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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة على أعدائهم
أمجعني ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
احملتمالت يف حقيقة النكرة

()286

سبق ان احملتمالت يف النكرة أربعة :األول :اهنا الفرد ادلردد ،الثاين :اهنا الطبيعة ادلقيدة ابلوحدة.

الطبيعة ادلقيدة ابلالتعني
االحتمااال الثالا  :اهنااا الطبيعااة ادلقياادة ابلاللعااني أغ الطبيعااة وااف ادلتعينااة ،والفاار بااني التقيااد ابلوحاادة والتقيااد ابلاللعااني واضا إذ الوحاادة
فاال يعقاا ان لكاون الطبيعاة ادلقيادة ابلوحادة
لقابلها الكثرة والتعني يقابلو الاللعني ،والوحدة معيناة خاصاة علاى القاول ابهناا مسااوقة للت ا
ىااي الطبيعااة ادلقياادة ابلاللعااني ،والوحاادة ةااالكثرة صاافة إضااافية أغ انيااو واحااد ولااي اب نااني أو أةثاار أو ىااو ا نااني أو أةثاار ال واحااد ،امااا التعااني
ماان ةااا ا هااات زمنااا ومكااا ونيظائرىااا يف
وىااو ااال ألن ةااا ااي فانيااو مت ا
والاللعااني فصاافة ذاليااة إذ الاللعااني ي اراد بااو الالل ا
ادلادايت ،وةذا اجملردات يف ما ةان من ؤوهنا.
التفصيل بني كوهنا متعلَّق اإلنشاء أو اإلخبار

االحتمااال الرابا  :التفصاايا ابلقااول ابن النكاارة إذا وقعا متعلقااا لشني ااا ةاائين ب بريناااي فهااي الطبيعااة مقياادة ابلوحاادة ،وإذا وقعا متعلقااا
عّب عنو ابلفرد ادلردد اإل بايتي
لشخبار فهي ادلعني واقعا ادلبهم أو ادلردد ذىنا ئوىو ما ر
قااال يف الكفايااة :ئومنهااا  :النكاارة مثااا وريناااو يف ئوينااا رينااا ماان أقصااى ادلدينااةي أو يف ئين ااب بريناااي وال إ ااكال أن ادلفهااوم منهااا يف
ادلعني يف الواق اجملهول عند ادل اطب احملتما االنيطبا على وف واحد من أفراد الرينا.
األول ،ولو بنحو لعدد ر
الدال وادلدلول ،ىو الفرد ر
ر
ةمااا إنياراو يف الثارااين ،ىااي الطبيعااة ادلا خوذة ما قيااد الوحاادة ،فيكااون حصااة ماان الرينااا ،ويكااون ةليااا ينطبا علااى ةثافين ،ال فااردا ماارددا بااني
ئ1ي
معني يف الواقا واف مع راني للم اطاب ،أو حصاة
األفرادي وقال :ئواب ملة  :النكرة ا أغ [ما] ابحلما ال ائ يكون نيكرة عندىم ا راما ىو فرد ر
ئ2ي
ادلردد بني األفرادي
ةلية ،ال الفرد ر
الكلي ادلقيد ابلوحدة كلي أو جزئي؟
وعلى أغ فقد ذىب قوم إىل ان الفرد ادلردد ىو الطبيعة ادلقيدة ابلوحدة أو ىي احلصاة الكلياة ةماا قالاو ادخونياد ،لكان ىاا الطبيعاة ادلقيادة
ابلوحدة ةلية أو ينزئية؟
ادل ااهور لاادل أىااا التحقيا اهنااا ةليااة وذلااا ألن الكلااي مهمااا قيرااد بكليااات أخاارل فانيااو ال تاارج عاان ةونيااو ةليااا وان ل اايق دائرلااو وذلااا
االي ...اخل فانيو يبقى مما ال ميتن فرض صدقو على ةثفين.
ةما لو قيدت العامل ابلعادل التقي الثرغ القوغ ر
ولكان قااد يقاال ابن ذلااا وإن صا لكاان قيااد الوحادة بااو خصوصاية ارينااو عان ىااذا ال ااابح العاام وإن مااا قياد ابلوحاادة فهاو ينزئااي وذلااا
ال يكون إال ينزئيا ،فها األمر ةذلا؟ حتقيقو يستدعي متهيد أمور:
والوينود والت
دلساوقة الوحدة للت
أقسام الكلي
األول :اهناام ذةااروا ان الكلااي امااا طبيعااي أو منطقااي أو عقلااي ففااي قولااا ئاإلنيسااان ةلاايي اإلنيسااان ةلااي طبيعااي ،وئالكلاايي ةلااي منطقااي،
وجمموع ادلوضوع واحملمول والنسبة ةلي عقلي.

ئ1ي ادخونيد ال يخ دمحم ةاظم اخلراساين ،ةفاية األصول ،مؤسسة آل البي عليهم السالم إلحيا الرتاث – قم ،ج 1ص.242
ئ2ي ادلصدر نيفسو.
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تعريفه :ما ال ميتنع فرض صدقه على كثريين

الثاين :وذةروا ان الكلي ىو ما ال ميتن فرض صدقو على ةثفين وإن امتن صدقو إال على الواحد ،والتقيياد باائفرض صادقوي ينوىرياة ،فاان

واينااب الوينااود مفهااوم ةلااي وذلااا علااى الاروم ماان اسااتحالة وينااود اريا لااو و ين ،وذلااا ألن االسااتحالة ليسا ابلنظاار إىل مفهومااو بااا ىااي
ابلنظر إىل وينوده أو برىانيو فاان وايناب الويناود ىاو اصارج الويناود ا
وصارج ال اي – ةماا قاالوا – ال يتثا وال يتكارر وإال دلاا ةاان اصارفا ،ىاذا
خلف ،أو لّبىان التداف أو وفه ،فهذا ابلنظر إىل وينوده وأما مفهومو من حي ىو مفهاوم فانياو ال ميتنا فارض صادقو علاى ةثافين فاإ رن فارض
احملال لي مبحال.
مثاال آخار :لاو فاارض انياو ال لويناد وااف سانا ىاذهئ1ي فاان ئال اام ي يبقاى مفهوماا ةليااا ألنياو ال ميتنا فارض صاادقو علاى ةثافين وإن امتنا
فعال اصدقو ئال فرض صدقوي إال على الواحد.
األمور اخلمسة يف كل مفهوم من ادلفاهيم

الثالث ::ان التحقيا والتادقي يقاود إىل ان ةااا مفهاوم مان ادلفااىيم فانياو لوينااد فياو أماور ساة ،ال ال اة وال أربعااة ةماا قاد يتاوىم ،وىااي:
مفهومو ابحلما الذايت األويل ،ومصداقو خارينا ابحلما ال ائ الصناعي ،ومصداقو ذىنا ابحلما ال اائ الصاناعي ،وانيطباقاو علاى ماا يف اخلاارج
أو إضااافتو إليااو ،واإل ااارة بااو إىل مااا يف اخلااارج ،وساانتناول ذلااا ةلااو يف ضاامن ادلفاااىيم اخلمسااة ادليااة :ا زئااي ،الكلااي والكلااي ادلقيااد ابلوحاادة،
اإلنيسان ،الفرد ،والفرد ادلردد ،فنقول:
(اجلزئي) ابحلمل الذايت والشائع وبلحاظ االنطباق واإلشارة

أما (اجلزئي) فانيو يقال فيو:

اجلزئي:

اجلزئي:

ابحلمل الذايت األويل (اي مفهوماً):

ابحلمثثل الشثثائع الصثثناعي خارجثاً (أي وجثثو)اً عينيثاً) أي مثثن حيثث :وجثثو)
اخلارجي العيين:

اجلزئي:

ابحلمثثل الشثثائع الصثثناعي (هن ثاً (أي وجثثو)اً (هني ثاً) أي مثثن حيثث :وجثثو)

اجلزئي:

بلحاظ االنطباق أي مضافاً لألفرا) اخلارجية ومنسوابً إليها:

اجلزئي:

الذهين:

بلحاظ اإلشارة أي بلحاظ ادلشار إليه به ال نفس اإلشارة

اجلزئي جزئي ابحلمل الذايت األويل

جزئي
جزئي
جزئي
كلي

جزئي

ووجثثه األول :ان ا زئااي ينزئااي ،ةكااا مفهااوم آخاار ،إذ اإلنيسااان إنيسااان والكلااي ةلااي وا زئااي ينزئااي فهااو ابحلمااا الااذايت األويل ينزئااي إذ
احلمااا الااذايت األويل ي ااما ااا ال ااي علااى نيفسااو ئومنااو ادلقااامي و ااا الااذاليات بااذايت ابب ايساااوويني علااى ذغ الااذات ةحمااا احلياوان أو
الناط على اإلنيسان ،وللكالم صلة إبذن هللا لعاىل.
وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين

قال اإلمام الكاظم عليو السالم :ئئالْم ْؤِمن ِمثْل َك َّف َِت ال ِْميز ِ
ان ُكلَّ َما ِزي َد ِيف إِميَانِِه ِزي َد ِيف بََالئِِهيي
ُ ُ ُ َ
َ
حتف العقول :ص.404
ئ1ي والعلم أ ب وينود ادلاليني يف جمرلنا ووفىا.

