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: هقذهه 
اها دس ػيي حال حاٍي  تَدُ،لاػذُ استصحاب تِ ػٌَاى يه اصل ػولي، گشچِ اصلي شٌاختِ شذُ ٍ تسياس خشواستشد 

اص جولِ . سَي تضسگاى ػلن اصَل دس ششايط ٍ ضَاتط جشياى ايي اصل هْن است هٌالشات ٍ هٌاصػات فشاٍاًي اص

دس ( سُ)اص ًظش شْيذ صذس . حَل اسواى استصحاب است ؛خَسد تِ چشن هي ،هٌاصػاتي وِ دس ايي فصل اص اصَل

تش سوٌيت ايي وِ دٍهيي سوي سا شه دس تماء داًستِ ٍ دٍ لضيِ سا هتفشع  ،ٍجَد داشتِ تاشذچْاس سوي  تايذ استصحاب

: وٌذ وِ ػثاستٌذ اص هيشه 

ػذم جشياى استصحاب فشد هشدد؛ (الف

. صهاى هتيمي گاّي هتصل ٍ ساتك تش صهاى هشىَن است ٍ گاّي هشدد تيي صهاى هشىَن ٍ لثل اص آى است( ب

ا تياى خَاّين شًَذ س خشداختِ ٍ هٌالشات ٍ هثاحخي وِ تش ايي فشع هتشتة هي فشع اٍل،دس ايي دسس تِ تَضيح ٍ تشسسي 

 .ًوَد
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: درسهتن 
:  ٍ تتفشع على سوٌية الشه في الثماء لضيتاى]

... [    اى االستظحاب اليجشي في الفشد الوشدد، ٍ ًمظذ تالفشد الوشدد حالة المسن الخاًي هي استظحاب الىلي :األٍلى

 افشاد أهىي إجشاء استظحاب الفشد الوشدد علىاى اآلحاس الششعية إرا واًت هتشتثة على ٍجَد االفشاد توا ّي : ٍ لىي لذ يمال

.  اًِ على إجوالِ يشه في خشٍجِ هي الوسجذ فيستظحة: إجوالِ، تاى ًشيش إلى ٍالع الشخض الّزي دخل الوسجذ ٍ ًمَل

لى ول في الثماء ع ًجذ شىاًاالفشاد تعٌاٍيٌْا التفظيلية ال ٍ لىي الظحيح اى ّزا االستظحاب ال هحظل لِ، ألًٌا حيٌوا ًلحظ

 .يحتول تماء صيذ تحسة الفشعتمذيش، إر ال
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  استصحاب فرد مرددراه حلي براي جريان 

ٍ اص آحاس هتفشع تش شه دس تماء تَدُ  لاعذُ استظحاب، يىي اص اسواى( سُ)طذس شْيذ ديذگاُاص تحج ها دستاسُ ايي تَد وِ 

 .استظحاب فشد هشدد است جشياى، عذم ايي شهسوٌيت 
( سُ)شْيذ طذس دس هطالة پيش گفتِ تياى شذ وِ تَاى استظحاب جاسي ًوَد يا خيش؟  ُ آيا دس فشد هشدد هيلِ ايي است نأهس 

اگش احش وِ  تِ ايي تياى  ؛تشخي لائل تِ جشياى ايي ًَع استظحاب ّستٌذ اها .استهعتمذ تِ عذم جشياى استظحاب دس فشد هشدد 

 ؛ٍجَد ًذاسد شىلي دس جشياى استظحاب فشد هشدد توام است ٍ م ،اباسواى استظحتوا ّي فشد تاشذ،   ششعي هتشتة تش فشد

.  تش فشد هتشتة است ششعي ّن طثك فشع، احش ٍٍ شه دس تماي فشد داسين  تِ حذٍثعلن  چشاوِ

توضيح بيشتر در ضون يک هثال  

م اگش يوي ًزس هيهخال، تشاي  ؛يًِ تش هظاديك ولاحش ششعي هتشتة تش خظَص افشاد توا ّي افشاد تاشذ وِ  وٌين هيفشع 

.  ميدس هسجذ تَد دٍ دسّن طذلِ تذُ يا خالذ خظَص صيذ

داخل هسجذ شذُ تَد دس  ،استم فشدي وِ صيذ يا خالذ يداى هي. هَضَع احش ششعي است يا خالذ توا َّ خالذ، صيذ توا َّ صيذ

االى دس هسجذ  ُ تِ طَس لطع، صيذتا ووي تأهل سٍشي است ن. ايي فشد داخل هسجذ استٌَّص م وِ يوي حال حاضش شه هي

. ّن چٌاى دس هسجذ تاشذ ،خالذ احتوال داسدًيست اها 

حشاص اص طشيك استظحاب هَضَع ايي احش ششعي سا اشَد  آيا هي ،ٍلتي وِ احش ششعي هتشتة تش خظَص صيذ يا خالذ است 

  :لاتل تشسسي استچْاس استظحاب  ًوَد يا ًِ؟ دس ايٌجا

. دس حال حاضش تيشٍى اص هسجذ استيميي داسين وِ  صيشا  ؛اسي ًيستاستظحاب خظَص صيذ د. 1

تِ  .صيشا ّشچٌذ احتوال ٍجَد اٍ دس هسجذ ّست اها يميي تِ حذٍث اٍ دس هسجذ ًذاسين ؛ّن جاسي ًيست استظحاب خالذ. 2

وذام  حذٍث ٍ ٍسٍد ّيچ اها يميي تِ ًذ،ٍاسد هسجذ شذُ ايا خالذ صيذ ايي احتوال ٍجَد داسد وِ  ،تياى ديگش تِ حسة فشع

. ًذاسين

يعٌي يميي تِ حذٍث ٍ  ،اص ًاحيِ سوي اٍلدس ايي هَسد،  .ًذاشتِ تاشينواسي تِ هظذاق  ٍ جاسي وٌينولي اًساى استظحاب  .3

دس  .ٍجذاًي استاٍ اهشي  يشه دس تما ٍصيشا يميي تِ حذٍث اًساى  ؛ ًذاسدٍجَد هشىلي  يعٌي شه دس تماء، ،دٍمسوي 

تش ولي اًساى هتشتة  ششعي وِ احش تَدفشع ها ايي ششعي است ٍ تشتة احش  وِ ستحظاب سوي چْاسهي ّن داسداحالي وِ 

تٌاتشايي استظحاب ولي اًساى دس فشع ها تِ دليل فمذاى احش ششعي  . لذ هتشتة استتلىِ تش خظَص صيذ يا خا ، ًيست

.  جاسي ًيست

فشدي وِ  . استظحاب وٌين د فشدي سا وِ دس ٍالع تِ هسجذ سفتِ تَدٍجَيعٌي  استظحاب آخش استظحاب فشد هشدد است؛. 4

ها هشددين وِ صيذ  ،اها ،دس ٍالع صيذ ٍاسد هسجذ شذُ است تشاي هخال، ،اها دس ديذ ها هشدد است ،است م ٍالع هشخضعالَدس 

م است؛ ّن يميي تِ حذٍث داسين توا ،صيشا اسواى استظحاب ؛تَاى استظحاب ًوَد تشخي دس ايٌجا هعتمذًذ وِ هي. تَد يا خالذ

.  وِ احش ششعي طثك فشع، ٍجَد داسد ّن شه دس تماء ٍ ّن ايي
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 تطبيقيو نکات  عربيهتن 

:  ٍ تتفشع على سوٌية الشه في الثماء لضيتاى]

[   ...  اى االستظحاب اليجشي في الفشد الوشدد، ٍ ًمظذ تالفشد الوشدد حالة المسن الخاًي هي استظحاب الىلي :األٍلى

أهىي إجشاء استظحاب الفشد الوشدد  (1) اى اآلحاس الششعية إرا واًت هتشتثة على ٍجَد االفشاد توا ّي افشاد: ٍ لىي لذ يمال

يشه في خشٍجِ هي الوسجذ  (2) اًِ على إجوالِ: على إجوالِ، تاى ًشيش إلى ٍالع الشخض الّزي دخل الوسجذ ٍ ًمَل

 . (3) فيستظحة

. ًِ اًساى ولي صيذصيذ توا َّ  :يؼٌي. 1

  فشد: هشجغ ضويش. 2

  شخضالٍالع : هشجغ ضويش. 3

Sco1:10:46 

ػذم جشياى استصحاب فشد هشدد 
تَاى استصحاب سا  هي ،هتشتة شَدتش افشاد توا ّي افشاد  ششػي اًذ وِ دس فشد هشدد اگش احش  تياى شذ وِ تشخي لائل شذُ

وٌيت شه دس تما اص ظَْس لساى ادلِ سوِ چَى  تِ ايي تياى .ريشًذج ايي لَل سا ًوي( سُ)شْيذ صذس اها. جاسي داًست

احشاص شَد؛ يؼٌي تايذ هحشص  ،شه دس تماء هستصحة ،خس تايذ دس هَاسد جشياى استصحاب ،اخز شذُ است ،استصحاب

هال ػلن احت يا حتيتما تَد ػذم اها اگش ػلن تِ  .تاشذ ،تاشذ وِ هستصحة هشىَن الثماء است ٍ احتوال تماء هستصحة

. هحتاد تِ شه دس تما است  ،صيشا استصحابجاسي داًست؛  تَاى ًوياستصحاب سا تاص ّن  تَدهستصحة  يتِ تما

تِ  سا تحت ػٌاٍيي تفصيلي ديذ يا يا اٍ ،شَد ديذ تِ دٍ لحاظ هي ،هسجذ شذُ است داخل  ،ٍالغوِ دس   ديفشاص طشفي 

.  ػٌَاى اجوالي لحاظ وشد

 ًَس  ين ايي ًَس خَسشيذ تَد يا ستداى اها ًوي سد،ُ سٍص تَد يميي داشتين ًَسي دس اتاق ٍجَد داٍلتي نتِ ػٌَاى هخال، 

: شَد لحاظ وشد ايي ًَس سا تِ دٍ شىل هي. الهح

. الهح ًَس خَسشيذ يايؼٌي  ؛يتحت ػٌاٍيي تفصيل (الف

. هطلك ًَسِاجوالي؛ يؼٌي  تحت ػٌَاى (ب

صيشا فشدي وِ داخل دس هسجذ . تما هحشص ًيست دٍم استصحاب يؼٌي شه دس دسايٌجا سوي هؼتمذًذ وِ( سُ)شْيذ صذس 

صيشا هوىي  ؛است ءتَاى گفت وِ هشىَن الثما ًوي ،تِ ايي ػٌَاى وِ يا صيذ است يا خالذ لحاظ شَد اگش  ،شذُ است

. اسينداٍ  يحتي يميي تِ ػذم تماٍ  ًذاسين ي اٍشه دس تماوِ صيذ تاشذ  ،است فشدي وِ داخل هسجذ شذُ 

 تحت ػٌَاىٍ صيشا اگش صيذ تاشذ  ؛اٍ داسين يتَاًين تِ شىل لطؼي ادػا وٌين وِ شه دس تما ًوي دس فشد هشدد،خس 

ٍجَد اٍ  ءاحتوال تما ،تِ اٍ ًظش شَد تحت ػٌَاى تفصيلي ٍ است ٍ اگش خالذ تاشذ تفصيلي لشاس تگيشد لطؼي االًتفاء

. داسد

داخل دس هسجذ  ،تگَيين چِ صيذ تاشذ چِ خالذ ُ ٍ اى فشد سا هَسد اشاسُ لشاس دادتَ تحت ػٌَاى تفصيلي ًويتٌا تش ايي، 

ايي چگًَِ احتوالي است؟ شَد وِ صيذ تيشٍى است ٍ  تشاض هيصيشا اع؛ است
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تَد  خَسشيذ سصيشا اگش ًَ ؛تَاًين شه دس تما داشتِ تاشين اگش ًَس تخَاّذ تحت ػٌاٍيي تفصيلي تاشذ ًويدس هخال ًَس  

تَاى گفت ايي ًَس چِ  خس ًوي ،ينتاشذ شه دس تماء آى دس شة داس الهحين ٍ اگش ًَس دس شة داس اًتماء آى ًَس لطغ تِ

. احتوال داسد تالي تاشذ ،ًَس خَسشيذ تاشذ چِ ًَس الهح

نتيجه 
تفصيلي  لزا استصحاب فشد ٍالؼي وِ هلحَظ تِ ػٌاٍيي ،هستصحة هؼلَم االًتفاء است ،تش يه تمذيش اص آًجايي وِ تٌا

هحشص ًثَدُ ٍ  ،سوي دٍم استصحاب فشد هشدد ،تٌاتشايي. جشياى ًخَاّذ داشت ء،شذُ است تِ دليل ػذم احشاص شه دس تما

. استصحاب جاسي وشد ،تَاى ًوي

نکته  

است ساى ادلِ استصحاب سوي شذُ وِ آيا شه دس تما تِ دليل اخز دس ل شَد سٍشي هي ًضاعايي حوشٓ  ،اص هثاحج گزشتِ

داشتِ ٍجَد  تايذ شىي  حىن ظاّشي ضشٍستاًدس شذ تِ ايي تياى وِ اشاسُ  تِ آى 1ريل ػٌَاى شه دس تماءُ تشّاًي وِ ب اي

استصحاب فشد  صيشا  طثك لَل اٍل، يميي تاشذ؟هٌفه اص لاػذُ استصحاب، تاشذ تا  ءتاشذ ٍ ايي شه ّن تايذ دس تما

. خَاّذ تَداستصحاب فشدد هشدد جاسي  ،تشّاى شذينٍسيلِ تِ  ءجاسي ًيست اها اگش لائل تِ سوٌيت شه دس تماهشدد، 

هتن عربي و نکات تطبيقي 
على  (1) تعٌاٍيٌْا التفظيلية ال ًجذ شىاً في الثماء  ٍ لىي الظحيح اى ّزا االستظحاب ال هحظل لِ، ألًٌا حيٌوا ًلحظ االفشاد

. ول تمذيش، إر ال يحتول تماء صيذ تحسة الفشع
.  تما هحشص ًيستشه دس  :يؼٌي. 1

Sco 25:25:  

                                                 
 166، صفحِ 4األصَل، د  ػلن  في  دسٍس 1
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: چکيذه
تِ ايي تياى وِ اگش احش ششػي هتشتة تش فشد توا ّي فشد  ؛لائل تِ جشياى استصحاب فشد هشدد ّستٌذ  ،تشخي اص اصَليَى. 1

. ٍجَد ًذاسد ،تاشذ، دس ايٌجا اسواى استصحاب، توام است ٍ هشىلي دس جشياى استصحاب فشد هشدد

 :چْاس استصحاب لاتل تصَس است ،هتشتة تش استصحاب تماي صيذ يا خالذ دس هسجذ تاشذ وِ احش ششػي ايي تش فشض. 2

وذام اص ايي چْاس شىل،  دس ّيچ. استصحاب صيذ، استصحاب خالذ، استصحاب ولي اًساى ٍ استصحاب فشد هشدد

. استصحاب جشياى ًذاسد

. دس هَسد خالذ ًيض يميي تِ حذٍث اٍ ًذاسين. مطثك فشض تاال استصحاب صيذ جاسي ًيست صيشا يميي تِ ػذم تماء داسي. 3

. دس استصحاب ولي اًساى ًيض احش ششػي هتشتة ًيست

. تَاًذ جاسي تشَد تٌاتشايي استصحاب  ًوي . دس استصحاب فشد هشدد، شه تِ تماء هحشص ًيست (سُ)اص ًظش شْيذ صذس  .4

. يا تحت ػٌَاى اجوالي يا تحت ػٌاٍيي تفصيلي ؛ديذتَاى تِ دٍ لحاظ  فشد هشدد سا هي. 5

ادلِ استصحاب تاشٌذ، استصحاب فشد هشدد،  ايي سوٌيت، ايي است وِ اگش هٌشأ ،حوشٓ ًضاع دس هٌشأ سوٌيت شه دس تماء. 6

 .تشّاى تاشذ استصحاب فشد هشدد جاسي است ،جشياى ًذاسد، اها اگش هٌشأ

 

 

 
 


