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Abstract  
The present paper aimed at discussing the possibility of formalizing the sense 

relation of hyponymy. In order to do so, the research applied mathematical 

tools borrowed from set theory and algebra. Firstly, it went over the definitions 

of the sense relation in question presented in linguistic dictionaries and also 

semantics’ text books. The definitions show that hyponymy between two 

words might be based on type, time or both. That is an important feature of 

hyponymy which the present research takes into account while trying to 

introduce a formal translation. Next, the paper presented a formal expression 

corresponding the sense relation of hyponymy, mostly using the fundamental 

concepts from set theory such a subset, conjunction, disjunction, etc. Finally, 

the efficiency and correctness of the introduced formal translations were 

examined using some examples of natural language which is Farsi in this case. 

The expression proved to be consistent with what we expect according to the 

way hyponymy works in natural language. 

Keywords: sense relations, hyponymy, formalizing, words’ sense 

relation, formalizing sense relations. 
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 ظرمن از واژه سطح در معنایي شمول مفهومي رابطة سازیصوری
 ریاضي شناسيزبان

 یرانا تهران، طباطبایی، عالمه دانشگاه شناسی،زبان رشتۀ دکتری دانشجوی  رمضانخانی مریم

 چکیده  
 بررسي اهواژه بين در معنایي شمول مفهومي رابطة سازيصوري امکان تا بوده آن بر تالش حاضر، پژوهش در
. اسو شده تهگرف کار به جبري مفاهيم برخي و ریاضي تابع ها،مجموعه نظریة از ابزارهایي منظور، این به. شود
 هايفرهنگ در معنایي شمول از که هایيتعری  ابتدا مفهومي، رابطة این سازيصوري امکان مطالعة براي

 با. سوا شده مطالعه و معرفي شده، داده دسو به شناسيمعني معتبر هاينامهدرس و شناسيزبان تخصصي
 معنایي مولش که ترتيباینبه شده؛ فراهم معنایي شمول مفهومي رابطة تدقيق امکان ها،تعری  این مطالعة
 هايابزار از استفاده با ه،ادام در. اسو شده گرفته نظر در سازيصوري براي( دو هر و) نوع و زمان برحسب
 به حثموردب مفهومي رابطة براي صوري برگردان هستند، هامجموعه نظریة از برگرفته عمدتاً که ریاضي
 مورد يفارس زبان از هایيمثال با پيشنهادشده صوري رابطة کار طرز و صحو پایان، در. اسو شده داده دسو
 بانز چارچوب در واژه سطح در معنایي شمول با متناظر ريصو رابطة که شد داده نشان و گرفو قرار آزمون
 .اسو کارآمد فارسي

 کلمه، سممط  در مفهومی روابط سممازی،صمموری معنایی، شمممو  مفهومی، روابطها: کلیدواژه
  .مفهومی روابط سازیصوری

                                                            
 .اسو طباطبایي هعالم دانشگاه همگاني زبانشناسي رشتة در نگارنده ارشدکارشناسي نامةپایان از برگرفته حاضر مقالة - 

  :نویسندۀ مسئولMaryam.rmznkhn@gmail.com 
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 مقدمه . 3

ي اسو ختارهاي مختل  ساشناسيم که داراي الیهنظامي پيچيده مي عنوانبهامروزه، زبان را 
ي ، در تعامل با یکدیگر نيز هستند. دستيابحالدرعينخود دارند و  ژۀیوکارکردي  هرکدامکه 
هاي مختلفي را به خود جلب کرده توجه دانشمندان حوزه هیالهیالعملکرد این نظام  نحوۀبه 

 اسو. 
مستقل  هژیوبه ،درون زباني را يهانظامدستيابي به الگوهاي صوري که بتوانند عملکرد 

خصوص منطق ریاضي، هتوضيح دهند حائز اهميو اسو. ریاضيات، ب ،از یک زبان خاص
اي را براي بيان مفاهيم پيچيده به زبان صوري دارد، در علمي که ابزارهاي ویژه عنوانبه

 ۀدر حوز ،که امروزهطوريشود، بهگرفته مي به کارهاي مختل  زبان ساختارهاي الیه مطالعة
این ابزار در مطالعات  يريکارگبهشاهد کاربرد آن هستيم.  ،«1ریاضي اسيشنزبان»
شده که طبق « 1شناسي منطقيمعني»یا « 2صوري يشناسيمعن»منجر به گسترش  يشناسيمعن

نماید استفاده از این ابزار ضروري مي ،دقيق معني مطالعةبراي  ،شناسنظر دانشمندان معني
(Lyons, 1995)،يم یابدر مي ،شناسيمعني هاينامهدرسبا مروري ساده بر  . از سوي دیگر

 و« 5انيشناسي زبمعني» :شناسان مطرو اسومعني نيز براي معني مطالعةکه دو نوع دیگر از 
اند معني را بدیهي فرض کرده مطالعةشناسان این سه نوع تمامي معني«. 5شناسي فلسفيمعني»
 (.1130صفوي، )

در پژوهش حاضر مورد توجه اسو، همانند بسياري از مفاهيم  که« 0امور مسلم معني»
شناسي و در قالب معني در آراز از سوي فيلسوفان زبان طرو شده ،شناسي زبانيامروزيِ معني
؛ این مفهوم، از سوي این دسته از فالسفه طرو شده و سپس، شده اسوفلسفي معرفي 

توان مي ،. در این مورداسو افتهیي زباني راه شناسمعني هاينامهدرسشده به اي سادهگونهبه
 ذاريگنامو جز آن را معرفي کرد. علو « شمول معنایي»، «تناقض معنایي»امور مسلمي چون 

این امور  معنایي باید بتواند تبييني از ةینظرآن اسو که هر « امور مسلم»این دسته از مفاهيم به 

                                                            
1. mathematical linguistics 

2. formal sematics 

3. logical semantics 

4. linguistic semantics 

5. philosophical semantics 

6. semantic facts 
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« روابط مفهومي»تر تحو عنوان کلي ،شناسينيمع هاينامهدرسدر  ،دهد. این امور به دسو
 رابطةسازي شوند. در پژوهش حاضر، امکان صوريدر دو سطح واژه و جمله مطرو مي

نطق م» يريکارگبهبا  ،این مهمو  شوددر سطح کلمه بررسي مي« شمول معنایي»مفهومي 
فارسي انجام  کارآمد براي زبان يهانمونه محدودۀدر  ،«هامجموعه نظریة»و « ریاضي
 .دگيريم

و ، مناسب اسبوده اسوشناسان مورد توجه معني مسائلسازي یکي از صوري ازآنجاکه
 مفهومي شمول رابطةسازي شده براي صوريانجام يهاتالشکه مروري داشته باشيم بر 

 معنایي در سطح واژه.
 ابطةر ،يرمجموعگیز رابطة ي(، در فصل نخسو کتاب خود، پس از معرف1110) يصفو

وان تيه مکن باور اسو یاو بر ا اسو. از آن آورده يبارز نمونة عنوانبهرا « یيشمول معنا»
 «شامل واژۀ» :داد به دسوها مجموعه نظریةدر سطح واژه را در قالب « یيشمول معنا» رابطة
 د.دهنيل ميکتش« رشمولیز» يهاآن مجموعه را واژه يه اعضاک رديگيدر برمرا  يامجموعه

ا با ر« گوسفندان»و « پستانداران»، «واناتيح»م يان مفاهيم یيبراي نمونه، وي شمول معنا
 . داده اسونشان  يرمجموعگیاستفاده از ز

ر یحرت رشتةو به يمونتاگ يشناسيا معنی 2ويتاب خود را بر اساس دستور مونتاگک( 1331) 1انک
 يانواژگ يفصل هفتم، وي معنا دامةااسو. در  ردهکم يو آن را در ده فصل تنظ درآورده اسو
بخش، برگردان  نیدر ااسو. کان،  کرده يرا معرف يروابط واژگان ،رده و در آنکرا طرو 
اسو اگروتنهااگر  Yر شمول یز X»ه کداده  به دسو ترتيباین به را « یيشمول معنا» رابطة
 : «ندکن صورت مربوط یرا به ا ’Yو  ’Xه کوجود داشته باشد  يهیبد يمعن

 x [X’(x) → Y’(x)]∀اسو.(  Yاي از متمم زیرمجموعه X)متمم  

 (:Cann, 1993: 219) رده اسوکارائه  مثال عنوانبهر را یز يهاو نمونه

∀x [dog’(x) → mammal’(x)]. 
 

∀x [mammal’(x) → animal’(x)].  

                                                            
1. Cann, R. 

2. Montague Grammar 
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∀x [terrier’(x) → dog’(x)].  
 

ل فص ودانسته  يصور يشناسيمعن يرا معرفتاب خود ک( هدف از نگارش 1335نز )یال
بخش،  نینز در ایرده اسو. الکآراز  «سو؟يچ يمعن»ي اديبن سؤالتاب خود را با طرو کاول 
 به دسوآن را  ي  خود، برگردان منطقیند، اما بر اساس تعرکيم يرا معرف« یيشمول معنا»
ند کيان ميب (121و  127: 1335) نزیفصل چهارم کتاب خود، ال يانیدهد. در بخش پاينم
ن يرد و چنک  یتوان تعريم 2«متقارن یيشمول معنا»را در رابطه با  1«يفيتوص یيمعناهم»ه ک

رود، يم به کاررمتقارن ير رابطةاستلزام  يمعموالً برا« یيشمول معنا»اگرچه » که دهديمادامه 
سگ، درسو  →وان يسو: حين fمستلزم  g ياسو ول gمستلزم  f يه وقتک ين معنی)به ا
 يزيچ یيشمول معنا ي،  صوریاما در تعر ،سو(يوان، درسو نيح →سگ  يول ،اسو
   شمولیتعر يان دوطرفه براکيپ کیند. با استفاده از ک يرا ضرور ين مطلبيه چنکسو ين
 «. ندکيان ميرا هم ب يفيتوص یيمعناهم هک g ↔ fم: یمتقارن دار یيمعنا
 يرده تا با استفاده از ابزارهاکتالش  ،نهم کتاب خود (، در فصل125: 2003) 1ديسع
شمول » رابطة يند. وک يرا در سطح واژه معرف یياز روابط معنا ي، تعداديصور يشناسيمعن
  ه:کرده کان ين بيرا با استفاده از منطق، چن« وانيح»و « سگ» واژۀن دو يب« یيمعنا

 داده اسو:  به دسون ينو برگردان آن را چ

 ابزار نظری پژوهش. 2
اسو  یيرهااز به ابزاي، نيعيطب يهازبان يمعن مطالعةدر  يصور يشناسياربرد معنک به هنگام

معرفي ارها زاین ابدر این بخش  .اندافتهیراه  شناسيزباناز منطق به  ،املکطور باً بهیه تقرک
 شوند.مي

                                                            
1. descriptive synonymy 

2. symmetrical hyponymy 

3. Saeed, J. I. 

∀x (DOG (x) → ANIMAL (x)).  

“for all x, if x is a dog, then x is an animal.” 
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 هامجموعه . نظریۀ3ـ2

رد مو يصور يها يتوصم آن در تمام يات مدرن اسو و مفاهياضیر پایةها مجموعه نظریة
هوم مجموعه م مفين حوزه، اگر بتوانیاز دانشمندانِ ا ياريبس دۀيعقرد. به يگياستفاده قرار م

طور همان .(1101م )موحد، یآن بساز ایةپرا بر  ياضیم ريمفاه ةيبقم يتوانيم، مينک  یرا تعر
 اسو يآنها و روابط يها، اعضامجموعه دربارۀها مجموعه نظریةد، یآيز برمياز نامش ن که
 1نند. مجموعهکيبرقرار م به همشان نسبو دهندهليکتش يق اعضایها از طره مجموعهک

 يگریاند. اصطالحات دهشد يبندنار هم دستهکه کاسو  یيزهايا چیها دهیاز پد يارسته
اند. رفته به کارن مفهوم یا يمنطق برا يهاکتابز در ين 1«گروه»و  2«طبقه» چون
 يزيا اعضا هر چین عناصر یه اکعناصر اسو  يانتزاع ي، مجموعه گردآورگریدعبارتبه
اع ردن عناصر آن اسو. از انوکمجموعه فهرسو  کی  ین راه تعریترتوانند باشند. سادهيم
، اجتماع دو مجموعه و يرمجموعگیتوان به زيشود ميها برقرار مان مجموعهيه مک يوابطر

 رب برخوردار اسو؛ افزون ياژهیو وياهمات از ياضیه در رین نظریرد. اکآنها اشاره  کاشترا
 ابد.یياربرد مکز ين شناسيزبانن در یم دارد و بنابرايد ارتباط مستقیآن، با منطق جد

 هامجموعه گذارینام. 3ـ3ـ2
ها استفاده مجموعه گذارينام يره برايو ر A ،Bها، حروف بزرگ مانند مجموعه نظریةدر 
دام از اعضا کآن اسو. هر ياعضا رندۀيدربرگمجموعه  کیشود و نماد }ر در دو طرف يم
 مجموعه نام دارد. 5عضو کیشود، يمجموعه آورده م کیه در ک
 =Aپ، ژ، چ، ش، ثر : }ه سه نقطه دارندک يفارس يهاسهینو مجموعة( 1)

 ت در مجموعهیعضو .2ـ3ـ2
 طةرابشود و يمجموعه استفاده م کیهر عضو با  رابطة دادننشان يه براکاسو  ينماد 
 دهد:يو را نشان میعضو

aB يعنی a مجموعةاز  يعضو B .اسو 
                                                            
1. set 

2. class 

3. group 

4. element 
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a∉B يعنی a مجموعةاز  يعضو B سو. ين 
 زوج هفته: يروزها مجموعة( 2)

  .«اسفند A∌ » و« شنبه A»ن: یبنابرا =Aر }شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

 ∅ نشانةم و با يناميم 1يته مجموعةنداشته باشد، آن را  يچ عضويه يااگر مجموعه
 :مينکيمشخص م

  {∅}=A ران: یجمهور زن ا يرؤسا مجموعة( 1)
 خوانده 2ينجها مجموعة منفرد موردگفتگوسو يواحدها يه شامل تمامک يامجموعه

نشان  Mشود و با عالمو يده ميز ناميمادر ن مجموعةمرجع و  مجموعة يهانامه به کشود يم
 :شوديداده م
  =Mر 3،7،5،1،1}  يرقمکیاعداد فرد  يجهان مجموعة( 5) 

 هامنطق گزاره. 2ـ2
به  يعيزبان طب يهاآنها، جمله لةيوسبهه کوجود دارند  یيهانشانه ،هادر منطق گزاره

سو ل ايدل نيبه همشوند. يها ترجمه مقو، به زبان منطق جملهياز نمادها و در حق يارهيزنج
 نامند.يم يها را زبان صوره زبان منطق گزارهک

 رهایمتغ .3ـ2ـ2
p ،q ،r يرهايا متغی 1رينند، متغکدا يو ادامه پینهايتوانند تا بيم يگذاره با شمارهک ،رهيو ر 

 دهند:را نشان مي يخبر يهاجمله يه محتواکهستند  5ياجمله
 .«شوديز مياگر باران ببارد، هوا تم»( 5) 

وا ه»و « بارديباران م» يخبر يهاجمله ي،اجمله يرهايمتغدر جملة فوق، با استفاده از 
 نیبه امذکور را  جملةم و یريگيدر نظر م rو  q يرهايب برابر با متغيترترا به« شوديز ميتم
 م: ينکيم يسیت بازنوصور
  .r، آنگاه qال ( اگر  5)

                                                            
1. empty set 

2. universal set 

3. variable 

4. sentence variables 
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 پرانتز .2ـ2ـ2
به ها ارهه در زبان منطق گزکاسو  يگذارنقطه نشانةشود تنها يش داده مینما (ه با )کپرانتز  
 :دانمشخص شده خوبيبهپرانتز،  يريارگکبا به ي زیرصور جملة ياجزا رود.يم کار

(0 )r)→s  q) ˅ ((p˄ 

 هاادات .1ـ2ـ2
ان اربرد فراوکها منطق گزاره يه در زبان صورکاند یينمادها يمنطق يهارابوا ی ها1ادات 

 دارند.

 ا نقضی ينف نشانۀ. 0ـ2ـ2
صدق  يه اگر اولکساخو  يگرید جملةتوان يم يخبر جملةها، از هر در منطق گزاره 

ر اول اسو. د لةجمض يدوم نق جملة، يطین شرايس. در چنکذب شود و برعک يباشد، دوم
ن ينچ»م. یسازيبه آراز آن م« هکسو ين نيچن» ض هر جمله را با افزودن عبارتِيمنطق، نق

، اگر ترتيباینبهشود. ينشان داده م ~ا ی ⌐شود و با عالمو يده مينام 2ينف نشانة« هکسو ين
p  ،صادق باشدp⌐ س.کعارب اسو و بهک 

 ال ( هوا سرد اسو. 7)
 ه هوا سرد اسو. ک سوين نيچن (ب 7) 

 يسازيا منفسو و آن را بيمتداول ن« هکسو ين نيچن»اربرد ک ي،فارس يعيالبته در زبان طب
 م.يدهيفعل نشان م

 يبرا «ص» در آنه کداد  به دسو( را 1) جدولتوان يمتناقض م يهادر مورد جمله
 رفته اسو. به کارذب ک يبرا کصدق و 

 

                                                            
1. connective 

2. negation 
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 های متناقض. جمله3جدول 
p p⌐ 

 ک ص

 ص ک

 عطف نشانۀ.9ـ2ـ2

ب کمر جملةدهد تا يوند ميساده را به هم پ يهاه جملهکاسو « و»همان ادات  1عط  نشانة 
انات آن کن ادات در منطق با امیانات اکدهند. امينشان م ˄ساخته شود و آن را با عالمو 

 متفاوت اسو.  يعيدر زبان طب
ن يچن ي،عيدر زبان طب کهيدرحال ،اسو ˄p qهمواره معادل  ˄q pنمونه، در منطق  يبرا
 وجود ندارد. يطیشرا

 د و مرد.يشکر در تخو دراز ي( امال  1)
 د.يشکر مرد و در تخو دراز يام (ب 1) 
 يتريب طوالنکرود و جمالت مر به کارش از دو جمله يان بيتواند در ميعط  م نشانة 
 يهابيرکتشود. صدق يها معلوم مب سازهيکب تريپرانتز، ترت کمکبا  ،در منطق ؛بسازد
ب به کمر جملةل يکتش يه براکاسو  ياساده يجمالت خبر يمنوط به صدق تمام يعطف
 اند.وند خوردهيهم پ
 دهد.يم به دسورا  يعطف يهابيترک( ارزش صدق 2) جدول 

 ی عطفيهابیترک. ارزش صدق 2جدول 

p q p ˄ q 

 ص ص ص

 ک ک ص

 ک ص ک

 ک ک ک

 

                                                            
1. conjunction 
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 فصل نشانۀ. 3ـ2ـ2
د. شوينشان داده م ˅دارد و با نماد  يفارس يعيدر زبان طب« ای»ه به يشب ياربردک 1فصل نشانة 

ب يکره تکشود يساخته م يبکمر جملةگر، ید يابه جمله« یا»جملة ساده با  کاز پيوند ی
 يهاهازاند سوند خوردهيبه هم پ« ای»ه با ک یيهاشود و جملهيساده خوانده م جملةآن  يفصل
سخن  يلب فصيکتر کیذب کتوان از يم ي، تنها زمانترتيباینبهشوند. يده مينام 2فاصل
م متفاوت توانند از هيم يفصل يهابيترکارب باشند. کفاصل آن  يهاسازه يه تمامکگفو 
ه در ک يتيعا وضیزمان صادق باشند فاصل آنها بتوانند هم يهاه سازهک ترتيباین  به ،باشند
ز ا ن دو نوع فصل رایزمان را نداشته باشند. در منطق، اان صدق همکفاصل ام يهان، سازهآ

شود و نوع دوم، ينشان داده م ˅نام دارد و با همان  1«مانعه الخلو» نند. نوع اولکهم متمایز مي
 شود.ينشان داده م  ˅eشود و با عالمو يده مينام 5«مانعه الجمع»

 معلم اسو.لا سربازیا سرباز اسو و یا معلم اسو یر ي( ام3)
 ا مرده اسو. یا زنده اسو ین یري( ش10)

رد. ک تعری « مانعه الخلو»توان بر حسب یاي را مي« مانعه الجمع»شناسي صوري، یاي در معني
 شود ومي نظر گرفته، یعني یاي مانعه الخلو، در ˅شناسي صوري همان در معني« یا»دليل،  نيبه هم
 ي فصلي به دسو داده شده اسو.هابيترک(، ارزش صدق 1يشتري دارد. در جدول )اربرد بک

 ی فصليهابیترک. ارزش صدق 1جدول 

p q p ˅ q 

 ص ص ص

 ص ک ص

 ص ص ک

 ک ک ک

                                                            
1. disjunction 

2. disjunct 

3. inclusive disjunction 

4. exclusive disjunction 
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 شرط نشانۀ. 7ـ2ـ2
ه کو دانس يدر زبان فارس« ، پس...... اگر»مابيش چيزي شبيه به کتوان ا مير 1شرط نشانة 

د انل شدهيکساده تش جملةه از دو ک يشرط يهاشود. جملهينشان داده م → در منطق با نماد
دوم  جملةو  2د مقدمیايب« اگر»ه پس از کاي ، جملهدر منطقخورند. ميوند يبه هم پ« اگر»با 
را « پس»ا ی« آنگاه» واژۀ ي،ش از تالي، پيمقدم و تال دادننشان ينامند. برايم 1يرا تال
سو ين يشرط يها، جزء الزم جمله«اگر»خالف ، بر «آنگاه»ه کوجه داشو د تیند. بایافزايم

 رود. يم به کار يان مقدم و تاليق ميز دقیتما يو فقط برا
 شوند.يل ميها تعطاگر امشب برف ببارد، آنگاه فردا مدرسه (11)
ما ا ،ذب باشدک يه مقدم صدق و تالکذب اسو ک ي، در منطق، زمانيشرط جملة کی

برسد.  ربه نظب ين اسو عجکمم يعيبه زبان طب ياز زبان صور يشرط يهاساخو برگردان
خو دارد تنها سا وياهمآنچه  ،ه در منطقکرسد ينظر م به يته ضرورکن نیر اکر ،نجایدر ا
 زبان اسو. يصور
 اسو. مضر يسالمت يبرا دنيگارکشيسران باشد آنگاه یتخو ای( اگر تهران پا12)

 اسو. يمنطق يهاارزش صدق جمله دهندۀنشان( 5) جدول

 های منطقي.  ارزش صدق جمله0جدول 

p q p → q 

 ص ص ص

 ک ک ص

 ص ص ک

 ص ک ک

 

 

                                                            
1. conditional 

2. antecedent 

3. consequent 
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 يدوشرط نشانۀ. 8ـ2ـ2
آنگاه  pاگر » ي عبارت اسو از:، ساخو منطقيشرط يهابيترکم، در یدیه دک طورهمان 

q» يتر، ساخو منطقساده ه اسو. به عبارتین ساخو دوسوی، ا1يدوشرط يهابيترک. در 
صورت بهه در منطق، کدانسو  «pآنگاه  qو اگر  qآنگاه  pاگر »توان يرا م هابيترکن نوع یا
«p  اگروتنهااگرq» ش ینما ≡ا ی ↔را، در منطق، با عالمو  يدوشرط نشانةشود. يخوانده م
ب يکتر صادق، باز هم يارب باشد و تالک، اگر مقدم يدوشرط يهابيترکدهند. در يم
ه مقدم مشروط ب ي،دوشرط يهابيترک، در يشرط يهابيترکرا برخالف یارب اسو؛ زک
 مشروط به مقدم اسو. يو تال يتال

 ش درس بخواند.یخواهد شد اگروتنهااگر در اتر ير هنرمند خوبي( ام11)
 ش داده شده اسو.ینما يدوشرط يهابيترک( ارزش صدق 5) جدولدر 

 ی دوشرطيهابیترک. ارزش صدق 9جدول 

p q p ↔ q 

 ص ص ص

 ک ک ص

 ک ص ک

 ص ک ک

 هامحمولمنطق . 1ـ2
 يها، براگزاره يل منطقيح داده شد، در تحليتوض يه در بخش قبلک طورهمان 
ا ر ياجمله يرهاي، متغيخبر يهاجمله يجابه اسو يکاف ي،ساخو صور آوردندسوبه

و به  میار دارکها سرو، ما با جملهيل منطقين سطح از تحلی، در اترتيباینبهم. يقرار ده
 نیترکوچکها جمله ،ها، در منطق گزارهگریدعبارتبهم. یندار يارکآنها  يساخو درون
ما با  ،ه در آنکوجود دارد  يل منطقياز تحل يگریاستنتاج هستند. سطح د يواحدها
منطق  نیاستنتاج در ا يگر، واحدهایان ديم. به بیار دارکاز جمله سرو ترکوچک یيواحدها

                                                            
1. double-conditional 
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 يهابخشه شان، بیهاافتن نمونهی يه براک ،هااستنتاجن دسته از یاز جمله هستند. ا ترکوچک
 شود.يده مينام 1هامحمولاج اسو، منطق يز احتيجمله ن ترکوچک
 اسو. شناسزبانلد يپردازد. بلومفيزبان م مطالعةبه  شناسيزبان( هر 15)

 پردازد.يزبان م مطالعةلد به يپس بلومف

 سورها. 3ـ1ـ2
 هالمحمومنطق  يد به زبان صوریه باک، يعيطب يهازبان يهامختصه نیترمهماز  يکی 

 يهم برا «نماويمک»از اصطالو  ي،صور يشناسيه در معنکها هستند 2سور برگردانده شود،
ه در کم یدار سروکار يمنطق، ما با دو سور اصل يشود. در زبان صوريآنها استفاده م

 شود.يآنها پرداخته م يبعدي به معرف يهاربخشیز

 يکل سور. 2ـ1ـ2
 يمعنه همک يگرید ينماويمکو هر « هر»، «همه»، «يتمام»، «لک»منطق،  يدر زبان صور 

 شود.يگفته م 1يسور کلبه آن  ،شود و در اصطالوينشان داده م ∀آنها باشد، با عالمو 

 ل اسو.کمش ي( هر امتحان15)
 نند.کيطنو ميها ش( تمام بچه10)
 شناسند.يان استادشان را میدانشجو همة( 17)

 یسورِ وجود. 1ـ1ـ2
دهد، معادل يرا نشان م« يکیحداقل » هک ،∃ نشانةدر منطق، با  5ياصطالو سور وجود

از  واحد کیم کدسو وو امثال آن اسو « يتعداد»، «يبعض»، «يبرخ» چون یينماهاويکم
  :ندکيمشخص م مجموعه را کی

 شناسد.يان را میاز دانشجو ي( استاد بعض11)

                                                            
1. predicate logic 

2. quantifier 

3. universal quantifier 

4. existential quantifier 
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 از دارند.ين يبه آموزش تخصص هاشغل ي( برخ13)
 شود. يد جراحیماران باياز ب يکیم ک( دسو20)

اما در  ،شودياستفاده م : از عالمو ،«چنانچه» واژۀ ي، براهامحمول يدر زبان صور
  ود.ريم به کار → نشانةمعموالً همان  ي،صور يشناسيمعن

 سطح واژه شمول معنایي در رابطۀسازی صوری. 1
 يه معنکرد يگيدر نظر م يان دو واحد واژگانيم رابطةرا « یيشمول معنا» (2007) 1وسيمت
را « الله»و « گل»ان يم رابطةن مورد، یدر ا يشود. ويدوم م واژۀ ينخسو شامل معن واژۀ

  ،ودخ نوبةبهه کاسو، « الله» يشامل برا واژۀ« گل» هکن باور اسو یا ند و برکيمطرو م
 ،گریدکینسبو به  ،رشمولیز يهاد. واژهیآيرشمول به حساب میز واژۀز ين« گل» يبرا
 شوند. يم يتلق 2شمولهم يهاواژه
ي از اصطالحات تخصصي در کرا ی« معنایيشمول »( نيز اصطالو 2001) 1ریستالک
نسبو « خاص» ايرابطة ميان واژه« شمول معنایي»ه ک باور اسوین شمرد و بر اشناسي برميمعني
الب را در ق« بودنعام»و « بودنخاص»ریستال، در اینجا، که کاسو. مسلم اسو « عام»اي به واژه
 ه دقيقاً چيزيکند کرا مطرو مي« گربه»و « حيوان» نمونةدارد. وي، در این مورد،  مدنظرمعني 

 بود. ه متيوس در نظر گرفتهکاسو « الله»و « گل»ميان  شبيه همان رابطة مفهومي
 يتخصص يهافرهنگم در که دسوکافو یتوان دري ، مین دو تعریا پایةبر 
 وجود دارد. « یيشمول معنا» يمفهوم رابطة  یدر تعر يهماهنگ ينوع شناسي،زبان

 داده دسوبه يها یتعرم و یرويم يشناسيمعن يتخصص هاينامهدرسحال، به سراغ 
 م.ينکيسه میمقا يلک  ین دو تعریرا با ا يمفهوم رابطةن یا دربارۀشده 

داللو  حوزۀدر  5ينيجانش رابطة ينوع« یيشمول معنا»ه کن باور اسو ی( بر ا1377الینز )
و جز آن اشاره « الله: گل»، «وانيگاو: ح»ر ينظ یيهار نمونهکابتدا به ر ياسو. و 5يمفهوم

                                                            
1. Matthews, P. H. 

2. co-hyponyms 

3. Crystal, D. 

4. paradigmatic relation 

5. sense implication 
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نظر او، ند. از مکيم يمعرف دسونیازا یيهارا برحسب نمونه« یيشمول معنا»ند و سپس کيم
 Yو  X ان يم «⊃X Y»و  «⊅ Y X» رابطةها باشد، الله طبقة Yو باشد  هاگل طبقة Xاگر 

ن یبه ا ي. ورديگيقرار م هاگل طبقة رمجموعةیزها الله طبقةتر، قيبرقرار اسو. به عبارت دق
( 1377؛ به نقل از الینز، 1350) 1ارناپک يابتدا از سو ين نگرشيچن هکته اشاره دارد کن

اسو.  داده شده به دسوز ين يشناسيمعن هاينامهدرسدر  ترتيب،اینبهشده اسو و  يمعرف
ن یر ادهد و بيمورد استفاده قرار م« یيمعناهم» يمعرف يرا برا« یيشمول معنا»نز، سپس، یال

به گر یدکی ينسب يمعنهمتوانند يم ي،نوعبه ،رشمولیز يهااژهشامل و و واژۀه کباور اسو 
 ند.یآ شمار
 ياواژه يواژه در معن کی يبودن معنشامل رابطة يرا نوع« یيشمول معنا( »2003د )يسع
ه هر دو کآورد ينمونه م« گربه»و « سگ» واژۀن مورد از دو یدر ا يند. وکيم يگر معرفید
 يهاشامل و واژه يهاواژه مراتبيسلسله رابطةاند. سپس به «وانيح» واژۀ يرشمول معنیز
 يراب ،خود نوبةبه ،توانديشامل م واژۀه هر کن باور اسو یند و بر اکيرشمول اشاره میز
  .داد به دسو( را 1شکل )توان ين مورد مید. در ایحساب آ رشمول بهیگر زید ياواژه

 . رابطۀ شمول پرنده3شکل 

 

                                                            
1.Carnap, R. 
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 يمعن نیابد. به ایيم کان درکام خوبيبه مراتبيسلسله رابطةن ی(، ا1) کلش بهباتوجه 
حال، براي مفهوم درعيند و یآيحساب مبه« پرنده» يرشمول برایز واژۀ« سَهَره»ه، ک
 شود.يم يشامل تلق واژۀ« کگنجش»

ه هم در کآورد يحساب مبه ياز روابط مفهوم يکیرا « یيشمول معنا( »1130) يصفو
رشمول یز واژۀشامل و  واژۀان يم رابطة يواژه و هم در سطح جمله قابل طرو اسو. و سطح

رشمول باشد، یز واژۀ Y شامل و واژۀ Xه اگر کن باور اسو یداند و بر ايم« نوع»را از جنس 
Y از انواع  يکیX ملةجتوان در قالب ين دو واژه را ميب يمفهوم رابطةن ین، ایاسو و بنابرا 
«Y ينوع X واند از تيم« نوع»ن یه اکز اشاره دارد يته نکن نیبه ا يداد. صفو به دسو« اسو

 ( بهره گرفو.2) شکلتوان از يم يدگاه ویبهتر د کدر يتنوع برخوردار باشد. برا

 .     رابطه شمول گوسفند 2شکل 

 

 ،اسو« جنس»نسبو به گوسفند از نوع « شيم»و « قوچ»ان يم رابطة، ياز منظر و
 بارنيخستن ين مطلب برایاسو. ا« سن»از نوع « گوسفند»و « بره»ان مفهوم يم رابطة کهيلدرحا
 دمور يمفهوم رابطةن یا يسازيد در صوریبا ،خود نوبةبهمطرو شده اسو و  يو ياز سو
 يرا اعضا «بره»و « شيم»، «قوچ» ي،رمجموعگیز رابطةتوان برحسب يرا نمیز ،رديقرار بگ نظر
 یينامع رابطةتواند در ينم« بره»تر، قيجموعه در نظر گرفو. به عبارت دقم کیارزش هم
 ينار آنها اعضاکد و در یحساب آ به« شيم»و « قوچ»ارزش با هم يعضو« یيشمول معنا»
، «رنچه: گل»ر ينظ يگرید يهانمونه ،ن موردیدر ا يصفو ل دهد.يکمجموعه را تش کی
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و جز آن « ديب»، «اجک»، «چنار»ند. کيم يمعرف و جز آن را« توله: سگ»، «نهال: درخو»
 مجموعةرا  Aه اگر ک ياگونهبه ،ل دهنديکمجموعه را تش کیارزش هم يتوانند اعضايم

دهند يم ليرا تشک A ياعضا« ديب»و « اجک»، «چنار» يهام، مفهوم واژهیريدرختان در نظر بگ
 د.یبه حساب آ يجنس مجموعةن یاز ا يتواند عضوينم« نهال»ه، کاسو  يدر حالن یو ا

ن یا يازسيمطرو شد، به سراغ صور« یيشمول معنا» دربارۀنون کآنچه تا بهباتوجهحال، 
 م.یرويم يمفهوم رابطة

ل شده يکتش جز آنو  a ،b ،c رينظ یياز اعضا A مجموعةه کنجا مشخص اسو یتا به ا
( را از زبان 20( تا )22) يهامونهداد و ن به دسو( را 21) قاعدۀتوان ين مورد، میاسو. در ا
 :ردک يآن معرف يبرا يفارس

(21) A = { a, b, c,…} 
 درخو= اجر کبيد، چنار،  }...، (22)
 حيوان= گوزن، خرگوش، سگر  }...، (21)
 گل= سوسن، گالیل، اللهر  }...، (25)
 ابزار= ش، ارهر کآچار، چ }...، (25)
 فلز=  رمس، آهن ،آلومينيوم }...، (20)

را « نوع»برحسب  يسازيتوان صوري(، م20( تا )22) يها( و نمونه21) قاعدۀ بهباتوجه
 قاعدۀه کاسو  ين در حالیداد. ا به دسو( 21) قاعدۀ صورتبه، «یيشمول معنا» رابطة يبرا
 ابد.یيان طرو نمک( ام11( تا )27) يهانمونه ي( برا21)

 درخو= نهالر } (27)
 سگ= تولهر } (21)
 گل= رنچهر } (23)
 اسب= رهر }ک (10)
 گوسفند=  ربره} (11)
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( 2007وس )ي( و مت2001ستال )یرک يا حتی( 2003د )ي(، سع1377نز )یدگاه الیاگر از د
( تا 12) رينظ یيهام نمونهيد بتوانیم، بايرا مورد مطالعه قرار ده يمفهوم رابطةن یم ايبخواه
 م.یريل در نظر بگ، مقبويمفهوم رابطةن یا يمعرف يبرارا ( 15)

 درخو= ...، صنوبر، بيد، چنار، نهالر } (12)
 انسان= ...، نوزاد، دختر، پسر، زن، مردر } (11)
 گوسفند=  ر}...، ميش، قوچ، بره (15)

 يدگاه صفوید بر اساسه کند ینمايبابو نادرسو م نیاز ا( 15( تا )12) يهانمونه
 نةنمومثال، در  ياند. برانظر گرفته نشده گر دریدکیارزش ها هممجموعه ي(، اعضا1130)
 «مرد»ا ی« زن»گرش را یه عضو دکبه حساب آورد  يارا عضو مجموعه« بچه»توان ينم ،(11)
ا ی يلحاظ جنسبه ،تولد لحظةاسو، اما در همان « انسان»، اگرچه «بچه»را یز ،دهديل ميکتش
 تر، ماب اسو. به عبارت سادهين ترتيز مسئله به همين« درخو» نمونةدر «. زن»ا یاسو « مرد»
ن یارنده بر ام. نگيمان هستيمفهوم رابطةق يازمند تدقي، نيمفهوم رابطة يسازيهنگام صوربه

، در سطح واژه، «یيشمول معنا» يمفهوم رابطة يصور قاعدۀ ارائة يه براکباور اسو 
توان يا من دو قاعده ریگر در نظر گرفته شود. ایدکیمل کم صورتبهد دو قاعده یبا کمدسو
 :داد به دسور یز صورتبه

 .شمار اسوو  يها هستند و متناهآن واژه يه اعضاکمرجع ماسو  مجموعة،  M مجموعة
 کی ندۀینماب، يترت، بهکیه هر کم یريگيدر نظر م يو جز آن را طور t, AtB يهامجموعه

ه ک ين معنیبه ا ؛اسو« نوع» آنها برحسب ياعضا رابطةه کو جز آن باشد  [A] ,[B]الس ک
 م:ی، دارترتيباینبه. هاسوگلانواع  نمایندۀ [A]الس کباشد،  هاگل مجموعة tAاگر 

(15) At = [A]= { a1, a2, a3, … } 
 Bt = [B]= { b1, b2, b3, … } 

 آنها برحسب ياعضا رابطةه کم ينکي  میتعر یيهاکالس همة مجموعةرا  1Aنون، کا
 : يعنیاسو؛ « نوع»

(10) , … } t, Bt= { A 1A 
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ن صورت یو جز آن به ا« رنچه: گل»، «نهال: درخو»ن يب رابطةه کاسو  ين در حالیا
ه هر کم یريگيدر نظر م يو جز آن را طور mA، mB يهامجموعه که شوديم يسازيصور
آنها  ياعضا رابطةه کو جز آن باشد  [’B]، [’A]الس ک کی نمایندۀب، يترت، بهکی

 م:یدار نی؛ بنابرااسو« زمان»ا ی« سن»ب برحس

(17) Am = [A’]= { a’1, a’2, a’3, … } 

 Bm = [B’]= { b’1, b’2, b’3, … }    

 ياعضا رابطةه کم ينکي  میتعر یيهاکالس همة مجموعةرا  2Aنون، به طور مشابه، کا
 :يعنیاسو؛ « سن»آنها برحسب 

(11) , … } m, Bm= { A 2A 

وان به تيرا م« یيشمول معنا» رابطة ،شدهيشده و روابط معرفت دادهحايتوض بهباتوجه
 :ش دادیر نمایب زيترت

(13)  miA∨ ti A ∈x ⟹ iA ∈i , x∃, i A i=1
n∈⋁M  x x∀   

 شدۀ یتعر يهاکالس مجموعةاز  يعضو x واژۀه اگر کاسو  ين معنی( به ا13) رابطة
1A ،2A ،ه ارتباط کوجود دارد  یيهاکالسا یالس کاً حتم باشدx شمول »آنها  يبا اعضا
رساند يرا م ين معنی( ا13) قاعدۀا هر دو خواهد بود. ی، «سن»ا ی، «جنس»برحسب « یيمعنا
 يعطف ياتواند، از منظر ریاضي، رابطهيم ،«سن»و « جنس»برحسب « یيشمول معنا» رابطةه ک
 .رديدربرگها را از مجموعه ي، تنوع«سن»و « جنس»برحسب  ،iAشود و  يتلق

نمونه در نظر  عنوانبهرا « دختر»و « بچه» واژۀدو  ،(13) قاعدۀبهتر از  کدر يبرا
 يبا اعضا« بچه» واژۀه کوجود دارد  يالسک، نی؛ بنابرا«بچه» ∋2Aو « بچه» ∋Mم. یريگيم
 ،«دختر» M∋ :میدار ،«دختر» واژۀدارد. در مورد « سن»برحسب « یيشمول معنا» رابطةآن 
د وجود توانيم یيهاکالسا یالس ک ،«دختر» واژۀ يه براکنجاسو یا توجهقابل نکتة يول

« سن»ا ی« جنس»برحسب « یيشمول معنا» رابطةآنها،  ين واژه با اعضایه ارتباط اکداشته باشد 
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( را در نظر 50) نةنموتوان ادامه داد، ي( را م13) رابطةم يه نشان دهکنیا يا هر دو باشد. برای
 :دیريبگ

 انسان= زن، مردر } (50)
∨ 

 انسان= }بچهر 
∨ 

 انسان =ر دورگه، پوسوسرخ، پوسواهيس، دپوسويسف، }زردپوسو
∨ 
 ... 

 گیرینتیجه. 0
ها در سطح واژه «شمول معنایي»مفهومي  رابطةسازي نگارنده امکان صوري ،در این پژوهش

ها، تابع ریاضي و منطق مجموعه ةینظر، از مفاهيم و ابزارهاي را نشان داد. براي انجام این مهم
 ائةار، دیدیم که امکان داده شد به دسوآنچه  بهباتوجهاستفاده شد.  هامحمولها و گزاره

 یياراکشده و صوري معرفي رابطةوجود دارد. درستي « شمول معنایي»برگردان صوري براي 
ن چگونگي کارکرد ای ترتيب،اینبهيده شد که از زبان فارسي سنج یيهامثالآنها با 
 . داده شد به دسوهاي زباني نمونه محدودۀصوري در  يهابرگردان

این  یيکاراتر، باید رکر این نکته ضروري اسو که در مراحل پيشرفته ،در اینجا
اي رایانه يهاتمیالگورها و رایانشي و برنامه شناسيزبان ۀصوري را در حوز يهابرگردان

 زباني مورد بررسي قرار داد.

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.

 سپاسگزاری
ش جناب آقاي دکتر کور ارشدم،يکارشناس ةنامانیپااز استاد راهنماي محترم  لهيوسنیبد

 کنم.صفوي، که در تمامي مراحل همراه و راهنماي من بودند، از صميم قلب سپاسگزاري مي
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