
  هاي اسمی جمعگروهشناسی صوري  معنی
  ١بهلول عالئی

  
  چکیده

جود دارد که مبتنی بر مفهوم هاي اسمی جمع وشناسی گروه رویکردي مقبول و البته نادقیق در معنی
نظر بر این است . شود در منطق مطرح می٣مجموعهاین مفهوم در مقابل مفهوم سنتی . است٢جمعحاصل

کنیم در حالی که در مورد  هاي مفرد شناخت پیدا میجمع نیز مانند ماهیت هاي حاصلکه ما از ماهیت
هاي اسمی جمع مستقیماً در الگوي تعبیري فوق از گروه. ها چنین شناختی ضرورتاً میسر نیست مجموعه

هاي مفرد را به عنوان الگوي دیگري نیز وجود دارد که ماهیت. ودش جمع توجه می هاي حاصلبه ماهیت
هر دوي این الگوها، فقط کلیتی از عملکرد ارجاعی . دده جمع مد نظر قرار می هاي حاصلجزئی از ماهیت

- جمعی و وجودي -دهند، به طوري که تمایزهاي خوانشی توزیعی هاي اسمی جمع را نشان میگروه
هاي اسمی جمع با هاي حاوي گروه هاي منطقی جملهدر این مقاله، صورت. نمایانند بودگی را نمی جنس

کم بر چهار نوع ماهیت  هاي اسمی جمع دستگروه. شودهاي فوق ترسیم می در نظر گرفتن خوانش
-ناختی در خود گروهش به صورت معنی هاماهیتاز سوي دیگر، ارجاع به این . دهند مع ارجاع میج حاصل

  .شود؛ بلکه حاصل تعامل جهان و زبان است ی رمزگذاري نمیهاي اسم
  

، ٦، خوانش وجودي٥خوانش جمعی، ٤خوانش توزیعیهاي اسمی جمع، گروه :هاي کلیدي واژه
  ٧بودگی خوانش جنس
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2- sum 
3- set 
4- distributive reading 
5- collective reading 
6- existential reading 
7- genericity/genericness reading  
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  مقدمه - 1
هاي اخیر  اساساً در سنت منطق و فلسفه جایی براي بررسی ارجاع لفظ عام نبوده است و تنها در دهه

از ) 1983(1تحلیل لینک. زبان انگلیسی، صورت گرفته است هویژه در حوز  توجهی به این مقوله، بهاندك 
معیار در میان  و به عنوان تحلیل استشناسی این اسامی  معنی رویکردي مقبول در ،اسامی جمع

و  با استفاده از همین تحلیل تاسعی بر آن است  مقاله،در این . )2010 ،٢ابوت(شناسان در آمده است معنی
رسش اساسی در این زمینه پاسخ داده به یک پو  اسامی جمع در زبان فارسی بررسیارجاع ، تحلیلی دیگر

هاي اسمی جمع را ارجاعی در نظر گرفت، حال آن که منطقیون وان گروهت این که چگونه می. شود
صورت منطقی همچنین قصد بر آن است تا اند؟  همواره ارجاع را به شکل مفرد آن در نظر داشته

و هاي اسمی جمع معرفی هاي مختلف از گروهو خوانشاي اسمی جمع ترسیم ههاي حاوي گروه جمله
 مطلبی الزم است هرپیش از اما، . شودشناختی یا کاربردشناختی آنها بحث  سازوکار معنیدرباره نهایتاً 

  .معرفی شودچند مفهوم اساسی 
 »مجموعه«و  »جمع حاصل«اساسی در تحلیل اسامی جمع، تمایز قائل شدن میان مفاهیم  هنکت

شود و میان هر یک  هاي ساده تشکیل میاست که از ترکیب ماهیت ايپیچیده جمع ماهیت حاصل. ستا
هاي از سوي دیگر، ماهیت. برقرار است 3»جزء و کل« همذکور رابط ههاي ساده و ماهیت پیچیداز ماهیت

. دو از یک نوع واحدند هاي ساده است، هراي که حاصل جمع آن ماهیت ساده و ماهیت پیچیدههاي 
به این . دهند که باز هم کبوترند جمع کبوتران را تشکیل مینه تعدادي کبوتر در کنار هم حاصلبراي نمو

ی براي آنها های جمعتوانیم حاصل احد داشته باشیم، میترتیب، اگر تعدادي ماهیت ساده از یک نوع و
هاي اینها ماهیت. هاي علی، حسن و رضا را در نظر بگیریدبراي مثال، سه شخص با نام. تعریف کنیم

هایی به صورت زیر تشکیل  جمع و حاصل وندهاي مختلف ترکیب شتوانند به صورت که می اندمفردي
  .ودر براي نشان دادن ترکیب یا همجواري به کار می(+) اضافه  عالمت به. دهند
 حسن+ علی . الف  )1

  رضا+ علی . ب
  حسن+ رضا . پ
  رضا+ حسن + علی . ت

هاي مفرد ماهیت هت را که شامل هم1شود و مورد  جمع محسوب می هریک از این موارد یک حاصل
جزء و کل  ههاي مربوطه رابط جمع یک از افراد و حاصل میان هر. نامیم می 4»جمع بیشینه حاصل«است، 

  :شود نشان داده می  ≥رابطه با عالمت برقرار است و این 
 علی  ≥علی + حسن . الف )2

                                                             
1- Link, G. 
2- Abbott, B. 
3- part & whole 
4- super sum 
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  علی  ≥علی + رضا . ب
  حسن+ علی  ≥علی + حسن + رضا . پ
  . ...ت

جمعِ حسن و  علی جزئی است از حاصل«توان به این صورت خواند که  الف را می2 هبراي نمونه، رابط
  .»علی

یک مجموعه  ههاي تشکیل دهنداوالً ماهیتجمع با یک مجموعه در آن است که  تفاوت یک حاصل
  :زیر را در نظر بگیرید هدو مجموع. اند  هایی انتزاعیها ماهیت لزوماً از یک نوع نیستند و ثانیاً مجموعه

 ساختمان هدهند اجزاي تشکیل همجموع= } ، سقف، ستون، در، پنجره، دیوار...{. الف )3
  شهرهاي ایران همجموع= } شیراز، زنجان، اصفهان، تبریز، تهران، ...{. ب

هاي جمع دیوار، سقف، پنجره و نظایر آنها دانست و این ماهیت توان یک ساختمان را حاصل نمی
به . شهرهاي ایران، چیزي نیست که عینیت یافته باشد ههمچنین، مجموع. مفرد از نوع واحدي نیستند

جمع شهرهاي  یا در یکجا جمع کرد و حاصلهم ترکیب  شهرهاي ایران را با هتوان هم عبارت دیگر، نمی
عینه   جمع آنها را به هم آورد و حاصلتوان گرد حالی که چند شخص را می ایران را به وجود آورد؛ در

اعضا  هنامند و رابط ي آن مجموعه می»اعضا«یک مجموعه را  هدهند هاي تشکیلماهیت. مشاهده کرد
الف، پنجره  4توان گفت که در  براي نمونه، می. دهند نشان می ∋با مجموعه را با استفاده از عالمت 

شهرهاي  هاز مجموع ب، تهران عضوي4و در است ساختمان  هدهند اجزاي تشکیل هعضوي از مجموع
اجزاي  هبه عنوان مجموع Aگرفتن  و با در نظر∋	این روابط را با استفاده از نماد . است ایران

  :دهیم شهرهاي ایران، به شکل زیر نشان می هوان مجموعبه عن Bساختمان و  هدهند تشکیل
 پنجره ∋  A. الف )4

  تهران∋	  B. ب

  هاي اسمی جمعتحلیل گروه - 2
-ها یا اتمها و هم شامل اجزاي ماهیتجمع ماهیت شامل حاصلهم  ، عالم مقال)1983(به اعتقاد لینک

هاي مفرد شناخت که از ماهیتبه عبارت دیگر، ما همانطور . ستا ها جمع حاصل هدهند هاي تشکیل
در این تحلیل، اسامی غیرقابل شمارش هم . کنیم هاي جمع نیز شناخت حاصل میداریم، از ماهیت

- وضعیتی مشابه با اسامی جمع قابل شمارش دارند و تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که تشخیص اتم
قدر هم که ماهیتی چما هر. کن نیستش ممهاي مفرد و مجزا در مورد اسامی غیرقابل شمارها یا ماهیت

  .هاي کوچکتر تقسیم کنیم، باز هم به ماهیتی مفرد نخواهیم رسیدمانند آب را به بخش
تر، یک  رت دقیقکه یک اسم جمع یا به عبا دتوان مدعی ش جمع، می مفهوم حاصل تعریفبا توجه به 

دهد که با ویژگی بیان  ن خارج ارجاع میجمع، به کلیتی از واحدهاي موجود در جها هگروه اسمی با هست
الف زیر را در 5 هاي نظیر جمل ، جملهبا این فرض. شده از طریق اسم عام در آن گروه اسمی منطبق است
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ب، متغیر 5کوچک در صورت منطقی  sحرف (ب داده شده است5نظر بگیرید که صورت منطقی آن در 
  ):حاصل جمع است

  .ها سفره را چیدند بچه. الف )5
  .  ب

ها باشد و آن  ع بچهالف صادق است، اگر و فقط اگر چیزي وجود داشته باشد که حاصل جم5 هجمل
شناسی اسامی جمع به  درست است که این تحلیل براي معنی. مورد نظر را چیده باشد حاصل جمع سفره

شود از روش منطقی به کار رفته در تحلیل الفاظ خاص  کار گرفته شده است اما چنانکه مالحظه می
  .پیروي کرده است

اص را به شناسی الفاظ خ هاي اسمی جمع نیز وجود دارد که معنیشناسی گروه تحلیل دیگر از معنی
هاي اسمی تحلیل راسل از گروه) 1980(1شاروي در این تحلیل،. هاي اسمی جمع بسط داده استگروه

الف را 6هایی با الگوي کلّی  جمله) 1919، 1905(راسل. ه استهاي اسمی جمع تعمیم دادمفرد را به گروه
همراه با صورت منطقی هایی  نمونه عینی چنین جمله 7 هشمار در. کرد ب مرتبط می6به صورت منطقی 

  .شودمیمربوطه ذکر 
 .Bاست  A. الف )6

  .  ب
  

 .دوست محمود ورزشکار است. الف )7
  . ب
  

استفاده  ≥ هاز نشان=  هکافیست به جاي نشان هاي اسمی جمعب به گروه6براي تعمیم دادن الگوي 
  :ب نشان دهیم8الف را به صورت منطقی 8اي با الگوي کلی  کنیم و جمله

 .Bها هستند A. الف )8
 ب 

  :ب قابل توصیف است9الف به شکل 9اي نظیر  به این ترتیب، صورت منطقی جمله

 .نددوستان محمود، ورزشکار. الف )9
     .ب

  
                                                             
1- Sharvy, R. 

∃s[s(haseljam − bacheha) ∧ sofre − chidan(s)] 

∃x[A(x) ∧	∀y[A(y) → y = x] ∧ B(x)] 

∃x[dust − mahmud(x) ∧	∀y[dust −mahmud(y) → y = x]
∧ varzeshkar − ast(x)]															 

∃x[A(x) ∧	∀y[A(y) → y ≤ x] ∧ B(x)]		 

∃x[dust −mahmud(x) ∧ 	∀y[dust −mahmud(y) → y ≤ x]
∧ varzeshkar − ast(x)] 
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جمع در بافت فراگویی  بر کلیتی از یک حاصل» دوستان محمود«توان تصور کرد که گروه اسمی  می
در . جمع است شود، جزئی از آن حاصل کسی که دوست محمود محسوب می دهد و هر سخن ارجاع می

شوند  جمع تلقی می هایی که حاصلکه شناخت ما از ماهیتدهد  ب نشان می8الگوي منطقی واقع، 
ست؛ در حالی که شناخت ما از یک مجموعه، وابسته به شناخت ما ا هاي آنهاوابسته به شناخت ما از اتم

ب، 8با این تلقی از الگوي  1.ستا از اعضاي آن مجموعه نیست و شناخت ویژگی مشترك اعضا کافی
توان از همین الگو  هاي مفرد نیز میاینکه براي توصیف ماهیت .نماید میبرداشت دیگري نیز قابل قبول 

  .بهره گرفت؛ زیرا هر ماهیتی طبیعتاً جزئی از خودش است

  خوانش توزیعی و خوانش جمعی - 2-1
چگونه در تعبیر اسامی  که حاکی از این بود شدمعرفی  ها رت منطقی اسامی جمع در گزارهالگویی از صو

ه از سوي لینک این الگو با آنچ. رسیم جمع می هاي حاصلهاي مفرد به ماهیتاز ماهیت با استفاده جمع
در تحلیل اسامی جمع به کلّیتی از مصادیق آن  اوکم یک تفاوت عمده دارد؛  ، دستپیشنهاد شد) 1983(

گیرد، در حالی که الگوي اخیر، به  اسامی نظر دارد و آن کلیت را به مثابه یک ماهیت واحد در نظر می
فقط کلیتی از عملکرد  هااین الگو هر دوي. اند هاي مفردي نظر دارد که جزئی از ماهیت جمعماهیت

گیري از یک خوانش واحد براي  که بهره نشان داده خواهد شدادامه، در . دنده اسامی جمع را نشان می
هاي مختلف اسامی  هایی براي تمایز خوانشتمامی اسامی جمع کاري نادقیق است و الزم است روش

محسوب ) رضا+علی(توانند حاصل جمع  می» علی و رضا«هاي اسمی نظیر گروه. گرفته شودجمع به کار 
  :شودجمع به شرح زیر ارائه میردهاي این حاصلنمونه از کاربدو . شوند
 .آموز هستند علی و رضا دانش )10

  .آموز است علی دانش. الف         
  .آموز است رضا دانش.  ب         

 .علی و رضا همکارند )11
  .علی همکار است. الف         
  .رضا همکار است. ب         

مولکولی است که  هیک گزار 10 هشود که جمل گرا، مالحظه می اتم هبا استفاده از اصطالحات فلسف
این در حالی است که . چنین نیست 11 هب است؛ اما جمل10الف و 10اتمی  هقابل تجزیه به دو گزار

 رضا تشکیل یافته+از یک گروه اسمی واحد به شکل حاصل جمع علی 11و  10 هموضوع هر دو جمل

                                                             
را به شکل  A هتوان مجموع مثالً می. ها وجود ویژگی مشترك میان اعضاي مجموعه الزم نیست مجموعه هالبته در نظری -1
تعریف کرد بدون آن که میان اعضاي آن مجموعه ویژگی مشترکی  } =Aبلدرچین، زبان فارسی، پایتخت فرانسه، چامسکی{

 هاي که تعلق به مجموع در مفهومی وسیع به کار رفته است، به گونه» ویژگی مشترك اعضا«اما در اینجا . قابل شناسایی باشد
A فوق دانست هتوان ویژگی اعضاي مجموع را می.  
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ارائه  هاي اسمی با تکواژ جمع تشکیل یافته استه موضوعشان از گروهکهایی دیگر  جملهاکنون . است
  .شودمی
 .سربازان، به مدت دو ساعت استراحت کردند. الف )12

  .سربازان، دشمن را محاصره کردند. ب 
الف در صورتی صادق است که اکثریت قریب به اتفاق سربازان و هر کدام از آنها به مدت 12 هجمل

الی که فعالیت شخصی یا فردي است، در ح محمول این جمله ناظر بر 1.ه باشنددو ساعت استراحت کرد
به عبارت دیگر، استراحت کردن کاري فردي است . کند جمعی داللت می ب بر فعالیت12محمول جمله 

در مقابل، محاصره کردنِ دشمن کاري . گردد میي که مشمول موضوع جمله باشند، برتک افراد و به تک
یک محمول  »استراحت کردن« شود که گفته می. آید نمیاز عهده یک فرد به تنهایی برکه  جمعی است

جمعی  محمول »محاصره کردن«شود و  موضوع جمع را سبب می» خوانش توزیعی«توزیعی است و 
جمع در  ویژگی مربوط به ماهیت حاصلدر واقع، . شود ضوع را موجب میمو» خوانش جمعی«است که 

کند و این ویژگی در خوانش جمعی قابل  تک اجزاي آن ماهیت تعلق پیدا می اش به تک خوانش توزیعی
الف ناهنجاري معنایی تولید 13ب برخالف 13به همین علت است که در . توزیع میان افراد نیست

  :شود می
 .جز پرویز که استراحت نکردبسربازان به مدت دو ساعت استراحت کردند؛ . الف )13

  .سربازان دشمن را محاصره کردند؛ بجز پرویز که محاصره نکرد #.  ب 
ها خوانش توزیعی و تعدادي از آنها خوانش جمعی را موجب پس مالحظه شد که تعدادي از محمول

در این مورد،  .توان آنها را خوانش کرد هایی نیز وجود دارند که به هر دو صورت میاما محمول. شوند می
  .قابل ذکر است 14 هنمون
 .اعضاي هیأت مدیره با مدیر عامل مالقات کردند )14

وضعیتی که اعضاي هیأت مدیره به ) الف: شود باال در دو وضعیت مختلف صادق تلقی می هجمل
جمعی با مدیر  وضعیتی که اعضا به صورت دسته) ب ا مدیر عامل مالقات کرده باشند،صورت انفرادي ب

، 3فرض کنیم 2»هاي اسمی سوردار کلّیگروه«جمع را  یهاي اسماگر گروه .عامل مالقات کرده باشند
کنند و فقط چند مورد از آنها  خواهیم دید که اکثر سورها هر دو خوانش توزیعی و جمعی را تولید می

  :شوند میخوانشی صرفاً توزیعی را سبب 

                                                             
توان  دان علت است که اساساً در صورت نظر داشتن بر کل افراد مورد نظر میب» اکثریت قریب به اتفاق«استفاده از عبارت  -1

باال، وجود  هدر نمون» سربازان«استفاده کرد و تفاوت عبارات اخیر با عبارت » کلّ سربازان«یا » سربازان ههم«از عباراتی نظیر 
  .کند یا عدم وجود سور کلی را توجیه می

2- universally quantified NPs 
منطقی در چنین  هقاعد –بینیم  می» اند ایرانیان باهوش« هچنان که در جمل –موضوع، سور نداشته باشد  هوقتی طبق -3

از این رو، ایرانیان . داللت شده باشد» بعضی«مگر اینکه به وضوح به . است» ایرانیان ههم«مواردي آن است که مقصود 
  ).472 :1389 ،پاپکین و استرول(» اند ایرانیان باهوش ههم«: اند را باید چنین تعبیر و تفسیر کرد باهوش
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 .دقیقه با مشاور مدرسه صحبت کردند 30آموزان به مدت  دانش ههم/ بعضی/ اغلب/ اکثر. الف )15
  .دقیقه با مشاور مدرسه صحبت کرد 30آموز به مدت  دانش هر. ب 

خوانش آنها ارتباطی  هسورها در صورت منطقی جمالت و نحو هرسد میان حوزه سیطر به نظر می
در خود زبان  از سوي دیگر،. اي ممکن نبوده است بندي منطقی چنین رابطهصورت، اما وجود داشته باشد

و » مجموعاً«عبارات . شود کارهایی براي جلوگیري از تعبیرهاي ناخواسته به کار گرفته مینیز سازو
جمعی و سوق دادن مخاطب به -هاي زیر به منظور جلوگیري از تولید ابهام توزیعی در جمله» هرکدام«

  .اند خوانش مطلوب به کار گرفته شده طرف یک
این انجمن  امسال دویست خیر مجموعاً به سه هزار و پانصد و شش نفر از ایتامِ تحت پوشش. الف )16

 .اند مساعت مالی کرده
خدمات پزشکی  سی و هفت پزشک این شهرستان، هرکدام به حدود یکهزار و هشتصد خانواده. ب

  .دهند ارائه می
  

  خوانش وجوديگی و بود جنسخوانش  - 2-2
تعامل موضوعات با  هکه در نتیج هاي باال، تعبیرهاي توزیعی و جمعی از اسامی جمع در پاراگراف

که به نحوي متأثر  شودتحلیل مینیز اکنون دو خوانش دیگر . بررسی شدپیوست،  ها به وقوع میمحمول
بودگی زمانی مطرح  جنس. »بودگی جنس«در مقابل خوانش » وجودي«خوانش : است هااز محمول

بنا به یک تعریف ساده، . شود که اسم یا گروه اسمی مورد نظر را به عنوان اسم جنس تلقی کنیم می
هاي خاصی از آن  و بر نمونه یا نمونه انداي از موجودات یا اسامی نوع هاي اسمی جنس، اسامی طبقهگروه

اسمی زمانی مطرح است که از نمونه یا  در مقابل، خوانش وجودي یک گروه. کنند طبقه اشاره نمی
هاي اسمی جمع یا بودگی از طریق گروه در فارسی، جنس. ماهیت صحبت شود ههایی از یک طبق نمونه

  :شوند هاي زیر، اسامی جنس محسوب می دار در نمونه اسامی زیرخط. شود مفرد بیان می
 .دارند بال، پرندگان. الف )17

  .، پستاندار استخفاش. ب 
هایی از آنها را در زیر  هاي مرکب فارسی است که نمونه دیگر، حضور اسم جنس در ساخت فعل هنکت

  :آوریم می
نامه نوشتن،  تالش کردن، غصه خوردن، سر زدن، جارو کردن، بیل زدن، خاك کردن، دست دادن، )18

 ...دوست داشتن، عالقه داشتن، در زدن، پر زدن، حرف زدن، 
 .اند رانهاي خارجی، بسیار گ کفش. الف )19

  .شوند هاي خارجی، با بیست درصد تخفیف عرضه می کفش. ب 
 .مار، خزنده است. الف )20

  .دیوار پنهان شده است مار، در سوراخِ. ب 
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. ، دو جمله داریم که از موضوع یکسان و محمول متفاوت برخوردارند20و  19هاي  نمونه در هر یک از
دهند به عنوان اسامی جنس  الف را تشکیل می20الف و 19هاي  اي که موضوعات جمله هاي اسمیگروه

مار باشند،  ههاي خارجی یا در طبق کفش ههایی که در طبق؛ چون این اسامی از تمامی ماهیتاندعبیرقابل ت
. کم یک تعبیر وجودي دارند ب دست20ب و 19هاي  هاي اسمی در جملههمین گروه. کنند صحبت می

هایی محمول. شود هاي باال به نوع محمول جمله نسبت داده می از جملهاین تفاوت خوانشی در دو گروه 
که  است هاهاي ماهیتشوند، بیانگر آن دسته از ویژگی بودگی را موجب می که تعبیر جنس

به طور طوالنی یا  یها مدتاین ویژگی. نامیده است 2»هاي سطح فرديویژگی«) الف،ب1977(1کارلسون
ب و 19هاي جمالت ها که از طریق محمولآن دسته از ویژگی. وجود دارند دائمی در ماهیت مورد نظر

، »پنهان شدن در سوراخ«براي مثال، . اي در افرادند هایی موقت یا لحظهاند، ویژگی ب بیان شده20
-ویژگی«هایی را کارلسون چنین ویژگی. از حالت موقت برخوردار است »خزنده بودن«برخالف ویژگی 

هاي سطح فردي محمولِ کلیت افراد این صفات، برخالف ویژگی. نامیده است 3»اي هاي سطح مرحله
  .شوند اي از مراحلِ وجود افراد واقع می اي یا مرحله شوند بلکه محمولِ لحظه واقع نمی

با . تعریف کرد 4»تحقق هرابط«توان  یت و مراحل آن ماهیت، میبراي تمایز قائل شدن میان یک ماه
ب 22ب و 21هاي توان به ترتیب به صورت الف را می22الف و 21هاي  منطقی جملهاین فرض، ساخت 

  :نشان داد
 .حسن باهوش است. الف )21

  GEN[bahush(Hassan)].  ب 
 .حسن مشغول مطالعه است. الف )22

  .  ب 

عه است و در واقع در اینجا عمل تشکیل مجمو هنشان) 휆(هاي منطقی، عالمت الندا در این صورت
عملگر عمومیت یا همان  Genتحقق و  هنشانگر رابط Rحرف . مراحل ماهیت مد نظر است همجموع
 »حسن«ب باهوش بودن یک ویژگی سطح فردي براي 21بر اساس صورت منطقی . بودگی است جنس

است و تنها یکی از  »حسن«اي  لهب، مشغول مطالعه بودن، یک ویژگی سطح مرح22است و بر اساس 
 هیک مجموع: گوید ین صورت منطقی میا. بخشد ت خود تحقق میرا در کلی »حسن«مراحلی است که 

y کم یک  طوري که دسته داریم، بx  اي از آن  باشد، مرحله »حسن«کهy بخشد و این  را تحقق میx 
  . است »حسن«یا همان کلیت  «حسن«تمامی مراحل  yدر واقع، منظور از . مشغول مطالعه است

                                                             
1- G. N. Carlson 
2- individual-level properties 
3- stage-level properties 
4- realization relation 

휆푦 ∃x R(x, y) ∧ mashghul − motale′e(x) (Hassan) 
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براي نمونه، . کنند تسرّي داد بودگی می جنس هتوان به اسامی مفرد و جمع که افاد همین دیدگاه را می
  .ب نشان داد23الف و 23هاي توان به ترتیب به صورت ب را می20الف و 20هاي  ساخت منطقی جمله

 GENx[mar(x)](xazande(x))1.  الف )23
  .  ب 

 همجموع ب،23الف، عموماً در مورد مارها ویژگی خزنده بودن صادق است و بر اساس 23بر اساس 
y طوري که ه داریم، بx هکه مار است با مجموع y تحقق دارد و  هرابطx ه ب. در سوراخ پنهان شده است

ویژگی سطح  تعلق دارد ومراحل آن مار  هسوراخ دیوار به مجموعهان شده در طور خالصه، مار پن
  .اي آن مار پنهان شدن در سوراخ دیوار است مرحله
بندي ، کلیت فرد و مراحل فرد را صورت2اگر بخواهیم با استفاده از مفاهیم موجود در منطق قصدي 

زمان به -ماهیتی قصدي است و به توابعی از نقاط جهان »حسن«مانند  يکنیم، خواهیم گفت که فرد
. »حسن«ند از مراحل تحقق اعبارت »حسن«هاي در این انگاره، بسط. دهد ارجاع می »حسن«ي ها3بسط

-اش به تابعی از نقاط جهان بودگی در تعبیر جنس» پرندگان«توان گفت که عبارت  با همین انگاره می
تنها تفاوتی که میان اسامی جنس و اسامی خاص وجود دارد . دهد میهاي مربوطه ارجاع زمان به بسط

هاي اسامی جنس پراکندگی زمانی دارند؛ در حالی که بسط ،هاي اسامی خاصآن است که بسط
نشان  24 مراحل ماهیت جنس و مراحل ماهیت خاص به شکلی نمادین در. مکانی دارند-پراکندگی زمانی
  .داده شده است

: س و مراحل ماهیت خاصمراحل ماهیت جن )24

  

                                                             
گیرد؛ در حالی که در نمونه  بر مید به نحوي که کلیت یک طبقه را درکن تر عمل می مقداري پیچیده GENدر اینجا عملگرِ  -1

  .گرفت بر میا درر »حسن«باالتر، کلیت یک فرد، یعنی 
2- intensional logic 
3- extensions 

휆푦 ∃푥[푅(푥, 푦) ∧ 푝푒푛ℎ푎푛 − 푑푎푟 − 푠푢푟푎푥 − 푎푠푡(푥)] (푚푎푟) 
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 هلیت آنها در داشتن حوزبودگی، عدم قاب هاي اسمی مفرد و جمع با تعبیر جنسهاي گروهیکی از ویژگی
ترده و محدود ايِ گس سیطره ههر دو نوع حوز ندتوان هاي اسمی سوردار میگروه. ايِ گسترده است سیطره

 شفافخوانش یا  نگر مصداقخوانش شد که اصطالحاً  خوانشی را سبب می ،گسترده هسیطر. را اتخاذ کند
  :انجامد می یا تیره نگر لفظمحدود به خوانش  ه؛ در حالی که سیطرنامیده شده است

 .الملل الزم است یک زبان خارجی بیاموزد حقوق بین ههر دانشجوي رشت. الف )25
  harx[daneshju…(x) ∧ yeky[zaban…(y)] (amuxtan(x,y))].  ب 
  ∧ harx[daneshju…(x)] (amuxtan(x,y))]	yeky[zaban..(y). پ 
 .الزم است الملل حقوق بین هزبان خارجی براي هر دانشجوي رشت آموختن. الف )26

  harx[daneshju…(x) ∧ GENy[zaban…(y)] (amuxtan(x,y))]. ب 
این . مطرح شدهاي اسمی جمع گروه عنوان یکی از تعابیر ممکن براي بودگی به در اینجا جنس

هاي اسمی عام هاي اسمی نکره و برخی گروهقابلیت به عنوان یکی از تعبیرهاي ممکن براي گروه
ین سه گروه اسمی در شرایطی آید ا از این رو، به نظر می .نیز مطرح است )هاي وصفی و اضافیترکیب(

  :هاي زیر وه از نمونهدو گرمانند . پذیرند بودگی می ثر از محمول جمله است، تعبیر جنساکه مت
 .کنند اندازي می مارهاي جعفري، چندین بار در طول عمر خود پوست. الف )27

  .کند اندازي می مار جعفري، چندین بار در طول عمر خود پوست. ب 
  .کند اندازي می یک مار جعفري، چندین بار در طول عمر خود پوست. پ 
 .ن استمار جعفري، در این حوالی فراوا. الف )28

  .مارهاي جعفري، در این حوالی فراوانند. ب 
  .یک مار جعفري، در این حوالی فراوان است*  #. پ 

وجود دارد که ظاهراً نقش محمول در تعبیر  27هاي  هاي فراوانی نظیر نمونه واقع، نمونه در
با وجود  پ28اي مانند  اکنون پرسش این است که چرا نمونه. دهند بودگی را حیاتی نشان می جنس

هاي اسمی نکره از اگر گروه. اي نادستوري و ناهنجار از نظر معنایی است محمول سطح فردي، جمله
کم با یک محمول سطح فردي  بودگی برخوردار باشند، باید این قابلیت خود را دست قابلیت تعبیري جنس

اما این جمله به . اسب باشدکم در این تعبیر من پ دست28 هنماید جمل نشان دهند و از این رو، الزم می
-اند که گروه هایی مدعی با استناد به چنین نمونه) 1995(و همکارانش  1کریفکا. هیچ روي مناسب نیست

توانند  بودگی برخوردار باشند؛ گرچه می توانند از تعبیر جنس نمی –در زبان انگلیسی  –هاي اسمی نکره 
بودگی  عام/ بودگی این، الزم است جنس بنابر. اند2»حکم عام«هایی به کار روند که بیانگر یک  در جمله

عام توان در مورد یک ماهیت خاص هم حکم  عام بودگی حکم مجزا کرد؛ زیرا می/ بودگی اسم را از جنس
یک حکم عام در مورد یک ماهیت خاص صادر » حسن باهوش است« هبراي مثال، در جمل. صادر کرد

                                                             
1- Krifka, M. 
2- generic statement 
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به همین . اش صادق است شده است و این جمله بدین معنی است که عموماً در مورد حسن باهوش بودن
یک مار «شود، در حالی که گروه اسمی  پ، یک حکم عام بیان می27 هتوان فهمید که در نمون ترتیب، می

با استفاده از عملگر . نامشخص است هجنس نیست بلکه یک گروه اسمی نکر/ گروه اسمی عام »جعفري
GEN پ را به شکل زیر ارائه کرد27 هتوان صورت منطقی جمل می.  

29(  GENx [mar-jaafari(x)](pustandazi…(x))  
بر اساس این صورت منطقی، عموماً صادق است که اگر ماهیتی داشته باشیم که آن ماهیت مار 

البته باید دانست که . کند اندازي می جعفري باشد، پس آن ماهیت در طول عمر خود چندین بار پوست
زء اي مورد استفاده قرار گرفته است، به نحوي که همزمان سه ج در اینجا به طرز ویژه GENعملگر 

  . پس... عموماً، اگر: کند معنایی را بیان می
  

 گیرينتیجه - 3
جمع، حاصل. دهند ها ارجاع میجمع ماهیتهاي اسمی جمع بر حاصلتوان گفت که گروه به طور کلی، می

) جمع افراد با تعبیر توزیعی، پحاصل) جمع مراحل افراد، بحاصل) الف هکم به چهار گون خود دست
زیر،  هدر چهار جمل. اند جمع افراد با تعبیر جنس قابل تقسیماصلح) ت با تعبیر جمعیجمع افراد حاصل

هاي باال اشاره  جمعک تعبیر، به ترتیب به انواع حاصلبه عنوانِ نهاد جمله حداقل در ی» ها بچه«عبارت 
 :دارد
 .ها، مشغول مطالعه هستند بچه. الف )30

  .اند ها، باهوش بچه. ب 
  .اند همکالسها،  بچه. پ 
 .ها، دردسرند بچه. ت 

هاي اسمی جمع براي شود آن است که سازوکار گروه بندي مطرح می سؤالی که متعاقب این تقسیم
هاي ارجاعی در خود گروه اسمی رمزگذاري  هاي مختلف چیست؟ آیا این تفاوت جمع ارجاع به حاصل

 هدر همگفت که کاربرد یک نهاد واحد شود یا در اجزاي دیگر جمله نهفته است؟ در پاسخ باید  می
همچنین، وجود . سازد ها در خود گروه اسمی را منتفی می جمعهاي باال، رمزگذاري انواع حاصل هجمل

در . کند جمع در جمله را نیز رد می جمالت باال، رمزگذاري نوع حاصل هنحوي واحد در مورد هم شکل
 .هاي کاربردشناختی گشتباید به دنبال رمزگذاريشناختی،  با صرف نظر از رمزگذاري معنی هنتیج

جمع مرتبط با یک گروه اسمی جمع تصمیم  در مورد نوع حاصلب شناخت خود از جهان پیرامون برحس
را با » اند ها باهوش بچه« هدر جمل» ها بچه«شود عبارت  زندگی ما باعث می هبراي نمونه، تجرب. گیریم می

اي صرف نظر  زیرا هر بچه. ظر و آن هم با تعبیري توزیعی مرتبط سازیمهاي مورد ن جمع افراد بچهحاصل
 هدیگر، در صورتی که بخواهیم دامن اي به عنوان نمونه. تواند باهوش باشد هاي دیگر می از بچه
را مثالً به  مربوط هتوانیم جمل کاهش دهیم، میت 30را در » ها بچه«بودگی یا عامیت گروه اسمی  جنس
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اخیر محدودتر  همیزان عامیت گروه اسمی در جمل مسلماً. بیان کنیم» در این سن دردسرندها  بچه«شکل 
هاي اسمی جمع هاي اسمی، از جمله گروهنتیجه آن که زبان و جهان توأماً در تعبیر گروه. است
  .  کنند ارجاعی آنها را تعیین می هآفرینی و دامن نقش
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