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  خالصه:

های خاص در مقابلِ  انگارانه در معناشناسی نام کنم. هدف نخست دفاع از دیدگاه محمول یمن در این مقاله دو هدف را دنبال م

به نحوی اجمالی و  The Varieties of Referenceاز کتابِ  ۱۱نز است. اونز این استدالل را در فصلِ وَاِ ترِاستداللی از گَ

دار کالسیک  های دامنه شده در بحث های مطرح استدالل ی الفِ عمدهکند. برخ انگاری اقامه می یلر برج از محمولاگذارا برضدِ روایت ت

های خاص نیست. اونز در عوض بر کاربردهای  انگاری، استدالل اونز ناظر بر کاربردهای محمولی نام نفع یا برضدِ محمول و اخیر به

، به دلیل غفلت این کاربردهاکه تحلیل برج از کند  االدعا نقض استدالل می کند و با طرح مثالی علی های خاص تمرکز می ارجاعی نام

 ی تواند به نتایجی نامقبول بیانجامد. من در این مقاله، پس از طرح اجمالی ایده های خاص، می اجتماعی مهمی از نام ی از جنبه

که اگر این استدالل  دهم مینشان های خاص، این استدالل را با تفصیلی بیشتر از خودِ اونز بازسازی کنم و  انگاری در باب نام محمول

گیری از   انگاری نیز کار خواهد کرد. پس از آن، با بهره های محمول موفق باشد، نه تنها برضدِ روایت برج بلکه برضدِ دیگر روایت

هم کرد های مفرد، که در کارهای اخیر فرانسوا رکانتی ارائه شده است، تالش خوا اندیشه ی های ذهنی برای مطالعه چارچوب پرونده

های بازنمایی  نشان دهم که استدالل اونز موفق نیست. مشخصاً استدالل خواهم کرد که این استدالل بر تصویری نادرست از ویژگی

از  تصویری جایگزین و دفاع از نهادن  های خاص مبتنی است. با پیش های دخیل در ابرازهای حاوی کاربردهای ارجاعی نام اندیشه

انگاری از این نتایج نامقبول مبرا  های ذهنی، نشان خواهم داد که محمول پرونده ی های رکانتی درباره بر اساس ایدهها،  این ویژگی

 است. 
 ردّهایی که در  گرفتن از ایده های خاص است. تالش خواهم کرد با بهره هدفِ دوم من در این مقاله فراتر از بحث معناشناسی نام

های بازنمایی اندیشه و زبان مطرح و از آنها دفاع کنم. به طور  میان ویژگی ی رابطه ی نتایجی درباره ،ام کردهاستدالل اونز مطرح 

ی دارد. مطابق آموزه مغفول تاریک ی کند، سویه ابزارانگارانه، که دیوید کپلن مطرح می ی مشخص، استدالل خواهم کرد که آموزه

 ی کند که ما به واسطه کند. مشخصاً کپلن استدالل می های ما ایفا می نتقال اندیشهابزارانگارانه، زبان نقشی فراتر از صرفِ ابزار ا

و به این معنا  اندناپذیر  زبانی برای ما دسترس ی هایی هستیم که بدون جامعه زبانی قادر به درک اندیشه ی عضویت در یک جامعه

این است که   روی دیگر این قدرتِ زبان در قلمروی اندیشه که خواهم دادکند. نشان  های ما را گسترده می اندیشه ی زبان دامنه

، غیرقابل اندپذیر  هایی را که در غیر این صورت برای ما دسترس برخی اندیشهتواند  در شرایطی خاص میزبانی  ی عضویت در جامعه

  ما را محدود کند. ایبر  قابل درک های اندیشه ی تواند دامنه زبانی می ی . به این معنا، عضویت در جامعهکنددرک 
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