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 مقدمه 

،رد  Grundlagen« مبان  علم حساب»علم حساب در کتاب  های اولیه فر،ه دربارهآمو ه

ه است. وی برای نخستین بار ا  نرر،اه فلسف  و نه صرفاً مظطق   به بررس  و نقد آمد

پردا د: عدد چیست  و دو پرسش م  های معاصران و پیشیظیان خویش دربارهدید،اه

او در صدد برآمد تا در  (Dummet, 1967, 226) های علم حساب چیست ماهیت صد 

تحلیل  بان   پرسش  بان  را به هیئت پرسش  این کتاب  به عظوان اولین اثر در فلسفه

او به جای دروغین  (Heck, 1998, 772).معرفت شظاخت  یا وجودشظاس  درآورد 

نماید که پاسخ نویظ  برای آن یافت ای این پرسش را ا  نو طراح  م دانستن آن به ،ونه

 سا د.ر م عدد  رویکرد خود را بر سه اساس استوا شود. وی در راستای پژوهش درباره

شظاس  ا  امور مظطق  و ،رای   جداسا ی دقیق امور مربوط به روانشظاس الف( رد روان

 امور ذهظ  ا  امور عیظ .

 )اصل متن( معظا دارد در متن عبارت دیگری  تظها هر واژه ب( عدد نیز همانظد

(Ibid,773). 

یاء ا  طریق واژ،ان و اش هایظدپ( جداسا ی دقیق مفهوم و شئ. مفاهیم همان محمول

 شوند.خاص فر  نهاده م 

،وید. ول  این کتاب  ا  تمایز میان مفهوم و شئ سخن م  55تا  55فر،ه در قطعات 

هدف واقع  او پرداختن به پرسش ا  عدد و مفهوم عدد است. در این قطعات به دو جظبه 

دانان پیشین اض ری -سلب  که در آن به نقد نرر،اه فالسفه ،ردد. نخست جظبهم  توجه

ای کظد که عدد نه ش شود. فر،ه در این بخش ثابت م درباره ماهیت عدد پرداخته م 

توان یا صورت  ذهظ  است و نه م فیزیک  است  نه دارای یک  ا  خواص فیزیک  نه ایده 

ایجاب  است که در آن وی نرر،اه مختار  آن را یک مفهوم انتزاع  تلق  نمود. دوم  جظبه

 آید.دارد و در صدد توجیه فلسف  اعداد طبیع  برم مفهوم عدد بیان م  ش را دربارهخوی
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ای که بیان نمودیم  رویکرد رایج ،ذشتگان به عدد را به کل  ،انهبر اصول سهفر،ه بظا

به «. شودعدد چگونه به ما داده م »عدد چظین بود  دهد. پرسش پیشیظیان دربارهتغییر م 

پرسد: گرش  معرفت شظاخت  به عدد داشتظد. در حال  که فر،ه م همین دلیل آنان ن

یک شئ خاص نسبت  توان بهاعداد مختلف  را م «. شودعدد به چه چیزی نسبت داده م »

« یک مجموعه»ها ا  عدد ای ا  کارتتوان برای اشاره به مجموعهداد. برای نمونه م 

های دیگری در درون کار برد و یا تقسیم بظدی کارت را به 50استفاده نمود. و یا عدد مثالً 

نامگذاری نمود. ،رچه در این حالت ب  تردید اتصاف به عدد  این مجموعه را با اعداد دیگری

 یهاقطعه( یابدم  موردنرر ما بستگ  ابژه اندیشیدن ما درباره و به شیوه است امری ذهظ 

یک داد نسبت داده شده بهول  آنچه سبب متفاوت شدن اع .,Frege) ,1884 05و  06

ورد با درود. مثالً در یک ماست که در هر مورد به کار م « مفهوم »شود  به واقع ابژه م 

 شود.نمایش داده م « یک کارت است») ( و در حالت دیگر با « یک دسته کارت است») ( 

ر درباره است. مفهوم و امو« مفهوم»ای درباره یک بظابراین محتوای عبارت عددی  ،زاره

اند. ا  این رو ها  اموری عیظ  ها و واقعیات پیرامون آنابژه آن ا  نگاه فر،ه  درست به اندا ه

کظد و به باور مفهوم عیظ  موردنرر خویش را رد م « مفهوم»وی شائبه ذهظ  بودن 

است درباره  این عبارت است: عدد  حکم « مبان  علم حساب»رسد. لذا اوج بخش سوم م 

ماهیت عدد را به  مشکالت درباره کلید حل تمام  وا (Noonan, 2001, 8). فهومیک م

یک عدد باید به وسیله یک عبارت ترین روش اشارت نمودن بهسپارد. مهمم « مفهوم»کف 

«  مین ماه کره»باشد. مثالً عدد متعلق به مفهوم « است Fعدد متعلق به مفهوم »در شکل 

  مین است وجود دارد که ماه کرهون تظها یک چیز داللت به عدد یک دارد. چ

(Heck,1998, 773) 
بخش دیگری ا  رویکرد فر،ه به مفهوم عدد که اهمیت خاص  دارد  اصل متن است. 

تابد. مفهوم عدد را برنم  چظان که بیان شد فر،ه طرح پرسش معرفت شظاخت  درباره

انجامد   نادرست  ا  خاستگاه عدد م ا  مظرر وی به تلق« شود عدد چگونه به ما داده م »

شود. پرسش ،ذشتگان باید طراح  نویظ  بیابد: که در دید،اه ،ذشتگان به وضوح دیده م 
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عدد سخن  توان دربارهیا آن که چگونه م « توان به عدد اشارت یا داللت نمود چگونه م »

 تعریف نمود که واژه ای را،فت. برای این امر کاف  است براساس اصل متن  معظای ،زاره

. بظابراین فهم ما ا  عدد باید (Dummet, 1991, 72-73)  عدد در آن به کار رفته است

 اسم عدد است. بظا بر فهم ما ا  عبارات  باشد که دربردارنده

عدد چظین است که نخست  اکظون خوانظده دریافته است که مسیر طبیع  بحث درباره

ای قابل اعتظا در باب مفهوم عدد خواهیم پرداخت و آن به نقد و بررس  عقاید و دید،اهه

 ،اه نرر،اه فر،ه را بررس  و تحلیل خواهیم نمود.

 مفهوم عدد ها دربارهپاره اي از نظرگاه

 تعريف عدد براساس قواعد کلي -1

،رفتظد و سپس ا  رهگذر نیتس  استوارت میل و ،روسمان  عدد یک را مفروض م الیب

کوشیدند تا هر یک ا  اعداد جزی  و خاص را بدست آورند. نقد فر،ه بر  افزودن بر عدد یک 

مالک و  این دید،اه آن بود که نه تظها عدد یک تعریف ناشده باق  مانده است بلکه درباره

اند. ا  این ،ذشته  آنچه ا  این فرآیظد حاصل معیار افزودن بر عدد یک نیز سکوت نموده

ت  بلکه قواعدی کل  است که به دلیل کلیت  فقط ا  مفهوم آید  تعریف اعداد جزی  نیسم 

توان ا  آن انترار داشت که تعریف عدد جزی  را در اختیار آید. لذا نم کل  عدد حاصل م 

های ای قواعد و ،زارهبگذارد. پس حاصل این نرر،اه نه ارایه مفهوم اعداد جزی  بلکه پاره

  Frege, 1884). 21)قطعه  کل  است

ا بود. چون برای فراچظگ اه کامالً بجورد این نرر،د داوری فر،ه در مرسرر م به ن

دد اصل   ناچار باید آن را تعریف نمود و ا  سوی دیگر ا،ر صرفاً به آوردن قوانین در مورد ع

ددی مربوطه به ادالت عن کل  نداریم تا مع  نیا  داریم  هیچ حاجت  به قوانیقواعد عدد اصل

و  (recursion) توان ا  راه تعریف بر،شت صحیح مثبت را ا  آن بدست آوریم. م  اعداد

 کاض  که در آن ا  عدد یراری ریل استقفاده ا  اصرانجام با استا  و سورد نیاض  مال ریاعم

 دست آورده شود  اعداد صحیح مثبت را بو عمل جانشیظ  استفاده م 
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(Dummet,1991, P.23.) مطلب را در انتهای این مقاله مورد بحث بیشتری  ما همین

 قرار خواهیم داد.

 مفهوم هندسي عدد -9

دانیم علم حساب و هظدسه ا  حیدث مقددمات اولیده ارتبداط تظگداتظگ  دارندد.        م کهچظان

ای ا  متفکران بر این اساس و با هدف هموار ساختن کار بست علم حسداب در هظدسده    پاره

هددا معرفدد  نمودنددد  هددا و سددطح هددای  همچددون طددول کمیددت اعددداد را نسددبت میددان 

(Frege,1884,23نمایظده سرشظاس این باور  نیوتن است .) ( 20قطعه -Ibid.) 

نقد مهم بر این دید،اه آن است که به واقع ا  اعداد صحیح اصل  غفلت شده و عدد را 

ظابراین  ب (.Dummet, 1991, 73) کسرها و عدد ،ظگ هدایت کرده است به محدوده

تعریف نیوتن ا  عدد  تعریف به اَخص است. ول  ا  آنجا که هظو  تمایز دقیق  میان اعداد 

 باشد.تواند نقد محکم صحیح و اعداد ،ظگ و کسرها پدید نیامده است  این نقد نم 

توان ا  نیوتن در برابر این نقد دفاع نمود. به این نحو که وی در رسد حت  م به نرر م 

خواسته اعداد صحیح را نادیده بگیرد بلکه برای ارایه تعریف  دقیق تر ا  عدد نم تعریف 

خواسته نشان دهد عدد صحیح  مفهوم رابطه و کمیت را هم وارد تعریف عدد نمود. او م 

 مفهوم عدد صحیح را باید به نحوی وسعت بخشید که این همان  یا یکسان  دو که دامظه

 (equimultiplesتعددهای یکسان ) یف نماید و کاربرد واژهها را هم تعرنسبت میان طول

 که به معظ  این همان  عددی است حاک  ا  همین هدف وی است.

تدوان  نقد دیگر فر،ه بر نرر،اه نیوتن این بود که حت  بدون ارجاع به مفهوم عدد نیز م 

ش هیچ ارتبداط  ها را تعریف نمود. ا  این ،ذشته عدد در تعریف هظدس  ایکسان  میان طول

ما آدمیان ندارد. چون اغلب ا  معظای عدد  و قرابت  با عدد در تعریف عادی و  ند،  رو مره

 شود.در مفهوم عدد صحیح  مراد م 

نقدی بظیادین بر تعریف هظدس  عدد این اسدت کده اصدواًل نیدا ی بده چظدین تعریفد         

یدک  تواند نیا  ما بده چون خود علم حساب نیز م  (.Frege, 1884, 26) شوداحساس نم 
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هدای  تعریف هظدس  ا  مفهوم عدد را برآورده سا د. برای مثال هظگام بحدث ا  تعدداد ریشده   

توان نیا  احتمال  بده تعریدف   یا عدد اول مساوی یا کوچک تر با عدد خاص   م  یک معادله

تر بگدوییم   هظدس  ا  عدد را هم تأمین نمود و حاجت  به آمو ه ای جدا،انه نداریم. با  ساده

دهدد  بده ایدن پرسدش هدم پاسدخ       پاسخ م « چه مقدار»همان مفهوم عددی که به پرسش 

 قرار ،رفته است. (unit«)واحد»دهد که در یک طول  چه تعداد م 

کمیت در تعریف عدد  به کمیدت هظدسد  یدا     ا  مظرر نگارنده هر،اه مراد نیوتن ا  واژه

نیز شود  بسدیاری ا   های کم مجموعه و دستهها محدود نگردد و شامل نسبت میان کمیت

 .،ردداثر م نتقادها علیه آن ب ا

 ناپذيري عددتعريف -3

 انددددتهناپدددذیر دانسدددفل بسددداطت عددددد  آن را تعریدددران بددده دلیدددای ا  متفکدددارهپددد

(Dummet,1991,74.)   بسیط و بدیه  است. این کده مدثالً   ا  مظرر هظکل  عدد مفهوم

تواندد  کظدیم  نمد   کظیم یدا آن را بیدان مد    بار  دوبار یا سه بار... فکر م یزی یکچ ما درباره

 تعریف شود  چون مفهوم تعدد  امری بسیط است.

 عدد  بده طدور مسدتقیم بده مفهدوم عددد       ایم  رویکرد فر،ه دربارهتر ،فتهکه پیشچظان

تواند مانع  ت عدد نم رسد وی باور هظکل را بپذیرد پس بساط،ردد  لذا به نرر نم با نم 

 بر سر راه تعریف مفهوم عدد برای فر،ه به شمار آید. 

 عدد به عنوان صفت شئ خارجي -7

آیدد و نقدش   دانیم عدد براساس ساختار دستوری به جای صفت در عبارت مد  چظان که م 

تواندد  محمول را دارد. به واقع عدد مانظد هر صفت  همچون سدخت  سدظگین  قرمدز و... مد     

های اشیاء خارج  باشد. اما همچظان جای پرسدش اسدت کده آیدا یدک عددد       یک  ا  ویژ، 

هدا قدرار دارد  پاسدخ مظاسدب بده ایدن       رندگ  توان همچون صفت  مثالً در  مرهخاص را م 
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 ،ردد تا عدد  جایگاه خاص خدویش را در میدان سدایر مفداهیم پیددا کظدد      پرسش سبب م 

(Frege, 1968, 27.) پرسش دو دید،اه وجود دارد :  برای پاسخ به این 

الف( دید،اه جدورج کدانتور و شدرودر. ایدن دو در مدورد مظشداء پیددایش عددد دیدد،اه          

تجرب  است و با لحاظ اشیاء عیظ  و خارج  آغدا   مشترک  دارند. ا  آنجا که ریاضیات علم 

آنهدا  شدکل   ،ردد  عدد نیز براساس واقعیت و اشیاء خارج  و با دخالت فرآیظد انتدزاع ا   م 

با مدد ،درفتن ا  عددد یدک  ا  واحددهای     شود. در این نرر،اه آدم  ریزی م ب،رفته و قال

در فرآیظدد   (.Frege, 1884, 27) دنمایبیرون ذهظ  کپ  برداری م  (reaul nits) واقع 

شود و تظها چیدزی کده   صفات واحدها مانظد رنگ  شکل و... ا  آنها جدا م  برداری  همهکپ 

( و تکرار آنها است. این تظاوب و تکرار نام دیگدری بدرای   Frequency) ماند تظاوبم  باق 

ا  این رو ایظان تظاوب یا عدد را در  مره و ردیف رنگ و شکل نهاده و آن را صفت  عدد است.

 نمایظد.  اشیاء تلق  م 

. ا  مظرر ایشان  عدد نه تظهدا وصدف شدئ خدارج      Bumannب( دید،اه فر،ه و بومن 

ت بلکه تفاوت آشکاری میان عدد و مثالً رنگ شئ وجود دارد. دلیدل امدر واضدح اسدت.     نیس

نمداییم  چظدین نیسدت کده بدا      های محسدوس و اشدیاء خدارج  توجده مد      وقت  که به ابژه

توان در هر یک ا  آنها تعدددها و  واحدهای معین و مشخص به ما داده شوند. بلکه آ ادانه م 

آورد. این در حال  است کده مدثالً رندگ آبد  یدک سدطح         بظدی عددی دیگری پدیدتقسیم

نگرش ما بده آن کمتدرین تفداوت      به آن تعلق دارد و شیوه مستقل ا  هر،ونه انتخاب آدم 

محسدوس   یک ابدژه  نگرش ما به در حال  که شیوه (Ibid, 28) دکظاد نم نسبت به آن ایج

بده مثدال  توجده     (.Ibid- 00 قطعه ) ،رددسبب تفاوت در عدد نسبت داده شده به آن م 

 :  کظید

هر،اه کتاب لغت  به کس  داده شود و بگویظد و ن آن را بدست آور  تمدام آنچده را کده    

ه اند. اما هر،اه این کتاب به وی داده شود و بگویظد تعداد آن را بد باید بدست آورد به او ،فته

اب اسدت یدا تعدداد کدل     اند که آیا مقصود تعداد خود کتد دست آور  برای وی روشن نساخته
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جاها و یدا تعدداد واژ،دان  اسدت کده      اعالم یا تعداد اسام واژ،ان کتاب است  یا تعداد اسام 

 ذیل هر اصطالح آمده است و....

شود که عدد یک یا صد یا هر عدد دیگری به خدودی  در این مثال بر این نکته تأکید م 

 بده ابدژه   و ،داه  متفداوت آدمد     یک شئ تعلق ندارد و این شیوه نگدرش اختیداری  خود به

محسوس است که در چگونگ  شمارش آن دخالت دارد. بظابراین ا  آنجا که عدد وصف شدئ  

خاص برای شدمارش یدک مجموعده وجدود نددارد. ا،در        خارج  نیست  تظها یک راه و شیوه

طبیع  به فردی داده شود و بگویظدد تعدداد آن را    چظین باشد همین که توده ای ا  یک ابژه

پیدا کن باید ب  درنگ مقصود را دریابد. این نقد روشظ  بر باور استوارت میل است که عددد  

خداص شدمارش بدرای آن     دانست و این که تظها یک راه و شدیوه را خاصیت شئ خارج  م 

 وجود دارد. 

تفاوت مهم دیگر میان رنگ و عدد آن است کده عددد کداربرد عدام دارد. خدالف عقیدده       

 02دانسدت  فر،ده در قطعده   فقط پدیدارهای طبیع  را قابل شمارش مد  استوارت میل  که 

ها و حت  افکار آدمد    بر آن است که عدد بر انسان  بر فرشته بر کظش« مبان  علم حساب»

 آید  قابل اطال  است.بر هر آنچه که موجود است و به تخیل درم 

ظرر وی درسدت اسدت کده    نیتس در این مورد برای فر،ه الهام بخش بود. ا  مبتفکر الی

توان و ن کرد چون نیرو و قدرت ندارند و بعض  دیگدر را بده خداطر آن    بعض  چیزها را نم 

توان اندا ه ،رفت ول  هیچ چیز وجود ندارد که به شمارش تن ندهدد. ا   اند نم که فاقد جزء

 داند. نیتس عدد را ،ونه ای هیئت و حالت متافیزیک  م این رو الیب

 هني داشتن عددهويت ذ -7

نگریستن ما به ابژه در تعیین عدد متعلق به آن دخالت تام  پیش دریافتیم که شیوه در فقره

برد. ا  مبان  علم حساب ا  بارکل  نام م  05دارد. فر،ه برای تأیید نرر،اه خویش در قطعه 

ود ،رچده در اشدیاء فد  نفسده  موجد      مظرر بارکل   عدد چیزی ثابت و تغییرناپذیر نیست و

پدس ا  نگداه وی  عددد یدا      (.Dummet ,1991, 76) است ول  به کل  مخلو  ذهن است
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شدود و سدپس آن را   ها که نام خاص  به آن داده مد  یک ایده ذهظ  است یا ترکیب  ا  ایده

هایش را به نمایظد. حال ا،ر چظین باشد که ذهن به انحاء ،ونه ،ون  ایدهیک واحد تلق  م 

کظد و ذهن ا  به هم پیوستن واحدها  عددد را پدیدد   احدها هم تغییر م آمیزد لذا وهم برم 

یابد که آیا عدد هدویت  ذهظد  دارد  آیدا ا  رهگدذر اسدتظباط      آورد این پرسش مجال م م 

 یا انباشته موردنرر نسبت داده شود شود که کدام عدد باید به مجموعهذهظ  معین م 

،یدر  ها روشن است. ا  نگاه وی عدد نه مکدان سشبه ،مان نگارنده پاسخ فر،ه به این پر

هدا  امدری ذهظد  اسدت بلکده      است و نه فیزیک  چظان که میل معتقد بود و نه به سان ایده

غیرمحسوس و عیظ  است. مراد ا  عیظ  بودن عدد چیست  یک  ا  معان  عیظ  بودن شاید 

اب اسدتوارت میدل را   مبان  علم حسد  05فیزیک  یا طبیع  بودن عدد است. فر،ه در قطعه 

کظد. ا  نگداه فر،ده  حدرف میدل     داند و سخن وی را نقد و سپس رد م پیرو این نرر،اه م 

کامالً راست است که دو سیب ا  حیث طبیع  و فیزیک  متفداوت ا  سده سدیب و دو اسدب     

متفاوت ا  سه اسب است. این درست است که ایظان پدیدارهای محسوس و متفاوت  هستظد 

 اندددوان نتیجدده ،رفددت کدده خددود دو بددودن و سدده بددودن هددم فیزیکدد      تددولدد  نمدد  

(Frege,1884,33.)  شود مثالً دو بودن یا یک جفت مانظد دو کفدش ا  حیدث   مالحره م

 فیزیک  قابل تبیین نیست. اما مراد فر،ه ا  عیظ  بودن عدد چیست 

سدتقل ا   و م مرادم ا  عیظ  بودن چیزی است مستقل ا  احساس  شهود و تخیل آدم »

شدود. ولد  عیظد      تجارب ،ذشته وی ناش  م  های ذهظ  فرد که ا  خاطرهجملگ  صورت

 (.Ibid, 36) «چیزی مستقل ا  عقل نیست

 -توان ا  این ،فته دریافت که مدالک عیظد  بدودن خدال  ا  هر،ونده ویژ،د  فدردی       م 

  اسدت.  شخص  و تکرارناپذیری و به واقع حاک  ا  معرفد  یدک معیدار مشدترک و همگدان     

شظاخته شده ترین ویژ،  علم حساب  عیظ  بودن آن است به این معظ  که اعتبار یدا عددم   

تواند در قلمرو اقظداع همگدان  قابدل تعیدین باشدد. ا  ایدن رو       اعتبار براهین و تعاریف آن م 

 شود.بظدد و حل ناشده رها نم دانان صورت نم ای میان ریاض های سلیقهنزاع
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کده در خلدوت   عیظ  بودن هیچ جای  بدرای سداختارهای ذهظد  آدمد     فر،ه در تعریف 

هدای ذهظد  و یدا هدر چیدز دیگدری کده        ،یرد. صورتبظدد در نرر نم آ،اه  او صورت م 

 د  امری شخص  است و قابل انتقال به دیگران نیستوجودش وابسته به آ،اه  یک فرد باش

(Dummet, 1991, 9.77.) اره و با دقت تمام امدور روان  به همین دلیل است که وی همو

دیگدر مدورد اشداره فر،ده در      نهد. نکتده شظاخت  و ذهظ  را ا  امور مظطق  و عیظ  فر  م 

آن براساس ضوابط و قواعد مشترک  توان دربارهتعریف عیظ  بودن آن است که آنچه که م 

آنجا کده   حکم نمود  امری عیظ  است. یعظ  محصول فعالیت ذهظ  آدم  نیست. بظابراین ا 

هدای علدم حسداب طبدق ضدوابط      و ،دزاره  (ascription of number) های عدددی وصف

 ،یرند  پس اعداد اموری عیظ  اند.مشترک مورد قضاوت قرار م 

دارد. یک  آن کده عددد را   فر،ه در عیظ  شمردن عدد  خوانظده را ا  دو خطا بر حذر م 

کظد کده بدا   شظاس  م در کفش روان یک ایده به شمار آورد. در این صورت علم حساب پای

ها و تداع  آنها سروکار دارد. ا،ر مدثاًل عددد دو را یدک ایدده بده شدمار آوریدم هدرکس         ایده

تواند عدد دوی  مخصوص خودش داشته باشد. در معظدای ،سدترده تدر هدر فدردی بایدد       م 

رخیدزد. در  دارای عددی خاص خود باشد و نتواند با دیگری که عددش تفاوت دارد به ندزاع ب 

ها عدد ا  نوع مثالً عدد دو وجود داشته باشد و با تولد افراد دیگدری   این صورت باید میلیون

 (.Ibid, 37) همچظان بر آن افزوده ،ردد

تلق  نماید. اعداد عیظد  اندد امدا واقعد  نیسدتظد  مدراد ا  واقعد         « واقع »دوم  عدد را 

هدایش ا   نیست. فر،ه در نوشته Ideal یامقابل خیال   چیست  باید دانست که واقع  نقطه

و  ،یرد و با استفاده ا  آن میان انضدمام  به معظ  واقع  بهره م  Wirklichصفت آلمان  

یک است که Wirklichچیزی دارای صفت  رسد هظگام ،ذارد. به نرر م انتزاع  فر  م 

مستقیم یدا بدا واسدطه     باشد. یعظ  توانای  اثر،ذاری (causal agent) عامل اثر،ذار و علّ 

ها و اعمال  که دور یا نزدیک روی ادراکدات  روی حواس را داشته باشد  به تعبیر دیگر کظش

اند اند و فاقد صفت اثر،ذاری علّ  ،ذارد. ا  جمله چیزهای  که غیر واقع اثر م  حس  آدم 
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 شمسد  اشداره نمدود    مظرومده   مدین  خدط اسدتوا و مرکدز تدوده      توان بده محدور کدره   م 

(Frege,1968, 27.) 

توان در مقام جدل با فر،ه برآمدد و ،فدت ،رچده محدور  مدین امدری       دقت م  با کم 

غیرواقع  است و اثری روی ادراکات حس  ندارد ول  آنگاه که محور  مین تدابع پدیش روی   

،دذارد  لدذا محدور  مدین هدم      اعتدالین و تمایل قطب باشد البته روی ادراک حس  اثر مد  

قع  باشد. این نکته شاید برای خوانظده چظدان چشدمگیر نباشدد ولد  نداتوان  در     تواند وام 

درک این که عدد امری عیظ  و در عین حدال غیرواقعد  اسدت ا  مظردر مایکدل دامدت بده        

ایدن نداتوان  بده تلقد  روان      ریشده  (.Dummet, 1991, p.81) انجامدد خطای  بزرگ م 

ردد تا عدد  فقط محتوا یدا مخلدو  آ،داه     ،،ردد و سبب م شظاخت  ا  علم حساب با م 

 قلمداد شود. 

خواسدت  اول: اعدداد بده نحدو عیظد       فر،ه ا  تفاوت میان عیظ  و غیرواقع  دو چیز مد  

شوند و ما در عین آن که ا  اعدداد اثدری   موجودند. دوم: این که اعداد به حساسیت داده نم 

اسیم. بظدابراین وی بدا بداور بده قلمدرو      شظخویش آنها را م  ،یریم ول  در فکر و اندیشهنم 

کظد. چرا که کانت نتوانسدت میدان   عیظ  و غیرواقع   موضع ضد کانت  خویش را آشکار م 

بحدث   دانست. نتیجده ذهظ  م  ذهظ  و ایده عیظ  فر  بگذارد لذا ایده را پیوسته  ایده ایده

غیرمحسوس و عیظد   این است که عدد نه خاصیت اشیاء خارج  است و نه امور ذهظ  بلکه 

 است.

 اي از واحدها و نظرگاه انتزاعي بودن عدد  عدد، مجموعه -7

،دردد ایدن اسدت کده     مفهوم عدد که پیش ا  نرر،اه فر،ه مطرح م  واپسین نرر،اه درباره

هسددتظد.  (featurless units) هویددتیددا انباشددته ای ا  واحدددهای بدد  اعددداد مجموعدده

توان به هوسدرل و کدانتور   جدید م  س است ول  در دورهترین پیرو این نرر،اه اقلیدقدیم 

 پردا د.مبان  علم حساب به تبیین و نقد این نرر،اه م  01اشاره نمود. فر،ه در قطعه 
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نمود نرر،اه انتزاع  بودن ت دفاع م هویواحدهای ب  تفکر فلسف  که ا  اعداد به مظزله

های ای ا  اشیاء شمرده شده  ویژ، و توده که ا  مجموعه ن آمو ه هظگام عدد است. بظابرای

دهای فاقدد هویدت   ای ا  واحد هزنیم در ذهن مجموعد هر کدام و نه نفس چیز را کظار ب خاص

 -اعدداد  -هویدت توان این واحدهای ب بظدد. اکظون م تعبیری انتزاع  صورت م  خاص و به

 ار ،رفددتکدد ارای همددان مقدددار اشددیاء باشددد  بدده    ای کدده دمجموعدده هددر را دربدداره

(Frege,1968,45.)   

ای توجده نمدود و   پداره یک سده این است که نخست باید به 2 شیوه رسیدن به مثالً عدد

هدای دیگدر متمدایز    پداره پاره را ا  عظاصر سده ها یا صفات  را که عظاصر این سهسپس ویژ، 

  هر،ونده ویژ،د    ،انه و خال  اای ا  واحدهای سهسا د  جدا نمود. به این شیوه مجموعهم 

سدا  تصدور عددد سده     تواند  میظهجور م یابد. این مجموعه واحدهای یکسان و یکپدید م 

باشد. به این ترتیب به واقع ا  رهگدذر انتدزاع صدفات  ذوات یعظد  واحددهای ندویظ  هویددا        

 شود.م 

یک به ر،اهکظد. ا  نگاه وی ههوسرل نیز همین شیوه را برای بیان مفهوم عدد  دنبال م 

زاع های خاص هر کدام انت ه شود و ویژ،ب  انسان توجمثالً ماه  اسه اشیاء انضمام  مجموع

ر مفهوم یدک  یدک و   ر دیگردد. به تعبی،ک چیز اصل م ز و یشود  مفهوم یک چیز  یک چی

 خددود مفهددوم عدددد سدده اسددت    شددود کدده ایددن مفهددوم بدده نوبدده    یددک حاصددل مدد   

(Grossmann,1986, 98) . راید  را بده دو دسدته    انتزاع توان نقدهای فر،ه به آمو هم،

 :(Frege ,1884, 45) تقسیم نمود

 :گيردالف( نقدهايي که به کل اين آموزه صورت مي

توان عددد یدک و   یا کثرت و تعددی ا  واحدها باشد نم  هر،اه مراد ا  عدد  مجموعه -2

 صفر را تبیین نمود.

باشد یا ،روه « کپه»  «توده»واحدها باشد و مراد ا  مجموعه ای ا  ا،ر عدد  مجموعه -0

اند بلکه اشاره دارد به این که واحدها ا  حیدث مکدان هدم    نه تظها این واژ،ان دو پهلو و مبهم
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پدذیری عدام و کلد  عددد را     توان قابلیت اعمدال کظار و مجاور یکدیگرند. در این صورت نم 

 توجیه نمود.

 د،یدری مفهدوم عددد نددار    انتدزاع هدیچ مظاسدبت  بدا شدکل      ا  مظرر فر،ده فرآیظدد   -2

(Dummet,1991, 38)        چون اعداد باید تبییظد  ا  کثدرت ارایده دهظدد در حدال  کده در

شود کده تظهدا ا  حیدث    فرآیظد انتزاع به واقع مفهوم عدد به واحدهای یکسان  فروکاسته م 

 ،یرد.سر یک دوراه  آشکار قرار م ،رای  بر  مان  مجاورت دارند. بظابراین انتزاع -مکان 

دها هسدتظد و ایدن واحددها    ی ا  واحد ا،رای  آن است که اعداد مجموعهمبظای انتزاع -5

 (Noonan,2001,97) تودن اسب« یک»هایظد. در این حالت واحد  دارای خاصیت «یک»

،در  کظدد  و نشدان   عمدل  (concept - wordواژه ) -ومفهد به صورت مر،ه بایعبیر فه تو ب

تواندد  پیشین این مورد که عدد م  صفت  باشد که هر چیزی بتواند آن را دارا باشد. در فقره

حداک  ا  صدفت   « یدک »خاصیت اشیاء خارج  باشد  رد شد. ول  باید بیافزاییم کده هر،داه   

 اشددیاء باشددد بایددد انترددار داشددت حتدد  حیوانددات هددم ایددده ای ا  آن داشددته باشددظد      

(Frege,1884, 83.)  دانیم مفهوم عدد براساس نیروهای عال  ذهن آدم در حال  که م 

 بظدد.برای وی صورت م 

یدک  »رفت که واحدها به عظوان امور مظفرد دارای خاصدیت و صدفت   حت  ا،ر بتوان پذی

بده  « یدک بدودن  »افزایدد بایدد   یک ویژ،  به موصوف م د هر صفت  کهباشظد  همانظ« بودن

ظین نیسدت. ا  ایدن   وع بحث ما چه در مورد موضیزی بیفزایظد در حال  کواحدهای مظفرد چ

 بر واحددها هدیچ فایدده ای متصدور نیسدت     « یک»رو فر،ه معتقد است که در افزودن صفت 

(Frege, 1968, 40.) اول نیست. به تعبیر دیگر یک بودن صفت درجه 

 ،رای  در دو تظگظای ،ریزناپذیر قرار دارد:انتزاع -5

داندیم ا  آنجدا کده عددد     ،رای  با نماد،ری علم اعداد. چظان که م ناسا ،اری انتزاعاول: 

حدال ا،در    (Ibid, 46) ناش  ا  تظوع و نایکسان  است پدس واحددها نبایدد یکسدان باشدظد     
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 5واحدها تفاوت دارند در نماد،ذاری هم باید تفاوت داشدته باشدظد. مدثالً نماد،دذاری عددد      

بلکده بایدد در مدورد    « هایک» این موضوع نه تظها درباره 2'+2''+2'''+2''''+2'''''چظین است 

(. نیدز در  2'+2''و  2'+2'''و  2''+2'''') های متفاوت ا  هم نیز صاد  باشد پدس داریدم:  «دو»

،رای  با کثرت و تظوع  نامتظاه  ا  عددد  همین طور است. در این مدل  انتزاعمورد سه هم 

 رو در رو خواهد شد.

مدثالً   (Ibid) توان فرآیظد جمدع و تفریدق را تبیدین نمدود    ،رای  نم مدل انتزاع دوم : با

رسدد  ( بظویسدیم بده نردر مد     2'+2''+2''') -(2''+2'''=)2'را به شکل  2-0=2هر،اه تساوی 

،رای  داریم؛ نتیجه مظاسب  بدست آورده ایم. ول  با با نویس  تساوی براساس نرر،اه انتزاع

( اما هظو  جای این پرسش هست که نتیجه چیست  لذا بظدابراین  2'+2'+2''') -(2''''+2''''')

 رسد. توقف کامل  نم  نرر،اه علم اعداد به نقطه

 گيرد.  گرايي صورت ميب( نقدهايي که به پاره اي از متفکران انتزاع

 هوسددددرل نمددددوده اسددددت ءادی را صددددرف نقددددد آراوص وقددددت  یددددخصدددده بفر،دددد

(Grossmann,1986,98-99ک ) پردا یم.ه به لحاظ اهمیت به بیان خالصه آنها م 

« عددد چیسدت  »آید تا به پرسدش  مفهوم عدد  در صدد برنم  تحلیل هوسرل درباره -2

ای ا  واحددها بده دسدت    پردا د که چگونه مفهدوم مجموعده  پاسخ دهد. بلکه به این نکته م 

معرفد    2+2+2=2نظدد  یدک تسداوی را ما   2آید. در این تحلیل برای تبیین واقعیت عددد م 

های انتدزاع شدده ا  چیدزی  چیدزی و     کظد. ظاهراً طرف چپ این تساوی نشان ،ر مفهومم 

« عددد »،یری مفهوم تواند اساس مظاسب  در شکلنم « چیز»تردید مفهوم چیزی است. ب 

 است.  « چیز»باشد  مفهوم عدد آشکارا متفاوت ا  مفهوم 

ظابر مبان  علم حساب تبیین پذیر نیست. رابطده  هوسرل ب جمع براساس آمو ه رابطه -0

های متعدد یک تعددد  یک ذهن خاص میان فقرهجمع ا  نگاه وی ارتباط  است شکظظده که 

آورد. لدذا هر،داه ذهظد  در میدان نباشدد کده       مثالً ماه  اسب  انسدان و... پدیدد مد    انضمام 
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با یکدیگر جمع بظدد  مدثالً عددد    یک را یک  به عالوههای متعددی مانظد یک  به عالوه فقره

 سه نباید وجود داشته باشد.

یدابیم.  انتزاع ا  نگاه هوسرل به مفهوم چیزی  چیزی و چیدزی دسدت مد     بظابر رویه -2

ول  ا،ر چظین تصور کظیم که چیز اول همان چیز دوم و همان چیز سوم است  دیگدر نده بدا    

تدوان مفهدوم   در ایدن حالدت نمد    یک مجموعه سه عضوی بلکه فقط یک چیز خاص داریم. 

 تعدد و تکثر عدد را تبیین نمود.

دهدد کده تبیدین مفهدوم عددد براسداس       نقد سوم فر،ه بر سدخظان هوسدرل نشدان مد     

رسد. ا  یدک  هویت  به وضعیت  دشوار و دوراه  ،ریزناپذیری م ای ا  واحدهای ب مجموعه

د همانظد و یکسان با یکدیگرندد و ا   هویت  که ا  رهگذر انتزاع پدید آمده انسو واحدهای ب 

دیگر سو با حفظ یکسان  خویش باید نایکسان  و تکثدر موجدود در مفهدوم عددد را تمهیدد      

توان میان این واحدها تمایز ایجاد نمود تا نمایدانگر  نمایظد. جای پرسش است که چگونه م 

 خصلت مهم عدد باشظد   

اندد. ولد  ا  نگداه     مان  واحدها ،ردیده -ای ا  متفکران دست به دامن تفاوت مکان پاره

 ور دفر،ه تشبث به این امر ناکارآمد است چون ا  اعمال پذیری کل  و عام عدد غفلدت مد   

(Frege ,1968, 53)  داند. بظابراین مکان  باشد قابل شمردن م  -و تظها آنچه را که  مان

،راید  باشدد و هدم در    ا انتدزاع هویت را چظان باید تبیین نمود که هم سا ،ار بواحدهای ب 

 عین حال با خصلت ذات  مفهوم عدد یعظ  تکثر  هماهظگ باشد.

حالت عددم  »کظد که تفاوت واحدها در برای حصول این امر پیشظهاد م  jevonsجوانز 

مدراد وی ایدن بدود کده تفداوت اعدداد انتزاعد  یعظد           (.Ibid, 56) آنهدا قدرار دارد  « تفاوت

لت عدم تفاوت آنها جای دارد و درست همین امر سبب پیددایش و  هویت در حاواحدهای ب 

،رای  و بددون  انتزاع آمو ه خواست در چارچوبه،ردد. وی م تبیین تکثر در مفهوم عدد م 

هویت  خصلت مهدم عددد یعظد  تکثدر را هدم تبیدین       عدول ا  مبان  آن یعظ  واحدهای ب 

شدود. مدثالً پیشدظهاد وی بدرای اعدداد       نماید  ول  سخن وی درست با همان نقدها روبرو م
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نیدز وجدود   « حالدت عددم تفداوت   »آید. چون در مورد این اعداد حت  صفر و یک به کار نم 

 ندارد.

اولیه تفکدر فر،ده    ،رای  و نقش پر اهمیت آن در تبیین مفهوم عدد در دورهانتزاع آمو ه

 ت  با مددد ،درفتن ا   مبان  علم حساب  ح 25داشت. به طوری که وی در قطعه سهم مهم 

کارآمدی بدرای ادراک   دهد که انتزاع به عظوان یک کارکرد ذهظ   وسیلههای  نشان م مثال

بعدی تفکر فر،ه  چظان که در جریان نقدد وی بدر هوسدرل     مفاهیم کل  است. اما در مرحله

انتدزاع  کظد. بظابراین ،رچه وی بر ایدن بداور بدود کده ا  رهگدذر      دیدیم  ا  این باور عدول م 

یک مفهوم دست یافت ول  دلیل  هم نداریم که نشدان دهدد وی بدر ایدن اعتقداد      توان بهم 

 (.  Frege, 1884, 83) پایبظد مانده باشد

 نظرگاه فرگه، خاستگاه مفهوم عدد

چظان که دیدیم  تالش متفکران پیش ا  فر،ه برای تبیین خاستگاه مفهدوم عددد بده جدای      

پاسخ ،ذاشتظد یعظ  این که وقتد  یدک عبدارت عدددی     ا ب نرسید. چون آنان یک پرسش ر

ا  نرر فر،ه  عدد را بایدد در  (. Frege, 1968, 58) ،ردد به چه چیزی اشاره داردبیان م 

متن یک حکم لحاظ نمود و تظها در متن یک حکم است کده اسدتفاده بظیدادین ا  عددد ر       

دهد: عدد به چده چیدزی   ر هویت م نماید. بظابراین  پرسش ا  عدد در دستان فر،ه تغییم 

هدای  مبان  علم حساب بر آن است که ساختار عبارت 56شود  وی در قطعه نسبت داده م 

 صفت است. -های عددعددی همانظد ساختار عبارت

به « تا وجود دارد nدقیقاً...... »های  به شکل های عددی پیوسته ،زارهلذا در آغا  عبارت

صفت است و اتصاف به عدد باید پاسخ  مستقیم  -حاک  ا  عدد nخورد. و متغیر چشم م 

 باشد.« چه مقدار»به پرسش 

شدود  یدک مفهدوم اسدت. بظدابراین      یک عدد به آن نسدبت داده مد    ا  مظرر فر،ه آنچه

 221یک مفهدوم. لدذا در قطعده    اتصاف به عدد عبارت است ا  حمل چیزی به محتوای ،زاره

توانظدد یدک   واژ،ان هسدتظد کده مد     –،وید : تظها مفهوم  مبان  علم حساب به صراحت م
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رود دهد  وقت  واژه مفهوم به کدار مد   یح م توض 45 کثرت را تشکیل دهظد. و با  در قطعه

: یک چیز  چظین اسدت  درباره( Judgeable content) پذیرصورت کل  یک محتوای حکم

a  تحت مفهومF  یرد.قرار م، 

وجود دارد  ساختن و بیدان عبدارت     fتا  nخالصه بگوییم  بیان یک عبارت عددی مانظد 

بدار معرفد  شدده و     nبودن. یعظ  این مفهوم   fی یک مفهوم و یا خاصیت یک است. درباره

تدوان بدا مشداهده    تا نمونه دارد. مهم ترین مبظای این باور آن اسدت کده مد     nاین خاصیت 

های متفاوت  دست یافت که بالسویه صاد  باشظد. مثدل  خاص به حکمها یا واحدهای  پدیده

ده درخدت  »نیز بیان داشت که این « یک بیشه  ار است»یک چیز خاص این  این که درباره

آنچده  «. ایظها پانصد نفرندد »نیز ،فت « چهار ،روهان است»همچظین با مشاهده این «. است

نموده است  مفهوم است یعظد  مفهدوم    یک چیز خاص تغییر  در هر دو جفت حکم درباره

   (.Frege, 1968, 59) جایگزین مفهوم دیگری شده است

 مفهوم عدد او را قدانع نسداخته باشدد  آمدو ه     برای هرکس  که سخظان ،ذشتگان درباره

فر،ه جذابیت و بلکه فریبظد،  خاص  داشت. چون راه حل وی بیشتر به را ،شای  شباهت 

 ،شای  کرد.که پدید آمده بود  ،رهداشت و ا  جملگ  مشکالت  

 نقاط قوت و ضعف ديدگاه فرگه  

 نماییم:وی پیرامون مفهوم عدد به چظد نکته اشاره م  قوت و فربه  آمو ه درباره

 یک مفهوم  تبیین نماید: تواند عدد صفر و یک را با نسبت دادن آنها بهوی م  آمو ه -2

یا دسته ای مداه وجدود نددارد تدا بده چیدزی       اههر،اه بگوییم که ونوس صفر ماه دارد  یک م

نسبت داده شود. مرادمان این است که در ایظجدا بده مفهدوم مداه وندوس  خاصدیت  نسدبت        

 (.Ibid) ،وییم  یر این مفهوم  چیزی قرار نگرفته استدهیم یعظ  م م 

پاسدخ  « چه مقدار»و... عدد هستظد و به پرسش 5  2  0ا  مظرر وی به همان معظای  که

دهظد. لذا راه تعیین هدر دو دسدته   دهظد  اعداد صفر و یک نیز به همین پرسش پاسخ م  م

پادشداه را   ارابده »،وییدد  این اعداد  روش  یکسان است. مثالً در مورد عدد چهار وقتد  مد   
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 «کشدظد شداه را مد    اسبان  که ارابده »به واقع عدد چهار را به مفهوم « کشظدچهار اسب م 

   (.Ibid) دهیدنسبت م 

های عیظد  نشدان داد کده عددد     ا  ایده و با معرف  ایده« مفهوم»فر،ه با فر  نهادن  -0

لحداظ اشدیاء    ها چیزی عیظ  و مستقل ا  شیوهامری عیظ  است. یعظ  نشان داد که مفهوم

دارد ولد   ،رچده چیدزی عیظد  بیدان مد      « ها پستان دارندنهظگ همه»دارند. مثالً بیان م 

ها است. چون حداک  ا  تابعیدت مفهدوم نهظدگ ا  پسدتاندار اسدت  نده        فهومم عبارت  درباره

تدوان بده حیدوان خاصد      حیوانات. چون ا،ر پرسیده شود  کدام حیوان  نمد   عبارت  درباره

 هدای  دربداره  ،زاره مقصود این است که عبارت عددی که به مظزله (.Ibid, 60) اشاره نمود

 حو عیظ  صاد  یا کاذب باشد.تواند به نمفهوم معرف  ،ردید نیز م 

توان های متفاوت  قرار ،یرد  پس م درست است که چون چیز واحدی تحت مفهوم -2

یدک   اعداد متفاوت  هم به آن نسبت داد. ول  نباید ،مان کرد که عدد نسبت داده شدده بده  

را فر،ده ایدن وسوسده     نگرش ذهظ  ما به آن بستگ  دارد. آمو ه یا ،روه به طریقه مجموعه

نشاند. چون ا  نگاه وی این اشیاء طبیع  نیستظد که عدد دارند بلکه این مفهوم است فرو م 

 ،یرد.که  یر آن عددی قرار م 

تدوان بده اعدداد    هدای متفداوت  مد    به تعبیر دیگر با قرار ،رفتن یک چیز تحدت مفهدوم  

 مفهوم اسدت  های عددی  یکاین چیز دست یافت. بظابراین موضوع محمول درباره متفاوت 

(Ibid, 62 )    و به همین دلیل است که اعداد در قلمرو خاص خویش مانعۀ الجمدع اندد چدرا

 آیظد.که هر کدام بر مبظای یک مفهوم خاص پدید م 

توان دریافت که چرا فر،ه تبیین خاستگاه مفهدوم  ا  تأکید بر عیظ  بودن مفهوم  م  -5

آیدد  ت. چون آنچه ا  فرآیظد انتزاع فراچظگ م دانسعدد ا  رهگذر انتزاع را وسوسه انگیز م 

برخاسته ا  صور ذهظ . در حال  تظها یک مفهوم حاصل ا  کارکرد ذهظ  است یعظ  مفهوم 

 که مفهوم مورد نرر فر،ه همسظگ اشیاء  عیظیت دارد.
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ای ا  واحددها نیسدت تدا ال م باشدد بدرای      موضوع در یک عبدارت عدددی  مجموعده    -5

مکدان  ،ردیدد. بلکده     -خاص  مانظد روش مجاورت  مان  ه دامن شیوهشمارش آنها دست ب

توان براسداس شدیوه ای کده خدود مفهدوم      ها را م موضوع  یک مفهوم است که اشیاء و ابژه

 کظد  شمارش نمود.تعیین م 

شود. ا  آنجا که موضوع  در اکظون اعمال پذیری کل  و عام عدد نیز بهتر فهمیده م  -6

تواند تحت یک مفهوم قرار ،یرد  پس هر مفهوم است و هر چیزی نیز م  عبارت عددی یک

دهد. خواه انتزاع  باشد خدواه عیظد  یدا نفدس     آنچه به اندیشه درآید به شمارش هم تن م 

 (.Ibid, 65) هاو ابژه مفهوم

فر،ه فر  نهدادن دو،ونده مفهدوم ا  یکددیگر اسدت. یکد         قوت آمو ه واپسین نقطه -4

توان به آن عدد مشخص  را نسبت داد و مدثالً  که نم « قرمز»مانظد مفهوم  مفهوم توصیف  

ایدن ندوع مفهدوم را    (  sortal concept) چهار است. دیگری مفهدوم ترتیبد   « قرمز»،فت 

هدای   توان همچون واحدی تلق  نمود که با عدد متعلق به مفهوم ارتباط دارد. ول  ،زارهم 

تواندد مسدتقل ا  محدیط واحدد و     شدود مد   هوم بیدان مد   این واحد و این نوع مف که درباره

بظابراین در ایظجا دو چیدز ا  یکددیگر متمدایز    ( Frege, 1968, 44) پذیری آن باشدتقسیم

شدود و دیگدری آنچده کده تحدت ایدن       که عدد به آن نسبت داده م  ،ردد یک  مفهوم م 

 ،یرد. مفهوم قرار م 

به ارتباط خاص   ینیا  یک مفهوم خاص بهبرای نسبت دادن یک عدد  به تعبیر دیگر

حت  نیا ی به انجام عملیات  نیست. اند آن مفهوم قرار،رفته های  که تحتابژه و میان اشیاء

بستن یا جمع عمل  مفهوم به خودی خود  وجود ندارد. های ذهظ  اشیاءویژه ای روی ایده

 (.Dummet, 1991, 89) دهدانجام م  های تحت مفهوم راتک ساختن ابژهعمل تک

 عاری ا  شود یک مفهوم نسبت داده م  بر آن عدد به فر،ه که بظا ،رچه مبظای آمو ه

مو ه به آشود. این آشکاری در آن دیده م  ضعف اما جملگ  نواقص سخظان ،ذشتگان است 

حت   ود شهر،اه در این اساس تردید  عظاشظاخت  وی است.م کل  مبتظ  بر پذیرش آمو ه
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با  هم  پیش ،رفته شود  در به مفهوم  ش صحیح  برای نسبت دادن یک عددا،ر رو

باید یک  «تا وجود دارد n»... ای به شکلتوان ،فت عبارت پرکظظده جای خال  در ،زارهنم 

 (.Frege, 1884, 73) مفهوم باشد

 ؟مفهوم چيست

 اس اصل متن ی عدد در مبان  علم حساب و به خصوص تبیین عدد براسه رکن بظیادین آمو

خاصیت مفهوم درجه دوم وبه  چظان که بارها ،فته است عدد  و مفهوم است. فر،ه  مظرر ا 

معرف   تاf  nیعظ  ا  مفهوم « وجود دارد fتا  n»تعبیر دیگرمفهوم ترتیب  است. مثأل

 شودشظاخته م  n است که با عددمفهوم درجه دوم « معرف  شدن مورد تا n» و شودم 

(Noonan, 2001, 104 )توان فهمید که مفهوم های وی م مفهوم چیست  ا  نوشته

ای واژه به نحو یا یا به شکل واژه ای کل  و شودم  صورت هویدا دریک عبارت پیوسته به دو

 جزی   البته همیشه در لباس یک محمول. فردی و

امل شدن برای ک (argument) ایشظاسه مستلزم محمول است و  ذاتاً بظابراین مفهوم 

ین ابظابر تکمیل نماید. را پذیرتا یک محتوای حکم همراه ،ردد م ووأچیزی ت یعظ  باید با

 این با نقش و و(  Dummet, 1991, 89) کظدم  یاد «نشدهاشباع»فر،ه ا  مفهوم با واژه 

 خوان  دارد.هم کار کرد مفهوم کامالً

است که تحت مفهوم در یک مفهوم ا آن حیث اشباع نشده است چون مستلزم چیزی 

فردی یعظ  موضوع به عظوان یک  تواند تظها باشد. به تعبیر دیگر ،اه نم لذا هیچ آید

در  ،یرد تاهویت محمول بودن مفهوم راتکمیل نماید.پذیر تحت آن قرار م محتوای حکم

پذیر عظصر موضوع به عظوان یک حد فردی وجزی  تحت مفهوم یعظ  یک محتوای حکم

 ،ردد.یا مفهوم تأمین م  لمیان این دو نیز ا  طرف محمو ،یرد و رابطهرار م محمول ق

 توان ا که نم  (Ibid, 90)خورد سخظان فر،ه پیرامون مفهوم تظاقض  به چشم م  در

اموری تابع مفهوم  و واژ،ان فردی )موضوع( را تعریف مفهوم  حدها در او .آن غافل ماند

 خود ظاهر( argument place) ید بدون موضع شظاسهتوانظنماید که نم معرف  م 
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 قطعه در مثالً سوی دیگر  نیستظد. ول  ا (well-formed) بظابراین درست ساخت شوند و

یک شئ  ای درباره،زاره صورت کل « fتحت مفهوم  a»،وید مبان  علم حساب م  42

تعریف خاص بیان داریم  حرف  با خاص ویک عبارت اسم  با مفهوم اسب را ا،ر است. مثالً

 ست. ایک شئ یک مفهوم بلکهنه اسب دیگر

 مفهوم باشد. بااین حال به نرر آمو ه ترین شکاف دررسد این تظاقض جدیم  به نرر

این حال  ود. باآن غافل مانده ب چه بسا ا  چظدان جدی ،رفته باشد و را این امر رسد اونم 

فهوم عدد را همچظان براساس همین آمو ه ترتیب وی نخستین رویکرد خویش برای تبیین م

 دهد.م 

 براساس اصل متن  تبيين مفهوم عدد

ی تبیین مفهوم عدد آن بود که خالف پیشیظیان که رویکردی  میظه ورد فر،ه درادست

رویکردی  بان  ( context principle) اصل متن شظاس  به عدد داشتظد  بظابرشظاخت

 پژوهش پیرامون ماهیت عدد دیگر به تعبیر(. Dummet, 1991, 111-12) پیش ،رفت

برای  توانای  آدم . شود رفته  آغا  آن به کار در باید با تبیین معظای عبارتهای  که عدد

رفته باید تبیین  آن به کار   براساس فهم وی ا  عبارت  که عدد دردداشارت به ع داللت و

فراهم آورند  را ای این که درک مفهوم عددهای عددی بر،ردد. اکظون باید پرسید که عبارت

 های  باشد  باید دارای چه ویژ، 

 و سر های اشیاءهستظد  پس هر،اه با نام فر،ه چون اعداد  اشیاء مظرر نخست آن که ا 

های  است که حکایت ،ریک همانظدی های عددی  عبارتترین شکل عبارتکار داریم مهم

ی عبارت ارسطو نویسظده که در همان طور الًمث. (Collinson, 1977, 125) باشظد

همین طور هم در  وجود دارد  ی طبیعیاتاست  همانظدی میان ارسطو و نویسظده طبیعیات

همانظدی  های آن )چهار تا(تعداد ماه میان مشتری و« های مشتری چهار تا استماه»عبارت 

 اعداد وجود دارد. و میان اشیاءبه تعبیر دیگر همانظد  یک وبه وجود دارد. لذا تظاظر یک و
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خواهد فر،ه م  های عددی که برخاسته ا  ویژ،  اول  است ودومین ویژ،  عبارت

 (equinumerosity) قوه بودنهم فرآیظد نرریه اعداد طبیع  را بظابر آن توضیح دهد 

  ،یرد. صورت کلاعداد شکل م  و یک میان اشیاءقوه بودن بظابر تظاظر یک بههم است.

تظها ا،ر  است ا،ر و G قوه با مفهومهم fمفهوم  تواند این ،ونه بیان شود:چظین فرآیظدی م 

 برقرار باشد. Gتحت مفهوم  و fیک میان اشیاء تحت مفهومهمبستگ  یک به

عدد  با =fعدد متعلق به مفهوم  و اما همانظدی بدست آمده ا  این اصل چظین است:

 باشد. Gقوه با مفهوم هم fمفهوم  ظها ا،رت و است ا،ر Gلق به مفهوم عمت

درست همان عدد متعلق به مفهوم « بشقاب روی میز»مثالً عدد متعلق به مفهوم 

ها یک میان بشقابتظاظر یک به تظها ا،ر و این عبارت صاد  است ا،ر .است« مهمانان شام»

 باشد.  ها برقرارمهمان و

علم  مبان  55-62 قطعات هیوم در یویدد ا  قولنقل یک را براساس این مطلب فر،ه

 آن وجهه به که البته جورج کانتور دهدم  لذا آن را اصل هیوم نام کظد.م  بیان حساب

 دهد.ریاض  م 

 نکته اشاره نماییم: این رویکرد باید به دو درباره

 داللت به اعداد طبیع  و روش  است برای اشارت و هئارا این رویکرد هدف فر،ه در -2

وی  .ای برای سهولت بخشیدن به فهم اعداده شیوهئارا دیگر م آنها به تعبیریریف مستقنه تع

معرف  « هاfتعداد »را درقالب صوری « چیز درست به همان مقدار»برای این کار  عملگر 

رابطه  شود که حاک  ا با عالمت = )مساوی( هم نمایش داده م  این عملگر .نمایدم 

بشقاب »مثالً عدد متعلق به مفهوم  ان مقدار چیز خوانده شود.باید هم همانظدی است و

 است.« رومیزی = مفهوم مهمانان شام

 توان دو عبارت را بایکدیگر هم ار  دانست: این جا م  بظابراین در

 ها G ها = با تعدادfتعداد  –الف 
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همان درست  وجود دارد. حال ا،ر Gوجود دارد که  F درست همان تعداد دقیقاً و -ب

 است و یک میان آنها برقراربهیک تظاظر پس رابطه ووجود دارد  Gکه وجود دارد  F تعداد

رکن  دو یک  ا  پس. (Scruton, 1991, 246)اند«قوههم»مفهوم  فر،ه این دو به تعبیر

قوه بودن هم همانظدی دو مفهوم است و قوه بودن واین رویکرد به مفهوم عدد  پظداشت هم

 ت مفهوم است.صفا صفت  ا 

آن استوار است   قوه بودن هم بررکن دیگر رویکرد فر،ه که حت  رکن اول یعظ  هم -0

 توان به همانظدی دوم  اشیاء است. چون ا  مظرر وی تظها هظگام  همانظدی میان اعداد و

اهمیت این موضوع ا  آن  .قرار دهیم اشیاء یکسان  اعداد و عدد حکم نمود که اساس را بر

های تساوی میان نام کوشد تعریف ضمظ  عدد را ا  رهگذر همانظدی واست که وی م حیث 

این همان  اشیاء و  اشیاء بدست آورد. ا  این رو برای با شظاس  مفهوم عدد توسط آدم 

 عهده دارد. سزای  برباعداد نقش 

وقت   ای کل  و تأثیر،ذار در فلسفه وارد نمود که بظابرآنبه این ترتیب فر،ه قاعده

خاص داده  شرایط همانظدی برای اعضای یک ،روه ا  اشیاء فراهم ،ردد  این ،روه به شیوه

 (.Currie, 1982, p.43) شوندم 

 نقد رويکرد اول بررسي و

اعداد نهاده شده  دوش یکسان  یا همانظدی اشیاء و ترین اساس رویکرد اصل متن برمهم

اند چون این باور عداد  اشیاء فیزیک  و طبیع ن تردید مراد فر،ه این نیست که اواست. بد

درباره عدد  تا ه وی باور عموم  .سا دعدد را برآورده نم  دربارهبه هیچ وجه مقاصد علم 

 پذیرد. در باور عموم شوند را هم نم که بظابر آن ،وی  اعداد به درون اشیاء کشانده م 

. پس عدد دو ایده ای است ا  مثالً است« دوچیز»پاسخ مظاسب به پرسش عدد دو چیست  

است ا  یک درخت  یک انسان   بشکه  دو درخت  وعدد یک نیز ایده و مفهوم    دورشی دو

 در این حالت این اشیاء متعلق به عدد مورد نرر هستظد.
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اشیاء این بود که ا  تلق   –این همان  عدد  فر،ه در رسد بزر،ترین انگیزهبه نرر م 

های افالطون  بظابراین اعداد  ایده (.Frege, 1892, 72-3) پرهیز نماید اعداد  افالطون

دهد اعداد همان اشیاء هستظد  آیا نیستظد. اکظون باید دید وی چه دلیل  دارد که نشان م 

 های شئ بودن  باشد تواند دارای ویژ، عدد م 

رای نام خاص  اساس استدالل فر،ه برای اثبات شئ بودن عدد آن است که هر عددی دا

بظابراین وقت   (.Frege, 1968, 49-50) است همچظان که اشیاء دارای نام خاص هستظد

ی معین اهبژیک افقره معیظ  به شود. به واقع به وسیلهسخن ،فته م « عدد یک»مثالً ا  

های یکواقع ،ردد. مراد فر،ه آن است که س  علم ررب متعلقتواند شود که م اشارت م 

 وجود دارد. پس عدد یک  همانظد «یک»نیست بلکه تظها یک مورد عدد  کار ی درمتعدد

 تابد.کبیر  یک نام خاص است که هیچ کثرت  را برنم رعظصر شیمیای  طال یا مانظد امی

،یرد  جان سخن وی آن است که چون مثالً عدد یک ا حرف تعریف معیظ  بهره م 

جزئیت مورد لزوم عدد را به کف  بیرون آمده و ا  کلیت یابد وخود کفای  و استقالل م 

 ه است. بژ،یرد. به همین دلیل عدد یک  اآورد بظابراین نام خاص  به خود م م 

،ر ابعاد دارد  که جملگ  نمایان استدالل فر،ه درباره شئ بودن عدد لوا م مهم 

ند که توسط واژ،ان اهای ها هویتهبژاین که به اعتقاد وی ا پراهمیت اصل متن هستظد. ا 

معیار نحوی  اوالً توان دریافت کهشود م مفرد یا حرف تعریف معیظ  به آنها اشارت م 

به  و (Noonan, 107) اندهبژمقدم برهویت وجودی ا  یعظ  حرف تعریف یا واژ،ان مفرد

ه بکارکرد ارجاع واژ،ان مفرد  ثانیاً تعبیر دیگر پرسش  بان  بر پرسش وجودی تقدم دارد. و

 که نشانگر آمو ه نمایدم  ر ایجاب   یهاعبارت ها تظها درهبژبه تبع آن وجود ا ها وهبژا

های این همان  عبارتهای ایجاب   عبارت نمظرر فر،ه مثال روش تقدم صد  بروجود است. ا 

چظین  در(. Ibid, 108) ها استاست که حاصل حالت ایجاب  وجودی در عبارت

چون هویت  کارکردی همانظد واژ،ان مفرد دارند و  های عددیارههای  است که ،زعبارت

 ه هستظد.بژیابظد پس افردی و خاص  م 
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اساس اصل متن را خود  بر تعریف عدد ترین انتقاد به شیوهها که بگذریم مهما  این

ورد این رویکرد پاسخ به این پرسش است این دسترتوی مهم فر،ه بیان داشته است. ا  مظرر

 نه این که عدد بودن چه شرایط  دارد« همان  برای اعداد چیستشرایط این»که 

(Currie, 1982, 45.)  شود این است که این همان  عددی آنچه در این رویکرد ،فته م

  یک میان دو مفهوم بستگ  دارد. ول  ا  این که عدد چیست  سخظوجود شباهت یک بهه ب

آید. ا  این ی تبیین عدد صفر برنم همانظدی ا  عهدهاین ،ذشته اصل  آید. ا به میان نم 

 تواند براصل هیوم حت  برای تبیین همانظدی عدد تکیه نماید.رو فر،ه نم 

 تعريف عدد براساس مصداق 

آورد تا فر،ه تعریف نوین و رویکرد بحث تعریف اعداد براساس همانظدی  میظه ای فراهم م 

یک تشبیه توجه کظید؛ فرض کظید که الف شبیه ب ئه دهد. بهاودش را ارخقابل پذیرش 

چیزی که شبیه الف است شبیه ب هم هست و برعکس. در این حالت  است پس هر

هم قرار دارد. « شبیه ب»قرار ،رفته  تحت مفهوم « شبیه الف»هرچیزی که تحت مفهوم 

ای مصدا  ا،ر این دو مفهوم  دار های یکسان  دارند. وبظابراین این دو مفهوم  مصدا 

یکسان  به معظ  ذکر شده باشظد پس به واقع ب شبیه الف است. بظابراین الف شبیه ب است 

 باشد.« شبیه ب» همانظد با مصدا ِ مفهوم « شبیه الف»مصدا ِ مفهوم  ا،ر تظهاو ا،ر 

به کار ،رفته شود براساس آن تعریف عدد متعلق  داعدا ای مشابه دربارهحال ا،ر شیوه

این نکته را به عظوان  .«Fیک بودن با مفهوم در تظاظر یک به»ست: مصدا ِ چظین ا Fبه 

 مقدمه در نرر داشته باشید.

 های ذیل یکسان است: دانیم که شرایط صد  عبارتم 

 .است Gهمانظد با عدد متعلق به  Fعدد متعلق به  -2

هوم در تظاظر مف»همانظد با مصدا  « F با یک بودنمفهوم در تظاظر یک به»مصدا ِ  -0

 است. « Gیک بودن با  یک به
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مصادیق  استفاده شود کهمفاهیم  برای توصیف رابطه« قوه بودنهم» حال ا،ر ا  واژه

 را به شکل ذیل با نویس  نمود: 0توان عبارت یک با هم دارد  م شان تظاظر یک به

 « Gقوه بامفهوم هم»مصدا ِ با همانظد است «  Fقوه با مفهوم هم» مصدا ِ  -2

« Fقوه با مفهوم هم»به عظوان مصدا ِ « Fمفهوم »توان ،فت عدد متعلق به م  اکظون

است که آن مفهوم دقیقاً در مورد دو تعریف شده است. برای نمونه عدد دو مصدا ِ مفهوم 

مراد فر،ه آن است که اعداد  به واقع درست شبیه مصدا   .(Ibid, 47) رودچیز به کار م 

 رود.آنها نیز به کار م  ستظد و احکام مصدا  مفاهیم دربارهمفاهیم ه

 نکته مهم  دو

  :(Ibid, 48) مهم اشارت نماییم نکته دو باب این تعریف ا  مفهوم عدد باید به در

« Fقوه با مفهوم هم»بر اساس یکسان ا  عدد  برای  میظه سا ی جهت ارایه تعریف -الف

اند و بلکه وحدت دارند اما ا  حیث مصدا  یک  باید نشان داد که اعداد ا  حیث

تر ا  دیگری ندارد. فر،ه چظین باوری را مصداق  وسیع  لذا یک عدد .تفاوت دارندمفهوم 

دو عدد  nو  mآورد. فرض کظید برای اثبات آن برهان خلف م  داند. وباوری شهودی م 

ظد. با  فرض کظید که الف  های متفاوت  هم باشمتفاوت هستظد و هرکدام مصدا  مفهوم

قرار دارد. در این حالت الف باید مصدا  یک مفهوم باشد که  «mمتظاظر با » تحت مفهوم

« nبا  متظاظر»چیز قرار ،رفته است. ول  ا،ر الف همچظین تحت مفهوم  mتحت آن دقیقاً 

جای ،رفته چیز تحت آن  nخواهد بود که دقیقاً هم مصدا ِ مفهوم  وهم قرار ،رفته باشد  ا

nmاست. واین امر ناممکن است چون   .است 

مفهوم عدد را  (intuitive content)فر،ه بر این باور است که محتوای شهودی  -ب

قوه هستظد پس اعدادی که هم Gو  F،وید: ا،ر مفهوم توان در این تعریف یافت که م م 

توان دریافت که دو عدد این تعریف نیز م  تظد.ا اند یکسان هس Gو متعلق به  Fمتعلق به 
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 Fمتفاوت ا  حیث مفهوم  ا  لحاظ مصدا  یکسان هستظد برای اثبات این امر فرض کظید  

 قرار بگیرد. Gیک با بتواند در تظاظر یک به

همانظد با مصدا ِ « Fقوه با هم»توان نشان داد که مصدا ِ مفهوم براساس این فرض م 

تواند در مورد چیزهای مشابه  که تحت مفهوم است. همین امر م « Gظد با همان»مفهوم 

قرار  «Fقوه با هم»مفهوم تحت  Xقرار دارد نیز صاد  باشد. مثالً هر،اه « Gقوه با هم»

است و بظابراین  G قوه باهم Fخواهد بود. بظابراین پظداشت   Fقوه با هم مفهوم  X،یرد  

X قوه با همG  است. پسX  قوه با هم» تحت مفهومG ».تواند استدالل خوانظده م  است

قرار ،یرد  « Gقوه با هم»چیزی که تحت مفهوم  نشان دهد که هر مشابه  ترتیب دهد و

ها یک چیز نیز قرار خواهد ،رفت. ول  نتیجه همه این استدالل« Fقوه با هم»تحت مفهوم 

 پس تعریف کل  عدد چظین است:  است این که این مفاهیم  مصدا  مشابه  دارند.

 F (Noonan, 2001, 48 ) برای یک Fقوه با مفهوم مصدا  مفهوم هم

 تعريف اعداد خاص 

این بخش باید کارآمدی معیار کل  تعریف عدد در تعریف اعداد جزئ  وخاص سظجیده  در

،اه قوت نرر لگ  آرای پیشین امکان تعریف عدد صفر فراهم نگردید اما نقطهمشود. در ج

  عدد صفر  « Fمصدا ِ مفهوم »فر،ه ارائه تعریف  برای آن است. ا  نگاه وی براساس عملگر 

عدم همانظد با »است که هیچ مصداق  ندارد. کاندیدای چظین مفهوم   مفهوم  مفهوم 

فاقد هر،ونه مصداق  است. چون هرچیزی همانظد با خودش است و چظین مفهوم « خود

قوه با مفهوم عدم همانظدی با مفهوم هم»ت است ا  مصدا ِ است. پس عدد صفر عبار

تظها معظایش این نیست « ونوس صفر ماه دارد»مثالً . (Collision, 1977, 125) «شدخو

ای ماه وجود ندارد تا چیزی به آن نسبت داده شود. دیگر معظایش آن یا مجموعهکه هیچ ماه

 Fر ندارد. بظابراین عدد صفر  به مفهومِ هیچ مصداق  قرا« ماه ونوس»است که تحت مفهوم 

 پیوسته صاد  باشد.« هیچ مصداق  قرار نگرفته F یر مفهوم »تعلق دارد  ا،ر این قضیه که 
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 کارکرد جانشيني 

به عامل جانشیظ  هم « Fمصدا  مفهوم »برای ارایه تعریف اعداد جزی  افزون برعملگر 

آید یا آن که ه چگونه عدد یک پس ا  صفر م نیا  داریم. تا برای نمونه بتوان نشان داد ک

 mفاصله پس ا  ب  n عدد»نگاه فر،ه  شود ا عدد دو چگونه جانشین عدد یک م 

 معظای  مشابه با عبارت )الف( ذیل دارد:« آیدم 

 است و f  nعدد متعلق به  قرار ،رفته )مصدا ( و F یر مفهوم  Xمثالً  ابژه -الف

 است.  mاست همان « Xاما نابرابر با  fقرار ،رفتن تحت » عددی که متعلق به مفهوم

خواهد براساس رویکرد جانشیظ   در عبارت الف  دو مفهوم متفاوت وجود دارد و م 

،ردد. این دو مفهوم عبارت است پس جانشین آن م  mتر ا  بزرگ n نشان دهد که

 است ا : 

و مصدا   ابژهتحت این مفهوم  «Xو برابر با  Fقرار ،رفتن تحت مفهوم »مفهوم  -2

X عدد  قرار دارد وn قوه با خود این مفهوم  به آن تعلق به عظوان مصدا ِ مفهوم هم

 دارد. 

آنچه در  تحت این مفهوم هر .«Xو نابرابر با  Fقرار ،رفتن تحت مفهوم »مفهوم  -0

مفهوم  به عظوان مصدا ِ mعدد  و .Xشود ول  به جز مفهوم اول  وجود داشت دیده م 

 قوه با این مفهوم به آن تعلق دارد.هم

،ردد. جانشین آن م  mبودن ا   براساس تعریف عدد و به خاطر بزر،تر nنتیجه  در

 است. X ابژهدارای  nچون عدد 

 شکل ،رفته و با باور« مصدا ِ مفهوم»این الگوی صوری که با استفاده ا  عملگر 

راهم آورد. برای نشان برای تعریف مفهوم اعداد فای جانشیظ  اعداد همراه ،ردید   میظه
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 ،ردیمیک  دوباره به عبارت الف  با م  مورد اعداد صفر و ا  تعاریف  در ایدادن نمونه

(Currie, 1982, 50) . 

خود صفر را  Xبه جای  قرار دهید و« همانظد با صفر»مفهوم « Fمفهوم »به جای 

شود: یک مفهوم همانظد با صفر وجود دارد و یک  قرار دهید. حال  عبارت الف خوانده م

« همانظد با صفر»به نحوی که عدد متعلق به مفهوم  .شئ تحت آن قرار دارد  یعظ  صفر

قرار ،رفتن تحت مفهوم همانظد با صفر ول  »است و عدد متعلق به مفهوم  nعدد 

قرار ،رفتن »عددی متعلق به این مفهوم است:  mاست. به واقع  m« ناهمانظد با صفر

روشن است که چیزی تحت این «. تحت مفهوم همانظد با صفر اما نا همانظد با صفر

عددی است که  nمفهوم به ظاهر متظاقض نیست پس عدد متعلق به آن صفر است. و 

ای )عددصفر( تحت آن قرار ،رفته  ابژهاست یعظ  « همانظد باصفر»متعلق به مفهوم 

ب  فاصله پس  nدانیم که معظای عبارت الف این بود که  و م   عدد یک است.nبظابراین 

شود که عدد یک ب  فاصله پس ا  صفر آید پس براساس تعریف باال نتیجه م م  mا  

 آید.،یرد و جانشین آن به شمار م قرار م 

 نامتناهي بودن اعداد طبيعي 

که هرعدد  مبان  علم حساب در صدد نشان دادن این است 10-2های فر،ه در قطعه

متظاه  یک جانشین دارد و بظابراین به طور نامتظاه  عدد وجود دارد. روش وی در 

 عهده ،رفته است. ربدشواری  اثبات این مطلب به غایت دقیق است و وظیفه

و عدد متعلق   fعددی متعلق به مفهوم  mبظابراین روش باید نشان داد که ا،ر مثالً 

دست یافته و  «عدد n تعداد مجموعه» ظجا به مفهومباشد  ا  ای mجانشین عدد  fبه 

است. مثالً  mجانشین ب  واسطه  عددی که متعلق به این مفهوم باشد  نشان داده ایم 

است وعدد یک متعلق به  «با خودش چیزی ناهمانظد»عددی متعلق به مفهوم  صفر 
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د با صفر یا ظانهم»متعلق به مفهوم  عدد  0است. همچظین عدد « همانظد با صفر»مفهوم 

 همین طور. و «یک

جانشین داشتن در همه اعداد طبیع   ایم. اوالً را ثابت کرده به واقع در ایظجا دو چیز

 عدد عدد صفر یک جانشین دارد.براین اساس جانشین مثالً ثانیاً  امری موروث  است و

m ِ ا  مجموعه ی عضو»قوه با مفهوم مفهوم هم عبارت است ا  مصداn عدد» (Ibid, 

ا   یعضو»است که متعلق به مفهوم  mبه تعبیر دیگر عددی جانشین عدد  (.51

 باشد. «عدد nمجموعه 

 اعتبار تعريف عدد طبيعي 

 رد ،یقرار م « fوم داد طبیع  تحت مفههمه اع»داد طبیع  براساس الگوی تعریف اع

اس  چه اس رب ده عم قاآورد که اعتبار این الگو یا بهتر بگوییاین پرسش را پیش م 

 ودشرا نهاده م و بر دوش روش استقاری این الگه اعتبوار است. ا  مظرر فر،است

(Heck, 1998, 775 )شودنشان داده م  در استقراء:  

 .،یردقرار م  f صفر تحت مفهوم -2

 قرار ،یرد. Fنیز تحت مفهوم  m+1 قرار ،یرد  Fتحت مفهوم  mا،ر عدد  -0

قرار ،یرد. و  Fعدد طبیع  است ا،ر و تظها ا،ر تحت مفهوم  «یک»یف  بظا به تعر

  :است که مفهوم  Fمفهوم 

)(1– آن صفر قرار ،رفته است. تحت 

)(2–  هر،اه تحت مفهومF ًعدد مثال  m  قرار ،رفته باشد  چون جانشین داشتن

 ،یرد.قرار م هم  m+1  ن مفهوماعداد  موروث  است پس تحت ای

در مورد عدد طبیع  معتبر است  ا،ر مفهوم  توان نتیجه ،رفت که برهان استقراءم 

F  ،شود تحت هرآنچه که عدد طبیع  خوانده م  ( باشد و0) ( و2های )دارای ویژ
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متعلق به مفهوم ب باشد و  قرار ،یرد.فرض کظید الف ('2)و ('1)های موجود در ویژ، 

که به « عدد طبیع »باشد. دراین صورت مفهوم  ('2)و ('1)های فهوم ب دارای ویژ، م

 واقع شرط ال م و کاف  این مفهوم است چظین است:

 تردید عدد صفر تحت مفهوم عدد طبیع  قرار دارد.ب  – ''(1)

قرار  تحت آن هم m+1  تحت این مفهوم قرار ،یرد mهر،اه عدد مثالً  –''(2)

 ،یرد.م 

 باید یک عدد طبیع  باشداست م  ('2)و ('1)هایدارای ویژ،  mچون  پس

(Ibid.) 

 نکته پاياني 

( truth of logic)ای ا  مظتقدان فر،ه در ،ذشته اصل هیوم را یک صد  مظطق پاره

شوند و های علم حساب پیامد یک صد  مظطق  م کردند. در این حالت صد تلق  م 

،ردد. امرو ه دیگر کمتر کس  به این مظته  م فرجام  ،رای  بدعدد به مظطق فلسفه

باور پایبظد مانده است. به خصوص آن که خود فر،ه چظان که پیش تر بیان داشتیم 

 تعریف مفهوم عدد بر اساس اصل هیوم را مورد نقد قرار داد.

تواند تعریف مظاسب فلسف  برای مفهوم رسد اصل هیوم در صورت  م به نرر م 

ع  باشد که پیش ا آن که چیست  مفهوم عدد را تبیین نماید درباره چیست  عدد طبی

قد است که اصل هیوم  اصل  تها توضیح دهد. مایکل دامت با بیان این انتقاد معمصدا 

 ,Ibid) ناسا ،ار نیست اما در حدود کارآی  آن برای تبیین مصدا   تردید وجود دارد

 Gهمان عدد متعلق به مفهوم  Fمتعلق به مفهوم  در اصل هیوم که بظا برآن عدد(. 776

تقدم را   قوه باشظد  برای تعریف مفهوم عددهم G و Fهای مفهومو تظها ا،ر است  ا،ر 

داده است. در حال  که شیوه صحیح تعریف  اساس را بر مصدا  قرار « مفهوم»به 
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ا،ر چیزهای است ا،ر و تظها  Gهمان مصدا   Fدارد که مصدا  دهد و بیان م م 

 .قرار ،رفته باشد G و Fمشابه  تحت 

 توانم تاکید داشت دهد که وی در تعریف عدد نشان م « مفهوم»تأکید فر،ه بر 

و مراد  .ی علم حساب را با مدد ،رفتن ا  مفاهیم مظطق  تبیین نمودهاد محتوای ص

  وار شوداصول اولیه مظطق  است اساس های علم حساب بروی آن بود که هر،اه صد 

 پذیر است.امکانهای مظطق   بظا بر شیوه استظتاج آنها

 نتيجه 

این مهم  ن پرداخت  ودباید به بررس  شرایط عدد بو  برای پاسخ به پرسش عدد چیست

شظاس  خاستگاه پذیر نیست. چون در قلمرو شظاختشظاس  امکانه معرفت در حو

دهد که عدد بظا بر چه ،یرد و نشان م پظداشت و تصور ما ا  عدد مورد بررس  قرار م 

روانشظاخت    یهافت مهم نرر،اهآشود. های شظاخت  به ما داده م ای ا  رویهشیوه

شئ   تفکیک میان مفهوم وبا عدد همین است. اما فر،ه  ،رای  درباره  و انتزاعی،راتجربه

سا د. جدا م شود  را ا  هم عدد به چه چیزی نسبت داده م  پرسش عدد چیست  و

های فلسفه تحلیل   بان و با مدد ،رفتن ا  مایه نقطه عطف رویکرد وی همین است. او

یک مفهوم نسبت ترین خصلت عدد بودن آن است که عدد بهاصل متن نشان داد که مهم

مصدا ِ  Xعدد مثالً »شود. ،رچه رویکرد دوم وی که عدد را براساس الگوی داده م 

آید  اما کظد  پیش روی قابل مالحره ای به شمار م تعریف م « Xقوه با مفهوم هم

،رای  ،رایش وی به مبان  مظطق  در تبیین مفهوم عدد  نرر،اه وی را به آفت مظطق

مفهوم نهاده شده و ا  تعریف مصدا  اثری  سا د چراکه اساس تعریف عدد  بردچار م 

 د.شودیده نم 
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