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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبٌن الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعٌن، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(492) 

 )اإلنسان( و)الفرد( مشرتكان يف الكلية
ن( عررن إلالفرررا( والفرررا عررن ( رر  إل يررد( ىررو أن األولررٌن وإن ا ررا ا يف السليررة إك  مررا أن اساسرران  لرري  رر ل  مث إن فررر) إلاساسررا

 .الفرا، ألاو ال ميتنع فرض صدقو على   ًنين إك ينطبق على  يد وعمرو وبسر و   فرا فرا (ن أفراا اساسان
 وخمتلفان يف املوضوع له

(وضروع لففرراا فاارو أ(ر ىام وىو أن اساسان واظائره (وضوع للسلي الطبيعري أ(را الفررا يف  (اساسانإلعن  (الفراإلخيتلف إال أاو 
 وبيااو:صي  جديد بٌن القولٌن ادلعروفٌن فه ا تف (1إلاخلارجية (ن اون توسطو

 ول األمساء موضوعة للكليات الطبيعية أم لألفراد اخلارجية؟
دلعاايها ال ىنية إلوالر ىن ررر   لسلياهتا الطبيعية أي (وضوعةىي ة (با رة أو إهنم اختلفوا يف أن األمساء (وضوعة لففراا اخلارجي
 ى ه ىي اليت تنطبق على األفراا.ان ال قيد وإال ال(تنع ااطباقها على األفراا اخلارجية( مث 
روا (رر الص  لرري عررام وادلوضرروع لررو عررام أيهنرراص أي أهنررم تصررو  السليررات  امسرراء األجنررا وبعبررارة أخررره: كىررو ادلىلررهور ا  أن وضررع 

 احليوان الناطق أو جا(ع األفراا اساسااية فوضعوا لو لفظ اساسان، ويف (قاب  كل  ىناك احتماالن: 
 .األول أن الوضع عام وادلوضوع لو خاص أبن يسون الواضعون قد تصوروا السلي مث وضعوا لفظ اساسان آلحاا اساسان اخلارجية

يها خاص، وقد تصور الواضرع مجيرع األفرراا علرى لرو الوجروا اسمجرا  ال علرى لرو السلري ال اين: أن الوضع خاص وادلوضوع لو ف
 ،( بنحو القهنية احلقيقية، بنحو إمجرا ع واجلا(عيبٌن اجلم حللفر) الواض ،مبعىن أاو تصور مجيع األفراا إلال اجلا(ع بينها ليسون السلي
مجيعاص يف ادلىلفى فقرال وضرعل لسر  (رنهم اسرم  يناادلولو يد وكاك وال الث فوضع لفظ اساسان آلحااىا، فسما أاو لو تصور ى ا الول

 ،تصرور اآلحراا بردون جرا(عيأي  ،ىر ا وىر ا وكاك يتصرور يداص فإاو قد يتصور اجلرا(ع  الوليرد ابدلىلرفى اليروم (ر الص وقرد ال يتصروره بر  
لسرن  ،لري  مجيعراص وإن ااطبرق علرى اجلميرعجرا(ع و ىرو ىرو فإارو مبرا  ،واجلا(عقاب  السلي يقاب  اجملموع و وال ي يوىو ادلسمى ابجلميع 

، فهرو  رالتو يق اسمجرا  لسر  أسراايد الستراب فاارو إمجرا  ولري   أو فقر  يتصرور ال ال رة بوجروا امجرا  ،مجيع فتردبرىو اجلميع مبا ىو 
 وادلوضوع لو خاص أيهناص.    واحد (نهم وال مجيعهم  لياص   فادلعىن ادلتصور حينئٍ  خاص إك ىو    واحد (نهم ولي   لياص،

   تعا . وسيايت اص عبارتو إبكن هللا أن ادلًن ا (هدي االصفهاين كىو ا  االحتمال األول إلالوضع عام وادلوضوع لو خاص( ينق وقد 
 بعض (نها:الوضعها عام وادلوضوع لو فيها عام، ولسن ابست ناء  ن إلأمساء األجنا (أبوقد يفّص : 

 م واملوضوع له خاص)الوضع( يف )الفرد( عا
و(نها: إلالفرا( فإن الظاىر أن الواضع تصور إلالسلي (رع قيرد الوحردة( او إلالسلري (رع قيرد التىلرضص( مث وضرع لفرظ إلالفررا( إب اء 
األفرررراا اخلارجيرررة ال أارررو وضرررعو للسلررري الطبيعررري وادلعرررىن اجلرررا(ع لينطبرررق ىررر ا قهرررراص علرررى األفرررراا وكلررر ، حسررربما ارررره، ىرررو (رررا المسرررو 

                                                           

 السلي الطبيعي. (1إل
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 فتا( . (1إلوإن  ان ميسن أن يرجع للجهة األو  فقط مما يفهم، فطرةص، (ن إلالفرا(ابلوجدان 
 وكذلك )أحدمها(

(ن الوضع عام وادلوضوع لو اخلاص، أي أاو تصور (فهوم أحد الىليئٌن فوضع ااو و(نها: إلاحدمها( فإن ادلستظهر أاو   ل ، أي 
 ي ال ىين لينطبق على أحدمها قهراص.ألحدمها اخلارجي لفظ أحدمها ال أاو وضعو ألحدمها السل

 فرق أحدمها عن الفرد املردد
راا فقرد اتهنرح ممرا سربق اسرتحالتو لتنراقض ادلوصررو  (را الفررا ادلرأ :و(رن ىنرا انتقر  لتحقيرق حرال إلأحردمها( وفرقرو عرن إلالفررا ادلرراا( فنقررول

 اص ا  واررو ال بىلرررط عررن اآلخررر برر  بىلرررط  رريء برردليمرر(ررع الصررفة والفرايررة (ررع الررااا ألن قرروام  واررو فرررااص بسواررو بىلرررط ال وقرروام  واررو (ررراااص بينه
 الواقع فإن    (وجوا فهو فرا( (راااص. عنو، واحلاص : أن  واو (راااص  بواتص (ستحي  فال يعق  أن يسون الفرا إلادلمسن الوقوع ب 

 )أحدمها( عنوان منتزع صادق على كليهما حقيقة  
إن عنرروان  وحتقيقررو: (ررا إلأحرردمها( وإلإحررداىا( وإلأحرردىم( فلرري  ىررو الفرررا ادلررراا، ألن الررااا يف إلأحرردمها( إ بررايت ولرري   بوتيرراص أو 

ىرو إك    (رن ىر ا الستراب وكاك الستراب حقيقةص  بواتص أاو أحدمها  (نهما يصد) عليو إلأحدمها( عنوان (نتزع (ن    (نهما وإن  اّلص 
ابالعتبرار و(نقلبراص اباقالبرو  اص أحد الستابٌن حقيقة فه ا العنوان قائم بس  (نهما على لرو االاترزاع ولري  اعتبراررص صررفاص وإال لسران (رهتنر

 ار ادلعتربين.(ع أن صد) عنوان أحد الستابٌن على    (نهما مما ال ينقلو بعدم اعتب
 العناوين ال ال ة: أقوامها، ادلوا ي (نهما، وأحدمها: ابدلقاراة بٌنويتهنح كل  أ  ر 

أ(ا إلأقوامها( فإاو (عٌن  بواتص، جمهول إ بااتص فيما إكا  ان أحدمها األقوه إلإك لده التساوي ال يصح الوصف أبقوامهرا( فهرو وصرف 
 .واقعاص، إن  نا جنهلوبواحد (عٌن (نهما قائم 

وأ(ا إلادلوا ي( فإاو وصف قرائم ممرا إك  ر  (رن اخلطرٌن (رواٍ  لسخرر ويسرتحي  أن يسرون أحردمها (روا رص لسخرر (رن اون عسر ، 
 ألن ادلتهنايفٌن (تسافئان قوة وفعالص.

ََ َأَحادممهمَإ ِّني ِ َأرَ إلوقولرو تعرا :  وأ(ا إلأحردمها( فإارو وصرف قرائم ممرا ايهنراص، ال يف ( ر  إلرأيرل أحردمها( ََ قَاا اِي َأْعِصارم َمْار ا َوقَاا
رم ِمْنهم  ز ا ََتْكملم الطَّياْ مما الل القرينة على أن أحدمها (بهم إ بااتص وحمدا  بواتص فادلىلار إليرو ىرو  (2إل(اآلَخرم ِّني ِ َأرَاِي َأْحِْلم فَاْوَق رَْأِسي خمباْ

أن إلادلوا ي (نهما( قائم ممرا مجيعراص بىلررط  ريء او  ب  يف (   إلبعت  أحدمها(، لسن فرقو عن سابقو ىو ،أحدمها خاصة أي (ا رآه
 .إن وقع (تعلقاص لف(ر. فتا(  بىلرط البدليةو  ،فقائم مما مجيعاص ال بىلرط (أحدمهاإلق  بىلرط االجتماع، وأ(ا ف

 وللبحث تتمة و(زيد توضيح، إبكن هللا تعا  فااتظر. 
 َمًَر  رَّجمَلْ ِ َأَحدممهمَا أَْمَكام ََي يَاْقِدرم َعَلَى َءْيءه َوومَو َكاَل َعلَاى َماْوَينم أَيْاَنَماا َوَضَرَب الل م إليف  (َأَحدممهمَاإلقولو تعا : سؤاَ متريين: 

َِ َوومَو َعَلى ِصَراطه مُّْسَتِقياه   (ن أي القبيلٌن؟ (3إل(يامَوجِ ههُّ ََي َيَِْت ِبَْْيه َوْل َيْسَتِوي ومَو َوَمن َيَْممرم ِِبْلَعْد
 ى دمحم وآله الطاورينصلى هللا علو 

َئاِن َفَشيْ  الشَّيْ إلإل: عليو السالمال اس(ام علي ق ٌء ََي َأََنلمهم دموَن َوْقِتِه  ٌء ِلَغْْيِي ََلْ أمْرَزْقهم ِفيَما َمَضى َوََي آمملمهم ِفيَما مَِقَي، َوَءيْ  ءم َءياْ
ِة السََّماَواِت َواأْلَْرِض فَِبَأيِ  َوذَ   .212حتف العقول: ص ((ْيِن َأفْاََن عمممِريَوَلْو َأْجَلْبتم َعَلْيِه ِمقموَّ

                                                           

 وىي أن اساسان وضع للسلي الطبيعي والفرا وضع لو (ع اخلصوصيات وادلىلضصات. (1إل
 .33سورة يوسف: آية  (2)
 .63سورة النح : آية  (3إل


