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 رابطة مفاهيم جزئي بامعنا، داللت و ارجاع

 

 

اي واحد يا رويداد يا مكان و يا عملـي مشـخص از               معموالً براي ارجاع به فردي مشخص يا شي       
، اسـم  »آن«يـا  » اين«ترين اين امارات و عبارات همان اسماءاشاره         مهم. كند  عبارات استفاده مي  

و اسـامي   » آن«،  »او«،  »من« و ضماير شخصي غير انساني مثل        خاص، ضماير شخصي انساني   
كنـد    او تأكيد مي  . باشد  است، مي » ال«و درعربي   » THE«بعد از عالمت معرفه كه در انگليسي        

دان و يا فيلسوف تحليلي آن است كه هر يك از ايـن    ترين وظيفه يك فيلسوف يا منطق       كه مهم 
بسياري از مغالطات از    . ها را روشن كند     دهاي مختلف آن  موارد را موشكافانه بررسي كرده و كاربر      

همين ناحيه برخاسته كه متفكرين بزرگ حاالت و انحـاء مختلـف كـاركرد ايـن اصـطالحات را                   
و يا حتي    THEاي مثل     به قول او عالئم معرفه    . اند  ناديده گرفته و همه را يكسان استفاده نموده       

اي پيـدا      دارند و به تبع هـر كـاربرد، معنـاي جداگانـه            ضمائر و يا اسماءاشاره كاربردهاي مختلفي     
به عنوان مثـال در دو جملـه   . ها صادر نمود    پس نبايد حكم واحدي دربارة هر كدام از آن        . كند  مي
»The whales are mammal « و»The whale struck the ship « عالمت»THE «  كـامال

تـوان آن را عالمـت    اول به هيچ وجه نمـي در جمله  . كند  هاي متفاوت بلكه متضاد ايفاء مي       نقش
انـد   دهنده دو مصداق معـين  نشان» THE«معرفه دانست در حاليكه در جمله دوم هر دو عالمت       

يعني عمل ارجاع در دومي بطور واضح شكل گرفته است درحاليكه در اولي اساساً ارجاعي در كار           
 را نيز مورد نقادي قرار دهـد   نيست، استراوسن براي آنكه تفاوت اسم خاص و وصف معين راسل          

اسم خاص است   » ناپلئون«برد كه در آن       بهره مي » ناپلئون بزرگترين سرباز فرانسه بود    «از مثال   
اسم خاص نيست، اگر چه تنها يك مصداق داشته باشد كه        » بزرگترين سرباز فرانسه  «در حاليكه   

 اين است كه در جمالتي مثلاينك سؤال مهمي كه راسل با آن روبرو است . همان ناپلئون باشد

مصـداق بـودن موضـوع آن چـه تحليلـي           داري جمله با بي     معنا] S[» پادشاه فرانسه عاقل است   «
  :خواهد داشت؟ به نظر استراوسن، راسل بايد يكي از دو مدل زير را پذيرفته باشد
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