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 «معن ج اعدائهم ا لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
  . ثحث کشدین «ػلی ٍجِْ  »ٍ«  یقتعی» دسثبسُ دٍ جضء اص آى یؼٌییی است کِ ضاػٌَاى هَسد ثحث داسای اجّوبًؽَس کِ ثیبى ضذ 

 « اجزاء »کلمه 

 :ضذُ است احتوبل دسثبسُ هؼٌبی اجضاء ثیبى سِ هؼٌب ٍ سِ

اص اصَلییي ٍاسد ضذُ، هؼٌبی ػٌَاى هحل ثحث وبت ثؼعی لب کِ دس کٌهؼایي  ثبضذ؛ ؼجق«  اسقبغ التؼجذ ثِ ثبًیب »اجضاء ثِ هؼٌبی :1

هَجت اسقبغ ّویي هبهَس ثِ ثشای ثبس دٍم هی ضَد یب خیش؟ یؼٌی اگش کسی ًوبص ثب تیون خَاًذ،  اتیبى ثِ هبهَس ثِآیب  کِ،ایي است 

  ؟ثشای ثبس دٍم هی ثبضذ یب خیش ثب تیونًذى ًوبص بغ خَاػول اٍ هَجت اسق

بغ اسق» ثِ ایي هؼٌب یؼٌی. ثیبى ًطذُ است چٌیي هؼٌبیی ثشای اجضادس لغت  چَىٌبی اصؽالحی است هؼ یکاجضاء  اٍل ؼجق هؼٌبی

 ضذُ است. اضبسُ هحقق خشاسبًیجولِ  وبت ثؼعی اص اصَلییي اصدس کل « تؼجذ ثِ ثبًیبال

ست است اص ایٌکِ آیب اتیبى ثِ هبهَس ثِ هسقػ قعاب  ػجبػٌَاى هحل ثحث  ؼجق ایي هؼٌب«.  بغ القعباسق» اص ت: اجضاء ػجبست اس2

 هی ثبضذ یب خیش؟ 

اساقبغ اعػابدُ ٍ    »ثیبى ضَد کِ ػجابست اسات اص   ثشای اجضا، هوکي است هؼٌبی سَهی ّن اصَلییيات :  هؽبثق ثؼعی اص ػجبس3

  «.القعب

شای الحی ثا ؽاصثیبى یک هؼٌبی  دصذٌکِ اصَلییي دس ای الجتِ .ثشای اجضاء ثیبى ضذُ است دس کلوبت اصَلییي ًی سِ گبًِ ایي هؼب

وابع ٍقتای کلوابت اصاَلییي سا     ثحثی دیگش است ٍلی اج قبم تؽجیق، آى سا ثِ ایي هؼبًی تفسیش کشدُ اًذدس ه اجضاء ثَدًذ یب ایٌکِ

 .ُ استایي تفبسیش ثیبى ضذ ثشسسی هی کٌین هی ثیٌین ثشای اجضاء

  «.ٍ القعب لضٍم اعػبدٓ ٍ القعب یب اسقبغ اعػبدٓػذم :» 3«  بغ القعبقاس:» 2«  ًیببثاسقبغ التؼجذ ثِ :» 1

 نظر محقق خراسانی

جضاء دس اصؽالح فقْب ٍ ٍاصَلیَى ثاِ ّوابى هؼابًی    : إذٌذ ٍ هی فشهبیٌسا ًفی هی کٌ ثِ ؼَس کلی ّوِ ایي هؼبًی هحقق خشاسبًی

اء ثِ ثلکِ اجض ،ًذاسین یضاء یک اصؽالح خبصاصَل ٍ فقِ ثشای إجدش هی ثبضذ. ثِ ػجبست دیگش ایطبى هی فشهبیٌذ: دس لغَی خَ

ثؼعاب تؼجیاشات    َاسد هختلا  هتفابٍت اسات،   ها  سد«  هب یجضی ػٌِ »یؼٌی ،چَى هتؼلق اجضاء ٍلی هؼٌبی کفبیت کشدى هی ثبضذ

 . گًَبگًَی دس ایي ساثؽِ ثِ کبس ثشدُ هی ضَد
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ثلکِ صشفب دس  ،ًیستٌذ هؼبًی اصؽالحی اجضاء دیگش سِ هؼٌب آى یبى ضذ؛ن دس ٍاقغ ّوبًؽَس کِ ثیزیشثپ هحقق خشاسبًی سا ًظشاگش 

 اسقبغ التؼجذ ثِ ثبًیاب  »اجضاء ػجبست است اص :گفتِهثال کسی کِ  .بی لغَی دس هَظغ خبظ ثیبى ضذُ اًذم تَظیح ٍ تؽجیق هؼٌقبه

ٍ یاب ؼجاق هؼٌابی دٍم     هؼٌی کٌاذ  ل دس ثبس دٍمذم ًیبص ثِ تکشاس ػوکفبیت ػول ٍ ػ کفبیت سا ثِدس ٍاقغ کبًِ خَاستِ اجضاء ٍ  «

داخل ٍقات ٍ قعاب دس خابسج    ٍ یب ؼجق هؼٌبی سَم  کفبیت یؼٌی  اػبدُ دس  ٍقت عصم ًیست قعب دس خبسج ایي کِ ت یؼٌیبیکف

 . ٍقت سبقػ ضذُ است

ثاِ ّوابى هؼٌابی لغاَی     ، ثلکِ هؼٌبی خبصی ًذاسدجضاء إ سب دس فقِ ٍ اصَلاست اسب کِ قَل حق پس ؼجق ًظش هحقق خشاسبًی

  .هتؼلق اجضاء است ِی کجبس آى چیضتثِ اػ یؼٌی ،است « هبیجضی ػٌِ »ػتجبسثِ ا ،ٍتی کِ ٍجَد داسدباست ٍ تٌْب تف

 بررسی معنای اول

  (: م دٍم استقبه ثَغ ثِشهّش چٌذ اسبس ثحث  )ثحث هی کٌین، هسئلِ اجضاء دس دٍ صَست سد تینفسبثقب گ 

ِ  هجضی اص اهش خَدش هی ثبضذ ثبضذ یؼٌی آیب اتیبى ثِ هبهَس ثِ هی اهش خَدشثِ ًسجت ثِ  اجضاء هبهَس صورت اول:  يایا  ؟یب ًا

کسی کِ ًوابص ثاب    یؼٌی .داساجضاء هطکلی ًذثب ایي قسن اص  « بغ التؼجذ ثِ ثبًیبقسا »ػٌَاى ٍ ؛ یک هسئلِ ػقلی هحط استهسئلِ

 .اسات  «اسقبغ التؼجذ ثاِ ثبًیاب   »ضاء ثِ هؼٌبیهی تَاًین ثگَیین اج ایٌجب .هجضی است نوخَاًذ ًسجت ثِ اهش ثِ ًوبص ثب تی تیون هی

دیگاش عصم ًیسات ایاي ًوابص سا     خَاًذ  صثب ّوِ ضشایؽٍ ٍقتی ًوبص سا ثب تیون  است ًوبص ثب تیون ىثِ خَاًذ ی کسی کِ هبهَسیؼٌ

اهش هب سا هتؼجذ ثِ اتیبى ثِ  دیگش آى ٍ م سبقػ هی ضَدثشای ثبس دٍ ٍقتی هبهَس ثِ اًجبم ضذ اتیبى ثِ آى یؼٌی ثب تیون ثخَاًذ هجذداً

هتؼجاذ  شای ثبس دٍم ث ِ ًوبص ثب ٍظَ ضذُ است،کِ هبهَس ث ٍظَ خَاًذ دس حبلی وبص ثبًکسی کِ  یب .هبهَس ثِ ثشای ثبس دٍم ًوی کٌذ

هبهَس ثِ  تؼجذ ثِ آى ٍ ثشای ثبس دٍم ثِ کِ اتیبى ضَد ًسجت ثِ اهش خَدش هجضی است ّش هبهَس . لزاثب ٍظَ ًیست ىثِ ًوبص خَاًذ

  .اجضاء هطکلی ًذاسد دس قسن اٍل اص « التؼجذ ثِ ثبًیب اسقبغ »ٌبی اٍل یؼٌی. پس هؼسبقػ است

ُ تیون ثاَد حبلیکِ هبهَس ثِ ًوبص هغ ال سهثال کسی ًوبص ثب تیون خَاًذُ د هبهَس ثِ  ًسجت ثِ اهش دیگش هی ثبضذ اءاجض صورت دوم:

ایي ًوبص سج ٍقت، بچِ دس داخل ٍقت ٍ چِ دس خ ةا کشدى آذیاص پثؼذ حبل هی خَاّین ثجیٌین  دُ استجًَاٍ تشس صیشا آة دس دس

  ؟یب ًِ ، هی ثبضذثِ اهش ٍاقؼی اٍلی است ،ثب تیون هجضی اص ًوبص ثب ٍظَ کِ هبهَس ثِ

ثاشای   ذى ًوبص ثب تیون هسقػ تؼجذ ثِ ًوبص ثب ٍظًَبیص ایي است کِ خَاٌثذاًین هؼ « اسقبغ التؼجذ ثِ ثبًیب »اگش اجضاء سا ثِ هؼٌبی

ثب تیون  صهؼٌبیص ایي است کِ تؼجذ ثِ ًوب ًوبص ثب تیون هجضی است :گَیین ٍقتی هیدٍم  صَست دس ؼجق ایي تفسیش، .است ثبس دٍم

  .هسقػ تؼجذ ثِ ًوبص ثب ٍظَ است

 تَظیح ایي کِ: «.ثِ ثبًیب اسقبغ التؼجذ »دس « ثِ »ظویشضَد ثِ  یهشثَغ ه داسد کِ یک اضکبل ایي ٍلی

ثبلصلَٓ هغ التیون یسقػ التؼجذ ثبلصلَٓ هاغ  اعتیبى  »ایي هی ضَد دس هثبل ثبع« ثِ ثبًیب اسقبغ التؼجذ»ثیبى کشدین هؼٌبی آًچِ ؼجق 

دس  ؛سان اٍل های ضاَد   داخال دس ق ایي صَست  ون ثشگشدد، صیشاص ثب تیًوی تَاًذ ثِ ًوب « ثِ» ظویش دس حبلی کِ صیشا« التیون ثبًیب

 ن ثجیٌاین خاَاّی ثلکِ فشض هب ایي است کِ های  ،جینثسٌسا ي هبهَس ثِ ًسجت ثِ اهش خَدش ًوی خَاّین اسقبغ تؼجذ ثِ ای حبلیکِ

  .هسقػ است یب ًیست ٍاقؼی اٍلی آیبًسجت ثِ اهش 

ِ   ثِ ًوبص « ثِ » ثگَیین ظویش ٌییؼ ،ایي ظویش ثِ استخذام ثگیشین ایثبیذ هشجؼی سا ثش ًبچبساًپس  ثاِ   ثب تیون  ثش ًوی گاشدد ثلکا

  .است استخذام خالف ظبّش دس حبلی کِ .ی اٍلی هَسد ًظش استؼقثِ اهش ٍا ،شا هبهَس ثِصی .ثب ٍظَ ثش هی گشدد ًوبص
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صیشا ّن ضبهل اػبدُ هی ضاَد   ؛تؼجیش ٍ اصؽالح دٍم ٍسیغ تش ٍ اػن استسجت ثِ دس ٍاقغ ً«  اسقبغ التؼجذ ثِ ثبًیب »تؼجیش ّش چٌذ

 لزا ایي .خبسج ٍقت است کِ ػٌَاى قعب داسد. ّن ضبهل اى اػبدُ داسدّن ضبهل داخل ٍقت است کِ ػٌَ«  ثبًیبالتؼجذ ثِ » ،ّن قعب

 اُ اساتخذام یاک  بچابسین اص س هب ً هطکل سا داسد کِاهب دس ػیي حبل ایي  داسد ؼجیش دٍم ٍ اصؽالح دٍمی است کِ ًسجت ثِ تتهضی

خَد صیشا   «وبهَسثِ ثبًیببلتؼجذ ثلَسثِ هسقػ للوبهباعتیبى ث :»ًیست کِ ثگَیینح کٌین صیشا صحی ستسایي ظویش د ایهشجؼی سا ثش

ثبًَی اٍ الظبّشی هسقػ لالتیبى ثبلوابهَس  الؼی َاقالاعتیبى ثبلوبهَس ثِ ثبعهش » لکِ ثبیذ گفت:ب هقصَد ًیست ثؼهبهَس ثِ کِ قؽ آى

م ذااساتخ  اسجبع دّین ثلکِ ثبیذ هب رکش ضذِ کِ هقذّث سَاًین ثِ خَد لفظ هبهَتسا دیگش ًوی  « ثِ »ظویش« اقؼی اعٍلیثِ ثبعهش الَ

  « لیٍقؼی اعش الَاهبهَس ثِ ثبعه »اص تثگَیین هشجؼص ػجبست اسکٌین ٍ 
  بررسی معنای دوم:

عصهِ اخز کٌین  ثل ادا استبقدس ه سا کِ هؼٌبی ظبّشی قعب اگش .است «غ القعببقاس» «اجضاء»ٍم ایي ثَد کِ هقصَد اص اصؽالح د

ل ٍقات  دس داخ ولدیگش اص تکشاس ػاص ٍقت ثحث کٌین ٍ  جسخباس هبهَس ثِ دس شدس ثحث اجضاء تٌْب  پیشاهَى تک ى است کِ اش آ

لیکاِ  حب دس .دس خابسج ٍقات  ء هشثَغ است ثِ اتیابى ػوال   ضاثبیذ ثگَیین اص اٍل ثحث اج ثحثی ثِ هیبى ًیبیذ. ؼجق ایي اصؽالح 

ا سثخطص ایي است کِ اگش خبسج  ٍقت آة پیذا کشد آیب عصم اسات ایاي ػوال    ًذ یک یون خَاص ثب تباگش کسی ًو ت؛یسً ایٌؽَس

داخل ٍقت دستشسی ثِ  ٍ دس تیون خَاًذسی ًوبص ثب اگش ک بص سبقػ است اهؼجق ایي ػٌَاى هی گَیذ ًوبکِ  دّذ یب ًِ مبسُ اًجبدٍث

ضاذ، دسحبلیکاِ    ذضاء ضبهل ایي هَسد ًخَاّضَد ٍدیگش ثحث اجایي هَسد اص ضوَل ثحث خبسج هی  ؟کٌذ ثبیذ چِ کشد   پیذا آة

  ایي ّن داخل ثحث است.

َستی ل دس ػٌَاى ثحث ضَد ٍ آى ّان دس صا  خشاس ػول دس داخل ٍقت ّن ثِ ًَػی داثگَیین تک یک صَست هوکي است ستٌْب د

 ثبس هؽلق اًجبم فؼل ثشایثبضذ یؼٌی فؼل ثبًَی  ٍ بی هؽلقٌقعب ثِ هؼ ِلکهتؼبسف ٍ هصؽلح ًذاًین ثبی ٌاست کِ هب قعب سا ثِ هؼ

 یلفظا اى ثحاث اص  ًَوی تاَاًین دس ػٌا   هب ٍ ثشای قعب هتؼبسف ًیست ٌبهؼ يایٍلی هطکل آى ایي است کِ  .دٍم اسوص قعب است

 .قبثل قجَل ًیستؽالحی اٍل ٍ ًِ دٍم بی اصٌلزا ًِ هؼ .ضذُ اسادُ ستفبدُ کٌین کِ هؼٌبی غیش هتؼبسفی اص آىا

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


