
1 
 

 

 تحلیلیِ متاخر و فلسفۀ وین حلقۀمتافیزیک، 

 
 6/4/39روز جمعه، مورخ:  ،سایت رادیو زمانه ع:منب

 
پیش از این در سایت  است که "فلسفه تحلیلی و متافیزیکی اندیشی "و  "فلسفه تحلیلی چیست؟ "مقاالت  ۀاماین مقاله در اد

یا، ریشه های فتحلیلی بر اساس جغرا ۀفه تحلیلی، تعریف فلسففلس و ثغور آن مقاالت، حدود. در دانه رادیو زمانه منتشر شد

 اشته شد. در ادامه، مقوماتِذگ یشی به بحثتحلیلی و تلقی آبای فیلسوفان تحلیلی از متافیزیکی اند ۀفسانگلیسی فل -اتریشی

 ر سنتوم قرن بیستم دد ر نیمۀبه مباحث متافیزیکی د الِاقب یشی،حلقه وین و تلقی اعضای این حلقه از متافیزیکی اند ۀفلسف

 ی شود. اشته مذفلسفه تحلیلی به بحث گر پیداییِ فرگه د« اصل بافت»و اهمیت « چرخش زبانی» تحلیلی، همچنین 

 اری می کنند:ذد عنوان  مختلف نام گبا چنحلقه وین را فلسفۀ 

 1فلسفه علمی .1

 2نگاه علمی به جهان .2

 پوزیتیویسم منطقی .3

 3. تجربه گرایی منطقی4

فته اعضای حلقۀ وین از منظرهای مختلف بسط یا دزنمتاقیزیک  دکه چگونه نق دادبر مبنای این عناوین می توان توضیح  

زیر ، به قرار دندفلسفۀ تحلیلی وام  گرفته بو متاقیزیک، که از آبای در نقدقی پوزیتیوست های منط ه آموزۀ محوریِاست. س

 است:

 .دنده بودادو راسل آن را بسط  که فرگه دید.منطق ج1

، تمام ضرورت ها همان رسالهمطابق با آموزه های   4بی معنایی تمام ضرورت ها و بسط آن. ربارۀد رساله. آموزه های 2

: » دمی گوی 53356فقرۀر د. به عنوان مثال، ویتگنشتاین دمعنا و معرفت نمی کنن هدنسبت به عالم خارج افاو   دهستن5گویی 

                                                           
1. Scientific philosophy 

2. Scientific Worldview 

. دناختدبه بیان چگونگیِ تبیین عالم از منظر خویش پر در مانیفست خود. آنها دندمنتشر کر 1222ر دنام اعالمیه ای است که اعضای مهم حلقۀ وین « نگاه علمی به جهان»

  .ده بر می گیرداجتماعیِ فیلسوفان حلقه وین پر -ر واقع از انگیزه های سیاسید  1222اعالمیۀ 

3.  Logical empiricism 

تافیزیکیِ اثر ویتگنشتاین م داشته است. اعضای حلقه وین بیش از هر چیز تحت تاثیر صبغۀ ضدحلقه وین تاثیر گیگر بر آراء اعضای دبیش از هر اثر  فلسفی -رساله منطقی.   4

 . دندربارۀ منطق و ریاضیات هم بهره برد؛ اگر چه از توضیحات وی دقرار گرفتن

5. tautology 
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رورت های که تنها ض دازدیگر نیز به بیان این اصل می پردر فقراتی د«.  ، ضرورت منطقی استدارد دتنها ضرورتی که وجو

ی توان نتیجه معنا و یکسره همان گویی است، م دفاق رساله رد با توجه به اینکه منطق   . دفاع هستندفی قابل فلس منطقی از لحاظ

ین بر گزاره وحلقۀ  دیگری از نقدی د. این اصل، صورتبندهمان گویانه یا بی معنا هستن دتنها ضرورت های موجوگرفت  که 

 است.  به روایت کانت پیشینی -های ترکیبی

است.  رسالهر دتصویری معنا  برگرفته از نظریۀ 2یریذاری حلقه وین یا اصل تحقیق پدتئوری معنا 1. نظریه تصویری معنا.3

 .دیر باشنذر عالم خارج تحقیق پدکه علی االصول  دار هستندی معنارویری، تنها امذبر اساس اصل تحقیق پ

به . دهمیمتافیزیک را به روشنی ف دربارۀ نقدی توان رای فیلسوفان حلقه وین یگر مدر کنار یکدن این سه اصل دادبا قرار 

معنا یا  دفاق« دهیچ می هیچ» گر نظیر دست کم برخی از جمالت هایداری، دمعنا ربارۀدوین  عنوان مثال، مطابق با نظر حلقۀ

ر نتیجه، این د. یرذیر است و نه اثبات پذپکه نه ابطال  دمتافیزیکی را نوعی شعر می انگاشتن عاویِدمهمل است. ایشان اینگونه 

که نظر  ت اشدتوجه  در عین حال باید. دعاطفی برانگیزاننر نظ انسان را از دمی توانن د؛ هر چندعاوی، مهمل یا بی معنا هستند

اِیر  ایی فلسفه تحلیلی است.  بعضی از فیلسوفان از جمله کارنپ ودربارۀ متافیزیک، منحصر به مراحل آغازین پیدوین حلقۀ 

نظیر هانس گالک  کسانی د؛ هر چندکر دچنین نقاینکه تنها از منظری پوزیتیویستی می توان متافیزیک را  دندبر این باور بو

 .دانندوی بر متافیزیک می  دربارۀ متافیزیک را همزمان  متاثر از نیچه و نقدوین  رای حلقۀ

نیز  3دان آکسفوره ای از فیلسوفدو ع دمتافیزیکی، منحصر به حلقۀ وین نبو دتحلیلی، باور به آرا ض ایی فلسفۀدر آغاز پید

ه . راسل اگر چه پاره ای از آرای حلقدکر دمتافیزیک یا دربارۀ نقد. عالوه بر این، می توان از رای راسل دندیشیدچنین می ان

را  متافیزیک داخت. اگر نقدمتافیزیک پر د، به گونه ای به نق4«نظریه انواع»ن دبا مطرح کرر عین حال  د، دوین را بر نمی تابی

 دیشی است؛ هر چندنمتافیزیکی اان دم، راسل نیز از جمله منتقانیدب یعیات متافیزیکداللت شناسانه و زبانی به مدبه معنای نگاه 

علم  قِایی علم از فلسفه، طرح فلسفه به عنوان منطدربارۀ جدعای متافیزیکی نیست.  راسل دهر گونه ا دّنظریه انواع، مستلزم ر

یزیکی را یکسره عاوی متافد؛ اما بر خالف آنها، دل بودهم بهام، با پوزیتیوست های منطقیزبان فلسفه از ا بر پیراستنِ دو تاکی
                                                           
1. Picture theory of meaning 

2. Verifiability principle 

و تطور  «زبان روزمره »که به . فیلسوفانی دندفعالیت می کر دانشگاه آکسفوردر دهه های چهارم و پنجم قرن بیستم در دکه  د، فیلسوفانی انداز فیلسوفان آکسفور دمرا.  3

 .  درتوان  به جان آستین و گیلبرت رایل اشاره کی می د. از جمله فیلسوفان مشهور آکسفوردندازی می کردر این باب نظریه پردو  داشتندر آن عنایت تام دمعانی واژگان 

4.  Theory of Type 

. به عنوان  دنه معنا نمی کدرست ساختی الزاما افادر نتیجه هر جمله د. دار تفکیک کردب یا معنادق و کدرست ساخت را از گزاره های قابل صدگزاره های  دطبق این نظریه بای

،  نشان می «تشاه  کنونی فرانسه تاس اسدپا» راسل با تحلیل  جمله  .دتفکیک می کن آن «  ساختار طبیعی» را از « ساختار منطقی جمله» ، «اللتدر باب د» ر مقاله دمثال، راسل 

غیر تاس   دراتاس  و همۀ اف دکه اگر ما فهرستی از همۀ  افرا ده، تحلیل راسل بیان می کند. به زبانی ساداردهیچ معنای محصلی ن یرست ساختدکه چگونه  چنین جمله ای  دهد

م تفطن به این ده نتیجه عشاهی نیست. این اشتبادلیل که نظام سیاسی کنونیِ فرانسه پاد، به این داردو فهرست قرار ندر هیچ یک از این  دشاه کنونی فرانسه دکنونی تهیه کنیم، پا

ر مقام د«  کسای»طبق  ساختا ر منطقی جمله،  یک موضوع نشسته است.   ، به جای داردر ساختار منطقی جمله،  شان محمولی  دکه « شاه کنونی فرانسهدپا»واقعیت است  که 

وقتی  ،دارد «یترکیب عطف».چنین گزاره ای که  دادر مقام محمول جمله به وی نسبت دن را دو تاس بو  شاهیدو صفت  پادکه می توان  هم زمان    دارد دجمله  وجوموضوع  

ب د، جمله فوق کادشاه کنونی فرانسه باشدکه پا داردن در جهان خارج  وجود«  ایکسی» . حال، از آنجا که هیچ دق باشندکه همزمان همه مؤلفه های آن صا دبو دق خواهدصا

 اشته است.    دگزاره ها توجه  نِ پاره ای ازداست.  می توان گفت که راسل، پیش از ویتگنشتاین، به بحث از بی معنایی یا مهمل بو
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. بنابر رای برخی از دیش بود، متافیزیک ان1کلیات د، از قبیل باور به وجودپاره ای از نظریات خور دانست و دباطل نمی 

راسل است. بنابر  2از لوازم منطقیِ نظریه اتمیسم منطقی ویتگنشتاین   رسالهر دمیان زبان و جهان  عای همریختیِدشارحان، ا

 ، متافیزیکی است. ده شدادتوضیح  رساله در مورداین، آرای راسل، به همان معنا که 

ین، راسل ایی آن، به بررسی آرای فرگه، مور، ویتگنشتادر آغاز پیدرباره متافیزیک دتحلیلی  رک موضع فلسفۀدبه منظور 

ی ربارۀ متافیزیک الزاما رای همه پیشگامان  فلسفه تحلیلدز نظر تاریخی، رای حلقه وین یم که ادیدم و اختیدو حلقه وین پر

ر د؛ دندمی کر دهه های آغازین فلسفه تحلیلی، فیلسوفان با تکیۀ صرف بر بحث های زبانی، متافیزیک را نقدر ده است. دنبو

 ستور کار بسیاری ازدر  دتحلیل و پاالیش منطقی یا مفهومی زبان،  . دبسیار توجه می ش 3وره به مغالطه اقنوم سازیداین 

ر دن و رایل آستی د، اعضای حلقه وین و کسانی مانن -ورۀ فلسفه ورزیدو در هر د  -وره، نظیر ویتگنشتایندفیلسوفان آن 

، مسائل فلسفی داردر شکل گیری و جهت گیری فلسفه تحلیلی اهمیت بسیار دوره داین  داشت.  هر چندقرار  دسنت آکسفور

به  ستیابیدو برای  دوره باقی نمی ماندبه مسائل و روش های این  دودمح دهه های بعدر دو روش های پاسخ گویی  به آنها  

و ظهور کواین پی  1251هۀ دنرا تا مسیر آ دمتافیزیک، بای دقیق تر از فلسفۀ تحلیلی و نسبت  آموزه های آن با نقدتصویری 

تور کار فلسفه سدر دشناسیِ طبیعت گرایانه خویش، مسئله ای متفاوت را  دپوزیتیویسم و طرح وجو دبا نق واینگرفت. ک

 . دان بر آمدر پی پاسخ گویی بدو با روشی متفاوت  داردتحلیلی قرار 

 اختدآرای حلقه وین و تجربه گرایی پر درا نوشت و به نق «و حکم جزمی تجربه گرایید» مقاله مهم  1251ر سال دن یکوا

 ای متفاوت از قرائتاصلی بحث کواین این است که می توان تلقی نکتۀ   4.دادست دو تلقی طبیعت گرایانه ای از هستی به 

رفا معطوف را ص دهن خوذمتافیزیک ،  درنقداشت. به باور کواین،اعضای حلقه وین دژی وربه گرایان از انتولحلقه وین و تج

لقه وین آرای ح داز کواین، برخی از فیلسوفان به اقتفای وی، به نق  د. بعده اندت اقنوم سوزی کربه کشف انواع مغالطا

الش برای پیراستن هر گونه ت نِدبو ده مندر باور به فایدیر کریپکی، ظیگر از فیلسوفان تحلیلی ندن و برخی یا. کوداختندپر

متافیزیکی و  تمام سؤالهای ، اما تقلیل و کم اهمیت  انگاشتنِدندل بودست با حلقه وین همدطاتی از این تفکر فلسفی از مغال

از  ان، اعضای حلقه وین تنها یک تلقی ممکندرخی از ناقه بد. به عقیدیرفتنذیشه را نیز نمی پدر تاریخ اندشناختی دوجو

نظر  داز متافیزیک را م یگر تلقی های ممکن و متصوردر عین حال می توان د، داشتندر نظر دشناسی را دمتافیزیک و وجو

رفتن اشیا و چگونگیِ قرار گ بر بررسی ر عالم خارج، فرعِد  لول آنهادواژگان و ممیانِ ایشان، بررسی نسبت  د. به نزدادقرار 

رسشی پهمچنان  رغم ترک موضع استعالیی،  به ر عالم خارج،در عالم است.  پرسش از چگونگی قرار گرفتن اشیاء دآنها 

ر این . کواین و فیلسوفان متاثر از وی بداردر بر دهمزمان همۀ پیش فرض های یک نگاه تحلیلی را  دمتافیزیکی است؛ هر چن

                                                           
1. universals 

2. Logical atomism 

3. Reification fallacy 

 اقنوم سازی به معنایِ هویت بخشیِ انضمامی و عینی به امورِ انتزاعیِ زبانی است.

 ،’Two Dogmas of Empiricism ‘ ه است. د، ویژه فلسفه تحلیلی به چاپ رسی3-8، شماره ارغنون ر مجلهدیعی ؛ این مقاله با ترجمه منوچهر ب 4
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ن، اژگاو بهتر است به جای سخن گفتن از از و دشناسی نیز بحث های طبیعت گرایانه کردربارۀ وجودکه می توان  دندباور بو

هر  دو نفی و طر دارندش ها صبغۀ فلسفی ساین سنخ پر 1،طبیعت گرایانه شناسیِدوجو از اشیاء سخن بگوییم. از نظر قائالن به

 یشی خطاست.دگونه متافیزیکی ان

رار گرفت. ستور کار فیسلوفان تحلیلی قدر دشناسی در پی مقاالت کواین، تلقی طبیعت گرایانه از وجودو  دبه بع 1251از 

که « ؟دارند داساسا چه انواعی از اشیاء وجو: » دو پرسش محوری پاسخ گویندبه  د، فیلسوفان می کوشندیداین تلقی ج رد

 «.ات این انواع چیست؟ذطبیعت یا »  همچنین پرسشِ شناسانه است ودپرسشی  وجو

امه دا  3ات گراییذو احیای نوعی از  2ضرورت های پسینی ، کریپکی پروژۀ فلسفی کواین را با بحث ازدبه بع 1231هه داز 

ات گرایانه به ذی د، رویکرده اندکه فیلسوفانی چون راسل مطرح کر 4توصیفی بر خالف  تعاریف  د. او می کوشدهدمی 

ه عالم ارجاع آنها ب زبانی و  نحوۀواژگان  اللت شناسانه میان د. به باور کریپکی، ارتباط داشته باشد 6اللت دو  5مسئله معنا

 ت و این واژه به این خصوصی رک می کنیمدرا ر شیئ  دما یک خصوصیت مشخص است  داتی است. وی معتقذخارج، کامال 

این است و می وک پرسش ومیندات گرایی توسط کریپکی به نوعی پاسخی به ذ. احیای داللت می کندر خارج داتی شیئ ذ

 انست.دتحلیلی ر فلسفۀ دوم تفکر دله توان آنرا آغاز مرح
قی ، فلسفه ورۀ غلبه  پوزیتیویسم منطدر دفلسفه تحلیلی، و به طور مشخص  اییِدای پیدر ابتداست  دهیالری پاتنم معتق

ه است. دیزیک شل با متافدیل به جنبشی همداشته است؛ با این حال اخیرا این فلسفه تبدمتافیزیکی  دتحلیلی موضعی ض

ایش آن و دازپیر آغدتحلیلی چه  ، خصوصیت غالب فلسفۀاست خصومت نسبت به متافیزیک  دقهمچنین، هانس گالک معت

گان دماینیشۀ برخی از ندخصوصیت ان دمی توان دانست، هر چندر حال حاضر نیست و نمی توان آنرا وجه ممیزۀ این فلسفه دچه 

مان فلسفۀ . اما پیشگادمی توان به طور خاص به پوزیتیوست های منطقی اشاره کر در این مورد؛ دمهم این سنت فلسفی باش

سویه  داجیشه کثیری از آنها ودو ان ده اندنکر دپنجاه، متافیزیک را به طور کامل نفی و طر هۀدپس از  تحلیلی و جریان غالبِ

ای یشی به معنای رجعت به سنت هدزیکی اناشت که این نحوه از متافیدعنایت  دبایر عین حال  د متافیزیکی است. های 

 شته نیست. به عنوان مثال، کواین کامال تجربه گراست  و به هیچ وجه تفکیک میان گزاره های تحلیلی و ترکیبیدمتافیزیکی گ

ورتی که متافیزیک را به اقتفای بحث های زبانی به ص دنق . اما این فیلسوفان تحلیلی،دیرذ، نمی پداردرا که نسب نامه کانتی 

ی دورتبنص یگریدشناسی را به نحو دو نگاه به متافیزیک و وجو دانندرست نمی ده، دادقرار  دستور کار خودر دحلقۀ وین 

   . دمی کنن

                                                           
1. naturalistic ontology 

2.  analytic a-posteriori 

3 essentialism 

4. descriptive definition 

5. meaning 

6. denotation 
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آنها  فیسوفان تحلیلی  و آموزه های فلسفی ر میان تمامِدمشترک متافیزیک  را خصوصیت  دو ر  در نتیجه نمی توان نقد

  انست.د

 چرخش زبانی
. داخته اندربه تحلیل منطقی و مفهومی زبان پمتافیزیک،  دبنابر نظر رورتی، عموم فیلسوفان تحلیلی، عالوه بر نق

است می توان این تلقی را وجه  دو معتق دمی کن دیا 1چرخش زبانی از این نحله فلسفی با عنوان نحلۀ 1268ر دوی 

 انست.دمشترک میان فیلسوفان تحلیلی 

ل فلسفۀ ر مقابدزبان که همان نقطه کانونی و محوری چرخش زبانی است، به یک معنا  ۀامت، فلسفدمطابق با رای 

ار شناسی دیدر سنت پدارشناسی.  دیدومی به سنت پد؛ که اولی متعلق است به سنت تحلیلی و دقرار می گیر 2یشهدان

 .دازدیشه به زبان می پردیشه است، اما سنت تحلیلی به جای اندو ثغور ان دودمسئله اصلی ح

گه و خصوصا فر مبتنی بر آراءر سنت تحلیلی دایی معانی واژگان دزبان  و نحوۀ پی ربارۀدیکی از تلقی های رایج 

ن آن شرط تکویتحلیلی و  بخش فلسفۀاست.  بر اساس این تلقی، چرخش زبانی، قوام  3او بر روانشنایی گرایی دنق

اصل » ، سرچشمه های فلسفه تحلیلی  ر کتابد.  وی دی می کنداصلی صورتبن عایِدر پنج مدامت آنرا داست که 

اوانی اصل بافت، اهمیت فر ،امتد. از نظر داندفرگه را سرآغاز چرخش زبانی و قوام بخش فلسفۀ تحلیلی می  4«بافت

آیا  دازتا روشن س دازدگالک به بررسی این تلقی می پرهانس  تحلیلی به فلسفه است.  دسرآغاز رویکر و دارد

الب پنج ر قده را به لحاظ منطقی داین ای ؟ گالکدمعرف فلسفه تحلیلی باش خصوصیتِ دچرخش زبانی می توان

 :دهدبررسی قرار می  ده و آنرا مورداصل زیر بازسازی کر

 یشه است.داصلی فلسفه، تحلیل ساختار ان وظیفۀ .1

 .دمتمایز از ساختار تفکر باش  دیشه بایدساختار ان .2

 یشه است.دزبانیِ ان یشه، تحلیلِ ساختارِ بیاندرست تحلیل ساختار اندتنها راه   .3

 بنیان فلسفه است. ، زبان ر نتیجه فلسفۀد .4

اللت دین معنا که جمله به لحاظ  د، ب5است از زمینه گرایی امر محوری برای چرخش زبانی عبارت .5

 است.  دی خوم بر اجزادشناختی مق

 

                                                           
1. Linguistic Turn 

2. Philosophy of thought 

3. psychologism 

4. Context Principle 

5. contextualism 
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ونگی بیانگر چگامت دی است، از نظر داصل بع مۀدو هر یک مق دیگر می آینداز پی یککه این اصول پنج گانه           

 زبان است.  یشه به فلسفۀدان ول از فلسفۀدع

است. آنچه  ر یک سیاق قابل فهمداصل بافت فرگه عبارت است از اینکه معنای یک واژه تنها به مثابه جزئی از یک کل یا 

، «قرمز»مستقل از متن. به عنوان مثال، واژه  یک واژۀ یک شیئ زبانی یا یا  دنه یک اتم منفرم است، سیاق است در فهم مقد

یگر د ه ودچار تحوالت شد ر طول زمان د . اصل بافت فرگه ده میشودفهمی« است کیف قرمز» ر جمله هایی از قبیل دتنها 

 1.ده اندی های متفاوتی ارائه کردفیلسوفان نیز این اصل را با صورت بن

به کل گرایی  ، اللت شناختیدفرگه به مثابه یک اصل  زمینه گراییِ عنان با زمینه گرایی است. بسط منطقیِ اصل بافت هم

مام امکان تنِ دکرو با لحاظ ر سیاقی وسیع تر داللت شناختی، اصل بافت را د.  کل گرایی دانجامی کواین 2شناختیِاللت د

ر دن آ نِدادر صورت قرار دعا تنها دمعنای یک م، . از نظر کواین دی می کندکل گرایانه صورتبن های منطقیِ یک رابطۀ

لیل، وی تفکیک میان گزاره های ترکیبی و تحلیلی را موجه دشبکه یا زنجیره ای از گزاره ها و مفاهیم ممکن است. به همین 

ر . اگدرا فرا می خوان دموجو دشواه رک یک امر، همۀدکه برای  دکنرا به محکمه ای تشبیه می هن ذانست. کواین دنمی 

ر دین فیلسوف ترد، آنگاه سرآمدارای اهمیت باشدتحلیلی  ر فلسفۀدایانه تفکیک میان چرخش زبانی و چرخش طبیعت گر

 علم محور کواین  از مهمترین و فلسفۀ. دبو در چرخش طبیعت گرایانه، کواین خواهندچرخش زبانی، ویتگنشتاین، و 

 ر قرن بیستم است. دمعتبرترین گرایش های تحلیلی 

ا به عنوان نرفلسفۀ تحلیلی، آ ر تکویندنقش اصل بافت و چرخش زبانی  یت فراوانِمهیرش اذبه رغم پ،ک گالهانس 

صل بافت، پیش تاریخی، ا . به باور او، از نظردیرذر میان تمام فیلسوفان تحلیلی نمی پدو مشترک  دخصوصیت منحصر به فر

 3.ده بودفرگه نیز به شکلی متفاوت مطرح ش از

 ی خواهیم گرفت. یگر پدر جستاری دناسی گرایی و تفکیک میان علم و فلسفه به روایت فیلسوفان تحلیلی را روانش دنق

 

 

    

 
   

                                                           
می  به نظر ور است. دچار دبر آن این است که اصل بافت  دهای وارده است. از جمله نقده و صورت های منقح تری از آن ارائه شدش دهایی بر اصل بافت فرگه واردنق .  1

 . در تکوین معنا، حل کرد« ندورزی »بر نقشِ  دعت یافته تر نظیر بازی زبانیِ ویتگنشتاین و با تاکیسیاق وس  و ر یک متن دل را می توان کاین مش درس

2. Sematic holism 

 درین واحشناختی، کوچک تدر کل گرایی وجوداللت شناختی. دشناختی و کل گرایی د: کل گرایی وجودو نوع کل گرایی سخن گفته می شودتحلیلی از  ر فلسفۀد

از کل  رساله ردهای الیب نیتس. ویتگنشتاین  دمونا دمانن دجزء و  نه یک اتم منفر دمیان چنر اساس مجموعه ای است متشکل از چینش و روابط در جهان خارج، دانتولوژیک 

 انست. دو هم بر حلقه وین رساله ی هم بر داللت شناختیِ کواین را  می توان نقد. کل گراییِ دگراییِ انتولوژیک آغاز می کن

 .ده بودن معنا را طرح کردی خاصی از وابسته به سیاق بود، صورتبنداری خودمعنا ر نظریۀدبه عنوان مثال، جرمی بنتام، سالها پیش از فرگه   3.


