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تحج دس استظحاب حادحیي هجَْلی التاسیخ تَد ٍ طَست چْاسم آى دس لالة هخال چٌیي تَد وِ تؼذ اص
فشع هَت ٍالذ ،ػذم اسالم ٍلذ دس تاسیخ هَت ٍالذ ،هشىَن است .اطل اسالم ٍلذ ٍجذاًی است (یؼٌی
تثذیل شذى ػذم اسالم تِ اسالم) اها ػذم اسالم ٍلذ دس تاسیخ هَت ٍالذ ٍجذاًی ًیست ٍ هیخَاّین تا
اطل آى سا احثات وٌین.
شیخ

فشهَدًذ هاًؼی اص استظحاب ػذم ًیست؛ صیشا اسالم ٍلذ ،یه اهش حادثِ هسثَق تِ ػذم است،

شه داسین تا فالى تاسیخ اتفاق افتادُ است یا خیش ،استظحاب ػذم آى سا جاسی هیوٌین .آسی ،اگش ػذم
هَت ٍالذ تا صهاى اسالم ٍلذ ًیض هَػَع حىوی تاشذ ،آى سا ّن هیتَاًین استظحاب وٌین ٍ .چَى ػلن
اجوالی داسین فشػاً ّش دٍ هـاتك ٍالغ ًیست ٍ اگش ّش دٍ استظحاب جاسی شَد ،تجَیض هخالفت ػولیِی
لـؼیِ است ،تِ تؼاسع سالؾ هیشًَذٍ .لی اگش تؼاسع ًثاشذ چٌاىوِ دس هخال تیاى شذ ،استظحاب ػذم
اسالم ٍلذ الی صهاى هَت ٍالذ جاسی است ،تذٍى ایٌىِ استظحاب حیات ٍالذ (ّواى ػذم هَت ٍالذ) تا
صهاى اسالم ٍلذ جاسی تاشذ؛ چَى احشی ًذاسد ٍ هَػَع حىوی ًیست ،لزا استظحاب ػذم اسالم ٍلذ تا
صهاى هَت ٍالذ جاسی است تال هؼاسع.
هشحَم آخًَذ فشهَدًذ اسواى ایي استظحاب توام ًیست ًِ ،ایٌىِ تام تاشذ ٍ تِ هؼاسػِ سالؾ شَد؛ صیشا دس
استظحاب تایذ صهاى شه تِ صهاى یمیي هتظل تاشذ ٍ دس ها ًحي فیِ ایي اتظال احشاص ًویشَد .دس ًتیجِ شثِْی
ً

هظذالیِی «التنقض ایلقنی ابدا بالشک» ٍ توسه تِ ػام ٍ هـلك دس شثِْی هظذالیِ هیشَد وِ جایض ًیست.
ٍجَد داسد؛ یه تفسیش دلیماً تش سٍی ًفس «شه»

تیاى شذ حذالل دٍ تفسیش تشای والم آلای آخًَذ

ٍ «یمیي» توشوض داشت ٍ چٌیي تیاى شذ وِ اتظال صهاى شه وِ اهش ًفساًی است ،تِ صهاى یمیي وِ آىّن
اهش ًفساًی است احشاص ًویشَد.
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تثییي دیگش آى تَد وِ هشاد هشحَم آخًَذ ،اتظال صهاى هشىَن تِ صهاى هتیمي است ًِ اتظال صهاى
شه تِ صهاى یمیي .دس هخال ایيچٌیي تَد وِ سِ صهاى فشع هیشَد :ساػت  ،01ساػت  ٍ 00ساػت .01
ساػت  01یمیي تِ ػذم اسالم ٍلذ ٍ یمیي تِ ػذم هَت ٍالذ داسین .دس ساػت  00احتوال دادُ هیشَد وِ
هَت ٍالذ اتفاق افتادُ تاشذ ٍ احتوال ّن دادُ هی شَد حادث دیگشی وِ اسالم ٍلذ است اتفاق افتادُ تاشذ.
ّویي دٍ احتوال ًیض دس ساػت ّ 01ن هَجَد است .اگش ساػت  01وِ یمیي داسین هَت ٍالذ اتفاق افتادُ
است ،تخَاّین استظحاب ػذم اسالم ٍلذ تا ایي صهاى سا جاسی وٌین ،گشفتاس هحزٍس ػذم احشاص اتظال صهاى
هشىَن تِ صهاى هتیمي ّستین.
توضیح ذلک :احتوال هیدّین وِ هَت ٍالذ ساػت  01اتفاق افتادُ تاشذ ٍ احتوال هماسًت حادحیي سا
ًوی دّین؛ صیشا یىی هتمذم تَدُ ٍ یىی هتأخش ،تٌاتشایي اسالم ٍلذ تایذ ساػت  00اتفاق افتادُ تاشذ ٍ اگش
ساػت  00اسالم ٍلذ اتفاق افتادُ تاشذ ،صهاى هشىَن ها یؼٌی اسالم ٍلذ ،هتظل تِ صهاى یمیي ها وِ ػذم
اسالم استً ،یست؛ چَى ساػت  00ایي اتظال سا لـغ وشدُ است .تذیي جْت ًویشَد استظحاب وشد.
نقد و بزرسی تفسیز دوم اس کالم آخوند

در عدم جزیان استصحاب مجهول التاریخ

شایذ ظاّش ایي تیاى لذسی اص تیاى ساتك تْتش تاشذ ،اها ایي تیاى ّن ًاوافی است ًِ .ایٌىِ احتوال ًذّین
وِ صهاى هش ىَن هٌمـغ شذُ تاشذ ٍ هتظل تِ صهاى هتیمي ًثاشذ ،ایي احتوال سا ًفی ًویوٌین ٍ ایي احتوال
ٍجَد داسد ،اها تِ چِ دلیل ایي احتوال هؼشّ است؟!
ّوِ جا ٍلتی استظحاب ػذم یا استظحاب ٍجَد جاسی هیوٌین ،ایي احتوال هَجَد است وِ
فیالَالغ ،هشىَن لثل اص صهاًی وِ دس آى ٍالغ شذُاین ٍ هیخَاّین تا آى صهاى استظحاب جاسی وٌین،
خالف آى هحمك شذُ تاشذ .هخالً ٍلتی وِ ػذم وشیت سا تا ایي لحظِ استظحاب هیوٌیذ ،احتوال هیدّیذ
وِ ساػت یه ،وشّ هحمك شذُ تاشذ ٍلی طِشف ایي احتوال ،هاًغ استظحاب ًویشَد.
تبیین دیگزی اس کالم و اشکال مزحوم آخوند

تشخی خَاستِاًذ اشىال سا فٌیتش تیاى وٌٌذ ٍ گفتِاًذ ایي ًمؼی وِ شوا هیوٌیذ ٍ تیاًی وِ شوا داسیذ،
دس ها ًحي فیِ جاسی ًیست؛ صیشا ها ًحي فیِ تِ گًَِای است وِ اطالً شه ٍجَد ًذاسد.
توضیح مطلب آنکه :وسی وِ هیخَاّذ ػذم اسالم ٍلذ سا تا ساػت  01استظحاب وٌذ ،دس هماتل اٍ
تیش اص دٍ فشع ٍجَد ًذاسد؛ یا فشع آى است وِ هَت ٍالذ ساػت  00تَدُ است ،یا فشع آى است وِ
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هَت ٍالذ ساػت  01تَدُ است .اگش هَت ٍالذ ساػت  00تَدُ تاشذ ،چَى فشع آى است وِ یىی اص دٍ
حادث هتمذم است ٍ دیگشی هتأخش است پس لـؼاً اسالم ٍلذ ساػت  01هحمك شذُ است ٍ حیي هَت
ٍالذ ،ػذم اسالم ٍلذ لـؼاً تَدُ است؛ صیشا فشع وشدین دس تحمك حادحیي دٍ ساػت تیشتش ًذاسین ،اگش
ساػت  00هَت ٍالذ هحمك شذُ تاشذ لـؼاً ػذم اسالم ٍلذ دس آى ٍلت تَدُ است ٍ شثِْای دس آى ًذاسین،
ّوچٌاًىِ اگش هَت ٍالذ ساػت  01تاشذ اسالم ٍلذ لـؼاً ساػت  00است.
لزا هیگَیین صهاى هَت ٍالذ وِ هی خَاّین ػذم اسالم سا تِ آى جشّ وٌین ،یا ساػت  00است وِ لـؼاً
ػذم اسالم ٍلذ حیي هَت طادق است یا هَت ٍالذ ساػت  01است وِ لـؼاً اسالم ٍلذ لثلش تَدُ است
یؼٌی ػذم اسالم هٌتفی شذُ است ،پس چِ چیضی سا هی خَاّیذ استظحاب وٌیذ؟!
ایي هـلة ًظیش اشىال استظحاب فشد هشدّد است؛ هخالً هیداًین دس خاًِ ،فشدی اص حیَاى ٍجَد پیذا
وشدُ استً ،وی داًین فشدی است وِ ؿَیل الؼوش است یا لظیش الؼوش ،اگش فیل تاشذ لـؼاً ٌَّص تالی است ٍ
اگش پشِ تاشذ لـؼاً سفتِ است ،لزا گفتِاًذ دس فشد هشدّد ًویشَد استظحاب فشد جاسی وشد.
ها ًحي فیِ ًیض ّویي است؛ اگش هَت ٍالذ دس ساػت  01تَدُ تاشذ ،لـؼاً ػذم اسالم تثذیل تِ اسالم
شذُ است چَى تایذ ساػت  00حادث شذُ تاشذ ٍ اگش هَت ٍالذ سا ساػت  00تگیشیذ ،لـؼاً ػذم اسالم
طادق است ٍ شىی ٍجَد ًذاسد تا تخَاّیذ استظحاب وٌیذ.
نقد و بزرسی بیان مذکور

اص آًچِ دس تحج استظحاب فشد هشدّد گفتِ شذ ،جَاب ایي سخي ًیض سٍشي هیشَد وِ فشد هشدّد،
فی الَالغ ٍ فی ػلن اهلل هشدّد ًیست ،فمؾ ًضد ها هشدّد است ٍ ها ًیض تِ ػلن خَیش واس داسین ٍ واسی تِ ػلن
خذا ٍ ٍالغ اهش ًذاسین .دس تحج فشد هشدّد تیاى وشدین هیتَاًین چٌیي تگَیین وِ:
ًوی داًین فشد خاطی وِ خاسجاً هحمك شذ ٌَّص ّست یا ًیست ،لزا هاًؼی ًذاسد تگَیین ٌَّص ّست ٍ
اؿالق «ال تنقض ایلقنی ابدا بالشک» شاهلش هی شَد .ایٌىِ اگش فیل تاشذ لـؼاً ّست ٍ اگش پشِ تاشذ لـؼاً
سفتِ است ،سفغ شه ًویوٌذ؛ چَى ًوی داًین وِ آیا فیل تَدُ یا پشِ ٍ ٍجذاًاً شه داسین .سٍایت ّن
ًفشهَدُ است وِ شه شوا اص وجا تایذ تاشذ ،تلىِ اص ّش وجا تاشذ استظحاب جاسیست .تٌاتشایي چَى
ًویداًین آى فشد خاص خاسجی وِ تَدُ ٌَّص ّست یا خیش ،هیتَاًین آى فشد خاص سا استظحاب وٌین.
دس ها ًحي فیِ ّن ایيچٌیي است وِ ػذم اسالم ٍلذ دس هتي ٍالغ یا ساػت  00تَدُ یا ساػت  ،01اگش
ساػت  00تَدُ لـؼاً تثذیل تِ اسالم شذُ است ٍ اگش ساػت  01تاشذ لـؼاً تالی استٍ ،لی ها ًویداًین
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ػذم اسالم چِ صهاًی تثذیل تِ اسالم شذُ استّ ،وچٌیي صهاى هَت ٍالذ سا ّن ًویداًین .پس ػذم اسالم
ٍلذ سا تالمیاس الی ٍالغ صهاى هَت ٍالذ هی تَاًین استظحاب وٌین؛ چَى شه داسین ٍ اؿالق دلیل شاهلش
هیشَد .تٌاتشایي لَل جٌاب آخًَذ

ٍ ّش وسی وِ اص ایشاى تثؼیت وشدُ است وِ دس چٌیي جایی

استظحاب تالزات هثتالی تِ هشىل است ٍ اسواى استظحاب توام ًیست ،دسست ًویتاشذ.
آسی ،یه اشىال دس تؼغ طَس ٍجَد داسد؛ اگش تخَاّیذ استظحاب ػذم اسالم ٍلذ سا حتی تا ساػت
 01جاسی وٌیذ ،چَى فشع وشدین وِ ساػت  01یمیي تِ اسالم ٍلذ داسینً ،ویشَد استظحاب ػذم اسالم
سا ٍلت یمیي تِ آى جاسی وشد ،ووا َّ ٍاػح .تلی اگش احتوال تذّین تا ساػت  01یا حتی تؼذ اص ساػت
ّ 01ن اسالم ًیاٍسدُ است ،هشىلی ًذاسد ٍ استظحاب ػذم اسالم ٍلذ تا  ٍ 01تلىِ تؼذ اص  01تا ٍلتی وِ
یمیي وٌین اسالم آٍسدُ است جاسیست .تلی اگش جایی ها یمیي داشتین ػذم اسالم ،تثذیل تِ اسالم شذُ است
آًجا دیگش ًویتَاًین استظحاب جاسی وٌینٍ ،لی ایي خاسد اص فشع است؛ فشع ایي است وِ ها ٌَّص
احتوال هیدّین ػذم اسالم اداهِ داشتِ تاشذ.
نتیجه ی صورت چهارم مجهولی التاریخ

ًتیجِ ایي شذ وِ دس طَست ساتؼِ ّواىؿَسی وِ شیخ

فشهَدُ است ،هیتَاًین استظحاب ػذم ّش

دٍ سا جاسی وٌین ٍ اگش ّش دٍ رات احش تاشٌذ تا تؼاسع سالؾ هیشًَذ ،اها اگش یىی رات احش تاشذ دٍى
دیگشی ،استظحاتش تال هؼاسع جاسی است ٍ احش هتشتة است ،هخل ػذم اسالم ٍلذ دس صهاى هَت ٍالذ.
بررسی صور در حادثینی که احدهما معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ باشد
چْاس طَستی وِ تا ایٌجا گفتِ ش ذ ّوِ هشتَؽ تِ هجَْلی التاسیخ تَدً .ظیش ّویي طَس دس جایی وِ
احذّوا هؼلَم التاسیخ ٍ دیگشی هجَْل التاسیخ تاشذٍ ،جَد داسد.
تِ ػٌَاى هخال هیداًین وِ ٍالذ ساػت  00هشحَم شذُ است ٍ اسالم ٍلذ هؼلَم ًیست وِ آیا لثل هَت
ٍالذ فشػاً دس ساػت  01تَدُ تا اسث تثشد یا تؼذ آى هخالً دس ساػت  01تَدُ تا اسث ًثشد .دس ایٌجا ًیض
هَػَعِ داسای احش ،یا اهش ٍجَدی است ٍ یا اهش ػذهی استّ ،ش وذام ّن یا تِ ًحَ تام است یا تِ ًحَ
ًالض ،وِ ایي هیشَد چْاس طَست ٍ تِ اػافِی آى چْاس طَست لثلّ ،شت طَست هیشَد.
صورت اول :استصحاب امز وجودی به نحو تامه

فشع هی وٌین وِ اهشی تِ ًحَ واى تاهِ هَػَع احش است ،الثتِ تالمیاس تِ صهاى حادث دیگش؛ دس هخال ها
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تالمیاس تِ صهاى هَت ٍالذ وِ صهاى خاص است.
ایيچٌیي پشسش هیشَد وِ آیا اآلى حظِّی اسالم هتمذم تش هَت ٍالذ داسین یا خیش؟ «االسالم المتقدم
علی موت الوالد»؛ یؼٌی آى حظِ ای اص اسالم وِ هتمذم است تش هَت ٍالذ .هؼلَم است وِ ایي یه ػٌَاى
ٍجَدی است وِ اص همایسِ ی اسالم تا هَت ٍالذ ٍ فشع تمذهش اًتضاع شذُ است .ؿثیؼی است وِ چَى
یه اهش ٍجَدی است ،هسثَق تِ ػذم است ٍ اص اصل ًثَدُ است .اوٌَى وِ شه دس حذٍحش داسین،
استظحاب ػذم حذٍث هیوٌین ٍ هی گَیین وِ دیشٍص ًثَدُ ٍ اهشٍص ّن ًثَدُ تا صهاى هَت ٍالذ وِ ساػت
 00استّ ،وچٌاى «االسالم الوتمذم ػلی هَت الَالذ» هَجَد ًیست ٍ تا پٌجاُ سال دیگش ّن هیتَاًین
تگَیین ایي حظِ هَجَد ًیست؛ چَى ها ّیچ ٍلت یمیي ًذاسین وِ «االسالم الوتمذم ػلی هَت الَالذ»
هحمك شذُ تاشذ .لزا ًوی تَاًین ایي اسالم سا تِ ّیچ ٍجِ احشاص وٌین ٍ ّویشِ استظحاب ػذهش جاسی
است ،حتی ًسثت تِ صهاى هَت ٍالذ.
آسی ،ایي استظحاب هوىي است هؼاسع تِ ػٌَاًی تاشذ وِ داسای احش است ،هاًٌذ «االسالم الوماسى
لوَت الَالذ» وِ آى ّن یه اهش ٍجَدی است ٍ ًیض «االسالم الوتأخش ػي هَت الَالذ» .اگش ایي سِ ّوِ
هَػَع احش تاشٌذً ،وی شَد استظحاب جاسی وشد؛ صیشا ػلن اجوالی داسین وِ یىی ٍالغ شذُ است ٍ تِ ّش
حال اسالم ٍلذ وِ لـؼی است ،یا هماسى هَت ٍالذ تَدُ یا هتمذم تَدُ یا هتأخش ٍ اص ایي سِ حال خاسد
ًویتاشذ ،ا گش خَاستِ تاشین دس ّش سِ استظحاب ػذم جاسی وٌین ،تجَیض هخالفت لـؼیِی ػولیِ است.
ٍلی اگش هخالً «االسالم الوماسى لوَت الَالذ» احش ًذاشتِ تاشذ ،هاًؼی ًذاسد آى دٍ ػٌَاى ٍجَدی سا تا
استظحاب ػذم ًفی وٌین ٍ تگَیین «االسالم الوتمذم ػلی هَت الَالذ» ًثَدُ است ٍ ٌَّص ّن ًیست،
ّوچٌیي «االسالم الوتأخش ػي هَت الَالذ» ًثَدُ است ٍ ٌَّص ّن ًیست؛ چشاوِ هوىي است «االسالم
الوماسى لوَت الَالذ» هحمك شذُ تاشذ.
آسی ،اگش ػلن اجوالی داشتِ تاشین وِ اسالم تا هَت ٍالذ هماسى ًیست ٍ یا هتمذم است یا هتأخش ،آًجا
ّن تاص ًویشَد ّش دٍ سا اس تظحاب ػذم وشد؛ صیشا جشیاى استظحاب دس ّش دٍ ،تجَیض هخالفت لـؼیِی
ػولیِ است ٍ اگش دس یىی دٍى دیگشی استظحاب وٌین تشجیح تال هشجح است.
مقرّر :سید حامد طاهری
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