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1 

: هقذهه 
ارضاد تِ ػذم : سِ تفسيز هتفاٍت هؽزح ضذُ است کِ خالصة ايي سِ تفسيز ػثارت است اس اهفاد دليل استصحاب ب

ًْي هَلَي  ،ػذم اهکاى ًقط يقيي تِ سثة تؼثذ ضارع تِ تقاي يقيي ،هتيقي يرع تِ تقااهکاى ًقط يقيي تِ دليل تؼثذ ضا

تِ هَخة دليل استصحاب، ٌّگاهي کِ استصحاب خاري ضَد، آثار ضزػي  سيز ٍتفؼثق ّز سِ . اس ًقط ػولي يقيي

. در هثحث پيطيي تفسيز اٍل، هؽزح ٍ تزرسي گزديذ. ضًَذ هستصحة ًيش ثاتت هي

. تِ هؼزض تحث گذاضتِ خَاٌّذ ضذدر ايي درس تِ تفسيز دٍم پزداختِ ٍ هثاحث هزتَغ تِ ايي تفسيز،  ،تحث در اداهِ
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: درسهتي 
ٍ اها على الثاًي فقذ يستشنل تإًِ ال تٌزيل في ًاحية الوستصحة على ّذا التقذيز، ٍ اًوا التٌزيل ٍ التعثذ في ًفس اليقيي ٍ 

ء اًوا ينَى طزيقاً إلى هتعلقِ  اتقة تاقياً تعثذاً تلحاظ ماشفيتِ، ٍ هي الَاضح اى اليقيي تشيغاية ها يقتضيِ مَى اليقيي تالحالة الس

ال إلى آثار هتعلقِ، ٍ اًوا يقع في صزاط تَليذ اليقيي تتلل اآلثار، ٍ اليقيي الوتَلذ َّ الّذي لِ طزيقية إلى تلل اآلثار، ٍ ها 

ٍ عليِ فالتعثذ تثقاء اليقيي تالحالة الساتقة اًوا يقتضي تَفيز . تِ ٍ هحزميتِداهت طزيقية مل يقيي تختص توتعلقِ فنذلل هٌجزي

 .ةال تالٌسثة إلى آثارّا الشزعي الوٌجز ٍ الوحزك تالٌسثة إلى الحالة الساتقة

لزم هٌِ ء ي ء ينَى على يقيي هي آثارُ ؤيضاً؟ ماى الجَاب اى اليقيي التنَيٌي تشي ؤ ليس هي ينَى على يقيي هي شي: فاى قيل

ء فال يلزم هٌِ اليقيي التعثذي تأثارُ، ألى اهزُ تاتع اهتذادا  اليقيي التنَيٌي توا يعزفِ الشخص هي آثارُ، ٍ اها اليقيي التعثذي تشي

  .ةى التعثذ تاليقيي تالحالة الساتقٍ اًنواشاً لوقذار التعثذ، ٍ دليل االستصحاب ال يذل على ؤمثز م

حصل توجزد ٍصَل مثزاُ ٍ ّي الجعل ٍ صغزاُ ٍ ّي الوَضَع، فاليقيي التعثذي توَضَع األثز اى تٌجز الحنن ي: ٍ التحقيق

  .مثز ٍ الحنن ٍ اى لن يسز إلى الحلتٌفسِ هٌجز لذلل األ
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تفسير دوم  ترتب آثار شرعي هستصحب بر اساس 
ًيش اساس تفسيز دٍم  تز دٍش هستصحة هتزتة هي تزگًَِ کِ ؼثق تفسيز اٍل اس دليل استصحاب، آثار ضزػي  ّواى

ُ در ًاحيِ يقيي ى تفسيز در ًاحيِ هستصحة ًيست تلکاضکال ضَد کِ تٌشيل در اي هوکي است .گًَِ خَاّذ تَد ّويي

تز  را ضذ ٍ آثار ضزػي هستصحة ًاسل هٌشلِ تاقي قزار دادُ هي ءاگز تٌشيل در ًاحيِ هستصحة تَد هطکَک الثقا .است

کِ ضارع  يؼٌي ايي ؛اها ايٌدا تٌشيل در ًاحيِ يقيي است .دادين ضک در تقا سزايت هي در حالتتز هستصحة  ،فزض تقا

تِ دليل  يل ايي است کِ يقيي تِ حالت ساتقغايت ايي تٌش .ضذُ استهقذس هتؼثذ تِ تقاي يقيي در سهاى ضک در تقا 

. آيذ هيتاقي تِ حساب  س حالت ساتقکاضفيت ا

اضف اس ًداست لثاس در  اهزٍس ُ تاضيذ تِ ًداست لثاس در رٍس گذضتِ ايي يقيي کّز گاُ ضوا يقيي داضت تز ايي اساس،

تِ حالت ضَد ايي است کِ يقيي  ًْايت چيشي کِ ثاتت هيتٌاتزايي،  ًثَدُ ٍ( رُ)هقثَل ضْيذ صذرُ ايي هؽلة، ست، الثتا

. ساتق در سهاى ضک تاقي خَاّذ تَد

؟ ًکتِ هْن ايي است کِ تاػث تزتة تؽالى ًواس تا ايي لثاس خَاّذ تَد آيا ايي يقيي .دارد يقيي تِ ًداست لثاس هکلف،

تا تَخِ تِ ايي ًکتِ ٍقتي  .داردکاضفيت تِ هتؼلق خَد فقػ ّز يقيٌي  .يقيي تِ ّزچيشي ؼزيق تِ ّواى چيش است

قيي تِ ييؼٌي  يقيي دارين؛ تؼثذاً ؼثق تفسيز دٍم در سهاى الحق تِ ًداست لثاس کٌين،استصحاب ًداست لثاس 

اها اثز ايي يقيي کِ تؽالى ًواس  .فقػ هٌدش ًداست لثاس است ؛ًداست لثاس است ،ٍ چَى هتؼلق ايي يقيي ،هستصحة

  .پس يقيي ؼزيق تِ تؽالى ًواس ًيست. السهِ ًداست لثاس است تلکِ هتؼلق يقيي ًيست ،است

يقيي تِ چْار داضتِ تاضين در حقيقت يقيي تِ رگاُ ُ .ضي هَخة يقيي تِ لَاسم آى است ًِ کاضف اس لَاسم آىيقيي تِ  ؛تلِ

يقيي  ٍ گيزدضکل هيتؼثذ تِ تقاي يقيي تِ هستصحة  ،ًْايتدر تا استصحاب  .اها ؼزيق تِ سٍخيت ًيست سٍخيت تَدُ

هٌدش  اها. هٌدشيت اس آثار ؼزيقيت است ٍ تٌاتزايي فقػ هٌدش هستصحة است ،تِ هستصحة کاضف اس هستصحة است

. ي هستصحة ًخَاّذ تَدضزع ملَاس

: به طور خالصه
يقيي تِ  تؼثذاًّزگاُ  :ؼثق تفسيز سَم اس هفاد استصحاب، تزتة آثار ضزػي هستصحة تا ايي اضکال هَاخِ است کِ

دٍم حاصل ضذُ است فقػ ؼزيق تِ ّواى چيش است ٍ  ؼثق تفسيز ايي يقيي تؼثذي کِ تا استصحاب چيشي داضتِ تاضين،

 .يش ًخَاّذ تَد ٍ ايي تِ هؼٌاي ػذم تزتة آثار ضزػي استهٌدش آثار ضزػي آى ذ

هتي عربي و ًکات تطبيقي 
تٌزيل في ًاحية الوستصحة على ّذا التقذيز، ٍ اًوا التٌزيل ٍ التعثذ في ًفس اليقيي ٍ غاية ي فقذ يستشنل تإًِ الٍ اها على الثاى

ء اًوا ينَى طزيقاً إلى هتعلقِ ال  ماشفيتِ، ٍ هي الَاضح اى اليقيي تشي مَى اليقيي تالحالة الساتقة تاقياً تعثذاً تلحاظ (1)ها يقتضيِ

، ٍ اًوا يقع في صزاط تَليذ اليقيي تتلل اآلثار، ٍ اليقيي الوتَلذ َّ الّذي لِ طزيقية إلى تلل اآلثار، ٍ ها (2)إلى آثار هتعلقِ

فالتعثذ تثقاء اليقيي تالحالة الساتقة اًوا يقتضي تَفيز ٍ عليِ  .داهت طزيقية مل يقيي تختص توتعلقِ فنذلل هٌجزيتِ ٍ هحزميتِ

. ةال تالٌسثة إلى آثارّا الشزعي الوٌجز ٍ الوحزك تالٌسثة إلى الحالة الساتقة

. ها: تٌشيل؛ هزخغ ظويز هفؼَلي: ظويز فاػليهزخغ . 1
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. يقيي: هزخغ ظويز. 2

Sco1:13:22 

حل يک اشکال  
در راستاي دفغ ايي اضکال، اضکال . ر اساس تفسيز دٍم تا اضکالي هَاخِ استتياى ضذ کِ تزتة آثار ضزػي هستصحة، ب

. گيزدٍ خَاب ديگزي هؽزح ضذُ کِ در ايي تخص هَرد تزرسي قزار هي

ؼثق تفسيز دٍم  .قؽغ تِ ضي قؽغ تِ لَاسم آى است .کسي کِ يقيي تِ چيشي دارد قؽغ تِ لَاسم آى دارد: اى قلت

 ،تٌاتزايي .پس تايذ تؼثذ تِ لَاسم يقيي تِ هستصحة تاضذ ؛ػثذ تِ يقيي هستصحة استهستصحة تِ هؼٌاي ت ،استصحاب

لَاسم هستصحة د يقيي تِ هَجِ ،ک ًسثت تِ هستصحة است اها چَى يقيي تِ هستصحةس ٍ هحزِيقيي تِ هستصحة هٌحِ

 .است ضزػي هستصحة م ٍ آثارس ٍ هحزک ًسثت تِ لَاسهٌحِ ،ايي يقيي تِ لَاسمقؽؼي است کِ است 

 .هستلشم قؽغ تِ لَاسم آى است ء،قؽغ تِ ضي ،(ٍخذاًي)تکَيٌي  در يقيي. تکَيٌي ٍ تؼثذي: يقيي تز دٍ قسن است: قلت

ايي يقيي ٍ لَاسم آى ٍخَد  اي تيي تؼثذي است ًِ ٍخذاًي ٍ هالسهِ ،استصحاب يقيي تذست آهذُ تا استفادُ اساها يقيي 

تَاًذ ػثذ  هَال هي تٌاتزايي،. است کِ هَال تؼييي کزدُ است تاتغ هقذار تؼثذي ،تؼثذ ُ ٍ ظيقعِهذار تؼثذ ٍ سًِذارد؛ چزاکِ 

. کِ اخاسُ تؼثذ تِ لَاسم ايي هلشٍم را تِ ػثذ تذّذ تذٍى ايي ،را تِ يقيي تِ هلشٍم هتؼثذ کٌذ

هثال 

تگَيذ  تَاًذ هي ضارع. داضتِ تاضينسيذ ى اًثات لحيٍِد، اها تؼثذ تِ تِ آى هتؼثذ ب تَاى هي ؛حيات سيذ تزاي هثال، در هَرد

تلَؽ ٍ اًثات لحيِ حق اسدٍاج ًذارد اها  سيذ ، ّوسزؼثق ايي حکن .تِ حيات سيذ هتؼثذ تاش اها تِ تلَؽ سيذ هتؼثذ ًثاش

. اٍ قاتل اثثات ًيست

  (ره)ًظر شهيذ صذر 
تلکِ دٍ چيش تزاي  .يت تکليف استپٌذار غلؽي ٍخَد دارد کِ تٌدش يک تکليف هٌَغ تِ فؼل :فزهايذ هي (رُ)ضْيذ صذر

اصل حکن تِ ػٌَاى کثزاي حکن ضزػي ٍ هَظَع حکن تِ ػٌَاى  ؛تا تکليف در حق اٍ هٌدش ضَدکٌذ  کفايت هيهکلف 

تِ ّز ؼزيق  تزاي هثال،. ضَد س هيحکن تز هکلف هٌحَّزگاُ ايي دٍ تز هکلف هحزس ضذ، . ضَد خؼل ي حکن ضزػياصغز

ًياس ًذارين فؼليت حزهت خوز را  ٍ ضَد حزهت تز اٍ هٌدش هي ؛احزاس کٌذرا است  يغ خوزٍ ّوچٌيي ايي هاحزهت خوز 

تز اٍ تٌدش ٍخَب رٍسُ  احزاس کٌذ؛ لَل هاُ هثارک رهعاى راح ٍ در هاُ رهعاى رٍسُ راٍخَب کِ  يا  ايي .اثثات کٌين

.  کٌذ پيذا هي

تَقغ ها اس استصحاب ايي است  .ى هستصحة استکِ هَظَع آاست حکام سزي ا اس يکػثارت  ،آثار ضزػي هحل تحث

کِ خَد هستصحة  صحاب هَظَع حکن ضزػي رااست ؛ؼْارت ؼؼام است ،هَظَع حليت اکل .اثثات کٌينهَظَع را کِ 

اصل خؼل حليت ّن اس ؼزيق ديگزي ثاتت . هستصحة ثاتت است ،ٍ ضکي ًيست کِ تا استصحابکٌذ  اثثات هي است

. آثار حکن ضزػي تا استصحاب هستصحة تزاي ها هٌدش خَاّذ ضذ ل خؼل ثاتت تاضذ،اگز اظ در ًتيدِ ،ضذُ است

هتي عربي و ًکات تطبيقي 
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ء يلزم هٌِ  ء ينَى على يقيي هي آثارُ ؤيضاً؟ ماى الجَاب اى اليقيي التنَيٌي تشي ؤ ليس هي ينَى على يقيي هي شي: فاى قيل

ء فال يلزم هٌِ اليقيي التعثذي تأثارُ، ألى اهزُ تاتع  ، ٍ اها اليقيي التعثذي تشي(2)آثارُ (1)اليقيي التنَيٌي توا يعزفِ الشخص هي

  .ةى التعثذ تاليقيي تالحالة الساتقلوقذار التعثذ، ٍ دليل االستصحاب ال يذل على ؤمثز م (3)اهتذادا ٍ اًنواشاً

ٍ ّي الوَضَع، فاليقيي التعثذي توَضَع  (5)ٍ ّي الجعل ٍ صغزاُ (4)اى تٌجز الحنن يحصل توجزد ٍصَل مثزاُ: ٍ التحقيق

  .مثز ٍ الحنن ٍ اى لن يسز إلى الحلاألثز تٌفسِ هٌجز لذلل األ

تياى ها يؼزف . 1

  .ءضي :ظويزهزخغ . 2

. سؼِ تِ هؼٌيهقاتل اهتذاد  ، درظيق :يؼٌي.3

. حکن: هزخغ ظويز. 5ٍ  4

Sco2:27:27 
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: چکيذه
ًيش اساس تفسيز دٍم  ضذ تز هستصحة هتزتة هي تزاستصحاب، آثار ضزػي گًَِ کِ ؼثق تفسيز اٍل اس دليل  ّواى. 1

. گًَِ خَاّذ تَد ّويي

 .کِ ضارع هقذس هتؼثذ تِ تقاي يقيي در سهاى ضک در تقا ضذُ است تٌشيل در ًاحيِ يقيي است يؼٌي ايي در تفسيز دٍم،. 2

.  آيذ هيتاقي تِ حساب  ،الت ساتقس حتِ دليل کاضفيت ا يل ايي است کِ يقيي تِ حالت ساتقغايت ايي تٌش

 يقيي تِ چيشي داضتِ تاضين، ّزگاُ تؼثذاًتزتة آثار ضزػي هستصحة تز اساس تفسيز دٍم تا ايي اضکال هَاخِ ضذُ کِ . 3

ايي يقيي تؼثذي کِ تا استصحاب دٍم حاصل ضذُ است فقػ ؼزيق تِ ّواى چيش است ٍ هٌدش آثار ضزػي آى چيش 

 .ػٌاي ػذم تزتة آثار ضزػي استتِ مًخَاّذ تَد ٍ ايي 

اصل حکن تِ ػٌَاى کثزاي  ؛کٌذ تا تکليف در حق اٍ هٌدش ضَد دٍ چيش تزاي هکلف کفايت هي ،تِ ًظز ضْيذ صذر. 4

تٌاتزايي ؼثق تفسيز دٍم ًيش تزتة آثار ضزػي هستصحة  .ي حکن ضزػياحکن ضزػي ٍ هَظَع حکن تِ ػٌَاى صغز

. هطکلي ًذارد

  .

 

 

 
 


