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 :المستخلص
 

تعددت أنواع اللزوم ما بين المادي، الدقيق، وبسب احتوائهم على بعض المفارقات، فقد نشأ االستلزام على 

 يد "جورج مور" ومن سار على خطاه مثل "نيلسون" وغيره من المناطقة.

له وليس قيم الصدق، ولمعرفة ما  االستلزام من المعنى أساًسا يتخذ ،وعلى عکس اللزوم المادي والدقيق

، بل ينبغي في 𝑞و  𝑝في ظل المنطق المفهومي، فال يکفي فقط معرفة قيم الصدق لـ  𝑞تلزم  𝑝ذا کانت إ

 . فاالستلزام مؤسس على معاني القضايا.𝑞و  𝑝األساس معرفة معاني کل من 

نيلسون" عن االستلزام ما بين مؤيد ومعارض؛ فقد اعترض عليها اختلف موقف علماء المنطق من رؤية "

هو أساس االستلزام"،  عديد من المناطقة، أبرزهم "کورنر" الذي قام بعکس مقولة "نيلسون" بأن "المعنى

 ن "االستلزام هو أساس المعنى".أوأشار إلى 

، إال أن  Nالستدعاء بـالرمز أما "دانکان جونز" فقد قام بإنشاء حساب لالستدعاء وقد رمز لعالقة ا

 تعريفه لعالقة االستدعاء يعد أکثر إبهاًما من تعريف "نيسلون" لعالقة االستلزام.

"اندرسون" و"بلناب" بتعريف االستلزام بصورة تتکافئ مع ، اًما، قام کل من "ريتشارد أنجل"وخت

القضايا والذي قال به "نيلسون" مة بين ءوفت أنساقهم المنطقية مطلب المالتعريف "نيلسون"، حيث است

 في تعريفه لالستلزام؛ والذي يعبر عن اتصال داخلي بين القضايا.

 

 مفتاحية:الكلمات ال

 اللزوم المفهومي االستلزام؛ نيلسون؛ 
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 المقدمة 

ضمن عديد من المفاهيم األساسية التي تنتمي إلى حقل الدراسات  Entailmentيعد مفهوم االستلزام 

؛ حيث قدم عام بالبحث فيهNelson, E. J. (1900 – 1988 )(1 )المنطقية، وقد عني "إيفريت نيلسون" 

ل ، وكان هدفه الرئيس خالIntensional Relationsبعنوان "العالقات المفهومية"  ا هامً قااًل م 1930

أو  Intentional Implicationللزوم المفهومي  لى تعريف مستوف  إاولة التوصل ذلك المقال هو مح

 .Russell, B، يخلو من المفارقات المنطقية التي احتواها اللزوم المادي عند "برتراند رسل" االستلزام

 . Lewis, C. I. (1883 – 1964 )(3 )واللزوم الدقيق عند "كالرنس لويس" ( 2)( 1970 – 1872)

                                                             

 شددهادةحصدل علددى  مريكيددة،األ واشدنطن بواليددةكاسدل رو   فددي مدينددة 1900أكتدوبر  18فددي  "نيلسدون إيفريددت"ولدد (1)

 بأطروحدة حدول جامعدة هارفدارد مدن 1929، ثدم الددكتوراه فدي الفلسدفة عدام واشدنطن من جامعة 1925الماجستير عام 

إلى أسدتاذ فدي عدام  حيث تمت ترقيته 1930واشنطن عام  تدريس الفلسفة في جامعةب قام ثم. ""منطق القضايا المفهومي

لدى جامعدة واليدة إ 1952. حيدث انتقدل فدي عدام 1952حتدى عدام  1947رئيس قسم من عدام  شغل منصبثم ، 1941

 ثدم اسدتمر فدي التددريس 1968حتدى عدام  1952الفلسدفة بتلدك الجامعدة مدن عدام رئيس قسم حيث شغل منصب  أوهايو

 سدبتمبر 29إلدى وطنده األم، حيدث تدوفي فدي  "ونسدنيل"بعدد تقاعدده، عداد و. 1971حتى تقاعده في عام بالجامعة نفسها 

المنطق وفلسفة المنطق ونظرية المعرفة  وقد قام "نيلسون" بالتأليف في مجاالت .بوالية واشنطن سياتلمدينة في  1988

 -من أبرز مؤلفاته: والميتافيزيقيا.

 (Oct., 1930): Intensional Relations, Mind, Vol. 39, No. 156, PP. 440–453.    

 (April, 1932): The Square of Opposition, The Monist, Vol. 42, No. 2, PP. 269–278. 

  (Jan., 1933): Deductive Systems and the Absoluteness of Logic, Mind, Vol. 42, No. 165, 

PP. 30–42.  

 (July, 1933): On Three Logical Principles, The Monist, Vol. 43, No. 2, PP. 268-284, P. 271.  

 (June, 1934): Whitehead and Russell’s Theory of Deduction as a Non-mathematical Science, 

Bulletin of the American Mathematical Society, Vol. 40, No. 6, PP. 478–486. 

 (July, 1936): The Inductive Argument for an External World, Philosophy of Science, Vol. 3, 

No. 3, PP. 237–249.  

 (Jul., 1942): The External World and Induction, Philosophy of Science, Vol. 9, No. 3, PP. 

261–267.  

 (Sep., 1947): A Defense of Substance, Philosophical Review, Vol. 56, No. 5, PP. 491–509.  

 (1952): Philosophical Analysis, Philosophical Review, Vol. 61, No. 1, PP. 72–90 

اللزوم المادي هو اللزوم المستخدم في الحساب التحليلي للقضايا والقائم على قيمتي الصدق والكذب فقط، حيث يقتصر  (2)

 للقضايا على عالقات الماصدق، أي على قيم الصدق )صادق وكاذب(. الحساب التحليلي

حتى ال يتم فهمه على أنه المعني؛ حيث إن سبب استخدام  Material ن على بينه في تفهم مصطلح "مادي"وعلينا أن نكو

 مثل رودلف كارناب –مصطلح "مادي" هو أن هذا النوع من اللزوم قائم على قيم صدق القضايا، والتي يعدها المناطقة 

, R.Carnap (1891 – 1970) –  ماصدقاتDenotations طلقت كلمة مادي أجمل. ومن ثم فهما ماديان، ولذا لل

في  𝑖𝑓 𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑞ويمكن صياغة شروط صدق قضية اللزوم المادي  اللزوم المتوقف على قيم الصدق. هذا النوععلى 

 قائمة صدق بوصفها دالة صدق وذلك على النحو التالي: 

𝑖𝑓 𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑞 𝑞 𝑝 

T T T 

F F T 

T T F 

T F F 
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ا ال يهم إذا ما كان التالي صادقًا أم كاذبًا، فالقضية الشرطية المقدم كاذبً ذا كان إنه في حالة ما أيتضح من القائمة السابقة 

𝑖𝑓 𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑞  ًا ال ستكون صادقة أيا كان قيمة صدق التالي إذا كان المقدم كاذبًا، كما أنه في حالة إذا ما كان التالي صادق

حوال، وبذلك تنشأ مفارقات اللزوم ون صادقة في أي األستك 𝑖𝑓 𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑞يهم قيمة صدق المقدم ألن القضية الشرطية 

 المادي وهي:  

 .قضية أي( القضية الصادقة تلزم بواسطة 1)

  .قضية أي( القضية الكاذبة تلزم بواسطة 2)

بأنها ليست  –ستاذ الدكتور/ سهام النويهي كما أشارت األ –والتي يمكن وصفها وهما نتيجتان من نتائج اللزوم المادي 

مادي فتكون صادقة، مفارقات حقيقية، بل تبدو وكأنها مفارقات؛ وذلك ألنها من جهة تتطابق مع شروط صدق اللزوم ال

خرى بصياغتها باللغة العادية تكون متطابقة مع المعنى المعتاد لكلمة اللزوم الذي يتطلب صلة حقيقية بين أبينما من جهة 

القة اللزوم في اللغة العادي عندما يكون ثمة عالقة بين معاني أو موضوعات المقدم والتالي، وقد اعتدنا على استخدام ع

 ولكن اللزوم المادي هو دالة صدق وكل ما هو ضروري له هو قيم صدق القضايا.  ،كل من المقدم والتالي

ضية قضية شرطية، فق أيمن شروط صدق  اوترجع أهمية اللزوم المادي إلى أن شروط الكذب الخاصة به تمثل جزء

اللزوم الصادق تكون صادقة في حالة صدق المقدم وكذب التالي، أي قضية شرطية أيا كان نمط اللزوم بها تكون صادقة 

 ا عن المقدمات.ذا لزمت النتائج ماديً إا ا. كما أن المبرهنات تكون صحيحة استنباطيً كاذبً  يا والتالم صادقً ما لم يكن المقد

لبسيطة، قد اتضح رية أخرى في البساطة، كما إن المنطق الذي أقيم على هذه الفكرة اتفوق نظرية اللزوم المادي أية نظ

  -نظر:أا ودقة. كثر العمليات الرياضية تعقيدًأنه أساس سليم أل

، ص ص. 244 – 221، ص ص. 14(: اللزوم، جامعة عين شمس: حولية كلية البنات، العدد 1989النويهي، سهام ) -

227 – 236 . 

بحيث تصبح هذه العالقة  –عالقة تقوم على مفهوم القضايا  أي – دقألى تحديد عالقة اللزوم بصورة إ "لويس"اتجه  (3)

 عن اللزوم بدياًل  "لويس"اللزوم الدقيق هو المفهوم الجديد الذي صاغه ويعد  .نجازه المنطقيساس الدقيق إلوكأنها األ

بوجه عام، ولمفهوم اللزوم المنطقي بشكل خاص؛ وهنا البد  ، حتى يكون أساسًا للنسق االستنباطي"رسل"المادي عند 

تعبر تعبيًرا دقيقًا  لهذا النسق الجديد هو محاولة إيجاد عالقة "لويس"من وراء بناء  الرئيسإلى أن الهدف  من اإلشارة

يلزم عنها لزوًما دقيقًا  𝑝 اللزوم الدقيق على النحو التالي: " "لويس"وقد عرف  عن لزوم القضايا عن بعضها البعض.

𝑞 والذي يعنى أنه "من المستحيل أن ،"𝑝  تكون صادقة و𝑞  كاذبة"، وعلى هذا األساس حاول تقديم عالقة مفهومية بين

𝑝  و𝑞  حيث ربطهما بتصور الضرورةNecessity  .وهذا هو اللزوم الدقيق 

لقضايا هو أنه ال يكتفي فقط بقيم الصدق الخاصة بحساب ا، "لويس"وربما كانت السمة المميزة لنسق اللزوم الدقيق عند 

نما أدخل هذا النسق مفاهيم جديدة مثل اإلمكان والضرورة واالستحالة، وذلك للتعبير عن إالكالسيكي)صادق، كاذب(، و

 Classes في نسق اللزوم الدقيق إلى فئات True-Value قيم صدق القضايا المنطقية. حيث يمكن تقسيم قيم الصدق

 بعينها والتي من أبرزها ما يلي:

 ( قيم صادقة ولكنها ليست ضرورية الصدق2)   ( قيم ضرورية الصدق. 1)   

 ( قيم كاذبة ولكنها ليست ضرورية الكذب4)    ( قيم ضرورية الكذب3)   

( 4( و )3من الفئتين )( تندرجان تحت مفهوم القضايا الصادقة، بينما نجد أن كل 2( و )1اًل من الفئتين )وهنا نجد أن ك  

ا وهذه ن اللزوم الدقيق به مفارقات أيضً إأن اللزوم المادي به مفارقات، ف تندرجان تحت مفهوم القضايا الكاذبة. ومثلما

 ارقات هي: فالم

  .( القضية المستحيلة تلزم أي قضية1)

 قضية.  أي( القضية الضرورية تلزم بواسطة 2)

  -انظر في ذلك:

 18(: التطور المعاصر لنظرية المنطق، بيروت: دار النهضة العربية، ص 1988على، ماهر عبد القادر محمد ) -

 بتصرف. 

النسق المنطقي لمنطق الجهة عند كالرنس إرفنج لويس، رسالة ماجستير غير (: 2017عبد الجليل، عباس محمد عباس ) -

 .57 ص منشورة، جامعة االسكندرية: مكتبة كلية االداب،
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ومن ثم، جاء هذا البحث بعنوان: "مفهوم االستلزام عند نيلسون"، وقد هدف الباحث خالل هذا البحث 

إلى كشف النقاب عن مفهوم هام وشديد الصعوبة من مفاهيم علم المنطق، موضًحا األسس التي قام عليها 

مثل "برتراند رسل" هذا المفهوم، وإلى أي مدى تطور وأصبح بدياًل لمفهوم اللزوم لدى بعض المناطقة 

 و"كالرنس لويس"، وكذلك توضيح أثر هذا المفهوم لدى المناطقة المعاصرين لـ"نيلسون". 

بقدر ما أتيح لنا من  –ورغم أهمية هذا الموضوع فإنه لم يحظ بعناية البحث من قبل الباحثين العرب 

"نيلسدون" بشدكل تفصديلي، اللهدم إال فال نجد كتاباً أو أطروحة عالجت مفهوم االستلزام عند  –معارف 

 –من بين ما تناوله  –، تناول موضوعها (4)دراسة وحيدة في هذا اإلطار للدكتور/ عباس محمد عبد الجليل

 االستلزام عند "نيلسون" بصورة عامة، تتفق وأهدافها.  

لزام عند نيلسون يعني بتحليل مفهوم االست اا أساسيًإلى أن البحث الحالي يناقش فرضً  وتجدر اإلشارة

وكان على الباحث عند التحقق من هذا الفرض أن يناقش مجموعة من الفروض الفرعية التي تندرج تحته، 

   -وتأخذ شكل التساؤالت التالية:

  ما تعريف االستلزام؟ 

  ما أوجه االختالف بين االستلزام وغيره من أنواع اللزوم؟ 

  بشأن االستلزام؟  "نيلسون"ما رؤية 

  ما موقف المعاصرين لـ"نيلسون" من رؤيته عن االستلزام ؟ 

من تساؤالت، اعتمد الباحث  وفي سبيل التحقق من الفرض الرئيس للبحث، واإلجابة عما ارتبط به

بعندوان "العالقدات  1930علدى مقدال "نيلسدون" الصدادر عدام  –ما يتطلب سدياق البحدث وحسب –ا كثيرً 

لمصدر الرئيس للبحث، ولنا في ذلك القدول مدا يسدوغه، كمدا اعتمدد المفهومية" بصفة أصلية، بوصفه ا

 الباحث على مؤلفات مجموعة من الكتاب البارعين الذين تناولوا هذا المقال بالتفسير والتأويل.  

بالدرجة األولى اقتضته طبيعدة البحدث لبسدط  اا مقارنً ا تحليليًحث منهجً وفي السياق نفسه، انتهج البا

 وتحليل القضايا، وتقديم تفسير  لها، ومقارنتها بغيرها.

 أوال: االستلزام؛ مدخل تعريفي.  

في علم المنطق، قام بتدشينه "جورج مدور"  Technical termيعد االستلزام مصطلح متخصص 

Moore, G. (1852 – 1933داخل العالقات المنطقية بين ا ) ولتكن  –لقضايا𝑝 و𝑞 –  بهدف إضفاء

 . (Micheal, 1967, p.231) مزيد من الدقة عليها

وقدد جداءت صدياغة "جدورج مدور" لمصدطلح "االسدتلزام" خدالل نقدده لمفهدوم اللدزوم المدادي عنددد 

يؤدي إلى  –من منظور "جورج مور"  –حيث إن اللزوم المادي عند " برتراند رسل" ؛ "برتراند رسل"

عدم االتساق بين المقدم والتالي في قضية اللزوم، فعلى سبيل المثال يؤدي لزوم القضية الصادقة عن أي 

  𝑝، حيث تعد ( 𝑝  𝑝)قضية إلى لزوم تلك القضية عن نفيها؛ حيث ستكون نموذج إبدال للقضية 

 .(Micheal, 1967, p.231)صادقة   𝑝كاذبة و 

                                                             
 .مرجع سابقعبد الجليل، عباس محمد عباس: (4)
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وقد عرض "جورج مور" لمصطلح االستلزام خالل مقال له بعنوان "العالقات الخارجية والباطنية"، 

حيدث قددم هدذا المصدطلح  م.1922والذي أعيد طبعه في كتابه "دراسدات فلسدفية" عدام  .(5)م1920عام 

 -الفقرة التالية التي يقول فيها:

لاام مصااطل  مااا للتعبياار عاان عكااس تلاا  الع  ااة إنحتااا  

ولاتكن و ضية بعينها  𝒒 ولتكن بين  ضية بعينهاالموجودة 

𝒑  وذلاا  عناادما نأكااد أن𝒒  تنااتم ماان أو مسااتنبطة ماان𝒑 

عان عكاس تلا  نستخدم مصطل  "يستلزم" للتعبير وف وس

" 𝒒تستلزم  𝒑 ن "إنتمكن من  ول وف س يالع  ة وبالتال

ناتجاة عان  𝒒 ن "إكل صادق فقط عندما نتمكن من  ول بش

𝒑 أو "مستنبطة من "𝒑 ؛ بالكيفية نفسها التي تنتم فيهاا"

نتيجااة القياااس المنطقااي ماان المقاادمات اكمااا فااي  يااااس 

 ضية وصل؛ أو بالكيفية التي تنتم فيها  عدهاباربارا( ويتم 

وف حمار". وساأقضاية "ها ا القضاية "ها ا ملاون" مان ال

" بالكيفياااة 𝒑تناااتم مااان  𝒒 " بااا  "𝒒تساااتلزم  𝒑 تااارتبط "

أ ال مان  𝑩 " با "𝑩أكبار مان  𝑨 نفسها التي تارتبط بهاا "

𝑨"Moore, n. d., p. 291) ). 

وقد استخدم "جورج مور" كلمة "نتيجة لـ" أو "مستنبطة من" بالمعنى نفسه الذي تكدون فيده نتيجدة 

الدذي تكدون فيده القضدية "هدذا ملدون"  ىالمقدمات والمعنأو "مستنبطة من" القياس الصحيح "نتيجة لـ" 

 "نتيجة لـ" أو "مستنبطة من القضية" "هذا أحمر". 

وبناء على ذلك،  للتعبير عن مصطلح "يستلزم" بين القضايا. 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑙𝑠استخدم "جورج مور" الرمز 

وفدي حالدة االسدتلزام،  𝑝 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑙𝑠 𝑞التدالي: ك" 𝑞تستلزم  𝑝" يتم اإلشارة بصورة رمزية إلى القضية

يمكن مالحظة عالقة باطنية، وهي المالءمة بين المقدم والتالي، وهي عالقة البد من وجودها، ألنه بسبب 

ذا لم إ يمكن للشئ أن يكون أحمر اللون هذه المالءمة نجد أن "هذا أحمر" تستلزم التالي "هذا ملون". وال

 . (Moore, n. d., p. 291)يكن ملونًا، أو أن الشئ يكون ملونًا بشكل واضح إذا كان لونه أحمر 

هذا أحمر" القضية " وبسببها، ال تستلزمومن ثم، فثمة عالقة باطنية بين المقدم والتالي في االستلزام. 

 فليس ثمة عالقة بين كون الشئ أحمر اللون وبين كون الثعلب حيوانًا.  ؛القضية "الثعلب حيوان"

كاذبة" إذن ثمة عالقة بين  𝑞ال يمكن أن تكون صادقة و  𝑝 تعني " 𝑝 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑙𝑠 𝑞فإذا كانت ومن ثم، 

𝑝 و𝑞  وهي أن𝑞  تنتج منطقيًا أو صوريًا من𝑝 " (Stebbing, 1942, p.225).  

، أو يعد " 𝑝تنتج منطقيا من  𝑞 "" بدياًل للقول بأن 𝑞تستلزم  𝑝آخر، يعد القول بأن القضية " ىبمعن

وبذلك فقد (Hughes & Cresswell, 1996, pp. 202 –203) صحيح منطقيًا  𝑞لى إ 𝑝االستدالل من 

 ربط "جورج مور" بين مفهوم اللزوم والمعنى.   

ا. ومن ثم، فعالقة االستلزام عكس عالقة اللزوم ا منطقيًاستنباطً  𝑝من  𝑞بمعنى آخر، يمكن استنباط 

 المادي التي ال داعي فيها لوجود هذه العالقة، فقيم الصدق هي التي تهمنا هنا.  

                                                             
)5( Moore, G. E. (1919 –1920): External and Internal Relations, Proceedings of the Aristotelian 

Society, 1919 - 1920, New Series, Vol. 20, PP. 40-62.  
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لى تقييد نطاق إليس العكس، حيث يؤدي االستلزام  ا ولكنا ماديًفكل استلزام يتضمن لزومً  ،ومن ثم

مدن األسدباب الرئيسدة  والتدي تعدداللزوم المادي الذي يخلو من وجود صلة واقعية بين المقددم والتدالي، 

 المؤدية لمفارقات اللزوم المادي. 

( 6)تتضدمن صددق الشدئ فدي كدل العدوالم الممكندة حيدث إنهداالضرورة إحدى سمات االستلزام،  تعد

(Hughes & Cresswell, 1996, p. 203). وفي ذلك يقول "جورج مور" حينما ناقش أن القضية 

𝑥 𝑃  تستلزم𝑥 = 𝐴    :أنه 

ا" تعد القضية األخيرة إما "متطابقة مع" أو "تكافئ منطقي  

ي شئ ألتعبير عنها علم النحو التالي: "القضايا التي يتم ا

فاي أي  𝑷سايحتوي بالضارورة علام  𝑨يكون متطابق اا ماع 

عالم ممكان  أين توجد في أ 𝑨عالم" أو خ ل "ال يمكن ل  

ا𝑷دون وجود  ن القضاية التاي ياتم التعبيار أا مثلماا "، تمام 

الم ممكن ينبغي للزاوية ع أيعنها علم النحو التالي: "في 

و "تكاافئ أتكون زاوية" تكون "متطابقاة ماع"  نأالقائمة 

 𝒙 ائمااة( تساااتلزم ازاويااة 𝒙 ا" القضااية التالياااة: امنطقي اا

 .(Moore, n. d., p. 293)زاوية( 

وقد أقام "جورج مور" تفرقة واضحة بين االستلزام واللزوم المادي؛ حيث ذهب إلى أن االستلزام هو 

ا، كمدا هدو ا منطقيًداستنباطً  𝑝من  𝑞، فمن الممكن استنباط 𝑝الزمه عن  𝑞العالقة القائلة بأنه حين تكون 

 𝑝ا. بينما في اللزوم المادي حينما تكون نستنتج من كون الشئ أحمر أنه البد أن يكون ملونً الحال عندما 

  (.206، ص 1968 براهيم،إ(كاذبة  𝑞صادقة و  𝑝ن تكون أفانه ال يمكن  𝑞ا متضمنة ماديً

"وجود أي هذا المعنى العام على أكثر من اللزوم المادي، ومثال ذلك القول بأن ال ينطوي  ؛ا لذلكوتبعً 

ا أن يكون "سن هذا الشخص أكثر من خمس سنوات"، ولكن ليس في شخص في هذه القاعة" يستلزم ماديً

 (. 206، ص 1968 براهيم،إ( ىا القضية الثانية من القضية األولإمكاننا أن نستنبط منطقيً

رة، فإن عالقة وبينما يشير اللزوم المادي إلى مجرد واقعة مادية ال موضع فيها للحديث عن أية ضرو

، ص 1968 بدراهيم،إ(تنطدوي علدى ضدرب مدن الضدرورة  –من منظور "جدورج مدور"  –االستلزام 

 .(7)(. بمعنى أخر، فإن أساس عالقة االستلزام هو الضرورة206

                                                             
لفلسفية المختلفة، بل ت عد هذه النظرية من أهم الوسائل في حل تعد نظرية العوالم الممكنة عنصًرا مشتركًا في المجاالت ا (6)

كثير من اإلشكاالت الفلسفية في كل من مجال األخالق ونظرية المعرفة وفلسفة اللغة، وتعد نظرية العدوالم الممكندة نتداج 

 حديث لجهود المناطقة في منطق الجهات. 

أي أن ثمدة طرقداً عددة يمكدن  ؛التي يمكن أن تكون عليها األشياء"لويس" العوالم الممكنة بأنها "الطرق  وي عرف "كالرنس

  -أن تكون عليها األشياء بجانب الطريق التي تكون به بالفعل. انظر:

 .16 – 14(: مدخل إلى منطق الجهة، القاهرة: دار أوالد عتمان للطباعة، ص ص. 1994النويهي، سهام ) -

نه إذا كاندت أ، معناه القول ب𝑞تستلزم القضية  𝑝االستلزام الصدق في كل العوالم الممكنة؛ فالقول بأن القضية  يتضمن (7)

 ولى صادقة فإن القضية الثانية صادقة، وذلك في كل العوالم الممكنة. القضية األ

قضدية الثانيدة نتيجدة عنددما تكدون ال، ويتحقدق االسدتلزام ىحدى القضيتين مدن األخدرإبمعنى آخر، يمكن االستدالل على 

يل المثدال؛ تعدد القضدايا ولى. على سبنية يتبع بالضرورة صدق القضية األ، ومن ثم فإن صدق القضية الثاىللقضية األول

 مثلة على االستلزام: أالتالية 
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التمييز الذي قدمه "جورج مور" بين Körner, S. (1913 – 2000) (8 )وقد انتقد "ستيفان كورنر" 

القضايا الضرورية وقضايا اللزوم المادي؛ حيث ذهب إلى أن "جورج مور" لم يميز بصورة دقيقة بينهما 

(Körner, 1946-1947, p. 161) . 

ليست ضرورية في  "𝑞تستلزم  𝑝"حيث يرى "جورج مور" أن قضية االستلزام التي تشير إلى أن 

تعد قضية ضدرورية  "𝑝  𝑞"انت قضية االستلزام صادقة فإن قضية اللزوم المادي ذاتها، ولكن إذا ك

(Moore, n. d., p. 302). 

التي تؤكد على  –ومن ثم، فقد تحفظ "كورنر" على رؤية "جورج مور"؛ حيث يشير إلى أن القضية   

ضرورية في ذاتها. ومن ثم، يقوم االستلزام على  –أن نتيجة القياس الصحيح تكون مستنبطة من مقدماته 

 .(Körner, 1946-1947, pp. 161 – 162)أساس الضرورة المنطقية 

                                                                                                                                                                                              

𝑝  توجد زهور التوليب في الحديقة = 

𝑞  توجد زهور في الحديقة = 

و عبارة عن عالقة تلزم فيها صدق . ومن ثم، فإن االستلزام ه𝑞صدق القضية الثانية  𝑝يستلزم صدق القضية األولى 

ولى. ة نتيجة منطقية ضرورية للقضية األخرى. وذلك عندما تكون القضية الثانيحدى القضايا بالضرورة صدق األإ
 قت نفسه.   نكار العبارة الثانية في الوإمع  ىولكن للفرد التأكيد على العبارة األحيث ال يم

. ومن 𝑞تستلزم   𝑝ذن إ(، 𝑝ينتج عنه بالضرورة كذب  𝑞)وكان كذب  𝑝ينتج بالضرورة عن صدق  𝑞وإذا كان صدق 
 فإن أساس عالقة االستلزام هو الضرورة.  ،ثم

ال يستلزم صدق  𝑞، فإن صدق القضية 𝑞يستلزم صدق القضية  𝑝ولكن العكس ليس صحيًحا؛ فإذا كان صدق القضية 

، ألنها قد تكون كاذبة. ومن ثم، تتسم عالقة االستلزام بكونها "عالقة أحادية"؛ فليس بالضرورة أن تستلزم 𝑝القضية 
 -نظر:اتوجد زهور التوليب في الحديقة". ولى "توجد زهور في الحديقة" القضية األالقضية الثانية "

- Crystal, D. (2008): A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 6th, UK: Blackwell 

Publishing, PP. 169 – 170.  

- Kreidler, C. W. (1998): Introducing English semantics, 1st, London: Routledge, PP. 12, 86.  

- Lyons, J. (1995): Linguistic Semantics: An Introduction, Cambridge: Cambridge University 

Press, PP. 117, 151 – 152. 

غادر أوسترافا وجاء  1939، وفي عام 1913سبتمبر  26في بجمهورية التشيك ولد "ستيفان كورنر" بمدينة أوسترافا  (8)

حصل  1944لمواصلة تعليمه، وفي عام  دراسية إلى المملكة المتحدة حيث بدأ دراسته للفلسفة خالل حصوله على منحة

 1965بجامعة بريستول، وفي عامي ا ورئيسًا لقسم الفلسفة تم تعيينه استاذ 1952عام  فيعلى شهادة الدكتوراه، و

 نائبًا لرئيس الجامعة. 1971إلى عام  1968شغل منصب عميد كلية اآلداب، ومن عام  1966و

ً للفلسفة في جامعة براون عام  اذاخالل هذا الوقت عمل "ستيفان كورنر" أست  ، 1960، وجامعة ييل عام 1957زائرا

 . 1967، وجامعة إنديانا عام 1964، وجامعة تكساس في أوستن عام 1963وجامعة نورث كاروليناعام 

، واالتحاد 1967، والجمعية األرسطية عام 1965تولي "ستيفان كورنر" رئاسة الجمعية البريطانية لفلسفة العلوم عام  

. 1999إلى  1974من  Erkenntnis، واشتر  في هيئة تحرير مجلة 1969الدولي لتاريخ وفلسفة العلوم في عام 

  -ومن أبرز مؤلفاته: 2000أغسطس  17وتوفي في 

 (1946-1947): On Entailment, Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, Vol. 47, 

PP. 143 – 162.  

 (Apr., 1955): Truth as a Predicate, Analysis, Vol. 15, No. 5, PP. 106-109. 

 (1959): Conceptual Thinking. London: Cambridge University Press. 

 (1960): The Philosophy of Mathematics, London: Hutchinson University Library.  
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التمييز الذي قدمه "جورج فقد أقر بStrawson, P. F. (1919 – 2006)(9 )"بيتر سترواسن"أما 

وذلك على عكس .  (Strawson, 1948, P. 184)مور" بين القضايا الضرورية وقضايا اللزوم المادي

  -يقول "سترواسن":"ستيفان كورنر"، 

ثمة  ضية ضرورية مناظرة لكل  ضاية اساتلزامية صااد ة، 

بل يمكن وصفه  ،بمثابة التكافأ المنطقيوال يعد ه ا التناظر 

ا ماع  ضااية بانن كال  ضااية اساتلزام صاااد ة تتكاافئ منطقي اا

 تشااير إلاام  ضااية ضاارورية أو نقيضاااها مفهوميااة ممكنااة

(Strawson, 1948, P. 185). 

على أن ثمة عالقة وطيدة بين قضايا االسدتلزام والقضدايا يؤكد "بيتر سترواسن"  يتضح لنا مما سبق أن

 الضرورية. 

ه إذا كاندت ند، إJones, A. E.-Duncan (1908 – 1967)(10)دانكدان جدونز" وستن أ يفترض "

، فإن خالل القضايا التالية: (11)زاملعن عالقة االستتعبر  𝐸 كانتتعبر عن قضايا، و 𝑟و 𝑞و 𝑝 الرموز

                                                             
تعليمه بكلية سانت جون  ىبمنطقة ايلنغ غرب لندن، وقد تلق 1919نوفمبر عام  23ولد "بيتر فريدريك ستراوسن" في  (9)

في الفلسفة بكلية  ااعدًا مسالوريوس في اآلداب، ثم عين مدرسً حصل على شهادة البك 1940بجامعة أكسفورد، وفي عام 

. وقد حصل 1968كسفورد، وظل يعمل بها حتى عام أا بجامعة عين محاضرً  1947وفي عام . 1946نورث ويلز عام 

، وتم تكريمه عام 1973كسفورد عام ألفخرية من كلية سانت جون بجامعة "بيتر فريدريك ستراوسن" على الشهادة ا

تقاعد "بيتر  1987كاديمي البارز، وفي عام جهوده في الحقل الفلسفي ودوره األا لفي االحتفال الملكي تقديرً  1977

    -. من أبرز مؤلفاته:2006فبراير  13فريدريك ستراوسن" عن العمل حتى وفاته بمدينة أكسفورد في 

 (Apr., 1948): Necessary Propositions and Entailment-Statements, Mind , Vol. 57, No. 226, 

PP. 184-200 

 (1952): Introduction to Logical Theory, London: Methuen & Co. Ltd. 

  (Jul. 20, 1961): Singular Terms and Predication, The Journal of Philosophy, Vol. 58, No. 

15, PP. 393-412 

 (Oct., 1964): Intention and Convention in Speech Acts, The Philosophical Review, Vol. 73, 

No. 4, PP. 439-460.  

 (Apr., 1967): Paradoxes, Posits and Propositions, The Philosophical Review, Vol. 76, No. 2, 

PP. 214-219. 

 (1985): Skepticism and Naturalism: Some Varieties, New York: Columbia University Press.  

 (1992): Analysis and Metaphysics, Oxford: Oxford University Press. 

 (1997): Entity and Identity, Oxford: Oxford University Press. 

، وتلقى تعليمه في كلية غنفيل وكيوس بجامعة 1906أغسطس  5ولد "اوستن ارنست دنكان جونز" في كامبريدج في  (10)

ا للفلسفة بجامعة ن أصبح أستاذً ألى إا في الفلسفة بجامعة برمنغهام، تم تعيينه محاضًرا مساعدً 1934كامبريدج، وفي عام 

  -ومن أبرز مؤلفاته: 1967أبريل  2رمنغهام في حتى وفاته في ب 1951برمنغهام من عام 

 (Oct., 1933): Ethical Words and Ethical Facts, Mind, Vol. 42, No. 168, PP. 473-500. 

  (Oct., 1934):Definition of Identity of Structure, Analysis, Vol. 2, No. 1/2, PP. 14-18.  

 (Apr., 1935): Is Strict Implication the Same as Entailment?, Analysis, Vol. 2, No. 5, PP. 70-

78. 

https://www.jstor.org/stable/2023052?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=au%3A%22P.%20F.%20Strawson%22&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dau%253A%2522P.%2BF.%2BStrawson%2522&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Ftest&refreqid=fastly-default%3A7c016263b3b980957e40684a457fca84
https://www.jstor.org/stable/2183301?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=au%3A%22P.%20F.%20Strawson%22&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dau%253A%2522P.%2BF.%2BStrawson%2522&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Ftest&refreqid=fastly-default%3A7c016263b3b980957e40684a457fca84
https://www.jstor.org/stable/2183643?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=au%3A%22P.%20F.%20Strawson%22&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dau%253A%2522P.%2BF.%2BStrawson%2522&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Ftest&refreqid=fastly-default%3Ac519c9f71630ae7d4bf883830e0dbe66
https://www.jstor.org/stable/3326325?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=au%3A%22Austin%20E.%20Duncan-Jones%22&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3Fsi%3D1%26Query%3Dau%253A%2522Austin%2BE.%2BDuncan-Jones%2522&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Ftest&refreqid=fastly-default%3A2e6809db7d046b11888980bfeedad495
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(1 )𝑝𝐸𝑞 . 𝑞𝐸𝑟 (2و )𝑝𝐸𝑟 ( تلزم 2( أو )1( ناتجة عن )2( أو أن )1( تستلزم )2ن )أوف نستنتج س

( تعريدف االسدتلزام كمدا قدمده 2( و)1) يحقق كل مدن(، وفي ظل أي من التفسيرات المقترحة، 1عن )

 . (Jones, 1934, pp. 70 – 71)"جورج مور"

المناطقة، ممن سارو على نهجه في الربط بين وقد تبنى مفهوم "جورج مور" عن االستلزام عديد من 

 لعل أبرزهم هو "نيلسون".  – ىي اللزوم القائم على عالقة المعنأ –مفهوم اللزوم والمعنى 

 ثانيا: تطور مفهوم االستلزام عند "نيسلون". 

 اهذ يعد "نيلسون" من أبرز مناطقة المفهوم الذين قالوا بمفهوم االستلزام، وأكد على ضرورة أن يكون

لعالقة اللزوم المادي عند "رسل" واللزوم الدقيق عند "لويس"، وذلك بسبب احتوائهم على  بدياًل  المفهوم

عدن المعندى  – مدن منظدور "نيلسدون" –المدادي والددقيق ال يعبر اللزوم  ،. ومن ثم(12)بعض المفارقات

 . لهالواقعي 

، واتضحت هذه الوجهة في تناوله (13)ويعد "نيلسون" من أصحاب وجهة النظر المفهومية في المنطق

   -. بتصرف( ، يقول "نيلسون":82، ص 2017لمفهوم االستلزام )عبد الجليل، 

                                                                                                                                                                                              

 (Aug., 1938): Further Questions about 'Know' and 'Think', Analysis, Vol. 5, No. 5, PP. 74-

83. 

 (Jun., 1940): More Notes on Assertion, Analysis, Vol. 7, No. 2, PP. 51-56.   

,𝑥 الرموز –خالل مقاله  –استخدم "دانكان جونز"  (11) 𝑦, 𝑧  للتعبير عن القضايا والرمز𝑅  ،للتعبير عن عالقة االستلزام

التي يعد  –  𝐸القضايا، والرمز للتعبير عن  𝑟و 𝑞و 𝑝إال أن الباحث فضل توحيد لغة الرموز على مدار البحث فاستخدم 

 زام.لللتعبير عن عالقة االست – Entailmentاختصار 

لبعض تلك المفارقات حيث تشير  مذهل بين مفارقات اللزوم المادي واللزوم الدقيق، وفيما يلي عرض هثمة تشاب( 12)

 -مفارقات اللزوم الدقيق:لى إحرف الصغيرة حرف الكبيرة الى مفارقات اللزوم المادي بينما تشير األاأل

(A)  القضية الكاذبة تلزم أي قضية 

(a)  القضية المستحيلة تلزم أي قضية 

(B)  القضية الصادقة تلزم بواسطة أي قضية 

(b)  قضية  أيالقضية الضرورية تلزم بواسطة 

(C) القضية الكاذبة غير متسقة مع أي قضية 

(c)  القضية المستحيلة غير متسقة مع أي قضية 

عرضها "دانيال برونشتاين"  يوالت – التي احتوت على تشابه كبير – هذه نماذج من مفارقات اللزوم المادي والدقيق

Bronstein, D. J.  لى ما ال نهاية. أنظر:إنه يمكن التوسع فيها ألى إفي مقاله، ويشير-  

- Bronstein, D. J. (Apr., 1936):The Meaning of Implication, Mind, Vol. 45, No. 178, PP. 157-

180, P. 165 (Footnote).   

وم يتفقون على أن وليس على قيم الصدق، ومن ثم فإن مناطقة المفه ىيعتمد منطق المفهوم على اعتبارات المعن( 13)

مة عن االستدالل الصحيح، فالعالقات في منطق المفهوم تقوم بين ءتعد ضرورية لتقديم رؤية مال ىاعتبارات المعن

 معاني القضايا وليس دوال صدقها. 

حيث يقتصر اهتمام مناطقة المفهوم على معرفة أن القضايا أو المفاهيم لها معانيها المتضمنة في قضية بعينها أو مفهوم 

 و كاذبة.  أذا كان القضايا محل البحث صادقة إعما ق الخاصة بهم، أي بغض النظر بعينه دون النظر إلى قيم الصد

https://www.jstor.org/stable/3326592?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=au%3A%22Austin%20E.%20Duncan-Jones%22&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3Fsi%3D1%26Query%3Dau%253A%2522Austin%2BE.%2BDuncan-Jones%2522&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Ftest&refreqid=fastly-default%3A2e6809db7d046b11888980bfeedad495
https://www.jstor.org/stable/3326512?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=au%3A%22Austin%20E.%20Duncan-Jones%22&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3Fsi%3D1%26Query%3Dau%253A%2522Austin%2BE.%2BDuncan-Jones%2522&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Ftest&refreqid=fastly-default%3A2e6809db7d046b11888980bfeedad495
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تقنعني ه ه المفار ات، التي توافاق الموجاودة فاي اللازوم 

المادي، بنن اللزوم الد يق ليس هو المقصود من مصطل  

ال تعاد  التايا حيث إنه يشمل الحاالت اللزوم، إنه واسع جد  

لزوم بالمعنم العاادي للكلماة، ولعال ها ه الحقيقاة تعناي أن 

"تعريفاه" ييار  ابال للتحويال. وبمعنام رخار، ريام أنناا  ااد 

𝒑 فاا ن نإذ 𝒒تلاازم  𝒑نقااول إنااه إذا كاناا   − 𝒒تعااد ( 14ا

𝒑كاناا  مسااتحيلة، فينبغاااي أال نقااول إناااه إذا − 𝒒  تعاااد 

 . 𝒒 (Nelson, 1930, p.446)تلزم  𝒑ف ن  إذنمستحيلة 

 أشار إليها "نيلسون" هي: يالت اتوكانت المفارق

 ( القضية الصادقة تلزم بواسطة أي قضية1)

 ( القضية الكاذبة تلزم بواسطة أي قضية 2)

 قضية. أي( القضية المستحيلة تلزم لزوًما دقيقًا 3)

 قضية. أي( القضية الضرورية تلزمها لزوًما دقيقًا 4)

يؤكد على حقيقة أن المفارقات السابقة تنشأ بشكل مباشر من ثالثة مبادئ منطقيدة تعدد مقبولدة حيث 

 : (Nelson, 1933, p.268)بشكل كلي عند مناطقة الماصدق، وهذه المبادئ هي 

(1) 𝑝   𝑝 𝑞 

(2) 𝑝𝑞  𝑝      

(3) 𝑝𝑞   𝑟   𝑝 − 𝑟  − 𝑞 

 𝑝  𝑝𝑞؛ حيدث تعدد (15)اللزوم المدادي تنشدأ مدن المبددأ األولويشير "نيلسون" إلى أن مفارقات 

−𝑝 فإنندا نحصدل علدى  𝑞محدل  𝑞−، وبإبددال𝑝  𝑞 𝑝مكافئة لدـ  𝑞 𝑝 وبالتدالي ،𝑝  𝑞   𝑝 

(Nelson, 1933, p.268) وهذه هي مبرهنة المفارقة التي تقرر أن القضية الصادقة تلزم بواسطة أي .

 قضية.     

                                                                                                                                                                                              

فة قيم الصدق للقضايا وذلك على عكس مناطقة الماصدق؛ حيث ينشأ اهتمامهم بما يمكن استنتاجه بالضرورة من معر

ن أو أكثر من قيم لى معناها؛ منطق القضايا الماصدقي يعمل على صياغة عالقات بين القضايا بفضل اثنيإدون النظر 

  -نه يؤكد على العالقات التي ال تشكل معنى القضايا. أنظر:إدق، وبهذا فالص

- Nelson, E. J.: Intensional Relations, P. 450.  

- Nelson, E. J.: On Three Logical Principles, P. 271. 

- Weiss, P. (Sep., 1933) :On Alternative Logics, The Philosophical Review, Vol. 42, No. 5, 

PP. 520-525, P. 521. 

𝑝ت قرأ  ( 14) − 𝑞 " بـ 𝑝  وصل نقيض𝑞 ". 

ليست  𝑝؛ على أساس أن "𝑝   𝑝𝑞"وصيغته الرمزية  "𝑝أو  𝑞تستلزم  𝑝"رفض "نيلسون" المبدأ السابق ( 15)

𝑝 −)لـ joint meaningبالضرورة غير متسقة مع المعنى المشتر   − 𝑞)   إال أن "نيلسون" لم يقدم تفسيًرا لما

  -يعنيه بمصطلح المعنى المشتر . أنظر:

- Nelson, E. J.: On Three Logical Principles, P. 273.   

https://www.jstor.org/stable/i338122
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 𝑝 −وباستخدام هذا المبدأ األول، يمكن برهنة أن القضية الكاذبة تلزم أي قضية، حيث إنه باستبدال 

–في المبدأ األول، فإننا نحصل على 𝑝محل   𝑝 −  𝑞 𝑝  يوبالتال − 𝑝   𝑞   𝑝 

 ننا نحصل على الصيغة التالية:  إ، ف 𝑝في المبدأ الثالث بـ  𝑟وإذا تم استبدال 

𝑝𝑞  𝑝   𝑝 – 𝑝  − 𝑞  

𝑞 𝑝 −، فيمكن إثبات أن (16)ن المقدم هو المبدأ الثانيإوحيث  − 𝑝  وهكذا يمكن إثبات أن القضية

 .(Nelson, 1933, pp. 268 – 269)المستحيلة تلزم أي قضية  

𝑝وخدالل عكددس النقدديض فددي  − 𝑝  − 𝑞 ننددا نحصددل علددى إف𝑞  − (𝑝 − 𝑝) تكددافئ  يوالتدد

𝑞   𝑝− 𝑝 تشير بدورها إلى أن القضية الضرورية مثل  يوالت𝑝− 𝑝  تلزم بواسدطة أي قضدية

 .  (Nelson, 1933, p.269) (17)أخرى

                                                             
لمفهومي. ثبات في المنطق اغير قابل لإل  𝑝𝑞𝐸𝑝ن المبدأ الثاني أ –في مقاله العالقات المفهومية  –قرر "نيلسون"  (16)

  -حدى صيغ مبدأ القياس:إاغة عادة صيإومن ثم، قام "نيلسون" ب

(𝑝𝐸𝑞. 𝑞𝐸𝑟. 𝐸. 𝑝𝐸𝑟) 

. 𝑝𝐸𝑞ننا نحصل على إ، ف𝑟محل  𝑞وذلك ألنه باستبدال  𝑞𝐸𝑞 . 𝐸. 𝑝𝐸𝑞 هي صورة  يوالت𝑝𝑞𝐸𝑝  ولعل إعادة صياغة

 :يا "نيلسون" كانت على النحو التالمبدأ القياس التي قدمه

𝑝 𝑞 𝑟: 𝐸: 𝑝𝐸𝑞 . 𝑞𝐸𝑟. 𝐸. 𝑝𝐸𝑟 

 -:نإعادة صياغته، فإوفي هذا المبدأ الذي تمت 

𝑝 𝑞 𝑟   تعني− ( 𝑝 = 𝑞 ) − ( 𝑝 = 𝑟) − (𝑞 = 𝑟) 

 محل اآلخر.  𝑝 ،𝑞 ،𝑟وهذا يعني أنه في مبدأ القياس ال يمكن استبدال أي من 

لى الصورة إي فيه اإلبدال بدال في مبدأ القياس بهذه الصورة، استطاع "نيلسون" تجنب الموقف الذي يؤدوبتقييد اإل

𝑝𝑞𝐸𝑝  ،نها غير مقبولة. إقال عنها للتو  يوالت 

بشأن قبول المبدأ الثاني والخاص  –في مقاله "عن المبادئ المنطقية الثالثة في المفهوم"  –ثم قام "نيلسون" بتغيير رؤيته 

صادقة، ولكن في ضوء صدق ما يلي "إذا كانت  𝑝كالهما صادق، إذن فإن  𝑞و 𝑝حيث يشير إلى أنه إذا كان  𝑝𝑞𝐸𝑝بـ 

𝑝  صادقة و𝑞  صادقة إذن فإن𝑝  ن "أصادقة" فإنه ال يترتب على ذلك𝑝  تكون صادقة و𝑞  تكون صادقة تلزم أن𝑝 

 𝑝وذلك ألن "تلزم" و"إذا ... إذن" ال يعبران عن الفكرة نفسها ... ومن المؤكد أنه ليس من الصدق أن  تكون صادقة".

 ".  𝑝عالقة لها بـ  ال 𝑞متمايزين، وذلك ألن  𝑞و 𝑝، عندما يكون 𝑝معا يلزمان  𝑞و

 -انظر:. 𝑝𝑞𝐸 𝑝وهكذا يعتقد "نيلسون" أن االختالفات بين "يلزم" و"إذا ... إذن" تعد أساسًا كافيًا لرفض المبدأ 

- Ibid, P. 276.   

- Nelson, E. J.: Intensional Relations, P. 448.   

 𝑟بمعنى أن النتيجة  ( 𝑞 𝑜 𝑟− )( 𝑝 𝑜 𝑟− )الثالث، وذلك على النحو التالي: قام "نيلسون" بتقييد اإلبدال في المبدأ  ( 17)
𝑝 𝑜 ) أيًضا:ونبغي أن تتسق مع نقيض المقدمات، ي − 𝑞)( 𝑞 𝑜 − 𝑝)  بمعنى أن كل مقدمة ينبغي أن تكون متسقة مع

 -(.  وهكذا فإن المبدأ الثالث يصبح:يمع" بالمعنى المفهوم لى "متسقةإ 𝑜نقيض األخرى. )حيث يرمز 

–  𝑝𝑜𝑟 . −𝑞𝑜𝑟 . 𝑝𝑜 − 𝑞. 𝑞𝑜 − 𝑝: 𝐸: 𝑝𝑞𝐸𝑟. 𝐸. 𝑝 − 𝑟 𝐸 − 𝑞 

𝑝)لى تأكيد النتيجة )إكنا نهتم بالمقدم الذي ال يؤدي  ولكن إذا − 𝑝 𝐸 − 𝑞 ين من المقدم السابق أننا قد نحذف آخر جزإف

 وهكذا يصل "نيلسون" إلى إعادة صياغة للمبدأ الثالث وهي:

− 𝑝𝑜𝑟 . −𝑞𝑜𝑟: 𝐸: 𝑝𝑞𝐸𝑟. 𝐸. 𝑝 − 𝑟𝐸 − 𝑞  
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المؤدية لظهور مفارقات اللزوم مبادئ المنطقية الثالث السابقة لابفيما يتعلق  – ومن ثم، قام "نيلسون"

  بهوامش البحث:الثالث. وذلك كما هو موضح تفصياًل برفض األول والثاني، وقام بتقييد  –المادي والدقيق 

  (.17( و )16( و )15)

نفسه في كال الندوعين،  ىعد مفارقة واحدة، وتعبر عن المعنيرى "نيلسون" أن المفارقات السابقة ت

ويرى أن كالً من "رسل" و"لويس" اعترفا بتلك المفارقات، لذلك استبعد اللزوم المادي والدقيق واتخذ 

 (82، ص. 2017لنفسه نوًعا جديدًا يسمى باللزوم المفهومي أو باالستلزام )عبد الجليل، 

 𝑞 و 𝑝ئمة بين معاني القضايا هي عالقة مفهومية، أي عالقة قا 𝑞تلزم  𝑝حيث يرى "نيلسون" أن 

. وبصفة عامه، فإن جميع العالقات المنطقية فدي نسدق  (Nelson, 1930, p.450) وليس قيم صدقهم

ال تتحددد بصدورة بحتدة خدالل قديم  –مثل عالقة االتساق، واالستلزام، والوصل، والفصل  –"نيلسون" 

القديم بصدورة بحتدة، ولكدن خدالل "معداني الصدق للقضايا المتضمنة، وال خالل الددوال الشدرطية لهدذه 

 . (Bennett, 1954, p.452)القضايا المرتبطة ببعضها البعض"

، حيث Entailmentلإلشارة إلى االستلزام، وهي مشتقة من مصطلح  𝐸الرمز  "نيلسون"ويستخدم 

 . (Bronstein, 1936, p.166) الواقعي لعالقة اللزوم  ىدم المعنيرى أن االستلزام يق

ال تتسق مع الدالة  𝑝" تعني أن 𝑞تستلزم  𝑝 ن "إ يسميها استلزام قائاًل  يويعرف "نيلسون" العالقة الت

" تعني  𝑞تستلزم  𝑝 ن "إ. وبمعنى آخر، ف𝑞 "(Nelson, 1930, p.445)القضائية التي تعد نقيض تام لـ 

 . 𝑞ال تتسق مع نقيض  𝑝أن 

( دالة صدق، بل Compatibility)أو التوافق  Consistencyبالنسبة لـ"نيلسون"، ال يعد االتساق 

لإلشارة إلى  𝑜الرمز  "نيلسون"ا بين معاني القضايا في عالقتها ببعضها البعض". ويستخدم إنه يعد "قائمً 

 .(Nelson, 1930, pp.443 – 444) عالقة االتساق 

مصطلح "اتساق" لم يتم تعريفه في . ويشير الباحث إلى أن 𝑞متسقة مع  𝑝إلى  𝑝𝑜𝑞ومن ثم، تشير 

 نسق "نيلسون" رغم أن االستلزام يتم تعريفه في ضوء االتساق.

                                                                                                                                                                                              

 -فإننا نحصل على: 𝑝بـ  𝑟وفي هذا المبدأ، إذا تم إبدال 

𝑝 𝑜 𝑝 − 𝑞𝑜𝑝 ∶ 𝐸: 𝑝𝑞𝐸 . 𝑝 − 𝑝 𝐸 − 𝑞 

𝑝ن ذلك ال يقتضي تأكيد إف 𝑝𝑞 𝐸𝑝وهنا يقول "نيلسون" إنه حتى إذا قام نسقنا بتأكيد  − 𝑝 𝐸 − 𝑞 وذلك ألن العنصر .

𝑝 𝑜 أياألول من المقدم؛  − 𝑝  ال يحتاج لتأكيد أو إثبات.   يكاذب وبالتال 

قد وضع العربة أمام الحصان، ألنه إذا كان هذا  – في إعادة الصياغة لمبدأ القياس – يعتقد "برونشتاين" أن "نيلسون"و 

𝑝𝑞  𝑟  𝑝المبدأ الثالث؛ أي  − 𝑟 − 𝑞  يمكن تأكيد فقط عندما−𝑝 𝑜 𝑟  و−𝑞 𝑜 𝑟  إذن فإن المبدأ الثالث ،

. 𝑝 𝑜 𝑟−يستلزم  −𝑞 𝑜 𝑟 :ولهذا كان ينبغي أن يقوم "نيلسون" بكتابة- 

𝑝𝑞𝐸𝑟. 𝐸. 𝑝 − 𝑟 𝐸 − 𝑞: 𝐸: − 𝑝 𝑜 𝑟 − 𝑞 𝑜 𝑟 

والذي  𝑝تكون شرطًا ضروريًا لـ  𝑞صادقة معناه أن  𝑞تكون صادقة عندما تكون  𝑝ويقول "برونشتاين" إن القول بأن 

 -. انظر:𝑞تستلزم  𝑝ه يعني أن بدور

- Nelson, E. J.: On Three Logical Principles, PP.280 – 281.   

- Bronstein, D. J.: Op. Cit, P. 168.  
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للزوم على عكس عالقات ا –وحيث إن "نيلسون" يعرف االستلزام في ضوء االتساق، فإن االستلزام 

 𝑝𝐸 𝑞والتي يرمز لها بـ  𝑞تستلزم  𝑝فإن  ،ن يكون دالة صدق. وبالنسبة لهأال يمكن  –المادي والدقيق 

 .𝑞 (Nelson, 1930, p.445)تكون غير متسقة مع نقيض  𝑝عندما 

 –من منظور "نيلسون"  –إلى أن االتساق Bennett, J. (1930–  )(18 )ويشير "جوناثان بينيت" 

األخرى هو العالقة القائمة بين قضيتين عندما ال يوجد في معانيهما ما يجعل صدق إحداهما يستلزم كذب 

 . (Bennett, 1954, p.453) بالضرورة

تستلزم  𝑝 أن: " –في ضوء االتساق  –وتعني الصيغة المختصرة من تعريف "نيلسون" لالستلزام 

ومن  .𝑞 " (Nelson, 1930, p. 445)تكون غير متسقة مع نقيض  𝑝 تعني أن " 𝑞ا( و تلزم مفهوميًأ)

    -يمكن التعبير عن التعريف السابق بالصيغة الرمزية التالية: ،ثم

𝑝𝐸𝑞 =  −(𝑝 𝑜 − 𝑞) (Bennett, 1954, p.453) 

لى تعريف إاللزوم المادي والدقيق، والتوصل حيث يمكن بواسطة هذا التعريف التخلص من مفارقات 

 .(Bennett, 1954, p.453) دقيق لالستلزام 

من الممكن أن يكون بين قضيتين كاذبتين، بل ومن الممكن  هلالتساق على أنتعريف "نيلسون" يؤكد 

ا فقط على القضايا الصادقة، وذلك يتناقض ا بين قضيتين مستحيلتين، وليس االتساق مقصورً أن يكون قائمً 

 (.84، ص. 2017مفهومه عن االتساق مع مفهوم كل من "رسل" و"لويس" عن االتساق )عبد الجليل، 

ينكر "نيلسون" تعريف "رسل" و"لويس" لالتساق؛ حيث بدأ بنقد تعريف "لويس" لالتساق ومن ثم، 

كالهما صادق.  𝑞و 𝑝ن يكون أمتسقتين إذا كان من الممكن   𝑞و 𝑝ومضمونه أنه من الممكن أن يكون 

م ولعل خداويذهب "نيلسون" إلى أن هذا التعريف ال يمثل المعنى العادي لالتساق المنطقي من حيث االست

علدى سدبيل  𝑞وأي قضدية ) 𝑝مسدتحيلة، إذن  𝑝لدى الحالدة التاليدة: افتدرض أن إهذا يتضح خالل النظر 

غير متسقتين بغض النظر  𝑞و 𝑝ا لتعريف "لويس"، فإن وطبقً  ،ا. ومن هناالمثال( ال يمكن أن يصدقان معً 

 . 𝑞   (Nelson, 1930, p.440)عن معنى 

                                                             
بمدينة غريموث بنيوزيلندا، وتلقى تعليمه في نيوزيلندا وجامعة أكسفورد،  1930 فبراير  17في "جوناثان بينيت"ولد  (18)

(، ثم عمل في جامعة سيمون فريزر 1968-1956الفلسفة في جامعة كامبريدج لمدة اثني عشر عاًما )وقام بتدريس 

(، وفي عام 1979-1970عوام )معة كولومبيا البريطانية خالل األ(، ثم عمل في جا1970-1968بكندا ما بين أعوام )

 . 1997في هذا المنصب حتى تقاعده عام أصبح استاذًا للفلسفة في جامعة سيراكيوز بالواليات المتحدة، وظل  1979

زمياًل في األكاديمية األمريكية للفنون والعلوم، وقد منحته األكاديمية البريطانية  1985تم انتخاب "جوناثان بينيت" عام 

  -من جامعة كامبريدج. من أبرز مؤلفاته: LittD، وفي العام نفسه حصل على شهادة 1991التكريم نفسه عام 

  (Jan., 1965): Substance, Reality and Primary Qualities, American Philosophical Quarterly, 
Vol. 2, No. 1, PP. 1-17. 

 (1966): Kant's Analytic, Cambridge University Press. 

 (Sep., 1988): Thoughtful Brutes, Proceedings and Addresses of the American Philosophical 
Association, Vol. 62, No. 1, PP. 197-210. 

 (1995): The Act Itself, Oxford University Press. 

 (2003): A Philosophical Guide to Conditionals, Oxford University Press. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1930
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ال تتسق مع  𝑝ن إ، ف𝑝لتحل محلها  𝑞إذا تم استبدال  –في المثال السابق  –ويشير "نيلسون" إلى أنه 

كالهما  𝑞و 𝑝 على حقيقة أن " –على تعريف "لويس"  –نفسها. وبمعنى آخر، يعتمد اعتراض "نيلسون" 

نفسدها بشدكل منفصدل، رغدم أن السدبب لديس أي  𝑞نفسها أو  𝑝ا لطبيعة صادق" قد ال تكون ممكنة نظرً 

في  – ال يمكن يوبالتال مستحيلة،تعد  24+2 إذا كانت. فعلى سبيل المثال، 𝑞ومعنى  𝑝عالقة بين معنى 

ال تتسق مع أي قضية أيا كانت وبغض النظدر  24+2فإن ، أن تكون صادقة –ضوء التعريف السابق 

 .(Nelson, 1930, p.440)عن معناها 

أو  –ما ال يتسق  24+2حيث إنه ال يوجد في معنى  –من منظور "نيلسون"  –أن هذا يعد كذبًا  إال

مستحيلة إال أنها قد تتسق مع قضية ما  𝑝مع معنى كل قضية. وبصفة عامة، قد تكون  –ال تتسق نتائجه 

𝑞 ًد حداالت حيدث اسدتبع –مدن منظدور "نيلسدون"  –ا . ومن ثم، فمفهوم "لويس" عن االتساق ضيق جدد

" و "ندددابليون هددزم ويلنغتدددون" 24+2. وأيضددا "24"(19)+2" و"24+2للقضددايا المتسددقة مثدددل: "

(Nelson, 1930, pp.440 – 441). 

نه يحكم على إا، حيث واسع جدً  –من منظور "نيلسون"  –كما أن مفهوم "لويس" عن عدم االتساق 

التفسيرات الموجودة في بعض القضايا بأنها غير متسقة وهي في الحقيقة ليست كذلك؛ ومثال على ذلك 

هو أنه فشل في فصل األفكار  –من منظور "نيلسون"  – ولعل الخطأ الذي وقع فيه "لويس" ،آخر قضية

وة على ذلك، فقد لخ. عالإ...  ار المفهومية مثل االستحالةالمادية مثل حاصل الضرب المنطقي عن األفك

 .(Nelson, 1930, p.441)درا  السمة العالقاتية الضرورية لالتساق وعدم االتساق إفشل "لويس" في 

   -ا لحكم "نيلسون"، فإن ما عجز "لويس" عن إدراكه هو أنه:ووفقً 

في الخطاب العادي، وعند استخدام المنطق التقليدي، ال تعد 

 يصاادق، باال إنهااا توجااد بااين معاااندالااة كلمااة "اتساااق" 

القضااايا فااي ع  تهااا ببعضااها الاابع ، وال يمكاان لساامة، 

ا يعااد كافي اا 𝒑القضااية و يمااة صاادق، أو جااوهر تح اام بااه 

..  𝒒 إذا كان  متسقة أو يير متسقة ماع القضايةلتحديد ما 

 .ن تحاادد معااااني كلتااا القضاايتين تلاا  الع  اااةأباال ينبغااي 

، فاا  تعااد هاا ه  اايم الصاادقبساابع عاادم كفايااة ف، يوبالتااال

خااار، يعاااد رت المفهومياااة دوال صااادق، أو بمعنااام الع  اااا

االساتلزام الا ي ياتم تعريفاه فاي ضاو   يوبالتال –االتساق 

 .(Nelson, 1930, p.443)دوال  ضايا  –االتساق 

كاذبة،  𝑞أو  𝑝تكونان غير متسقتين إذا كانت  𝑞و 𝑝 القضيتين رسل" فقد ذهب إلى أنبرتراند أما "

ا لوجهددة نظدره، فددإن القضدية الكاذبددة تكدون غيددر متسدقة مددع أي قضدية حتددى مدع نفسددها ومدن هنددا ووفقًد

(Nelson, 1930, p.441)  . 

ومن ثم، تعد القضية الكاذبة غير متسقة مع كل قضية في اللزوم المادي، بينما تعد القضية المستحيلة 

 غير متسقة مع أي قضية في اللزوم الدقيق.

                                                             
 . يجعل الوصل بينها وبين ذاتها مستحياًل   4 2+  2حيث إن ثمة شئ ما في معني  (19)
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استلزام "نيلسون" فال تعد القضية الكاذبة وال المستحيلة غير متسقة مع أي قضية؛ حيث رأى  أما في

فاألساس  –كما سبقت اإلشارة  –"نيلسون" أن االتساق يمكن أن يقوم بين قضيتين مستحيلتين أو كاذبتين 

 عنده في االتساق أو عدم االتساق هو المفهوم وليس الماصدق.

لكن أيًضا الموجهات  ،ة صدق لالتساق ال تستعمل فقط لتقرير صادق وكاذبوقد قدم "نيلسون" قائم

 :  (Nelson, 1930, p.442)في قيم الصدق. وهي على النحو التالي 

 تكون 𝒒متسقة مع  𝒑إذن  تكون 𝒒و  𝒑إذا كانت 

 صادقة صادقة وضرورية صادقة وضرورية

 صادقة صادقة لكن ليس ضرورية صادقة وضرورية

 غير محددة كاذبة ومستحيلة وضروريةصادقة 

 صادقة كاذبة لكن ليست مستحيلة صادقة وضرورية

 .  (20)صادقة كاذبة ولكن ليست ضرورية صادقة لكن ليست ضرورية

 غير محددة كاذبة ومستحيلة صادقة لكن ليست ضرورية

 غير محددة كاذبة ومستحيلة صادقة لكن ليست ضرورية

 غير محددة ومستحيلةكاذبة  كاذبة ومستحيلة

 غير محددة كاذبة ولكن ليست مستحيلة كاذبة ومستحيلة

 غير محددة كاذبة ولكن ليست مستحيلة كاذبة ولكن ليست مستحيلة

كاذبة ومستحيلة  36+3و  24+2تعد القضايا ؛ حيث لسون" هذه القائمة خالل مثالينويوضح "ني

رغددم كونهمددا كدداذبتين  26+2و  25+2متسددقة. ولكددن القضددايا  نهددا فددي الوقددت نفسددهإفومددع ذلددك 

 .(Nelson, 1930, p.442)  إال أنهما غير متسقتين –على النمط نفسه  –ومستحيلتين 

ونظًرا ألننا قد نجد قضايا كاذبة ومستحيلة ولكنها متسقة، وأخرى كاذبة ومستحيلة ولكنها غير متسقة، 

كدداذبتين  𝑞و 𝑝بندداء علددى بيانددات تشددير إلددى أن   – ال نسددتطيع أن نقددرر فددإن "نيلسددون" يشددير إلددى أننددا

 . (Nelson, 1930, p.442) ما إذا كانتا متسقتين أو غير متسقتين – ومستحيلتين

                                                             
يشير "نيلسون" إلى أن مسألة اتساق كل القضايا الصادقة مع بعضها البعض يعتمد على افتراض أن الواقع الذي يصدق  (20)

ا أم ال، فهذا األمر ال يتعلق بالمنطق، وربما كان ينبغي له فيه القضايا يكون متسقًا بشكل داخلي. وسواء أكان ذلك صادقً 

"االستحالة يل" بالطبع "الضرورة المنطقية" ويقصد بقوله "ضروري" و"مستحفي هذه الحالة كتابة "غير محدد". وهو 

 -. انظر:على سبيل المثالالمنطقية"، وليس الفيزيائية 

- Nelson, E. J: Intensional Relations, Footnotes: P. 442. 
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مجموعة تعريفات ألفكار منطقية مثل الدوال  –ساس المفهومي على هذا األ بناءً  –وقد قدم "نيلسون" 

الجمع المنطقي، الوصل المنطقي، التناقض، والتكافؤ. وقد كدان ذلدك هدو أحدد القضائية، عدم االتساق، 

 -أهدافه األساسية من مقال "العالقات المفهومية" حين قال:

فكاار نطقياة مفهومياة أساساية ومقارنتهاا بمنا شة أفكار من

 مسااتوف  أخار  ماصااد ية بحياث يااتم التوصاال الام تعرياا  

 .(Nelson, 1930, p.440)للزوم 

  -عليه، جاءت صياغة "نيلسون" لألفكار المنطقية المفهومية على النحو التالي: بناءً 

,𝑝 الدوال القضائية: 𝑞, 𝑟  التي تكون فيها قيم المتغيرات محددة  ةالرمزي الصورة"نيلسون" ويقصد بها

فددي الصددياغة الرمزيددة  – 𝑝  𝑞 و  𝑥وتكددون النتيجددة قضددية؛ مثددال علددى ذلددك ت عددد 

دوال قضائية وإن كانت من أنماط مختلفة. وال يعني  –المستخدمة في برنكيبيا ماثيماتيكا 

 نفسدها 𝑝ولكنده يقصدد الدالدة القضدائية  ،صدادقة 𝑝أن  𝑝"نيلسون" باسدتخدام الرمدز 

(Nelson, 1930, pp. 443 – 444)    . 

تشدير القضدية  ،ومن ثدم .بالرمز )/( 𝑞و 𝑝يرمز "نيلسون" لعدم االتساق بين القضيتين   عدم االتساق:

(𝑞/(𝑝  إلى عدم اتساق𝑝  مع𝑞  تكافئوالتي − (𝑝 𝑜 𝑞) (Nelson, 1930, p.444)    . 

ويعرفده خدالل عددم  Vبدالرمز  𝑞و 𝑝يرمدز "نيلسدون" للجمدع المنطقدي بدين القضديتين  الجمع المنطقي:

𝑝 𝐕 𝑞االتساق على النحو التالي :  = −𝑝  − 𝑞إما . وت قرأ :𝑝  أو𝑞  تساوي القول

بصورة متبادلة. وهو يتحقق فقط اذا كان ثمة عالقة  𝑞غير متسق مع نقيض  𝑝بأن نقيض 

بغض النظر عما إذا كان أحدهما أو كالهما ضروريًا. وال ينبغي  𝑞و  𝑝ضرورية بين 

 . (Nelson, 1930, p.446)والذي يعد واقعي فحسب  𝑝  𝑞الخلط بينهما وبين 

 𝑞و أ 𝑝تعني أن  𝑝 𝐕 𝑞يكون صادقًا. فإن  𝑞و أ 𝑝تعني أن  𝑝  𝑞ومن ثم، فإذا كانت 

 متناقضتين، وبالتالى فإن احدهما على األقل ينبغي أن يكون صادقًا. 

ويتحفظ الباحث على إشارة "نيلسون" بأن كدال النقيضدين بينهمدا عالقدة ضدرورية؛ فقدد 

مع االدعاء بأن احدهما يستلزم اآلخر. وعندما يزعم "نيلسون" أن  –بالخطأ  –يختلط ذلك 

ثمة عالقة ضرورية بين طرفي الفصل المفهومي، فإن ما يعنيه بالفعل هو أنهما يرتبطان 

 عن طريق التناقض.  

ويشير "نيلسون" إلى  𝑝𝑞هي  𝑞و 𝑝الصيغة الرمزية للوصل المنطقي بين القضيتين  وصل المنطقي:ال

معًا. فهي مدن منظدوره  𝑞و 𝑝صادقة، وإنما تعني صدق  𝑞صادقة و 𝑝أنها ال تعني أن 

 𝑞و 𝑝ا عن قوة االتصال بين ، كما تعبر أيضً  aggregateال مجرد مجموعة  unitوحدة 

ويتعلق  𝑝فال يؤكد "نيلسون" على شئ ما يتعلق بـ  𝑟تستلزم  𝑝𝑞. فعند التأكيد على ان 

 –ا معً  – 𝑞و 𝑝، أي إن 𝑟ا يعمل على استلزام ا؛ فكالهما معً وانما شئ يتعلق بهما معً 𝑞 بـ 

، فقوة االتصال بينهما هي التي تعطي وحدة الوصل، وهذا ال يتوافر بالنسبة 𝑟يستلزمان 

. ويشير الباحث إلى أن "نيلسون" لم يقم بتقديم (Nelson, 1930, p.444)مجموعة  لل

 تفسير كامل للوصل المنطقي. 
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مجرد مجموعة، فإنه ال يمكن  المنطقي يعد وحدة، وليسوبالنظر إلى حقيقة أن الوصل 

ومستقلة  𝑝مة كليًا لـ ءقد تكون غير مال 𝑞، وذلك ألن 𝑝يستلزم  𝑞و 𝑝إثبات أن وصل 

 𝑝فقدط هدي التدي تسددتلزم  𝑝ولكدن  𝑝ال يسدتلزمان  𝑞و 𝑝عنهدا. وفدي هدذه الحالدة، فدإن 

(Nelson, 1930, p.447)  . 

تكون صادقة يبدو   𝑞تكون صادقة و 𝑝وبين  𝑝𝑞ويشير "جونز" إلى أن التمييز هنا بين 

يقصده، فإن  "نيلسون"ن أللوصل معناه المعتاد والذي يبدو غير مقبول وذلك ألنه إذا كان 

𝑝𝑞  ـ ببساطة تعني  𝑝مع  ىي بدورها تتماثل في المعنتكون صادقة والت 𝑝𝑞المعنى نفسه ل

 . (Jones, 1934, p.76) تكون صادقة، فالوصل يستلزم كل عناصره 𝑞تكون صادقة و 

كاذبة، وإنما  𝑝أن القضية  𝑝 − القضية ( ومن ثم ال تعني(–يرمز له "نيلسون" بالرمز   التنا  :

 𝑝للقضددية  Proper Contradictoryالنقدديض التددام  –مددن منظددور نيلسدون  –تعندي 
(Nelson, 1930, p.444)  . 

يعرفه "نيلسون" بوصدفه اسدتلزام متبدادل، وهدو نداتج عدن الطبيعدة التحليليدة للقضدية  التكافأ المفهومي:

، تعندي الصديغة الرمزيدة ويسدمى عدادة بعالقدة الهويدة. وبنداء عليدهالمنطقية المفهومية، 

(𝑝 = 𝑞)  أن كال القضيتين𝑝  و𝑞  واحد. ومن ثم يشير "نيلسون" إلى أن االستلزام هو

تطابق بين الجزء التركيبي )وليس بالضرورة أقل من الكل( للمقدم والتالي بأكمله. وهذا 

بشكل جزئي  – 𝑝قد تعني أن  𝑝 o 𝑞يعني أن االستلزام يمثل تحليل منطقي. وبالمثل، فإن 

    .  𝑞 (Nelson, 1930, pp.446 – 447) −ال تتطابق مع كل  –او كلي 

االسدتلزام والجمدع والوصدل  –نظدر "نيلسدون" إلدى العالقدات المنطقيدة السدابق عرضدها يومدن ثدم، 

عالقدات مفهوميدة ال تشدتمل علدى مفارقدات، لدذلك قدام بتسدمية االسدتلزام بدـ"اللزوم  بوصفها –والتكافؤ 

هومي"، وكذلك الجمع المنطقي قام بتسميته بـ"الجمع المنطقي المفهومي"، ... وهكذا  )عبد الجليل، المف

 (.84 – 83، ص ص. 2017

عن التداخل بين مفاهيم القضايا  التعبير تساق هواالمفهوم من استخدام  "نيلسون" كان هدفومن ثم، 

الضرورة أو اإلمكان، وربما كان ذلك هو ما بعضها البعض، بغض النظر عن قيم الصدق أو الكذب أو مع 

 (.84، ص. 2017دعاه لتعريف االستلزام خالل حدود االتساق )عبد الجليل، 

ن القضية أ يوجد قضية تستلزم نقيضها، كما وفي ضوء ذلك، فإن كل قضية تكون متسقة مع ذاتها، وال

 .(Bennett, 1954, p.453) الضرورية ال يتم استلزامها بواسطة أي قضية أخرى ... وهكذا

 𝑝لى وضع تعريف جديد للزوم المفهومي أو االستلزام حيث يعرف دالة القضية إ"نيلسون"  ىوقد انته

( فداللزوم ال يكدون 𝑞 −)أي مع  𝑞تمثل تناقض  يغير متسقة مع دالة القضية الت 𝑝تعني أن  𝑞تستلزم 

عرفا في حدود قيم الصدق بل البد من صلة ضرورية  . ولذلك (Nelson, 1930, p.445)  في المعنىم 

  -يقول "نيلسون":

ا إلظهاار أن ماا تعبار عناه تحليل ل ساتلزام أكثار  رب اأصب  

فااي المحادثااة العاديااة أكثاار ماان اللاازوم  impliesالكلمااة 

 .   (Nelson, 1930, p.445)المادي أو اللزوم الد يق
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خالصدة عددم ثقددة  Von Wright, G. H. (1916 – 2003 )(21)ويقددم "جدورج فدون رايدت" 

 -في عالقات اللزوم المادي والدقيق، وذلك على النحو التالي: –بوصفه أحد مناطقة المفهوم  –"نيلسون" 

فشل محاولة تقديم رؤية جيدة عن االستلزام في  يرجع سبع

أن ع  اة  إلام إنضو  اتساق اللزوم الماادي أو الاد يق، 

اللزوم المادي أو الد يق ينبغي أن تستمر وتبقم فقط نتيجة 

ع  اة االسااتلزام، إن وجااود  يلقيماة الصاادق ألحاد عنصاار

االستلزام ال يمكن أن يكون بنا  علم ذلا  فقاط، فاالساتلزام 

 .(Von Wright, n. d., p.175)(22اع  ي بالضرورة

تلزم  𝑝 " إذا كان من الممكن معرفة صدق "𝑞تستلزم  𝑝 ن تعريف "فون رايت" لالستلزام هو أن "إ

𝑞  دون معرفة كذب "𝑝   أو صدق𝑞 (Von Wright, n. d., p.181). 

. 𝑞تستلزم  𝑝وذلك عندما  𝑞و 𝑝مناطقة المفهوم على وجود صلة ما في المعنى بين  أصرومن ثم، 
 دالة صدق.   –على عكس عالقة اللزوم المادي  –وهكذا ال يعد االستلزام 

 ثالث ا: مو   المناطقة من مفهوم االستلزام عند نيلسون 

عن االستلزام ما بين مؤيد ومعارض؛ فقد اعترض  "نيلسون"اختلف موقف علماء المنطق من رؤية 

يعتمد على استخدامه   𝑝𝑞 𝐸 𝑝و 𝑝 𝐸  𝑝 𝑞"جوناثان بينيت" عليها، حيث رأى أن رفض "نيلسون" لـ

نكار أن ثمة عالقات تتوافق مدع إوالفصل. ويشير إلى أنه ال يمكن  لألفكار المفهومية الخاصة بالوصل

الوصل والفصل الماصدقي في اللزوم المادي والدقيق، وهذه هي كل ما يلزم البراهين المستقلة الخاصة 

 .(Bennett, 1954, p.454) بالمفارقات 

أما "كورنر" فقد اختلف مع "بينيت" في هذه النقطة، ولعل حجته التي تحداول برهندة أنده لديس كدل 

لى إد جاءت على النحو التالي: لننظر ق  𝑝𝑞 𝐸 𝑝الرمزية صورةالقضايا االستلزام يمكن صياغتها في 

 𝑎تتحقق بين  𝑅تشير إلى قضية أن العالقة  𝑎𝑅𝑏وتجعل  𝑅قضية االستلزام التي تؤكد على سمة تعدي 

. واآلن إذا كان  𝑎𝑅𝑐 (I)تستلزم  𝑏𝑅𝑐و 𝑎𝑅𝑏معناه إثبات أن القضايا  𝑅. ولعل إثبات تعدي العالقة  𝑏و

                                                             
وبدأ دراسة الفلسفة في  1934بمدينة هلسنكي، أنهي تعليمه الثانوي في عام  1916يونيو  14فيلسوف فنلندي ولد في  (21)

ـ"مشكلة االستقراء المنطقية"، ثم أصبح  ةحصل على الدكتوراه بأطروحته المعنون1941جامعة هلسنكي، وفي عام  ب

عام  –يونيو  –من شهر ميالده نفسه  16توفي في يوم ، وقد 1946مارس  15استاذًا للفلسفة بجامعة هلسنكي في 

  -. من أبرز مؤلفاته:2003

 (1941): The logical problem of induction, New York: Greenwood Press.  

 (Jul., 1951): Carnap's Theory of Probability, The Philosophical Review, Vol. 60, No. 3, PP. 

362-374 

 (Oct., 1955): Ludwig Wittgenstein, A Biographical Sketch, The Philosophical Review, Vol. 

64, No. 4, PP. 527-545 

 (1957): Logical Studies, Routledge and Kegan Paul Ltd 

 (Apr., 1963): Practical Inference, The Philosophical Review, Vol. 72, No. 2, PP. 159-179 

 (Oct., 1969): Special Supplement: The Wittgenstein Papers, The Philosophical Review, Vol. 

78, No. 4, PP. 483-503  

 كال القضيتين.  ىأي يعتمد على معن ( 22)

https://08100k8rf-1104-y-https-www-jstor-org.mplbci.ekb.eg/stable/2181874?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=au%3A%22Georg%20Henrik%20von%20Wright%22&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3Fsi%3D1%26Query%3Dau%253A%2522Georg%2BHenrik%2Bvon%2BWright%2522&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Ftest&refreqid=fastly-default%3A236ea4840417db0b9c219725ca48a58e
https://08100k8rf-1104-y-https-www-jstor-org.mplbci.ekb.eg/stable/2182631?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=au%3A%22Georg%20Henrik%20von%20Wright%22&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3Fsi%3D1%26Query%3Dau%253A%2522Georg%2BHenrik%2Bvon%2BWright%2522&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Ftest&refreqid=fastly-default%3A236ea4840417db0b9c219725ca48a58e
https://08100k8rf-1104-y-https-www-jstor-org.mplbci.ekb.eg/stable/2183102?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=au%3A%22Georg%20Henrik%20von%20Wright%22&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3Fsi%3D1%26Query%3Dau%253A%2522Georg%2BHenrik%2Bvon%2BWright%2522&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Ftest&refreqid=fastly-default%3A236ea4840417db0b9c219725ca48a58e
https://08100k8rf-1104-y-https-www-jstor-org.mplbci.ekb.eg/stable/2184200?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=au%3A%22Georg%20Henrik%20von%20Wright%22&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3Fsi%3D1%26Query%3Dau%253A%2522Georg%2BHenrik%2Bvon%2BWright%2522&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Ftest&refreqid=fastly-default%3A236ea4840417db0b9c219725ca48a58e
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تستلزم  𝑥والقضية  𝑎𝑅𝑐تتكافئ مع القضية  (I)حيث  𝑥نه ستوجد قضية ما إا، فافتراض "بينيت" صادقً 

𝑎𝑅𝑐 (II)  ولكن "كورنر" أشار إلى أنه بغض النظر عن كينونة .𝑥 ن صحة إ، ف(II)  ال تعتمد على ما

ليسددتا متكددافئتين  (II)و (I)صدحيحة أم ال. ولهددذا، فدإن  (I)ذا كانددت إمتعديددة أم ال؛ أي مدا  𝑅إذا كاندت 

(Körner, 1946-1947, p. 148) .غير أن "بينيت" يقول إن الخطأ في حجة "كورنر" هو أن 𝑥  قد تم

ة تحقيقده علدى عبدارة االسدتلزام التعامل معها بوصفها ثابت معروف بداًل من كونهدا متغيدر تعتمدد إمكانيد

   .(Bennett, 1954, p.459)  صليةاأل

 -ال تقول بأن:  𝑝𝑞 𝐸 𝑝يمكن عرضها في الصورة الرمزية 𝐸آخر، فإن رؤية أن كل القضايا  ىوبمعن

(Ǝ𝑋): 𝑝𝐸𝑞 . ∶ 𝑞 𝑋. 𝐸. 𝑞 

 -ولكن باألحرى تقول بأن:

𝑝𝐸𝑞 . 𝐸: . (Ǝ𝑋): 𝑝𝐸𝑞 . ∶ 𝑞 𝑋. 𝐸. 𝑞 

ليسوا متطابقين، إال أنه يقول أن  (II)و (I)وبينما يقر "بينيت" بأن حجة "كورنر" تظهر بالفعل أن 

تلزم قضيتين ا وربما بشكل تام؛ حيث إنه من الممكن أن ال تبطل أنهما قد يكونا متكافئتين ماديً ةهذه الحقيق

 . (Bennett, 1954, p.459) متكافئتين قضية أخرى ثالثة بفضل الجوانب المختلفة للصور الخاصة بها

راء آالقة االستلزام، ومقارندة آرائده بدوربما من المالئم إجراء مزيد من البحث لتحليل "كورنر" لع

الستلزام، لمعنى يعد أساس اا إلى إن "نيلسون" يشيرغيره من مناطقة المفهوم. فعلى سبيل المثال، بينما 

 .(Körner, 1946-1947, p. 144)  معنى يتحدد بواسطة قضايا االستلزام المثبتةالإن يقول "كورنر" 

يقدول إن ؛ حيدث " بدأن المعندى هدو أسداس االسدتلزام"كورنر" مقولة "نيلسون يعكسوبمعنى آخر، 

 االستلزام هو أساس المعنى. 

نظره بشكل جيد في المقال الذي قدمه بعنوان "عن االستلزام". مشيًرا وقد عرض "كورنر" وجهة 

، فإن يخاللها إلى أن قضية االستلزام البسيطة هي القضية التي تثبت أو تنفي وجود عالقة استلزام. وبالتال

تعد قضية  𝑟تستلزم  𝑝تستلزم أن  𝑟تستلزم  𝑞و 𝑞تستلزم  𝑝تشير إلى أن القضايا التالية:  يالقضية الت

استلزام بسيطة؛ وذلك ألنها تثبت وجود استلزام بين المقدم والتالي، ولكنها ال تثبت القضايا التي ت كدون 

 .(Körner, 1946-1947, p. 143)  مقدمها وتاليها

فقدط إذا كدان كدل   – بوصفها قضية بحتة  – قضية االستلزام البسيطةيتم تعريف عالوة على ذلك، 

وإذا  𝑠تستلزم  𝑟و 𝑞و 𝑝إذا كانت  ورية لتحقيق صحتها؛ فعلى سبيل المثالالي ضرعناصر المقدم والت

 ومن ثدم،ال تعد ضرورية لصحة القضية األولى.  𝑟أيًضا، إذن فإن  𝑠وحدهما يستلزمان  𝑞و  𝑝كانت 

 فالقضية األولى ليست بحتة، وإذا كانت القضية الثانية بحتة فإنها قد تسمى بالجوهر البحت للقضية األولى

(Körner, 1946-1947, p. 143). 

 :(Körner, 1946-1947, p. 143) ولقد قام "كورنر" بتقسيم القضايا إلى ثالثة أصناف 

  القضايا𝐸1 تثبت أو  ي، أو قضايا االستلزام من الترتيب األول، وهي قضايا االستلزام البسيطة الت

 ال تعد في حد ذاتها قضايا استلزام.   يتنفي وجود االستلزام بين القضايا الت

  القضايا𝐸²  علي، وهي باقي قضايا االستلزام األخرى.و قضايا االستلزام من الترتيب األأ 

  القضايا𝐸°  ال تثبت وال تنفي وجود االستلزام.  يلتوهي ا 
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إن إلدى  "كدورنر" يشديرالمنطقي للقضدايا عدن طريدق قضدايا االسدتلزام، المعنى تحديد وفيما يتعلق ب

تكون فيه القضية عنصر من  يالمعنى المنطقي للقضية يتحدد خالل قضايا االستلزام المثبتة البحتة والذ

يتحدد   –على سبيل المثال  – "الكرسي لونه أخضر بالكامل"لقضية ؛ فالمعنى المنطقي صر المقدمعنا

 خالل قضية االستلزام التي تشدير إلدى أن هدذه القضدية تسدتلزم قضدية "الكرسدي لديس أحمدر بالكامدل"

(Körner, 1946-1947, p. 144). 

س يصحة قضية االستلزام تعد مستقلة عن الشئ الذي ثبت امتالكه لسمة اللون األخضر بالكامل ول إن

قضية االستلزام فهذه السمات بالفعل في الحقيقة.  ذا كانت هذه األشياء تملكإاللون األحمر بالكامل، أو ما 

 .(Körner, 1946-1947, pp. 144–145) تحدد المعنى المنطقي للقضية "هذا الكرسي أخضر بكامله"

 ساس المعنى. أومن ثم فإن االستلزام هو 

أما "دانكان جونز" فقد اقترح حسابًا جديدًا لالستلزام مشابه لحساب "نيلسون"، قام خالله بوصدف 

  𝑝 القضدية مدن معندى 𝑞 القضية شريطة أن تنشأ 𝑞و  𝑝عالقة االستلزام بأنها عالقة قائمة بين قضيتين 

(Jones, 1934, p. 71) . 

التي سبق ورفضها "نيلسون"  𝑝𝑞 𝐸 𝑝إال أن "جونز" أتى بتعديل جديد يتمثل في عدم رفضه للقضية 

(Jones, 1934, p. 77) . ه يمكدن هذا الصدد يستحق التعليدق وهدو أند مشيًرا إلى أن ثمة أمر هام في

. 𝑝𝐸𝑞 "نيلسون"ا لرؤية مبدأ القياس المنطقي وفقً الرمزية ل للصورة 𝑞 𝐸𝑟 ∶ 𝐸.  𝑝𝐸𝑟  عن  – تصيرأن

  -:على النحو التالي– (𝑞)بـ  (𝑟)طريق استبدال 

𝑝𝐸𝑞 . 𝑞 𝐸𝑞 ∶ 𝐸.  𝑝𝐸𝑞 

 𝑝في المقدمة )حيث  𝑝 𝑞 𝑟. ولتجنب ذلك، استخدم "نيلسون" الصيغة 𝑝𝐸𝑞وهكذا يحمل الصورة 

 ،𝑞  ،𝑟 مميزين أو مختلفين( وقام بكتابة:-  

𝑝𝑞𝑟. 𝐸: . 𝑝𝐸𝑞.  𝑞𝐸𝑟 ∶ 𝐸. 𝑝𝐸𝑟 

؛ حيث إن مبدأ القياس ال ينتج تمييز أو (23)ومن ثم يشير "جونز" إلى أن هذه ليست صورة صحيحة

 -وهذا الخطأ يمكن التغلب عليه إذا كتبنا بداًل من ذلك ما يلي: 𝑟و 𝑞و 𝑝اختالف 

𝑝𝑞𝑟 . 𝑝𝐸𝑞.  𝑞𝐸𝑟 ∶ 𝐸. 𝑝𝐸𝑟 

                                                             
حيث  –إعادته صياغة مبدأ القياس الرافض لصياغة "نيلسون" الرمزية عند  –اتخذ "برونشتاين" موقف "جونز" نفسه ( 23)

 اغة مبدأ القياس وصورته الرمزية:شار "برونشتاين" إلى أن "نيلسون" قد أخطأ في الصياغة الرمزية عند إعادة صيأ

𝑝𝑞𝑟 . 𝐸. (𝑝𝐸𝑞 ) (𝑞𝐸𝑟) 𝐸 (𝑝𝐸𝑟) 

ذن فإن مبدأ القياس يستلزم إ 𝑝𝑞𝑟صادقًا فقط عندما  𝐸 (𝑝𝐸𝑟) (𝑞𝐸𝑟) (𝑝𝐸𝑞) :ذا كان مبدأ القياسإنه ألوذلك 

𝑝𝑞𝑟 الصورة الرمزية: أن يكتب –وفقا لرؤية "برونشتاين"  –كان على "نيلسون"  يوبالتال 

(𝑝𝐸𝑞) (𝑞𝐸𝑟) 𝐸 (𝑝𝐸𝑟) . 𝐸 . (𝑝𝑞𝑟) 

عني ت اي بدورهتوال 𝑝تكون شرطًا ضروريًا لـ  𝑞صادقة معناه ان  𝑞تكون صادقة فقط عندما تكون  𝑝وذلك ألن القول بأن 

 كان على "نيلسون" أن يكتبها وهي:خرى مكافئة أ. وثمة صياغة صحيحة 𝑞تستلزم  𝑝أن 

(𝑝𝑞𝑟) (𝑝𝐸𝑞 )  (𝑞𝐸𝑟). 𝐸. (𝑝𝐸𝑟 )  .:انظر- 

- Bronstein, D. J.:Op. Cit, P. 168.   
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   𝑝𝑞 𝐸 𝑝الرمزية على افتراض أن الصورة هذا المقطع في المقدمة بناءً ضافة وقد نشأت الحاجة إل

   . (Jones, 1934, p. 77) ينبغي استبعادها

وقد رمز  𝑝𝑞 𝐸 𝑝يتم فيه قبول القضية  Invocationنشاء حساب لالستدعاء إومن ثم، قام "جونز" ب

" 𝑞تستدعي  𝑝والتي تقرأ " 𝑝𝑁𝑞. وقام بتعريف 𝑁 (Jones, 1934, p. 76)لعالقة االستدعاء بـالرمز 

 -على النحو التالي:

𝑝𝑁𝑞. =. 𝑝𝐸𝑞. −(Ǝ𝑟, 𝑠). 𝑝 = 𝑟𝑠 .  𝑟𝐸𝑞   

. (Bennett, 1954, p.457) وتعمل عالقة االستدعاء مثل عمل عالقة اللزوم في النظريات المنطقية

وكدذلك مبددأ   𝑝𝑞 𝐸 𝑝يمكن إقرار كدل القضدايا ذات الصدورة   𝑁نه بعد تعريف ألى إ"جونز" ويشير 

 -القياس دون أي تقييد في الصورة التالية:

𝑝𝐸𝑞.  𝑞𝐸𝑟 ∶ 𝐸. 𝑝𝐸𝑟  (Jones, 1934, p. 77). 

 المتعلقدة فكدارإنكدار األ، وأيضدا ب 𝑝𝐸𝑝  𝑞بإنكار  "جونز"و "نيلسون"ومن ثم، فقد التزم كل من 

االتساق واالسدتلزام والتدي ال تحظدى بدأي دقدة أو إحكدام أكثدر ممدا يوجدد فدي عبدارة "عالقدة المعداني" ب

(Bennett, 1954, p.457). 

 𝑞ن ما تقوله إوبموجب هذه العالقة ف 𝑞و  𝑝، كان البد من وجود عالقة معنى بين 𝑝𝐸𝑞فكلما تحققت 

تطابق بين جزء من المقدم )وان كان ليس من الضروري . فاالستلزام هو 𝑝يعد على األقل جزًءا مما تقوله 

 (Bennett, 1954, p.458)  أن يكون أقل من الكل( وبين التالي بأكمله

وبصفة عامة، في حساب االستلزام تكون العالقة المثبتة عادة هي االستلزام؛ فعلى سبيل المثال، إذا تم 

 .(Jones, 1934, p. 77) غير الصحيحة  𝑝𝑞𝑁𝑝فمن الممكن أن تكون نتيجتها  𝑝𝑁𝑞قضية الإثبات 

ن المبرهنات التدي تتضدمن قضدايا غيدر مثبتدة وتحمدل إبشكل حقيقي، ف 𝑝𝑁𝑞ولكن عند تعذر إثبات 

الذي يحتوي على عالقة  "جونز"ليس لها تطبيق. ولعل هذا يحول ذلك الجزء من نسق  𝑝𝑁𝑞الصورة 

 . (Bennett, 1954, p.458)إلى عمل مبهم  𝑁االستدعاء 

ومن ثم، أشار "جوناثان بينيت" إلى أن تعريف "جونز" لعالقة االستدعاء يعد أكثر إبهاًما من تعريف 

 .(Bennett, 1954, p.458)"نيسلون" لعالقة االستلزام 

االسدتلزام بصدورة تتكدافئ مدع تعريدف Angell, R. B.  (1918 - )(24 )ويعرف "ريتشدارد أنجدل"

  -إن: "نيلسون"، يقول "أنجل"

                                                             
ـ"رونكسفيل" بوالية نيويور ، تلقي تعليمه في كلية سوارثمور بوالية بنسلفانيا حيث  1918كتوبر عام أ 14ولد في ( 24) ب

حصل على شهادة الماجستير من جامعة هارفارد، ثم  1948، وفي عام 1940حصل منها على شهادة البكالوريوس عام 

  -. من أبرز مؤلفاته:2010من عام  ديسمبر 24. وتوفي في 1954حصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد عام 

 (Sep., 1962): A Propositional Logic with Subjunctive Conditionals , The Journal of Symbolic 

Logic, Vol. 27, No. 3, PP. 327-343 

 (1964): Reasoning and Logic, New York: Appleton-Century-Crofts.  

 (Apr., 1986): Truth-Functional Conditionals and Modern vs. Traditional Syllogistic, Mind, 
New Series, Vol. 95, No. 378, PP. 210-223. 

 (2002): A-logic, University Press of America.  

https://08100k8rf-1104-y-https-www-jstor-org.mplbci.ekb.eg/stable/2964651?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=au%3A%22R.%20B.%20Angell%22&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3Fsi%3D1%26Query%3Dau%253A%2522R.%2BB.%2BAngell%2522&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Ftest&refreqid=fastly-default%3A08b4657a6a6e3a5fecfd3a3d61e4a0c1
https://08100k8rf-1104-y-https-www-jstor-org.mplbci.ekb.eg/stable/2254028?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Truth-functional%20Conditionals%20and%20Modern&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DTruth-functional%2BConditionals%2Band%2BModern&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Ftest&refreqid=fastly-default%3A56dff6bdf365ed074681e2260a82c9c9
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𝑆  تستلزم منطقيا𝑆`   فقط إذا كانا𝑆  ييار متساقة ماع𝑆` 

 (Angell, 1964, p.199) بسبع الع  ة الموجودة بينهم

  `𝑆غير متسقة مع  𝑆 . ويفسر ما يقصده بقوله "`𝑆ليعبر عن نقيض  `𝑆وقد استخدم "أنجل" الرمز 

.𝑆ا بأن )علمً  يوذلك بسبب العالقة الموجودة بينهم". على النحو التال 𝑆`  تعني𝑆 و𝑆` :) 

مشكلة تمييز عدم االتساق المنطقي بفضل الع  ات تعاد  إن

مشااكلة تثقيفيااة وتاارتبط بشااكل مباشاار بمشااكلة االسااتلزام. 

 ؛ حيااثييار متسااقة" تعاد  ضااية مبهماة `𝑺و 𝑺قضاية "فال

.𝑺تعني أن الع  ة ا 𝑺` عني أن ت( يير متسقة، أو  د𝑺  يير

.𝑺وه ا أمر مختل . وتعد الع  ة ا `𝑺متسقة مع  𝑺` ييار )

ذا إمتساقة. وهكا ا،  –بمفردهاا  - `𝑺أو 𝑺متساقة إذا كانا  

𝑺كان   = (𝒑. 𝒑)  و𝑺` = 𝒒 ذن ف ن الع  ة اإ𝑺. 𝑺` ،)

.(𝒑.𝒑))أي  𝒒) ولكن السبع هنا هاو عادم  ،يير متسقة

 `𝑺ييار متساقة ماع  𝑺. وعنادما نقاول إن (𝒑.𝒑)اتسااق 

ال يمكان أن تكاون متساقة ماع  (𝒑.𝒒)أن  نأكد علامننا  ف

𝒒 خر ، تعد أ توجد ع  ات بينهم. ومن ناحية حيث إنه ال؛

𝒑  يير متسقة مع𝒑 هما علم المتغير نفساه وذل  الحتوائ

ثباته تارة ونفيه تارة أخر . ولعل مانهم  ائماة إوال ي يتم 

نفساها الصدق ال يميز هاتين الفكرتين. وه ه هاي المشاكلة 

ليهاا مان وجهاة إتلزام وذل  عندما يتم الن ر الخاصة باالس

 .(Angell, 1964, p.198) ن ر عدم االتساق

 – Anderson, A. R. (1925يتوافق هذا التفسير لعدم االتساق مع مفهوم كل من "آالن اندرسون" 

وهو أن فرضية االستلزام ينبغي أن يتالءم مع Belnap, N. (1930 –)(26 )و"نويل بلناب"  (25)(1973

 .`𝑆مة لـ ءمال 𝑆أن تكون من فالبد   `𝑆غير متسقة مع  𝑆النتيجة. ولهذا، لكي تكون 

                                                             
، درس في جامعة ييل، وبعد حصوله على درجة 1925في بورتالند بوالية أوريغون عام  "آالن روس أندرسون"ولد  (25)

، 1952إلى عام  1950تحاق بجامعة كامبريدج من عام حصل على زمالة فولبرايت لالل 1950البكالوريوس في عام 

حيث حصل على شهادة الماجستير، ثم عاد إلى جامعة ييل في زمالة بيتس، وحصل على شهادة الدكتوراه في عام 

  -. من أبرز مؤلفاته:1973عام  "أندرسون". وقد توفي 1955

 (Dec., 1967): Some Nasty Problems in the Formal Logic of Ethics, Noûs, Vol. 1, No. 4, PP. 
345-360. 

 (Jan., 1958): A Reduction of Deontic Logic to Alethic Modal Logic, Mind, Vol. 67, No. 265, 

PP. 100-103.  

 (Mar., 1958): Mathematics and the "Language Game", The Review of Metaphysics, Vol. 11, 
No. 3, PP. 446-458 

 (Feb., 1959): On the Logic of "Commitment", Philosophical Studies: An International Journal 
for Philosophy in the Analytic Tradition, Vol. 10, No. 2, PP. 23-27. 

األمريكية، درس في جامعة الينوي  حيث حصل منها  ، بوالية إلينوي1930مايو  1منطقي وفيلسوف أمريكي، ولد في  (26)

، ثم شهادة 1957مريكية عام شهادة الماجستير من جامعة ييل األ، ثم حصل على 1952ة البكالوريوس عام دعلى شها

حتى تقاعده في  1961ي جامعة بيتسبرغ األمريكية منذ عام . قام بالتدريس ف1960الدكتوراه أيًضا من جامعة ييل عام 

  -. من أبرز مؤلفاته:2008، وقد انتخب زمياًل لألكاديمية األمريكية للفنون والعلوم عام 2011عام 

https://08100k8rf-1104-y-https-www-jstor-org.mplbci.ekb.eg/stable/2214623?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Alan%20Ross%20Anderson&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DAlan%2BRoss%2BAnderson&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Ftest&refreqid=fastly-default%3A3b85626c240c7038dc9d0d9b9bb69eef
https://08100k8rf-1104-y-https-www-jstor-org.mplbci.ekb.eg/stable/2251344?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=Alan%20Ross%20Anderson&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DAlan%2BRoss%2BAnderson&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Ftest&refreqid=fastly-default%3A3b85626c240c7038dc9d0d9b9bb69eef
https://08100k8rf-1104-y-https-www-jstor-org.mplbci.ekb.eg/stable/20123654?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=au%3A%22Alan%20Ross%20Anderson%22&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3Fsi%3D1%26Query%3Dau%253A%2522Alan%2BRoss%2BAnderson%2522&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Ftest&refreqid=fastly-default%3Ac4de266f9e426066317125db7f527071
https://08100k8rf-1104-y-https-www-jstor-org.mplbci.ekb.eg/stable/4318321?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=au%3A%22Alan%20Ross%20Anderson%22&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3Fsi%3D1%26Query%3Dau%253A%2522Alan%2BRoss%2BAnderson%2522&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Ftest&refreqid=fastly-default%3Ac4de266f9e426066317125db7f527071
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مدن  –مدة مشدابه ءلنداب" الدذي يفدي بمطلدبهم عدن المالإن مفهوم كل من "آالن اندرسون" و"نويدل ب

؛ حيدث أشدار كدل مدن "نيلسدون"لمفهدوم  – Prior, A. (1914 – 1969)(27)منظدور "آرثدر برويدر" 

تستلزم  𝑝 ، وأنه في االستلزام "ا"اندرسون" و"بلناب" إلى أن االستلزام ينبغي بالضرورة أن يكون صادقً 

𝑞 ينبغي لالفتراض "𝑝  أن يتالءم مع النتيجة𝑞 مة مجرد وصف لبعض السمات )مثل ءوال تكون المال

ولعل  . (Prior, n.d., p. 6)حالة( والتي تكون للقضايا في ذاتهاالكذب أو الصدق أو الضرورة أو االست

 -مة يتم توضيحها على النحو التالي:ءالحاجة الى المال

بناا  علام االفتاراي يياار  𝑨 بصادق القضاايةولكان القاول 

 القضية من 𝑨 ةالقضي ، ال يعني استنباط𝑩 للقضية الم ئم

𝑩القضية ، وال القول بنن 𝑩 القضية تلزم 𝑨   بني معنم لا

 (Anderson & Belnap, 1962a, p.31) اتلزم(

هدذه المفارقدات يكدون وهكذا يتم رفض مفارقات اللزوم المادي واللزوم الدقيق على أساس أنه فدي 

 -هما: مةء"أندرسون" و"بلناب" شرطين للمال االفتراض غير مالئم للنتيجة. ولقد قدم

. وال ينبغي 𝐴من  𝐵عند استنباط  𝐴، ينبغي أن يكون من الممكن استخدام 𝐵مة لـ ءمال 𝐴( كي تكون 1)

وبالطبع هذا يعد موقفًا مألوفًا في الرياضيات  𝐴–من  𝐵في استنباط  𝐴أن يكون من الضروري استخدام 

مة للنتيجة قوية ءن فرضيات المبرهنة رغم كونها مالوالمنطق. فمن المتعارف عليه أنه قد يحدث أن تكو

 بشكل غير ضروري.

كشدرط ضدروري لصددق  𝐵لدـ  𝐴( إن المناقشات غير الضدرورية لالسدتلزام قدد طالبدت "بمالئمدة" 2)

𝐴𝐵   حيث يتم تفسير المالئمة على أنها تتضمن "محتوي مدن المعندي" مشدتر  لددى𝐴  و𝐵 وهدذا .

ا لمجرد أن نالحظ أن اشترا  المعندى فدي الشرط الصوري "لمحتوى المعنى المشتر " يصبح واضحً 

منطق القضايا يتحقق خالل االشترا  في المتغيرات القضائية. ولهذا نقترح أن يكون ثمة شرط ضروري 

فدي متغيدر مدا  𝐵و  𝐴فدي نظريدة االسدتلزام البحتدة، وأن يشدتر   𝐵مدع  𝐴)ولكن غير كافي( لمالئمدة 

(Anderson & Belnap, 1962a, pp.46 – 48). 

                                                                                                                                                                                              

 & Anderson, A. R. (Jun., 1959): Modalities in Ackermann's "Rigorous Implication", The 

Journal of Symbolic Logic, Vol. 24, No. 2, PP. 107-111 

 & Anderson, A. R. (Jan. - Feb., 1962): Tautological Entailments, Philosophical Studies: An 
International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition, Vol. 13, No. 1/2, PP. 9 – 24.  

 & Anderson, A. R. (Mar., 1962): The Pure Calculus of Entailment, The Journal of Symbolic 
Logic, Vol. 27, No. 1, PP. 19-52.  

من جامعة  1914البكالوريوس عام  درجةفي نيوزلندا، حصل على  1914ديسمبر عام  4في  "أرثر بريور"ولد  (27)

. وفي عام 1937ا عام ا مساعدًا إلى أن تم تعيينه بها محاضرً اوتاجو بنيوزلندا، ثم واصل دراساته العليا بالجامعة نفسه

حيث  – 1966عام ة، ثم انتقل إلى مدينة أكسفورد حصل على األستاذية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحد 1958

. من ابرز 1969كسفورد حتى وفاته في السابع من اكتوبر عام أومكث بمدينة  –كسفورد أمن جامعة حصل على الزمالة 

  -مؤلفاته:

 Prior, A. N. (1957): Time and Modality, Oxford: the Clarendon Press. 

 Prior, A. N. (1962): Formal Logic, 2nd, Oxford: the Clarendon Press. 

 Prior, A. N. (1967): Past, Present and Future, Oxford: the Clarendon Press. 

https://08100k8rf-1104-y-https-www-jstor-org.mplbci.ekb.eg/action/doBasicSearch?si=1&Query=au:%22Alan+Ross+Anderson%22
https://08100k8rf-1104-y-https-www-jstor-org.mplbci.ekb.eg/action/doBasicSearch?si=1&Query=au:%22Alan+Ross+Anderson%22
https://08100k8rf-1104-y-https-www-jstor-org.mplbci.ekb.eg/action/doBasicSearch?si=1&Query=au:%22Alan+Ross+Anderson%22
https://08100k8rf-1104-y-https-www-jstor-org.mplbci.ekb.eg/stable/2964754?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=au%3A%22Nuel%20D.%20Belnap%2C%20Jr.%22&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3Fsi%3D1%26Query%3Dau%253A%2522Nuel%2BD.%2BBelnap%252C%2BJr.%2522&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Ftest&refreqid=fastly-default%3Ab30d1ea18c4b34d3a7fccdd54384efce
https://08100k8rf-1104-y-https-www-jstor-org.mplbci.ekb.eg/action/doBasicSearch?si=1&Query=au:%22Alan+Ross+Anderson%22
https://08100k8rf-1104-y-https-www-jstor-org.mplbci.ekb.eg/stable/4318404?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=au%3A%22Alan%20Ross%20Anderson%22&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3Fsi%3D1%26Query%3Dau%253A%2522Alan%2BRoss%2BAnderson%2522&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Ftest&refreqid=fastly-default%3Ac4de266f9e426066317125db7f527071
https://08100k8rf-1104-y-https-www-jstor-org.mplbci.ekb.eg/action/doBasicSearch?si=1&Query=au:%22Alan+Ross+Anderson%22
https://08100k8rf-1104-y-https-www-jstor-org.mplbci.ekb.eg/stable/2963676?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=au%3A%22Alan%20Ross%20Anderson%22&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3Fsi%3D1%26Query%3Dau%253A%2522Alan%2BRoss%2BAnderson%2522&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Ftest&refreqid=fastly-default%3Ac4de266f9e426066317125db7f527071
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مثلثًا متساوي الساقين، إذن فإن زوايا القاعدة في  𝑥"إذا كانت ن القضية التالية:فإوعلى سبيل المثال، 

𝑥  "التالية "إذا كانت  القضيةمة. أما ءيتحقق فيها شرطا المالتكون متساوية𝑥  عدد صحيح زوجي، إذن

 مة. ءالمالفال يتحقق فيها أي من شروط عدد صحيح فردي"  𝑦ن إف

حتاج لكل ا لـ"اندرسون" و"بلناب" فإن النسق الذي ينشأ عندما نالحظ أن االستدالل الصحيح يووفقً 

 14مة هو نسقهم الخاص باالستلزام والذي يتم تعريفه خالل مجموعة مكونة من ءمن الضرورية والمال

 .(Anderson & Belnap, 1962b, p.14) بديهية وقاعدتين 

مة بدين ء" و"بلناب" قد استوفي مطلب المالبناء عليه، أشار "آرثر بروير" إلى أن نسق "اندرسون

القضايا والذي قال به "نيلسون" في تعريفه لالستلزام؛ والذي يعبر عن اتصال داخلي بين القضايا حين قال 

𝑝  تستلزم𝑞  تعني أن𝑝  غير متسقة مع نقيض𝑞  وتعني غيدر متسدقة عالقدة مدا متضدمنة كدل القضدايا .

 .(Prior, n.d., p. 6)  وليست استحالة صدقهما المتصل

 خاتمةال

ب احتوائهم على بعض المفارقات، فقد نشأ االستلزام بتعددت أنواع اللزوم ما بين المادي، الدقيق، وبس

ومن سار على خطاه   –خالل نقده لمفهوم اللزوم المادي عند "برتراند رسل"  –على يد "جورج مور" 

 مثل "نيلسون" وغيره من المناطقة. 

من مفارقات اللزوم المادي والدقيق، وقد تم يخلو ام مفهوم "جورج مور" و"نيلسون" عن االستلز إن

 -على النحو التالي:لديهم تعريف االستلزام 

 𝑝  تستلزم𝑞  عندما تكون𝑞  مستنبطة من𝑝هو تعريف "جورج مور" لكلمة يستلزم. هذا . و 

 𝑝  تستلزم𝑞  عندما تكون𝑝  غير متسقة مع نقيض𝑞 ؛ حيث إن ثمة عالقة )رابطة( منطقيدة بدين𝑝 

يمكن بواسطة هذا التعريف التخلص من مفارقات و و تعريف "نيلسون" لكلمة يستلزم.. وهذا ه𝑞و

 اللزوم المادي والدقيق، والتوصل الى تعريف دقيق لالستلزام.  

أساًسدا لده،  – الصددقوليس قديم  – االستلزام من المعنى يتخذ ،وعلى عكس اللزوم المادي والدقيق

، بل 𝑞و  𝑝في ظل المنطق المفهومي، فال يكفي فقط معرفة قيم الصدق لـ  𝑞تلزم  𝑝ذا كانت إولمعرفة ما 

 . فاالستلزام مؤسس على معاني القضايا. 𝑞و  𝑝ينبغي في األساس معرفة معاني كل من 

بدين مؤيدد ومعدارض؛ فقدد  اختلف موقف علماء المنطق من رؤيدة "نيلسدون" عدن االسدتلزام مداوقد 

هدو  اعترض عليها عديد من المناطقة، أبرزهم "كورنر" الذي قام بعكس مقولة "نيلسون" بأن "المعندى

 ن "االستلزام هو أساس المعنى".أأساس االستلزام"، وأشار إلى 

وهو حساب جديد لالستلزام مشابه لحسداب  –أما "دانكان جونز" فقد قام بإنشاء حساب لالستدعاء 

، إال أن تعريفه لعالقة االستدعاء يعد أكثر إبهاًما من  𝑁وقد رمز لعالقة االستدعاء بـالرمز  –نيلسون" "

 تعريف "نيسلون" لعالقة االستلزام. 

وختاًما، قام كل من "ريتشارد أنجل" و"اندرسون" و"بلناب" بتعريف االستلزام بصورة تتكافئ مع 

مة بين القضايا والذي قال به "نيلسون" ءلمنطقية مطلب المالوفت أنساقهم اتعريف "نيلسون"، حيث است

 في تعريفه لالستلزام؛ والذي يعبر عن اتصال داخلي بين القضايا.
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Conception of Nelson’s Entailment 

Abstract 

There are many types of duty ranging from material to strict, and because they 

contain some paradoxes, Entailment was mainly originated by "George Moore" and 

those who followed in his footsteps, such as "Nelson" and other logicians. 

In contrast to the material and strict, Entailment takes the meaning as its own basis 

and not the truth values, and to know whether p entails q in light of the conceptual 

logic, it is not sufficient only to know the truth values of p and q, but it is necessary to 

know the meanings of both p and q in the first place. That is because Entailment is 

based on the meanings of the issues. 

Logicians did not come to common terms in relation to Nelson's view of 

Entailment, between supporters and opponents; many logicians objected to it, most 

notably "Körner" who contradicted Nelson's statement that "meaning is the basis of 

Entailment", and pointed out that "Entailment is the basis of meaning." 

As for "Duncan-Jones", he created arithmetic recalling and symbolized the recalling 

relationship with the symbol N, but his definition of the Invocation relationship is 

more ambiguous than Nelson's definition of the Entailment relationship 

Finally, Richard Angell, Anderson, and Belnap defined Entailment in a manner 

equivalent to Nelson's definition, as their logical systems fulfilled the requirement of 

relevance between propositions as stated by Nelson in his definition of Entailment; 

which expresses the internal connection between issues. 
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