και Ν= για το πρόγραµµα του Frege. Ετσι, διαπιστώνεται η
ακόλουθη δυσκολία: η ισοδυναµία D= µπορεί να καθορίσει το εάν είναι αληθής µία
πρόταση της µορφής «η διεύθυνση της ευθείας a είναι η ίδια µε τη διεύθυνση της
ευθείας b» αλλά δεν καθορίζει το αν είναι αληθής ή όχι µία πρόταση της µορφής «η
Αγγλία είναι η ίδια µε τη διεύθυνση του άξονα της γης». Ο ίδιος προβληµατισµός έχει
µεγάλη σηµασία εάν µεταφερθεί στην περίπτωση της ισοδυναµίας Ν= . Πράγµατι, η
Ν= µπορεί να καθορίσει το εάν είναι αληθής µία πρόταση της µορφής «ο αριθµός της
έννοιας F είναι ο ίδιος µε τον αριθµό της έννοιας G» αλλά δεν καθορίζει το αν είναι
αληθής ή όχι µια πρόταση της µορφής «ο Ιούλιος Καίσαρ είναι ο ίδιος µε τον αριθµό
της έννοιας F». Για παράδειγµα, η Ν= δεν µας πληροφορεί για το αν είναι αληθής η
πρόταση «ο Ιούλιος Καίσαρ είναι ο ίδιος µε τον αριθµό της έννοιας ‘δορυφόρος της
γης’». Γενικότερα, το πρόβληµα συνίσταται στη δυσκολία να καθοριστούν µέσω των
παραπάνω ισοδυναµιών του Frege οι συνθήκες αληθείας των ταυτοτήτων «D(a) = q»
και «Nx:Fx = q» όταν η έκφραση ‘q’ δεν είναι της ίδιας µορφής µε το πρώτο µέλος
της ταυτότητας. Τέτοιου είδους ταυτότητες χαρακτηρίζονται ως «µεικτές»
ταυτότητες. Με άλλα λόγια, η D= δεν είναι ικανή να µας πληροφορήσει αν η Αγγλία
είναι διεύθυνση κάποιας ευθείας και η Ν= δεν είναι ικανή να µας πληροφορήσει αν ο
Ιούλιος Καίσαρ είναι αριθµός κάποιας έννοιας. Φυσικά, τα εν λόγω παραδείγµατα
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του Frege µπορεί φαινοµενικά να δείχνουν ακραία αλλά αυτό που επιδιώκεται µέσω
των παραδειγµάτων είναι η επισήµανση ότι οι ισοδυναµίες δεν συνεισφέρουν
καθόλου στη γνώση που διαθέτουµε ότι η Αγγλία δεν είναι διεύθυνση και ο Καίσαρ
δεν είναι αριθµός. Το ότι πχ. η Ν= ως πλαισιακός ορισµός δεν µπορεί να απαντήσει
στο ερώτηµα εάν ένα οποιοδήποτε αντικείµενο, πρόσωπο κλπ. συνιστά αριθµό,
θεωρήθηκε από τον Frege ως σοβαρότατη αδυναµία της Ν= για τον ρόλο του
ορισµού. Πρόκειται βέβαια για επανεµφάνιση του προβλήµατος που είχε
αντιµετωπίσει στην §56 αλλά στην περίπτωση της Ν= το ίδιο πρόβληµα παρουσιάζει,
όπως θα δούµε, µεγαλύτερη βαρύτητα.
Επισηµάνθηκε στην προηγούµενη ενότητα ότι µέσω των πλαισιακών ορισµών του,
ο Frege επιδίωκε να εξασφαλίσει το οντολογικό status των διευθύνσεων και των
φυσικών αριθµών ως πραγµατικών αντικειµένων. H Ν= επρόκειτο να παίξει το ρόλο
ενός κριτηρίου ταυτότητας µε βάση το οποίο, οι συνθήκες αλήθειας της αριθµητικής
ταυτότητας «Nx:Fx = Nx:Gx» γίνονται γνωστές. Οποτεδήποτε ισχύει µια 1-1
αντιστοιχία µεταξύ δύο εννοιών F και G, η αριθµητική ταυτότητα «Nx:Fx = Nx:Gx»
είναι αληθής και κατά συνέπεια, υπάρχει το κοινό αντικείµενο αναφοράς των ενικών
αριθµητικών όρων Nx:Fx, Nx:Gx. Μέσω της ισοδυναµίας, ο Frege πίστευε ότι ήταν
σε θέση να εξασφαλίσει την ύπαρξη της αναφοράς των αριθµητικών όρων που
εµφανίζονται σε µια αληθή αριθµητική ταυτότητα και να παρουσιάσει τους αριθµούς
ως αντικείµενα. Όµως η παρουσία του προβλήµατος του Καίσαρος έδειξε ότι η
ισοδυναµία Ν= δεν ήταν κατάλληλη για να εξυπηρετήσει τις επιδιώξεις του Frege.
Πράγµατι, παρά το γεγονός ότι αυτή είχε εισαχθεί ως το µέσο εισαγωγής της έννοιας
του φυσικού αριθµού, δεν προσδιορίζει ποια αντικείµενα είναι τα αντικείµενα
αναφοράς των αριθµητικών όρων. Ακριβέστερα, δεν προσδιορίζει µε µοναδικό τρόπο
τα αντικείµενα αναφοράς των αριθµητικών όρων αφού δεν µπορεί να αποκλείσει
συγκεκριµένες οντότητες από το ρόλο των αντικειµένων αναφοράς. Ετσι, ο Frege
αντιµετώπισε για δεύτερη φορά το πρόβληµα που είχε συναντήσει και στον
επαγωγικό ορισµό του.
Το πρόβληµα του Καίσαρος συνίσταται κυρίως στο ότι η Ν= αδυνατεί να
λειτουργήσει ως κριτήριο εφαρµογής της έννοιας του αριθµού. Ως κριτήριο
εφαρµογής, θα έπρεπε να παρέχει τη δυνατότητα για να διαπιστώνουµε κατά πόσον
ένα δεδοµένο αντικείµενο εµπίπτει ή δεν εµπίπτει στην έννοια του αριθµού, δηλαδή
κατά πόσον ένα οποιοδήποτε αντικείµενο είναι ή δεν είναι αριθµός. Όµως, η Ν= δεν
µπορεί να αποκλείσει οποιεσδήποτε οντότητες από το πεδίο εφαρµογής της έννοιας
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του αριθµού, παρεκτός και αν άλλα µέσα (ανεξάρτητα από την Ν=) ληφθούν υπόψη.
Θα µπορούσε πχ. κάποιος να αναρωτηθεί γιατί το πρόβληµα είναι τόσο σοβαρό,
δεδοµένου ότι κανένας αριθµός δεν πέρασε τον Ρουβίκωνα και κανένας αριθµός δεν
διαθέτει χαρακτηριστικά όπως πχ. το να είναι ρωµαίος αυτοκράτορας. Αλλά το
κρίσιµο σηµείο στο πρόβληµα του Καίσαρος είναι ότι το κριτήριο αναγνώρισης των
αριθµών για τον Frege δεν έπρεπε να είναι κάποιο εµπειρικό γεγονός ή κάποιο
σύνολο ιδιοτήτων επιβεβαιώσιµο από την εµπειρία ή από την καντιανή εποπτεία. Το
µέσον αναγνώρισης των αριθµών έπρεπε να είναι αποκλειστικά και µόνον η
ισοδυναµία Ν= η οποία και εισάγει τα εν λόγω αντικείµενα. Η Ν= ως πλαισιακός
ορισµός των φυσικών αριθµών όφειλε από µόνη της να διακρίνει τα αντικείµενα που
είναι αριθµοί από εκείνα που δεν είναι αριθµοί. Βεβαίως το πρόβληµα γίνεται
περισσότερο εµφανές στην εφαρµοσµένη αριθµητική και στην επιστήµη γενικότερα,
όπου το λεξιλόγιο της θεωρίας είναι µεικτό, δηλαδή περιλαµβάνει όρους τόσο για
αριθµούς όσο και για φυσικές οντότητες. Κατά συνέπεια, το γεγονός ότι η Ν= δεν
έχει τη δυνατότητα να αποκλείει µια σειρά από οντότητες από αντικείµενα αναφοράς
των αριθµητικών όρων, αποδεικνύει την αδυναµία της να εισαγάγει και να αναδείξει
κατά µοναδικό τρόπο τα αντικείµενα εκείνα που είναι πράγµατι οι φυσικοί αριθµοί 1,
2, … κλπ.
Ωστόσο, το πρόβληµα του Καίσαρος έπληττε επιπλέον και τον γνωσιολογικό
στόχο του Frege που ήταν να δικαιολογήσει τη γνώση των αριθµών, ανάγοντάς την
στη λογική. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν ήταν δυνατή η γνώση των ταυτοτήτων
«Nx:Fx = q», όπως πχ. «ο αριθµός των καρτών µιας τράπουλας = 52», «ο αριθµός
των πλανητών του ηλιακού συστήµατος = 9» κλπ. Ενώ το λογικό γεγονός «F 1-1 G»
αρκεί για τον προσδιορισµό της αλήθειας µιας αριθµητικής ταυτότητας της µορφής
«Nx:Fx = Nx:Gx», το ίδιο λογικό γεγονός δεν µπορεί να συνεισφέρει καθόλου στον
προσδιορισµό των συνθηκών αληθείας της µεικτής ταυτότητας «Nx:Fx = q». Όπως
προαναφέρθηκε, το πρόβληµα του Καίσαρος εκδηλώνεται µε την αδυναµία
προσδιορισµού των συνθηκών αληθείας µιας µεικτής ταυτότητας της προηγούµενης
µορφής αλλά αυτό, χωρίς ο ίδιος ο Frege να το αναφέρει ρητά, αποτελεί εµπόδιο για
τη λύση γνωσιολογικού χαρακτήρα που επιδιώκεται στα Grundlagen µέσω της
ισοδυναµίας Ν= . Το πρόβληµα του Καίσαρος αποτέλεσε εµπόδιο για τη χρήση της
ισοδυναµίας Ν= ως πλαισιακού ορισµού που θα εξασφάλιζε τόσο τον οντολογικό
προσδιορισµό των φυσικών αριθµών ως αντικειµένων όσο και την απάντηση στο
ερώτηµα τι εγγυάται την αριθµητική γνώση.
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6. Η στροφή προς τους εκτασιακούς ορισµούς
Το πρόβληµα του Καίσαρος υπήρξε µια ανυπέρβλητη δυσκολία για τον Frege, που
τον ανάγκασε τελικά να εγκαταλείψει τις προσπάθειες διατύπωσης πλαισιακών
ορισµών µέσω ισοδυναµιών. Γι αυτό το λόγο, στις §§68-69 ο Frege στρέφεται προς
τη διατύπωση άλλων ορισµών, τόσο για τις διευθύνσεις όσο και για τους αριθµούς.
Συγκεκριµένα, ορίζει τη διεύθυνση της ευθείας a ως την έκταση της έννοιας
‘παράλληλη προς την ευθεία a’ ( P ) και τον αριθµό της έννοιας F ως την έκταση της
έννοιας ‘ισοπληθυκή5 µε την έννοια F’ ( N ). Επειδή οι εκτάσεις είναι κλάσεις, ο
προηγούµενος ορισµός της διεύθυνσης σηµαίνει ακριβώς ότι η διεύθυνση της ευθείας
a είναι η κλάση όλων των ευθειών που είναι παράλληλες µε την ευθεία a. Για
παρόµοιους λόγους, ο προηγούµενος ορισµός του αριθµού σηµαίνει ότι ο αριθµός της
έννοιας F είναι η κλάση όλων των εννοιών που είναι ισοπληθυκές µε την έννοια F. Οι
αριθµοί ορίζονται ως κλάσεις κλάσεων, δηλαδή ως αντικείµενα.
Με βάση τους προηγούµενους ορισµούς, ο αριθµός που ανήκει στην έννοια F είναι
ο ίδιος µε τον αριθµό που ανήκει στην έννοια G αν και µόνο αν η έκταση της έννοιας
‘ισοπληθυκή µε την έννοια F’ είναι η ίδια µε την έκταση της έννοιας ‘ισοπληθυκή µε
την έννοια G’ 6. Ο Frege είχε αποµακρυνθεί αρκετά από το εγχείρηµα που ξεκίνησε
όταν διατύπωνε την ισοδυναµία Ν= . Οι ορισµοί που έδωσε στις §§68-69 είναι
κατάλληλοι ώστε να µπορεί κάποιος να κατανοήσει τι είναι οι αριθµοί. Το ότι ‘o n
είναι αριθµός’ σηµαίνει (§72) ότι υπάρχει µια έννοια F έτσι ώστε ο n να είναι ο
αριθµός της έννοιας F , µε τον τρόπο που υποδεικνύεται από το ( N ) .
Μεγάλο ενδιαφέρον ωστόσο στο σηµείο αυτό, προκαλεί το γεγονός ότι αφού ο
Frege διατύπωσε τους παραπάνω ορισµούς µέσω των εκτάσεων εννοιών, έσπευσε
στην §73 να παραγάγει και πάλι την ισοδυναµία Ν= από τον ορισµό ( Ν ). Αυτό µας
κάνει να σκεφτούµε ότι δεν είχε σκοπό να εγκαταλείψει την Ν= παρά µόνον
προσωρινά. Η απόδειξη της Ν= πραγµατοποιείται στην §73. Οπως προαναφέρθηκε, ο
αριθµός της έννοιας F είναι η έκταση της έννοιας ‘ισοπληθυκή προς την έννοια F’
( Ν ). Ετσι ο Frege συνήγαγε ότι: η έκταση της έννοιας ‘ισοπληθυκή προς την έννοια
F’ είναι η ίδια µε την έκταση της έννοιας ‘ισοπληθυκή προς την έννοια G’ εάν και
5

Ισοπληθυκές είναι δύο έννοιες εάν και µόνο αν βρίσκονται σε 1-1 αντιστοιχία µεταξύ τους. Η
ισοπληθυκότητα είναι µια λογική έννοια επειδή η 1-1 αντιστοιχία µεταξύ δύο εννοιών δεν προϋποθέτει
την έννοια του αριθµού και εκφράζεται µε λογικούς όρους στη λογική 2ης τάξης
6 Εδώ απαιτείται η ταυτότητα εκτάσεων. Ως κριτήριο ταυτότητας των εκτάσεων διατυπώνεται στα
Grundgesetze η ισοδυναµία ‘∀F∀G [{x:Fx}={x:Gx} ↔ ∀x(Fx↔Gx)]’ (νόµος V)
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µόνο αν η έννοια F είναι ισοπληθυκή µε την έννοια G. Μέσω αντικατάστασης από
τον ορισµό (Ν) προκύπτει ότι ο αριθµός της έννοιας F είναι ο ίδιος µε τον αριθµό της
έννοιας G εάν και µόνο αν η έννοια F είναι ισοπληθυκή προς την έννοια G. Αλλά το
τελευταίο σηµαίνει ότι: ο αριθµός της έννοιας F είναι ο ίδιος µε τον αριθµό της
έννοιας G αν και µόνο αν η F είναι 1-1 µε την G. ∆ηλαδή συνάγεται η ισοδυναµία
Ν= .
Όπως φαίνεται από τα προηγούµενα, ο Frege πραγµατοποίησε έναν ελιγµό. Αφησε
προσωρινά την ισοδυναµία Ν= για να προχωρήσει στον εκτασιακό ορισµό του
αριθµού αλλά στη συνέχεια παρήγαγε την ισοδυναµία Ν= από τον εκτασιακό ορισµό.
Ας σηµειωθεί µάλιστα ότι η µοναδική χρήση του εκτασιακού ορισµού (Ν) στα
Grundlagen βρίσκεται στην παραγωγή της Ν= ενώ µετά από αυτό, ο Frege συνέχισε
να αναφέρεται κανονικά στην Ν= . Πρόκειται για µια κίνηση που εντυπωσιάζει αλλά
η οποία έχει την ερµηνεία της. Ο Frege στόχευε στην απόδειξη των θεµελιωδών
νόµων της αριθµητικής. Η επίτευξη αυτού του στόχου ήταν, όπως έχουµε
προαναφέρει, κεφαλαιώδους σηµασίας για το πρόγραµµα του Frege, διότι θα
αποδείκνυε ότι οι προτάσεις της αριθµητικής ανάγονται στη λογική. Ο εκτασιακός
ορισµός του αριθµού δεν χρησιµοποιείται ωστόσο στο σχεδίασµα των αποδείξεων
των θεµελιωδών νόµων της αριθµητικής που ο ίδιος έδωσε στις §§76-83. Η Ν= ήταν
απαραίτητη για την απόδειξη των νόµων της αριθµητικής γι αυτό και ο Frege την
παρήγαγε µε τη βοήθεια του εκτασιακού ορισµού του. Όµως για τον Frege, η Ν= δεν
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από την αρχή και απευθείας ως ορισµός. Ο λόγος που
την θεώρησε ακατάλληλη για το ρόλο του ορισµού ήταν ακριβώς το πρόβληµα του
Καίσαρος.
6.1 Frege εναντίον Hilbert.
Η δυσκολία που εκπροσωπούσε η Ν= για τον Frege συνδέεται µε το status της ως
έµµεσου ορισµού, ένα status το οποίο έχει επισηµανθεί πρόσφατα από τους
νεολογικιστές Hale & Wright (2001, 117-50). Μία ουσιαστική διαφορά µεταξύ ενός
έµµεσου και ενός άµεσου (ρητού) ορισµού είναι ότι, ενώ ο ρητός ορισµός καθορίζει
µε σαφήνεια και µονοσήµαντα ποια είναι τα αντικείµενα που εµπίπτουν στην
οριζόµενη έννοια, ένας έµµεσος ορισµός δεν καθορίζει µε µονονοσήµαντο τρόπο τα
αντικείµενα αυτά. Είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι πχ. ο Hilbert είχε συλλάβει µια
πρώιµη µορφή έµµεσου ορισµού, εισάγοντας τις έννοιες ‘σηµείο’, ‘ευθεία’, ‘επίπεδο’
µέσω ενός συστήµατος αξιωµάτων για την ευκλείδεια γεωµετρία. Το σύστηµα
αξιωµάτων του αποτελεί ένα είδος έµµεσου ορισµού µε προφανές χαρακτηριστικό το
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ότι δεν καθορίζει µονοσήµαντα το πεδίο εφαρµογής των οριζόµενων εννοιών. Με
άλλα λόγια, ως σηµείο, ως ευθεία και ως επίπεδο είναι δυνατό να εκληφθούν
οποιαδήποτε αντικείµενα τα οποία συνδέονται µεταξύ τους µέσω των σχέσεων που
επιβάλλονται από τα αξιώµατα. Αυτό είναι κάτι που έκανε έξαλλο τον Frege, όπως
αποδεικνύεται από την αλληλογραφία του µε τον Hilbert. Ο Frege δεν µπορούσε να
αποδεχθεί ότι ένα σύστηµα αξιωµάτων µπορεί να αποτελεί ορισµό όπως ο Hilbert
υποστήριζε. Ενας ορισµός για τον Frege οφείλει να καθορίζει µε µοναδικότητα τα
αντικείµενα αναφοράς των όρων τους οποίους εισάγει αλλά αυτό είναι κάτι που
µόνον ένας άµεσος (ρητός) ορισµός επιτυγχάνει. Αντίθετα, για τον Hilbert το γεγονός
ότι το σύστηµα αξιωµάτων του δεν καθορίζει κατά µοναδικό τρόπο τα αντικείµενα
που εµπίπτουν στις οριζόµενες γεωµετρικές έννοιες δεν αποτελούσε καθόλου
πρόβληµα. Το αξιωµατικό του σύστηµα δεν απέκλειε άλλες οντότητες από τον ρόλο
του σηµείου, της ευθείας και του επιπέδου, αρκεί οι οντότητες αυτές να συνδέονταν
µεταξύ τους µε τις κατάλληλες σχέσεις. Συνεπώς η λειτουργία του αξιωµατικού του
συστήµατος ως έµµεσος ορισµός ήταν τέτοια ώστε να περιχαρακώνει τις οριζόµενες
έννοιες, χωρίς να προσδιορίζει µε µοναδικότητα τα αντικείµενα που εµπίπτουν
σ’αυτές. Η διαφωνία Frege – Hilbert για το θέµα των ορισµών δείχνει ακριβώς ότι ο
Frege είχε στο νου του ως πρότυπο τους ρητούς ορισµούς, γι αυτό και η Ν= δεν
κάλυπτε τις απαιτούµενες απ’αυτόν προϋποθέσεις. Κατά συνέπεια, το πρόβληµα του
Καίσαρος που αντιµετωπίζει η Ν= , είναι ένα σύµπτωµα του γεγονότος ότι η Ν= δεν
λειτουργεί ως άµεσος (ρητός) ορισµός όπως θα επιθυµούσε ο Frege αλλά ως έµµεσος
ορισµός.
6.2 Η θεµελιώδης αδυναµία.
Ο Frege λοιπόν στράφηκε σε ρητούς ορισµούς για τους φυσικούς αριθµούς.
Εχοντας ορίσει τον αριθµό της έννοιας F ως την έκταση της έννοιας ‘ισοπληθυκή µε
την έννοια F’ ( N ), στη συνέχεια προχώρησε στις §§74-75 διατυπώνοντας ρητά ότι:
το 0 είναι ο αριθµός που ανήκει στην έννοια ‘µη ταυτόσηµο µε τον εαυτό του’
(Ν0 [x: x≠x]). Επίσης, στην §76 ορίζεται ο διάδοχος ενός αριθµού:
‘ο n ακολουθεί στη σειρά των φυσικών αριθµών αµέσως µετά τον m’ σηµαίνει ότι
υπάρχει µια έννοια F και ένα αντικείµενο x που εµπίπτει σ’αυτήν την έννοια, έτσι
ώστε ο αριθµός που ανήκει στην έννοια F είναι ο n και ο αριθµός που ανήκει στην
έννοια ‘εµπίπτει στην F αλλά δεν είναι ταυτόσηµο µε το x’ είναι ο m.
Στην §77 περιλαµβάνεται η απόδειξη ότι υπάρχει κάτι που ακολουθεί στη σειρά των
φυσικών αριθµών αµέσως µετά τον 0. Επειτα ορίζεται ο 1 :
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Ο 1 είναι ο αριθµός που ανήκει στην έννοια ‘ταυτόσηµο µε το 0’
(Ν1 [x: x=ο αριθµός της έννοιας Ν0]) .
Παρόµοια µπορεί να οριστεί ο 2 :
Ο 2 είναι ο αριθµός που ανήκει στην έννοια ‘ ταυτόσηµο µε το 0 ή ταυτόσηµο µε το 1’
(Ν2 [x: x=ο αριθµός της έννοιας Ν0 ∨ ο αριθµός της έννοιας Ν1])
κ.ο.κ.
Στη συνέχεια και έως την §83, ο Frege παρουσίασε το εννοιολογικό υλικό που του
ήταν απαραίτητο για την απόδειξη του θεµελιώδους νόµου της αριθµητικής ότι µετά
από κάθε αριθµό n ακολουθεί ένας άλλος αριθµός. Ετσι αποδεικνύεται ότι δεν
υπάρχει τελευταίο µέλος στη σειρά των φυσικών αριθµών άρα οι φυσικοί αριθµοί
είναι άπειροι.
Είναι γνωστό ότι η χρήση από τον Frege εκτάσεων εννοιών (και σε τελική
ανάλυση κλάσεων) στους ορισµούς του είχε συγκεκριµένα αποτελέσµατα που
απέβησαν µοιραία για το πρόγραµµά του. O Frege χρησιµοποίησε την αρχή της
απεριόριστης συµπερίληψης σύµφωνα µε την οποία, όταν δίνεται µια ιδιότητα
µπορούµε να σχηµατίσουµε την κλάση όλων των αντικειµένων που ικανοποιούν αυτή
την ιδιότητα. Με βάση αυτή την αρχή, ήταν δυνατή η διατύπωση (στα Grundgesetze)
της πρότασης: « ∀F∀G [{x:Fx}={x:Gx} ↔ ∀x(Fx↔Gx)] » ως κριτηρίου
ταυτότητας των εκτάσεων, από την οποία όµως προκύπτει το παράδοξο του Russell.
Ετσι ο Frege υπονόµευσε ο ίδιος το πρόγραµµά του εµπλεκόµενος σε ασυνέπειες, από
τη στιγµή που αποφάσισε να χρησιµοποιήσει εκτασιακούς ορισµούς και κλάσεις.
Όπως είδαµε, αναγκάστηκε να ακολουθήσει αυτή την πορεία έχοντας ήδη έρθει
αντιµέτωπος µε το πρόβληµα του Καίσαρος, ένα πρόβληµα που τον εµπόδισε να
χρησιµοποιήσει απευθείας την ισοδυναµία Ν= ως πλαισιακό ορισµό της έννοιας του
φυσικού αριθµού.
Πέρα όµως από το ίδιο το γεγονός της ασυνέπειας που οδήγησε αναπόφευκτα σε
κατάρρευση το πρόγραµµα του Frege, και άλλα προβλήµατα έθεταν υπό
αµφισβήτηση την προοπτική του λογικισµού που το πρόγραµµα αυτό επαγγελόταν. Ο
Frege επιδίωκε την αναγωγή των αληθειών της αριθµητικής στη λογική και την
παρουσίαση των αριθµών ως λογικών αντικειµένων. Ωστόσο, οι κλάσεις µε τις οποίες
ταύτισε τους αριθµούς δεν είχαν καθαρά λογικό status. Συνεπώς, µία διαχωριστική
γραµµή ανάµεσα στη µαθηµατική και τη λογική περιοχή ήταν δυσδιάκριτη. Εκτός
των άλλων, όπως έχει παρατηρηθεί από τον Wright (1983, 113) η στροφή του Frege
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προς εκτασιακούς ορισµούς µέσω κλάσεων δεν απέφυγε το πρόβληµα του Καίσαρος,
παρά το γεγονός ότι η στροφή πραγµατοποιήθηκε ακριβώς γι αυτό το λόγο. Το
πρόβληµα που πλήττει την Ν= , πλήττει εξίσου και την πρόταση που διατύπωσε ο
Frege ως κριτήριο ταυτότητας των κλάσεων «∀F∀G [{x:Fx}={x:Gx} ↔ ∀x(Fx↔
Gx)]». Η ταυτότητα των κλάσεων εξηγείται µε όρους µιας σχέσης ισοδυναµίας σε
έννοιες (η F έχει τις ίδιες ακριβώς πραγµατώσεις µε την G). Ο ορισµός των αριθµών
ως εκτάσεων θα έλυνε το πρόβληµα του Καίσαρος για τους αριθµούς εάν βέβαια το
έλυνε και για τις εκτάσεις. Αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται εφικτό, όπως αποδεικνύεται
από το γεγονός ότι δεν είναι δυνατό µέσω του προαναφερθέντος κριτηρίου να
καθοριστούν συνθήκες αλήθειας για µεικτές προτάσεις της µορφής « {x:Fx}= q ».
Αποτελεί ειρωνία για τον Frege το γεγονός ότι ταύτισε τους αριθµούς µε εκτάσεις
εννοιών για να αποφύγει το πρόβληµα του Καίσαρος. Αλλά δεν κατάφερε να το
αποφύγει, δεδοµένου ότι το ίδιο πρόβληµα εµφανίζεται και στην περίπτωση των
εκτάσεων.
Ενα από τα σηµεία που προαναφέρθηκαν είναι ουσιαστικής σηµασίας για την τύχη
του προγράµµατος του λογικισµού. Πρέπει να επισηµανθεί ότι η µόνη ουσιαστική
χρήση του εκτασιακού ορισµού ( Ν ) των αριθµών και του ασυνεπούς κριτηρίου
ταυτότητας των κλάσεων, κατά την απόδειξη των θεµελιωδών νόµων της αριθµητικής
στα Grundlagen (§§73-83), γίνεται στο σηµείο της παραγωγής της Ν= . Αυτό
σηµαίνει ότι αν κανείς χρησιµοποιήσει απευθείας την Ν= (χωρίς να καταφύγει σε
ρητούς ορισµούς και σε εκτάσεις), αποφεύγει τις επικίνδυνες ατραπούς που οδηγούν
στις ασυνέπειες όπου ενεπλάκη τελικά ο Frege. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει ωστόσο την
εξ’αρχής αποδοχή της Ν= ως (έµµεσου) ορισµού, παρά το χαρακτηριστικό πρόβληµα
που απορρέει από το status της. Αυτή η παρατήρηση αποτελεί το θεµέλιο του
προγράµµατος του νεολογικισµού που εκπροσωπείται από τους Crispin Wright και
Bob Hale. Εάν η Ν= προστεθεί στη λογική 2ης τάξης ως συµπληρωµατικό αξίωµα
τότε παρέχει ένα σύστηµα από το οποίο µπορούν να παραχθούν τα αξιώµατα Peano,
µεταξύ των οποίων και το ότι για κάθε φυσικό αριθµό υπάρχει πάντοτε ο επόµενός
του7. Το σηµαντικό µάλιστα είναι ότι υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για τη συνέπεια
αυτού του συστήµατος, όπως έχει υποστηριχθεί (Boolos, 1998).

7. Η προοπτική του λογικισµού
7 Το σηµαντικό αυτό αποτέλεσµα ονοµάζεται, µετά από πρόταση του Boolos, ‘Frege Theorem’. Η
απόδειξη εκτίθεται από τον Wright (1983, 158-69)
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Ένα αίτηµα που διατρέχει όλη την έκταση των Grundlagen είναι η εύρεση ενός
κατάλληλου ορισµού της έννοιας του φυσικού αριθµού που να αναδεικνύει το status
των αριθµών ως αντικειµένων και συγχρόνως να εξηγεί ως πηγή προέλευσης της
αριθµητικής γνώσης, τη λογική. Η ισοδυναµία Ν= που διατυπώθηκε µε υπόδειγµα
την ισοδυναµία D= , εκφράζει το κριτήριο ταυτότητας για τους αριθµούς. Όπως
αναλυτικά είδαµε σε προηγούµενη ενότητα, χάρη στην Ν= ο Frege θα µπορούσε να
παρουσιάσει τους αριθµούς ως αντικείµενα αναφοράς των αριθµητικών όρων που
εµφανίζονται σε µια αληθή αριθµητική ταυτότητα της µορφής «Nx:Fx = Nx:Gx».
Μέσω της Ν= επίσης, η γνώση των αναγκαίων και ικανών συνθηκών αληθείας της
αριθµητικής ταυτότητας «Nx:Fx = Nx:Gx» ανάγεται στη λογική, συγκεκριµένα σε
µια 1-1 αντιστοιχία µεταξύ δύο εννοιών F και G, δηλαδή µια καθαρά λογική σχέση.
Η θεµελιώδης σηµασία της Ν= για το πρόγραµµα του λογικισµού του Frege
επισκιάστηκε ωστόσο από το πρόβληµα του Καίσαρος που αναδεικνύει την
ακαταλληλότητά της να ορίσει τους φυσικούς αριθµούς ως µοναδικά αντικείµενα.
Επιπλέον, η γνώση των συνθηκών αληθείας οποιασδήποτε ταυτότητας της µορφής
«Nx:Fx = q» ήταν αδύνατη µέσω της Ν= λόγω του ίδιου προβλήµατος. Η διαπίστωση
από τον Frege ότι η εκπλήρωση των στόχων (οντολογικού και γνωσιολογικού) των
Grundlagen δεν µπορούσε να προωθηθεί µέσω ενός πλαισιακού ορισµού όπως η Ν=,
τον οδήγησε στη χρήση εκτάσεων εννοιών (άρα κλάσεων) για τον ορισµό των
αριθµών, πράγµα το οποίο τον ενέπλεξε τελικά στις µοιραίες ασυνέπειες.
Οι σύγχρονοι υποστηρικτές του λογικισµού του Frege, γνωστοί και ως
νεοφρεγκεανοί (Hale & Wright, 2001, 4), στην προσπάθειά τους να
ανασυγκροτήσουν το πρόγραµµά του, θεωρούν ότι ο ίδιος δεν έπρεπε να κάνει το
βήµα που τον οδήγησε στη δυσάρεστη περιπέτεια. Του καταλογίζουν µια κάποια
βιασύνη και ίσως µια υπερεκτίµηση του προβλήµατος του Καίσαρος. Πιστεύουν
δηλαδή ότι δεν έπρεπε να προχωρήσει στη διατύπωση εκτασιακών ορισµών αφού
είχε τη δυνατότητα να παραγάγει απευθείας τα αξιώµατα Peano (τους θεµελιώδεις
νόµους) της αριθµητικής από την Ν= στη λογική 2ης τάξης.
Είναι αλήθεια ότι η υιοθέτηση αυτής της δεύτερης επιλογής καθιστά το λογικισµό
λιγότερο ακραίο από αυτόν που επιδίωκε ο Frege. Αυτό οφείλεται στο ότι η
ισοδυναµία Ν= δεν συνιστά ορισµό µε την αυστηρή σηµασία αλλά έχει το status ενός
έµµεσου ορισµού, όπως υποστηρίζει το πρόγραµµα του νεολογικισµού. Ενας έµµεσος
ορισµός δεν µεταφράζει το νόηµα ενός όρου σε ήδη γνωστές εκφράσεις όπως κάνει
ένας ρητός ορισµός αλλά εγκαθιστά ένα µοντέλο χρήσης της οριζόµενης έκφρασης.
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Αυτό το επιτυγχάνει µέσω µιας αληθούς πρότασης που καθιστά οικείο το νόηµα του
όρου σε οποιονδήποτε δεν διέθετε τον όρο αυτό στο µέχρι τότε λεξιλόγιό του.
Ωστόσο, η διευκρίνιση του status της Ν= καθιστά σαφή κάποια όρια σχετικά µε τις
επιδιώξεις ενός λογικιστικού προγράµµατος. Είδαµε ότι ο Frege επιδίωκε αφενός να
παρουσιάσει τους φυσικούς αριθµούς ως αντικείµενα και αφετέρου να αποδείξει ότι
οι προτάσεις της αριθµητικής είναι λογικές αλήθειες ή ανάγονται σε λογικές
αλήθειες. Η επίτευξη των δύο αυτών στόχων εξακολουθούσαν να παραµένουν σε
εκκρεµότητα µετά την εµφάνιση των ασυνεπειών στο πρόγραµµά του. Εκτός από τις
ασυνέπειες ενώπιον των οποίων τελικά βρέθηκε, είχε χρησιµοποιήσει ήδη εργαλεία
χωρίς καθαρά λογικό status, πχ. κλάσεις. Εποµένως, για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, το
πρόγραµµα του λογικισµού του Frege έπρεπε να απαλλαγεί από τα αδύνατα σηµεία
του. Κατ’αρχήν έπρεπε να απαλλαγεί από τη χρήση κλάσεων και από τους
εκτασιακούς ορισµούς των αριθµών. Επίσης, δεδοµένου ότι η Ν= στη λογική 2ης
τάξης ήταν ικανή να εξασφαλίσει τη θεµελίωση των νόµων της αριθµητικής, έπρεπε
να αναδειχθεί ως η βασική αρχή του λογικισµού. Επίσης, έπρεπε να διερευνηθεί σε
ποιο βαθµό οι αλήθειες της αριθµητικής µπορούσαν να αναχθούν στη λογική 2ης
τάξης. Εδώ ακριβώς η επιδίωξη του νεολογικισµού είναι µετριοπαθέστερη από εκείνη
του Frege, δεδοµένου ότι ο Wright (1983, 135-53) από την αρχή διαπίστωσε ότι το
status της Ν= ως έµµεσου και όχι ως ρητού ορισµού δεν εξασφαλίζει τη δυνατότητα
µετάφρασης κάθε αριθµητικής ταυτότητας σε µια λογική αλήθεια. Όµως, παρά το
γεγονός αυτό, είναι δυνατή µία µετριοπαθέστερη εκδοχή του λογικισµού η οποία
βασίζεται στο γεγονός ότι τα αξιώµατα της αριθµητικής και κατ’επέκταση οι αληθείς
προτάσεις της αριθµητικής απορρέουν από την ισοδυναµία Ν= στη λογική 2ης τάξης.
Κατ’αυτή την έννοια, διασώζεται σε ένα σηµαντικό βαθµό η προοπτική του
λογικισµού. Σε κάθε περίπτωση, διασώζεται ωστόσο το a priori status της
αριθµητικής γνώσης. Η γνώση των αξιωµάτων της αριθµητικής θεµελιώνεται στη
γνώση της Ν= , η οποία ως έµµεσος ορισµός συνιστά µια a priori αρχή. Ετσι,
ανεξάρτητα από το πόσο ισχυρή είναι η διάσταση του λογικισµού στην προτεινόµενη
από τους νεολογικιστές προσέγγιση, αυτό που εξασφαλίζεται κυρίως είναι ο a priori
χαρακτήρας της γνώσης της αριθµητικής.
Σε ότι αφορά το πρόβληµα του Καίσαρος, το status της Ν= ως έµµεσου ορισµού
φαίνεται να ευθύνεται γι αυτό. Το πρόβληµα του Καίσαρος συνιστά ένα γενικότερο
πρόβληµα που χαρακτηρίζει τους έµµεσους ορισµούς και που εκφράζει τη µη
εξασφάλιση της µοναδικότητας του νοήµατος της οριζόµενης έκφρασης. Είναι
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αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι οι επιλογές του νεολογικισµού από τη µια πλευρά
εξασφαλίζουν τη συνέπεια του προγράµµατός του και από την άλλη πλευρά
κληρονοµούν το πρόβληµα του Καίσαρος, ένα πρόβληµα που παραµένει ανοιχτό
µέχρι σήµερα. Η µη µοναδικότητα που εµφανίζεται στον καθορισµό του αντικειµένου
αναφοράς του αριθµητικού όρου Nx:Fx είναι ένα θέµα που συνεχίζει να απασχολεί
τους νεολογικιστές στο βαθµό που ο έτερος στόχος του Frege, η ανάδειξη των
φυσικών αριθµών ως µοναδικών αντικειµένων εξακολουθεί να τίθεται µε ουσιαστικό
τρόπο. Στο βαθµό όµως που το πρόβληµα του Καίσαρος αποτελεί εγγενές
χαρακτηριστικό των έµµεσων ορισµών, άρα και της Ν= , θα έπρεπε το θέµα της
µοναδικότητας να αντιµετωπιστεί από µια ευρύτερη οπτική γωνία. Κάτι τέτοιο
υποδεικνύει άλλωστε και η ύπαρξη διαφορετικών ισόµορφων µοντέλων της
αριθµητικής. Εποµένως, µια διέξοδος στο πρόβληµα της µοναδικότητας είναι η
υποστήριξη της θέσης ότι η Ν= ως έµµεσος ορισµός δεν καθορίζει µε µονοσήµαντο
τρόπο τα αντικείµενα αναφοράς για τους όρους Nx:Fx, Nx:Gx αλλά εκφράζει τον
τύπο της δοµής των φυσικών αριθµών, µιας δοµής την οποία συγκεκριµένες
ακολουθίες αντικειµένων ικανοποιούν. Κατ’αυτή την έννοια, το αίτηµα για τον
χαρακτηρισµό των φυσικών αριθµών ως αντικειµένων εκπληρώνεται αλλά µε µια
λιγότερο παγιωµένη µορφή από αυτή που είχε αρχικά επιδιωχθεί από τον Frege. Οι
αριθµοί δεν καθορίζονται ως µοναδικά οριστικοποιηµένα αντικείµενα µιας
αποκρυσταλλωµένης µαθηµατικής πραγµατικότητας αλλά παραµένουν αντικείµενα
µιας πραγµατικότητας της οποίας οι διαφορετικές εκφάνσεις αποκαλύπτονται στα
υπάρχοντα µοντέλα της αριθµητικής.
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