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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  ااهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
  .ثزرسٖ کزدٗن الغْبرٓ، اصبلٔ الحل٘ٔ ٍ اصل ثزائت را اصبلٔ اجشاء هسئلِدر 

 در اصل اشتغال اجزاء 

بٕ اصل اضتغبل ٍ در هؼٌاگز  رسذ.ذ دٗگز ًَثت ثِ ثحث اس اجشاء ًوٖکٌ ٖجبٖٗ کِ اصل اضتغبل جزٗبى پ٘ذا هثِ عَر کلٖ در 

 ا هٖذ٘بى پٗاصل اضتغبل جز ً٘ن هسئلِ اجشاء را در هَاردٕ کَِاتهطخص هٖ ضَد کِ ًوٖ الت کٌ٘ن کبهقثحث اس اجشاء د هفَْم

  چَى: .دّ٘ن رکٌذ هَرد رس٘ذگٖ قزا

ذ آٗب کطف خالف ضد ٍ سپس اء کِ اٍل ثحث ً٘ش ثِ آى اضبرُ کزدٗن اٗي است کِ اگز کسٖ ػول را ػلٖ ٍجِْ ات٘بى کزشهؼٌبٕ اج

ٗک اهبرُ ٗب  ِاً ثهستٌذ اٌٗکِ ػول راػلٖ ٍجِْ ات٘بى کٌذ ٗؼٌٖ را  گَٗ٘ن ػولکِ هٌٖاٗ شٕ اس ٍاقغ هٖ ثبضذ ٗب خ٘ز؟هجاٍ ػول 

اً  هؼلَم ضَد کِ ثؼذٍ ى کٌذ برا ات٘ ضزط ٗب جشء اصل ثزائت ػول را ثذٍىثز اسبس توبم اجشاء ٍضزاٗظ آى ات٘بى کٌذ. هثال  اصل ثب

  اس اهز ٍاقؼٖ هٖ ثبضذ ٗب خ٘ز؟ اٗي ػول اٍ هجشٕ ٘نثجٌ٘ َاّ٘نخهٖ آى ضئ جشء ٗب ضزط تکل٘ف ثَدُ.

ٍ ّز  کٌذهٖ دّذ ات٘بى در تکل٘ف را  کِ احتوبل هذخ٘لتصشٕ  هکلف ّز چ٘فزض اٗي است کِ  ضتغبل ّندر هَارد جزٗبى اصل ا

ل٘تِ فٖ هبهَر ثِ ٍ االت٘بى ثوب ٗحتول هذخ» اضتغبل ٗؼٌٖ اصل . ثِ ػجبرت دٗگزچِ کِ احتوبل هبًؼ٘ت آى را هٖ دّذ تزک کٌذ

پ٘ذا ًوٖ کٌذ. سٗزا ّوبًغَر کِ ث٘بى ضذ کطف  خالف هؼٌبهسئلِ کطف  در اصل اضتغبلپس اسبسب . « تزک هب ٗحتول هبًؼ٘تِ ػٌِ

را ثذّذ اهب هثال ثِ استٌبد اصل ثزائت هذخل٘ت آى را ًفٖ کٌذ ثن اًکطف اًِ  ٖ است کِ هکلف احتوبل هذخل٘ت چ٘شٕخالف جبٗ

 لکي ثؼذا ثزإ اٍفٖ کزدُ را ً دادُ اهب ثب اصل ثزائت هبًؼ٘ت آىرا هٖ احتوبل هبًؼ٘ت چ٘شٕ ٗب هثال هکلفثِ لوبهَرداخل فٖ ا

دٗگز کطف  اًجبم هٖ دّذرا  کٌذ ٗب آىٖرا تزک ه تٌبد اصل اضتغبل چ٘شٕثِ اس در جبٖٗ کِ هکلفاهب  .است کطف خالف ضذُ

، تزک کزدُ دادُ ٍ ّز چِ کِ احتوبل هبًغ ثَدًص ثَدُ را اًجبم را هٖ دادُ ثَدًص ثِزا ّز چِ کِ احتوبل هبهَرخالف هؼٌب ًذارد سٗ

ز گکِ در اصل اضتغبل کطف خالف هؼٌب ًذارد، دٗ ء، کطف خالف است ٍ اس آًجبئلِ اجشاٗکٖ اس ارکبى هس کِ لذا اس آًجب

 .خَدثخَد هؼٌبٕ اجشاء در اصل اضتغبل هٌتفٖ هٖ ضَد

 الة التخییراجزاء در اص

عَر ً٘ست کِ در آى هبًٌذ اصبلٔ الجزائٔ  اٗيٍ ٗک اصل ػقلٖ است  ٍاقغ هٖ ضَد اصَل ػولِ٘ هَرد ثحث راصل تخ٘٘زٕ کِ د 

لکي آى تخ٘٘ز غ٘ز  ؛ٗک قسن اس تخ٘٘ز، تخ٘٘ز ضزػٖ هٖ ثبضذ ثلِ. ضَٗن ػقلٖ ٘ز٘اصبلٔ التخبئل ثِ دٍ قسن اصبلٔ التخ٘٘ز ضزػٖ ٍق
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هخ٘ز ثِ  هکلف ،کِسِ گبًِ در ثبة رٍسُ  است اتکفبر ل. هثاست ثِ ػٌَاى ٗک قسن اس اصبلِ التخ٘٘ز التخ٘٘ز ضزػٖ اس اصبلٔ

 خَاًذى ًوبس. ث٘ي قصز ٍ اتوبم  هکبًْب هکلف هخ٘ز است ٕ کِ در ثؼضٖ اسردهَاٗب  کفبرُ استن سِ قس اًتخبة ٗکٖ اس

اس ثحث هب خبرج  ٍهحل ثحث هب ً٘ست  اٗي قسن کِتکل٘ف هب را هخ٘ز کزدُ در اًجبم اس هَاقغ خَد ضبرع ثؼضٖ  ثِ ػجبرت دٗگز:

 راى ث٘ي هحذٍرٗي است. دٍت کِ ٗک اصل ػقلٖ است ٍ هَضَع آى هَارد ٕ اسالتخ٘٘ز بلٔاص ثبضذ. سٗزا ثحث هبهٖ

  ثحث اجشاء در اصبلٔ التخ٘٘ز در دٍ هقبم هتصَر است:ثز اٗي اسبس 
 مقام اول

کِ وبس جوؼِ ٍ حزهت آى ًاهز داٗز هٖ ضَد ث٘ي ٍجَة  کِ ک فؼل هثل ًوبس جوؼِ استراى ث٘ي هحذٍرٗي در راثغِ ثب ٗگبّٖ دٍ

جوؼِ را اًجبم دّذ ٍ ًوبس ظْز را تزک کٌذ ٗب ًوبس ظْز را ٗب ثبٗذ ًوبس  جوغ دٍ عزف ثزإ هکلف هقذٍر ًوٖ ثبضذ. ٗؼٌٖ هکلف

 ثخَاًذ ٍ ًوبس جوؼِ را تزک کٌذ.

 .ذرسثحث اجشاء ًوًَٖثت ثِ ِ ضذ، دٗگز ة ٍحزهت ًوبس جوؼاگز اهز داٗز ث٘ي ٍجَ. هثال ستء ً٘شاجبٕ ثحث اجدر اٗي قسن 

 صَرت اًجبم ٗب تزک ػول اجشاء . لکي ثبٗذ دٗذ درکٌذٖدّذ ٗب تزک هاًجبم هٖ را رست ٗب اٗي کبج ً٘ربدٍ حبل خاس هکلف سٗزا 

طف خالف در ک سپس ثزإ اٍ کطف خالف ضَد، اٗيًوبس جوؼِ را ثخَاًذ  را اًجبم دّذ ٍػول  ؟ سٗزا اگز هکلفدارد ٗب ًِهؼٌب 

ثزإ ثحث اس اجشاء هٖ صَرت جبٖٗ  اٗي رب هکلف هزتکت آى ضذُ. آٗب دهوؼِ حزام ثَدُ اس جت کِ ًوباٗي فزض ثِ اٗي هؼٌبس

صَرت کطف خالف هجشٕ اس  راٗي است کِ ػول هکلف ددر اجشا ثحث  رجبٖٗ ثزإ ثحث اس اجشاء ً٘ست. سٗزا دثبضذ؟ قغؼب 

حزام است دٗگز جبٖٗ ثزإ ثحث اس اجشاء ًوٖ هٖ کٌ٘ن ػول هکلف ٍاقؼب پ٘ذا هٖ ثبضذ ٗب خ٘ز؟ حبل در جبٖٗ کِ ٗق٘ي ٍاقغ 

ٍ دٗگز ثحث اس کفبٗت اس ػول  ضذُ است تهزتک رالف ػولٖ کهاٗي فزض در ًجبم هٖ دادُ در حبل٘کِ چَى ًجبٗذ ػول را ا هبًذ.

 هؼٌب ًذارد. ثِهبهَر

ف خالف ضذ ثبس ّن اجت ثَدُ را تزک کزد ٍ سپس ثزاٗص کطٍ إ کِ ًوبس جوؼِ هکلف ثِ دل٘ل حزهت اخذ کزد ٍ اگزّوچٌ٘ي 

پس در فزض دٍراى ثحث اس اجشاء هؼٌٖ ًذارد سٗزا اٍ اصال ػولٖ اًجبم ًذادُ تب ثخَاّ٘ن ثگَٗ٘ن آٗب ػول اٍ هجشٕ ثَدُ ٗب خ٘ز؟ 

 ث٘ي هحذٍرٗي در جبٖٗ کِ خَد ػول هحل ضک ثبضذ اسبسب جبٖٗ ثزإ ثحث اجشاء ً٘ست.
 مقام دوم

ٗب  آٗب فالى ضٖ جشء هبهَرثِ است اجشاء ػول است هثل اٌٗکِ هکلف ضک هٖ کٌذ ٍرٗي ًسجت ثِ جشٖٗ اسى ث٘ي هحذراگبّٖ دٍ

 ؟ثِهبًغ هبهَر

  رت تصَٗز هٖ ضَد:اٗي جب دٍ صَ

 ات٘بى ػول ٗک ثبر ثب جشء در اٌٗصَرت ٍظ٘فِ هکلف ثؼذ اس ضک، ًحَٕ است کِ قبثل٘ت تکزار دارد. ػول ثِ اول: فرض

اس هحل ثحث  ٍوٖ ثبضذ ً اصبلٔ التخ٘٘زػجبرت دٗگز اٗي هَرد اسبسب اس هَارد  ثِ .هطکَک ٍ اخزٕ ثذٍى آى جشء هطکَک است

  .داخل در اصل اضتغبل ٍ احت٘بط هٖ ضَد ٍ ذضثبهٖ خبرج 

 در اٌٗصَرت جبٕ اٗي ثحث هٖ ثبضذ کِ اگز هکلفٖ اهزش هزدد ث٘ي ٘ت تکزار ًذارد.قبثل ثِ ًحَٕ است کِ ػول فرض دوم:

  ثبضذ، ٍظ٘فِ اٍ چ٘ست. ػول خبل٘ب ػي الطٖ ثِ ػٌَاى الوبًغ ضٖ ثِ ػٌَاى جشء ٗب ات٘بى ثِ آىهطتول ثز  ،ات٘بى ثِ ػول
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هطکَک  جشء هستٌذ کزدُ آى را ثبتخ٘٘ز  اصل ص را ثِػولدر حبلٖ کِ  در هب ًحي فِ٘ جبٕ ثحث اس اجشاء هٖ ثبضذ سٗزا هکلف

ً٘ش هبًؼ٘ت  ثزإ هبهَرثِ ثلکَِدُ جآى ضٖ ًِ تٌْب جشء ػول ً کِ ُات٘بى هٖ کٌذ؛ لکي ثؼذ اس ات٘بى ػول ثزإ اٍ کطف خالف ضذ

هجشٕ اس اهز ٍاقؼٖ کِ فبقذ آى جشء  حبل هٖ خَاّ٘ن ثزرسٖ کٌ٘ن کِ اٗي ػولٖ کِ هطتول ثز آى جشء هوٌَػِ ثَدُ ،داضتِ

 هطکَک است هٖ ثبضذ ٗب خ٘ز؟

: گَٗذب اصل تخ٘٘ز ثبثت هٖ ضَد اٗي است کِ ػقل هٖٗؼٌٖ ًْبٗت چ٘شٕ کِ ث .است ِت ػقل٘ئثزا هسئلِ هَرد ثحث دق٘قب هبًٌذ

حبى ثز ّن ًذاضتٌذ ٍ ّز دٍ ثب اس دٍ عزف رج چبرُ إ جش تخ٘٘ز ًذاضتِ سٗزا ّ٘چ کذام  ٌ٘ي ضزاٗغٖ قزار گزفتِهکلفٖ کِ در چ

ػقل در ٍاقغ راّٖ را پ٘ص رٍٕ  . لذاًذٖ هبًوثزإ هکلف ثبقٖ تزک ًجَدًذ پس راّٖ جش تخ٘٘ز ّز دٍ قبثل  ن قبثل اًجبم ٗبّ

 هکلف 

  .را ثگ٘زد هکلف ةٍ جلَٕ ػقبة ٍػذا دّذگذاضتِ کِ اٍ را اسگزفتبرٕ ًجبت 

چ٘شٕ  ّوبىهٖ ثبضذ. اٗي هغلت غ اقثگَٗ٘ن اٗي ػول هجشٕ اس ٍٍ  اجشاء را استفبدُ کٌ٘ن ِلس حکن ػقل هسئاتَاً٘ن ًوٖ ثٌبثزاٗي

ثز هَال تَجِ٘ هٖ کٌذ؛ ثزاهخبلفت اٍ را در ث٘بى ثزإ هکلف ػذر درست هٖ کٌذ ٍ قجح ػقبة ثال است کِ در ثزائت ػقلٖ گفت٘ن کِ

تَاًذ اٗي صَرت ً٘ش ػقل ًوٖ رقبثل استفبدُ ً٘ست. لذا د اس اٗي دل٘ل ًذارداػبدُ دارد ٗب  ٌکِ ػول ات٘بى ضذُ تَسظ هکلفاٗ هبا

ٍ هغبثق ثِ ػلٖ ٍجِْ  رجشاء ضَٗن، سٗزا هبهَثبٗذ قبئل ثِ ػذم ا َرت ً٘شدر اٌٗص ثِ اجشاء ٗب ػذم اجشاء کٌذ. ثز اٗي اسبس حکن

 بى ًطذُ است.ات٘خَاست هَال 

 «الحوذ هلل رة الؼبلو٘ي»


