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 مقدمه. 9

ی هـا  حـوزه  انگیز کـه توجـه دانشـمندان    عنوان یک نرام پیچیده و شگفتبه زبان

های مختلف ساختاری است که هر کدام  مختلفی را به خود جلب کرده، دارای الیه

بنابراین، دسـتیابی  . در تعامل با یکدیگرند و نیز کارکردی مخصوص به خود دارند

 ویـژه مسـتقل از  زبانی را بـه  های درون به الگوهای صوری که بتوانند عملکرد نرام

ویـژه منطـق   ریاضـیات، بـه  . همیت زیـادی اسـت  ئز اخاص توضی  دهند، حا یزبان

 ،دکن میعنوان علمی که روابط و مفاهیم پیچیده را با زبانی صوری بیان یاضی، بهر

ی قرار دهـد کـه امـروزه در حـوزه     شناس زبانقادر است ابزار مشابهی را در اختیار 

کــارگیری ایــن ابــزار در مطالعــات  بــه. رود کــار مــیبــه 9«ی ریاضــیشناســ زبــان»

نرـر  شـده کـه حتـی بـه     7«ی صوریشناس معنی»ی منجر به گسترص شناس نیمع

 ,Lyons)یـد  نما س بدون آن مطالعه معنی نادقیق میشنا برخی دانشمندان معنی

لسوفان زبـان مطـرح   که ابتدا از سوی فی 8امور مسلم معنی از سوی دیگر، (.1995

عتبـر معنـی بایـد    هر نرریة م است وی راه یافته شناس معنیهای  شد، به درسنامه

 .دست دهدین امور بهبتواند تبیینی از ا

اصلی تقسیم کرد  شناسی را به سه شاخة توان معنی معنی می در سنت مطالعة

شناسـی   معنـی »شناسـی را از هـم بازشـناخت کـه عبارتنـد از       و سه گونه معنـی 

شناسی صوری،  معنی. «شناسی صوری معنی»و  7«شناسی زبانی معنی»، 2«فلسفی

شناسـی   معنـی »، 6«شناسـی منطقـی   معنی»هایی چون  های مختلف با نام تندر م
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. mathematical linguistics 
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. formal semantics 
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. philosophical semantics 
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. linguistic semantics 
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نیـز   8«دستور مونتـاگیو »و حتّی  7«شناسی الگونرری معنی»، 9«مشروط به صدخ

در حقیقـت، بخشـی از منطـق ریاضـی      شناسی منطقـی  معنی. است  شده شناخته 

و  6، تارسـکی 7، گـودم 2دانـانی چـون فرگـه    های منطـق  است که بر اساس دیدگاه

 بان را ابزاری برای صحبت دربـارة جهـان خـارج از زبـان    مونتاگیو شکل گرفته و ز

شود تا با توجه به موقعیـت جهـان خـارج،     تالص می ،ترتیباین به. گیرد درنرر می

شناسـی   کـه تارسـکی از معنـی     آنچـه . های زبان تعیین شـود  صحت و سقم جمله

ی شـده و بعـدها شـکل    عرفـ م 5دست داده، نخستین بار توسـط کارنـاپ   صوری به

در ایـن دسـته از   . شده اسـت  و مونتاگیو مطرح 3آن در آثار دیویدسن یافتة  تعدیل

و از مفهوم صـدخ و نیـز    شده  مطالعات، کاربرد صدخ و شرایط صدخ توضی  داده

جا بایـد   در این. شخی  روابط مصداقی استفاده شده استبرای ت 1ای منطق گزاره

عطو  به خـود زبـان   شناسی زبانی، توجه م که در معنی این نکته را درنرر داشت

شناس، چگونگی عملکرد ذهن آدمـی اسـت و در    معنی که دغدغة  طوری  به ،است

دهـد کـه نـوعی رهیافـت      اصل بازنمودهای ذهن انسان را مورد مطالعه قـرار مـی  

عنـوان ابـزاری بـرای صـحبت      شناسی صوری، زبان بـه  در معنی. است 98بازنمودی

 گفتـار  ک معنـی یـک پـاره   دردر واقـع،  شود و  می  نررگرفتهدر هان خارجدربارة ج
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. truth-conditional semantics 
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. model-theoretic semantics 
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 9813 ستان، بهار و تاب1، شمارة 6سام علم زبان؛   901

 

 ن روص مطالعـة بنابراین، ای. کند امکان تطبیق آن با وضعیتی است که توصیف می

ش در این زمینه، چراکه پژوه دانست، 9توان مبتنی بر رهیافت ارجاعی معنی را می

در . اسـت  ی جهـان خـارج  ها روص پیوند نمادهای زبان با واقعیت شبیه به مطالعة

شود و  های طبیعی پرداخته می معنی در زبان شناسی صوری صرفاً به مطالعة معنی

برای رسیدن . شناسی صوری است این دقیقاً همان وجه تمایز میان منطق و معنی

ایـن    به کنند؛ استفاده می 7«مطابقت نرریة»شناسان صوری از  این هد ، معنی  به

اند که گویشـوران زبـان بـا آگـاهی از شـرایط و بافـت        عقیدهاین  آنها بر معنی که

  .گفتار را با جهان خارج دریابند توانند مطابقت یک پاره موقعیتی می

 ابزار نظری پژوهشل 2

هـا اسـتفاده    طور عمده از ابزارهای نرری منطق گزارهدر تدوین پژوهش حاضر، به

طـور      درآغـاز، بـه   . دازیمپر شده که در این بخش به معرفی مفاهیم بنیادی آن می

هـایی اسـت کـه     هـا، اسـتنتاج   طور بگوییم که منطـق گـزاره   توانیم این می مختصر

ای کـه هـد     گونـه  معنی، به برای مطالعة. د زبانی آنها جمله استکوچکترین واح

 8گفتـار  سـط  نخسـت، پـاره   . شناسی است، سه سط  زبان مورد نیـاز اسـت   معنی

شـود و نسـبت بـه     خوانده مـی  2سط  دوم، جمله. ستشود و ملموس ا نامیده می

. نـام دارد  7تر از جمله است و گـزاره  سط  سوم، انتزاعی. تر است گفتار انتزاعی پاره

در واقـع، صـورت گفتـاری یـا      گفتـار  ن سه سط  باید گفت که پـاره در توضی  ای

کی، با شود، از نرر فیزی گفتاری تلفظ می نوشتاری یک جمله است و هر بار که پاره
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. denotational approach 
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. correspondence theory 
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شـکل   شود نیز نین، هر بار که نوشته میهمچ. دفعات قبلی و بعدی متفاوت است

تر از جمله است کـه در   گزاره، سط  انتزاعی. کند آن با دفعات قبل و بعد فرخ می

 جا ضروری اسـت کـه   یادآوری این نکته در این. گیرد منطق مورد استفاده قرار می

اسـت    شده 9تر قضیه ین اصطالح قدیمیگزاره در منطق اصطالحی است که جایگز

کـه  ازآنجا. رود، اشتباه گرفتـه شـود   ار میک که در نحو به 7و نباید با اصطالح گزاره

واحد،  جمالت گوناگون ممکن است گزارة واحدی را بیان کنند و حتی یک جملة

هـای مختلفـی را بیـان کنـد، ایـن سـط         تواند گزاره می های متفاوت در موقعیت

 .ر در نررگرفته شده استت انتزاعی

اسـتنتاج،  . هاسـت  یکـی دیگـر از مبـانی منطـق گـزاره      8پس از گزاره، استنتاج

. هاست و آنچه مهم اسـت، درسـتی آن اسـت    مقدمه از طریقیابی به نتیجه  دست

تـرین   های درستی که لزوماً صادخ باشند، یکـی از مهـم   ها و استنتاج بررسی جمله

شناسـند؛   دو گونـه اسـتنتاج را از هـم بـاز مـی     های منطق است کـه در آن،   جنبه

شــوند و  بررســی مــی 2«منطــق قیاســی»هــای ضــرورتاً درســت، کــه در اســتنتاج

منطـق  . اسـت  7«منطـق اسـتقرایی  »کـه مربـوط بـه    االً درسـت های احتم استنتاج

حام، اگـر اسـتنتاج را   . شود ی مطرح نمیشناس زبانمنطق در  استقرایی در مطالعة

نرر بگیریم، با توجه به آنچـه در ابتـدای   ها در ز طریق مقدمهبه نتیجه ایابی  دست

عنـوان واحـدهای زبـانی در    ها به توانیم بگوییم که مقدمه میاین بخش گفته شد، 
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ها هستند کـه از طریـق آنهـا در اسـتنتاج بـه نتیجـه        ها، همان جمله منطق گزاره

 .رسیم         می

هـای زبـان    آنهـا، جملـه   وسـیلة  به هایی وجود دارند که نهها نشا در منطق گزاره

هـا ترجمـه    ای از نمادها و در حقیقـت، بـه زبـان منطـق جملـه      طبیعی به زنجیره

 .نامند ها را زبان صوری می همین دلیل است که زبان منطق گزاره  به. شوند می

 متغیرها. 2-9

p ،q ،r یا  9تغیرنهایت ادامه پیدا کنند، م توانند تا بی گذاری می و غیره که با شماره

 .دهندرا نشان میهای خبری  محتوای جمله هستند و 7ای متغیرهای جمله

 تـوان بـه   را مـی « شـود  اگر باران ببارد، هوا تمیز مـی »  برای نمونه، جملة( 9)

« بـارد  باران می» های خبری  ای چنین نشان داد که جمله متغیرهای جمله وسیلة 

 جملـة بنـابراین،  . هستند rو  qمتغیرهای ترتیب برابر با  به ،«شود هوا تمیز می» و 

 : کنیم این صورت بازنویسی می  را به( 99)

 .r، آنگاه qاگر  ( 9) 

 پرانتز. 2ل2

گـذاری اسـت کـه در زبـان      نقطـه  شود، تنها نشانة نمایش داده می ) (پرانتز که با 

 .رود کار می ها به منطق گزاره

                                                           
1
. variable 

2
. sentence variables 
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بـه خـوبی    ارگیری پرانتـز کـ  با بـه  ˅r) s  q) ˅ ((pوریص اجزای جملة( 7) 

 .اند مشخ  شده

 ها ادات. 3ل2

ها کاربرد  اند که در زبان صوری منطق گزاره های منطقی، نمادهایی ها یا ثابت9ادات

 .آنها را معرفی خواهیم کرد 7-8-7تا  9-8-7  های فراوان دارند و در زیربخش

 نشانة نفی یا نقض. 9ل3ل2

دیگری ساخت که اگـر اولـی    توان جملة میها، از هر جملة خبری  در منطق گزاره

در چنـین شـرایطی، جملـة دوم نقـیض     . و برعکس صدخ باشد، دومی کذب شود

چنـین نیسـت   » در منطق، نقیض هر جمله را با افزودن عبـارت  . اوم است جملة

شـود و بـا    نامیـده مـی   7نفـی  نشانة« چنین نیست که». سازیم میبه آغاز آن « که

کاذب است  pصادخ باشد،  pترتیب، اگر اینبه. شود ه مینشان داد  یا  ⌐عالمت 

 .عکس و بر

 .هوا سرد است. الف( 8) 

 . چنین نیست که هوا سرد است. ب    

متداوم نیست و آن را « چنین نیست که»البته، در زبان طبیعی فارسی کاربرد 

 .دهیم سازی فعل نشان می با منفی

                                                           
1
. connective 

2
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بـرای   صکه درآن  در نرر گرفتا ر 9جدوم توان  های متناقض می جمله برای

 .کار رفته است برای کذب به کصدخ و 

 جمالت منتاقض: (9)جدول 

 

 

 نشانة عطف. 2ل3ل2

دهد، تا  را به هم پیوند میهای ساده  است که جمله« و»، همان ادات 9عطف نشانة

ن ادات امکانـات ایـ  . دهند نشان می ˅مرکب ساخته شود و آن را با عالمت  جملة

 qبـرای نمونـه، در منطـق    . در منطق با امکانات آن در زبان طبیعی متفاوت است

p ˅  همواره معادمp q˅ کـه، در زبـان طبیعـی چنـین شـرایطی       در حالی. است

 .وجود ندارد

 .امیر در تخت دراز کشید و مرد. الف( 2) 

 .امیر مرد و در تخت دراز کشید. ب       

کـار رود و جمـالت مرکـب     ان بیش از دو جمله بـه تواند در می عطف می نشانة

هـا معلـوم    تری بسازد که در منطق با کمک پرانتـز، ترتیـب ترکیـب سـازه     طوالنی

ای  سـاده های عطفی منوط به صدخ تمامی جمالت خبـری   صدخ ترکیب. شود می

                                                           
1
. conjunction 

pp 

 ک ص

 ص ک
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ارزص صـدخ   7جدوم . اند مرکب به هم پیوند خورده است که برای تشکیل جملة

 :دهد دست می  را به های عطفی ترکیب

 های عطفیارزص صدخ ترکیب (:2)جدول 

  

 

 

 

 

 نشانة فصل .3-3-3

 ˅در زبان طبیعـی فارسـی دارد و بـا نمـاد     « یا»، کاربردی شبیه به 9فصل نشانة

 ی دیگـر، جملـة  ا بـه جملـه  « یـا »ساده بـا   از پیوند یک جملة. شود داده می نشان

شـود و   سـاده خوانـده مـی    شود کـه ترکیـب فصـلی آن جملـة     ه میمرکبی ساخت

. شـوند  نامیـده مـی   7های فاصل اند، سازه به هم پیوند خورده« یا»هایی که با  جمله

توان از کذب یک ترکیب فصلی سخن گفت که تمامی  ترتیب، تنها زمانی میاینبه

م متفـاوت  واننـد از هـ  ت هـای فصـلی مـی    ترکیب. های فاصل آن کاذب باشند سازه

                                                           
1
. disjunction 

2
. disjuncts 

p q p ˅ q 

 ص ص ص

 ک ک ص

 ک ص ک

 ک ک ک
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زمان صادخ باشند یا وضعیتی  های فاصل آنها بتوانند هم سازه که ایگونه به. باشند

در منطـق، ایـن   . زمان را نداشته باشند های فاصل امکان صدخ هم که در آن، سازه

نام دارد و با همـان   9«الخلوةمانع»نوع اوم، . کنند از هم متمایز می دو نوع فصل را

  e˅شود و بـا عالمـت    نامیده می 7«الجمع ةمانع»شود و نوع دوم،  اده مید نشان ˅

 .شود نشان داده می

 .معلم است -امیر یا معلم است یا سرباز است و یا سرباز (7) 

 . شیرین یا زنده است یا مرده است (6) 

 ان بـر حسـب یـای    تـو  را مـی « الجمـع ةمانع »شناسـی صـوری، یـای     در معنی

، ˅شناسی صوری همان  در معنی« یا»همین دلیل،   به. کرد تعریف« الخلومانعةة»

 8جـدوم  در . شود و کـاربرد بیشـتری دارد   نررگرفته میالخلو، در ةمانعیعنی یای 

 .دست داده شده است  های فصلی به ارزص صدخ ترکیب

 های فصلیارزص صدخ ترکیب: (3)جدول 

 

 

 

 

 

                                                           
1
. inclusive disjunction 

2
. exclusive disjunction 

p q p ˅ q 

 ص ص ص

 ص ک ص

 ص ص ک

 ک ک ک
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 شرط نشانة .4ل3ل2

در زبـان فارسـی   « پـس ... اگـر »کمابیش چیزی شبیه به توان  را می 9شرط نشانة
هـای شـرطی کـه از دو     جمله. دشو نشان داده می  دانست که در منطق با نماد 

ای را که پس از  جمله. خورند به هم پیوند می« اگر»با  ،اند ساده تشکیل شده جملة
 بـرای نشـان دادن  . نامنـد  مـی  8دوم را تالی و جملة 7بیاید در منطق مقدم« اگر» 

باید توجه داشت . ایندافز را می« پس» یا « آنگاه»  مقدم و تالی، پیش از تالی واژة
های شرطی نیست و فقط برای تمـایز   ، جزء الزم جمله«اگر» خال  بر «آنگاه»که 

 . رود کار می دقیق میان مقدم و تالی به

 .شوند ها تعطیل می فردا مدرسهاگر امشب بر  ببارد، آنگاه  (5) 

، است که مقدم صدخ و تالی کذب باشـد در منطق، زمانی کذب  جملة شرطی
ممکن است عجیب  شرطی از زبان صوری به زبان طبیعیهای  برگردان ساخت اما
کـه در منطـق آنچـه اهمیّـت      اسـت جا ذکر این نکته ضروری  در این. نرر برسد  به

 .تدارد، تنها ساخت صوری زبان اس

آنگاه سیگار کشیدن برای سالمتی مضـر   ،اگر تهران پایتخت ایران باشد (.99) 
 .است

 های منطقی ارزص صدخ جمله :(4)جدول 

                                                           
1
. conditional 

2
. antecedent 

3
. consequent 

p q p   q 

 ص ص ص
 ک ک ص
 ص ص ک
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 نشانة دوشرطی. 5ل3ل2

« qآنگـاه   pاگـر  »های شرطی، سـاخت منطقـی    طور که دیدیم، در ترکیب  همان

تـر،   بـه عبـارت سـاده   . ، این ساخت دوسویه اسـت 9های دوشرطی در ترکیب. است

« p آنگـاه  qو اگـر   qآنگـاه   pاگـر  »توان  ها را می ساخت منطقی این نوع ترکیب

نشـانة  . شـود  خوانـده مـی  « qاگـر   تنهـا  و اگر p»دانست که در منطق، به صورت

هـای   در ترکیـب . دهنـد  نمـایش مـی    یـا    بـا عالمـت    دوشرطی را در منطق

زیـرا   الی صادخ، باز هم ترکیـب کـاذب اسـت،   رطی، اگر مقدم کاذب باشد و تدوش

مقدم مشـروط بـه تـالی و     ،های دوشرطی های شرطی، در ترکیب برخال  ترکیب

 .تالی مشروط به مقدم است

 .اگر در اتریش درس بخواند تنها و اگر ،امیر هنرمند خوبی خواهد شد (3) 

 یهای دوشرط ارزص صدخ ترکیب (:5)جدول 

                                                           
1
. double-conditional 

 ص ک ک

pq p   q

 ص ص ص

 ک ک ص
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 ها منطق محمول. 4ل2

 ها، برای به طور که در بخش قبلی توضی  داده شد، در تحلیل منطقی گزاره  همان
ای  غیرهای جملههای خبری، مت جای جمله دست آوردن ساخت صوری کافیست به 

هـا سـروکار    ، ما با جملهترتیب، در این سط  از تحلیل منطقیاینبه. را قرار دهیم
هـا   به عبارت دیگـر، در منطـق گـزاره   . داریم و به ساخت درونی آنها کاری نداریم

سط  دیگـری از تحلیـل منطقـی    . ها هستند کوچکترین واحدهای استنتاج، جمله
بـه بیـان   . تر از جمله سـروکار داریـم   وجود دارد که در آن ما با واحدهایی کوچک

ایـن دسـته از   . تر از جمله هسـتند  ر این منطق کوچکدیگر، واحدهای استنتاج د
تر جمله نیز احتیـاج   های کوچک هایشان، به بخش ها که برای یافتن نمونه استنتاج

 .شود نامیده می 9ها است، منطق محموم

 .است شناس زبانبلومفیلد . پردازد زبان می شناسی به مطالعة زبانهر  (97) 

 .پردازد زبان می پس، بلومفیلد به مطالعة

 سورها. 9ل4ل2

                                                           
1
. predicate logic 

 ک ص ک

 ص ک ک
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که بایـد بـه زبـان صـوری منطـق       های طبیعی های زبان ترین مختصه یکی از مهم
شناسی صوری از اصـطالح   در معنی که ها هستند9سور ها برگردانده شود، محموم

در زبان صوری منطق، مـا بـا دو سـور    . شود هم برای آنها استفاده می« نما کمیت»
 .شود های بعدی به معرفی آنها پرداخته می زیربخشـلی سـر وکار داریم که در اص

 سورِکلی. 9ل9ل4ل2

نمای دیگـری   و هر کمیت« هر»، «همه»، «تمامی»، «کل»در زبان صوری منطق، 

شـود و در اصـطالح بـه آن     نشـان داده مـی    معنی آنها باشد، بـا عالمـت    که هم

 .شود گفته می  7سورِکلی

 .هر امتحانی مشکل است (98) 

 .کنند ها شیطنت می ام بچهتم (99) 

 .شناسند دانشجویان استادشان را می همة( 97) 

 سورِ وجودی. 2-4-9-2

دهـد،   میرا نشان « حداقل یکی» که   در منطق، با نشانة 8اصطالح سور وجودی

و امثـام آن اسـت کـه    « تعدادی»، «بعضی»، «برخی»نماهایی چون معادم کمیت

 . کند یکم یک واحد از مجموعه را مشخ  م دست

 .شناسد استاد بعضی از دانشجویان را می (98) 

                                                           
1
. quantifier  

2
. universal quantifier 

3
. existential quantifier 
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 .ها به آموزص تخصصی نیاز دارند برخی شغل (.92) 

 .کم یکی از بیماران باید جراحی شود دست (.97) 

 شود، اما استفاده می: از عالمت « چنانچه» ها، برای واژة در زبان صوری محموم

  .شود استفاده می   اسی صوری معموالً از همان نشانةشن در معنی

 روابط معنایی در سطح جمله سازی  صوری. 5ل2

تـرین روابـط معنـایی در     به مهم ای حاضر، سعی بر آن خواهد بود تاه در زیربخش

 .پرداخته شود سازی هر یک از این روابط به صوریسط  جمله اشاره شود و 

 استلزام معنایی. 9ل5ل2

هـا   ا رابطة بین گـزاره ر 7«استلزام معنایی»خود،  نامة در واژه( 124 :2007) 9متیوز

مری دارد » مثالً، از جملة. آید دست می به یکی لزوماً از دیگری که طوری به ،دانسته

مـری ثابـت   »شـود کـه   عالوه بر چیزهای دیگر، این مطلب برداشـت مـی   «دود می

مـری ثابـت   »، جملـة  «دود مـری دارد مـی  » بنـابراین، از جملـة  . «نایستاده اسـت 

کند که  به این نکته اشاره می وی در همین بخش. شود تلزام میاس «اده استنایست

کـه   ندشـو  مـی هـایی معرفـی    در بیشتر مواقع به عنـوان گـزاره  « استلزام معنایی»

تمایز  ، ولی نقطة«استلزام منطقی»ها است، همانند  جمله وسیلة ه استلزام از آنها ب

                                                           
1
. P.H.Matthews 

2
. entailment 
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در  ، یعنـی ردنـی نیسـت  فسـخ ک  «اسـتلزام معنـایی  »آنها با یکدیگر آن است کـه  

 .توان آن را نادیده گرفت هایی خاص نمی بافت

جفـت  ای بـین یـک    را رابطه« استلزام معنایی» ( 170-169 :2008) 9کریستام

کـه در   چنان. شود دوم، لزوماً از صدخ اولی ناشی می داند که صدخ گزارة گزاره می

توان در  ، نمی«یوان را ببینمتوانم ح من می» ـ  «توانم س  را ببینم من می» نمونة

کریسـتام همچنـین   . عین حام هم اولی را تةیید کرد و هم دومی را تکذیب کـرد 

در تقابـل بـا   « اسـتلزام معنـایی  »شناسـی معاصـر    کـه در معنـی   دهـد  توضی  می

گیرد و این تقابل به دلیل رفتار متفاوتی است که آنهـا در   قرار می 7«انگاری پیش»

کـردن اسـتلزام، آن را از    ترتیب که نفـی اینبه. دهند ن میقیض شدن از خود نشان

توانـد   او نمـی »، «توانـد سـ  را ببینـد    او نمـی »برای مثام، در جملة . برد بین می

ــد ــوان را ببین ــی «حی ــتلزام نم ــد را اس ــه . کن ــت ک ــالی اس ــن در ح ــورد  ای در م

یی اسـتلزام معنـا  »کریسـتام در ادامـه،   . افتـد  چنین اتفـاقی نمـی  « انگاری پیش»

اســتلزام »و  2«اســتلزام نزولــی» رفــی کــرده و آن را بــه دو گونــةرا مع 8«جهتــی

  ، جهت استلزام از کمتر مشخ«استلزام نزولی»در . تقسیم کرده است 7«صعودی

کنـد،   که استلزام می «هر سگی چهار پا دارد» مثل گزارة. به بیشتر مشخ  است

ایـن   «اسـتلزام صـعودی  »بـرای  مقابل،  در .«هر سگی از نژاد پودم چهار پا دارد»

کند  که استلزام می «ای موز دوست دارد هر بچه» مانند جملة. جهت برعکس است

 .«ای یک نوع میوه دوست دارد هر بچه»

                                                           
1
. D. Crystal 

2
. presupposition 

3
. directional entailment 

4
. downward entailment 

5
. upward entailment 
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شناسـی منطقـی کتـاب خـود، در معرفـی       در بخش معنی( 165 :1977)الینز 

 pیعنـی   p ⟹ qاشاره کرده و آورده کـه  « استلزام معنایی»ها به  روابط بین گزاره

 p رر منطقی غیر ممکن اسـت کـه همزمـان   نصورت، ازکه دراین است q  مستلزم

 qمسـتلزم   pگـوییم   یعنـی، وقتـی مـی    ؛نادرست باشد و برعکس qدرست باشد و 

 .را انکار کنیم qرا تصری  کرده و  pاست، متناقض خواهد بود که 

ب خـود، ابتـدا   در فصل مربوط به روابط معنایی در کتا( 36,88 :2009) 9سعید

کـه   ؛ به این معنـی است Bمستلزم  A :را چنین تعریف کرده است ییاستلزام معنا

سپس، در فصل دیگری از کتاب خود  و Bطور خودکار  آنگاه به ،Aدانیم اگر  ما می

دخ به تعریـف اسـتلزام معنـایی بـا اسـتفاده از صـ       ها و صدخ با عنوان روابط جمله

 کننـدة  است، وقتی که صدخ اولی تضمین q لةمستلزم جم p جملة: پرداخته است

در توضی  این  وی. دهد ، نقیض اولی را نتیجه میصدخ دومی است و نقیض دومی

آنارشیست، امپراتور را ترور » که اگر جملة است ابطه به ذکر این مطلب پرداختهر

بیـان   بـه  .اسـت  «امپراتور مُرد»  ر بگیریم، این جمله مستلزم جملةنررا در «کرد

آنگاه بدون اینکه  ،اوم را به ما بگوید و ما آن را باور کنیم تر، اگر کسی جملة ساده

طور بگـوییم   توانیم این دانیم یا می دوم را می کسی چیزی به ما گفته باشد، جملة

کردن جملـة دوم بـرای هـر کسـی     حـام، انکـار  و درعین اوم جملةکردن تةیید که

تلزام معنـایی  اسـ  ائز اهمیت دانسـته کـه  را نیز ح این نکته سعید. غیرممکن است

اومِ  گیـری جملـة دوم از جملـة    کس برای نتیجـه   نوعی استنتاج نیست، زیرا هیچ

شـرایط صـدخ بـرای اسـتلزام     ازنرـر سـعید،   . دمثام مذکور، احتیاج به دلیل ندار

 :به این شرح استمعنایی 
 شرایط صدخ استلزام معنایی (:6)جدول 

                                                           
1
. Saeed 
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معرفی کرده که  چنینرا « استلزام معنایی» رابطة( 983 :9818-985)صفوی 

تر،  بیان ساده به. استدیگر  ایی، مفهوم یک جمله مستلزم جملةمعن در این رابطة

 .ع شده استب نیز واق( 96) ، پس جملةالف به وقوع پیوسته باشد( 78) اگر جملة

 .مدیر این شرکت در تصاد  کشته شد. الف( 96) 

 .مدیر این شرکت مرده است. ب        

میان مفهوم جمالتی دانسته که از  تلزام معنایی را رابطةاسترتیب، صفوی اینبه

 کـه، در نمونـة   چنـان . شـوند  ها به یکدیگر مربوط می طریق شرط الزم و کافی واژه

 . است« مردن»  ،«ته شدنکش»یکی از شرایط ( 96)

در « استلزام معنایی»مفهومی  های رابطة اکنون با توجه به هماهنگی در تعریف

سازی این رابطـه   شناسی، به صوری های معنی ی و درسنامهشناس زبانهای  نامه واژه

 .پردازیم می

تعریـف   طـور  را ایـن  Mمرجـع   اسـتلزام معنـایی، مجموعـة   سازی  برای صوری

. نامتناهی اسـت این مجموعه، . دنهای زبان باش گزاره ای آن همةکنیم که اعض می

نتیجـه   pوجود دارد که از  qای مثل  فر  کنیم، گزاره Mکه در  p برای هر گزارة

مفـرو  اوم   درگـزارة  aای معنـایی، ماننـد    علت این اتفاخ، وجود مؤلفه. شود می

باید توجه . شود م میدو در گزارة ’aمعنایی  طور طبیعی مستلزم مؤلفة ت که بهاس

qp 

 ص      ⟶ص       
 ص      ⟶ک  / ص

 ک      ⟶ک        
 ص      ⟶ک  / ص
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  q¬دوم، یعنـی   آن است که اگر نقیض گزارة« استلزام معنایی»داشت که ویژگی 

و طبیعتـاً بـه    a–ایم و درنتیجـه، بـه    را فر  کرده ’a–را در نرر بگیریم، بنابراین 

نشـان  ( 95) توضیحات داده شـده در رابطـة  . سیدخواهیم ر p¬اوم،  نقیض گزارة

 :اند داده شده

(95)  p ∈ M,  q ∈ M; (p → q) ∧ (¬q → ¬p) 

برگردان صوری ( 95) شد، الزم به توضی  است که رابطةبا توجه به آنچه ذکر 

بر اساس نکـاتی شـکل گرفتـه کـه سـعید و       ،استلزام معنایی است که در حقیقت

. انـد  صفوی در تعریف خود از این رابطه، هـر یـک بخشـی از آن را بررسـی کـرده     

 p جملـة »کند که  سعید استلزام را به این ترتیب تعریف می طور که دیدیم؛ همان

صـدخ دومـی اسـت و     کننـدة  ی تضمینصدخ اول ، وقتی کهاست q مستلزم جملة

صفوی به درستی به نقـش   ،در ادامه .«دهد نقیض دومی، نقیض اولی را نتیجه می

شـاره  ا ،اسـتلزام معنـایی دارنـد    رفته در جمالتی که با هم رابطـة  های به کار واژه

ها  کند و وجود ارتباط استلزام معنایی بین جمالت را به شرط الزم و کافی واژه می

 .داند مربوط می

منطقی عطفی به  به صورت یک رابطةهم تعریف سعید را ( 95) رابطةدر واقع، 

اتی کـه بـرای نـوع کـارکرد رابطـه      کند و هم ازطریق الزام زبان صوری معرفی می

ـ    ی را برای بهینهمالحرات صفو نرر گرفتهدر دسـت داده  هسازی کـارکرد رابطـه ب

دانسـته کـه    pدر گزاره  aمعنایی  وط به وجود مؤلفةآن را من که ایگونهبه ،است

 q، در  ’a، مؤلفة معنـایی متنـاظر آن  خاطر وجود طور طبیعی به، بهpاز  qاستلزام 

و  aوجود نقـیض  نیز در واقع، به علت  pاز  qترتیب، نقیض استلزام همینبه. است

a’ های معنایی  یعنی مؤلفه–a  و–a’  های ترتیب در گزارهبه ¬p و ¬q است. 
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نگارنده، نکاتی که سعید و صفوی هر کدام به تنهایی در تعریف خود  به عقیدة

صوری از این رابطـه کـافی    برای ارائه برگردان ،اند از استلزام معنایی به دست داده

فته نشده و در تعریف صفوی نقش واژه در نرر گر د،نیست، چرا که در تعریف سعی

 رکیب آنها به صورتی که در رابطةولی ت ماند، ز نرر دور میمنطقی جمالت ا رابطة

 .شده از جامعیت نسبتاً مقبولی برخوردار است ارائه( 95)

 pرا  «هوشـن  زاییـد   گربـة » گـزارة  ،(95) تر شدن کارکرد رابطـة  برای روشن
به دنیا آوردن + [معنایی  در این گزاره دارای مؤلفة« یدنزای»فعل . کنیم فر  می
، مستلزم معنـایی  pاست و بنابراین  ]ماده+ [معنایی  است که متضمن مؤلفة ]بچه
 گربـة »،  q¬از طرفـی، اگـر  . ، خواهـد بـود  «هوشـن  مـاده اسـت    گربة»، q گزارة

 نرـر بگیـریم، خـواهیم   را در( هوشـن  نـر اسـت    گربـة ) «هوشن  مـاده نیسـت  
 .«هوشن  نزایید گربة»داشت،

 تضاد معنایی. 2ل5ل2

هایی معرفی کـرده کـه تنهـا     گزاره را جفت 9های متناقض گزاره( 2007:78)متیوز 
مـری  »و  «مـری متةهـل اسـت   » مثل دو گـزارة   .تواند صادخ باشد یکی از آنها می
 .که فقط یکی از آنها درست است «مجرد است

ی دو گزاره معرفی  ها را رابطه بین جمله« تضاد معنایی»( 48 :2008)کریستام 
توانند همزمان، صادخ یا کذب باشند و اظهار کرده کـه   کرده که هر دوی آنها نمی

 .شود این مطلب بیشتر در منطق مطرح می

                                                           
1
. contradictory propositions 
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ای هـ  ای بـین گـزاره   ها را رابطه بین گزاره« تضاد معنایی»( 757 :9825)الینز 
ی از آنها صـادخ اسـت و هـر دوی آنهـا     فقط یک به این ترتیب که ،منطقی دانسته

 .زمان صادخ یا کاذب باشند توانند هم نمی

داند هرگاه، ناسازگار یا متناقض با  می Bرا در تضاد با  A (2009:38,88)سعید 
B دانسته و جـدوم  « معنایی هم»را در مقابل « تضاد معنایی»در ادامه،  وی. باشد

 .دست داده است به( 77)ارزص صدخ این رابطه را به صورت 

 معناییارزص صدخ تضاد معنایی در مقابل هم (:7)جدول 

 

 

 

 

 

نفـی دیگـری    که یکی( 93)هایی مانند  در جمله« تضاد معنایی»نرر سعید، به

 :است، وجود دارد

a. Mr. Jones stole my car. 

b. Mr. Jones did not steal my car. 

(18) 

هـایی بـا    ایی کـه شـامل واژه  ه جمله کند که ن نکته را بیان میوی همچنین ای

 .قرار بگیرند« تضاد معنایی»تقابل معنایی هستند، ممکن است با هم در  رابطة

نـی  ای در مع جملـه  داند کـه وقتی میرا  «تضاد معنایی»( 9818:986)صفوی 

 (.78)و ( 91)های  مانند نمونه د،کار رفته باش معکوس دیگری به

 .کند برادرم کار می. الف( 91)

qp 
 ص    ⟶ک     
 ک    ⟶ص    
 ص    ←ک     
 ک    ←ص     
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 .کند برادرم کار نمی. ب         

 .هوشن  پدر نرگس است. الف( 78)

 .هوشن  فرزند ندارد. ب       

تضـاد  »بندی کـرده اسـت کـه اولـی      وی در ادامه، این رابطه را در سه گروه طبقه

تکواژهای  شود که از طریق وقوع می است و میان جمالت متضادی مطرح« صوری

تـوان   در ایـن شـرایط مـی   (. 77)و ( 79)های  مثل جمله یابد، ساز تحقق می منفی

ها از طریق وقوع تقابل صوری در سط   مدعی شد که تضاد صوری در سط  جمله

 .شود واژه ایجاد می

 .پدرص باسواد است. الف( 79) 

 .سواد است پدرص بی. ب        

 .این حر  کامالً اصولی است. الف( 77)

 .این حر  کامالً غیراصولی است. ب       

« تضاد متقابـل »که صفوی مطرح کرده، « تضاد معنایی» ةدیگری از رابطگونة 

شـکل  « ل مکملتقاب»یا « تقابل مدرج» ةهای دارای رابط است که با جابجایی واژه

 (.78) مثل نمونة. گیرد می

 .هوا گرم است. الف (78)

 .هوا سرد است. ب       

معرفـی  « تضـاد مشـروط  »را صفوی با اصـطالح  « تضاد معنایی» ةسومین گون

که در آنها، تضاد میان دو جمله با نقض شـرط  ( 78)هایی نریر  کرده، برای جمله
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« پـدر »توانـد   زمانی مـی « هوشن » ، (78)در مثام . آید وجود می الزم و کافی به

ن شرطِ الزم و کـافی  به دلیل برقرار نبودن ای .داشته باشد« فرزند»کسی باشد که 

 .با هم در تضاد هستند( 78)مثام  است که دو جملة

رسـد کـه    گفته شد، به نررمـی « تضاد معنایی»با مروری بر آنچه که از تعریف 

کـه  بـه ترتیـب   . سازی آن استفاده از نقض یـا نفـی اسـت    بهترین راه برای صوری

بـرای هـر    .گیـریم  نرـر مـی  های زبان در رهگزا ةهم ةرا مجموع Mمرجع  ةمجموع

مؤلفـه   aالزم به ذکر است کـه اگـر   . در تضاد با آن قرار دارد ¬ pاز زبان،  pگزاره 

مورد نرر و نقیض آن نقش دارد،  ةتضاد بین گزار ةمعنایی باشد که در ایجاد رابط

 .دهد به دست می  ¬ pمتناظر آن را در  ةکند و مؤلف ادات نقض بر آن عمل می

(72)  p ∈ M,   p ∈ M; p → p    هیچ وقت راستگو نیست 

 ةاین رابطه یعنی اینکه برای هرگزاره در زبان، نقیض آن وجود دارد کـه رابطـ  

  .وقت راستگو نیست  شرطی بین آنها هیچ

باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که هر جا الزم ( 72) ةرابط ةآنچه که دربار

 - p¬و  pگزاره  جا ایندر  –ها و نقیض آنها  های گزاره واژههای معنایی  باشد، مؤلفه

گیرند تا برگـردان صـوری پیشـنهادی کـارآیی بهتـری       هد  عملگر نقض قرار می

گیرد  نرر میهایی را متناقض در شد، سعید جملهطور که گفته   همان. داشته باشد

 یکـدیگر نیـز    تقابـل معنـایی بـا    ةهای با رابطـ  که یکی نفی دیگری باشد و به واژه

این در حالی اسـت کـه   . کند عنوان عامل تضاد معنایی در سط  جمله اشاره میبه

های متضاد  هساز در جملهای متقابل و منفی به حضور واژه صفوی در این خصوص

برگردان صوری کارآمدی از ( 72) ةبه عقیده نگارنده، رابط .کند توجه بیشتری می



 9813 ستان، بهار و تاب1، شمارة 6سام علم زبان؛   951

 

دهـد   های زیر نشان مـی  وع عملکرد آن در مثامدهد و ن تضاد معنایی به دست می

هـا   تضاد بین جمله ةصوری پیشنهادی قادر است با دقت خوبی رابط ةکه این رابط

 .را به دست دهد

تضاد »سازی قرار دهیم، در توضی   را مالک صوری( 9818)اگر تعریف صفوی  

 . دکنـ  ، بـر عنصـر صـوری عمـل مـی     ¬ یعنـی  ،نفی ةباید بگوییم که رابط« صوری

 :داریم( 72) ةبا استفاده از رابط( 79)در توضی  مثام  ،ترتیباینبه

عنصر واژگـانی عمـل   ، بر ¬ یعنی ،ة نفیرابط« تضاد متقابل»طور مشابه، در  به

لید نقیض را تو کند و بنابراین گزارة ایگزین میمتقابل را درگزاره ج کند و واژة می

 .است( 76)به صورت  (78) که توضی  نمونة چنان. کند می

(76) p=  هوا گرم است. 

p  =(هوا گرم است.) 

(77)  p= پدرص باسواد است 

p =  (پدرص باسواد است) 

 . = است (باسواد)ص پدر 

  =.سواد است (با)پدرص 

 بی،  = (با)

 :بنابراین 

p = سواد است پدرص بی 

 (:72) ةو با توجه به رابط

 باسواد استپدرص  →سواد است  پدرص بی

 .همیشه متناقض است و هیچ وقت راستگو نیست
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 = است  (گرم)هوا  

 :سرد، بنابراین =( گرم) 

 p =  هوا سرد است. 

 (:72) ةو با توجه به رابط

 .هوا گرم است →.هوا سرد است

  .همیشه متناقض است و هیچ وقت راستگو نیست

 ای معنـایی  ، بـر مؤلفـه   ¬نفـی ،   ة، رابط«تضاد مشروط»به همین روص، برای

را بـر  ( 78)اگر بخـواهیم مثـام   . کند کند و شرط الزم و کافی را نفی می عمل می

 : این اساس بیان کنیم، داریم

(75) p=  هوشن  پدر نرگس است. 

p  = (هوشن  پدر نرگس است.) 

 . =است(  پدر نرگس)هوشن  

 .است(  فرزند داشتن)+ هوشن   =

 :اشتن، بنابراینفرزند ند =( فرزند داشتن -) = (فرزند داشتن)+ 

p =  هوشن  فرزند ندارد. 

 (:72) ةو با توجه به رابط

 .هوشن  پدر نرگس است →.هوشن  فرزند ندارد

 .همیشه متناقض است و هیچ وقت راستگو نیست

 استنتاج. 3ل5ل2
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ای  هر نوع نتیجه را به این ترتیب تعریف کرده که 9«استنتاج»( 2007:193)متیوز 

ها ممکن است توسط  این گزاره. گرفته شود، استنتاج است گزاره ایمجموعهکه از 

 .شوند یا تلویحاً در بافت خاصی، مثل مکالمه، به آنها اشاره شود شخصی گفته 

استنتاج نکرده و تعریفـی بـرای    ای به خود اشاره ةنام در واژه( 2008)کریستام 

ـ   ( 1977)الینز  ،همچنین. دست نداده است آن به اسـتنتاج   هنیز در کتـاب خـود، ب

 .نپرداخته است

 شناسی بـه  در فصل مربوط به معرفی بافت در معنی( 213-211 :2009)سعید 

 .استنتاج پرداخته و آن را ابزاری برای ساختن معنی معرفی کرده است

در فصل مربوط به روابط معنایی در سـط  جملـه، در کتـاب    ( 9818)صفوی 

نرر وی اسـتنتاج   به، اما تنکرده اس ای ها اشاره استنتاج بین جمله ةخود، به رابط

، (یـا مقدمـه  )ارائه شده  ةای از اطالعاتی است که در کنار جمل رسیدن به مجموعه

کس بسـته بـه دانـش    هـر  رسـاند و اسـتنتاج   ما را به نتـایج کـامالً متفـاوتی مـی    

 .المعارفی وی، ممکن است با دیگری متفاوت باشد ةدایر

ای  را گـزاره   pبه این ترتیب عمل کـرد کـه  توان  سازی استنتاج می برای صوری

. هـای زبـانی، اسـت    ة گـزاره همـ  ة، مجموعـ Mکنیم که عضـوی از   زبانی فر  می

المعـارفی  ةگیریم که در دانش دایر نرر میهایی در گزاره ةرا شامل هم N مجموعة

، را بـه شـخ  ارائـه     p1,…,pnهای  یا گزاره p ةحام اگر گزار. شخ  موجود است

 . خواهد بود( 73)وی به صورت « تاجاستن» کنیم 

(73)  
 

  pi ∈ M, i = 1,…,n  

N = {q1,…,qn} 

                                                           
1
 inference 
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هـای   توانـد گـزاره   ؛ لزوماً یک گزاره نیست و میمقدمه

   .متعددی باشد

p1 

M 
pi 

 

  

المعـارفی شـخ     ةهایی که در دانش دایر گزاره/ گزاره

 موجود است

q1 

M 
qn 

 
R 

شناسـی کـه در خصـوص     هـای معنـی   طور که اشاره شـد، در درسـنامه    همان

پژوهش حاضر هستند،  ةاند و مورد مطالع سازی روابط مفهومی نیز کار کرده صوری

نرر به. مشاهده نشد ،زدمعنایی استنتاج بپردا ةبرگردان صوری صریحی که به رابط

هـا   ار به شکل پیشنهادی بـرای اسـتنتاج جملـه   بنخستین( 73) ةرابط که رسد می

. دهـد  دست مـی ها به مجموعه ةبرگردان صوری با استفاده از منطق ریاضی و نرری

هـای موجـود در    های زبانی و گزاره این رابطه، در حد خود، شکل استفاده از گزاره

ـ  ،در زیر. دهد المعارفی را برای استنتاج نشان میةدانش دایر ه بـه  با ذکر چند نمون

بر اساس « استنتاج»دهندة  نشان( 71)مثام  .پردازیم بررسی کارکرد این رابطه می

 .است( 73) ةرابط
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 انگاری پیش. 4ل5ل2

 ترتیب کـه این، بهها دانسته گزارهبین  ةرا رابط« انگاری پیش»( 317 :2007)متیوز 

a  ،b به طوری که اگر  ،ندک انگاشته می را پیشa   صادخ باشـدb     نیـز بایـد صـادخ

نه صدخ اسـت  « پادشاه فرانسه کچل است» ةبه عنوان نمونه، جمل ،بنابراین. باشد

 .صادخ باشد «فرانسه پادشاه دارد» ةپیش انگاشت ةجمل نه کذب، مگر اینکه

کنـد، در   انگاری را آنچه گوینده فـر  مـی   پیش( 385-384 :2008)کریستام 

را نـوعی   انگـاری  پـیش وی همچنـین،  . دانسته استشود،  آنچه که بیان می مقابل

قـرار   اسـتلزام  ةها معرفی کرده که در مقابـل رابطـ   منطقی بین جمله خاصِ ةرابط

(71)    pi ∈ M, i= 1,…,m 
N = {q1,…,qn} 

 

 گزارة مقدمه 

 

 

های موجود در دانش  گزاره

 المعارفی دایره

ناپارت در جزیـرة سـنت   ناپل،ون ب

 .موریتس مرد

 .بود ناپل،ون بناپارت فرانسوی

ــه انگلســتان   در اواخــر عمــرص ب

 .تبعید شد

جزیرة سنت موریتس در انگلیس 

 .است

  

 استنتاج شخصی
 
ــاپل،ون بناپــارت در تبعیــد و در  ن

 .انگلیس مرد
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 ةکریسـتام ایـن مثـام را آورده کـه جملـ      انگـاری  پیشای از  برای نمونه. گیرد می

بـرای  « نمـک »د کـه  انگاشته شو طور پیش تا اینشود  گفته می «نمک کجاست؟»

او  کنـد  نـده تصـور مـی   و اینکه شخصی وجـود دارد کـه گوی   گوینده حاضر نیست

 .کجاست« نمک»داند  می

مفهـومی   ةانگـاری بـه عنـوان یـک رابطـ      کتاب خود، به پیشدر( 1977)الینز 

شناسـی کـاربردی، از    ت و معنیای نکرده است و فقط در فصل مربوط به باف اشاره

شود، یاد کرده  معنی استفاده می ةدانشی که از آن برای افاد انگاری به عنوان پیش

 .است

گرفتـه کـه   « کـردن  فـر  » ةرا به منزل انگاشتن پیش( 2009:102,103)سعید 

دو  انگـاری  پـیش وی برای تعریف . رود کار می مفهومی است که در زبان روزمره به

در آن،  براساس سنت فلسفی اسـت کـه   رویکرد نخست. کرد اتخاذ کرده استروی

شود، نه  ها ایجاد می توسط جملهها مورد بحث نیست و معنی  د جملهچگونگی تولی

بیند که  ها را بیانات افرادی می جمله رویکرد دوم. اند ا را تولید کردهکسانی که آنه

سـازی   هـد  ایـن رویکـرد، بررسـی و مـدم     . انـد  در عملِ مکالمـه شـرکت کـرده   

از آنها  گفتگو و برقراری ارتباط با همبرای  هایی است که گوینده و شنونده تکنیک

را هم از منرر گوینـده و  « انگاری پیش»توان  در این رویکرد می. کنند استفاده می

 شناسی و رویکرد دوم معنی ةرویکرد اوم، در حوز. هم از منرر شنونده مطالعه کرد

 ةا به جنبحاضر، توجه م پژوهشکه در ازآنجا. گیرد کاربردشناسی قرار می ةدر حوز

در بررسی کتاب سـعید، تنهـا رویکـرد اوم را    ، است« انگاری پیش»شناختی  معنی

طـور   روابـط صـدخ ایـن   را براسـاس   انگـاری  پیش سعید در ادامه. کنیم طالعه میم

 معرفی کرده که
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(i)  اگرp  ،صدخ باشدq (انگاشته ة پیشجمل )نیز صدخ است. 

(ii)  (ii)  اگرp  کذب باشد، آنگاهq هنوز صدخ است. 

(iii)  (iii)  اگرq  ،صدخ باشدp ممکن است صدخ یا کذب باشد. 

دست داده  به (9ـ3) جدومرا به صورت  انگاری پیشوی، جدوم شرایط صدخ  

 .است

 انگاریشرایط صدخ پیش (:9ل8)جدول 

 

 

 

ز از هم دانسـته کـه   انگاری و استلزام معنایی را قابل تمای عید در ادامه، پیشس

طور که در بخش مربوط به آن نیز توضی  داده شد، اگر   در استلزام معنایی همان

 شــود، امــا عنــایی برقــرار نمــیکننــده را منفــی کنــیم، اســتلزام م ة اســتلزامجملــ

انگـاری   پـیش انگاری را منفی کنـیم،   پیش ةکنندة تولیداگر جمل« انگاری پیش»در

 و کـه بـه ترتیـب بـرای اسـتلزام معنـایی      ( 89)و ( 88)هـای   نمونه. ماند برقرار می

 .انگاری آورده شده، گویای این تمایز است پیش

 .رانندگی کشته شد ةمهرداد در سانح. الف (88)

 .برقرار است.( مهرداد مرد):  استلزام

 .رانندگی کشته نشد ةمهرداد در سانح. ب

 .برقرار نیست.( مهرداد مرد):  استلزام

 .شاه فرانسه کچل استپاد. الف (89)

qp 

 ص    ⟶ص    

 ک    ⟶ص   

 ص/ک    ←ص   
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 .برقرار است.( فرانسه پادشاه دارد: ) انگاری پیش

 .پادشاه فرانسه کچل نیست. ب

 .برقرار است.( فرانسه پادشاه دارد):  انگاری پیش

ای است که به  لهةپیش انگاری مطرح کرده، مس ةمطلب دیگری که سعید دربار

، اسـم یـا   هد که در گـزار شو شهرت دارد و هنگامی ظاهر می 9«انگاری نق  پیش»

ودیت مربوط خاطر آن، وجود آن اسم یا موجشود که به مشخ  آورده می یعبارت

شود  له تلقی میةاین مطلب وقتی مس. شود انگاشته می به آن عبارت مشخ  پیش

در توضی  این ( 88)و ( 87)های  مثام. که برای عبارت اسمی، مرجعی وجود ندارد

 .مطلب آورده شده است

 .پادشاه فرانسه کچل است (87)

 .پادشاه فرانسه وجود دارد: انگاری پیش

 .خوار است رونالد گیاه (88)

 .رونالد وجود دارد: انگاری پیش

                                                           
1
.  presupposition failure 

q p 

 ص    ⟶ص    

 ک    ⟶ص   
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( 87)های  در نمونه به نرر سـعید،   

ــه ــای  جملـــ هـــ اگـــــــــر ( 88)و 

این بـر . ها را تعیـین کـرد   توان صدخ یا کذب گزاره نمی انگاشته کذب باشند، پیش

 :افزود 9ـ3توان ستونی دیگر به جدوم می ،اساس

 انگاریشرایط صدخ پیش (:2ل8)جدول 

 

 

 

 

طبق نرر سعید، مطلبی که این جدوم سعی دارد نشان دهد آن است که اگـر  

واهـد  مشکوک و نامشـخ  خ  اصلی ةانگاشته کذب باشد، وضعیت گزار ة پیشگزار

حسـاب   له بـه ةشرایط صدخ هستند، یک مس ةهایی که بر پای برای نرریه بود و این

در ادبیـات فلسـفی    لهةایـن مسـ  . گوینـد   9«شکا  ارزص صدخ»آید که به آن  می

 .جای طرح آن در این نوشتار نیستهای زیادی را برانگیخته که  ها و پاسخ بحث

رحسب امکان وجود دارد که بگاهی این  ،(981، 983 :9818)صفوی به اعتقاد 

در چنـین  . بتوان به اطالعات دیگری دست یافت اطالعات موجود درون یک جمله

دیگـر آمـده    ةاطالعاتی باشد که در جملـ  ةزمین تواند پیش شرایطی، یک جمله می

 .را آورده است( 87)و ( 82)های  برای نمونه، صفوی جمله. است

 .دخواهر فر  ازدواج کر. الف (82)       

 .فر  خواهر دارد. ب              

                                                           
1
.  truth-value gap 

 ص/ک    ←ص   

 ؟( ص ∨ک )  ←ک   
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 .سعید از آمریکا برایم نامه فرستاد. الف (87)       

 .سعید در آمریکاست. ب              

 صـفوی . شوند انگاشته تلقی می ها، جمالت ب برای جمالت الف، پیش در این مثام

و « معنـایی اسـتلزام  »ای را حائز اهمّیت دانسـته و آن تفـاوت بـین     در اینجا نکته

انگاری از طریق شرط الزم و کافی مفهـوم   به این شرح که پیش ،انگاری است پیش

 ، ولـی اسـت « ماده بـودن »مستلزم « حامله بودن» الًمث گیرد، ها صورت نمی جمله

را ( 26)صفوی در ادامـه، جـدوم   . نیست« فر »شرط الزم برای « خواهر داشتن»

 ةجملـ  pدر ایـن جـدوم،   . داده اسـت دسـت   ها به برای ارزص صدخ این نوع جمله

  :انگاشته است ة پیشجمل qاصلی و 

 انگاشتهارزص صدخ جمالت اصلی و جمالت پیش (:1)جدول 

 

 

 

ی  آن انگـاری پرداختـه و در توضـ    پیشبه امکان و عدم امکان  صفوی در ادامه

ة نقـ   بیـان دیگـری از همـان مسـ،ل     ،واقـع در  این مطالـب را بیـان کـرده کـه    

است که در بررسی کتـاب سـعید بـه آن اشـاره      انگاری و شکا  ارزص صدخ پیش

را کـه   «پادشاه فرانسه کچـل اسـت  »صفوی نیز در بررسی آن، مثام معرو  . شد

 «فرانسه شـاه دارد »  ةآن جمل« انگاری پیش»ن بار توسط راسل مطرح شده و اولی

داده که برای تشخی  صدخ یا کذب آن باید به دو پرسشِ  است، آورده و توضی 

 پاسخ منفی به هـر . پاسخ داد «اس است؟تآیا این شاه » و «آیا فرانسه شاه دارد؟»

اگـر   ة جالب آن است کـه ولی نکت. شود اصلی منجر می ةیک از آنها به کذب جمل

qp 

 ص    ⟶ص    

 ک    ⟶ص   

 ص/ک    ⟶ص   
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ـ   صـدخ اسـت و  « انگاری پیش»برگردد، « طاس بودن»ب آن به کذ ه  شـا »ه اگـر ب

تـر   در ادامه، برای روشـن  وی. نماید کذب می« انگاری پیش»مربوط شود، « فرانسه

 :است استفاده کرده( 86)شدن مطلب از مثام 

 .اشتاالنقوس روی میز نشسته است (86)

شود، نه مصداقی برای  مواجه می( 86) ةمخاطبی که با جمل نکته اینجاست که

در چنین وضـعیتی، تـا زمـانی    . کند یشناسد و نه آن را درک م می« اشتاالنقوس»

ای منتفـی   هـر نکتـه   ةدربـار « انگـاری  پیش»مصداخ این پدیده مشخ  نشود  که

نـه صـدخ   ( 86) ةجملـ  ،«اشـتاالنقوس »بنابراین، تا زمان تشخی  مصـداخِ  . است

 . است و نه کذب و هم کذب است و هم صدخ

به دست  گاریان پیشای ارزص صدقی که برای ه با توجه به توضیحات و جدوم

 و اسـت، اگـر   p انگاشـتة  پیش qگیری کنیم که  طور نتیجه توانیم این داده شد، می

ة بنــابراین، جملــ. توانــد صــدخ یــا کــذب باشــد مــی pصــدخ باشــد؛  q تنهــا اگــر

همزمـان   q این بدان معنی است که. صدخ باشد ، حتماً بایدqیعنی  ،انگاشته پیش

باید مستقل از ارزص  q است و همچنین pو پیامد منطقی نقیض  pپیامدِ منطقی 

 ةهم ةرا مجموع Mهای قبل،  ترتیب، اگر مشابه بخشاینبه. ، صدخ باشدpمنطقی 

ای دلخواه از این مجموعه در نرر بگیریم،  را گزاره pهای زبانی فر  کنیم و  گزاره

باید توجه داشـته  . ، درست است p¬و  pوجود دارد که در صورت  qای مثل  گزاره

 :درنتیجه، داریم. است Mحتماً عضوی از M ،¬pاشیم که طبق تعریف ب

(85)   p∈M,   q∈ M: 

( p → q) ∧ ( ¬p → q) راستگو است 
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های خـود، هـر دو بـر     طور که شرح داده شد، سعید و صفوی، در تعریف همان

سازی ایـن   در تالص برای صوری انگاشته تةکید دارند، ولی پیش ةصادخ بودن گزار

اکتفـا   ارائـه شـده اسـت،   طبق تعریـف  های ارزص صدخ بر به معرفی جدومرابطه 

آنچـه در خصـوص برگـردان    . اند دست ندادهاند و برگردان صوری صریحی به ردهک

آن است که نگارنده تـالص کـرده کـه     ،انگاری باید ذکر شود پیشاز ( 85)صوری 

برقـرار  صـلی  ا ةی را که در صورت کذب یا صدخ بودن گزارانگار پیش ةگزار صدخ

بر اساس روابط منطقـی   ،آید شمار میمفهومی به ةو ویژگی اساسی این رابط است

 .دهد دست مییِ عطفی پیشنهادی این نکته را بهمنطق ةرابط. نشان دهد

کمـک  ( 83)و ( 85)هـای   از نمونـه ( 86) تـر شـدن معنـی رابطـة     برای روشن

 .گیریم می

(83)  

 
p → q 

 

 
¬p → q 

  p∈M,   q∈ M: 

 

p=  ماشین علی را بردند. 

q=  علی ماشین دارد. 

 

¬p= ماشین علی را نبردند. 

q=  علی ماشین دارد 

  

( p → q) ∧ ( ¬p → q)      راستگو است 

 (81)  

 
p → q 

 

  p∈M,   q∈ M: 
 

p= برادر مهری استاد دانشگاه است 

q=  مهری برادر دارد 
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p → q 

  

p= ست برادر مهری استاد دانشگاه نی 

q=  مهری برادر دارد  

  

(p → q) ∧ ( p → q) است راستگو      

 گیری نتیجه. 3

. سازی روابط مفهومی در سط  جمله بررسی شـد  پژوهش حاضر امکان صوری در

ها را با اسـتفاده از   طور که دیدیم، برگردان صوری روابط مفهومی بین جمله همان

 ةوجـود، بـه نرـر نگارنـده، رابطـ     بـااین . دسـت داد  بـه  تـوان  مـی ها  منطق محموم

هـیچ دو   تـوان  مـی ن سازی کـرد چـرا کـه اساسـاً     توان صوری میرا ن« معنایی هم»

فر  کرد و بر این بـاور بـود کـه    « معنی هم»شناسی صوری  ای را در معنی جمله

 .دست داد ای دو جمله را به شده ساخت گزاره به شکلی صوری توان می

ی برای ارائـه تعریـف روابـط    شناس زبانخصصی ت ةنام در پژوهش حاضر، دو واژه

شناسی که عالوه  تخصصی معنی ةمفهومی مورد بحث، بررسی شد و از سه درسنام

سازی روابط مفهومی نیز  صوریشناسی منطقی و  مفاهیم دیگر به معنی ةبر مطالع

در ایـن   شـده ارائـه هـای صـوری    برگـردان . استفاده شد ،اند طور مفصل پرداختهبه

تر است و از جامعیت  سبت به آنچه در منابع مذکور پیشنهاد شده، صری پژوهش ن

به نرر نگارنده، کـارآیی روابـط پیشـنهادی در     ،همچنین. وردار استبیشتری برخ

پـژوهش بـه   این پژوهش نیز از دیگر منابع بهتر است که دسـتاورد شـاخ  ایـن    

 .دهد ست میای اجمالی در این خصوص به د مقایسه (98)جدوم . آید حساب می
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 شده در پژوهش حاضر با منابع ارائهای برگردانهای صوری  جدوم مقایسه :(91)جدول 

 مورد استناد مشابه

 وضوح و جامعیت رابطة پیشنهادی معرفی رابطة صوری 

 
الینز 

9177 

سعید 

2111 

صفوی 

9311 

پژوهش 

 حاضر

الینز 

9177 

سعید 

2111 

صفوی 

9311 

پژوهش 

 حاضر

 استلزام

 معنایی
✔ ✔ ─ ✔ 

تا 

 حدی

تا 

 حدی
─ ✔ 

 تضاد

 معنایی
✔ ✔ 

فقط 

 تعریف
✔ 

تا 

 حدی

تا 

 حدی
─ ✔ 

 ✔ ─ ─ ─ ✔ ─ ─ ─ استنتاج

 ✔ ─ ─ ─ ✔ ✔ ✔ ─ انگاری پیش

 کارآمدی رابطة پیشنهادی

الینز 

9177 

سعید 

2111 

صفوی 

9311 

پژوهش 

 حاضر

─ 
تا 

 حدی
─ ✔ 

 تا حدی
تا 

 حدی
 ✔ تا حدی

─ ─ ─ ✔ 

─ 
تا 

 حدی
 ✔ تا حدی

ممکن است این سؤام مطرح شود کـه اساسـاً اسـتفاده از جبـر      در این مرحله

 ةشناسی که موضوع مطالع ویژه در معنیسازی در بررسی زبان، به ریاضی و صوری

در پاسخ به ایـن  . آن چیستهایی  کاستی ودارد ای  چه فایدهپژوهش حاضر است، 
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ابـزاری قدرتمنـد    ،دستهای صوری از این  پرسش باید گفت که دستیابی به مدم

ـ به دهد و این دست میای به ی رایانهها برای تحلیل کنـد تـا    خـود کمـک مـی    ةنوب

هـای رایانشـی    امـه صـورت برن ة زبان را بههای پیچیده در حوز نرریهنهایتاً بتوانیم 

م و ببینـیم تـا   سنجیکنیم که آنها را ب این امکان را پیدا می ،ترتیباینبه. بنویسیم

ها را برطر  کنـیم و   های این برنامه کنند و همچنین کاستی کار میچه حد خوب 

ها و آمـار   بینی پیش ندتوان میهای رایانشی  مدم. قدم به قدم آنها را بهبود ببخشیم

ها در اختیار ما بگذارند که دسترسی بـه آنهـا از    گونه پژوهش بسیار دقیقی در این

 همچنین ریاضیاز مفاهیم جبری استفاده  .ة ما خارج استهای دیگر از عهد روص

جبـر   چـرا کـه   ،کنـد  ای هموار می نویسی رایانه را برای ورود ما به دنیای برنامهراه 

نویسی  برنامه ای در زبان هاست که نقش پایه ورود به دنیای ماتریس ةریاضی درواز

هـای   سازی بحث شناسی منطقی و صوری های معنی در مورد کاستی. ای دارد رایانه

در از جمله اینکه تعیین ارزص صـدخ و کـذب جمـالت زبـانی      است، نی شدهفراوا

در ایـن مقـام    ایـن مسـائل  که شرح و بررسی  اکثر موارد ممکن نیست و جز آن،

ز اهمیت ویژه است، فرازبان صریحی اسـت  ئحاآنچه که از نرر نگارنده  .گنجد نمی

ـ  مـی و  شـود حاصل میها  گونه پژوهش که از راه این هـای   نجـام بررسـی  د در اتوان

 .انتزاعی مفید واقع شود

سـازی   نخست برای اثبات امکان صـوری  ة، الزم به ذکر است که مرحلدر پایان

هـای زبـانی    های صوری با کمک مثام روابط مفهومی، نشان دادن کارآیی برگردان

های زبـانی   صوری را با نمونه ةاست که در پژوهش حاضر، نگارنده کارکرد هر رابط

باید کارآمد بودن آنها  تر های گسترده حل بعدی و در عرصهدر مرا. ه استنشان داد

بدون  شناسی رایانشی سنجید، زیرا زبان ةای زبانی و در حوز های رایانه را در برنامه

 .های حجیم زبانی بعید است بتوان به تدقیق این امر پرداخت استفاده از پیکره
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