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  دهيچك

و پژوھש بزرگאن قرאر گرفتـه   یبאرھא مورد بررست ظنّ مطلق، אگرچه یت و عدم حجّیحجّ ی مسאله
אنجـאم שـده،    یھـא  ھא و پـژوھש  یرא بررسیשتر نیאزمند אست؛ زیو پژوھש ب یאست، ولی ھنوز به بررس

 یאنـد، در حـאل  نیאز و مسلّم אنگאשته שـده و پژوھש بی یאست כه אز بررس یمبتن ییھא فرض שینوعאً بر پ
  .אز دאرندیو پژوھש ن یو به بررسستند ی، אموری مسلّم نאلوאقع یفכه 

ھא אست כه نگאرنـده   فرض שین پیאز א یכیبه قطع،  یت ذאتیت ظن و אنحصאر حجّیאصل عدم حجّ 
و » تیـ حجّ«ن چـون  یאدیبن یمیمفאھ فیبאز تعرپس אز  یو. در אن رא دאده אست یبه خود جرאت بאزنگر

ظن، بـאور   یت ذאتیאفته אست כه به حجّیرא ن אمכאن یو حلّ محذورאت قول به אعتبאر ظنّ مطلق، א» علم«
، بـر  یאت و אقتضאئאت عقلیאت، روאیقت پرده بردאرد כه אین حقین، אز אیمنכر ی אدله یאبد و ضمن بررسی

  . ، بאلطبع حجّت אستییست و ظنّ عقאین ییت ظنّ عقאیحجّ یשود، نאف یخאف אنچه پندאשته م
رא  یل אنسـدאد، رאه سـوم  یت אن به دلیت ظن مطلق و حجّیאن عدم حجّیب، نگאرنده، אز مین ترتیبه א

ت ظنّ مطلـق گـردن نھـאد؛    ید به عدم حجّین رאه، بאیא یدאرد כه در صورت نאتمאم ید و אذعאن میگשא یم
ـ א אز نگـאرש نگאرنده  ییھدف غא: د گفتین ھمه، بאیبא א. ل אنسدאد نאتمאم אستیچرא כه دل ن مقאلـه، نـه   ی

  .ن بאره אستیتر در א قیعم یھא مطلق، بلכه گשودن بאب پژوھשت ظن یلزومאً אثبאت حجّ
  
  .ت، ظنّ، ظنّ مطلق، حجت ظن مطلق، حجیت ذאتییحجّ :های كليدیواژه

                                                 
  .19/07/1390: ؛ تاريخ تصويب نهايي20/11/1389:خ وصوليتار. *

 .نويسنده مسئول.  1
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  مقدمه

  : م چند אمر אستیتقد یت ظنّ مطلق، مقتضیحجّ ی پژوھש دربאره
  تيكم؛ مراد از حجّ ي

/ 1، یجـوھر (حجـج   ی حجّت אست و حجّت در لغت، אز مـאده  یت، אسم مصدر برאیحجّ
ر یـ אبـن אث ). 10/ 3، یدیفرאھ(אست כه موجب ظفر در خصومت بאשد  یزیچ یو به معنא) 303

ز یـ אن نیظאھر אن אست כه אصول) 329/ 1אبن אتیر، (ل دאنسته אست یة حجّت رא معאدل دلیدر אلنھא
אن אن دو یـ رא م ییאھ ة، تفאوتیאبو ھאل در אلفروق אللغو یאند، ول ن معنא به כאر بردهیאن رא در ھم

אن אن دو فـرق  یـ د כـه م یא یز برمیאن نیכلمאت אصول یو אز برخ) 233אبوھאل، (ذכر כرده אست 
، 121، یبـن غـאز  א(אنـد   د ظنّ خאص دאنسـته ید علم و حجّت رא مفیل رא مفیאند؛ چرא כه دل نھאده
אست כه متعلّق خود رא אثبאت כنـد و   یزیحجّت ھر چ: כه مرحوم مظفر گفته אست؛ چنאن)122

گر، כאשـف و حـאכی   یز دیאست כه אز چ یزیحجت ھر چ: نیز گفته אست؛ و نرسد به حدّ قطع 
  ). 3/14مظفر، אصول אلفقه، (כه אن رא אثبאت כند  یبאשد به نحو

ت رא یـ حجّ ید כه אصولیאن، معنـא یא ین כאم و כلمאت مאنند אن بر میدא אست، אز אیכه پچنאن
ـ אنـد، بـه א   رفتـه یرא نپذ یزیت چیאند و אگر حجّ ت אز وאقع، به שرط مثبت بودن دאنستهیאשفכ ن ی

א مאنند ظنّ مطلق، כאשف یאند و  א אن رא مאنند שכ، כאשف אز وאقع ندאنستهیجھت بوده אست כه 
  . אند ر مثبت دאنستهیאز وאقع، لכن غ

» مثبـت بـودن  «د یـ ع אسـت و ق ت אز وאقیت، כאשفیحجّ ین حאل، حق אن אست כه معنאیبא א
ت אز یـ ن אثبـאت אن אسـت و سـلب مثبت   یندאرد؛ چرא כه כשف وאقع، ع یمحصّل یאن، معنא یبرא

ت دאرد؛ نـه  یـ قیگر، بنـא بـر مـذھب حـق، כשـف وאقـع، طر      یبه عبאرت د. ستیכאשف ممכن ن
توאند حجّت نبאשد؛ چرא כه وאقع  یت، و به ھر نحو כه حאصل שود، حجّت אست و نمیموضوع
ت یـ אست، ملزم אست و ملزم یق خאصّیطر یث כه مؤدّאیث כه وאقع אست، نه אز אن حیאز אن ح

حجّـت   یכאשف אز وאقع بאשد ول یزیست כه چین رو، معقول نیאز א. ستیאز אن، قאبل אنفכאכ ن
  . نبאשد

ص אسـت و אز  یر قאبـل تخصـ  یـ غ یت אز مقـوאت عقلـ  یـ שود כـه حجّ  یجא دאنسته م نیאز א
ـ אست כـه אز طر  یو مقدّم یت אز مسאئل אصولیحجّ: توאن گفتست و میین یאعتبאرאت שرع ق ی
  . א تسلسل אستیق שرع، مستلزم دور یשود و אثبאت אن אز طر یعقل دאنسته م

 و: שـود כـه گفتـه אسـت     یة روשن میة אلنھאین رو، وجه سخن אخوند خرאسאنی در نھאیאز א
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כـون منـאخ رحـאل    یص عـن אن  یאلعقل و א محة صאدرة من بאب یبאلجملة، א بدّ אن تכون אلحج

אخونـد خرאسـאنی،   (ست אلحجة אא אلقطع אو אلظنّ علی אلحכومة یل: قאلیف ببאبه، فصحّ אن یאلتכل
توאند بא שرع صورت  یאن، نم یز مאنند نفیت نیص حجّیتخص: توאن گفت ین مبنא، میبر א. )2/49
ص אن بـא  یאسـت و تخصـ   یقـ یحق یא مقولـه ت אز وאقع، یכאשف یت به معنאیرد؛ چرא כه حجّیپذ

כه به نفس خود، כאשف אز وאقـع بאשـد،    یزیحאصل אنכه ھر چ. ستیممכن ن یمقوאت אعتبאر
א رفع یست و جعل یכه به نفس خود، כאשف אز وאقع نبאשد، حجّت ن یزیحجّت אست و ھر چ

  . ت محאل אستیحجّ
ت در صـورت مخאلفـت بـא وאقـع     یت، معـذّر ی، ظאھر، אن אست כه مرאد אصولیאن אز مثبتیאر

د مذכور، زאئـد אسـت؛ چـرא כـه אگـر مـرאد אز       یز، قین صورت نیאست، אمא حق אن אست כه در א
ت אست؛ چرא כه عقل، عمل بر طبق یאزم כאשف یتین معذّریאست، چن یت عقلیت، معذریمعذّر

دאنـد و عمـل    یכه مخאلفت אن بא وאقع כשف نשده אست، عمل بر طبق وאقع م یכאשف رא مאدאم
כه  ین رو، عقא כسیאز א. توאند بد بאשد ینم یچ عنوאنیبر طبق وאقع ذאتאً خوب אست و تحت ھ

رא سـرزنש   یدאننـد، بلכـه כسـ    یسرزنש نم ی ستهیبر طبق כאשف عمل כرده אست، مطلقאً שא
  . אز אنحאء כשف، و بر خאف אن عمل כرده אست یכنند כه وאقع رא به نحو یم

 ی כאשف، بنא بر قאعده یبرא یتین معذّریאست، چن یت שرعیت، معذریאز معذّرאمא אگر مرאد 
ت אز یتوאند وجود ندאשـته بאשـد؛ چـرא כـه سـلب معـذّر       یمאزمه وجود دאرد، بلכه چه بسא نم

  . ستیت אز قطع، ممכن نیح אست، بلכه مאنند سلب حجّیכאשف، عقאً قب
  دوم؛ مراد از ظنّ 

ـ אز אز تعریـ ن ی، ظن رא بیجوھر אز مـوאرد، معـאدل علـم، دאنسـته אسـت       یאریف، و در بسـ ی
אند כه אز אمאره  دאنسته یزیאند، אن رא نאم چ ف כردهیכه אن رא تعر یכسאن ی، ول)6/2160جوھری،(

ف שـود אز حـدّ وھـم    یאر ضعیرسאند و ھرگאه بس یאبد به علم میשود و ھرگאه قوّت  یحאصل م
אز دو طـرف אحتمـאل    یכیگر، ظن رجحאن یبאرت د؛ به ع)317، یرאغب אصفھאن(رود  یفرאتر نم

 ین ھمאن معنـא یو א) 303אبوھאل، (אز אن دو אست  یכیאست؛ بر خאف שכ כه عدم رجحאن 
 یכـ ین، یقین رو، ظن رא در כنאر یאز א). 4/518مא صدرא (אست  یظن در علوم عقل یאصطאح

. سـت یق نیכه אز אقسאم تصـد  بر خאف שכ) 16مظفر، אلمنطق، (אند  ق دאنستهیאز دو قسم تصد
 ف ظن جزیאند؛ אمّא حقّ אن אست כه تعر ف כردهیאست כه ظن رא تعر ین حאصل כلمאت כسאنیא

  . ستیف علم ممכن نیبא تعر
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 یو بـه معنـא  ) 2/152، یدیفرאھ(ض جھل یو نق) 268ت، یאبن سכ(علم رא در لغت، مصدر 

אنسـאن در   یאست כه بـرא  یگونه שنאختن، علم ھر یبنאبرא). 5/199، یجوھر(אند  שنאخت دאنسته
אد؛ خوאه خאف אن محتمل بאשـد و خـوאه   یשود؛ خوאه כم بאשد و خوאه زبرאبر جھل حאصل می

ـ بـא א ). 2160/ 6، یجـوھر (שـود   یز علم گفتـه مـ  یبه ظن ن ین رو، گאھیאز א. محتمل نبאשد ن ی
لـه عـאم   موضوع یبرאل אسمאء אجنאس אست כه به نحو عאم یتوאن گفت כه علم، אز قب یوصف، م

  . ع אستیمرאتب خود שא ی وضع שده אست و در ھمه
אلعـرب تـذھب   : אنـد  כـه گفتـه  دאند؛ چنאن یز علم رא אعمّ אز قطع و ظن مین رو، عرف نیאز א

 -כه خوאھـد אمـد  چنאن -زیو שرع ن) 52/ 1 ،هیحضره אلفقیصدوق، من א (ن یقیبאلظنّ مذھب אل
ه ین تسـم یده אست و אصل אن אست כه אیאرد، ظن رא علم نאمאز مو یאریتאبع عرف אست و در بس

אند  ء نزد عقل دאنستهیز علم رא حضور صورت שیכه در معقول و منطق نھمچنאن. אست یقیحق
ز وجود دאرد؛ چرא כـه در وھـم   یست، بلכه در وھم نیכه منحصر به قطع ن) 13مظفر، אلمنطق، (
שود، جـز אنכـه عقـل عـدم אن رא رאجـح       یحאضر م یفیء نزد عقل به نحو ضعیز صورت שین
ـ  ی ن رو، علم رא به چھאر مرتبهیאز א. دאند یم אنـد   م כـرده یتقسـ  یو عقلـ  ی، وھمـ یאلیـ ، خیحسّ
  ). 11ھمאن، (

ست؛ بـه  یھא ن م אنین، حق אن אست כه علم، مقسم قطع، ظن، שכ و وھم אست و قسیبنאبرא
 یخود مرאتبـ  ی כ به نوبهیכه ھر گر، قطع، ظن، שכ و وھم، مرאتب علمند؛ ھمچنאنیعبאرت د

وאحـد و   یقتـ یعلم مאنند نور אسـت כـه حق  : می توאن گفت. ستیدאرند؛ مگر שכ כه مשכّכ ن
ف یپـس ھرگـאه ضـع   . ردیپـذ  یضعف مـ  یשدّت و گאھ یگونאگون אست و گאھ یدאرאی درجאت

אه بאשد، ظـن؛ و ھرگـ   یبאשد وھم؛ و ھرگאه متوسّط در قوّت و ضعف بאשد، שכ؛ و ھرگאه قو
ت خود، כאשف אز یت دאرد و به قدر نورאنیت قوّت بאשد، قطع אست و در ھر مرتبه نورאنیدر نھא

قلـب   یقذفه אهللا فیאلعلم نور «: دیفرمא یمשھور אست כه م ین مرאد אز نبویچه بسא א. وאقع אست
אبـن אبـی   (» אلقلـب  یجعله אهللا فیאنّمא אلعلم، نور «: כه در مصאدر عאمّه אست یتیو روא» שאءیمن 

  ). 10/3181حאتم، 
لغت، عرف، שرع و عقل، مطلق אنכשאف  یمא אن אست כه علم، به אقتضא یبه ھر حאل، مبنא

تـوאن   ین مبنـא، مـ  یאن אست و بر א یא אزم عقلیت ین כאשفیز عیت نیم حجّیכه گفتאست و چنאن
، 429، یحـאئر (صـولیאن  אز א یح و یא ظאھر عبאرت برخین صریعلم ذאتאً حجّت אست و א: گفت

ھא אز علـم، خصـوص قطـع אسـت نـه       رسد مرאد אن ی؛ جز אنכه به نظر م)810 ،غروی אصفھאنی
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/ 3ظفـر، אصـول אلفقـه،    م(אند  قطع به כאر برده یمطلق علم؛ و ظאھر אن אست כه علم رא در معنא

  ). 106صدر،(אند  ح כردهین معنא تصریھא به א אز אن یכه برخھمچنאن). 22
ـ  ت قطع سخن گفتـه یאند و אز حجّز כردهیر به علم پرھیز غאلبאً אز تعبین یبرخ ، یאنصـאر (د אن

 یא אصطאحی، یمجאز یریھא رא אز علم، تعب ر אنید تعبین صورت، بאیدر א). 29/ 1فرאئد אאصول، 
א یمنعقد שده אست و  یو عقل ی، שرعی، عرفیلغو یھא دאنست כه در مقאبل معنא مختصّ به אن

אنگאשت و  یھא رא אز אن، دوم م כرد و مرאد אنیאאخص تقس یאאعم و بאلمعن یرא بאلمعن د علمیبא
  . ھא אز علم، خصوص قطع אست؛ نه مطلق علم در ھر حאل، مسلّم אن אست כه مرאد אن

د כه مرאدשאن אز علم، مطلق אنכשאف אسـت و  یא یאز אیשאن بر م ی، אز ظאھر כلمאت برخیאر
אند כه ظن، بنא بر  ح כردهین رو، تصریאز א) 346، یحאئر(دאنند  یم یضرور یت אن رא فطریحجّ
نـאن بـه   یرسـد כـه א   ید به نظر مـ یبع ی، ول)429ھمאن، (تש به ذאت خود، مאنند علم אست یحجّ

  .א אزم אن ملتزم بوده بאשندیظאھر כאم خود 
  سوم؛ مراد از مطلق

نכـه بـא   یظن אست؛ قطـع نظـر אز א  عت یطب یא خאص، به معنאید یظنّ مطلق در برאبر ظنّ مق
ـ  یلـ یאن אز سـبب خـאص، دل  یمرאد אصول. א بא مطلق سببیحאصل שده بאשد،  یسبب خאصّ  یظنّ
  . ده אستیت אن نزد שאرع رسیبر حجّ یقطع یلیאست כه دل

  
  ر محّل نزاعيتحر

ـ   یست در אین یאن אصولیאن خאفیظאھر אن אست כه م در ظـن، مطلقـאً عـدم     ینכـه אصـل אوّل
כـه محقّـق   אست؛ چنـאن  یل قطعیאزمند دلین אصل، نیאز تحت א یאست و خروج ھر ظنّت یحجّ
وحیـد  (ت ن אجمאع אשـאره כـرده אسـ   یخود بر مجمع אلفאئدة و אلبرھאن به א ی هیدر حאש یبھبھאن

ـ «: ح نموده و گفته אستیبه אن تصر یو فאضل نرאق) 459بھبھאنی،  ن علمـאء אلفرقـة   یא خאف ب
כن برھאن یجوز אلتمسّכ بظنّ مא لم یة אلظنّ مطلقאً و א یعدم حجّ یصل אאبتدאئאنّ אא یאلمحقّة ف

  ). 356نرאقی، (» تهیعلی حجّ یل علمیو دل یقطع
ـ   ید כه مرאد אز אصل عدم، دلیא ین כאم بر میھر چند אز ظאھر א ده یپوשـ  یل عقـل אسـت؛ ول

אبد כـه  ی یאن میجر یموردست כه دאلت عقل بر אصאلت عدم، אز بאب אستصحאب אست و در ین
سـت و  یمسبوق به عدم بאשد؛ بر خאف دאلت عقل بر عـدم، כـه لزومـאً אز بـאب אستصـحאب ن     

ل یـ عـت אن و אز قب یطب یت ظـن، אگـر مقتضـא   یכه حجّ یدر حאل. مستقل بאשد یتوאند حכم یم
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 ست و אصل، ثبوت אن אست؛ مگر بنא بر قول به אستصحאبیت قطع بאשد، مسبوق به عدم نیحجّ

  . ق אستیبر خאف تحق یכه قول یعدم אزل
دא שده بאשد، אصـل، عـدم   ینبאשد و به אعتبאر שرع پ یت ظن، عقلیכه حجّ یאری، در صورت

 ی توאنـد قאعـده   یت ظن، مـ یאن אست؛ بل אنصאف אن אست כه مرאد אصولیאنس אز אصل عدم حجّ
אز אنـאن،   یאنכـه برخـ   ؛ جزیعدم یبאשد و نه אستصحאب عقل یשرع ی مستفאد אز אدله یאرتכאز

ـ א یه بر مـ یאز ظאھر כאم صאحب ھدא. אند שمرده یت ظن رא ذאتیאصل عدم حجّ ت یـ د כـه حجّ ی
ـ   ) 325/ 3، یאصفھאن(دאשته אست  یز، قאئאنیظن ن یذאت ـ یغو  یو روשن אسـت כـه ذאت אز  یرذאت

  . بאשد یשرع ی توאند مستفאد אز אدله ین وصف، نمیو بא א یאست و نه שرع یمقوאت عقل
توאند در محلّ نزאع دאخل بאשد، بلכه  یت ظن، میשود כه אصل عدم حجّ یجא دאنسته م نیאز א
 یאز برخـ  ید כه نزאع در אن وאقع שده אست؛ چـرא כـه و  یא یبر م یعبאرאت فאضل نرאق یאز برخ
ت مطلق ظـن אسـت   یبت، حجّیאصل در زمאن غ: אند معאصر خود نقل כرده אست כه گفته یعلمא

ھـא אز אن، אصـل    د כـه مـرאد אن  یא یبت بر میص אصل به زمאن غیھر چند אز تخص). 355نرאقی، (
ـ م، تردیریبت رא بپذیש אز غیت ظن پیبوده אست؛ چرא כه אگر عدم حجّ یثאنو سـت כـه   ین یدی

  .ت אستیبت، عدم حجّیدر زمאن غ یאصل אوّل
ث כـه  یـ אست כه ظن، אز אن ح نیگذאرد، א یم ینزאع در مسאله بאق یبه ھر حאل، אنچه جא برא

ـ یאز כאשف یא در وאقع אست، بھره یزیح ثبوت چیترج ت خـود،  یدאرد و بـه قـدر כאשـف    یت ذאت
ـ یست عدم حجّیسته نین جھت، שאیوאقع אست و به ھم یمحرّכ به سو ل یـ אز אز دلیـ ن یت אن، ب
  . دאنسته שود

ت یـ عدم حجّ ی אز אصولیאن، ھنگאم سخن گفتن دربאره یאریل אست כه بسین دلید به ھمیשא
ـ אند و ظאھر כאمשאن אن אسـت כـه بـه א    אز כتאب و سنّت ذכر כرده یא ظن، אدّله ن אدلّـه אسـتنאد   ی

ـ ھא بر אصل مذכور، مسـتند بـه א   ست، אجمאع אنیכه دور ن یאند، تא حدّ دאשته ن אدّلـه بאשـد؛ در   ی
نـدאرد؛ مگـر    یאن وجھـ  ین بאשد، אستدאل برאت ظیכه روשن אست אگر אصل، عدم حجّ یحאل

ن صورت، אستنאدשאن به یبאשد כه در א یשرع ی مستفאد אز אدله ی ھא אز אصل، قאعده אنכه مرאد אن
مستقل در عرض  یلین معنא، دلیفאئده خوאھد بود؛ چرא כه אصل بא א یب یه، ولیכتאب و سنّت وج
و  یאست כه مאننـد ھـر حכـم אجتھـאد     یאطو אستنب یאجتھאد یست، بلכه حכمیכتאب و سنّت ن

  .אست یگر، قאبل نقد و بررسید یאستنبאط
 כـه در زمـאن   یכسـאن  یبرא ینכه بאب علم قطعیست در אین یאن אصولیאن خאفین، میھمچن
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ـ گوאه א. ت ندאשتیאنאن حجّ ین رو، ظن برאیستند، مفتوح بود و אز אیز یم) ع(ه אئم ن مطلـب،  ی

بت אستنאد یאھل غ یت ظن שده אست، به אنسدאد بאب علم برאیحجّאن אست כه ھر כس قאئل به 
כه אگـر אصـل،    یאھل حضور، مسلّم دאنسته אست؛ در حאل یכرده אست و אنفتאح بאب علم رא برא

שود؛ مگر אنכه  یبت ندאرد و שאمل عصر حضور ھم میبه زمאن غ یت ظنّ بאשد، אختصאصیحجّ
د، بلכه منع אسـت؛  یل قطع بאשد כه مورد تردیت ظن در صورت אمכאن تحصیمنظور، عدم حجّ

ـ    یبـאق  یچرא כه ظن אگر حجّت بאשد، تא زمאن حصول قطع حجّت אست و بא حصول قطـع، ظنّ
  . ستیمאند و حجّت ن یم ینכه بאقیمאند تא حجّت بאשد، نه א ینم

אھل  ین به حכم و عدم אحتمאل خאف بאשد، بאب אن برאیقیھא אز علم،  ، אگر مرאد אنیوאنگھ
بـر حכـم، אز   ) ع(م حضور ھم مطلقאً مفتوح نبوده אست؛ چرא כه معلوم אست دאلت כאم معصو

ه وجـود  یـ ز، אحتمאل صدور אن אز بـאب تق یאست و ھرگאه אز بאب نص بאשد ن یبאب ظھور و ظنّ
سـت تـא   ینبودن صدور אخبאر ن ینبودن אحכאم، صرفאً אز جھت قطع یگر، قطعیدאرد؛ به عبאرت د

چون دאلت و جھت صدور אخبـאر   یگریبت دאשته بאשد، بلכه אز جھאت دیه אھل غאختصאص ب
  . بت و حضور مשترכ אستیאن אھل غین جھאت، میز ھست و אین

ه بאשـد،  یـ دאلّ بر عدم تق یאز نوع نص و محفوف به قرאئن قطع یכه خبر یאری، در صورت
ـ  ر مשאفه مسدیغ یو برא ،مשאفه مفتوح یبאب قطع در خصوص אن برא ده یپوשـ  یود אسـت؛ ول

  . אر אندכ אستیאگر بאשد، بس ین موردیست כه چنین
אز אھل حضـور   یبت و حضور אست و שאمل כسאنیر مשאفه، אعمّ אز אھل غیאفزون بر אنכه غ

ھـא   אن یچرא כه صدور خبر بـرא  ؛אند نبوده یשود כه مخאطب نصّ محفوف به قرאئن قطعنیز می
  . نبوده אست یقطعبت، یאھل غ یمאنند صدور אن برא

سـت، بلכـه   یمعلـوم ن ) ع(م ھא به معصـو  אز אن یאریبس یدسترس یאفزون بر אنכه אمכאن عمل
ل بُعـد مسـאفت و خـوف אز    یھא به دل אز אن یאریمعلوم خאف אن אست؛ چرא כه به طور حتم بس

بـه   زیـ چ گـאه ن یאنـאً ھـ  یאنـد و אح  رא ندאשته) ع(م به معصو یظلمه و مאنند אن، אستطאعت دسترس
، بـر  )ع(م دن به محضر معصـو ید כه رسیא ینفر بر م ی هیאند؛ بلכه אز ظאھر א دهینرس یحضور و

אھـل   ی فهیھא بא وظ אن ی فهیندאرد כه وظ ین وصف، وجھیھא وאجب نبوده אست و بא א אن ی ھمه
  . بت، متفאوت بאשدیغ

 د؛ چرא כـه بنـא بـر אنچـه    אز אعتبאر ندאر یل אنسدאد، محلّیשود כه אصل دل یجא دאنسته م نیאز א
بت منسد שده بאשد و معلوم אسـت  یم، بאب قطع در عصر حضور مفتوح نبود تא در عصر غیگفت
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  .ن بאب، אز بאب عدم و ملכه אستیכه אنسدאد و אنفتאح א
ه و یـ خـوف و تق  یبא توجّه به אنتفـא  یرא در عصر نبو یכه بאب علم قطع یאری، در صورت

م כـه بـאب אن،   ییم بگـو یتوאن یم، میمفتوح بدאن) ص(ر אمبیمحضر پنه و یאجتمאع مسلمאنאن در مد
כـه   یفه منسد שد، ھنگـאم ی، در سقیبאب علم قطع: توאن گفتپس אز אن حضرت منسد שد می

نة אلعلم و یאنא مد«: אست כه فرمود) ع(ن אز فوאئد כאم رسول خدא یא. رא بستند یعل ی بאب خאنه
؛ چـه אنכـه אز אن زمـאن،    )3/126، یשـאبور یحـאכم ن (» אلبאب אتینة فلیبאبھא فمن אرאد אلمد یعل

  . אفتאد ییجدא) ع(ت یאن مردم و אھل بیه و אنتשאر در بאد אغאز שد و میخوف و تق
ـ כسאن אسـت؛ بـه א  یبت و حضور یאھل غ یبه ھر حאل، مسلّم אن אست כه حכم ظن برא ن ی

ـ چ یھـ  یھر دو حجّت אست و אگـر حجّـت نبאשـد بـرא     یمعنא כه אگر ظنّ حجّت بאשد برא כ ی
  . ندאرد یوجھ -אند כه عمومאً مرتכب שده-אن אن دو یل میست و تفصیحجت ن

  
  ت ظّن مطلقيامكان حجّ 

 یول) 189ن، ین אلدیאبن ز(ر ممכن אست یאز אبن قبّه نقل שده אست כه تعبّد به ظن مطلقאً غ
  . אند אند و محلّ نزאع رא وقوع אن دאنسته هرفتیر אصولیאن عمومאً אمכאن אن رא پذیسא

، فرאئـد  یאنصـאر ( یـی אمכـאن عقא  یظאھر אن אست כه در אمכאن تعبّد به ظن، چه بـه معنـא  
ـ ، ترد)2/130، ینیخم( یאمכאن אحتمאل یو چه به معنא) 106/ 1אאصول،  سـت؛ چـرא כـه    ین یدی

توאند بر قطع معلق بאשـد و   یאست כه م یتאبع אمر אو אست و אمر אو אز אمور אعتبאر یعبאدت مول
توאنـد بـر قطـع     یل قطع متعذّر אست و نمیכه تحص یتوאند بر ظن معلّق بאשد؛ بلכه در אمور یم

جאب تعبّد به ظن، ینقل שده אست כه א یلذא، אز برخ. ستیق بر ظن نیאز تعل یزیمعلّق بאשد، گر
  ). 123/ 1אئد אאصول، ، فریאنصאر(ح אست یبر خدאوند وאجب و ترכ אن بر אو قب

ـ ، אبن زھره، אبن برאج و אبـن אدر ید مرتضیכه אز س -زید در وقوع تعبد ظن نیترد س نقـل  ی
אن כـه مطلـق אخبـאر رא    یאخبאر یست؛ مگر بنא بر مبنאیروא ن -) 189ن، ین אلدیאبن ز(שده אست 

ـ ؛ چرא כه بنא بر א)1/14، ی؛ بحرאن145، یאسترאبאد(دאنند  ید قطع میمف بـه   یאزیـ א، عمـאً ن ن مبنـ ی
ظאھر אن אست כـه منכـرאن    یت قطع אست، ولیل حجّیت אخبאر به دلیست و حجّیت ظن نیحجّ

ـ رא بـه א  یفصـل ه عیدر אلذر ید مرتضیאند؛ س رفتهین مبنא رא نپذیوقوع تعبّد به ظن، א ن موضـوع  ی
  ). 2/517سید مرتضی، (ت سید قطع نیאختصאص دאده אست כه خبر وאحد مف

 ت قطع بאשد،یل حجّیذאت אن و אز قب یت ظن مقتضאیحق אن אست כه אگر حجّن حאل، یبא א
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ست تא تعبّد به אن یت אن بא جعل שאرع نین صورت، حجّیست؛ چرא כه در אیتعبّد به אن ممכن ن

שود כه تعبّد به ظن رא ج روשن مییھمچون אبن سر یسخن برخ ینجא، خطאیאز א. ممכن بאשد
بאשـد،   یت ظـن، عقلـ  یـ چرא כه אگر حجّ) 1/289، عدّة אאصول، یطوس(אند  عقאً وאجب دאنسته

ت ظنّ خאص یحجّ یכه مستمسכ مשھور برא -به אن یست و אمر שرعیعمل بر طبق אن تعبّد ن
  . אست یאرשאد -אست

ت یـ אز وאقع بאשد، حجّ یت قطعیכאשف یست כه אگر حجیت، به معنאین یدیبه ھر حאل، ترد
ت ظن، در تضאد אست؛ אمא אگـر حجیـت، بـه    ی، بא مאھیتیכאשفن یست؛ چرא כه چنیظن ممכن ن

כه عمل بر طبـق אن در صـورت    یف ولو در ظאھر بאשد، به نحویאز تכل یت قطعیכאשف یمعنא
ز یـ ن یف ظـאھر یمخאلفت بא وאقع، عذرאور بאשد، حجیت ظن ممכن אست؛ روשن אست כه تכل

  . ت دאردیدر عنوאن خود، وאقع
ـ ت אز وאقع אسـت و אز א یق כאשفت، مطلیحق אن אست כه حجّ ن رو، علـم، مطلقـאً حجّـت    ی

مرאتب אن وجـود دאرد   ی عت אن אست، در ھمهیطب یعلم و مقتضא یت כه ذאتیرא כאשفیאست؛ ز
گر، אنچه ذאتאً حجّت אسـت،  یست؛ به عبאرت دیت منفכ نیت אز כאשفیو روשن אست כه محرّכ

ظـن، שـכ و   : میوجود دאرد؛ چرא כـه گفتـ  ز یوھم ن یאאعم אست כه در ظن و حتّ یعلم بאلمعن
ھא قطع אست כه خود אز אقسאم علم אست و אز אنجא  م אنیقس. אن یھא میوھم، אقسאم علمند نه قس

ت دאرنـد و محـرّכ بـه    یـ כ אز אقسאم אن به قدر כمאل خـود، حج یכه علم ذאتאً حجّت אست، ھر 
ت ظـن، אز  یدאرد و چـون כאשـف  ن تفאوت כه در وھم، ظنّ به خאف وجود یبא א. معلومند یسو

ـ שـود و تحر  یخאف موھوم حאصل م یبه سو یשتریכ بیשتر אست، تحریوھم ب כ وھـم رא  ی
 یتحرّכ نفس כאف یت ظن אست כه برאیت وھم، به سبب محرّכیسאزد؛ لذא عدم محرّכ یאثر م یب

علـی مـא    غلبھـא یظـنّ و א  یتغلبه نفسه علی مא ] אאنسאن[«: ت שده אستیכه روא ییאست؛ تא جא
  ). 157אبن שعبه، (» قنیستی

به خאف אن  یست و در ظن، چون ظنّین یوجود ندאرد، حرכت یאمא در שכ، אز אنجא כه ظنّ
حرכت وجود ندאرد و روשـن אسـت כـه وھـم      یبرא یندאزد، مאنعیت بیست تא אن رא אز محرّכین
ست بتوאنـد  یممכن نتر אز ظن אست و  فیت ظن بאשد؛ چرא כه وھم، ضعیتوאند مאنع محرّכ ینم

  . رאه אن رא سد כند
 אند؛ چرא כه ت ظن پندאשتهیשود כه وھم رא مאنع אز حجّروשن می یכسאن یאز אین رو، خطא

ت دאשـته بאשـد و منـع    یـ توאنـد مאنع  یت دאשته بאשـد، نمـ  یتوאند محرّכ یوھم، ھمאن طور כه نم
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ـ ست، بلכه אفتאدن در چאه یت ظن بא تمسّכ به وھم، معقول نیحجّ نجـא  یאز א. م چאلـه אسـت  یאز ب

دھند، بلכه عאمل  یب אثر نمیכنند و به وھم خود، ترت یאست כه عقא عمومאً بر طبق ظن عمل م
כنند و عאمل بر طبق وھم رא אز אن جھـت   یبر طبق ظن رא در صورت כשف خאف نכوھש نم

ـ ن אز مؤیب אثر ندאده אست و אیכنند כه به ظنّ خود ترت ینכوھש م ظـن   یعقلـ  تیـ دאت حجّی
  . אست

 یین مـدّعא یچنـ : مییگو یכنند، م یאر مھم به ظن بسنده نمیعقאء در אمور بس: אگر گفته שود
 یאر مھم، אمور مربوط بـه دمـאء و فـروج אسـت، שـכّ     یست؛ چرא כه אگر مرאد אز אمور بسیثאبت ن

אحتمـאل  כننـد و بـه    یשھאدאت و אمאرאت قضאوت مـ  ی هین گونه אمور بر پאیھא در א ست כه אنین
ن به אھل אسאم، אختصאص ندאرد؛ و אگر مرאد، אمور مربوط بـه  ینھند و א ینم یخאف، وقع یعقل

  . ظن אست ی هیھא بر پא אز عقאئد אن یאریست כه بسین یعقאئد אست، שכّ
ل یכنند، به خאطر אمכאن تحصـ  یھא به ظن بسنده نم بאשد כه در אن ی، אگر وאقعאً אموریوאنگھ

  . ھא ت ظن در אنیאست نه عدم حجّقطع در אن אمور 
ت ظن، ھمאن طور כه توسّط שאرع جعل نשده אسـت،  یتوאن گفت כه حجّ ین وصف، میبא א

ن معنא כه אمכאن ندאرد שאرع אز عمل بر طبق אن، منع، و بـه  یست؛ به אیتوسّط שאرع، قאبل رفع ن
  . دیعمل بر طبق وھم אمر نمא

אز  یفـ یتכل یכند، مאنند نھ یریאسبאب، جلوگ یبرختوאند אز حصول ظن، אز  ی، שאرع، میאر
  . ستید و حجّت نیא ینכه به وجود مید؛ نه אیא یبه وجود نم یאس כه ھرگאه ترכ שود، ظنّیق

ـ دא כند و بر طبـق אن عمـل نمא  یאس שود و ظنّ به حכم پیمرتכب ق یلذא، אگر כس د و بـر  ی
אس حرאم שده אسـت، نـه אز   یق خאف وאقع بאשد، אز אن جھت، مستحقّ عقאب אست כه مرتכب

אس אو به وאقـع אصـאبت   یכه ق ین رو، در صورتیאز א. אن جھت כه به ظنّ خود عمل כرده אست
  . ز مستحقّ عقאب خوאھد بود؛ چرא כه در ھر حאل، مرتכب حرאم שده אستیכند ن

ت ظن نبوده אسـت؛  یجز عدم حجّ یزیאس چیم قیمאכ تحر: د گفته שودین وصف، نبאیبא א
ھـא   سـت כـه אن  ین یمـدّع  یز موجود אست و כسینאً در אمאرאت نین مאכ عیא: مییگو یכه مچرא 

  . بאשندשتر אز ظنّ مییب یزیموجب چ
در ) ع(م אستغنאء אز رجوع به معصـو  ی عهیאس، سدّ ذریم قین، ممכن אست مאכ تحریبنאبرא

  .علمی یعאلאند؛ وאهللا ت صورت تمכّن אز אن بوده بאשد כه عאمّه به אن دچאر אمده
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  ت ظّن مطلق و لوازم آنيمحذورات حجّ 
כه  یت ظن مطلق، عقאً ممכن אست، به نحویשود כه قول به حجّ یم، אשכאر میאز אنچه گفت

ن یא یظאھر אن אست כه برא یست؛ ولیبه אن دשوאر ن یאن نبאשد، אلتزאم عمل یبرא یאگر محذور
  : وجود دאرد یقول محذورאت

برخوردאر אست כه قول بـه خـאف אن،    یت ظن، אز چنאن שھرتیحجّאول אینכه قول به عدم 
ـ د قول به خאف אن، مورد אجمאع بאשد כـه در א یאست، بلכه שא یכאر دשوאر ن صـورت، כـאر   ی

  دשوאرتر خوאھد بود؛
ندאرد، بـאب   یא نجא כه ضאبطه אط אست و אز אیدوم אینכه عمل بر طبق ظن مطلق، خאف אحت

  د؛ یگשא ین میھرج و مرج رא در د
ل ممכن بאשـد،  یث אلدلیت ظنّ مطلق، אگر چه در مقאم نظر و من حیسوم אینכه قول به حجّ

نھد، بلכه مسـتلزم   یر میفقه تאث ی ست؛ چرא כه אلتزאم به אن در عمل، بر ھمهین یقאبل אلتزאم عمل
ـ כنـد و אصـول جد   یכه سאختאر אصول فقـه رא دگرگـون مـ   אست؛ ھمچنאن یدیفقه جد بـر   یدی

  . سאزد یم
ز ممכن אسـت؛ چـرא כـه    یت ظنّ مطلق در عمل نین حאل، حق אن אست כه قول به حجّیبא א
אو  یبـرא  یאریא אست و قطع אن، عسـر و حـرج بسـ   یدن یאز دو دست אنسאن در زندگ یכیظن، 

رسـد   یאز جאھא نم یאریگر אو قطع، چنאن قطع אست כه به بسیژه כه دست دیبه و. אورد یש میپ
  . ستیאو ن یאزھאین ی ھمه یو پאسخگو
سـت و مخـאلف در   یت ظنّ مطلـق، ثאبـت ن  ی، ظאھر אن אست כه אجمאع بر عدم حجّیوאنگھ

ت ظـنّ مطلـق در   یو عאمه، אجمאع بر حجّ ید مرتضیچون س یمسאله وجود دאرد؛ بلכه אز כسאن
  ). 254، مطאرح אאنظאر، یאنصאر(مورد אنسدאد نقل שده אست 

ست و אستنאد یفرض אعتبאرש در فروع فقه، در אصول فقه، معتبر نگذשته אز אنכه، אجمאع، به 
ـ ، و مسـتند بـه א  یژه ھرگאه، مدرכیندאرد؛ به و یل مسאئل وجھین قبیبه אن در א ـ אت و روאی אت ی
  . ن گونه אستینجא ھمیכه در אبאשد؛ چنאن

قول ست؛ بلכه چه بسא یאط بאשد، درست نیت ظنّ مطلق بر خאف אحتینכه قول به حجّیאمא א
אط بאשد؛ چرא כه عمل نכردن بر طبق ظن، عمل כردن بر طبق وھم یبه خאف אن بر خאف אحت

ح אنכه عقل عمل כردن یتوض. אط دאردیبא אحت یשتریאست و عمل כردن بر طبق وھم، مخאلفت ب
 یאن אن دو فرقـ یـ ز میـ دאنـد و عـرف ن   ین عمل نכردن بر طبق ظن میא عیبر طبق وھم رא אزم 



 90 شمارة              فقه و اصول                                  -مطالعات اسالمي                                                     48
دھد، عقאً و عرفـאً بـر خـאف     یب אثر نمیכه به ظنّ خود ترت ین وصف، כسیبא א گذאرد و ینم
  . כند یאط عمل میאحت

ل قطع وجود دאرد، عـرف، عمـل כـردن بـر طبـق ظـن رא       یכه אمכאن تحص یאری، در مورد
ن مورد، عمل כردن بر طبق ظن رא عمل نכـردن بـر طبـق    یدאند؛ چرא כه در א یאط میخאف אحت

عمـل   یل قطع بـرא یھر چند نزد عقل، אمכאن تحص. پندאرد؛ نه عمل نכردن بر طبق وھم یقطع م
  . ست و عمل بر طبق ظن تא زمאن حصول قطع، وאجب אستین ینכردن بر طبق ظن כאف

 یאط، در مـورد ظـن جـאر   یـ אست و אصـل عملـی אحت   ی، שכ، موضوع אصول عملیوאنگھ
  . שود؛ چرא כه ظن مطلقאً حאכم بر אن אست ینم

د، درست یگשא یت ظنّ مطلق، ضאبطه ندאرد و بאب ھرج و مرج رא مینכه אلتزאم به حجیאمא א
ن ضـאبطه אسـت؛ زیـرא، عقـل،     یست؛ چرא כه ظنّ مطلق، درאمد عقل אست و عقل، خود بھتـر ین

و رسـول حـق   ) 1/16، ینـ یכل(و حجّت بـאطن  ) 589صدوق، אلخصאل، (خدא  ی دهین אفرینخست
ـ و د) 30ھمـאن،  (و مرכب علم ) 35ھمאن، (ن مبنא یو אستوאرتر) 27، یثیل( صـدوق،  (ن אنسـאن  ی

כـه  ) 1/194، یبرق(و دوست مؤمن אست ) 10/ 1، ینیכل(و مאכ ثوאب و عقאب ) 312، یאאمאل
ـ אز א). 281حכمـت  سـید رضـی،   (כند  یאنت نمیر خوאھد، ھیچ به אو خیھرگאه، אز אو خ ن رو، ی

  ). 1/96، یمجلس(» א تعصوه فتندموא אسترשدوא אلعقل ترשدوא و«: אند فرموده
 یریجلوگ ین ضوאبط برאیدאرد و א یل ظن ضوאبطیتحص ی، برאین عقلیروשن אست כه چن

אست؛ نه אنچـه بـه    ییאست؛ و روשن אست כه مرאد אز ظن صرفאً ظنّ عقא یאز ھرج و مرج כאف
  ). 154: אل عمرאن(אست  یر قرאن، ظنّ جאھلیتعب

ندאرد و אگـر عمـل بـر طبـق ظـن       یت، بא ظنّ خאص فرقیث مאھی، ظنّ مطلق אز حیوאنگھ
  . ز مستلزم ھرج و مرج خوאھد بودیمطلق، مستلزم ھرج و مرج بאשد، عمل بر طبق ظنّ خאص ن

ـ      ـ א یאری، אنصאف אن אست כه אلتزאم به ظن، مستلزم אخـتאف אقـوאل و אعمـאل אسـت، ول ن ی
ز مשھود אسـت؛ چـرא כـه אخـتאف     یאختאف، به ظنّ مطلق، אختصאص ندאرد و در ظنّ خאص ن

ـ  ی ز، بر تمسّכ אنאن به אدلهیש אز ھر چی، بیمجتھدאن و مذאھب فقھ ـ אسـت و א  یمبتنـ  یظنّ ن ی
دאننـد، כمتـر אز    یز نمیعه כه عمل بر طبق ظنّ مطلق رא جאیאن مجتھدאن و مذאھب שیאختאف، م

گـر  ، אدאننـد؛ אز אیـن رو   یز مـ یمجتھدאن و مذאھب عאمّه نیست כه عمل بر طبق ظنّ مطلق رא جא
ست؛ چـرא כـه אن אز   ین یزین אختאف אست، روשن אست כه אز אن گریمرאد אز ھرج و مرج، ھم

 هللاست؛ و אیאست و جز بא رجعت אن حضرت قאبل رفع ن) ص(درگذשت رسول خدא  یאمدھאیپ
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  . אعلم

כـه فقـه   سـت؛ چـرא   یبאשد، مسلّم ن یدیت ظنّ مطلق مستلزم فقه جدینכه قول به حجّیאمא א
بאשد و روשن אست כـه ظـنّ خـאص، بـא ظـنّ مطلـق،       ظنّ خאص אستوאر می ی هیموجود، بر پא

ت ظـنّ مطلـق، ظـنّ خـאص،     یست، بلכه אز אقسאم אن אست؛ چرא כه بنא بر قول به حجّیمخאلف ن
  . دھد یتש رא אز دست میخصوص

שـود،  אده میفتوא د یאصول عمل یوجود ندאرد و به مقتضא یכه ظنّ خאص یאری، در موאرد
שود؛ چرא כـه   یظن مطلق، رجوع م ی، بر خאف ظنّ مطلق بאשند، به مقتضאیھرگאه אصول عمل

ن، ھرگـאه، مـثאً، ظـنّ بـه حرمـت      یبنאبرא. حאכم אست ین موאرد، ظن مطلق بر אصول عملیدر א
  . שود یאن معאرض بאשد، جאنب ظن گرفته م ی ن، بא אصل אبאحهیتدخ

אبنـد تـא بـא אن    ی یאن نمـ یموجود אست جر یכه ظنّ یدر مورد یحق אن אست כه אصول عمل
وجود نـدאرد   یשود כه مطلقאً ظنّ یمحدود م یאن אصول عملی، به موאردیمعאرض بאשند؛ لذא جر

به  א مכلّفیف یھא שכّ در تכل رسد؛ چرא כه אن ین بא ظאھر כلمאت אصولیאن سאزگאر به نظر میو א
ر ظـن אسـت؛ אمـא    یـ ظאھر אن אست כه مرאدשאن אز שכ، غ. אند قرאر دאده یرא موضوع אصول عمل

אز  یכه برخـ אند؛ چنאن ر معتبر שمردهیאست כه غ یوאقع אن אست כه مرאدשאن، אعمّ אز שכ و ظنّ
  ). 2/11، فرאئد אאصول، یאنصאر(אند  ح כردهین مطلب تصریھא به א אن

  
   ىشك، موضوع اصول عمل

אصـول  . دھد כه שכ، موضـوع אصـول عملـی אسـت     ینשאن م یאصول عمل ی رجوع به אدلّه
قتאً שכ دאשته بאשد، یبه، حق א مכلّفیف یאبند כه مכلّف نسبت به تכلی یאن میجر یھنگאم یعمل
אز . ر بאשـد یـ ح ندھد و مطلقאً متحیترج یگریכ אز دو طرف ممכن رא بر دیچ ین معنא כه ھیبه א

گـر،  ید یسـت، و אز سـو  یز نیאست و جאر مخلّ یبر تح یכ سو بقאین حאلت، אز یאنجא כه در א
ـ  یرא بא نאم אصول عمل یح بא مرجّح אمכאن ندאرد، عقل و שرع مرجّحאتیترج نھنـد تـא    یש مـ یپ

ظـن   یدא כند و وقتـ یכ طرف ظن پیھא אز حאلت שכ خאرج שود و به  مכلّف بא تمسّכ به אن
دאرد و پـس אز   یت ذאتیכت و محرّیم ظن، כאשفید؛ چرא כه گفتیא یدא שد، عمل به دنبאل אن میپ

  . ستیگر نیبه محرّכ د یאزیحصول אن، ن
ن سبب אسـت כـه نوعـאً موجـب ظـن      ی، به אیשود כه אعتبאر אصول عمل ینجא روשن میאز א

ل دאرد و یאز به دلیبودن بر خאف אصل אست و ن یبאשند؛ چرא כه تعبّد ینכه تعبّدیשوند نه א یم
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به שرع ندאرد، بلכه שرع  یאست و אختصאص ییعقאل אصول، ین قبیروשن אست כه تمسّכ به א

، אصل رא یده و در ھر زمאن و مכאنیعقא بא ھر عق ی س؛ لذא، ھمهیאن رא אمضא כرده אست نه تאس
دאنند כـه در  رא بאقی می یزیبر خאف אن حאصل שود و چ یلیگאه כه دل دאنند تא אن یبر برאئت م

مـوאرد   یאبنـد، و در برخـ  ی یگאه כـه אز عـدم אن אگـאھ    אند تא אن ن دאשتهیقیگذשته به وجود אن 
 ین כאرھـא رא بـه ھنگـאم שـכ و بـرא     یא ی ھمه. כنند یم یر جאرییگر تخید یאط، و در برخیאحت

אز به محـرّכ  یכنند تא ن یدھند؛ لذא در صورت ظن، אصאً توقّف نم یאنجאم م یفیخروج אز بא تכل
  . שאن معلوم אست فیدאשته بאשند و تכل

دھـد כـه    ینשـאن مـ   یز، به خوبین یאت مربوط به אصول عملیژه روאیאت به ویبه روאرجوع 
. שـود  یبه כאر رفته אست و שـאمل ظـن نمـ    یو عرف یلغو یשכ در لسאن שאرع به ھمאن معنא

אلمسـجد فـא    یتّכئ فـ یسאلته عن رجل «: بن جعفر אمده אست یعل ی حهیبرאی نمونه، در صح
  ). 205بن جعفر،  یعل(» ه وضوءیس علیאذא שכّ فل: ؟ قאله وضوءینאم אم א، ھل عل یدری

، به حאلت مذכور در سؤאل نـאظر אسـت و   )ع(ی שכ، در כאم אمאم دא אست، وאژهیچنאنכه پ
ظאھر אن . א نهیده אست یدאند خوאب ینאم אم א؛ نم یدریحאلت مذכور، אن אست כه فرد متطھّر، א 

نכـه ظـنّ بـه وقـوع     یدھد؛ نه א یح نمیترج یگریبر د ن دو אحتمאل رאیכ אز אیچ یאست כه אو ھ
אستصـحאب طھـאرت    یست כه שכّ مذכور، مجرאیده نین وصف، پوשیبא א. אز אن دو دאرد یכی

  . ھمאن پאسخ دאده אست ی هیز، بر پאین) ع(م אست و אمא
ـ  یאلفجـر فـ   یصـلّ یسאلته عن رجل «: دیگو یگر אو כه مید ی حهین طور אست صحیھم وم ی

در ھل طلـع אلفجـر אم א،   یت و אذّن אلمؤذن و قعد فאطאل אلجلوس حتّی שכّ فلم یب یم אو فیغ
ی ز وאژهیـ نجـא ن یدر א). 231ھمאن، (» אجزאه אذאنه: طلع אلفجر، قאلیؤذّن حتّی یفظنّ אنّ אلمؤذّن א 

אن حدوث و عـدم، و عـدم   یر میر שده אست כه تحیتفس» در ھل طلع אلفجر אم אیلم «שכ، به 
  .אست یگریאز אن دو بر د یכیح یترج

אسـت؛   یت ظن مطلق و حכومت אن بر אصـل عملـ  یحجّ یمقتض) ع(م به عאوه، پאسخ אمא 
ـ چرא כه אجزאء אذאن مؤذّن، به سبب ظنّ به تقאرن אن بא طلوع فجر אست و א ت یـ ن جـز بـא حجّ  ی

  .ستیمطلق ظن سאزگאر ن
ت خبـر אحـد نـزد    یـ אست כه حجّنכه ظنّ مذכور، خאصّ אست به אین دلیل مردود یא یאدّعא

مطلـق אسـت و بـه وثאقـت     ) ع(م כه כאم אمא یقאئאن به אن، به وثאقت مخبر مقید אست، در حאل
  . ستیمؤذّن مقید ن
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אن،  ین سـאبق وجـود دאرد و שـכّ در بقـא    یقیست כه در مورد مذכور، یده نی، پوשیوאنگھ

אن אن به سـبب وجـود   یم جرح در عدیصر) ع(م כه כאم אمא یאستصحאب אست، در حאل یمجرא
  . ستین یجز حכومت ظنّ مطلق بر אصل عمل یزین چیظن אست و א
ن معنא אیـن بـه כـאر    یی שכ، در ھمق، وאژهیبא زند) ع( عبد אهللا یאب ی כه در منאظرهھمچنאن

» س ھویשכّ فلعلّه ھو و لعلّه ل یفאنت من ذلכ ف«: دیفرمא یرفته אست، אنجא כه خطאب به אو م
 یאهللا و ف یمن שכّ ف«: دیفرمא یعبدאهللا بن سنאن، אن حضرت م ی حهیدر صح؛ و )1/73، ینیכل(

ن معنא به כאر رفته אست؛ چرא כـه ظـאھر אز   یی שכ، در ھموאژه) 1/89، یبرق(» رسوله فھو כאفر
ست و در رسـول  یא نیدאند خدא ھست  ین معنא כه نمیאست כه در خدא שכ دאرد؛ به א یאن، כس

  . ستیא نیھست ) ص(دאند رسول خدא  ین معنא כه نمیرد؛ به אשכ دא) ص(خدא 
ـ ق یدא כند، אز שכ خאرج، و به تصدیכ طرف ظن پیאگر به  ین כسیروשن אست כه چن א ی

  . ن، و כمאل כفر در جحود אستیقیمאن در یשود؛ ھر چند כمאل א یب دאخل میتכذ
مَن שכّ אو ظـنّ فאقـאم   «: مودفر) ع(ت مفضّل نقل שده אست כه אبو عبدאهللا یאمא אنچه אز وص

אز אنכه  ی، جدא)2/400، ینیכل(» אلحجّة אلوאضحة یعلی אحدھمא אحبط אهللا عمله، אنّ حجّة אهللا ھ
ظـن رא אز  » אو«ندאرد؛ چرא כـه אوאً، بـא حـرف     یم منאفאتیمرسل و فאقد אسنאد אست، بא אنچه گفت

  . ت אستیرت אن دو در مאھیאز مغא ین خود حאכیשכ جدא כرده אست و א
در  -قطـع : یعنی -» هحجّت وאضح«د אست כه یאً، ظאھر אز אن، שכ و ظن در אصول عقאیثאن

  . ھא وجود ندאرد در غאلب אن» حجّت وאضحه«כه  یھא وجود دאرد؛ نه אحכאم عمل אن
د ی، و نه אصول عقאید כه منظور، אحכאم عملیא یبر م» אحبط אهللا عمله«د گفته שود כه אز ینبא

ـ שود و א یدر אصول عقאئد، موجب حبط אعمאل م یכه معلوم אست כאستאست؛ چرא  ح ین، صـر ی
  ). 65: زمر( »כحْبَطَنَّ عَمَلُیئِنْ אَשْرَכْتَ لَلَ«: دیفرمא یقول خدאوند אست כه م

ثאلثאً، ممכن אست مرאد אز ظن، ظنّ به عدم وجود خدאوند بאשـد כـه وھـم بـه وجـود אو و      
  .مאن אستیرود و אز مرאتب א یق به שمאر میوجود אو כه تصدق אست، نه ظنّ به یخروج אز تصد

ـ ، و ظـن، غא یשود כه שכ، موضوع אصـول عملـ   یم دאنسته میאز مجموع אنچه گفت ت، אن ی
  .عقل و نقل אست یندאرد و بر خאف مقتضא یت در موضوع، وجھیאست و دאخل כردن غא

  
  ت ظّن مطلقيعدم حجّ  ی ادله ىبررس
  :אست یطلق، در چھאر محور قאبل بررست ظنّ میعدم حجّ ی אدله
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  كم؛ اصلي

سـت، در  ین یאزیـ ل نیـ אثبאت אن به ذכر دل یت ظن بאשد، برאیم כه אگر אصل، عدم حجّیگفت
سـته  یאنـد و שא  ذכر כـرده  یא אثبאت אن אدله یت ظن، برאیאز قאئאن به عدم حجّ یאریכه بس یحאل
ن אدله אستنאد یھא به א ظאھر אن אست כه אن. שودجא دאنسته  ھوده و نאبهیھא ب ن כאر אنیست כه אین

ت ظـن  یـ چه بسא אصل عدم حجّ. אند ت ظن שدهین אدله قאئل به عدم حجّیאند و به אستنאد א دאשته
אز אتّبאع ظن رא  یאت نאھیכه صאحب معאلم، عموم אאند؛ چنאن ن אدله عنوאن כردهیز بא نظر به אیرא ن

ز אصـل  یـ و مرحوم مظفر در אصول אلفقـه ن ) 194ن، یאلدن یאبن ز(ن بر שمرده אست یحجّت نאف
ـ כه א یدر حאل) 3/18مظفر، صول אلفقه، (אت دאنسته אست یא یت ظن رא مقتضאیعدم حجّ ن بـر  ی

 یتوאند بـه אقتضـא   یאست و نم یخאف قאعده در אصول אست؛ چرא כه אصل عدم، אز אصول عقل
  . אت، معنא ندאردیبא אستنאد به א ین אصلیس چنیس שود، بلכه تאسینقل، تאس
جـאد כـرده אسـت כـه     یא یאصولیאن، אرتכאز یאت، برאین אین، حق אن אست כه ظאھر אیبنאبرא

سـت  یھא ن جز אرتכאز אن یزیت ظن، چیאصل عدم حجّ. ھא رא אز تאمّل در مسאله بאزدאשته אست אن
مسلّم بودن אن بر אسאس منظور אصولیאن אز אصل بودن عدم حجیت ظن مطلق، : توאن گفتو می

ن معنא یכه אصل بא א یمتسאلم بودن אن، و عدم وجود خאف אست؛ در حאل یאت قرאن، به معنאیא
سـت؛  یز ثאبـت ن ین معنא نیضمن אنכه אصل بא א. אست یאوّل ید و مھم، אصل عقلیא یبه כאر مא نم

  .ستین ین כאفت ظیحجّ ینف یאت قرאن برאیچرא כه خאف در مسאله، خאف وجود دאرد و א
  اتيدوم؛ آ

ل یـ نـد כـه אز قب  یא یت ظن به כאر مـ یحجّ ینف یبرא یאت قرאن در صورتیحق אن אست כه א
ل ظאھرند و حجّیّت ظن نیز عقلـی אسـت و   یכه אز قب یبאשند، در حאل یאرשאد ی نص و به گونه

  . ن رو، אنتفאء אن بא אیאت ظنّیّ אلدאله مשכل אستیאز א
 ین رو، قאبل אنتفאء بא אحכאم نقلیعقلی אز دسترس אعتبאر خאرجند و אز אتوضیح אنכه، אحכאم 

  . ستندین
אند، خـود אز حیـث دאلـت    ت ظن مورد אستنאد قرאر گرفتهیحجّ ینف یכه برא یאتی، אیوאنگھ

ـ سـت؛ אز א یت ظـن بـא ظـن ممכـن ن    یـ حجّ یظنّی אست و معلوم אست כه نف אز  ین رو، برخـ ی
مכـאرم  (ت ظـن بאשـند   یـ ل بر عدم حجّیتوאنند دل یאت مذכور، نمیאאند כه  ن، אقرאر כردهیمعאصر

  ). 6/404שیرאزی، 
 یאن، ظنّ مطلق نف ی لهیאت، ظنّ خאصّ אست و به وسیظنّ حאصل אز ظאھر א: אگر گفته שود
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  . ن مدّعא و אوّل כאم אستین عیא: مییگو یשود، م یم

ـ ص אست و ظـن،  یتخصر قאبل یغ یت אز مقوאت عقلیم حجّیگذשته אز אنכه گفت א مطلقـאً  ی
نَّ אلظَّنَّ אَ«ن چو یאتیאت مذכور، خصوصאً אیכه لحن אست؛ چنאنیא مطلقאً حجّت نیحجّت אست، 

ص אسـت، تـא   یאز تخص یאست כه אب یא به گونه) 28: ، نجم 36: یونس( »אئًیمِنَ אلْحَقِّ שَ یغْنِیאَ 
  . ستیאمכאن تعبّد، ظن، مطلقאً حجّت نھא و  ت دאلت אنیכه אنصאفאً در صورت تمאم ییجא

אن صحیح אست כه قאئل بـه  یשود כه در صورت مذכور، אین سخن אخبאر ینجא دאنسته میאز א
ت ظـنّ  یـ אن صحیح نیسـت כـه قאئـل بـه حجّ    یت ظن ھستند؛ و تبعאً אین سخن אصولیعدم حجّ

بـود؛   ح نخوאھـد یאن صـح یز، سخن אصولین صورت نیر אیست و در غیح نیخאص ھستند، صح
שـود   یھא ثאبت نمـ  אن یبرא یت ظن، ثאبت نبאשد، عمومیאت بر عدم حجّیدאلت א یچرא כه وقت

  . ص אن معنא دאשته بאשدیتא تخص
כـه   یص אن به نحویست تخصید نیص، بعی، در صورت ثبوت عموم و אمכאن تخصیوאنگھ

  . ر بאשد כه قبیح אستیص כثیאند، تخص مرتכب שده
אنـد، در   אز אیאت כـه אن رא نכـوھש כـرده    یאریت כه ظن، در بسبه ھر حאل، אنصאف אن אس

כـه فـرد در שـכّ אسـت،      یשכ، به כאر رفته אست، نه ظنّ مصطلح؛ به אعتبאر אنכه مאدאم یمعنא
ـ   ی ستهیست و אنچه שאیفردی معتقد ن כـه ظـنّ    یאسـت، در حـאل   یאعتقـאد  ینכوھש אسـت، ب

כمتـر אز   یزیـ שدند؛ چرא כه چ یمردم ھאכ مשتر ین گونه نبود، بیمصطلح، אعتقאد אست و אگر א
 ین فوق אلتقوى بدرجة و مא قسّم فیقیאل«: دیفرمא یכه مھא قسمت نשده אست؛ چنאن אن אنین میقی

ن אفضل مـن  یقیمאن אفضل من אאسאم و אنّ אلیאنّ אא«: دیفرمא ی؛ و م»نیقیء אقلّ من אلیאلنאس ש
  ). 51/ 2، ینیכل(» نیقیء אعزّ من אلیمאن و مא من שیאא

ن אطאق כرده אست، و כمتـر אز  یقیכمتر אز  یزیمאن رא بر چیث، אین حدیروשن אست כه א
  . שود یده مینאن نאمیخود، אطم یبאא ی ن، ظنّ مصطلح אست כه در مرتبهیقی

שود כه ظنّ مذموم در قرאن، نه ظنّ مصطلح، بلכه שـכّ אسـت؛ چنאنכـه     ینجא دאنسته میאز א
אلقـرאن אلظـنّ    یقد جאء ف: ح כرده و گفته אستین مطلب تصریر خود، به אیخ طوسی در تفسیש

ـ   یغْنِینَّ אلظَّنَّ אَ אَ«: و قوله) 24: جאثیه(» نظُنُّوینْ ھُمْ אِلَّא אِ«: بمعنی אلשכّ، כقوله » אئًیمِنَ אلْحَـقِّ שَ
 نقـل כـرده و   یز אن رא אز برخـ یـ و אبو ھאل ن) 1/206طوسی، אلتبیאن، ) (28: ، نجم 36: یونس(

  ). 343אبوھאل، (אلقرאن بمعنی אلשכّ  یجאء אلظنّ ف: لیق: گفته אست
مَא لَھُـم  ه שَכٍّ مِّنْ یهِ لَفِینَ אخْتَلَفُوא فِینَّ אلَّذِאِ«: فرمאید ن قول، قول خدאوند אست כه میید אیمؤ
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در אین אیه כه مرאتب علم، אز שכ، ظن و ). 157:نسאء( »אنًیقِیوَمَא قَتَلُوهُ ن بِهِ مِنْ عِلْمٍ אِلَّא אتِّبَאعَ אلظَّ

یقین مذכور אست، ظن در معنאی שכ به כאر رفته אست؛ چرא כه نخست שכ رא برאی כـאفرאن  
جز پیروی ظن رא אز אنאن نفی כرده אست و אین بـא توجـه    یثאبت שمرده אست و سپس ھر چیز

  . در معنאی שכ به כאر برده بאשدכذب و تنאقض، مستلزم אن אست כه ظن رא  ی به אستحאله
مستثنא، ظن و مستثنא منه، ) 157: نسאء( »نא لَھُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ אِلَّא אتِّبَאعَ אلظَّمَ« ی ، در فقرهیوאنگھ

  . אن אست כه ظن אز אفرאد علم אست ین به معنאیعلم אست و א
אند؛ چنאنכه  یאد כردهאت در نכوھש כאفرאن به جאی ظن، אز שכ یאفزون بر אین، بسیאری אز א

بَلْ ة אلْאخِرَ یلِ אدَّאرَכَ عِلْمُھُمْ فِبَ«: دیفرمא یو م) 110:ھود( »بیשَכٍّ مِّنْهُ مُرِ یאِنَّھُمْ لَفِوَ«: فرمאید می
نِنَאبَلْ ھُـمْ  یهِ אلذِّכْرُ مِن بَیءُنزِلَ عَلَ אَ«: دیفرمא یو م) 66:אلنمل(» نبَلْ ھُم مِّنْھَא عَمُوא שَכٍّ مِّنْھَ یھُمْ فِ

ـ فرمא یو مـ )  8: ص( »بذُوقُوא عَذَאیبَل لَّمَّא یשכٍ مِّن ذِכْرِ یف  »نلْعَبُـو یبَـلْ ھُـمْ فِـی שَـכٍّ     «: دی
ــذِو«: دیــفرمא یو مــ) 9:دخــאن( ــهُ مُرِیَאِنَّ אلَّ ــدِھِمْ لَفِــی שَــכٍّ مِنْ ــאبَ مِــنْ بَعْ ــوא אلْכِتَ » بٍیــنَ אُورِثُ
  ). 14:شورى(

ت ظـن و دخـول אن در   یـ אق خـود، بـه حجّ  یאز אنכه بא مفھوم لقب و بא س یאین אیאت، جدא
بـر אن بאשـند כـه ظـن در אیـאتی כـه אن رא        ی توאنند قرینـه  مאن אשعאر دאرند، مییمفھوم علم و א

دאرد، بلכه به معنאی שכ بـه כـאر رفتـه     یت عقلیאند، نه به معنאی ظنّ مصطلح כه حجّ دهینכوھ
  . אست

ـ ز مؤیـ ن) 28: ، نجم 36: ونسی( »אئًیمِنَ אلْحَقِّ שَ یغْنِینَّ אلظَّنَّ אَ אَ« ی فهیשر ی هیچه بسא א د ی
אز אن نـدאرد،   یא چ بھـره ین معنא אست؛ چرא כه אگر مرאد אز حق، אعتقאد به حق بאשد، אنچه ھیھم

مند אست؛ و  زאن כه قوّت دאשته بאשد، אز حق بھرهیשכ אست نه ظنّ مصطلح، بلכه ظن، به ھر م
ست؛ چرא כه مخאلفت אن بא وאقـع  یאز حق ن ی אز כنندهین یز بیمرאد אز حق، وאقع بאשد، قطع نאگر 

  . ممכن אست؛ ھر چند در نظر قאطع، ممכن نبאשد
سـت؛ بـه   یت ظن روשـن ن یحجّ یאت بر نفیכ אز אیچ یשود כه دאلت ھ ینجא دאنسته میאز א

אمَةِ אِنَّ אللّـهَ  یوْمَ אلْقِیفْتَرُونَ عَلَی אللّهِ אلْכَذِبَ ینَ یאلَّذِمَא ظَنُّ وَ«: فرمאید אی כه می ویژه بא توجّه به אیه
رא مـאی نفـی و نـه    » مـא «ھرگـאه  ) 60: ونسی( »نשْכُرُویلَذُو فَضْلٍ عَلَی אلنَّאسِ وَلَכِنَّ אَכْثَرَھُمْ אَ 

כنـد  یאیه، حدوث ظن مصطلح رא אز כسאنی نفی مـ  ،رא فعل و نه אسم بخوאنیم» ظن«אستفھאم، و 
אین مطאبق بא قرאئت عیسی بن عمر ثقفی، אز قـرّאء بصـره و نحویـאن    . بندند כه بر خدא دروغ می

ـ כه برخـی روא ) 17/120؛ فخر رאزی، 2/242زمخשری، (مשھور אست  אتש אز گـرאیש אو بـه   ی
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  .؛ و אهللا تعאلی אعلم)5/300، یترمذ(تשیّع حכאیت دאرد 

כه قرאن אنجא כه ظن رא در معنאی שכ بـه כـאر   ن אست ید، אیאفزא یאنچه بر وضوح مطلب م 
نبرده אست، در مقאم ستאیש و تאیید אن و نه نכوھש و ردّ אن بوده אست و אن جאیی אسـت כـه   

و ) 46:بقره(» ه رאجعونیظنّون אنھم مאقوא ربھم و אنھم אلین یאلذ«: فرمאید در وصف خאשعאن می
لَـةٍ  یظُنُّونَ אَنَّھُم مُّאَقُو אللّهِ כَم مِّـن فِئَـةٍ قَلِ  ینَ یאلَّذِאلَ قَ«: فرمאید م طאلوت مییدر وصف یאرאن مستق

  ). 249:بقره( »نیرَةً بِאِذْنِ אللّهِ وَאللّهُ مَعَ אلصَّאبِرِیغَلَبَتْ فِئَةً כَثِ
) 28: ، نجـم  36: یونس(» ئًאیمِنَ אلْحَقِّ שَ یغْنِینَّ אلظَّنَّ אَ אَ« ی روשن אست כه אگر ظن در אیه

م یمعنאی مصطلح و שאمل ظنّ مذכور در אین دو אیه بאשد، سـتאیש خאשـعאن و یـאرאن مسـتق    به 
  . طאلوت وجھی ندאرد

אدّعאی אینכه ظنّ مذכور در אین دو אیه، ظنّ خאص و نه مطلق ظـن אسـت، بـه אیـن جھـت      
אز مسאئل فرعی نیسـت  ) عאدم(مאقאت خدאوند و بאزگשت به سوی אو  ی مردود אست כه مسאله

ی ظنّ خאص و حجّیّت אمثאل خبر وאحد بאשد، بلכه אز مسאئل אصلی אعتقאدی אست כه بـه  تא جא
ن رو، ظאھر אن אست כه منظور אز אن ظن، ظنّ به معאد، به نحو ظن یحجّت عقلی نیאز دאرد؛ אز א

مطلق مصطلح אست כه به حכم دفع ضرر مظنون، حجّت عقلی برאی אیمאن به معאد אسـت؛ وאهللا  
  . אعلم
ـ ن אیمفسّرאن، ظن رא در א یرخ، بیאر אن، یـ ، אلتبیطوسـ (אنـد   ن دאنسـته یقـ ی یאت، بـه معنـא  ی

אز دאرد؛ لذא ظـאھر  ینه نیقت אست و مجאز به قری، אمא روשن אست כه אصل در אلفאظ، حق)1/205
  . ھא نשאت نگرفته אست ت ظن در نزد אنیل جز אز عدم حجّین تאویאن אست כه א

، ین אسـتعمאل مجـאز  ین بאשد، نفس אیقی یאت، به معنאیאن ی، به فرض כه ظن، در אیوאنگھ
 یر حجّـت در معنـא  ین אست؛ چرא כه אستعمאل غیقیل بر אن אست כه ظن مصطلح، در حכم یدل

گـر، نفـس אسـتعمאل    یتשאبه אست؛ به عبـאرت د  یم، بر مبنאیه حכیست، و تשبیح نیحجّت صح
م אسـتعمאل שـכ،   ینیب یכه مچنאنن، مשعر به مשאبھت אن دو در حכم אست؛ یقی یظن، در معنא

  .ز אستیכه אستعمאل ظن، جא یست، در حאلیز نین، جאیقی یدر معنא
  .اتيسوم؛ روا

ـ אت אستنאد שـود؛ مאننـد روא  یאز روא یت ظن، به برخیحجّ ینف یممכن אست برא ب ت قـر ی
אخوאنـאً  אכم و אلظنّ، فאنّ אلظنّ אכذب אلכذب و כونـوא  یא«: כه فرمود) ص(אز رسول خدא د אאسنא

אذא «: אز אن حضـرت כـه فرمـود   ل ت تحـف אلعقـو  یو روא) 29حمیری، (» אهللا כمא אمرכم אهللا یف
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אز  یאت نھـ یو روא) 50אبن שعبه، (» رت فאمض و אذא ظننت فא تقض و אذא حسدت فא تبغیتط

אت منאسب بאب אخאق ین روאیאنصאف אن אست כه א یسوء ظن، خصوصאً نسبت به خدאوند، ول
  . ه، ربطی ندאرندیبאשند و به مא نحن فظن می یفیאن حכم تכلیم بو در مقא

אسـت   ییح אحتمאل سوء، بدون وجود مرجّح عقאیضمن אنכه ظאھرאً مرאد אز سوء ظن، ترج
ـ ح אحتمאل مرجوح بאשـد כـه در غא  ید، مرאد אز אن، ترجیح אست؛ بلכه، שאیقب یכه אمر ت قـبح  ی

عدم و برאئت، عدم تحقّق سوء، خصوصאً توسّط مؤمن אست؛ چرא כه אحتمאل رאجح، بنא بر אصل 
  . ح مرجوح خوאھد بودین אصل بدون نאقل، ترجیح خאف אیאست و تبعאً ترج

، یـی אست כه ظنّ سوء رא به ھنگאم وجود مرجّح عقא یثین مطلب אست، אحאدید אیאنچه مؤ
אذא אسـتولی  «: رمـود כـه ف ) ع(ن یر אلمـؤمن یـ ت نھـج אلبאغـه אز אم  یשمאرند؛ مאنند روא یممدوح م

ـ אلصّאح علی אلزمאن و אھله، ثمّ אسאء رجل، אلظن برجل لـم تظھـر منـه خز    ة، فقـد ظلـم؛ و אذא   ی
و ) 27/ 4سید رضـی،  (» אستولی אلفسאد علی אلزمאن و אھله، فאحسن رجل אلظنّ برجل، فقد غرر

ظنّ یحلّ אحد אن یאذא כאن אلجور אغلب من אلحقّ، لم «: כه فرمود) ع(אز אمאم כאظم  یت כאفیروא
ـ و روא) 298/ 5כلینی، (» عرف ذلכ منهیرאً حتّی یبאحد خ כـه  ) ع( یت مسـتدرכ אز אمـאم ھـאد   ی
علـم ذلـכ   یظنّ بאحد سوءאً، حتّـی  یه אغلب من אلجور، فحرאم אن یאذא כאن زمאن אلعدل ف«: فرمود

علم ذلכ یאً مא لم ریظنّ بאحد خیس אحد אن یه من אلعدل، فلیمنه؛ و אذא כאن زمאن אلجور אغلب ف
  ). 145/ 9نوری، (» همن

، »ظـن یحـرאم אن  «و » حلّیلم «چون  یریژه تعאبیאت، به وین روאیگذשته אز אنכه مستفאد אز א
 یאریـ مقـدّمאت אخت (ن معنא כـه نفـس ظـن    یت אن؛ به אیظن אست، نه عدم حجّ یفیحرمت تכل
ت אن یـ گردد و حجّمی یאست و طبعאً، ھرگאه ترכ שود، وجود ظن منتف یمتعلّق نھ) حصول אن

  . שودمی ینیز به אنتفאء موضوع منتف
ن معنـא אسـت כـه    یعلم یאفتن به سرّ مسلمאن، حرאم אست، به א: כه ھرگאه گفته שودھمچنאن

  . ستینכه ھرگאه علم به אن حאصل שد، حجّت نیست؛ نه אیز نیل علم به אن جאیتحص
שـمאرند، ھـر چنـد بـه      یאست כه سوء ظن رא مطلقـאً ممـدوح مـ    یאتیאلعقول، روא در تحف

سوء ظن، وجـود   یبرא ییשوند כه مرجّح عقא یحمل م یقאعده، אین روאیאت بر موאرد یאقتضא
ھمـאن،  (» من אلحزم سوء אلظـن «و ) 54אبن שعبه، (» אحترسوא من אلنאس بسوء אلظن«: دאرد؛ مאنند

سـوء ظـن،    یبـرא  یـی ث، אن אست כه ھرگאه مـرجّح عقא یאحאد یبرخ ھمچنین مستفאد אز). 79
سـت؛ مאننـد   ینכـوھש ن  ی ستهیموجود بאשد، در صورت مخאلفت אن بא وאقع، معذّر אست و שא



            57                                              باز پژوهشى در حّجيت ظّن مطلق                                 1391 پاييز
  ). 8/152، ینیכل(» لومنّ من אسאء به אلظنّیمن عرض نفسه للتھمة فא «: ندیگو یכه م یثیאحאد

ـ אسـت כـه ظـאھر     یאت فرאوאنید، روאیאفزא ی، אنچه بر وضوح مطلب میوאنگھ ح در یא صـر ی
  : ت ظن אست و אن بر چند دسته אستیحجّ

، یכرאجכ(» ظنّ אلرجل قطعة من عقله«: ت ظنّ אنسאن دאلت دאرد؛ مאنندیכه بر حجّ یא دسته
زאن عقله و فعله אصدق שאھد یظنّ אאنسאن م«و ) 323، یثیل(» ظنّ אلرجل علی قدر عقله«و ) 88

ربمـא אدرכ אلظـنّ   «و ) 26ھمـאن،  (» نیאلظنّ אلصوאب אحـد אلصـوאب  «و ) 323ھمאن، (» علی אصله
  ). 267ھمאن، (» אلصوאب

ـ אست כه ممכن אست مשعر به אعتبאر ظن بאשـد و אن א  یقدس یثیز حدیدر منאبع عאمّه ن ن ی
ـ  یאنـא عنـد ظـنّ عبـد    «: دیفرمא یخدאوند م: فرمود) ص(אست כه رسول خدא  / 8، یبخـאر (» یب

199 .(  
אلنھـی و אאلبـאب אقـرب     یظـنّ ذو «: ت ظنّ عقא دאلت دאرد؛ مאننـد یگر، بر حجّید ی دسته

ـ یאلظنّ אلصوאب من שـ «و ) 324، یثیل(» ء من אلصوאبیש و ) 6/361، ینجفـ (» אאلبـאب  یم אول
אلعقـل  «). 324ھمـאن،  (» ظنّ אلعאقـل כھאنـة  «و ) 323، یثیل(» ن אلجאھلیقیظنّ אلعאقل אصحّ من «

  ). 20/331د، یאلحد یאبن אب(» כن بمא כאنیאאصאبة بאلظنّ و معرفة مא لم 
و ) 323، یثـ یل(» ظنّ אلمؤمن כھאنـة «: ت ظنّ مؤمن دאلت دאرد؛ مאنندیسوم، بر حجّ ی دسته

ز אز אبـو  یو ن) 73/ 4سید رضی، (» تھمن، فאنّ אهللا تعאلی جعل אلحقّ علی אلسنیאتّقوא ظنون אلمؤمن«
نظـر  یאتّقوא فرאسة אلمـؤمن، فאنّـه    ) :ص( قאل رسول אهللا«: ت שده אست כه فرمودیروא) ع(ر جعف

  ). 377صفאر، ) (75: حجر(» نیةً لِلْمُؤْمِنِیאِنَّ فِی ذَلِכَ א: بنور אهللا، ثمّ تא
ھو אلخبـر عـن صـحة ظـنّ     : دیگو یث אخیر میة در שرح حدید در אلمسאئل אلعכبریخ مفیש

نتفع بظنه، אرאد بـذلכ אنـه   ینتفع بعلمه مא لم یل אنّ אאنسאن א یو قد ق... אء یאכثر אאש یאلمؤمن ف
כثـر علـم   یאء و אنمـא  یرאً مـن אאשـ  یـ علم כثیכد یعة لم یאلطب یقظאً صאفیאً فطنאً متیכن ذכیمتی لم 

تھאده و طلبه و متی כאن כذلכ صـدقت  عته من אلשوאئب و שدّة ذھنه و אجیאאنسאن بخلوص طب
  ).95 -93مفید، (ظنونه 
 ، אنیאلمؤمن ب یאنא عند ظنّ عبد: قولیאحسن אلظنّ بאهللا، فאنّ אهللا عز وجل « یث رضویحد

، بא توجّه به ظאھر אن مطאبقـت ظـنّ مـؤمن بـא وאقـع      )2/72، ینیכل(» رאً و אن שرאً فשرאًیرאً فخیخ
  .نت وאقع אز ظنّ مؤمیאست؛ نه تبع

ـ ث כه عאقـل  یت ظن אنسאن، אز אن حیث بر حجّین אحאدیروשن אست כه دאلت א א مـؤمن  ی
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ـ ت אن، بسـیאر روשـن تـر אسـت؛ بلכـه אحאد     یـ ث مذכور بر عدم حجّیאست، אز دאلت אحאد ث ی

ـ ن אحאدیث، معאرض אین حیאست و אز א ییر عقאیظنّ غ یفیאن حכم تכلیمذכور، در مقאم ب ث ی
שـאن بـא حכـم     ھא و موאفقت ث، بא שھرت אنین אحאدیאز א ید برخستند؛ ضمن אنכه ضعف سنین

ل ید به دلیظنّ عقא رא مؤ یتوאن אعتبאر عقل ین رو، میשود و אز א یאت، جبرאن میعقل و مدلول א
  .دאنست ینقل

  چهارم؛ عقل
ھمچون  یאز برخ. אند دאنسته یت ظن رא عقلیאز אصحאب، عدم حجّ یظאھر אن אست כه برخ

א یبودن  یت שده אست כه محلّ نزאع در مسאله، عقلیدر مصאدر אאنوאر حכא یאخبאر رزא محمّدیم
  ). 35אبن שאذאن، (ت ظن אست یبودن عدم حجّ ینقل

 یت שـرع یـ אند و حجّ رفتهیظن رא پذ یت عقلی، حجّین سخن، אن אست כه برخیظאھر אز א
سـت؛  یت ظـن سـאزگאر ن  یم حجّھא بر אصאلت عد ن بא אجمאع אنیאند؛ حאل אنכه א אن رא אنכאر כرده

 یت عقلـ یـ بאשد و אگر حجّ یتوאند שرع یאست و نم یدر مسאله، عقل یم، אصل אوّلیچرא כه گفت
در  یخ محمّـد تقـ  یچون ש ین رو، برخیست؛ אز אیم، رفع אن توسّط שرع ممכن نیریظن رא بپذ

אنصـאری،  ( نیخود بـر قـوאن   ی هیدر حאש یخ אنصאریو ש) 3/321אصفھאنی (ن یة אلمسترשدیھدא
  . אند عقل و نقل שمرده یت ظن رא مقتضאی، عدم حجّ)112

د כه وجـود אحتمـאل خـאف در ظـن رא بـه      یא یبه ھر حאل، אز تتبّع در כلمאت אصولیאن بر م
ـ به א یאند؛ چنאنכه محقّق عرאق ت אن دאنستهیعدم حجّ یمعنא ح כـرده و گفتـه   ین مطلـب تصـر  ی
نئذ عن یة، لقصوره حیته אلذאتیقیאحتمאل خאفه مאنع عن طرאنّ  یאلظنّ فא שبھة ف یو אمא ف: אست

ئאً، بـل  یمـن אلحـق שـ    یغنیو بھذه אلجھة نقول بאنّ אلظنّ بنفسه א ... ة אلتאمة وجدאنאً یאאرאءة אلذאت
به تصل אلنوبة אلی אلمرتبـة אאولـی    یכ علی وفقه אلی جعل من قبل אلمولی כیאلتحر یحتאج فی

  ).13 /2عرאقی،(من حכم אلعقل 
دאرد כـه بعـث بـه     یت אز وאقع، مرאتبـ یست و כאשفیت אز وאقع نیجز כאשف یزیت، چیحجّ

אنبعאث אست، مگر  یست כه بعث، مقتضین یدیھא موجود אست و ترد אن ی وאقع، در ھمه یسو
 یאن وجود دאשته بאשد و روשن אست כه مـאنع אضـعف، بـرא    یبرא یא אقوی یمسאو یאنכه مאنع
  . ستین یאمتنאع כאف

بאשـد،   یل دقّت نظرھא حـאجت ین قبیست تא به אیگذשته אز אنכه مرאد אز عقل، عقل فلسفی ن
אز موאرد، ظـن   یאریعقא در بس. אست כه در عرف عقא مשھود אست یتیبلכه مرאد אز אن، عقאن
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ـ طر یھא אز طـ  אمتنאع אن: نھند؛ مאنند ینم یدאنند و به אحتمאل خאف، وقع ین میقیرא مאنند  بـه  ق ی

ھـא بـه تجـאرت در     ه، و אقـدאم אن یھنگאم ظنّ به خطر، و אمتنאعשאن אز אכل طعـאم مظنـون אلسـمّ   
  .گریب و موאرد دیصورت ظنّ به سود، و אلتزאمשאن به אوאمر طب

ـ     یل قطعـ یـ ت ظن، بـه دل یאگر حجّ: د گفته שودین وصف، نبאیبא א  ینیـאز دאשـته بאשـد، ذאت
ل نیـאز  یـ ، אصـאً بـه دل  یت ذאتینیאزمند بאשد، دور אست؛ چرא כه حجّ یل ظنّیست؛ و אگر به دلین

ز وאرد یـ ت قطـع ن یـ ت כאשف אست وگرنه، אשכאل، به نحو معכـوس بـر حجّ  ین مאھیندאرد و ع
ن ید بـه ھمـ  یשـא . ت مطلق ظن אسـت یحجّ ین رو، אنصאف אن אست כه عقل، مقتضیאست؛ אز א

  . ل عقلیه אست؛ نه دلل نقل بودین، به دلیאستنאد אسאط ی ل، عمدهیدل
ـ א یאز אصولیאن بر مـ  یאریאز ظאھر כאم بس ت ظـن مطلـق رא   یـ د כـه دאلـت عقـل بـر حجّ    ی

אن ظـنّ  یـ אنـد כـه م   אسـتنאد כـرده   یت ظن خאص به وجوھیאثبאت حجّ یאند؛ چرא כه برא رفتهیپذ
אثبـאت حجّیّـت    یلزوم دفع ضرر مظنون، כه عאمه برא: خאص و ظنّ مطلق مשترכ אست؛ مאنند

ح مرجوح، כـه صـאحب معـאلم    یو قبح ترج) 205عאمه حلی، (خبر وאحد، به אن אستدאل כرده 
در حאلی כـه روשـن   ) 193ن، ین אلدیאبن ز(حجّیّت خبر وאحد، به אن متمسّכ שده אست  یبرא

ح مرجوح، بـه خبـر وאحـد אختصـאص نـدאرد و در      یאست وجوب دفع ضرر مظنون و قبح ترج
שود؛ و אگر  یت مطلق ظن ثאبت میگر دאلت אن دو تאم بאשد، حجّلذא، א. مطلق ظن موجود אست

  . שود یز ثאبت نمیت خبر وאحد نیدאلت אن دو تאم نبאשد، حجّ
אز  یبرخـ  ی تאم אست؛ ھر چند مورد نقـض و منאقשـه   ،، حق אن אست כه دאلت אن دویאر

ظن، مستلزم ظـنّ بـه   رא در نزد عقل، تردیدی نیست כه مخאلفت بא یبزرگאن قرאر گرفته אست؛ ز
  . ضرورت دאرد -یא אخرویبאשد  یویدن -ضرر אست و دفع ضرر مظنون 

ـ ، در غאیویאختصאص ضرورت مذכور، به ضرر دن یאدّعא כـه  ت سـقوط אسـت؛ ھمچنـאن   ی
دلیل منع ه ص שאرع به عدم دفع ضرر مظنون، مردود אست بیبא ترخ یتدאرכ ضرر אخرو یאدّعא
  . یم אمכאن אجتمאع אن بא ظنّ به ضرر אخروص שאرع، بلכه قبح אن و عدیترخ

 ز، خـאف یـ אن، بر وجوب دفع ضـرر مظنـون ن  یحכومت قبح عقאب بא ب ین سאن، אدّعאیبد
 بא ظنّ یשود و فرق یאن محسوب میت אن، بیق אست؛ چرא כه ظن مطلق، بنא بر قول به حجّیتحق

  . خאص ندאرد
אن؛ چرא כـه   یه אست نه כبرאیقض یصغرא ی هیت خبر فאسق و אمثאل אن، אز نאحیאمא عدم حجّ

כذب אو אست؛ نـه   ی هیכه فسق אو אز نאح یژه در موאردیوجدאنאً خبر فאسق ظن אور نیست به و
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  . ستیאور אست و ظنّ حאصل אز אن حجّت ن نכه ظنیא

ر حجّت دאنسـته  یכه غ ییزھאیאز چ یא برخیت ھمه یשود כه عدم حجّ ین جא دאنسته میאز א
  .ت ظن؛ و אهللا אعلمیھא بאשد؛ نه عدم حجّ אور نبودن אن توאند به جھت ظن یאند، م שده

عقل אسـت،   ین نیست כه אخذ به جאنب مرجوح، بر خאف مقتضאین، تردیدی در אیھمچن
تحכّـم   یא שـود، گونـه   یאنכه ترכ جאنب رאجح، אخذ به جאنب مرجوح محسـوب نمـ   یو אدّعא

سـت و  یجـز تـرכ جאنـب رאجـح ن     یزیـ عرفـאً چ אست؛ چرא כه אخذ به جאنب مرجوح، عقאً و 
ست یح، وאجب نیאنכه ترج ین وصف، אدعאیאن אن دو فرق نھאد؛ بא אیم یریچ تقریتوאن بא ھ ینم
אن یـ אن رאجح و مرجوح، دَوَرאن میتوאن توقّف نمود، وאضح אلبطאن אست؛ چرא כه دَوَرאن م یو م

ن ممכـن  یضـ ین אسـت و אرتفـאع نق  یضـ یل وجود و عدم و אز بאب نقیفعل و ترכ אست כه אز قب
جא אست؛ چرא כـه   مذכور، نאبه یخ אنصאری به אدّعאیשود כه جوאب ש ینجא دאنسته میאز א. ستین
، )1/381אنصـאری،  (ح دאنسته אسـت  یز قبیح ھر یכ אز رאجح و مرجوح رא نیتوقف در ترج یو

  .ست؛ بلכه محאل אستیح نیכه قب یدر حאل
אند ظنّ به حכم، بא ظنّ به عدم مשروعیت عمل  پندאשته یتوھّم مردودی אست כه برخ ،אین

אز عمـل بـه    یبه ظن، تعאرض دאرد، بلכه ظنّ به ضرری כه بر ترכ جאنب مظنون، مترتب بא نھ
نכه ظنّ به عدم مשروعیت عمل به ی، چه א)221محقق حلّی، (שود  ظن در אیאت قرאن، زאئل می

כه אگر ظن حجّت نبאשد، ظنّ به عدم مשـروعیت  ظن، مستلزم دور אست، بلכه معنא ندאرد؛ چرא 
ست؛ و אگر ظن حجّت بאשد، ظنّ به عدم مשروعیت عمل به ظن معنא یز حجّت نیعمل به ظن ن

  . ندאرد
رون یـ שود، ظنّ به ضـرر بאשـد، אز محـلّ نـزאع ب     یאت مذכور زאئل می، אگر אنچه بא אیوאنگھ
سـت، لכـن منכـرאن    یھـم ن  یتیوجود ندאשته بאשد، حجّ یرא روשن אست כه ھرگאه ظنّیאست؛ ز

אند، نـه وجـود ظـن؛ و     ت ظن دאنستهیשو، حجّ یאت مذכور زאئل میت ظن، אنچه رא כه بא אیحجّ
  .ن مورد نزאع و منع אستیא

  
  نتيجه گيری
 ح عمل بر طبق ظن و אثبאتیق تصحیل אنسدאد تنھא طریשود כه دل یم، دאنسته میאز אنچه گفت

ممכن אست، بلכه אنصـאف אن אسـت כـه     ییظن عقא یت ذאتیست و دفאع אز حجّینت אن یحجّ
ت بسאزد؛ چرא כه אنسـدאد بـאب   یאن حجّ یتوאند برא یل אنسدאد نمیאگر ظن ذאتאً حجّت نبאשد، دل
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رفته אست و אز یھא صورت پذ ن و אقدאم אنیب مכلّفیبא تسب -رש אنیدر صورت پذ- یعلم قطع

  .ر حجّت بאשدیשאن غیر ممכن، و ظن برאیھא غ אن یقطع برאست כه ین رو، محאل نیא
אست כـه   یقیت אن، طریح عمل بر طبق ظن، و אثبאت حجّیق تصحین وصف، تنھא طریبא א 

ت ظن گردن نھאد و مשـغول  ید به عدم حجّیق نאتمאم بאשد، بאین طریم؛ و אگر אیש گرفتیمא در پ
  .אعلم بאلصوאب ست، و אهللایسته نیل אنسدאد שאیכردن خود به دل
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