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الالتماثل بين الموضوع والمحمول عند ستراوسن
)*( 

 )*(د. السيد عبد الفتاح جاب هللا                                   
 

 أوال: تمهيد

    يُعددد التمييددن بدددين الموضددوع والمحمددول مدددن كالددا وكعقددد الم ددد الت المن قيددة التددد 

مدن    ك  القضدية تتدفل  واجهت المن ق ال السي ى. فلقد ذالب المناطقة ال السدي يو  للدى

 ، وحد نخبر به ويسمى "المحمدول" subjectحدين: حد نخبر عنه ويسمى "الموضوع" 

predicate "فإذا نظرنا للى القضية القائلدة "السدماس سداطعة" لوجددنا ك  الحدد  "السدماس .

يعد موضوع الذه القضية، لذ كننا نخبر عنه، كما الحد "سداطعة" فيعدد محمدول القضدية، لذ 

 capulaنا نخبر به كو نحمله على الموضوع. وبين الموضوع والمحمدول توجدد راب دة كن

، وغالبا ما ال يصدرح بهدا فدى اللغدة (to be)يعبر عنها فى اللغة اإلنجلينية بفعل ال ينونة 

العربية. والذا ما كوضدحه كرسد و، علدى حدد كدول  دوالين وناجيدل، لذ يدذالب للدى ك   دل 

 س ل  س آخر، وال  س الذى ي دو  التقريدر عنده ي لدق عليده القضايا لما تقرر كو تن ر ش

. (1)"الموضددوع"، كمددا ال دد س الددذى يددتا تقريددره عددن الموضددوع في لددق عليدده "المحمددول"

المحمول"[ الى ما ي لدق عليهدا -والقضايا التى تفخذ الذه الصورة ]كى صورة "الموضوع

 .subject-predicate propositions"القضايا الحملية" 

ة الحمليددة عنددد رسددل صددورة من قيددة كساسددية مددن صددور القضددايا، وال يم ددن والقضددي

الددى القضددية الحمليددة  singular propositionاالسددتغناس عنهددا، والقضددية ال خصددية 

subject-predicate proposition فإنهدا   بالمعنى الدكيق. كما القضية ال ليدة كو العامدة

لدكيق، ولنما تن وى على عالكدة معيندة ليست حملية، لذ ال تحوى موضوع حمل بالمعنى ا

ولقدد بإسدناد محمدول للدى اسدا شد س جنئدى.  . ففى القضية ال خصية نقوم(2)بين محمولين

 proper ا  كصدحاب برن يبيدا ي لقدو  علدى كسدماس األشدياس الجنئيدة "كسدماس األعدالم" 

names " ويسددددمو  مددددا ت ددددير لليدددده الددددذه األسددددماس "كفددددرادا ،individuals         و ك

 .particulars(3)"جنئيات" 

ومن ثا يذالب رسل للى ك  الجنئيات الى الموضدوعات الحقيقدة للحمدل، لذ يقدول "ل  

. كى (4)الجنئيات  يانات يم ن ك  ت و  فقط موضوعات لمحمدوالت، كو حددود عالكدات"

 D.Cooperبالمعنى المن قى.  ما يذالب  دوبر substancesك  الجنئيات الى الجواالر 
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. والدذا يعندى ك  التعبيدرات التدى (5)جنئيدات ال يم دن ك  تُحمدل علدى كى شد س"للى ك  "ال

ت ير للدى جنئيدات ال يم دن ك  تظهدر فدى موضدم المحمدول. وبالتدالى نجدد ك  ستراوسدن 

يتفق مم  ل من رسل و وبر فى ك  الجنئيات الى الموضوعات الحقيقيدة للحمدل لذ يقدول 

)كى ت ددو  محمددوالت كو     ألشددياس كيضددا  "ل  ال ليددات يم ددن ك  تُحمددل ويُحمددل عليهددا ا

موضوعات( فى حين ك  الجنئيات ال يم ن ك  تُحمل، بالرغا مدن ك  النداأ كشدياس تُحمدل 

. وفدى موضدم (6)عليها )كى ت و  موضوعات فقط(، ويم ن ك  ت و  كجدناس ممدا يُحمدل"

ت دددير [ آخدددر يقدددول "فدددى القضدددايا الحمليدددة األساسدددية ]الم ونددده مدددن موضدددوع ومحمدددول

. كى للى جنئيات لهدا objectstemporal -spatio"(7)لموضوعات للى كشياس زم انية ا

 زما  وم ا  محدد.

مما سبق يتضح ك   ل من رسل و وبر وستراوسن يتفقو  مم مدا يرندو لليده المدذالب 

التقليدى الذى يرى "ك  الجنئيات يم ن ك  تظهر فى القضايا  موضوعات فقط وال يم ن 

ت. فى حين ك  ال ليات، كو غير الجنئيات عمومدا، مدن المم دن ك  ك  تظهر كط  محموال

 .(8)تظهر  موضوعات كو محموالت على السواس"

وبالتددالى يتضددح كندده مددن الخ ددف اإلعتقدداد بددف  الفددرل بددين الموضددوع والمحمددول يم ددن 

تفسدديره ب دد ل مسددتقل عددن الفددرل بددين الجنئددى وال لددى. ومددن ثددا فسددو  كحدداول توضدديح 

للفرل بين الحدود الجنئية والحددود ال ليدة فدى الموضدم الحملدى، و يد  تفسير ستراوسن 

يمثدددل الدددذا الفدددرل كحدددد الالتمددداثالت بدددين الموضدددوع والمحمدددول، ثدددا كعدددر  لدددبع  

الالتمدداثالت األخددرا، والتددى يضددعها ستراوسددن بددين الموضددوع والمحمددول لتف يددد الفددرل 

 بينهما.

 لية فى الموضع الحملىثانيا: التمييز بين الحدود الجزئية والحدود الك

عادة ما ن ير للدى الحدد الجنئدى بفنده ذلدد الحدد الدذى يم دن لطالكده علدى شد س واحدد 

معددين بالددذات، ومددن ثددا فددالجنئى ال يصددلح أل  ي ددترأ فددى معندداه كفددراد  ثيددرة، كمددا الحددد 

ال لى فهو الذى يم ن حمله على وحده  لية م ونة من عدد ال محدود من الوحددات، ومدن 

ل لددى الددو الددذى يصددلح أل  ي ددترأ فددى معندداه كفددراد  ثيددرة لتحقددق مجموعددة مددن ثددا فددإ  ا

. وعلى ذلد يعر  كرس و "ال لى" علدى كنده مدا (9)الصفات فى الذه األفراد مثل "لنسا "

 .(10)يم ن حمله على موضوعات  ثيرة، كما "الجنئى" فهو ال يقبل مثل الذا الحمل
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حددود ال ليدة مدن القضدايا الفلسدفية التدى وتعتبر كضية التمييدن بدين الحددود الجنئيدة وال

فى صيغة: ماالو الفرل بدين  (11) انت جديرة باالتمام الفالسفة منذ القدم، لذ ناك ها رامنى

فدى صدديغة:  (12)؟ وفددى وكدت الحدق ناك ددها آيدرuniversal وال لدى particularالجنئدى 

د بعددد  ؟ لال كنددده بعدددindividualsواألفدددراد  propertiesمددداالو الفدددرل بدددين الصدددفات 

اإلفتراضات المثيرة غير آير الموضوع، ونداك  بددال منده كضديتين آخدرتين المدا: مدا الدو 

 indicator wordsالفدددددددددرل فدددددددددى الوإليفدددددددددة بدددددددددين ال لمدددددددددات اإلشدددددددددارية 

؟ والل يم ننا  مبدك ك  نقول ما نريد كوله دو  اسدتخدام الفدارل predicatesوالمحموالت

 السابق؟.

لقضددية األصددلية سددهلة بينمددا ي ددو  تحديدددالا ك ثددر وكدد ت ددو  نق ددة اإلن ددالل بالنسددبة ل

صعوبة بسبب الف ل فى توضيح كنماط وفئات األشياس التى تتواجد فدى الفئتدين األصدليتين 

على نحو صحيح، واللتدين ينبغدى ليجداد فدرل بينهمدا. وفدى محاولدة إليجداد كسداس للتمييدن 

فتراضات التدى  اندت بين الحدود الجنئية والحدود ال لية ، يستعر  ستراوسن بع  اإل

، علددى كسدداس كنهمددا اعتبروالددا خاطئددة، والددذه المددامرفوضدده لدددى آيددر كو رامددنى كو  ال

 اإلفتراضات الى:

 

 إفتراض أن األشياء الكلية، بخالف الجزئية، ال يمكن إدراكها عن طريق الحواس: -أ

 ويعلق ستراوسن علدى الدذا اإلفتدرا  بقولده ل  الدذا ال دالم يبددو ك ثدر معقوليدة لدو ك 

كحدددا ف ددر فددى األشددياس التددى ي ددار لليهددا عددن طريددق بعدد  األسددماس المجددردة. فددنحن ال 

نفتر  ك  كحدا يرى األمل باألعين، ول ن من المم ن ل خص ك  يرى ال ري يدت )لعبدة 

من كلعاب ال رة والمضرب(، وك  يسمم الموسيقى كو الرعد، وعلى الجانب اآلخر، الناأ 

مو  لذا كلنا ك  كحدا يددر ها. وبدالرغا مدن ذلدد ي دير جنئيات معينة تع ى لحساسا  بالغ

ستراوسن للى كنه عند كولنا لننا ندرأ األشدياس ال ليدة عدن طريدق الحدواس فدإ  مدا ندر ده 

 .(13)فعال الو كمثلة جنئية عليها، وليست األشياس ال لية نفسها

مختلفىة  إفتراض أن األشياء الكلية، بخالف الجزئية، من الممكن أن تكون فىى أمىاكن -ب

 فى نفس الوقت:

ويعلدق ستراوسدن علدى الددذا اإلفتدرا  بقولده مدن المم ددن ك  توجدد انفلدوننا فددى  

لند  وفى برمنجهام كيضا، وذالب فى استراليا وفى كفريقيا كيضا . ول ن بدالرغا مدن ذلدد، 

فمددن المم ددن ل ثيددر مددن الجنئيددات ك  تتندداثر فددول سدد ح منضدددة، كو تنت ددر عبددر ال ددرة 

ة على ذلدد  فدال  القدول بدإ  بعد  األشدياس ال ليدة )مثدل: كابليدة الدذوبا ( األرضية. عالو
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ت و  فى كى م ا  يع ى لحساسا  بالغمو ، ونفس اإلحساس بالغمو  سديرد لقولندا ل  

بع  األشياس الجنئية )مثل: ف رة مفاجئة، صورة عقلية، دستور فرنسا( لها حيدن م دانى 

لددى ك  القددول بددإ  األشددياس ال ليددة يم ددن ك  جنئددى .. وبددالرغا مددن ذلددد ي ددير ستراوسددن ل

ت و  فى كما ن مختلفة فدى وكدت واحدد يعندى القدول بدإ  الدذه األشدياس كدد ي دو  لهدا كمثلدة 

. (14)مختلفة موضوعه فى كما ن مختلفة، فى حدين ال معندى لقدول كمثلدة مختلفدة للجنئيدات

 .(15)ي و  لهافاالشياس ال لية كد ي و  لها كمثلة بينما األشياس الجنئية كد ال 
 

 إفتراض أن األشياء الجزئية، بخالف الكلية، لها مواعيد أو تواريخ: -جـ

ويددرى ستراوسددن ك  الندداأ لعتراضددات مماثلددة سددتن بق علددى الددذا اإلفتددرا ، فقددد 

نتحدددث عددن تدداريد الهندسددة، كصددول الحضددارات، ل ت ددا  الجولدد ، كو ت ددور اإلنسددا . 

ا مثيرا، ول نه مثلها، ال يثير الفرل الذى يتوافدق والذا اإلفترا   غيره كد يثير فركا من قي

 .(16)مم الحد التصنيفى الفاصل بين الجنئى وال لى

كما اإلفترا  الذى كد يبدو ك ثر كبدوال، ألنده ك ثدر عمومدا مدن غيدره، فهدو اإلفتدرا  

القائل بإ  الجنئيات تست يم ك  تعمل فى القضايا فقط  موضدوعات، ال  محمدوالت، فدى 

. (17)ال ليددات ك  تعمددل  موضددوعات كو محمددوالت )كى القيددام بددالمهمتين( حددين تسددت يم

وبالرغا من ذلد يرى ستراوسن ك  ما يرنو لليه الذا اإلفتدرا  يبددو غيدر واضدح. فعلدى 

 كى كساس، لذ ، يفسر ستراوسن الفرل بين الحدود الجنئية والحدود ال لية؟.

ستعرا  تفسير  واين للفدرل ل  اإلجابة على الذا السؤال يم ن توضيحها من خالل ا

بدين الحدددود الجنئيددة والحددود ال ليددة، والددذى يم دن مددن خاللدده توضديح تفسددير ستراوسددن 

للفددرل المقصددود. لذ ك  تفسددير ستراوسددن يتمثددل فددى بعدد  التعددديالت التددى كجراالددا علددى 

 تفسير  واين.

ئيدة بين الحددود الجن word and objectيمين  واين فى  تابه "ال لمة والموضوع" 

والحدود ال لية، والو يتحدث كيضا عدن "المواضدم" المختلفدة التدى كدد ت دغلها الحددود فدى 

والموضدددم الحملدددى  referential positionالجمدددل، وبالتحديدددد الموضدددم اإلشدددارى 

predicative position وبدددالرغا مدددن ك  العالكدددات بدددين الدددذه األف دددار عدددن الحددددود .

مدن عدر   دواين ك  النداأ تمييدنا  كساسديا  يمثدل  والمواضم ليست بسي ة كبدا، فإنه يبددو

فهمه كساسا ل ل ش س آخر، وذلد الو التمييدن بدين الحدد الجنئدى مدن ناحيدة، والحدد ال لدى 

 فى الموضم الحملى من الناحية االخرى.

ولتحديددد الفددرل األساسددى بصددورة دكيقددة يميددن  ددواين بددين الحدددود الجنئيددة المحددددة 

) ومددن كمثلددة الحدددود الجنئيددة المحددددة : "األسددد"، "ذلددد  والحدددود الجنئيددة غيددر المحددددة

األسد"، وكحيانا "الو/الى" للعاكل، و"الدو/الى" لغيدر العاكدل  ومدن كمثلدة الحددود الجنئيدة 

غير المحددة: " ل ش س"، "ش س ما"، " ل كسد"، "كسد ما"(، لذ يرى  واين ك  الحددود 

الحددود الجنئيدة غيدر المحدددة الدى الجنئية المحددة الى حدود جنئية بالمعنى األساسى، و

حدود جنئية فقط بالمعنى الثانوى، ويفتى جدنس مدن التددليل علدى الدذا فدى تعليقدات  دواين 

العرضددية التددى يقددار  فيهددا، مددثال، بددين الحدددود الجنئيددة غيددر المحددددة باعتبارالددا "حدددود 

 .(18)جنئية منيفة"، والحدود الجنئية العادية كو المحددة
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للفدرل األساسدى بدين الحددود الجنئيدة والحددود ال ليدة فدى الموضدم لذ  فتفسير  واين 

الحملى يجب فهمه على كنده ين بدق فقدط علدى الحددود الجنئيدة المحدددة، وبالتدالى فدالفرل 

األساسى الذى يجب ك  نضدعه فدى اإلعتبدار الدو الفدرل بدين الحددود الجنئيدة المحدددة مدن 

 حية كخرى.ناحية، والحدود ال لية فى الموضم الحملى من نا

وكبل النظر للى تفسير  واين لهذا الفرل، كذ در تعليقدا سدلبيا كدام بده  دواين عدن الفدرل 

بين الحدود الجنئية وال لية عموما  فهو يوضح ك  الذا الفرل ال يتوك  علدى ان بدال  دل 

حد جنئى على شد س واحدد فقدط، فدى حدين ك   دل حدد  لدى ين بدق علدى ك ثدر مدن شد س 

ضددح ك  الفددرل ال يتوكدد  علددى ذلددد مددن حقيقددة ك  بعدد  الحدددود واحددد .. ويقددول كندده يت

الجنئيددة مثددل "الفددرس المجددنح" كددد ال ين بددق علددى كى شدد س كصددال، فددى حددين ك  بعدد  

. وعلدى (19)الحدود ال لية مثل "القمر ال بيعى لألر " كدد ين بدق علدى شد س واحدد فقدط

 ياس.ذلد فليس من الضرورى ك  ي و  " ل لى" محموال على  ثير من األش

ويضي  ستراوسن سببا  آخر، ال يدذ ره  دواين، لدرف  ذلدد التفسدير للفدرل، لذ يدرى 

ك  الجملة "ال ابتن غاضب" الى جملة تحتوى على الحدد الجنئدى "ال دابتن" والحدد ال لدى 

"غاضددب" فددى موضددم حملددى. ولذا نظرنددا عمومددا للحدددين " ل ددابتن" و"غاضددب" فإندده 

رة، وكددد ين بقددا ال ددذا مددن خددالل اسددتخدام الددذه يتضددح ك   الالمددا ين بددق علددى كشددياس  ثيدد

الجملة بين االستخدامات األخرى. ومن الناحيدة األخدرى، لذا ف رندا فدى الدذه الجملدة علدى 

كنهددا تسددتخدم فددى لصدددار تقريددر بعيندده فددى مناسددبة معينددة، فإندده يتضددح ك   ددل مددن الحددد 

حدد فقدط )والدو نفدس الجنئى والحد ال لى، فى تلد المناسبة المعينة، ين بقا  على ش س وا

. وبالتالى يتضح كنده لديس كى مدن ال دريقتين السدابقتين فدى النظدر للدى الجملدة (20)ال  س(

توضح لنا فركا يم ن التعبير عنه على ضوس الفرل بين اإلن بدال علدى شد س واحدد فقدط، 

 واإلن بال على ك ثر من ش س واحد.

ة توضدديح الفددرل بددين ويددذ ر  ددواين طريقددة كخددرى، يعتقددد كيضددا كنهددا مقنعددة، لمحاولدد

الحددود الجنئيدة المحددددة والحددود ال ليددة فدى الموضددم الحملدى، فيقددول "ل  الحدد الجنئددى 

يفها منه كنه ي ير للى ش س واحد فقط، فدى حدين ك  الحدد ال لدى ال يفهدا منده ذلدد، وحتدى 

لذا  ددا  الحددد ال لددى مثددل " القمددر ال بيعددى لددألر " يتصدد  بفرديددة اإلشددارة، فددإ  الددذه 

. ولقدد كشدار ستراوسدن للدى الدذه (21)ة فى اإلشدارة ليسدت شديئا يفهدا مدن الحدد ذاتده"الفردي

ال ريقددة ول ددن ب دد ل ك ثددر دكددة لذ يقددول: "ل  الحددد الجنئددى يفهددا مندده كندده يصدددر لشددارة 

. ويقول  واين عدن الدذه (22)تحديدية ل  س مفرد، فى حين ك  الحد ال لى ال يفها منه ذلد"

ا الحددي  عدن الفحدوى )كى مدا يفهدا مدن ال د س( الدو فقدط ال ريقه لتفسير الفرل: "ل  الدذ

طريقة رائعة للتلميح للى األدوار النحوية المختلفة التى تلعبها الحدود الجنئيدة وال ليدة فدى 

الجمددل، ومددن ثددا يددتا التمييددن الصددحيح بددين الحدودالجنئيددة وال ليددة مددن خددالل دورالددا 

 .(23)النحوى"

حدددود الجنئيددة والحدددود ال ليددة علددى كسدداس والددذا يعنددى ك   ددواين يفسددر الفددرل بددين ال

الفدرل بددين األدوار النحويددة، ويسددير تفسددير  دواين  التددالى: "ل  التر يددب األساسددى الددذى 

... فالحمدل يدربط بدين  predicationتجد فيه الحدود ال لية والجنئية كدوارالا الدو الحمدل 

كو  ددذب الحددد حدد  لددى وحدد جنئددى لي دو  جملددة كددد ت دو  صددادكة كو  اذبدة وفقددا لصددل 
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. وبدإفترا  ك  الدذا وصد  للتنداك  (24)ال لى على ال  س الذى ي ير لليه الحد الجنئى"

بددين األدوار النحويددة، فددإ  التبدداين بددين الحدددود يُفتددر  كندده يتضددح مددن الددذا الوصدد  

. ويرى  واين ك  الفرول فى الصورة النحوية ترتبط بهذا التباين فدى األدوار، (25)لألدوار

يت لب ك  ي ار للدى الددور الحملدى بصدورة الفعدل، فدإذا لدا ي دن الحدد ال لدى فمثال، النحو 

ل دى يتناسدب مدم الوضدم  isيحوز الذه الصورة بالفعدل فالبدد ك  تسدبقه الراب دة "ي دو " 

. ول ن ستراوسن يذالب للدى ك  المهدا للنظريدة المن قيدة الدو الفدرل فدى الددور (26)الحملى

 . ول ن ما الو الذا الفرل؟(27)ةالذى ي ار لليه ال ذا، وليس صور اإلشار

يرى ستراوسن ك  الفقرة التى يقول فيها  واين، والتى ذ رتهدا آنفدا، ل  "الحمدل يدربط 

بين حد  لى وحد جنئى لي و  جملة كد ت و  صادكة كو  اذبة وفقدا لصددل كو  دذب الحدد 

 ال لى على ال د س الدذى ي دير لليده الحدد الجنئدى"، تبددو و فنهدا تصدور موكد  فيده، مدن

ناحية، جملة تت و  من ربط حدين، ومن ناحية كخدرى، كدد ي دو  وكدد ال ي دو  فيده شد س 

. ومدن ثدا نجدد ستراوسدن يدذالب للدى كنده يم دن (28)ين بق عليده الحددين بصدورة صدحيحة

توضيح الفرل فى الدور بدين الحددين بدالفرول الضدمنية بدين ال درل التدى يم دن كال يوجدد 

 دل فدى ليجداد الدذا ال د س كدد يوضدم علدى عداتق الحدد بها مثل الذا ال  س، لذ يدرا ك  الف

(  دا  النداأ بالفعدل شد س معدين لن بدق عليده الحدد الجنئدى 1ال لى، ول ن الدذا فقدط لذا: )

( ف ل الحد ال لى فى اإلن بال على ذلدد ال د س، كى ال د س الدذى 2بصورة صحيحة، و)

ى الدذه الحالدة مدن لن بق عليه الحد الجنئى بصورة صحيحة... ومن المفهوم ضمنيا كنه فد

الف ل ت و  الجملدة )كو العبدارة(  اذبدة. كو مدن ناحيدة ثانيدة كدد يوضدم الف دل علدى عداتق 

الحد الجنئى، ول ن الذا سي و  نوعا مختلفدا تمامدا مدن الف دل، فهدو لدن ي دو  ف دال للحدد 

حيد  يم دن ل مدال فقدرة "الدذى" الدذه بدذ ر  –الجنئى فى اإلن بدال علدى ال د س الدذى ...

لى. فف ل ان بال الحد الجنئدى لدن يعتمدد، مثدل ف دل شدري ه )الحدد ال لدى(، علدى الحد ال 

. وعلدى الدذا فدإ  نتيجدة الدذا (29)نجاح ال ريد اآلخر، بل سو  ي دو  ف دال مسدتقال تمامدا

الف ل لن ت و  الى ك  الجملة سو  يح ا عليها بفنها  اذبة، بل سديح ا عليهدا بفنهدا لديس 

ى ك  مسفلة ما لذا  انت الجملة )كو العبارة( صدادكة كو . والذا يعن(30)بها كيمة صدل كصال

 اذبة يعتمد على نجاح كو ف دل الحدد ال لدى فدى اإلن بدال علدى ال د س الدذى ين بدق عليده 

الحد الجنئى، ول ن ف ل الحد الجنئى على ما يبدو يحدرم الحدد ال لدى مدن فرصدة النجداح 

 كو حتى الف ل فى اإلن بال.

ا يقرر ستراوسن، الى ما يتسبب فى حدوث فجوات فدى كديا فالحدود الجنئية، لذ ،  م

عندما تف ل الذه الحدود فى كداس دورالا، والحددود ال ليدة الدى مدا   truth-valuesالصدل 

تتسبب فى الصدل كو ال ذب، عندما تنجح الحدود الجنئية فى كداس دورالدا، لمدا باإلن بدال 

 .(31)نئيةكو الف ل فى اإلن بال على ما تن بق عليه الحدود الج

وال ذا يم ن القول ل  ستراوسن يفسر الفرل بدين الحددود الجنئيدة والحددود ال ليدة فدى 

الموضم الحملى على كسداس األدوار المتعارضدة التدى تلعبهدا فدى الحمدل  دل مدن الحددود 

الجنئية المحددة والحدود ال لية التى فى موضم حملى. فالحد الجنئى يقدوم بددور اإلشدارة 

..(، فدى حدين ك  الحدد ال لدى يقدوم بددور الوصد  كو اإلن بدال لدىيرمن ل والتحديد )ي ير/

 .(. لى..يصدل عليه الحد الجنئى فى الواكم )على ال  س الذى ي ير ل
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ول ددن الددذا ال يعنددى ك  الحددد ال لددى ال يم ددن ك  يقددوم بدددور اإلشددارة والتحديددد كيضددا. 

ات فقط، نجدد ك  ال ليدات وبالتالى نجد كنه فى حين تظهر الجنئيات فى القضايا  موضوع

تظهر  موضوعات كو محموالت. والذا ما  ا  يرنو لليه المذالب التقليدى الذى يرى  مدا 

ك  الجنئيددات يم ددن ك  تظهددر فددى القضددايا  موضددوعات فقددط، وال تظهددر كبدددا  –كشددرنا 

 محمددوالت، فددى حددين ك  ال ليددات، كو غيددر الجنئيددات عمومددا ، مددن المم ددن ك  تظهددر 

وبناس عل  ما سبق يتضح كحدد الفدرول المميدنة  –حموالت عل  السواس موضوعات كو م

بددين الموضددوع والمحمددول، والددذا يتمثددل فدد  كندده فدد  حددين ك  الموضددوع كددد ي ددو  حدددا  

جنئيددا  كو  ليددا  علدد  السددواس، نجددد ك  المحمددول البددد وك  ي ددو  حدددا   ليددا ، مددم األخددذ فدد  

التعبيدرات الحمليدة، والدذا مدا يدذالب لليده  االعتبار ك  الحد الجنئ  كد ي و  جنس  مدن كحدد

فريجدده لذ يقددول "ل  لسددا العلددا ال يم ددن كبدددا  ك  ي ددو  تعبيددرا  حمليددا ، بددالرغا مددن كندده مددن 

المم ن ك  يصبح جنس  من كحد التعبيرات الحملية"
(32). 

والددذا الفددرل بددين الموضددوع والمحمددول يم ددن ك  ن لددق عليدده اسددا "الالتماثددل بددين 

فيما يتعلق بالحددود الجنئيدة وال ليدة". ول دن الدل الدذا الدو الفدرل كو  الموضوع والمحمول

 الالتماثل الوحيد بينهما ؟! ول  لا ي ن الو الالتماثل الوحيد فما ال  الالتماثالت األخرى؟
 

 ثالثا: الالتماثل بين الموضوع والمحمول فيما يتعلق بالنفي والتركيب: 

بخددال  الالتماثددل السددابق، بددين يددذالب ستراوسددن للدد  ك  الندداأ التمدداثالت كخددرى، 

 الموضوع والمحمول، من بينها: 

 الالتماثل بين الموضوع والمحمول فيما يتعلق بالنف . -1

 الالتماثل بين الموضوع والمحمول فيما يتعلق بالتر يب. -2

 و ل ن ما الو تفسير ستراوسن لهذه الالتماثالت؟ و ي  است اع لثبات صحتها؟
  

 المحمول فيما يتعلق بالنفي:الالتماثل بين الموضوع و -1

يذالب العديد من المناطقة لل  كنه يم ننا التميين بين الموضوع والمحمول علد  كسداس 

ك  للحال النف  بالمحمول، ينتج محموال  منفيا  جديدا  من نفس النوع، وله نفس الدور الدذا 

لذ نجددد لمحمددول القضددية األصددلية، فدد  حددين ك  للحددال النفدد  بالموضددوع ال يفعددل ذلددد. 

عدن  names،  ما يذ ر ستراوسن، تقول: "ل  ما يمين األسدماس Anscombeكنس ومب 

تعبيرات المحمول عل  نحو بارز الو ك  تعبيرات المحمول يم ن نفيها، ول ن األسدماس ال 

يم ن نفيها، كعن  ك  النف  عندما يُلحدق بمحمدول يندتج محمدوال  جديددا ، ول دن حدين يلحدق 

يقدول: "ل  مدا يميدن المحمدوالت  Geach.  مدا نجدد جديس (33)ا لسدا"باسا فإنه ال ينتج ك

عن الموضوعات، ف  ركا، الو ... كنه بنف  المحمول يم ننا ك  نحصل عل  نف  القضدية 

الت  حمل فيها الذا المحمول ف  األصل )ومن الواضح كنه ال يوجد ش س مثل الذا بالنسدبة 

وميددة" يقددول جدديس فدد  جملددة كطددول . وفدد   تابدده "اإلشددارة والعم(34)لحدددود الموضددوع("

بع  ال  س ولها نفس المعن : "عندما تنف  لحدا القضدايا، فإنده يم دن اعتبدار ك  النفد  

يرتبط بالمحمول ب ريقة ال يم ن بها ك  يرتبط بالموضوع، ذلدد أل  األشدياس التد  يم دن 

حملهددا توجددد دائمددا فددى كزواة متناكضددة، وبددربط الددذا الددنوة بموضددوع م ددترأ، نحصددل 

على زوة متناك  من القضايا، ول ننا ال ي و  لدينا كبدا  زوة من األسماس المرتب ة جددا 
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بحي  كننا لو كلحقندا ب ليهمدا نفدس المحمدوالت فإنندا نحصدل دائمدا علدى زوة مدن القضدايا 

 .(35)المتناكضة"

وبالرغا من ك  الذه التعليقات ال تنته  جميعها لل  نفس النتيجدة، لال كنهدا تقتدرب فيمدا 

تنته  لليه، بحي  يم ن ك  ن لق عليها لسا واحد الو: "فرضدية الالتماثدل بدين الموضدوع 

والمحمول فيما يتعلق بالنف ". وستراوسدن الندا ال يجدادل فد  الدذه الفرضدية ول دن يحداول 

  تفسيرالا ولثبات صحتها.

وكبل توضديح تفسدير ستراوسدن لفرضدية الالتماثدل الدذه، ولثبدات صدحتها، سدو  كبددك 

  لعترا  محتمل عل  فرضدية الالتماثدل الدذه ي رحده ستراوسدن، ثدا يبدين كنده بالنظر ف

 لعترا  سيؤمن كنصار الفرضية كنه كخ ف غرضه تماما .

 فبالنظر مثال  لل  الجمل الثالثة التالية عن توم، و اميرته، والعالكة بينهما.

 لذا  ا  كحد كد باع  اميرته، فإنه ليس توم. -

 اميرته، فلا يحدث الذا ببيعها.لذا  ا  توم كد تخلص من   -

 لذا  ا  توم كد باع كا ش س، فليس الذا ال  س الو  اميرته. -

وفيما يتعلق ب روط صددل الدذه الجمدل، فإنهدا تبددو مسداوية لبعضدها الدبع ، وكيضدا  

      لنف  الجملة:

 توم كد باع  اميرته. -                

  ـ:كا مساوية ل

 اميرته.توم لا يبم   -                

نجد كنه، عل  حد كول ستراوسن، بتغيير موضم التو يد ف  ن قنا للجملة األخيدرة، يم نندا 

ك  نمنحها كوة  ل واحدة من الجمل الثالثة السابقة على الترتيب )فنؤ د كوال   لمة "تدوم"، 

مدا ثا "باع"، ثا "ال اميرا"(. ويم ننا بعد ذلد ك  نص  بدكة الفرل بين الجمل الثالثة، مثل

تا بال ريقة الثانية، كى بتغيير موضم التو يد، بالقول ل  النفى  ا  يؤخذ فى  ل حالة مدم 

جدددنس مختلددد  مدددن القضدددية يُنفدددى بدددنفس ال ريقدددة فدددى الجمدددل جميعدددا. فدددإذا كددددمنا اآل  

مص لحات الموضوع والمحمول، وكمنا بت بيق مقبول لهدا، فإنندا نسدت يم لضدافة كنندا لدا 

ى كى حالدة مدن الحداالت المدذ ورة بنفد  المحمدول   دل، ففددى ن دن لنحصدل علدى النفدى فد

لحدى الحاالت  نا نحصل عليه بنفى جنس مدن المحمدول، والدو "... بداع ..."، وفدى حالدة 

كخرى بنفدى جدنس آخدر، والدو "...  اميرتده"، وفدى الحالدة الباكيدة بنفدى الموضدوع، والدو 

للى كننا عدادة ننفدى القضدية . ويعتبر فريجه من كنصار الذا اإلعترا  لذ يذالب (36)"توم"

. وال دذا يم دن لجمدال الدذا االعتدرا   التدالى: ك  (37) لها عدن طريدق نفدى كحدد كجنائهدا

النفى ليس له صلة طبيعية بجنس دو  اآلخدر فدى القضدية الحمليدة )الم وندة مدن موضدوع 

ا ومحمول( المنفية. فقد تتغير للتحاكاتده مدن جدنس آلخدر، لعتمدادا علدى القدوة التدى تقددم بهد

 القضية.

ويددذالب ستراوسددن للددى ك  كنصددار فرضددية الالتماثددل كددد يددردو  بددف  الددذه الحقددائق 

المذ ورة فدى الدذا اإلعتدرا  تجاندب الصدواب تمامدا ، فدالمعنى الدذى يم دن بده الحصدول 

على النفى مم جنس من القضية فى حين، وجنس آخر فى حين آخر، ينتمى لنظرية مختلفة 

ا فرضدية الالتماثدل، فالفرضدية ال تهدتا لطالكدا باإلختالفدات تماما عن تلد التى تنتمى لليهد
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فددى القددوة التددى تقدددم بهددا القضددية كو نفيهددا، بددل بال دد س المقدددم عمومددا، كى القضددية كو 

ويضي  ستراوسن بف  النق ة األساسدية بالنسدبة للفرضدية موضدم البحد  الدى:  .(38)نفيها

المنفيدة يندتج تعبيدرا جديددا مدن نفدس كنه ال يم ن كبدا لعتبار ك  النفى مم موضوع القضية 

النوع، كو ي و  له نفس الدور الذى لموضوع القضية األصدلية، فدى حدين كنده يم دن دائمدا 

لعتبار ك  النفى مم محمول القضية المنفية ينتج تعبيرا جديدا من نفس النوع، كو ي دو  لده 

رغا من كنه كد يبدو . ول ن الذا الرد، على ال(39)نفس الدور الذى لمحمول القضية األصلية

 سليما تماما، فإنه ينيد من حدة حاجتنا للتفسير.
 

 الالتماثل بين الموضوع والمحمول فيما يتعلق بالتركيب: -2

كبل البددس فدى تفسدير الالتماثدل بدين الموضدوع والمحمدول فيمدا يتعلدق بدالنفى، البدد ك  

ذ يددرى ستراوسددن ك  كشددير للددى ك  الددذا لدديس الددو الالتماثددل الوحيددد الددذى يجددب تفسدديره. ل

الالتماثل المتعلق بالنفى يحمل معه،  نتيجة له، التماثدل آخدر يتعلدق بالتر يدب. ولتوضديح 

ذلد، يرى ستراوسن كنده يجدب ك  ننظدر للدى فرضدية الالتماثدل األصدلية باعتبارالدا تمثدل 

لختبارا للموضوع والمحمول، لختبار نفهمه علدى كنده لذا مدا طبدق علدى كضدية مثدل "تدوم 

فإنه ينتج " تدوم"  موضدوع، و"طويدل"  محمدول  كى كنده مدن المفتدر  مندا ك   طويل"

علدى القضدية  notنفها م لب التماثل لنوع التعبير جيددا لنددرأ كنده عنددما نددخل "لديس" 

األصلية ل ى ننتج نفيها، فإننا يم دن ك  نفخدذ "لديس" مدم "طويدل" ل دى نندتج تعبيدر جديدد 

ا  دا  مدن المسدموح بده فدى بعد  األحدوال لتخداذ من نفس نوع "طويل"  فى حدين كنده لذ

 "ليس" مم "توم"، فإننا لن نحصل بذلد على تعبير من نفس نوع "توم".

 فبالنظر للى القضايا األربعة التالية:

   توم لما طويل كو كصلم.  -1

 توم طويل وكصلم . -ـ2

       ل من توم ووليام طويال .  -3

 لما توم كو وليام طويل.  -4

كو ثالثدة مدن ( تعتبر فصال كو وصال الثنين 4 - 1نه من الواضح ك   ل من الجمل )نجد ك

 : "توم طويل"، "توم كصلم"، و"وليام طويل".القضايا )الذرية( الى

( فإنده يبددو كنندا 2( و)1ويذالب ستراوسن للى كنه لذا طبقندا لختبارندا علدى القضديتين )

الموضوع فى  ل حالدة، وك  "طويدل كو  نصل للى النتيجة المرضية القائلة بإ  "توم" الو

كصلم" و"طويل وكصلم" الدى محمدوالت مر بدة. والدذه النتيجدة مرضدية ألنندا، علدى حدد 

تعبير ستراوسن، نرى الندا لم انيدة وجدود نظريدة صدورية متراب دة لمن دق القضدايا فيمدا 

 يتعلق بالمحموالت البسي ة والمر بة، نظرية يم ن بها عر  العالكات الخاصة بالجمدل

 "توم طويل وكصلم"، "توم طويل"، و"توم طويل كو كصلم" بوضوح.

( ، فيرى ستراوسن، كننا كد نميل بال تف ير للى القول بدإ  مدا 4( و)3كما عن القضايا )

لدددينا النددا الددو زوة مددن القضددايا ذات موضددوعات مر بددة، مثلمددا ك  مددا لدددينا فددى الحالددة 

لمن قيددة بددين الددذه القضددايا بعضددها األخددرى كضددايا ذات محمددوالت مر بددة. فالعالكددات ا

الددبع  وبينهددا وبددين "تددوم طويددل" واضددحة مثددل العالكددات المن قيددة بددين المحمددوالت 

المر بة بعضها البع ، وبينها وبين "توم طويل". وبالتالى فال ت و  الناأ معوكات كمدام 
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لكامة نظرية صورية مرضية عن القضدايا ذات الموضدوعات المر بدة مثلمدا يم دن لكامدة 

 .(40)ظرية عن القضايا ذات المحموالت المر بةن

والنددا نجددد ك  ستراوسددن يضددم وجهددة النظددر السددابقة موضددم الفحددص وذلددد بجعددل 

فرضدية الالتماثدل المتعلقدة بددالنفى تُحمدل علدى كضددايا ذات موضدوعات مر بدة مفترضددة. 

ل ذلد أل  نفى " ل من توم ووليام طويلين" ليس الو" ل من توم ووليام ليسدا طدويلين" بد

"ليس  ل من توم ووليام طويلين"، ونف  "لما توم كو وليام طويدل" لديس الدو "لمدا تدوم كو 

وليام ليس طويال" بل "ال تدوم وال وليدام طويدل". والدذا معنداه، ك  النداأ معندى واضدح ال 

يم ددن اإلعتددرا  عليدده يجددب ك  يدددرأ بدده النفددى مددم الموضددوعات المفترضددة، وليسددت 

يا األصددلية ل ددى ننددتج نفددى الددذه القضددايا. وال ددذا فددإ  المحمددوالت المفترضددة، فددى القضددا

"طويل" و"طويلين" يف ال  فى لختبار  ونهما محموالت لهذه الموضوعات المفترضدة، 

وف دلهما يحمدل معدده ف دل الموضددوعات المفترضدة فدى العمددل  موضدوعات لمحموالتهددا 

لنا بقوله عدن الدذه  لذ ، فما الذى تسمح به فرضية الالتماثل المتعلقة بالنفى .(41)المفترضة

القضددايا؟ الددل يجددب ك  نقددول ل  " ددل مددن تددوم ووليددام" و"لمددا تددوم كو وليددام" ينجحددا فددى 

لختبارات التوافق مدم المحمدوالت، ومدن ثدا ك  "طويدل" و"طدويلين" يجدب السدماح بهمدا 

  موضوعات لهذه المحموالت؟!

د ( ك  الددذا مضددا1يددرى ستراوسددن ك  الندداأ لعتراضددات حاسددمة علددى الددذا منهددا: )

( ك  لختبددار الالتماثددل ذاتدده ال يسددمح بدده ، فددفى فهددا لف ددرة "نفددس نددوع 2للبديهيددة تمامددا  )

التعبير" يجب ك  ي و  لدينا ل ى ال نسمح للتعبير "ليس توم" بدف  ي دو  تعبيدرا مدن نفدس 

نوع "توم"، فى حين نسمح للتعبير "ليس  ل من توم ووليام" بدف  ي دو  تعبيدرا مدن نفدس 

 .(42)؟نوع "توم ووليام"

وبال بم فإ  مؤيد فرضية الالتماثل لا يصل للى نهاية حيله فهناأ ش س آخر يم ن ك  

( مدن ناحيدة، والقضدايا 2( و)1يقوله  لذ يم نده ك  يقدول ل  إلهدور التماثدل بدين القضدايا )

( من الناحية األخرى الو إلهور مضلل، فالتعبيرا  "طويل كو كصدلم" و"طويدل 4( و)3)

مددوالت مر بددة، فصددلية ووصددلية علددى التددوالى، فددى حددين ك  وكصددلم" الددى بالفعددل مح

التعبيددرين "تددوم ووليددام" و"تددوم كو وليددام" لدديس محمددولين علددى اإلطددالل، ومددن ثددا لدديس 

محمدولين مدر بين، ول نهمددا لديس موضدوعين مددر بين كيضدا، ألنده لدديس النداأ مدا يسددمى 

ال يعنددى كننددا بالموضددوعات المر بددة )الفصددلية كو الوصددلية(. ويددرى ستراوسددن ك  الددذا 

(، لذ يم نندا مدثال ك  نقدول 4( و)3نحتار فى كى ش س على اإلطالل لنقولده عدن القضدايا )

ل  " ل من تدوم ووليدام طدويال " الدى اختصدار لغدوى سدليا للقضدية المر بدة )الوصدلية( 

"توم طويل ووليام طويل" وك  "ليس  ل من توم ووليام طويلين" الى اإلختصدار المقابدل 

( لديس النداأ 2( و)1لمر بة. ومن الناحية األخرى، فإنه فدى حالدة القضدايا )لنفى القضية ا

( تتسدداوى كيضدا مددم القضددايا 2( و)1حاجدة لهددذه الحيلدة، ذلددد ألنده فددى حددين ك  القضدايا )

المر بددة، فددإ  الحدددود "طويددل وكصددلم" و"طويددل كو كصددلم" لهمددا م ددا  فددى النظريددة 

كنه ال يوجد مثل الدذا الم دا  للتعبيدرات المن قية  ما الى  حدود محمول مر بة، فى حين 

"توم ووليام" و"تدوم كو وليدام"، فهدذين األخيدرين لديس حددود موضدوع من قيدة، بدل فقدط 

 .(43)حدود موضوع من قية منيفة
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وبالتالى لذا  اندت فرضدية الالتماثدل المتعلقدة بدالنفى صدحيحة، فالبدد ك  نقبدل التماثدل 

يدب، فهنداأ محمدوالت مر بدة ول دن ال توجدد آخر بين الموضوع والمحمول يتعلدق بالتر 

موضوعات مر بة. وسو  ي و  ذلد مقنعا لذا ما است عنا رؤية الدذا القيدد   د س يم دن 

كبولدده بصددورة كساسددية، ولدديس  مجددرد نتيجددة جبريددة لقبددول فرضددية الالتماثددل المتعلددق 

تماثددل بددالنفى.  مددا كندده سددي و  ك ثددر لكناعددا لذا مددا ثبددت توافددق كسددباب صددحة فرضددية الال

المتعلددق بددالنفى مددم كسددباب وجددود محمددوالت مر بددة وعدددم وجددود موضددوعات مر بددة. 

ويم ننددا ليجدداد األسددباب المتوافقددة لصددحة الددذين الالتمدداثلين فقددط لذا لنتبهنددا لصددور كخددرى 

 لالتماثل.
 

 

 رابعا: صور أخرى لالتماثالت:

ننتبده فدى يرى ستراوسن كنه ل دى ن  د  عدن الدذه الصدور األخدرى لالتماثدل البدد ك  

المقام األول للى كضايا من فئة معينة، والى القضايا التى فيها يقدم ش س جنئد  محددد )كو 

( وصدددفة كو ندددوع عدددام محددددد مدددن spatio-temporal individualفرديدددة زم انيدددة 

 الجنئيات، باعتبارالما منسوبا  لبعضهما البع .

لدنفس الصدفة العامدة، وكدد  وبال بم، فإ  الجنئيات المختلفة كد تقدم باعتبارالدا منسدوبة

تقدددم الصددفات العامددة المختلفددة باعتبارالددا منسددوبة لددنفس الجنئيددة. وللدد  اآل  يظددل الندداأ 

تماثل، ول ن الناأ كيضا  التماثالت، لذ يرا ستراوسن ك   ل صدفة عامدة  هدذه، كيدا  دا  

وعدة الفرد الجنئ  الت  تقدم باعتبارالا منسوبة لليه، فإ  الناأ صفة عامة كخرى، كو مجم

من الصفات، يتعار  لمتالأ الفرد الجنئ  لها، كو لمتال ده كى صدفة منهدا، مدم لمتال ده 

ألى صفة محددة. ومم الذا فإنه لديس مدن الصدحيح ك   دل )كو كى( فدرد جنئد   هدذا، كيدا 

 انت الصفة العامة التى تقدم باعتبارالا منسوبة لليه، ي و  بحي  يوجد فدرد جنئد  آخدر، 

ألفراد يتعار  لمتال ها، كو لمتالأ كى فرد منها للصدفة موضدم كو مجموعة كخرى من ا

 .(44)الحدي  مم لمتالأ الفرد المحدد لها

وي ددرح ستراوسددن الددذا الالتماثددل بددين الجنئيددات والصددفات العامددة فددى موضددم آخددر 

بقوله: لذا رب ت كى سمة عامة بفى ش س جنئى معين من العالا، فإ  الناأ سدمات عامدة 

عن الذا ال  س الجنئى من العالا. ل دن يوجدد )عمومدا( كشدياس جنئيدة كخرى كعنلها بذلد 

كخرى من العالا ال كعنل )كو كستثنى( الدذه السدمة عنهدا. فمدثال  لذا وصدفت سد حا  معيندا  

بفنه كحمر اللو ، فإننى كستثنى بصورة ضمنية لم انية ك  ي و  الذا الس ح كزرل اللدو ، 

. (45)ة ك  ي دو  النداأ كى سد ح آخدر كحمدر اللدو ول نى ال كستثنى فى الوكت نفسه لم اني

وذلد ألنه فى  ل حالة تنسب فيها صفة عامة للى فرد جنئدى، توجدد صدفة عامدة ت ميليدة 

كو العديددد مددن الصدددفات التددى ي ددو  لمتال هدددا كو لمددتالأ لحددداالا متعارضدددا  مددم الصدددفة 

مددن األفددراد كددد المنسدوبة لليدده. ول ددن ال يوجددد )عمومددا( كى فددرد جنئدى ت ميلددى كو العديددد 

. (46)ي و  لمتال ها للسمة المنسوبة متعار  مم لمدتالأ الفدرد المحددد لهدذه السدمة نفسدها

 .Complementary (47)فالجنئى ليس له م مل 



 د. السيد عبد الفتاح جاب هللا                                        الالتماثل بين الموضوع والمحمول عند ستراوسن 

 م2014مجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد األول ـ يناير 

 

12 

باختصار   ل صفة عامة تتنافس مم صفات عامة كخرى على موضم لها فى  ل )كو 

جنئدى يتندافس مدم فدرد كى( فرد جنئى تنتمى لليه. ول دن لديس مدن الصدحيح ك   دل فدرد 

جنئى آخر المتالأ  ل )كو كى( صفة عامة كد يمتل ها فرد جنئى آخر فال يوجدد كى فدرد 

جنئى يفعل ذلد. ويتحدث ستراوسن عن الدذا الالتماثدل علدى كنده: التماثدل بدين الجنئيدات 

 والصفات العامة للجنئيات فيما يتعلق بإمتالأ مواطن التعار .

ناأ التماثل آخر، والو التماثل من نفس عائلدة الالتماثدل  ما ي ير ستراوسن للى ك  ال

األول، ول   ا  يم ن عرضه ب ريقة كبسط تماما، لذ يم ن التعبير عنه تقريبا بدالقول لنده 

من ال بيعى فى الصفات العامة للجنئيات ك  ت و  لها عالكة معينة بصفات عامة كخدرى 

وال دروط حات ال دروط الضدرورية للجنئيات، ويم ن التعبير عن الذه العالكات بمصد ل

، فددى حددين كندده ال يم ددن ليجدداد معنددى مماثددل يم ددن ك  يثبددت فددى العالكددات بددين ال افيددة

الجنئيات. ولمدا  اندت الدذه العالكدات الخاصدة بالصدفات العامدة ذات درجدات مختلفدة مدن 

التدى التعقيد، فإ  ستراوسن يرى كنه ي فينا النا ك  نذ ر كبسط كنواع الحاالت، والى الحالة 

نمثل لها بفى صفة عامة ت و  بحي  كنه لما توجد صدفة عامدة كخدرى )كو صدفات( ي دو  

لمتالأ فرد محدد لها  افيا إلمتالأ الفرد للصفة المنسوبة له، كو ت دو  النداأ صدفة عامدة 

كخرى )كو صفات( ي و  لمتال ها ضروريا  إلمدتالأ ذلدد الفدرد للصدفة المنسدوبة لده، كى 

ذى يقدم  مالد لهذه الصفة. وليس من المم ن لهذه الحالة البسدي ة وال  ا  الفرد المعين ال

الحاالت األ ثر تعقيدا ك  تجد عالكات يم ن التعبير عنها تماثليدا بدين األفدراد )الجنئيدات( 

فليس من الصحيح عل  اإلطالل ك  كى فرد معين ي و  بحي  كنه لما يوجدد فدرد مدا آخدر 

ا محددددة  افيددا إلمددتالأ الفددرد المعددين لتلددد الصددفة، كو )كو كفددراد( ي ددو  لمتال دده لصددفة مدد

يوجد فرد ما آخر )كو كفراد( ي و  لمتال ه لصدفة معيندة ضدروريا إلمدتالأ الفدرد المعدين 

 .(48)لتلد الصفة

ويتحدددث ستراوسددن عددن الددذا الالتماثددل علددى كندده: التماثددل بددين الجنئيددات والصددفات 

 ال افية كو الضرورية.العامة للجنئيات فيما يتعلق بإمتالأ ال روط 
 

 

 

 خامسا: إثبات صحة الالتماثل بين الموضوع والمحمول فيما يتعلق بالنفى والتركيب:

يذالب ستراوسن للى كنه فى كى كضية تقدم فيها جنئية معينة وصفة عامة معيندة علدى 

كنهما منسوبتا  لبعضهما البع ، فإ  التعبير الذى وإليفتده الدى تحديدد الجنئيدة المنسدوبة 

ثل اسا علا الذه الجنئية مثال( ي و  الو "الموضوع"، وفى كى من الدذه القضدايا ي دو  )م

التعبيددر الددذى وإليفتدده الددى تحديددد الصددفة العامددة المنسددوبة الددو "المحمددول"، كيددا  انددت 

. وعلدددى كسددداس الدددذا التحديدددد للتعبيدددرات (49)الوإلدددائ  األخدددرى التدددى يم دددن ك  يؤديهدددا

ا لذا  اندت الالتمدداثالت التدى علقدت عليهددا "الموضدوع" و"المحمدول" يم دن ك  نسددفل عمد

للتو ت هد على صحة الالتماثل بين الموضوع والمحمول فيمدا يتعلدق بدالنفى والتر يدب كم 

 ال. ولنبدك بحالة الالتماثل المتعلق بالنفى.

 إثبات صحة الالتماثل المتعلق بالنفى: -1
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( 1ة محدددة )عانظر مثال ألى كضية يقدم فيها فرد جنئى معين )س( وصفة عامد 

 (:1على كنهما منسوبا  لبعضهما البع ، ولندعو الذه القضية )ل

 (1تنسب )س ع 1ل

وبسبب واحدة من سمات الصفات العامة التى علقدت عليهدا للتدو، نعدر  كنده باسدتبدال 

( مددثال، وبتددرأ 2( بتعبيددر يحدددد صددفة كخددرى مختددارة بصددورة مناسددبة، )ع1محمددول )ل

( 2(، الددى )ل1ك  نحصددل علددى كضددية متناكضددة مددم )لموضددوعها بدددو  تغييددر، يم ننددا 

   (: "C"( يتا تمثيله فيما يلى بالرمن 2( و)ل1مثال  ) ل  تناك  )ل

 
 

( بددف  نقددول ل  لهمددا نفددس 2( و)ل1ويددرى ستراوسددن كندده يم ننددا ك  نصدد  تندداك  )ل

 الموضوع ومحمولين متناكضين، ويم ننا ك  نمثل الذه العالكة بين المحمولين  ما يلى:

 
 

(، لنهما القضديتين اللتدين فيهمدا يقددم الفدرد موضدوع 2( و )ل1واآل  انظر للى نفى )ل

الحدي  والصفة التى نتحدث عنها على كنهما منسوبا  بالسلب لبعضدهما الدبع   ون لدق 

(. ويم ننا ك  نمثل النسبة السلبية بوضدم عالمدة للنفدى فدول  لمدة 2( و)ل  1عليهما مثال )ل  

 "تنسب" ال ذا:

 
(، 2( تسددتلنم )ل  1( متناكضددتا  مددم بعضددهما الددبع ، فددإ  )ل2( و)ل1لمددا  انددت )لو

 " بدال من "تستلنم"( ي و  لدينا:            (. وال ذا )باستخدام "1( تستلنم )ل  2و)ل
 

 
 

( متناكضتا  مم بعضهما تت ابق،  ما ركينا، مدم )كو 2( و) ل1ولذا  انت حقيقة ك  )ل

نفدس الموضدوع ومحمدولين متناكضدين، فدإ  ستراوسدن يدرى  تعتمد على( حقيقدة ك  لهمدا
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( تت ابق بالفعدل مدم )كو تعتمدد 1( تستلنم )ل  2(، و)ل2( تستلنم )ل  1كيضا ك  حقيقة ك  )ل

 .(50)(2( متناكضة مم )ل1على( حقيقة ك  )ل

ويضددي  ستراوسددن بددف  الددذه الت ابقددات )كو اإلعتمددادات( تتبدددى بوضددوح لذا  

القضددية المنفيددة علددى كندده ي دد ل محمددوال  جديدددا  منفيددا ، كى لذا  لعتبرنددا نفددى المحمددول فددى

( علدى 1( و)ع2( من  لمة تنسب للى )ع1( و)ل  2( عالمة النفى فى )ل  1حولنا فى ال  ل )

 التوالى:

 

 

 

   

 
     

   

( يظهر على كنه الو نفسه لنوم 2( و)ل1وبالتالى فإ  تعار  المحموالت فى حالة )ل

( عددن 2(، ولددنوم المحمددول المنفددى فددى )ل  2( عددن محمددول )ل1ل  المحمددول المنفددى فددى )

( . وبهذه ال ريقة ننصد  العالكدات المن قيدة )ليسدت المن قيدة "الصدورية"( 1محمول )ل

( 1(، )ل  1للتنداك  واللدنوم، والتدى يقد  فيهدا كعضداس كى زوة مدن مثدل الدذه القضدايا )ل

(، 2(، )ل  2ضددايا األخددرى مثددل )ل)كى، كيددة كضددية مددن الفئددة المختددارة ونفيهددا( بالنسددبة للق

 .(51)وذلد بمقتضى التناك  المن قى للصفات العامة

والنا ي و  لدينا حجة العتبار ك  النفى مم المحمول ي و  محمدوال منفيدا جديددا،  

ول ن ال يم ننا ك  نقيا حجة مماثلة العتبار ك  النفدى مدم الموضدوع فدى القضدية األصدلية 

ا  يم ننددا ك  نقديا مثددل الدذه الحجددة فقدط لذا  انددت الندداأ ي دو  موضددوعا منفيدا جديدددا. و د

 موضوعات متناكضة بمعنى يتماثل مم المعنى الذى توجد به محموالت متناكضة.

 (52)ويم ن تقديا العالكات التى  نت كتحدث عنها فى ش ل مبسط  ما يلى:
 

  2ع     C    1ع                            
                    

 س         

               

                1ع           2ع                            

 (3ش ل )

( الما صفتا  عامتا  متناكضدتا ، و)س( تمثدل كى جنئيدة كدد ينسدب لهدا 2( و)ع1حي  )ع

كى مددن الدداتين الصددفتين. ولذا كخددذنا الجددنس الددذى يحدددد الصددفة فددى كى كضددية تُنسددب فيهددا 

ا محمول لتلد القضية، ي و  لدينا لنوم المحمول المنفى المتعلدق بده الصفة ال ذا باعتبارال

فى  ل حالة ممثل بالسدها المتجده للدى كسدفل. ولديس النداأ شد ل مماثدل يم نندا ك  نرسدمه 
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(. والذا ما يؤ ده جيس 2( و)ع1( موضم )ع2( و)س1ونضم فيه )ع( موضم )س(، و)س

محمدددول لددده نقدددي ، وبدددربط فدددى مقالتددده "الموضدددوع والمحمدددول" بقولددده: "... ل   دددل 

المحموالت المتناكضة بنفس الموضوع نحصل على زوة من التقريدرات المتناكضدة، كمدا 

. وذلد على اعتبار ك  من طبيعة األسماس، مدن (53)األسماس فال توجد فى كزواة متناكضة"

 .(54)وجهة نظر جيس، ك  تعمل فى القضايا  موضوعات وليس  محموالت

النظر فى الحالة المحددة لنوع العالكات التدى وصدفناالا للتدو، ويم ن حسا الذا النقاش ب

لذ يرى ستراوسن ك  الذه الحالة الى الحالة التى ت دو  لددينا عنددما ي دو  النداأ زوة مدن 

. والددذا معندداه كنهددا (55)( لدديس فقددط متناكضددتين، بددل وكيضددا مت دداملتين2( و)ع1الصددفات )ع

(، وجنئيدة محدددة )س( 1يها صفة عامدة )ع( يُقدم ف1الحالة التى فيها ي و  لدينا كضية )ل

( باسدتبدال التعبيدر الدذى 1( نحصل عليها من )ل2منسوبتا  لبعضهما البع ، وكضية )ل

(  وال ي ددو  الندداأ مجددال من قددى لقضددية ثالثددة تتندداك  مددم 2( بددرخر يحدددد)ع1يحدددد )ع

( 2كو )ع( 1)ع               االثنددين ونحصددل عليهددا لمددا مددن اسددتبدال التعبيددر الددذى يحدددد

(. وربمددا يم ددن لعتبددار ك  التعبيددرين "ثابددت" و"متحددرأ" 3بتعبيددر يحدددد صددفة ثالثددة )ع

. ويذالب ستراوسن للى ك  الناأ كزواجدا   ثيدرة صفات ت املية محددة بهذا المعنى يحددا 

 ,less—مددن التعبيددرات التددى يم ددن لكتراحهددا النددا، وتضددا البادئددات، والالحقددات      )

non— ,un—ذى" ( مثدددل) "مدددؤharmful  "و"غيدددر مدددؤذىharmless-  "سدددعيد"

happy   "و"غيددددددر سددددددعيدunhappy-  "سددددددام "toxic  "و"غيددددددر سددددددامnontoxic 

 .(56)...الد(

والذا التفسير، فيما يرى جيس، سو  يسمح لنا بتقديا عناصر منفية كابلدة للحمدل، فدى 

عات منفيددة حددين ك  المحاولددة المماثلددة لتقددديا كسددماس منفيددة كددادرة علددى ك  ت ددو  موضددو

( الددى صددفات مت املددة، 2( و)ع1. وبالتددالى فددإذا اعتبرنددا ك  )ع(57)سددو  تف ددل فددى ذلددد

( فلدن ت دو  2( و)ل1( المدا نفدى )ل2( و)ل  1وسمحنا،  ما الدو مدن كبدل، بدف  نعتبدر ك  )ل  

( متناكضدة مدم 1لدينا فحسب العالكدات التدى  اندت لددينا مدن كبدل، والدى كنده لمدا  اندت )ل

(، بدل ي دو  لددينا كيضدا ع دس 1( يلدنم عنهدا )ل  2(، و)ل2عنهدا )ل   ( يلنم1(، فإ  )ل2)ل

الذه العالكات األخيرة. )ويم ننا ك  نضي ، فى الذه الحاالت األخيرة، كسها صداعدة علدى 

، مددم (2( و)ل  1ال دد ل األخيددر(. وي ددو  لدددينا عندئددذ حالددة نعتبددر فيهددا ك  النفددى، فددى )ل  

وال جديدددا منفيددا مددن نفددس نددوع المحمددول ( ي ونددا  محمدد2( و)ل1المحمددول األصددلى لددـ )ل

 .(58)األصلى

بعددد توضدديح الحجددة علددى صددحة الالتماثددل المتعلددق بددالنفى ولثبددات ك  النفددى مددم  

المحمددول ي ددو  محمددوال منفيددا جديدددا، بع ددس الموضددوع. كنتقددل اآل  للددى لثبددات صددحة 

 الالتماثل المتعلق بالتر يب.
 

 إثبات صحة الالتماثل المتعلق بالتركيب: -2

يعبر ستراوسن عن الالتماثل األساسى فى الذه الحالة،  ما ركينا، بالقول بإنه فدى حدين 

ك  الصفات كد ت و  عالكاتها بالصفات األخرى كنها شدروط الزمدة كو  افيده لهدا، فإنده ال 

يوجد معنى مماثل يح ا العالكات بين األفراد الجنئية، وألننا نست يم ك  نتحددث بصدورة 

التدى ت دو  علدى عالكدة  افيدة وضدرورية بالصدفات األخدرى فدإ  صحيحة عدن الصدفات 
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ستراوسن يرى كنندا نسدت يم ك  نحددد عالكدات معيندة ك ثدر تعقدديا كدد تدربط بدين الصدفات 

 وبعضها. لذ نجده يحدد اثنين من العالكات الثالثية  ما يلى:
 

( يمددثال  معددا شددرطا  2( و)ع1( حيدد  )ع2( و)ع1[ الددى الصددفة الوصددلية لددـ )ع3]ع (1)

(. وال يمدثال  شدرطا  3(، ويمدثال  منفصدلتين شدرطين ضدروريين لدـ)ع3افيا  لـ)ع 

  افيا  وال ضرورى لغيرالا.
 

( حيدد  ي ددو   ددل منهددا  افيددا  منفددردا  2( و)ع1[ الددى الصددفة الفصددلية لددـ )ع3]ع (2)

 ( وي و   ل منها ضروريا  فى غياب اآلخر.3  رط لـ )ع
 

تحديددالا فحسدب، لذ ك  الصدفة التدى نعبدر  ويم نندا ليجداد كمثلدة علدى الدذه العالكدات ولديس

عنها بـ "ي و  كب ا" الى صفة وصلية للصفات التى نعبر عنها بـ "ي دو  كصدا" و"ي دو  

كخرس". والصفة التى نعبر عنها بـ "له شقيق" الى صفة فصلية للصفات التى نعبر عنهدا 

 .(59)بـ "له كخ " و"له كخت"

المر بدة حالدة تامدة، كمدا بالنسدبة وعلى ذلد يرى ستراوسن ك  حالة المحموالت  

للموضددوعات المر بددة، مددن الناحيددة األخددرى، فإندده ال يم ددن ك  ي ددو  الندداأ سددوى والددا 

الحالة، لذ كننا ال نست يم التحدث عن موضوعات مر بة لال لذا  ندا نسدت يم التحددث عدن 

ى فرد جنئ  ي و  شدرطا  ضدروريا  كو  افيدا  لفدرد جنئد  آخدر بمعندى مماثدل للمعندى الدذ

نتحدث به عن لحدى الصفات العامة التدى ت دو  شدرطا  ضدروريا  كو  افيدا  لصدفة كخدرى، 

  .(60)و ما ركينا، ال يوجد النا مثل الذا المعنى

 ولكن كيف تنشأ الفكرة الوهمية عن وجود الموضوعات المركبة؟

يرى ستراوسن كنها تن ف من حقيقة كننا نست يم ك  ن د ل جمدال  صدحيحة بالخصدائص 

( ت ددو  موضددوعاتها النحويددة مر بددة مددن تعبيددرات تحدددد األفددراد الجنئيددة، 1ة:  )التاليدد

( الدذه الجمدل 2وت و  محموالتها النحوية الى تعبيرات تحدد الصفات العامة للجنئيدات  )

تعبر عن كضدايا م افئدة للوصدل كو الفصدل فدى القضدايا التدى ت دو  موضدوعاتها الفرديدة 

ى الجمل ذات الموضوعات المر بة إلاالريدا، والتدى المتعددة الى تلد التى تظهر مر بة ف

تحدددد محمددوالت نفددس الصددفات العامددة التددى تحددددالا المحمددوالت النحويددة لتلددد الجمددل. 

وبالتالى ي و  لدينا الندا ت دابه خدداع بدين الدذه الحالدة وحالدة المحمدوالت المر بدة. ويدرى 

يجب اإليفاس بها فدى  ستراوسن كننا ن     ونه ت ابه خداع بمجرد ك  نحدد ال روط التى

المفردات الوصلية كو الفصلية، ونرى كنه من الخ ف لفترا  لم انية اإليفاس بهدا. ومدن ثدا 

ن ددو  مضدد رين أل  نح ددا، فيمددا يتعلددق بهددذه الجمددل، بددف  موضددوعاتها النحويددة ليسددت 

موضددوعات مر بددة مددن الناحيددة المن قيدددة، وك  محموالتهددا النحويددة ليسددت محمدددوالت 

لهذه الموضوعات. ويم نندا ك  نقدرك الدذه الجمدل بددال مدن ذلدد علدى كنهدا  من قية صحيحة

اختصددارات طبيعيددة لغويددا ، ومسدددموح بهددا للقضددايا المر بددة التدددى ت ددو  م وناتهددا لهدددا 

 .(61)موضوعات مختلفة وت ترأ فى نفس المحمول

ومم ذلدد يدرى ستراوسدن ك  الدذه النتيجدة التدى نصدل لليهدا اآل ، ليسدت نتيجدة لقبدول 

ة الالتماثل بخصوص النفى، بل الى نتيجة لحجة مستقلة مبنية على القدرار المؤكدت فرضي

ب ف  المماثلة )الم ابقدة( بدين الموضدوع والمحمدول فدى كضدية مدا يقددم فيهدا فدرد جنئد  
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محدد وصفة عامدة محدددة منسدوبتا  لبعضدهما الدبع . وعلدى اعتبدار الدذا القدرار يندتج، 

لقضدية يدتا النفدى بنفدى محمدول القضدية األصدلية، بحجج مستقلة، كنده فدى نفدس مثدل الدذه ا

باعتبددداره ي دددو  محمدددوال  جديددددا ، وك  المحمدددوالت المر بدددة مسدددموح بهدددا فدددى حدددين ك  

 .(62)الموضوعات المر بة، مثل الموضوعات المنفية، غير مسموح بها

ال ددذا ركينددا  يدد  كثبددت ستراوسددن صددحة الالتماثددل بددين الموضددوعات ، والمحمددوالت 

النفى والتر يددب، و يدد  ك  الالتمدداثالت األخددرى، التددى كشددرت لليهددا، ت ددهد فيمددا يتعلددق بدد

 على ذلد. 

وباختصددار، يم ددن القددول ل  ستراوسددن يقدديا تمييددنه بددين الموضددوع والمحمددول علددى 

 كساس ثالثة كنواع من الالتماثالت:

 الالتماثل بين الموضوع والمحمول فيما يتعلق بالحدود الجزئية والحدود الكلية.  -1

  حين تظهر الجنئيات ف  القضايا  موضوعات فقط، وال تظهر كط  محمدوالت، )فف

 نجد ك  ال ليات من المم ن ك  تظهر  موضوعات كو محموالت عل  السواس(.
 

 الالتماثل بين الموضوع والمحمول فيما يتعلق بالنفى. -2

نفددس )ففد  حدين ك  للحددال النفد  بموضددوع القضدية المنفيدة ال ينددتج تعبيدرا  جديدددا  مدن 

النددوع، كو ي ددو  لدده نفددس الدددور الددذا لموضددوع القضددية األصددلية، نجددد ك  للحددال النفدد  

بمحمول القضية المنفية ينتج تعبيرا  جديدا  من نفدس الندوع، كو ي دو  لده نفدس الددور الدذا 

 لمحمول القضية األصلية(.
 

 الالتماثل بين الموضوع والمحمول فيما يتعلق بالتركيب. -3

الت المر بددة مسددموح بهددا فدد  القضددايا، نجددد ك  الموضددوعات )ففدد  حددين ك  المحمددو

 المر بة غير مسموح بها(.
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 هوامش الدراسة
 

                                                 
بلندد ، ولقدد تلقدى تعليمده  1919ندوفمبر عدام  23فدى  P.F.Strawsonولد بيتر فريددريد ستراوسدن  )*(

كدرك الفلسدفة والسياسدة واإلكتصداد، وحصدل  بجامعدة ك سدفورد. ولذ ذاأ St.John'sب لية القديس جو  

. كما سيرته الذاتية فقد حددث لهدا لنق داع بسدبب ن دوب 1940على شهادة الب الوريوس فى اآلداب عام 

( و انددت كول وإليفددة تعليميددة لستراوسددن الددى 1946-1940الحددرب، وللتحاكدده بالخدمددة العسدد رية )

ُعين  1947(. وفى عام 1946) North Walesاشتغاله  مدرس مساعد فى الفلسفة ب لية نورث ويلن 

(. وعنددما تقاعدد جلبدرت 1968-1948محاضرا بجامعة ل سفورد، وإلل يعمل بها لمدة ع رين عاما )

لفلسدفة الميتافينيقددا. ولقددد  ددا  ستراوسددن الددو  خلفدده ستراوسددن  فسددتاذا   1968فددى عددام  G.Ryleرايدل 

-Princeton (1960تاذ النائدر فدى جامعدة (، واألس1955-1956)  Dukeاألستاذ النائر فى جامعة 

(. ولقددد كلقددى عدددة محاضددرات فددى الجامعددات والمعاالددد فددى الواليددات المتحدددة األمري يددة،  ندددا، 1972

الم سدديد، األرجنتددين، الهنددد، لسددرائيل، وعدددد مددن الددبالد األوروبيددة. ولقددد ُمددنح ستراوسددن العديددد مددن 

، وكول عضدو كجنبددى 1960اديميدة البري انيددة عدام األلقداب عبدر السددنين، فقدد  دا  كول عضددو فدى األ 

، ولقدد ُ درم ستراوسدن فدى 1973يحصل على ال هادة الفخريدة مدن  ليدة القدديس جدو  بإ سدفورد عدام 

 تقديرا لعمله الفلسفى ودوره األ اديمى. 1977اإلحتفال المل ى عام 

ورد فلسفة وصفت بفنهدا ولقد كشتهر ستراوسن  عضو بارز ضمن جماعة الفالسفة الذين صاغوا إل سف 

وجعلدت للغددة العاديددة فلسدفة كطلقددوا عليهدا "فلسددفة اللغددة  " Oxford Philosophy"فلسدفة ل سددفورد

 .Ordinary Language Philosophyالعادية" 

كمددا عددن  تاباتدده فقددد كلدد  ستراوسددن ع ددرة  تددب،  ددا  كولهددا "مقدمددة للددى النظريددة المن قيددة  

Introduction to Logical Theory (1952 نداك  فيده السدمات المن قيدة للغدة العاديدة والعالكدة .)

بين الذه اللغة والمن ق الصورى، وكال بوجود الوة بين االثنين كوسم مما يُظن. وآخرالا، على حد علدا 

 Entity and Identity, and Other Essaysالباح ،  تداب "الوجدود والهويدة، ومقداالت كخدرى" 

ر من المقاالت التى ن ر بعضها فى  تبه. ومن كالا كعماله بصفة عامة (. باإلضافة للى عدد  بي1997)

( وفيه ير ن ستراوسن علدى نقدد الجواندب 1950) On Referringوك ثرالا شهرة مقال "فى األشارة"
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