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Abstract
The rational authority and the discovery of its
meanings in suspicion are among the initiatives
that in the new era reveal the ground for the
reconstruction of the science of principles on
this basis. Collective intellect and wisdom, with
the privilege of the approval of the Shari'a in any
period, can provide the ground for the further
flourishing of human reading of religion. In this
study, after redefining basic concepts such as
"intellect",
"authority",
"suspicion"
and
"science" and expressing the epistemological
value of rational suspicion as an effective
presupposition in solving limitations, the
promise of valid suspicion with rational
arguments, It is possible to believe in the
inherent authority of suspicion and, while
examining rational arguments, to expose the fact
that verses and rational requirements, contrary to
what is assumed, do not negate the authority of
rational suspicion and rational suspicion. Of
course, it is an argument. Imam Khomeini (ra)
by discussing the suspicion under the proposed
title, in not refusing to worship the UAE, has
rejected the argument in the incident to the UAE
and because of the acceptance of this basis by
the wise do not consider the possibility of
refusal in it. And emphasize acceptance on the
basis of rational suspicion.
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چکیده
حجيت عقالنی و كشف مناط آن در ظنون از ابتکاراتی است كه در
.عصر جديد زمينهی بازسازی علم اصول را بر اين پايه هويدا میسازد
عقل و خرد جمعی با برخورداری از امتياز تائيد شارع در هر دورهای
میتواند زمينه شکوفايی بيش از پيش قرائت بشری از دين را فراهم
 در اين پژوهش پس از باز تعريف مفاهيمی بنيادين همچون.آورد
 «ظن» و «علم» و بيان ارزش معرفتشناختی،» «حجيت،»«عقل
 قول،ظنون عقالنی به عنوان پيش فرضی اثر بخش در حل محذورات
 اين امکان فراهم آمده است كه،به اعتبار ظن معتبر با ادله عقالنی
 از اين، باور يابيم و ضمن بررسی ادلهی عقاليی،به حجيت ذاتی ظن
 بر خالف آنچه،حقيقت پرده برداشته شود كه آيات و اقتضائات عقلی
، نافی حجيت ظن عقاليی نيست و ظن عقاليی،پنداشته میشود
 امام خمينی(ره) نيز با بحث از ظنون تحت.بالطبع حجت است
 نافی استدالل و، در عدم امتناع تعبد به امارات،عنوان پيشنهادی
برهان در تعبد وقوعی به امارات گرديدهاند و به دليل پذيرش اين
مبنا توسط عقال امکان امتناع را در آن وارد نمیدانند و بر پذيرش
.مبنای ظن عقالئی تاكيد میورزند
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مقدمه
عقالنيت 1خاستگاه مباحث گوناگوني در عرصههاي معرفتي ،جامعهشناسي و اعتقادي بوده است.
عقالنيت ،در عرصهي معارف اسالمي ،دانشهايي چون کالم ،فقه و اصول و برخي ديگر از ارزشها و
اعتقادات را به چالش کشانده است .در عرصهي دانش اصول محذورات فراواني در زمينهي نگاه
عقالني به چشم ميخورد که تالش براي پاسخگويي به اين محذورات يکي از رويکردهاي جديد در
زمينه توسعهي نگاه عقالني به اصول ميباشد .از آنجا که مکلّف در حالت برخورد با تکاليف عموماً در
سه وضعيت قطع ،ظن و شک به سر ميبرد ،تالش براي انگيزش عقالني در اين حاالت از عمدهترين
وظايف تحقيقات اصولي در عصر جديد به شمار ميرود .به رغم اتفاق فقيهان در پذيرش عقل به عنوان
يکي از ادلّهي ظني معتبر در فقه ،اين مسأله در اصول فقه از قديم مورد اختالف بوده است که آيا دليل
مسائل اصول فقهي ميتواند ظني باشد يا خير؟ و آيا اين ظن ميتواند از سوي عقل به وجاهت و
حجيت برسد؟ اگر در اصول فقه ،ادلهي ظني را کنار بگذاريم ،نتيجهي منطقي آن عدم امکان استفاده از
هر گونه داللت ظني در قرآن و سنت و نيز سند ظني در خصوص سنّت خواهد بود .اين به معناي
استفاده کمتر از کتاب و سنت در اصول فقه خواهد بود .حال در عصر جديد و با توجه به پيدايش و
گسترش تمدنهاي نوظهور و لزوم تتبعات عقالني ،ما در پي اثبات حجيت عقالني ظنون گام برداشته-
ايم .ثمره ي اين امر مقصودي غير از شکوفايي بيش از پيش عقل و محصوالت آن نخواهد بود .شايان
ذکر است که پژوهشهاي همراستاي ديگري همچون «تحقيقي در حجيت مطلق ظن»(صابري،)1711 ،
«استناد به ادلهي ظني در اصول فقه»(صرامي« ،)1731 ،اعتبار ظن در اعتقادات»(برنجکار،)1737 ،
«مباني حجيت ظن متآخم به علم و ساز و کارهاي تشخيص آن»(عليشاهي ،بختياري و تسليخ)1731 ،
به مرزهاي اين موضوع نزديک شدهاند ،اما هيچ يک از اين مقاالت رأي و تدبير عقل را در دستيابي به
ظن معتبر و اعتباربخشي به آن دنبال نکردهاند.

1

. Rationality
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مراد از عقل
ع قل که برابر فارسي آن خرد است در سه معناي حدثي ،اسم ذات و اسم معنا به کار رفته است.
معناي حدثي مانند حبس ،حفظ و تثبيت در امور ،معناي اسم ذات همچون حبل و ديه و اسم معنا مانند
نيروي تميز ،فهم و علم(ابن منظور )171/1 ،1111 ،آمده است .چنين به نظر ميآيد که تمام معاني
گفته شده از عقل به يک معناي کلي و مشترک که مانند روحي در کالبد آن واژههاست ،باز ميگردد و
آن عبارت است از چيزي مانند «توقف» و «ايست» و «نگه داشتن» که در هر يک از معاني ياد شده
مد نظر قرار دارد .در زبان فارسي نيز خرد به معناي دريافت ،ادراک ،تدبير ،فراست ،هوش و دانش
آمده است(دهخدا .)111/1 ،1711 ،با وجود اينکه دانشوران شيعي از ديرباز ،از عقل به عنوان يکي
از منابع احکام سود جستهاند ولي اندک کساني به تعريف آن پرداختهاند .از ميان دانشمندان شيعي ،شيخ
طوسي نخستين کسي است که عقل را تعريف کرده است .وي در اينباره ميگويد« :عقل يک رشته از
علوم است که وقتي در انسان جمع شود ،وي عاقل ميگردد»( 1.طوسي )17 ،1111 ،منظور ايشان از
يک رشته از علوم ،مجموعه معرفتهاي فطري و غير فطري در قلمرو عقل نظري و عملي است .پس
از ايشان در نوشتههاي اصولي دانشمندان عقلگراي شيعي چون عالمه حلي ،وحيد بهبهاني ،شيخ
انصاري و ...تعريفي از دليل عقل ديده نميشود 1.بيشتر کساني که در دانش اصول به مساله عقل
پرداختهاند ،به ويژه پس از وحيد بهبهاني ،از خود عقل تعريفي به ميان نياورده و به تعريف دليل عقلي
پرداختهاند .ظاهراً در دانش اصول ،نخستين کسي که به تعريف دليل عقل پرداخته ،ميرزاي قمي است.
وي در اين باره ميگويد « :مراد از دليل عقل ،حکم عقلي است که توسط آن به حکم شرعي ميرسند و

« .1والعقل هو مجموع علوم اذا حصلت کان االنسان عاقال»
 .1در برخي نوشتههاي اصولي که اخيرا نگاشته شده از عقل به عنوان نيرويي که توانايي درک استلزامات عقلي را دارد ،تعريف شده است(ر.ک :.عبد
الهادي الفضلي ،دروس في اصول الفقه االماميه.)711 ،1 ،
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از علم به حکم عقلي به حکم شرعي منتقل ميگردند(ميرزايقمي 1)113/1713،1،پس از وي ديگر
دانشمنداناصولي(صدر101 /1،1113،؛ مظفر )113 /1731،1،نيز به تعريف دليل عقل پرداختهاند و
نقطه مشترک همه آنها اين است که دليل عقل يعني درک و حکم عقل نسبت به امري که ميتوان حکم
شرعي را از آن به دست آورد.
مراد از حجیّت
حجيت ،اسم مصدر براي حجت است و حجت در لغت ،از مادهي حجاج (جوهري،1101،
 )707/1و به معناي چيزي است که موجب ظفر در خصومت باشد (فراهيدي )7/10 ،1103،ابن اثير
در النهاية حجت را معادل دليل دانسته است(ابناثير )713/11 ،1731،ظاهر آن است که اصوليان نيز
آن را در همين معنا به کار بردهاند ،ولي ابو هالل در الفروق اللغوية ،تفاوتهايي را ميان آن دو ذکر
کرده است(ابوهالل )177 ،1111،و از برخي کلمات اصوليان نيز برميآيد که ميان آن دو فرق نهادهاند؛
چرا که دليل را مفيد علم و حجت را مفيد ظن خاص دانستهاند(ابن غازي)111 -111 ،1103،؛ چنان
که مرحوم مظفر گفته است :حجت هر چيزي است که متعلق خود را اثبات کند و به حد قطع نرسد؛ و
نيز گفته است :حجت هر چيزي است که از چيز ديگر ،کاشف و حاکي باشد به نحوي که آن را اثبات
کند(مظفر ،اصول الفقه )11/7 ،1731،چنان که پيدا است ،از اين کالم و کلمات مانند آن بر ميآيد که
اصوليان ،معناي حجيت را کاشفيت از واقع ،به شرط مثبت بودن دانستهاند و اگر حجيت چيزي را
نپذيرفته اند ،به اين جهت بوده است که يا آن را مانند شک ،کاشف از واقع ندانستهاند و يا مانند ظن
مطلق ،کاشف از واقع ،لکن غير مثبت دانستهاند .با اين حال ،حق آن است که معناي حجيت ،کاشفيت از
واقع است و قيد «مثبت بودن» براي آن ،معناي محصلي ندارد؛ چرا که کشف واقع ،عين اثبات آن است
و سلب مثبتيت از کاشف ممکن نيست .به عبارت ديگر ،بنا بر مذهب حق ،کشف واقع ،طريقيت دارد؛ نه
موضوعيت و به هر نحو که حاصل شود ،حجت است و نميتواند حجت نباشد؛ چرا که واقع از آن حيث
که واقع است ،نه از آن حيث که مؤدّاي طريق خاصي است ،ملزم است و ملزميت از آن ،قابل انفکاک
« .1والمراد بالدليل العقلي هو حکم عقلي يتوصل به الي الحکم الشرعي و ينتقل من العلم بالحکم العقلي الي الحکم الشرعي»
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نيست .از اين رو ،معقول نيست که چيزي کاشف از واقع باشد ولي حجت نباشد .از اينجا دانسته مي-
شود که حجيت از مقوالت عقلي غير قابل تخصيص است و از اعتبارات شرعي نيست و ميتوان گفت:
حجيت از مسائل اصولي و مقدمي است که از طريق عقل دانسته ميشود و اثبات آن از طريق شرع،
مستلزم دور يا تسلسل است .از اين رو ،وجه سخن آخوند خراساني در نهايةالنهاية روشن ميشود که
گفته است« :و بالجملة ،البد أن تکون الحجية صادرة من باب العقل و ال محيص عن أن يکون مناخ
رح ال التکليف ببابه ،فصح أن يقالة ليست الحجة إال القطع أو الظن على الحکومة»(آخوند
خراسانى )13 / 1 ،1111،بر اين مبنا ،ميتوان گفت :تخصيص حجيت نيز مانند نفي آن ،نميتواند با
شرع صورت پذيرد؛ چرا که حجيت به معناي کاشفيت از واقع ،مقولهاي حقيقي است و تخصيص آن با
مقوالت اعتباري ممکن نيست.
مراد از ظن

1

برخي  ،ظن را بي نياز از تعريف ،و در بسياري از موارد ،معادل علم ،دانستهاند(جوهري،1101،
 ،)1130/3در مقابل گروهي ظن را در معاني مختلفي همچون يقين و شک(فراهيدي111/3 ،1110،؛
صاحببنعباد11/10 ،1111،؛ حميري .)1111-1117/ 1 ،1110،خالف يقين و گاهي به جاي يقين
احتمال قوي (قرشي)117/1 ،1111 ،؛ اعتقاد راجح(ميرسيدشريف )311/1111 ،به کار بردهاند.
همچنين گفته شده ظن اعتقاد راجح است با احتمال نقيض و در علم و شک نيز به کار ميرود(قرشي،
 )117/1،1111برخي ديگر آن را اسمي براي محصول امارات قرار داده و ميگويند«:زماني که تقويت
گردد ،به علم ميرسد و زماني که تضعيف شود از حد وهم تجاوز نميکند»(راغباصفهاني/1101 ،
 .)173البته اين واژه به جاي علم نيز به کار ميرود(قرشي ،)117/1 ،1111،ولي عدهاي آن را نام
 .1از اين نکته نبايد غافل شد که در قرآنکريم ،واژه ظن به چهار وجه بيان شده است .1 :به معناي يقين؛  .1شک؛  .7تهمت؛  .1حسبان و استعمال ظن در
اکثر کاربردها در معناي طعن و تحقير و واهانت ،به کار رفته است(واسطي.)731/1111 ،

دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه و اصول -سال چهارم -شماره اول -بهار و تابستان 011 / 0011

چيزي دانستهاند که از اماره حاصل ميشود و هرگاه قوت يابد به علم ميرساند و هرگاه بسيار ضعيف
شود از حد وهم فراتر نميرود(راغباصفهاني)711 /1101،؛ به عبارت ديگر ،ظن رجحان يکي از دو
طرف احتمال است؛ بر خالف شک که عدم رجحان يکي از آن دو است(ابوهالل )707 /1111و اين
همان معناي اصطالحي ظن در علوم عقلي است(مالصدرا )113/1 ،1331،هر چند حق آن است که
تعريف ظن جز با تعريف علم ممکن نيست ،اما ميتوان ظن را همان احتمال تقويت شدهاي دانست که
بر ساير طرف هاي احتمال ،برتري و رحجان دارد و عموماً عقل در شناخت آن طريقيت و در برخي
مواقع موضوعيت نيز دارد.
مراد از علم
علم را در لغت به عنوان مصدر(ابنسکيت )133 ،1111،و نقيض جهل(فراهيدي )111/1 ،1103،و
به معناي شناخت دانستهاند(جوهري )133/1 ،1101،بنابراين ،ميتوان گفت که علم هر گونه شناختي
است که براي انسان در برابر جهل حاصل ميشود؛ خواه کم باشد و خواه زياد؛ خواه خالف آن محتمل
باشد و خواه محتمل نباشد .از اين رو ،گاهي به ظن نيز علم گفته ميشود(جوهري .)113/3 ،1101،با
اين وصف ،مي توان گفت که علم ،از قبيل اسماء اجناس است که به نحو عام براي موضوعله عام وضع
شده است و در همهي مراتب خود شايع است .از اين رو ،مطابق عرف خاص 1فقها ،علم را بايد اعم از
قطع و ظن بدانيم؛ چنان که گفتهاند« :العرب تذهب بالظن مذهب اليقين»(صدوق .)11/1 ،1731 ،شرع
در بسياري موارد تابع علم است و در اکثر مواقع ظن را علم ناميدهاند؛ پس تابعيت شرع از ظن يک
امري است که در واقع محتمل است بنابراين اصل آن است که اين وجه تسميه حقيقي است .فلذا مي-
توان گفت :علم مانند نور است که حقيقتي واحد و داراي درجاتي گوناگون است و گاهي شدت و

.1

عرف خاص عرفي است که تنها گروه خاصي در آن شرکت دارند .اين قسم ازعرف اختصاص به ناحيهاي محدود و يا گروهي از مسلمانان

[همچون فقيهان] دارد و به مراتب فراوانتر از عرف عام ميباشد .در مقابل ،عرف عام در نزد فقيهان عرفي است که همه يا بيشتر مردمان سرزمينهاي
اسالمي با وجود همهي اختالفات در سطوح زندگي و فرهنگي در آن شرکت داشته و آن را پذيرفتهاند .همانند رجوع جاهل به عالم(جبارگلباغي ماسوله،
.)701 ،1713

 / 011نگرشی نو به حجیت ظن معتبر با تأکید بر آراء امام خمینی(ره)

گاهي ضعف مي پذيرد .پس هرگاه ضعيف باشد وهم؛ و هرگاه متوسط در قوت و ضعف باشد ،شک؛ و
هرگاه قوي باشد ،ظن؛ و هرگاه در نهايت قوت باشد ،قطع است و در هر مرتبه نورانيت دارد و به قدر
نورانيت خود ،کاشف از واقع است .چه بسا اين مراد از فرمايش نبوي مشهور است که ميفرمايد«:العلم
نور يقذفه اهلل في قلب من يشاء» و روايتي که در مصادر عامه است«:انما العلم ،نور يجعله اهلل في
القلب»(ابنأبيحاتم )7131/10 ،1113،مويد اين باشند که ظنون بخشي از علماند و شرع نيز تابع علم
است .به هر حال ،مبناي ما اين است که علم ،به اقتضاي لغت ،عرف ،شرع و عقل ،مطلق انکشاف است
و چنان که گفتيم حجيت نيز عين کاشفيت يا الزم عقلي آن است و بر اين مبنا ميتوان گفت :علم ذات ًا
حجت است و اين صريح و يا ظاهر عبارت برخي از اصوليان است(حائري )113 ،1101،جز آنکه به
نظر ميرسد مراد آنها از علم ،خصوص قطع است نه مطلق علم؛ و ظاهر آن است که علم را در معناي
قطع به کار بردهاند(مظفر .)11/1731،7،همچنان که برخي از آنها به اين معنا تصريح
کردهاند(صدر .)103 ،1113،برخي نيز غالباً از تعبير به علم پرهيز کردهاند و از حجيت قطع سخن گفته-
اند(انصاري . )13/1 ،1113 ،در اين صورت ،بايد تعبير آنها را از علم ،تعبيري مجازي ،يا اصطالحي
مختص به آنها دانست که در مقابل معناي لغوي ،عرفي ،شرعي و عقلي منعقد شده است و يا بايد علم
را بالمعني االعم و بالمعني االخص تقسيم کرد و مراد آنها را از آن ،دومي انگاشت و در هر حال ،مسلم
آن است که مراد آنها از علم ،خصوص قطع است؛ نه مطلق علم .آري ،از ظاهر کلمات برخي از ايشان
بر ميآيد که مرادشان از علم ،مطلق انکشاف است و حجيت آن را فطري ضروري
ميدانند(حائري )713 ،1101،از اين رو ،تصريح کردهاند که ظن ،بنا بر حجيتش به ذات خود ،مانند
علم است(همان ،)113 ،به هر تقدير علم واقعيتي است تابع ظن که در کشف مراد شارع نيز مدخليت
دارد.
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مراد از ظن معتبر
ظن معتبر در برابر ظن مقيد يا خاص ،به معناي طبيعت ظن است؛ قطع نظر از اينکه با سبب خاصي
حاصل شده باشد ،يا با سبب معتبر ،مراد اصوليان از سبب خاص ،دليل ظني است که دليلي قطعي بر
حجيت آن نزد شارع رسيده است(باباييآريا .)1731 ،به عبارتي اگر طريق شناخت موضوعات شرعي
که معم والً ريشه در عرف نيز دارد ،در نزد شارع پذيرفته شده باشد ،اصل شناخت نيز حجيت خواهد
داشت .مثل اينکه شارع که خود سيدالعقالست ،نظر عرف عقال را نيز پذيرفته است؛ پس اگر به
واسطهي عرف عقال ،ظني موجب کشف از واقع شد ،هم طريقيت و هم حجيت خواهد داشت.
ارزش معرفت شناختی ظنون عقالنی
سخن از ارزش معرفت شناختي ظنون عقالئي سخن از ترجيح ديدگاه عرف و عقالء متخصص بر
ديدگاه غير عرف و غير متخصص ميباشد .يعني ارجحيت عقل شورايي و خرد جمعي بر همنوعان
خود که شخصي و بعضاً غيرتخصصي و متکي به تعبد خبر واحد غيرمعقول و انتزاعي و متکي بر فهم -
فردي ميباشد .سخن از ظن معتبر عقاليي سخن از ترجيح بشر بر خدا نيست .سيرهي عقال بيانگر
ميزان عقالنيت جامعهي بشري است که شارع نيز به آن فرا ميخواند(بقره 117،؛ بقره 131،؛ نحل 11،؛
رعد 1،؛ حديد .)11،اين روش بشر را به فوق طاقت تکليف نميکند ،بلکه پايينترين سطح طاقت را
مبناي حقوق بشر قرار ميدهد .اين روش بر اين اصل استوار است که شريعت بر رفتار عقالني فرا
ميخواند نه اينکه عقل جايگزين شرع تلقي شود.
عقل فطري حکم ميکند که هر مکلفي بايد شناختي از پروردگار خويش داشته باشد؛ چراکه اين
شناخت يکي از مراتب شکر منعم است .همين عقل فطري حکم ميکند که مکلف بايد انبيا رسوالن و
حجت هاي الهي را نيز بشناسد؛ چون آنها واسطه فيض و نعمت خداوند هستند(عراقي33/7 ،1111 ،؛
مروج .)101/1 ،1111 ،در کنار اين حکم ،عقل بديهي و فطري به دفع ضرر محتمل نيز حکم ميکند؛
زيرا محکي براي گزارههاي اعتقادي يا در جهان خارج وجود دارند و يا وجود ندارند .در صورتي که
وجود نداشته باشند ،دانستن يا ندانستن آنها سود يا زياني را در پي نخواهد داشت؛ ولي در صورت
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واقعيت داشتن در صورت جهل ،ضرر عظيمي متوجه انسان ميشود؛ درحالي که در صورت دانستن و
اعتقاد به اين امور ،سود فراواني نصيب انسان خواهد شد .پس عقل حکم ميکند که از باب دفع ضرر
محتمل بايد به دنبال شناخت امور اعتقادي رفت(فيروزآبادي 713/7 ،1100 ،؛ نائيني111/1 ،1733 ،
؛ حکيم .)111/1 ،1103 ،از طرف ديگر ،اعتقادات دين از جمله پايههاي اساسي آن به شمار ميرود و
در نتيجه حساسيتهاي خاصي نسبت به آن در ميان متفکران و انديشمندان وجود دارد؛ به گونهاي که
آراي متعدد و گاه متعارضي در ميزان شناخت الزم در اعتقادات پديد آمده است .براي نمونه ،آنچه
عالمه حلي و عضدي بدان ادعاي اجماع کردهاند(حلي )71 ،1731 ،لزوم علم برآمده از استدالل
است(فاضل مقداد 13 ،1111 ،؛ طوسي 11 ،1103 ،؛ عالمه حلي 17 ،1731 ،؛ شهيد ثاني73 ،1110،
؛ حمصي رازي 137/1 ،1111 ،؛ انصاري .)111 ،1713 ،برخي ديگر معتقدند در اعتقادات ،علم به
نحو مطلق الزم است ،چه علم برآمده از استدالل و چه علم تقليدي(حلي 73 ،1731 ،؛ آمدي،1117 ،
 171/1؛ فاضل مقداد 11 ،1111 ،؛ انصاري )111 ،1713 ،گاهي گفته شده که در اعتقادات ،مطلق
ظن کفايت ميکند(انصاري 33 ،1101 ،؛ مجاهد 11 ،1710 ،؛ فيروزآبادي )110/1 ،1100 ،برخي نيز
ظن برآمده از استدالل را کافي دانستهاند(انصاري )111 ،1713 ،و گروهي ظن حاصل از اخبار نقلي را
کافي ميشمارند و ظن استداللي را مفيد و ثمربخش تلقي نميکنند( .همان) در برخي از کتب هم نقل
شده است که عدهاي در اعتقادات ،استدالل را حرام و تقليد را واجب ميدانند(شهيد ثاني 11 ،1103 ،؛
مؤيدي.)11 ،1111 ،
در اعتبارسنجي ادله ،وقتي ديد عرفي عقاليي حاکم باشد ،همين ديد عقاليي حکم ميکند که ظن
معتبر و خاص مخصوصاً ظن اطميناني همسنگ علم است و احتمال خالف موجود در مقابل آن هيچ
ارزش معرفتشناختي ندارد و در واقع ظن اطميناني در حکم علم است .عقال با نفي اعتبار معرفت-
شناختي احتمال خالف که در ماهيت ظن اطميناني گنجانده شده است ،درصددند موضوع براي احتمال
خالف را از بين ببرند با اين عمل ،ظن اطميناني را در حکم علم قلمداد کنند؛ بدين معنا که همان گونه
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که در علم ،احتمال خالف واقعاً وجود ندارد و فرد عالم در خود احتمال خالف نميدهد ،همچنين
فردي که در وي ظن اطميناني موجود است ،نبايد به احتمال مخالف ظنش اعتنا کند؛ زيرا هيچ ارزش
معرفتشناختي ندارد و توجه به آن نوعي عمل سفيهانه تلقي ميشود(حسين زاده و محمدي،1733 ،
 31؛ مکارم شيرازي.)113 ،1111 ،
تحریر عقالنی نزاع
ظاهر آن است که ميان اصوليان خالفي نيست در اينکه اصل اولي در ظن ،مطلقاً عدم حجيت است
و خروج هر ظني از تحت اين اصل ،نيازمند دليل قطعي است؛ چنان که محقق بهبهاني در حاشيهي خود
بر مجمع الفائدة و البرهان به اين اجماع اشاره کرده است (وحيد بهبهاني )113 ،1111،و فاضل نراقي به
آن تصريح نموده و گفته است« :ال خالف بين علماء الفرقة المحقة فى أن األصل االبتدائى عدم حجية
الظن مطلقاً و ال يجوز التمسک بظن ما لم يکن برهان قطعي و دليل علمي علي حجيته»(نراقي،1111،
 .)713هر چند از ظاهر اين کالم بر ميآيد که مراد از اصل عدم ،دليل عقل است؛ ولي پوشيده نيست که
داللت عقل بر اصالت عدم ،از باب استصحاب است و در موردي جريان مييابد که مسبوق به عدم
باشد؛ بر خالف داللت عقل بر عدم ،که لزوماً از باب استصحاب نيست و ميتواند حکمي مستقل باشد.
در حالي که حجيت ظن ،اگر مقتضاي طبيعت آن و از قبيل حجيت قطع باشد ،مسبوق به عدم نيست و
اصل ،ثبوت آن است؛ مگر بنا بر قول به استصحاب عدم ازلي که قولي بر خالف تحقيق است .آري ،در
صورتي که حجيت ظن ،عقلي نباشد و به اعتبار شرع پيدا شده باشد ،اصل ،عدم آن است؛ بلکه انصاف
آن است که مراد اصوليان از اصل عدم حجيت ظن ،ميتواند قاعدهي ارتکازي مستفاد از ادلهي شرعي
باشد و نه استصحاب عقلي عدمي؛ جز آنکه برخي از آنان ،اصل عدم حجيت ظن را ذاتي شمردهاند .از
ظاهر کالم صاحب هدايه بر ميآيد که حجيت ذاتي ظن نيز ،قائالني داشته است(اصفهاني،1713،
 )711/7و روشن است که ذاتي و غير ذاتي از مقوالت عقلي است و نه شرعي و با اين وصف ،نمي-
تواند مستفاد از ادلهي شرعي باشد.
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از اين جا دانسته ميشود که اصل عدم حجيت ظن ،ميتواند در محل نزاع داخل باشد ،بلکه از
برخي عبارات فاضل نراقي برميآيد که نزاع در آن واقع شده است؛ چرا که وي از برخي علماي معاصر
خود نقل کرده است که گفتهاند :اصل در زمان غيبت ،حجيت مطلق ظن است (نراقي .)711 ،1111،هر
چند از تخصيص اصل به زمان غيبت بر ميآيد که مراد آنها از آن ،اصل ثانوي بوده است؛ چرا که اگر
عدم حجيت ظن پيش از غيبت را بپذيريم ،ترديدي نيست که اصل اولي در زمان غيبت ،عدم حجيت
است .به هر حال ،آنچه جا براي نزاع در مسأله باقي ميگذارد ،اين است که ظن ،از آن حيث که ترجيح
ثبوت چيزي در واقع است ،بهرهاي از کاشفيت ذاتي دارد و به قدر کاشفيت خود ،محرّک به سوي واقع
است و به همين جهت ،شايسته نيست عدم حجيت آن ،بي نياز از دليل دانسته شود .شايد به همين دليل
است که بسياري از اصوليان ،هنگام سخن گفتن دربارهي عدم حجيت ظن ،ادلهاي از کتاب و سنت ذکر
کردهاند و ظاهر کالمشان آن است که به اين ادله استناد داشتهاند ،تا حدي که دور نيست ،اجماع آنها بر
اصل مذکور ،مستند به اين ادله باشد؛ در حالي که روشن است اگر اصل ،عدم حجيت ظن باشد،
استدالل براي آن وجهي ندارد؛ مگر آنکه مراد آنها از اصل ،قاعدهي مستفاد از ادلهي شرعي باشد که
در اين صورت ،استنادشان به کتاب و سنت وجيه ،ولي بي فائده خواهد بود؛ چرا که اصل با اين معنا،
دليلي مستقل در عرض کتاب و سنت نيست ،بلکه حکمي اجتهادي و استنباطي است که مانند هر حکم
اجتهادي و استنباطي ديگر ،قابل نقد و بررسي است(باباييآريا .)1730 ،
همچنين ،ميان اصوليان خالفي نيست در اينکه باب علم قطعي براي کساني که در زمان ائمه(ع)
ميزيستند ،مفتوح بود و از اين رو ،ظن براي آنان حجيت نداشت .گواه اين مطلب ،آن است که هر کس
قائل به حجيت ظن شده است ،به انسداد باب علم براي اهل غيبت استناد کرده است و انفتاح باب علم
را براي اهل حضور ،مسلم دانسته است؛ در حالي که اگر اصل ،حجيت ظن باشد ،اختصاصي به زمان
غيبت ندارد و شامل عصر حضور هم ميشود؛ مگر آنکه منظور ،عدم حجيت ظن در صورت امکان
تحصيل قطع باشد که مورد ترديد ،بلکه منع است؛ آري ،در صورتي که باب علم قطعي را در عصر نبوي
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با توجه به انتفاي خوف و تقيه و اجتماع مسلمانان در مدينه و محضر پيامبر(ص) مفتوح بدانيم ،مي-
توانيم بگوييم که باب آن ،پس از آن حضرت مسدود شد .ميتوان گفت :باب علم قطعي ،در سقيفه بسته
شد ،هنگامي که باب خانهي علي را بستند .اين از فوائد کالم رسول خدا(ع) است که فرمود« :آنا مدينة
العلم و على بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب»(حاکم نيشابوري)113/7 ،1113 ،؛ چه آنکه از آن
زمان ،خوف و تقيه و انتشار در بالد آغاز شد و ميان مردم و اهل بيت(ع) جدايي افتاد .به هر حال،
مسلم آن است که حکم ظن براي اهل غيبت و حضور يکسان است؛ به اين معنا که اگر ظن حجت باشد
براي هر دو حجت است و اگر حجت نباشد براي هيچ يک حجت نيست و درک اين مطلوب فقط با
قدرت عقل بالمنازع امکان پذير است.
امکان حجیت ظن معتبر بر پایهی معرفت عقالنی و سیره عقال
از ابنقبه نقل شده است که تعبد به ظن مطلقاً غير ممکن است(ابن زينالدين ،بيتا 133 ،؛ خميني،
 )731/1 ،1731ولي ساير اصوليان عموماً امکان آن را پذيرفتهاند و محل نزاع را وقوع آن دانستهاند.
ظاهر آن است که در امکان تعبد به ظن ،چه به معناي امکان عقاليي(انصاري )103/1 ،1113 ،و چه به
معناي امکان احتمالي(خميني ،)170/1 ،1731،ترديدي نيست؛ چرا که ميتواند بر ظن معلق باشد؛ بلکه
در اموري که تحصيل قطع متعذر است و نميتواند بر قطع معلق باشد ،گريزي از تعليق بر ظن نيست.
لذا ،از برخي نقل شده است که ايجاب تعبد به ظن ،بر خداوند واجب و ترک آن بر او قبيح
است(انصاري .)117/1 ،1113 ،ترديد در وقوع تعبد ظن نيز  -که از سيد مرتضي ،ابن زهره ،ابن براج
و ابن ادريس نقل شده است(ابن زينالدين ،بيتا - )133 ،روا نيست؛ مگر بنا بر مبناي اخباريان که
مطلق اخبار را مفيد قطع ميدانند(بحراني)110/1 ،1733،؛ چرا که بنا بر اين مبنا ،عمالً نيازي به
حجيت ظن نيست و حجيت اخبار به دليل حجيت قطع است .ولي ظاهر آن است که منکران وقوع تعبد
به ظن ،اين مبنا را نپذيرفتهاند؛ سيد مرتضي در الذريعه فصلي را به اين موضوع ،اختصاص داده است که
خبر واحد مفيد قطع نيست(سيد مرتضي .)111/1 ،1713،برخي بر اين باورند که اگر حجيت ظن
مقتضاي ذات آن و از قبيل حجيت قطع باشد ،تعبد به آن ممکن نيست؛ چرا که در اين صورت ،حجيت
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آن با جعل شارع نيست تا تعبد به آن ممکن باشد .از اينجا ،خطاي سخن برخي همچون ابنسريج
روشن ميشود که تعبد به ظن را عقالً واجب دانستهاند(طوسي1111،ق،ج )133: 1چرا که اگر حجيت
ظن ،عقلي باشد ،عمل بر طبق آن تعبد نيست و امر شرعي به آن  -که مستمسک مشهور براي حجيت
ظن خاص است  -ارشادي است.
به هر حال ،ترديدي نيست که اگر حجيت ،به معناي کاشفيت قطعي از واقع باشد ،حجيت ظن
ممکن نيست؛ چرا که چنين کاشفيتي ،با ماهيت ظن ،در تضاد است؛ اما اگر حجيت ،به معناي کاشفيت
قطعي از تکليف ولو در ظاهر باشد ،به نحوي که عمل بر طبق آن در صورت مخالفت با واقع ،عذر آور
باشد ،حجيت ظن ممکن است؛ روشن است که تکليف ظاهري نيز در عنوان خود ،واقعيت دارد .حق آن
است که حجيت ،مطلق کاشفيت از واقع است و از اين رو ،علم ،مطلقاً حجت است؛ زيرا کاشفيت که
ذاتي علم و مقتضاي طبيعت آن است ،در همهي مراتب آن وجود دارد و روشن است که محرکيت از
کاشفيت منفک نيست؛ به عبارت ديگر ،آنچه ذاتاً حجت است ،علم بالمعنياالعم است که در ظن و
حتي وهم نيز وجود دارد؛ چرا که ظن ،شک و وهم ،اقسام علم هستند نه قسيمهاي آن .قسيم آنها قطع
است که خود از اقسام علم است و از آنجا که علم ذاتاً حجت است ،هر يک از اقسام آن به قدر کمال
خود ،حجيت دارند و محرک به سوي معلومند .با اين تفاوت که در وهم ،ظن به خالف وجود دارد و
چون کاشفيت ظن ،از وهم بيشتر است ،تحريک بيشتري به سوي خالف موهوم حاصل ميشود و
تحريک وهم را بي اثر ميسازد؛ لذا عدم محرکيت وهم ،به سبب محرکيت ظن است که براي تحرک
نفس کافي است؛ تا جايي که روايت شده است« :االنسان تغلبه نفسه علي ما يظن و ال يغلبها علي ما
يستيقن»(ابنشعبه .)111 ،1731،اما در شک ،از آنجا که ظني وجود ندارد ،حرکتي نيست و در ظن،
چون ظني به خالف آن نيست تا آن را از محرکيت بيندازد ،مانعي براي حرکت وجود ندارد و روشن
است که وهم نميتواند مانع محرکيت ظن باشد؛ چرا که وهم ،ضعيفتر از ظن است و ممکن نيست
بتواند راه آن را سد کند .از اين رو ،خطاي کساني روشن ميشود که وهم را مانع از حجيت ظن
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پنداشتهاند؛ چرا که وهم ،همانطور که نميتواند محرکيت داشته باشد ،نميتواند مانعيت داشته باشد و
منع حجيت ظن با تمسک به وهم معقول نيست.
عقال نيز عموماً بر طبق ظن عمل ميکنند و به وهم خود ،ترتيب اثر نميدهند ،بلکه عامل بر طبق
ظن را در صورت کشف خالف نکوهش نميکنند و عامل بر طبق وهم را از آن جهت نکوهش ميکنند
که به ظن خود ترتيب اثر نداده است و اين از مؤيدات حجيت عقلي ظن است .اگر گفته شود :عقالء در
امور بسيار مهم به ظن بسنده نميکنند ،ميگوييم :چنين مدعايي ثابت نيست؛ چرا که اگر مراد از امور
بسيار مهم ،امور مربوط به دماء و فروج است ،شکي نيست که آنها در اين گونه امور بر پايهي شهادات
و امارات قضاوت ميکنند و به احتمال عقلي خالف ،وقعي نمينهند و اين به اهل اسالم ،اختصاصي
ندارد؛ و اگر مراد ،امور مربوط به عقائد است ،شکي نيست که بسياري از عقائد آنها بر پايهي ظن است.
وانگهي ،اگر واقعاً اموري باشد که در آنها به ظن بسنده نميکنند ،به خاطر امکان تحصيل قطع در آن
امور است نه عدم حجيت ظن در آنها .با اين وصف ،ميتوان گفت که حجيت ظن ،همان طور که توسط
شارع جعل نشده است ،توسط شارع ،قابل رفع نيست؛ به اين معنا که امکان ندارد شارع از عمل بر
طبق آن ،منع ،و به عمل بر طبق وهم امر نمايد .آري ،شارع ،ميتواند از حصول ظن ،از برخي اسباب،
جلوگيري کند ،مانند نهي تکليفي از قياس که هرگاه ترک شود ،ظني به وجود نميآيد؛ نه اينکه به
وجود مي آيد و حجت نيست .لذا ،اگر کسي مرتکب قياس شود و ظن به حکم پيدا کند و بر طبق آن
عمل نمايد و بر خالف واقع باشد ،از آن جهت ،مستحق عقاب است که مرتکب قياس حرام شده است،
نه از آن جهت که به ظن خود عمل کرده است .از اين رو ،در صورتي که قياس او به واقع اصابت کند
نيز مستحق عقاب خواهد بود؛ چرا که در هر حال ،مرتکب حرام شده است .با اين وصف ،نبايد گفته
شود ،مالک تحريم قياس چيزي جز عدم حجيت ظن نبوده است؛ چرا که ميگوييم :اين مالک عيناً در
ا مارات نيز موجود است و کسي مدعي نيست که آنها موجب چيزي بيشتر از ظن ميباشند .بنابراين،
ممکن است مالک تحريم قياس ،سد ذريعهي استغناء از رجوع به معصوم(ع) در صورت تمکن از آن
بوده باشد که عامه به آن دچار شدهاند.
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بررسی عقالنی ادعای اجماع
ظاهر آن است که اجماع بر عدم حجيت ظن ،ثابت نيست و مخالف در مسأله وجود دارد؛ بلکه از
کساني چون سيد مرتضي و عالمه ،اجماع بر حجيت ظن معتبر در مورد انسداد نقل شده است(انصاري،
بيتا .) 111 ،گذشته از آنکه اجماع ،به فرض اعتبارش در فروع فقه ،در اصول فقه معتبر نيست و استناد
به آن در اين قبيل مسائل وجهي ندارد؛ به ويژه هرگاه ،اين اجماع مدرکي و مستند به آيات و روايات
باشد؛ چنانکه در اينجا همينگونه است .اما اينکه قول به حجيت ظن معتبر بر خالف احتياط باشد،
درست نيست؛ بلکه چه بسا قول به خالف آن بر خالف احتياط باشد؛ چرا که عمل نکردن بر طبق ظن،
عمل کردن بر طبق وهم است و عمل کردن بر طبق وهم ،مخالفت بيشتري با احتياط دارد .عقل ،عمل
کردن بر طبق وهم را الزم يا عين عمل نکردن بر طبق ظن ميداند و عرف نيز ميان آن دو فرقي نمي-
گذارد و با اين وصف ،کسي که به ظن خود ترتيب اثر نميدهد ،عقالً و عرفاً بر خالف احتياط عمل
مي کند .آري ،در موردي که امکان تحصيل قطع وجود دارد ،عرف عمل کردن بر طبق ظن را خالف
احتياط ميداند؛ چرا که در اين مورد عمل کردن بر طبق ظن را عمل نکردن بر طبق قطع ميپندارد؛ نه
عمل نکردن بر طبق وهم .هر چند نزد عقل ،امکان تحصيل قطع براي عمل نکردن بر طبق ظن کافي
نيست و عمل بر طبق ظن تا زمان حصول قطع ،واجب است .وانگهي ،شک موضوع اصول عملي است
و اصل عملي احتياط ،در مورد ظن جاري نميشود؛ چرا که ظن مطلقاً حاکم بر آن است.
محوریت عقل در عدم تعارض با هرج و مرج فقهی
اما اينکه التزام به حجيت ظن معتبر ضابطه ندارد و باب هرج و مرج را ميگشايد ،درست نيست؛
چرا که ظن معتبر درآمد عقل است و عقل خود بهترين ضابطه است؛ زيرا ،عقل ،نخستين آفريدهي
خدا(صدوق )133 ،1107 ،و حجت باطن(کليني )13/1 ،1737،و رسول حق(ليثي )1713،11،و
استوارترين مبنا(همان )71 ،و مرکب علم(همان )70،و دين انسان(صدوق )711 ،1111،و مالک ثواب
و عقاب(کليني )10/1737،1،و دوست مؤمن است(برقي )131/1 ،1710،که هرگاه از او خير خواهد،
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هيچ به او خيانت نميکند(سيدرضي ،1111،ح .)131از اين رو فرمودهاند«:استرشدوا العقل ترشدوا و ال
تعصوه فتندموا»(مجلسي )33/1 ،1107،روشن است که چنين عقلي ،براي تحصيل ظن ضوابطي دارد و
اين ضوابط براي جلوگيري از هرج و مرج کافي است؛ و روشن است که مراد از ظن صرفاً ظن عقاليي
است؛ نه آنچه به تعبير قرآن ،ظن جاهلي است(آل عمران .)111 ،ظن معتبر از حيث ماهيت ،با ظن
خاص فرقي ندارد و اگر عمل بر طبق ظن معتبر ،مستلزم هرج و مرج باشد ،عمل بر طبق ظن خاص
نيز مستلزم هرج و مرج خواهد بود .آري ،انصاف آن است که التزام به ظن ،مستلزم اختالف اقوال و
اعمال است ،ولي اين اختالف به ظن معتبر اختصاصي ندارد و در ظن خاص نيز مشهود است؛ چرا که
اختالف مجتهدان و مذاهب فقهي ،بيش از هر چيز بر تمسک آنان به ادلهي ظني مبتني است و اين
اختالف ميان مجتهدان و مذاهب شيعه که عمل بر طبق ظن معتبر را جايز نميدانند ،کمتر از مجتهدان و
مذاهب عامه نيست؛ از اين رو اگر مراد از هرج و مرج ،همين اختالف است ،روشن است که از آن
گريزي نيست؛ چرا که آن از پيامدهاي درگذشت رسول خدا(ص) است و جز با رجعت آن حضرت
قابل رفع نيست؛
اما اينکه قول به حجيت ظن مستلزم فقه جديدي باشد ،مسلّم نيست؛ چرا که فقه موجود بر پايهي
ظن خاص استوار ميباشد و روشن است که ظن خاص با ظن معتبر ،مخالف نيست ،بلکه از اقسام آن
است؛ چرا که بنا بر قول به حجيت ظن معتبر ،ظن خاص خصوصيتش را از دست ميدهد .آري ،در
مواردي که ظن خاص وجود ندارد و به مقتضاي اصول عملي فتوا داده ميشود ،هرگاه اصول عملي بر
خالف ظن معتبر باشند ،به مقتضاي ظن رجوع ميشود؛ چرا که در اين موارد ظن بر اصول عملي حاکم
است .بنابراين هرگاه مثالً ظن به حرمت تدخين ،با اصل اباحهي آن معارض باشد ،جانب ظن گرفته
مي شود .حق آن است که اصول عملي در موردي که ظني موجود است جريان نمييابند تا با آن
معارض باشند؛ لذا جريان اصول عملي ،به مواردي محدود ميشود که مطلقاً ظني وجود ندارد و اين با
ظاهر کلمات اصوليان سازگار به نظر ميرسد؛ چرا که آنها شک در تکليف يا مکلفبه را موضوع اصول
عملي قرار دادهاند .ظاهر آن است که مرادشان از شک غير ظن است؛ اما واقع آن است که مرادشان،
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اعم از شک و ظني است که غير معتبر شمردهاند؛ چنان که برخي از آنها به اين مطلب تصريح کرده-
اند(انصاري.)11/1 ،1113 ،
بررسی عقل گرایانهی ادلهی عدم حجیت ظن مطلق
بعضي از اصحاب ،عدم حجيت ظن را عقلي دانستهاند .افرادي همچون ميرزا محمد اخباري در
مصادر االنوار حکايت کرده است که محل نزاع در مسأله ،عقلي بودن يا نقلي بودن عدم حجيت ظن
است(ابن شاذان .)71 ،1737،ظاهر از اين سخن ،آن است که برخي حجيت عقلي ظن را پذيرفتهاند و
حجيت شرعي آن را انکار کردهاند؛ حال آنکه اين با اجماع آنها بر اصالت عدم حجيت ظن سازگار
نيست؛ چرا که اصل اولي در مسأله عقلي است و نميتواند شرعي باشد و اگر حجيت عقلي ظن را
بپذيريم رفع آن توسط شرع ممکن نيست؛ از اين رو ،برخي چون شيخ محمد تقي در هداية
المسترشدين (اصفهاني)711/7 ،1713 ،و برخي عدم حجيت ظن را مقتضاي عقل و نقل شمردهاند.
(انصاري ،)111 ،1113 ،به هر حال ،از تتبع در کلمات اصوليان بر ميآيد که وجود احتمال خالف در
ظن را به معناي عدم حجيت آن دانستهاند؛ چنانکه محقق عراقي به اين مطلب تصريح کرده و گفته
است :وأما فى الظن فال شبهة فى أن احتمال خالفه مانع عن طريقيته الذاتية ،لقصوره حينئذ عن اإلراءة
الذاتية التامة وجداناً  ...و بهذه الجهة نقول بأن الظن بنفسه ال يغنى من الحق شيئاً ،بل يحتاج فى
التحريک على وفقه إلى جعل من قبل المولى کى به تصل النوبة إلى المرتبة األولى من حکم العقل
(عراقي .)17/1 ،1111 ،حجيت ،چيزي جز کاشفيت از واقع نيست و کاشفيت از واقع ،مراتبي دارد که
بعث به سوي واقع ،در همهي آنها موجود است و ترديدي نيست که بعث ،مقتضي انبعاث است ،مگر
آنکه مانعي مساوي يا اقوي براي آن وجود داشته باشد و روشن است که مانع اضعف ،براي امتناع کافي
نيست .گذشته از آنکه مراد از عقل ،عقل فلسفي نيست بلکه عقالنيتي است که در عرف عقال مشهود
است .عقال در بسياري از موارد ،ظن را مانند يقين ميدانند و به احتمال خالف وقعي نمينهند؛ انصاف
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آن است که عقل ،مقتضي حجيت مطلق ظن است .شايد به همين دليل ،عمدهي استناد اساطين به دليل
نقل بوده است؛ نه دليل عقلي.
از ظاهر کالم بسياري از اصوليان بر ميآيد که داللت عقل بر حجيت ظن مطلق را پذيرفتهاند؛ چرا
که براي اثبات حجيت ظن خاص به وجوهي استناد کردهاند که ميان ظن خاص و ظن مطلق مشترک
است؛ مانند :لزوم دفع ضرر مظنون ،که عالمه براي اثبات حجيت خبر واحد ،به آن استدالل کرده(عالمه
حلي ) 101 ،1101 ،و قبح ترجيح مرجوح که صاحب معالم براي حجيت خبر واحد به آن متمسّک
شده است(ابن زينالدين ،بيتا )137 ،در حالي که روشن است و جواب دفع ضرر مظنون و قبح ترجيح
مرجوح به خبر واحد اختصاصي ندارد و در مطلق ظن موجود است .لذا اگر داللت آن دو تام باشد،
حجيت مطلق ظن ثابت ميشود؛ و اگر داللت آن دو تام نباشد ،حجيت خبر واحد نيز ثابت نميشود.
البته ،حق آن است که داللت آن دو ،تام است؛ از اين بايد فهميد که عدم حجيت همه يا برخي از
چيزهايي که غير حجت دانسته شدهاند ،ميتواند به جهت ظن آور نبودن آنها باشد؛ نه عدم حجيت ظن؛
همچ نين ،ترديدي در اين نيست که اخذ به جانب مرجوح ،بر خالف مقتضاي عقل است ،و ادعاي آنکه
ترک جانب راجح ،اخذ به جانب مرجوح محسوب نميشود ،گونهاي تحکّم است؛ چرا که اخذ به جانب
مرجوح ،عقالً و عرفاً چيزي جز ترک جانب راجح نيست و نميتوان با هيچ تقريري ميان آن دو فرق
نهاد؛ با اين وصف ،ادعاي آنکه ترجيح ،واجب نيست و ميتوان توقف نمود ،واضح البطالن است؛ چرا
که دوران ميان راجح و مرجوح ،دوران ميان فعل و ترک است که از قبيل وجود و عدم و از باب
نقيضين است و ارتفاع نقيضين ممکن نيست .از اينجا دانسته ميشود که جواب شيخ انصاري به ادعاي
مذکور نامرتبط است؛ چرا که وي توقف در ترجيح هر يک از راجح و مرجوح را نيز قبيح دانسته
است(انصاري ،)731/1 ،در حالي که قبيح نيست؛ بلکه محال است .اين ،توهم مردودي است که برخي
پنداشتهاند ظن به حکم ،با ظن به عدم مشروعيت عمل به ظن ،تعارض دارد ،بلکه ظن به ضرري که بر
ترک جانب مظنون ،مترتب با نهي از عمل به ظن در آيات قرآن ،زائل ميشود(محقق حلي ،)111 ،چه
اين که ظن به عدم مشروعيت عمل به ظن ،مستلزم دور است ،بلکه معنا ندارد؛ چرا که اگر ظن حجت
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نباشد ،ظن به عدم مشروعيت عمل به ظن نيز حجت نيست؛ و اگر ظن حجت باشد ،ظن به عدم
مشروعيت عمل به ظن معنا ندارد .اگر آنچه با آيات مذکور زائل ميشود ،ظن به ضرر باشد ،از محل
نزاع بيرون است؛ زيرا روشن است که هرگاه ظني وجود نداشته باشد ،حجيتي هم نيست ،لکن منکران
حجيت ظن ،آنچه را که با آيات مذکور زائل ميشود ،حجيت ظن دانستهاند نه وجود ظن؛ و اين مورد
نزاع و منع است .
امام خميني(ره) نيز بر اين باورند که رفع يد از ظواهر ادله تنها به دليل عقلي ممکن است(خميني،
بيتا )133/1 ،و با ذکر قاعده شيخ الرئيس ميگويند« هر آنچه هر چند عجيب شنيدي در بقعهاي از
امکان قرار ده ،تا زماني که برهاني قطعي بر ردّ آن اقامه گردد(خميني ،بيتا )130/1 ،و اين برهاني که
امام آن را يادآور ميشوند برهان منبعث از عقل ميباشد و در نهايت پيشنهاد امام به جناب شيخ اين-
چنين مطرح ميشود که گويا شما در انتخاب تيتر موضوع دچار اشتباه شدهايد ،پس بهتر است به جاي
آنکه بگوئيد آيا تعبد به ظن امکانپذير است؟ از اين عبارت استفاده نمائيد که «در عدم امتناع تعبد به
امارات»(خميني ،بيتا )117/1 ،و به اين واسطه ظن عقالئي معتبر را مورد تائيد و تاکيد قرار ميدهند .
نتیجهگیری
استفهام عقالني موضوعات اصولي باب جديدي است که ضمن ايجاد همگرايي بيشتر در طول
مباحث ،زمينه آيندهنگري و همخواني بيشتر اصول را با دانش بشري فراهم خواهد آورد .ظن به عنوان
يکي از مهمترين مبادي دستيابي به حکم شرعي ظاهري در حال حاضر ميبايست از چارچوبي
هماهنگ برخوردار باشد و اين ضابطه را چيزي جز عقل نميتواند پايهگذاري و پشتيباني نمايد .امام
خميني(ره) که با رويکردي برگرفته از شرع متعقل ،به روشهاي استنباطي مينگرند بر اين باورند که
هيچ حجت مقبول عقالئيهاي در ردّ ظن واقع نشده است و ادلهي فلسفي قطعيهاي را همچون قاعده
جناب شيخالرئيس براي حقانيت بناي خود استخدام مينمايند .از طرفي شناخت معقول موضوعات که
توسط عقل جمعي و متخصص حاصل ميشود ،احکام را تابع موضوعات و مناط با ظن عقالني و
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کارشناسي نموده و به نياز سنجي دقيق و مطابقت احکام با واقع منجر شده که به تحولي عميق در درک
شريعت ميانجامند.
از آن جا که شريعت در تمام ابعاد کالمي ،فقهيو اخالقي تابع عقل است و به عبارتي عقالني است،
پس در تأويل و تفسير موضوعات نيز بايد به مناط عقالنيت رجوع نمايد .با اعتماد به مباني عقالني،
ظن نيز داراي حجيت ضروري بوده و مفيد بر ضرورتهاي زمان و مکان ارزيابي ميگردد .همچنين
سيره عقال از آنجا که عقل و فهم بشر را در هر عصري مالک حقيقت براي تکليف شرعي قرار ميدهد
از اعتبار تائيد شارع نيز برخوردار است و با کشف و تنقيح آن توسط سيره ،حجيت شرعي ظنون نيز
حاصل ميشود.
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