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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  ااهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
 صویر بحث ت

ثؼذ اس ثیبى هفبد قبػذُ عْبرت، ًَثت ثِ ثحث اس اجشاء در قبػذُ عْبرت هی رسذ. ّوبًغَر کِ ثیبى ضذ فزض ثحث جبیی است کِ 

ت حکمن   استٌبد قبػذُ عْبرِ ث ثب لجبسی کِ هطکَک الغْبرُ ثَدُ، اسبس قبػذُ عْبرت اًجبم دادُ، هثل ایٌکِ ػولی را ثز ضخصی

را ثب لجبس ًجس  ًوبس کِ ایي لجبس ًجس ثَدُ ٍ ؛ ٍلی پس اس هذتی هؼلَم گزدیذًوبس خَاًذُثب آى عْبرت در آى جبری ًوَدُ ٍ 

س هبهَر ثِ ٍاقؼی اٍلی کِ ًوبس ثب هجشی ا خَاًذُدر لجبس ثِ ظبّز عبّز  ی کِبسػول اٍ ٍ ًو است کِ آیبایي  خَاًذُ. حبل سَال

  است هی ثبضذ یب خیز؟ س عبّزلجب

ثب ٍجَد توبم ضزایظ ًوبسش  ٍحکن ثِ عْبرت ظبّزی لجبس خَد ًوَدُ  ثب جزیبى قبػذُ عْبرت ػوذُ هسئلِ ایي است کِ هکلف

َة است در آى ٍقت یکی اس ضزایظ اصلی ًوبس کِ عْبرت ثکِ  ٍ هطخص گزدیذٌَى خالف آى ثبثت ضذُ را ثِ جب آٍردُ ٍلی اک

  صَرت ًوبس اٍ صحیح است ٍ هجشی اس اهز ٍاقؼی اٍلی هی ثبضذ یب خیز؟هَجَد ًجَدُ، آیب در ایي

 اقوال 

   قول اول: عدم اجزاء)محقق نایینی( 
 اًذ.ثِ چٌذ دلیل توسک کزدٍُ ثزای اثجبت هذػبی خَد قبئل ثِ اجشاء ضَین  ایطبى هؼتقذ است در هَرد قبػذُ عْبرت ًوی تَاًین

  هَرد قبػذُ عْبرت ثیبى ًوَدُ است. ریگز ایطبى چٌذ اضکبل ثِ اجشاء دثِ تؼجیز د
 دلیل اول

 قبػذُ ضَد، ثِ سَْلت سپزی هکلف هزثَط ثِ اهَرایٌکِ ضبرع ثِ جْت ٌی قبػذُ عْبرت در هقبم تسْیل ثز هکلفیي ٍارد ضذُ، یؼ

اس حبلت ضک خبرج ضمَد   کِیٌٍ ًجبست هطکَک است ثزای ا. یؼٌی ضخصی کِ لجبسص اس حیث عْبرت را جؼل ًوَدُ عْبرت

هکلف راّی ثزای کطف ٍاقغ ًذارد ٍ اس عزفمی ًیمش    سیزا فزض ایي است کِ ،ًوبًذ جؼل ضذُ تب در حیزت ثزای اٍ قبػذُ عْبرت

کمِ در   یلجبسم  عْمبرت ثِ تب ثتَاًذ حبلت سبثقِ آى را استصحبة کٌذ. هثال هکلف ًسجت  در هَرد هطکَک ًذاردسبثقِ ای  تحبل

ثِ جْت ایٌکِ کبر هکلفیي را آسبى کٌمذ قبػمذُ     ضبرع .ى ثب آى را داردخَاًذ سبوً اس عزفی ًیش قصذٍ اختیبر دارد ضک هی کٌذ 

 پیذا ضَد.  آًبىثزای  تکزدُ تب سهبًی کِ ػلن ثِ ًجبست ربثز اسبس آى حکن ثِ عْهکلفیي  ثزای آًْب جؼل کزدُ تب ت راعْبر

کطمف   ثمزای آًمبى   ًوبس خَاًذ ٍ ثؼذدر لجبس هحکَم ثِ عْبرت ثِ استٌبد قبػذُ عْبرت هب ًحي فیِ اگز هکلف در  ثز ایي اسبس

کمِ   یلجبسم  درز اس هکلف سَال ضمَد کمِ چمزا    اگدر ایٌصَرت  لجبس ًجس ثَدُ؛ سی کِ اتیبى کزدُ ثببًو ٍ هؼلَم ضذخالف ضذ 
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َاضغ قمزار  هقبػذُ عْبرت را ثزای ایي  ضبرع  : ثب تَجِ ثِ ایٌکِگَیذث تَاًذهی تَ هطکَک ثَدُ ًوبس خَاًذی اٍعْبرتص ثزای 

ٍاقغ یک ػذر اسمت ٍ   رقبػذُ عْبرت دپس  .خَاًذمخَد را ًوبس  خَد کزدم ٍلجبس  ًیش ثز اسبس آى حکن ثِ عْبرتهي  دادُ،

. حمبل  جؼل ضمذُ  ایي قبػذُ ثزای هحذٍدُ سهبًی کِ هکلف ضک دارد ٍلی ًکتِ هْن ایي است کِ پذیزفتِ استایي ػذر اس هکلف 

ی کِ ًوبسثؼذ اس ثز عزف ضذى ضک هؼلَم  ضذ کِ آى لجبس ًجس ثَدُ، اکٌَى ثؼذ اس ثبثت ضذى ًجبست لجبس ثِ چِ دلیل ثگَیین 

لف درست هی کٌذ هزثَط ثِ سهبى ضک اسمت  ػذُ عْبرت ثزای هکػذری کِ قبسیزا هقجَل است؟ هکلف ثب لجبس ًجس خَاًذُ  

ص ًجس کِ هؼلَم ضذ لجبس خَاًذُ ثِ خبعز قبػذُ عْبرت هؼذٍر ثَدُ. اهب اکٌَىًوبس ًجس ى سهبى ثب لجبس یؼٌی هکلف اگز در آ

 .اػبدُ ٍ قضب را ثزای اٍ ًفی کٌین عْبرت قبػذُ تَاًین ثِ استٌبدیوثَدُ ً

 سهمبى ی تَاًمذ ػقمبة را در   هم است در ٍاقغ تٌْب  م تسْیل ٍارد ضذُقبت چَى در هربعْ قبػذُیي ضذ کِ ا لیل اٍلپس خالصِ د

ی کِ هکلف ثَاسغِ ضکی کِ در عْبرت لجبسص داضت ًوبسش را ثب عْبرت ظبّزی خَاًذ ٍلی اکٌَى ثؼمذ  سهبً ضک ثزدارد یؼٌی

 .اس ثزعزف ضذى ضکص ثبیذ ًوبسش را اػبدُ یب قضب کٌذ
 دلیل اولبررسی 

اس هحقق ًمبییٌی   هٌظَرلکي  در اهز هکلفیي ٍارد ضذُ هَرد قجَل است،تسْیل  :  قبػذُ عْبرت جْتایٌکِ هحقق ًبییٌی فزهَدًذ

  ػذر درست هی کٌذ چیست؟هکلف  ؼذر است ٍ ثزایفزهَدًذ: قبػذُ عْبرت هایٌکِ 

هکلف در عْبرت ٍ ًجبست ضک داضتِ ثبضذ ٍ در سهبى کِ ز است جتهؼ عْبرت فقظ تب سهبًی قبػذُ کِ ایطبى ایي ثبضذاگز هٌظَر 

قبػذُ عْمبرت   ی کِ هکلف ثِ استٌبدًسیزا سهب ؛ سخي درستی است.ًذارد یاػتجبر تربقبػذُ عْ دیگزضک ٍ حصَل یقیي سٍال 

َ  ثَدُ، اهب اکٌَى کِ کطف خالف ضذ ٍ هؼلَم ضذ کِ لجبسثزایص هؼتجز قبػذُ عْبرت  ، ًوبس خَاًذُ  قبػمذُ دُ دیگمز  اٍ عبّز ًجم

 .اػتجبری ًذاردثزای اٍ  عْبرت

هکلف ضک  پس اگز ، قبػذُ عْبرت ثزای هکلف هؼذریت هی آٍرد.استوزار داضتِ ثبضذهکلف  تب سهبًی کِ ضک ثِ ػجبرت دیگز

عْبرت  قبػذُ ، سیزا در آى هَقغ ًیستاٍ ت در ظزف ضک رْبجزیبى ع ی اسهبًؼ ثِ ًجبست ثَة خَد کٌذ، یقیي سائل ضَد ٍ اٍ

هخبلفمت ثمب تکلیمف در     ثِ تکلیفص ػول کزدُ؛ لذا ثِ جْمت  ى سهبىدر آ بى جزیبى قبػذُ توبم ثَد. لذا هکلفٍ ارک جزیبى داضتِ

 ػقبة ًوی ضَد.  کِ اکٌَى اس ثیي رفتِ ظزف ضک

د را اػبدُ یب قضب کٌمذ  ضَد ٍلی ثبیذ ػول خَتکلیف در آى سهبى ػقبثی هتزتت ًویٍاقؼی ثز هخبلفت اهب اگز هقصَد ایي ثبضذ کِ 

ثمِ ّومبى    ، ثِ ایي هؼٌب کِ اٍ هکلف ثَد ًوبس را در سهبى ضمک هؼذر است ثگَیین هکلفتَاًین هیچگًَِ  .است ایي هحل اضکبل

. اثز ثمَدُ ثزای اٍ کطف خالف ضذُ آى ًوبسی کِ در سهبى ضک خَاًذُ ثی  یت در لجبس ثب عْبرت ظبّزی ثخَاًذ ٍ اکٌَى کِتزت

ِ    ؟جبری ضذُ ّیچ  فبیذُ ای ًذارد ظبّزی کِ در لجبس اٍ ثَاسغِ قبػذُ عْبرتآیب عْبرت  ت اگمز عْمبر   قجال ًیش ثیمبى ضمذ کم

 رت ظبّزی لغَ است.بعْ ًذارد سیزا در ایي صَرت جؼلتَاًین ثگَیین اثزی ظبّزی ثب قبػذُ عْبرت ثبثت ضَد ًوی

ضمَد.   تزی ًیش هتزتم َّد ثز عْبرت ظبٍاقؼی هتزتت هی ضت ربیي است کِ ّوبى اثزی کِ ثز عْاهٌظَراس عْبرت ظبّزی  پس

 زی استّت ظبربعْ لجبسص هحکَم ثِ اکٌَى ًیش کَِاًست ثب آى لجبس ًوبس ثخَاًذ تب هیؼاقٍ ثَد ٍ زّیؼٌی اگز کسی لجبسص عب

 .هی ثبضذًیش اهکبى پذیز ی زّبرت ظبْکِ اس آثبر عْبرت ٍاقؼی است ثب ع سٍرٍد ثِ ًوب . یؼٌی اهکبىثخَاًذ سبآى ًو تَاًذ ثبهی
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بس را تَسؼِ دّمذ ثمِ   هؼتجزُ در ًوضزایظ دایزُ  ترثب جؼل قبػذُ عْب ضبرع  ت ٍاقؼی ثزای ًوبس ضزط ثبضذ ٍربعْ ایي ٍقتیثٌبثز

 است ضذُ ػولی توبم اتیبىزی ّت ظبْبرهستٌذ ثِ ایي عپس ػولی کِ  ؛ضذ سبتَاى ٍارد ًوی ًیش هیزّت ظبربعْایي هؼٌی کِ ثب 

  .ًبتوبم است عجق ثیبى اٍل لذا ایي دلیل .اجشاء ضَین قبئل ثِ ػذم َدُ، حبل ثِ چِ دلیلث هَال تَربثق دسهغ ٍ

 «الحوذ هلل رة الؼبلویي»


