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چکیده
در قرآن کریم ،دو گرو از آیات در موضوع ظن دید میشود .بر اساس ن ابرداری واهگدانی ،در دسدتهای از آیدات،
«ظن» از سنخ نل ش رد ن یشود .در مقابل ،گرو دی ری از آیات برای ظن آثار و نتای نل ی اثبدات مدیکنندد.
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معرفتشناسی ،دانشی است که میتوا با رویکردهای گوناگونی در مورد آ بده تحقیدق پرداخدت.
برخی ،مباحث معرفتشناسی مطلق را در رویکردهای قدما ،مدر و معاصر تقسی کدرد اندد (ندک:
حسینزاد  ،۱3۸2 ،ص ۱۵۔ .)2۸رویکرد غالب در معرفدتشناسدی معاصدر ،رویکدرد فلسدفی و منطقدی
اسالمی و ّ
سنتی است .به ه ین دلیل ،بخشی از فلسفه با ننوا معرفتشناسی به بحدث از مباحدث
معرفتشناسانه میپردازد ،اما طرح معرفتشناسی در روشهای دی ر نیدز امکدا پدذیر اسدت .بده
ه ین جهت ،برخی بر آ شد اند تا رویکردهای دی ری نظیر رویکدرد فلسدفه تحلیلدی غربدی را در
معرفتشناسی بررسی کنند (حسینزاد  ،۱3۸2 ،ص 2۵۔ .)2۹به ه ین ترتیب ،نل کالم با سابقه طدوالنی
خود از صدر اسالم تا کنو نیز از مباحث معرفتشناسانه غفلت نورزید است .از یکسو ،میتدوا
بدا رویکددردی کالمدی و بدددو پیشفدر هددای فلسدفی خدداص بده معرفددتشناسدی ن ریسددت و
از سوی دی ر ،قرآ به ننوا متن مؤسس دینی و کالمی ،خود برخوردار از یک نظام معرفتشناختی
خاص است .بنابراین ،برای شناسایی اجزای این نظام معرفتشناسانه الزم است با قواند مربدوط بده
شناخت متو به قرآ مراجعه و از تح یل معانی به دست آمد در رویکردهای دی ر خودداری کدرد.
رو آورد به قرآ  ،بدو هیچ پیشفر فلسفی و با استفاد از یک روش مدتنپژوهدی ،بدیش از هدر
دانش دی ری در محدود مباحث کالم نقلی میگنجد .به بیا دی ر ،اگر معرفدتشناسدی بده دلیدل
رویکرد فلسفی آ در فلسفه به بحث گذارد میشود ،بدا رویکدرد معناشناسدی در ایدن نوشدتار آ را
متعلق به نل کالم میدانی ؛ با این استدالل که مبانی رویکرد معناشناسی آ کده البتده ،در ایدن اثدر
بررسی نخواهند شد ،ه ی در ارتباط با «کالم جدید» در حوز تفسیر قرآ قرار دارند.
از ج له مباحث مه در معرفتشناسی نیز مراتب معرفت شامل شک ،ظن و یقدیناندد .گرچده
این مراتب در دانشهای معرفتشناسی معاصر ،اصول فقه و لغت با روش منطقدی و فلسدفی مدورد
بحث و بررسی قرار گرفتهاند ،اما این نوشتار از میا این مراتب به مرتبه «ظن» و ن ا ویدژ قدرآ بده
این مرتبه با روش معناشناسی شناختی توجه کرد است تا تفاوتهای رویکرد قرآنی۔کالمی بده ایدن
واه و دستاوردهای آ با معرفتشناسی فلسفی آشدکار شدود .پدیش از ورود بده نظریده منتخدب در
بررسی این واه در قرآ الزم است تا با معنای لغوی این واه در منابع لغت آشنا شوی .
چیستی «ظن» در لغت

مانند بسیاری از واهگا دی ر قرآنی ،در معنای ظن نیز لغتداندا اخدتالف دارندد و بدا توجده بده

✺

نمابرداری

نظریه دستور زبا شناختی یکی از نظریههای معناشناسی شناختی است که بر اساس آ میتدوا
ّ
ّ ّ
« .1واَأصل اآلخر :الشك ،یقال ظننت الشیء ،إذا ل تتیقنه» (ابن فارس۱۴0۴ ،ق ،ج  ،3ص.)۴۶3
َّ
ٌّ
َّ
َّ
َّ
« .2الظن :شك ،و یق ٌین ،إال أنه لیس بیقین نیا ٍ  ،إن ا هو یقین تد كب ٍر .فأ َّما یقین العیا فال یقدال فیده إال نلد » (ابدن سدید ،
۱۴2۱ق ،ج ،۱0ص .)۸
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استع االت  -به ویژ استع االت قرآنی  -معانی گوناگونی در توضی این واه در کتابهای خدود
گرد آورد اند .گرچه معانی یقین و شک دو مفهدومی هسدتند کده در غالدب کتدابهدای لغدت در
معنای ظن دید میشوند ،اما ه چنا در تحلیل مفهوم «ظدن» ،دیددگا هدای متفداوتی در میدا
لغتپژوها وجود دارد .لعین به ننوا کهنترین کتاب لغت ،نخستین منبعی است که دو معندای
شک و یقین را به ننوا مفهوم ظن آورد است (فراهیدی۱۴0۹ ،ق ،ج  ،۸ص .)۱۵2
ه ین معنا در آثار دی ری نظیر معجم مق ییا لل ، .تهذی لل .و لححدی فدی لل.د نیدز مدورد
توجه قرار گرفتهاند (ازهری۱۴2۱ ،ق ،ج  ،۱۴ص 2۶0؛ اس انیل بن نبداد۱۴۱۴ ،ق ،ج  ،۱0ص ۱2؛ ابدن فدارس۱۴0۴ ،ق،
ج  ،3ص .)۴۶2
با این تفاوت که تهذی لل .و لححی فی لل.د معنای نل را نیز برای «ظن» در نظر گرفتهاند
(ازهری۱۴2۱ ،ق ،ج  ،۱۴ص 2۶0؛ اس انیل بن نباد۱۴۱۴ ،ق ،ج  ،۱0ص .)۱2
1
با این ه ه ،معجم مق ییا لل ، .ظدن بده معندای شدک را ه دا «نددم یقدین» دانسدته اسدت.
به بیا دی ر ،ظن  -از دیدگا ابن فارس  -شامل یقین و ندم یقین میشود ،به این معندا کده هدر چده
بدا یقین نداری نیز در زمرۀ «ظن» قرار میگیرد .صح ح لل ، .معنای ظدن را «معدروف» دانسدته و
در مواردی نیز آ را جانشین «نل » به ش ار آورد است (جوهری۱37۶ ،ق ،ج  ،۶ص .)2۱۶0
مؤلف لححکم لححی العمم نیز ظن را به معنای شک و یقین دانسته با این توضی که مدراد از
یقین در ظن یقین نینی نیست ،یعنی یقینی نیست که از طریق رؤیت یا حواس به دست آمد باشدد،
بلکه یقینی را شامل میشود که از را ّ
2
تدبر و تالش نقلی به دست میآید.
روشن است که چنین تعریفهایی بیا مصداقاند و نه تعریف مفهدومی ظدن .بده بیدا دی در،
لغتدانا تالش کرد اند تا با بررسی اسدتع االت «ظدن» در کدالم ندرب و بده ویدژ قدرآن کدریم،
مصادیق «ظن را دریابند و با ک ک آنها به فه ظن نایل آیند و ظن را به گونه مفهومی تعریف نکرد اند.
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به گونهای از مفهومسازی گویندد یدک مدتن دسدت یافدت .بدر اسداس ایدن دیددگا  ،واحددهای
دستور زبا ن ادهایی هستند که معنا را به تصویر میکشند و هر یک در سداختار نبدارت در قبدال
معنا دارای وظیفهاند .اینگونه میا نحو و دستور زبا از یدکسدو و معندا از سدوی دی در ،ارتبداط
برقرار میشود ،یعنی نحوۀ چینش کل ات و نقش دستوری که آنها بر نهد دارند ،خبدر از مفهدوم
سازی گویند دارد .به این کارکرد دستور زبا  ،تصویرسازی میگویند .تصویرسازی را میتوا به
شکلهای گوناگونی نشا داد یا به بیا دی ر ،تصویرسازی دارای ابعاد مختلفی اسدت .نخسدتین
بعد تصویرسازی کده در هدر مفهدوم زبدانی دیدد مدیشدود« ،ن دابرداری» اسدت .ن دابرداری -
در حقیقت  -برجسته ساختن یک مفهوم بر روی یک «پایه» است (نک :راسخ مهند ،۱3۹0 ،ص .)۱2۵
پایۀ هر مفهوم ،حوزۀشناختی آ مفهوم یا هر حوز ای در یک مج ونه را تشکیل میدهدد و
ن ای آ نبارت است از واه یا نبارتی که به سط خاصی از برجست ی میرسد ،یعنی مؤلفده
ای از حوز شناختی که متن آ را برجسته و معین میکند .بنابراین ،ن دابرداری نیدز بده معندای
انتخاب یک واه یا ساختار از یک پایۀ شناختی و بررسی رابطده میدا آ ن دا و پایدۀ شدناختی
است .)see Geeraerts, 2006, p. 34( 1برای ن ونه ،به منظور شدناخت نضدوی چدو «دسدت» بایدد
حوزۀ شناختی آ را بشناسی  .این حوز  ،دی ر انضای بد را در برمیگیرد یا اگر مفهدومی چدو
«رمضا » در نبارتی قرآنی به میا آمد ،باید بدانی ایدن واه دارای حدوز ای شدناختی اسدت کده
ّ
محرم ،صفر ،ربیع االول و دی ر ما ها هستند .از میا ایدن ندام
مصادیق آ دوازد ما ق ری چو
ها ،رمضا در نبارت قرآنی جای گرفته است .مخاطبی که با ما های ق ری آشدنایی کامدل دارد،
بهسادگی مفهوم رمضا را در قرآ درک میکند .این موضوع سبب میشود تا واهۀ رمضا برای او
ً
مفهوم کامال م تازی باشد نسبت به کسی که حوزۀ شناختی رمضا را ن یشناسد .بندابراین ،هدر
مفهومی در نبارت ،ن ایی از حوزۀ شناختی مربوط به خود به ش ار میآید .مفهوم حوز شدناختی
و ن ابرداری واه رمضا در آ را میتوا در شکل زیر مشاهد کرد.
ربیع االول  -ربیع الثانی  -ج ادی االول  -ج ادی الثانی  -رجب  -شعبا  -رمضان

 .1دکتر راسخ مهند در این بار مینویسد« :پایۀ هر مفهوم زبانی ه ا حدوزۀ شدناختی اسدت … و ن اسدازی بده معندای
انتخاب بخشی از زمینه و تأکید بر آ است» (راسخ مهند۱3۹3 ،ش ،ص ۱2۵۔.)۱2۶

✺

ً
ن ابرداری در دو سط اصلی واهگانی و ساختاری ،تبلور مییابد که بر اسداس آ غالبدا مصدادیق
یک واه برجسته میشوند .اگر چه م کن است از طریق مصادیق به برخدی نکدات مفهدومی نیدز
دست یافت ،اما پیشفر ن ابرداری تشخیص حوز شناختی واه است؛ زیرا اطالندات حدوز
شناختی در شناخت معنای واه بسیار تأثیرگذارند.
ٔ
حوزه شناختی «ظن» در آیات قرآن

« .1ما له به من نل ٍ  ،ما ندري ،هل نندک من نل ٍ ».
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استع ال هر واه بهتنهایی در قرآ خود حاکی از یک ن ای خاص است؛ چنانچده ه دین واه در
آیۀ دی ر به کار رود در آ نیز ن ای دی ری را نشا خواهد داد .بدین ترتیب ،کشف حوز شناختی
یک واه در مراد از آ در یک نبارت یا متن نقشی اساسی دارد .این نقش ،یدادآوری مدیکندد کده
پیش از هر اظهار نظری دربارۀ معنای واه ضروری است که بده حدوز شدناختی و پایده آ دسدت
یابی و با محور قرار داد متن قرآ بده نندوا فعالیدت شدناختی خداوندد ،حدوز هدای شدناختی
واه های آ را به دست آوری  .از ج له این واه ها ظن است که به ویژ باید پایه شناختی آ را کده
در حقیقت حوز شناختی محدود به ن ای «ظن» است ،بررسی کنی .
در معرفتشناسی معاصر« ،ظن» در مرتبه میانی مراتب معرفدت قدرار مدیگیدرد کده انضدای
حوز شناختی آ نبارتاند از شک ،ظن ،قطع و یقین ،اما باید با بررسی آیات قرآن کریم دریدابی
که آیا چنین حوز ای (حوز معرفت) در مفهوم «ظن» در قرآ نیز وجود دارد.
با یک بررسی سطحی و با توجه به آیاتی که نل را از ظن نفی میکنند 1،به نظدر مدیرسدد کده
ً
«ظن» در قرآ اساسا از حوز شناختی معرفت خارج باشدد ،امدا بایدد توجده داشدت مدواردی از
مفهوم «ظن» که در آیات قرآ دید میشود ،مصادیقی را شامل میشوند که از حدوز مفهدومی و
مصداقی نل خارج شد اند؛ نه حوز شناختی .به نبارت دی ر ،حدوز شدناختی  -در حقیقدت -
شامل ت ام آ چیزهایی نیز میشود که میتوانستند در این حوز قرار ب یرند؛ ولی به دالئلدی از آ
خارج میشوند ،اما در شناخت آ مفهوم تأثیرگذارند.
دو آیه در قرآن کریم به نحوی ظن را در کنار یقین قرار داد اند که این باه آیی نشا میدهد کده
دو واه به یک حوز شناختی تعلق دارند.

َّ
َّ ِّ
«ما له به من نل ٍ إال اتباع الظن وما قتلو
َّ
ّ
َّ
السانة ال ریب فیها قلت ما ندري ما َّ
الله ح ٌّق و َّ
السدانة إ نظدن إال
«و إذا قیل إ وند
ًّ
ظنا وما نحن ب ستیقنین» (سور جاثیه ،آیه .)32
ً

یقینا» (سور نساء ،آیه .)۱۵7

تقابل میا نل و یقین با ظن در این آیات بر ه حوز بود آنها داللت میکند؛ بده ایدن معندا کده
ظن و نل از لحا شدرایط الزم دارای شدرایط یکسدا هسدتند ،امدا بده لحدا شدرایط کدافی از
1
یکدی ر مت ایز میشوند.
ه چنین دو آیۀ زیر ظن را در حوز معندایی «خدرص» بده کدار برد اندد کده نشدا دهندد هد
حوز بود خرص و ظن است.
َّ
َّ َّ
َّ
«إ یتبعو إال الظن و إ ه إال یخرصو » (سور انعام ،آیه ۱۱۶؛ یونس ،آیه .)۶۶
َّ
َّ َّ
َّ
«قل هل نندک من نل فتخرجو لنا إ تتبعدو إال الظدن و إ أندت إال تخرصدو » (سدور
ٍ
انعام ،آیه .)۱۴۸
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ه چنین در یافتن حوز شناختی یک مفهوم میتوا به آثاری که در یک حوز شناختی بده دسدت
میآید استناد کرد .بر این اساس ،در قرآن کریم برخی آثار و احکامی که برای نل اثبات میشود،
در ظن نیز دید میشوند .این نکته یکسانی مفهوم نل و ظن را اثبات ن یکند ،اما نشا میدهدد
که نل و ظن در یک حوز شناختی قرار دارند؛ برای مثال ،در آیۀ زیر حک ی که بدرای «ظدن» در
نظر گرفته شد  ،ه ا حک ی است که برای «نل » نیز صادر میشود.
ّ
َّ
َّ
«ف طلقها فال جناح نلیه ا أ یتراجعا إ ظنا أ یقی ا حدود الله» (سور بقر  ،آیه .)230
بر اساس این آیه ،ز و مردی که از یکدی ر جدا شد اند ،در صدورتی کده ظدن بده اقامده حددود
خداوند داشته باشند ،میتوانند رجوع کنند .این در صورتی است که اگر در این آیه ،نل بده جدای
ظن قرار میگرفت نیز ه ین حک ثابت بود .دوبار تأکید میکنی  ،اتحاد در حک اگدر چده هد
معنایی را اثبات ن یکند ،ولی به ه حوز بود گواهی میدهد .در برخی آیات نیدز رفتارهدایی بده
ً
ظانین نسبت داد شد که دقیقا رفتارهایی است که از نال ا و یقیندارا سر میزند .با وجود این
 .1به ویژگیهایی که باید در نظر گرفته شوند تا یک مفهوم در حوز خاصی قرار ب یرد« ،شرایط الزم» و به ویژگیهایی کده
باید در نظر گرفته شوند تا آ مفهوم از سایر مفاهی ه حوز خود ت ییز یابد« ،شرایط کافی» میگویند (نک :صدفوی،
۱3۹0ش ،ص7۱؛ راسخ مهند۱3۹3 ،ش ،ص .)۸7
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که احت ال خطا از سوی این افراد (ظانین) مورد توجه است ،اما این شدواهد بده طدور ذهندی هد
حوز بود ظن و نل را تأیید میکنند .از ج له این آیات ،آیۀ زیر است.
َّ
«هو الذي یس ِّیرک في الب ِّر والبحر ح َّتی إذا کنت في الفلك وجرین به بدری ط ِّیب ٍدة وفرحدوا
ٍ
ّ
ِّ
ٌ
ك َّ
بها جاءتها ری ٌ ناصف وجاءه ال وج من کل مکا ٍ وظندوا أنهد أحدیط بهد دندوا اللده
َّ
ِّ
مخلصین له الدین لرن أنجیتنا من هذ لنکون َّن من الشاکرین» (سور یونس ،آیه .)22

نمابرداری واژگانی «ظن» در قرآن

ن ایی که قرآ از «ظن» ارائه میکند ،هیچگا نونی از معارف ندادی بشدر را نشدا ن دیدهدد و
قرآ ه وار «ظن» را در مقابل چنین نل ی ن ا کرد است ،اما نکتهای کده شایسدته اسدت در آ
بیشتر دقت کنی این است که قرآ در برخی موارد آثار و احکام نلد را بدرای ظدن اثبدات کدرد ،
معرفت حاصل از آ را معتبر میداند .در ن ابرداری واهگانی در قرآ « ،ظن» در برابدر چندد چیدز
ن ا شد است .در دو آیه از قرآن کریم«« ،ظن»» در مقابل «خرص» قرار گرفته است .بدر اسداس
این آیات ظن نتیجه و اثر خرص به ش ار میآید.
َّ
َّ َّ
َّ
«إ یتبعو إال الظن و إ ه إال یخرصو » (سور انعام ،آیه ۱۱۶؛ سور یونس ،آیه .)۶۶
در این آیات ،ظن به صورت اس ی ن ا شد  ،در مقابل خرص که به صدورت فعلدی آمدد اسدت.
ویژگی صورت فعلی ،فرایندی بود آ و ویژگی صورت اس ی ثابت بود است و بددین ترتیدب،
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بنا بر محتوای این آیه ،کسانی که در امواج خروشا دریا گرفتار میشوند و ظن میبرند کده امدواج
آنها را فراخواهند گرفت ،خداوند را با اخالص میخوانند .این رفتاری است که با نل نیز حاصدل
میگردد .به نبارت دی ر ،اثری که این ظن در گرفتارا در امواج بر جای میگدذارد ،رو کدرد بده
ً
خداوند با اخالص است که ه ین اثر دقیقا در نل و یقین نیز دید میشود.
بدین ترتیب ،باید حوز شناختی ظن را حوز معرفت دانست؛ اگر چه برخدی از مصدادیق آ -
َّ
بنا بر دیدگا قدرآ  -معرفدت بده شد ار نیایندد؛نظیر آیدۀ «ومدا لهد بدذلك مدن نلد ٍ إ هد إال
یظ كنو » (سور جاثیه ،آیه .)2۴
اما در بررسی این واه  ،پایه محدود به ن ای آ را باید معرفت بده شد ار آورد و واهگدا شدک،
تردید ،مریه ،خرص ،حسب ،نل و یقین را ه حوز «ظن» در نظر گرفت.
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در این آیات ،فرایند خرص منجر به وضعیتی میشود که قرآ از آ با ننوا «ظن» یداد مدیکندد.
بنابراین ،ظن معنایی نظیر معنای حاصل مصدری مییابد که از فرایند خدرص  -نده مداد خدود -
حاصل شد است.
ه چنین قرآن کریم ،ظن را در موضونات معرفتدی در مسدیری خدالف جهدت نلد دانسدته
َّ
است .بنابراین ،فرایند ظن به س ت نل حرکت ن یکند؛ «وما لهد بدذلك مدن نلد ٍ إ هد إال
یظ كنو » .با توجه به این نکته که در این آیده ن دای فعلدی از ظدن بده تصدویر درآمدد اسدت ،ایدن
ن ابرداری با فعل مضارع  -در حقیقت  -فرایند ظنورزی را فرایندی دانسته که منجر به مصدر نلد
ن یشود؛ به این معنا که آنا به طور مرتب و مسدت ر در اسدتدالل و شداهد آورد از ادلده و شدواهد
غیر نل ی بهر میبرند .بهر گیری از این شواهد غیر نل ی «فرایند ظنی» نامید شد است.
قرآن کریم ،در آیهای دی ر از این دست ،ظن را در مقابل نل به صورت اس ی ن ا کرد است.
در این آیات ،ظن از فرایندهای غیر نل ی حاصل شدد و چندین ظندی از دیددگا قدرآ بده دلیدل
حاصل شد از ادله غیر نل ی از ّ
حجیت و انتبار برخوردار نبود و سزاوار پیدروی نیسدت؛ «ومدا
َّ َّ
له به من نل ٍ إ ی َّتبعو إال الظن».
قرآن کریم  -در مورد مطابقت با واقع یا ندم مطابقت  -در برخی آیات ،ظن را مطدابق بدا واقدع
َّ َّ
ندانسته ،به ه ین دلیل آ را غیر حق و نامعتبر ش رد است؛ «إ الظن ال یغني من الح ِّق شیرا».
«حق»  -در لغت  -به دو معنا آمد که بنا بر هر دو معنا ،ظن نامعتبر شد رد مدیشدود .معجدم
مق ییا لل ، .حق را به معنای احکام صحت گرفته (ابن فدارس۱۴0۴ ،ق ،ج  ،2ص  )۱۵که بر ایدن پایده،
ظن ،نل ی صحی و مستحک در اختیار قرار ن یدهد.
برخی حق را به نقیض آ  ،یعنی باطل معنا کرد اند ( ابن درید۱۹۸۸ ،م ،ج  ،۱ص ۱00؛ ازهری۱۴2۱ ،ق،
ج  ،3ص  )2۴۱که بر این اساس ،نیز آیه ،ظن را باطدل دانسدته اسدت و برخدی نیدز آ را مطابقدت و
موافقت معنا کرد اند (راغب اصفهانی۱۴۱2 ،ق ،ص  )2۴۶که در این صورت نیز ظدن مطدابقتی بدا واقدع
نخواهد داشت .به هر ترتیب ،حق آ چیزی است که در واقع ثبوت دارد .در این صورت ،بر پایده
ن ابرداری ظن در مقابل حق مراد این است که ظن به واقع را ندارد؛ «والحق هو الثابت في نفدس
اَأمر» (ابن ناشور ،بیتا ،ج  ،۱۱ص .)۸۱
در آیاتی دی ر ،دلیل سرزنش تبعیت از ظن این دانسته شد که از دیددگا قدرآن کدریم ،ظدن از
َّ
ّ
دلیل و برها مورد انت اد پیروی ن یکند «إ هي إال أس ٌاء س َّ یت وها أنت وآباؤک مدا أندزل اللده
َّ َّ
بها من سلطا ٍ إ ی َّتبعو إال الظ َّن».
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َّ

ّ
معجم مق ییا لل« ، .سلطا » را به معنای حجدت دانسدته اسدت؛«السدلطا
فارس۱۴0۴ ،ق ،ص  .)۹۵راغدب اصدفهانی نیدز ه دین معندا را بدرای سدلطا در ایدن آیدات در نظدر
گرفته (راغب اصفهانی۱۴۱2 ،ق ،ص  .)۴20زمخشری نیز در سد لبالغد ه دین نظدر را مدورد تأییدد
قرار میدهد (زمخشری۱37۹ ،م ،ص .)30۵
ّ
در آیه پیشگفته« ،ظن» در مقابل «سلطا » ن ا شد که تبعیت از آ پیروی نکرد از حجدت
به ش ار آمد است .بدین ترتیب ،ن ایی کده ایدن آیدات از ظدن بده تصدویر مدیکشدند ،خدالف
ّ
نل بود  ،خالف واقع بود و خالف حجت بود است.
در نتیجه ،ن ابرداری این دسته از آیات ،ظن از سوی قدرآ «نددم العلد » معرفدی مدیشدود.
در نهایت ،باید ب ویی که بر اساس اصل اصالت تعبیرهدای قرآندی 1،یکدی از مصدادیق ظدن در
ً
قرآ «ندم العل » است ،اما این ت ام ن ای ظن در قرآ نیست .آیات دی ری از ظن دقیقا ن دایی
متناقض به ن ایش گذارد اند .در ن اسازی دسته دوم آیات ،ظن با واقع مطابقت پیدا کرد است.
 :الحجدة» (ابدن

ابلیس است.

َّ ً
َّ
َّ
«ولقد صدق نلیه إبلیس ظ َّنه فاتبعو إال فریقا من ال ؤمنین»؛ به یقین ،ابلیس گ دا
ّ
خود را دربارۀ آنها محقق یافت که ه دی از او پیدروی کردندد ،جدز گدرو انددکی از
مؤمنا (سور سبأ ،آیه .)20
ّ
این آیه ،صراحت بیشتری در مطابقت ظن با واقع دارد؛ زیرا مظنو ابلیس به تحقق رسید و آیه آ
را صادق مینامد .پس ،این دسته از آیات ،دستک مطابق با واقع بدود برخدی از ظندو را تأییدد
ّ
میکنند و نشا میدهند که این دسته از ظنو اثری در حد نل دارند.
« .1اصالت تعبیر» به این معناست که مفسر باید از برگرداند هر تعبیری به تعبیر دی ر پرهیز کند و مفهومسدازی نهفتده در
هر تعبیری را آ گونه که هست بیابد( .قائ ینیا۱3۹0 ،ش ،ص .)۱30
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ً
َّ
«ورأی ال جرمو َّالنار فظ كنوا أنه مواقعوها ول یجددوا ننهدا مصدرفا»؛ و گنهکدارا ،
آتش (دوزخ) را میبینند و یقین میکنند که با آ درمیآمیزند و هیچ گونه را گریزی از
آ نخواهند یافت (سور کهف ،آیه .)۵3
بر اساس این آیهّ ،
ظن مجرما به حقیقت میپیوندد؛ زیدرا مجرمدا در نهایدت ،در آتدش گرفتدار
میشوند و ن یتوانند از آ نجات یابند .بنابراین ،ظن آنا با واقع مطابق است .آیۀ دی ر ،آیدۀ ّ
ظدن

ّ
ظن شخصی در نمابرداری واژگانی
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تا چه انداز این آیات در شناخت ماهیت ظن دخالت دارند این دو دسته آیات نشدا مدیدهندد کده
برخی ظنو  ،واقعن ایند و برخی واقعن ا نیستند .برخدی پدرد از حقیقدت برمدیدارندد و برخدی بدر
حقیقت پرد میافکنند ،اما هیچگا بیا ن یکنند که ظن خود از چه واقعیتی برخوردار است .بر پایه
ّ
ن ابرداری قرآنی ،اما ظن در هیچ آیهای حجتآور به ش ار نیامد است .ظدن از «خدرص» حاصدل
میشود ،اما نه از نل متعارف ناشی میشود و نده بده آ منتهدی .در قدرآن کدریم ،ظدن سدوءّ ،
ظدن
جاهلیت و ّ
ظن اث نام برد میشود ،ولی مضافالیه مثبتی برای ظن آورد ن یشود .حتی در مواردی
که قرآن کریم مطابق با واقع بود ظنی را اثبات میکند ،چنین ظنی قابل احتجاج دانسته ن دیشدود.
مدحی که قرآ از چنین ظنونی نیز ارائه میدهد ،مدحهای صری نیستند و به صدورت ضد نی و بدا
تالش فکری از چنین ّ
ظنی بوی مدح به استش ام میرسد .بنابراین ،ن ایی که قرآ از واه ظدن ارائده
میدهد ،فرایندی معرفتی یا معرفتن است که از ّ
حجیت و انتبار ش ولی برخوردار نیست ،اگر چده
م کن است مطابق با واقع باشد ،اما آیا ظن از ّ
حجیت شخصی برخوردار است
در پاسخ به این سؤال ،به نظر میرسد که قرآن کریم به نامل ایجاد ظن در انسدا ارجداع مدی
حجیت برای ظا و برخدی از ظندو را فاقدد ّ
دهد .برخی از ظنو را دارای ّ
حجیدت در ندزد ظدا
به ش ار میآورد .از ج له آیاتی که در آ ظن شخص مورد تأیید ض نی قرار گرفته آیدۀ  ۱۱۸سدورۀ
توبه است.
َّ
ِّ
َّ
«ونلی الثالثة الذین خلفوا ح َّتی إذا ضاقت نلیه اَأر ب ا رحبت وضاقت نلیه
ّ َّ
أنفسه وظ كنوا أ ال ملجأ من الله إال إلیه ث َّ تاب نلیه »؛ آ سه نفر که (از شرکت در
ّ
ّ
جنگ) تخلف جستند (و مسل انا با آنا قطع رابطه کردند) تا آ حد که زمین با ه ه
وسعتش بر آنها تنگ شد؛ ّ
(حتی) در وجود خدویش جدایی بدرای خدود ن دییافتندد؛
(در آ هن ام) دانستند که پناه اهی از خدا جز بسوی او نیست .س س خدا رح تش
را شامل حال آنها ن ود (و به آنا توفیق داد) تا توبه کنند.
چنانچه از این آیه روشن میشود ،خداوند ظن این سه نفر را معتبر دانسته و بر اساس آ اقدام نیدز
کرد است «ث َّ تاب نلیه » .ظن این سه نفر از گرفت ی روحی که برای آنا حاصل شد به وقوع
پیوسته است و خداوند آ را معادل نل در نظر میگیرد .در مقابل ،آیات بسدیاری وجدود دارد کده
بر اساس آنها ظن شخص برای خود او نیز از دیدگا قرآ دارای انتبار نیست .ن ونده ایدن آیدات را
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میتوا در دو آیۀ سورۀ قل مشاهد کرد.
ً
«ودخل ج َّنته وهو ظال ٌ لنفسه قال ما أظن أ تبید هذ أب ًدا * وما أظن َّ
السدانة قائ دة
َّ ً
ً
ولرن رددت إلی ر ِّبي َأجد خیرا منها منقلبا»؛ و در حالی که نسبت به خود سدت کار
بود در باغ خویش گام نهاد و گفت« :من گ ا ن یکن هرگز این باغ نابود شود و باور
ن یکن قیامت برپا گردد و اگر به سوی پروردگارم بازگرداند شوم (و قیدامتی در کدار
باشد) ،جای اهی بهتر از این جا خواه یافت.

نمابرداری ساختاری

ن ابرداری ،محدود به حوزۀ واهگا نیست و شامل حوزۀ ساختار ج

۱3۹3ق ،ص .)۱2۶

له نیدز مدیشدود (راسدخ مهندد،

گزارش از یک واقعه م کن است این قابلیت را داشته باشد کده در قالدب چندد سداختار بیدا
شود .قالبی را که گویند انتخاب کرد به زبا میآورد ،حاکی از این اسدت کده فدرد ایدن قالدب را
برای ن ابرداری از صحنه مورد نظر مناسب دید است.
ساختارهایی چو معلوم و مجهول یا الزم و متعدی هر یک ن ابرداری خاصی ارائه میدهندد؛
برای مثال ،در ج لۀ معلوم ،رابطۀ میا فانل و مفعول ن اسازی میشود ،یعندی هد فاندل و هد
مفعول ن اهایی هستند که رابطۀ میا آنها بازسازی میشوند؛ در حالی که در ج لۀ مجهول فاندل
ن ا ن یشود و ن اسازی از رابطۀ مفعول با فعل حاصل میگردد .این رابطه را مسیرپی ا (متغیدر) و
مرزن ا (ثابت) توضی میدهند.
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بر پایه این آیات ،این ظنو افزو بر این که انتبار ش ولی ن دیآورد کده بدرای خدود شدخص نیدز
معتبر نیستند و قرآ آ را «ظل به نفس» به ش ار آورد است.
آنچه در نهایت ،از بررسی این دو دسته آیات به دست میآید بر این نکتده تأکیدد مدیکندد کده
نامل ظن در قرآ در انتبار شخصی آ مورد توجه قرآ است .قرآن کریم ،برخی نوامدل ایجداد
ظن را نوامل خدشهناپذیری به ش ار میآورد که ظن حاصل از آ را در جای ا رفیع معرفتی مدی
نشاند و برخی نوامل را سرزنش میکند و هیچ فرایند معرفتی را از آ نتیجه ن دیگیدرد .بحدث از
نوامل ایجاد ظن خود موضوع مستقلی است کده پدژوهش دی دری مدیطلبدد و از موضدوع ایدن
نوشتار خارج است.

مسیرپیما و مرزنما

واه «( »trajectoryمسددیرپی ا) از « »trajectoryبدده معنددای مسددیر حرکددت گرفتدده شددد و
«( »landmarkمرزن ا) نیز به معنای نالمت مدرزی اسدت 1.یدک رابطده در یدک ج لده مفهدوم
شرکتکنندگا اصلی خود را پیشفر میگیرد و آنها را به ننوا مؤلفههدای اصدلی در کدالم در
نظر دارد؛ به گونهای که آنها ه وار بخشی از رابطه ن اسدازی شدد هسدتند .مسدیرپی ا و مرزن دا
ّ
فرایندی شناختی و ذهنی به ش ار میروند که به قصد و مراد جدی متکل ارتباط مییابند .آنچه را
متکل به ننوا قطب اصلی کالم خود قرار میدهد و قصد میکند ،دربارۀ آ خبری دهد یدا آ را
محور گفتوگوی خود در نظر میگیرد یا نسبتی را به او منتسب یا از آ نفدی مدیکندد یدا آ را بده
چیزی تشبیه یا شباهت چیزی را از آ نفی میکند و به طور کلدی ،مفهدومی کده گویندد آ را در
کالم خود اصالت میبخشد« ،مسیرپی ا» نامید میشود و مفهومی که در کالم از سدوی مدتکل
در جای ا ثانویه مینشیند و نسبت به مسیرپی ا حالت نرضی دارد« ،مرزن ا» دانسدته مدیشدود.
برای وضوح بیشتر به چند مثال توجه کنید.
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کتاب (مسیرپی ا) ،روی میز (مرزن ا) است.
سعید (مسیرپی ا) ،کتاب (مرزن ا) را خواند.
پرند (مسیرپی ا) ،در قفس (مرزن ا) است.
در تحلیل این نبارتها ،باید گفت آنچه متکل قصد بیدا دربدارۀ او را دارد کتداب ،سدعید و پرندد
هستند و دی ر اجزای کالم به منظور اخبار از آنا آورد شد اند .بخش ثانویه در این ج الت ،میدز،
ً
کتاب و قفس هستند که مکا یا شیری را به مسیرپی ا نسبت میدهند .بر این اساس ،ن ومدا در هدر
نبارتی یک شرکتکنند کانونی اولیه وجدود دارد کده «مسدیرپی ا» نامیدد مدیشدود و آ بخشدی از
ً
نبارت است که با مکا یا ویژگی خاصی مرتبط میشود .ه چنین غالبا یک شدرکتکنندد کدانونی
ثانویه وجود دارد که «مرزن ا» خواند میشود .مسدیرپی ا و مرزن دا مدیتوانندد ه چندین بدا نندوا
شخصیتهای اولیه و ثانویه در رابطه ن اسازی شد توصیف شوند (.)Langacker, 2009, p. 8-9
بدین ترتیب ،جای ا مسیرپی ا جای ا اصلی و مه کالم است کده هدر گدا مفهدومی در ایدن
 .1برای توضی بیشتر ،دربارۀ مسیرپی ا و مرزن ا ،نک :قائ ینیا۱3۹3 ،ق ،ص 7۱۔.7۴

✺

جای ا استقرار یابد ،محور گفت و گو و ن ا میشود 1و اینچندین ن دابرداری سداختاری صدورت
میگیرد .به نبارت دی ر ،در ن ابرداری ساختاری ،یکی از مصادیق یدک حدوز شدناختی از پایده
خارج شد  ،در جای ا مسیرپی ا یا مرزن ا قرار میگیرد و رابطه آ با دی در اجدزای کدالم و حدوز
شناختی ،ن ابرداری نبارت را نشا میدهد.
نمابرداری ساختاری «ظن» در قرآن

(سور یونس ،آیه .)3۶

 .1در زبا نربی ،برخی نشانههای بیانی برای مشخصکرد کانو ج له یا مسیرپی ا وجود دارند که از ج له آنهدا تقددی
و تأخیر است که در نل معانی و بیا نیز بر آ تأکید شد است .این نشانهها  -در حقیقت  -به منظدور قدرار داد جدزء
مه نبارت در جای ا مسیرپی ا طراحی شد اند.
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از گونههای ن ابرداری ،قرار داد یک واه در مکا مسیرپی است .به این ترتیدب ،مشدخص مدی
شود که واه مورد نظر جزء اصلی ،هسته کالم و محدور سدخن قدرار گرفتده ،از اه یدت بیشدتری
برخوردار است .در این نبارتها ،دی در اجدزای کدالم در خددمت مسدیرپی ایند و بدرای انتقدال
مطالبی دربارۀ مسیرپی ا آورد شد اند .در این میا  ،ساختار ج له و مقوله دستوری نیز به کار می
آید .بدین ترتیب ،در این بخش ما به بررسی آیاتی میپردازی که «ظن» در ایدن آیدات در جای دا
مسیرپی ا یا مرزن ا نشسته است و ارتباط میا مسیرپی ا و مرزن ا و ساختار ج لده را مدورد توجده
قرار میدهی .
در قرآن کریم« ،ظن» به طور مع ول در جای ا مسیرپی ا ننشسته است و ایدن خدود نشدا از
ّ
نونی ن ابرداری است که بر اساس آ قرآ خود را متکفل بیا توضی دربدارۀ مفهدوم ظدن ن دی
ً
داند ،بلکه اصالت را در سخن گفتن به مفاهی دی ری داد است .به ه ین دلیل ظن در قرآ غالبا
در جای ا مرزن ا قرار گرفته ،نقش شرکتکنند ثانویه در نبارتهای قرآنی را به نهد دارد ،امدا از
آنجا که دربارۀ تعابیر قرآنی هیچگا ن یتوا قاند کلی صادر کرد ،در این مورد نیدز مدوارد نقدض
َّ
وجود دارد .در آیۀ زیر «الظن» نقش مسیرپی ا را بر نهد دارد.
َّ
َّ
«وما ی َّتبع أ کثره إال ظ ًّنا إ الظن ال یغني من الح ِّق شیرا»؛ و بیشتر آنها ،جز از گ دا
پیروی ن یکنند؛ (در حالی که) گ دا  ،هرگدز انسدا را از ّ
حدق بدینیداز ن دیسدازد

بیشتر ّ
مفسرا و اصولیا دربارۀ این که «ظن» در این آیه چه معنایی دارد ،دیدگا یکسدانی دارندد و
معنای احت ال راج را مطرح کرد اند .برخی نیز «ظن» در این آیه را به معنای «شک» دانستهاند.
ّ
َّ َّ
ً
(إ الظ َّن ال یغني من الح ِّق شیرا) الحق هو الثابت الذي ال ریب فی ثبوته و تحققه أي
إ الشك ال یقوم مقام الیقین في شیء وال ینتفع به حیث یحتداج إلدی الیقدین (مراغدی،
بیتا ،ج  ،۱۱ص .)۱0۵

مولف لتحریر لتنویر نیز ظن موجود در این آیۀ را انتقاد آمیخته با شک میداند:
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«ظن» بر مراتب ادراک اطالق میشود .بنابراین ،بر انتقاد جزمی که با شدک آمیختده
نباشد ،اطالق میشود و ه چنین بر انتقاد آمیخته بدا شدک نیدز اطدالق مدیگدردد و
روشن است که در دومی حقیقت است و در اولی مجاز و گاهی بر انتقاد اشتبا ظدن
اطالق میشود و گاهی بر ظن حصیبی و ه ین معنا در نزد نل ای اصول دین و اصول
فقه مصطل شد است و آ نل ی است که مستند به دلیل راجد باشدد بدا احت دال
ضعیفی از خطا و این ظن مناط تکلیف در فروع شریعت است .وجه ج ع میدا ایدن
معانی متعار این است که هر یک از این معانی در مورد سزاوار خودش ان ال شود
َّ َّ
به حسب سیاق و مقام کالم .بنابراین ،آنچه که در اینجا بر «إ الظ َّن ال یغني من الح ِّق
ً
شیرا» ح ل میشود ،این است که نل آمیخته با شک در اثبات حق مطلوب انسا را
بینیاز ن یگرداند و حق آنچیزی است که در آ جزم و یقین از طریق نلدومی کده بدا
دلیل نقلی به دست میآیند ،مطالبه میشود (ابن ناشور ،بیتا ،ج  ،۱۱ص .)۸۱

اما در تحلیل این آیه با توجه به ن ابرداری صورت گرفته از «ظن» در آ باید گفت که این آیه از دو
بخش تشکیل شد است .در بخش اول« ،ظ ًّنا» مرزن است و «أ کثدره » مسدیرپی ا و در بخدش
َّ
دوم« ،الظن» در جای ا مسیرپی ا و «الح ِّق» در جای ا مرزن ا قرار گرفته است .در هر دو بخش،
مسیرپی ا و مرزن ا هر دو ن ا شد اند .ساختار ج له  -در بخش اول  -ساختار نفی و استثناسدت و
در بخش دوم ،ساختار معلوم است .بر اساس بخش اول آیه و آیات پیشین ،اکثر فاسقا از «ظن»
پیروی میکنند .بنابراین ،پیروی از ظن از ویژگیهای فاسدقا اسدت .سداختار نفدی و اسدتثنا کده
داللت بر حصر میکند ،نشا میدهد که کافرا به دنبال یافتن نل نیستند .البته« ،ظدن» در ایدن
بخش ،به صورت نکر ن ابرداری شد است و نه به صورت معرفه (الظن) .ایدن نکتده نشدا مدی
دهد که مراد از این ظن ،نه جنس ظن و استغراق است  -به جهت نیاز به ال اسدتغراق  -و نده ظدن
خاصی مورد نظر است ،بلکه آیه در پی آ است که انالم کند فاسقا در باب شریک قائل شدد

✺

 .1برخالف نظر بیشتر ّ
مفسرا نظیر ابن ناشور که مینویسد« :وظ ًّنا منصوب نلی ال فعولیة به «ل» ی َّتبع و ل ا کا الظدن
ً
ً
ًّ
یقتضي مظنونا کا اتباع الظن اتبانا لل ظنو أي یتبعو شیرا ال دلیل نلیه إال الظن ،أي االنتقداد الباطدل و تنکیدر ظندا
ً
للتحقیر ،أي ظنا واهیا و دلت صیغة القصر نلی أنه لیسوا في نقائده ال نافیدة للتوحیدد نلدی شديء مدن الحدق ردا
نلی انتقاده أنه نلی الحق» (ابن ناشور ،بیتا ،ج  ،۱۱ص.)۸۱
 .2نل ای نحو ،نشانه «ال» استغراق را جانشین شد واه «کل» به جای «ال» میدانند که چنین شاهدی در مورد ظدن در
قرآ جای اهی ندارد؛ به این دلیل که در صورتی که در این آیه ،کل را جانشین «ال» ظن کنی به این معندا خواهدد بدود
که ت امی ظنو این ویژگی را دارند که انسا را از حق بینیاز ن یکنند؛ در حالی که برخی از مفسدرا اذندا کرد اندد
که برخی از ظنو انتقاد جازم هستند و با حق انطباق دارند (ندک :نلیدوسدت و ه کدارا ۱37۴ ،ش ،ج  ،۱ص30؛
ابن ناشور ،بیتا ،ج  ،۱۱ص.)۸0
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برای خداوند از هر گونه ّ
ظنی پیروی میکنند .بدا توجده بده ایدن کده ظدن در قدرآ  ،دارای دو فدرد
مصداقی است ،یعنی ندم العلد و ٰ
انلدی العلد  ،بندابراین ،مدراد از ظدن در ایدن بخدش را بایدد
ندم الدلیل دانست ،یعنی آیه در مقام بیا این نکته است که فاسقا بدرای خداوندد شدریک قائدل
میشوند؛ بدو دلیل و نه دلیل راج  1.استفاد از لفظ «فاسق» برای ایدن دسدته از کدافرا شداهد
دی ری بر بیمباالتی فاسقا بود  ،نشا میدهد این کافرا اینگونه نبدود اندد کده پدس از تدالش
فکری و دستیابی به احت االتی ،احت ال راج را پسندید باشند و بر اساس آ  ،به وجدود شدریک
برای خداوند حک کرد باشند ،بلکه آنا کسانی هستند که بدو دلیل  -چه احت ال راج و چده
نل  -و به دلیل فسقشا  ،برای خداوند شریک قائل میشوند.
در بخش دوم ،اما «ظن» با «ال» و به صورت معرفه ن دابرداری شدد اسدت .ایدن ن دابرداری
نشا میدهد که «ظن» در بخش دوم معرفه به «ال» نهد ذکری است .دلیدل معهدود بدود «ال»
در این بخش را میتوا یکی ذکر شد ظن در بخش اول دانست و دی ری ایدن کده مدیتدوا بده
جای «ظن» در بخش دوم ،ض یری آورد که به ّ
ظن پیشین باز گردد .در نهایت و با این تحلیل ،آیه
ظنی (ندم العل ی) پیدروی ن دیکنندد و چندین ّ
چنین معنا میشود که اکثر آنا جز از یک ّ
ظندی
انسا را از حق بینیاز ن یگرداند .بنابراین ،این سخن که آیه بده طدور کلدی ظندو را غیدر معتبدر
به حساب آورد است ،به چالش کشید میشود 2و ه چنین این که ظن به معنای احت دال راجد
باشد .بدین ترتیب ،ظن در این آیه نه انتقاد جازم است و نه انتقداد آمیختده بدا شدک و نده انتقداد
ً
ظن اکتفایی ،یعنی دلیل راج  ،بلکه ّ
مخطئ و نه ّ
ظنی که در این آیه ن ا شد است ،اساسا انتقداد
نیست و از مصادیق ّ
ظن بدو دلیل نل ی و تالش فکری و نقلی بده شد ار مدیآیدد .البتده ،ایدن
ساختار در آیۀ دی ری نیز تکرار شد که بخش اول آ با آیه پیشین ک ی اختالف دارد؛ «وما له به

۸۴
1399
زمستان
اره| ■ ۴
کالم۔اهل بیت
139۶
شمارهپاییز| 3و پاییز
شمی
پژوهشی اخالق■پژوه
دوفصلنامهعلمی
فصلنامۀ

َّ َّ
َّ َّ
ً
من نل ٍ إ ی َّتبعو إال الظن و إ الظن ال یغني من الح ِّق شیرا» (سور نج  ،آیه .)2۸
مسیرپی ا و مرزن ا در این آیه ه ا مسیرپی ا و مرزن ایی است که در آیدۀ پیشدین بده آ اشدار
شد .تنها تفاوت این آیه با آیۀ پیشین در این نکته دید میشود که در بخش اول« ،ظدن» بده نندوا
مرزن ا به صورت معرفه و با «ال»  -بر خالف آیۀ پیشین  -ن ا شد اسدت ،امدا ایدن ن دابرداری از
ظن نیز نشا میدهد که ظن دلیل راج یا انتقاد آمیخته به شک و یا انتقاد خطا نیسدت .ظدن در
این آیه ،در مقابل «نل » ن ا شد است ،یعنی این آیه برای ظن ارزش نل در نظر ن یگیرد .ظدن
در این آیه ،به دلیل فراز پیشین (وما له به من نل ٍ ) ندم العل شناخته میشود .بنابراین« ،ال» در
«ظن» در این آیه« ،ال» نهد ذهنی است« .ال» در این آیۀ را ن دیتدوا «ال» جدنس یدا اسدتغراق
دانست؛ به این دلیل که نشانه «ال» استغراق این است که بتوا لفظ کل را به جدای آ قدرار داد 1و
در این آیه چنین امکانی وجود ندارد؛ زیرا در جها بینی قرآنی کل ظنو  ،غیر معتبر و غیدر مطدابق
با حق ش رد نشد اند ،بلکه برخی ظنو از انتباری فراتر از یقین برخوردارند .با توجه به این آیه و
آیات پیش از آ که مونث دانستن مالئکه از دیدگا کافرا را مورد توجه قرار میدهندد ،آیده چندین
معنا میشود که کافرا در مونث دانستن مالئکه نل ندارند و تنها از ظن (امر غیرنل دی) تبعیدت
میکنند و چنین ّ
ظنی انسا را به حق ،یعنی امر واقعی ن یرساند.
توجه به این نکته ضروری است که ن ابرداری در این آیات یدک ن دابرداری مفهدومی نیسدت،
یعنی مشخص ن یکند که از دیدگا مفهومی ظن چه معنایی دارد ،بلکه تا کنو تصدویربرداری از
«ظن» به نحو مصداقی نشا داد شد است .بنابراین ،نباید میا مصداق ظن و مفهدوم آ خلدط
کرد .به نبارت دی ر ،معنای ظن ندم العل یا ٰ
انلی العلد نیسدت ،بلکده ظدن مفهدومی دارد کده
شامل این دو مصداق میشود.
ِّ
در دی ر آیات قرآن کریم نیز ظن در جای ا مرزن ا نشسته است .از ج له آیۀ شریفه «و یعدذب
َّ
َّ ِّ
الله ظن َّ
السوء؛ و مدردا و زندا مندافق ،و
ال نافقین وال نافقات وال شرکین وال شرکات الظانین ب
مردا و زنا مشرک را که به خدا گ ا بد میبرند نذاب کند» (سور فت  ،آیه .)۶
َّ
َّ ِّ
در ایدن آیده شدریفه« ،الظددانین باللدده» صدفت یددا نعددت «ال ندافقین وال نافقددات وال شددرکین
ِّ
وال شرکات» است که آنا در جای ا مرزن ا نشسدتهاندد و ضد یر مسدتتر در «یعدذب»  -کده بده
ّ
ّ
 .1مانند آیه شریفه «إ اإلنسا لفي خس ٍر» که میتوا به جای «ال» واه «کل» را قدرار داد و گفدت «إ کدل إنسدا لفدي
خسر إ ّال ّالذین آمنوا و ن لوا ّ
الصالحات».
ٍ
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َّ ِّ
خداوند باز میگردد  -مسیرپی است .بنابراین ،نقطه اولیه و کانونی آیه خداوند است و «الظدانین»
که میتوا آ را صفتی جانشین موصوف  -در معنا  -دانست ،نقطه ثانویه ش رد میشود؛ به ایدن
معنا که منافقا و مشرکا کسانی هستند که به خداوند ظن دارنددّ .
ظدن سدوء  -از نظدر نحدوی -
ّ
ظانین را روشن میکندّ .
ظن سوء ،در برابر ظدن خیدر
مفعول مطلق نونی است که ظن موجود در
قرار دارد که در آیۀ  ۱2سدور ندور بده آ اشدار شدد اسدت؛ «لدو ال إذ سد عت و ظدن ال ؤمندو
ٌ
ً
وال ؤمنات بأنفسه خیرا وقالوا هذا إفك مبین» (سور نور ،آیه .)۱2
بدین ترتیب ،منافقا و مشرکا کسانی هستند که نسبت به خداوند سوء ظن دارند .سؤالی کده
در این آیات ،رخ مین ایاند این است که آیا سوء ظن نونی ّ
ظن اخالقدی بده شد ار مدیرود و یدا
معرفتی و یا هر دو .به نظر میرسد  -با توجه به کدارکرد واهگدا سدوء و خیدر  -ایدن آیدات ،ندونی
مفهوم اخالقی را به ن ایش میگذارند .در صورت اخالقی بود ظن در این آیات ،باید معنای این
ظن را حدیث نفس و اندیشه دانست (نک :شاکر ،۱3۸۶ ،ص ۱2۱۔.)۱22
اما جای انکار نیست که مبانی معرفتی میتوانند صفت اخالقی به خود ب یرند .با ایدن حدال،
باید انتراف کرد که ظن خود یک مفهوم اخالقی نیست ،بلکه امدری معرفتدی اسدت و مدیتواندد
ّمتصف به صفات اخالقی نظیر خیر و شر گردد و به بیا دی ر ،ه ا گونده کده ان دال جدوارحی
انسا به خیر و شر ّمتصف میشود ،گونههایی از فرایند معرفتی و جوانحی وجود دارد کده م کدن
است از جانب شرع و یا نقل معتبر شناخته شود و به ه ین جهت از آ با ننوا خیر یداد کنندد و
یا نقل و شارع آ را نامعتبر دانسته ،ننوا سوء بدرای آ در نظدر ب یرندد .بندابراین ،در ماهیدت و
معنای «ظن» مؤلفه اخالقی قرار ندارد و خیدر و شدر بدود آ از جهدت مفهدوم آ نیسدت؛ زیدرا
ً
مفاهی واهگا  ،ذاتا حسن و یا قبی نیستند .در این صورت ،آیدا «ظدن »در ایدن آیدات بده معندای
حدیث نفس و یا اندیشه است بدین ترتیب کده اگدر اندیشده و حددیث نفدس انسدا از را هدای
صواب به دست آمد باشد« ،خیر» و اگر از طرق صحی حاصل نشد باشد« ،سوء» نام گیرد.
باید دانست که اندیشه و حدیث نفس م کن است از یک فرایند روا شناختی پدیدد آیندد و یدا
ً
حاصل فرایندی معرفتی باشند .به هر حال ،اندیشده و حددیث نفدس لزومدا حاصدل یدک فرایندد
به ش ار میروند و خود فرایند را تشکیل ن یدهند .اندیشه و حدیث نفس ه ا گونه که میتوانندد
ّ
ظنی باشند ،ه چنین میتوانند یقینی و نل ی باشند؛ ه چنا که میتوانند از شک به دست آمد
حجیت و ندم ّ
باشند .بنابراین ،در ّ
حجیت تابع فرایندی هستند کده از آ شدکل مدیگیرندد .ایدن
حجیت برخوردار باشندّ ،
فرایندها اگر از ویژگیهای ّ
ظن خیر حاصل میگردد و اگر ویژگدیهدای
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حجیت را نداشته باشندّ ،
ّ
ظن سوء .باید در نظر داشت که ن ابرداری واهگانی «ظن» به هدر شدکل
ً
آ ضرورتا این معنا را تأیید میکند که فرایند ظن ،فرایند خاصی اسدت کده شدامل یقدین ،شدک و
مانند آنها نیست؛ زیرا در چنین صورتی وجهی برای ن دابرداری واهگدانی از ظدن در ایدن نبدارت
وجود نداشت .به نبارت دی ر ،اگر مراد از ویژگیهای حج ّیت ه ا شرایط حصول یقین یا شک
میبود ،استفاد از ظن هیچگونه وجه معناشناختی نداشت و غیر حکی انه به نظر میرسید .از این
جهت و به لحا واهگانی ،واه «ظن» خود از ویژگیهایی در معنا برخوردار است کده در مفهدوم
شک و یقین وجود ندارد و ه ا نکات معندایی سدبب شدد تدا در ایدن آیدات از حدوز شدناختی
معرفت ،این واه انتخاب و در این جای ا قرار گیرد (ن ابرداری) .آنچه مه است ،یدافتن ویژگدی
های منحصر به فرد و ت ایزی است که پشتوانه این مفهوم (ظن) میشوند.
ن ابرداری از «ظن» با وصف خیر و سوء ،نکتۀ دی ری را نیز مشخص میسازد و آ این است
که اصل اولیه قرآنی در باب «ظن» را ن یتوا ندم ّ
حجیت دانست و قرآن کریم ،ظنو را به طور
ّ
حجت دانسته و نه ّ
حجیت آنها را انکار کرد است .اگر چه برخی تالش کرد اند تا بدرای
مطلق نه
ّ
ظن خیر نشانههایی مشخص کنند تا با وجود آ نشانهها امداراتی بدر خدروج ایدنگونده از ظندو
( ّ
ظن خیر) از دایر اصل اولیه ارائه شود ،اما این نشانهها قرائن معناشناختی نیستند و تنها تکیده بدر
استع ال و مصادیق خاصی دارند که مصادر به مطلوب شد اند .برای ن ونه ،راغب اصدفهانی در
بیا این شواهد ،مینویسد:
ظن اس ی است که از «امار » حاصل میشود هر گا آ امار تقویت شود ،به نل منتهدی
ّ
حد ّ
توه تجاوز نخواهد کرد و هر گا قوی شود یدا
میگردد و هر گا بسیار ضعیف شود از
قوی تصور شود با «أ » مشدد یا مخفف مدیآیدد و هدر گدا ضدعیف باشدد بدا «أ » کده
اختصاص به معدومین از قول و فعل دارد 1استع ال میشود (راغب اصفهانی۱۴۱2 ،ق ،ص .)۵3۹

س س او ن ونههایی را میآورد که  -به نظر او  -به معنای یقین هستند و با «أ » مشدد به کدار رفتده
اند و نیز ن ونههایی که از دیدگا او به معنای ّ
توه اند و با «أ » ناصبه ه را شد اند .او در موردی
که این معیار صادق نیست ،توضی میدهد که در آنجا انتقاد بر یقین بود است.
َّ
اما در آیۀ «واستکبر هو و جنود في اَأر بغیر الح ِّق وظ كنوا أنهد إلیندا ال یرجعدو »
 .1مراد از «ا » مختص به معدومین از قول و فعل «أ » ناصبه است (نک :طیب حسینی ،۱3۹0 ،ص .)۴۴

✺

ّ
ماد «ظن» با ا آمد که با «نل » استع ال میشود؛ بده ایدن دلیدل کده انتقداد آندا
(فرنونیا ) مانند انتقاد بر چیزی به گونه یقدین بدود؛ اگدر چده چندین چیدزی یقیندی
نیست (راغب اصفهانی۱۴۱2 ،ق ،ص ۵3۹۔.)۵۴0
این دیدگا  -در نهایت  -نشانههایی در ّ
ظن نل ی و وه ی ارائه میدهد و شناخت مفهدومی ظدن
کاربرد ندارد ،بلکه مصادیق آ را روشن مدیکندد .بددین ترتیدب ،بایدد نتیجده گرفدت کده آیدات
قرآن کریم دربردارند اصل اولی ندم ّ
حجیت در ظن نیستند و قرآ در مفهومسازی خود مالکدی
از ظن ارائه داد است که ن یتوا به صورت مطلق از آ ندم ّ
حجیت برداشت کرد.
جمعبندی

۸7
مفهومسازی قرآنی «ظن» با تأ کید بر نمابرداری واژگانی و ساختار ی

معانی یقین و شک ،دو مفهومی هستند که در غالب کتابهای لغت در معنای «ظدن» دیدد مدی
شوند ،اما بر اساس نظریه ن ابرداری که در حقیقت ،نبارت است از واه یا نبارتی کده بده سدط
خاصی از برجست ی در نبارت میرسد ،ن ایی که قدرآن کدریم از ظدن ارائده مدیکندد ،ندونی از
معارف نادی بشر را نشا ن یدهد .باید تأکید کنی که نظریه ن ابرداری شناختی ،جنبده ایجدابی
مفهوم و معنای ظن را مشخص ن یکند ،بلکه ن ایی از نل دی بدود یدا نبدود ظدن و ه چندین
حجیت یا ندم ّ
ّ
حجیت آ ارائه میدهد.
از نظر ن ابرداری واهگانی ظن در برابر نل  ،حق ،سلطا و به ننوا حاصل فرایند خرص ن دا
شد است .این ن ابرداری نشا میدهد از دیدگا این گرو از آیات ،ظن از سنخ نل ش رد ن ی
ّ
شود و ّ
حجیتی نیز ندارد .در مقابل ،گرو دی ری از آیات برای «ظن» آثار و نتایجی فراتر یا در حد
«نل » اثبات میکنند .در ن ابرداری ساختاری ،آیات ظن با توجه به قرار گدرفتن ظدن در جای دا
مسیرپی ا و مرزن ا تحلیل میشوند .در این تحلیلها ،ن یتوا دیدگا قدرآ را نل دی ندانسدتن و
ّ
ندم ّ
حجیت ظن ،به صورت مطلق دانست .قرآن کریم ،اصل اولی خود را بر حجت نبود ظنو
به طور مطلق قرار نداد است .از دیددگا قدرآ  ،برخدی ظندو نل دی نیسدتند و برخدی دی در در
باالترین جای ا معرفتی قرار گرفتهاند .این ن ابرداری از واه ظن تنها این نکتده مفهدومی را نشدا
میدهد که معنای «احت ال راج » مفهومسدازی قدرآن کدریم را در ایدن واه تشدکیل ن دیدهدد.
ّ
ه چنین مفهوم «شک» در صورتی که معنای معرفتی آ (احت االت یکسا ) مد نظر باشد یکدی
از مصادیق ظن نیست ،بلکه در ظنونی که قرآن کریم آنها را ندامعتبر دانسدته ،نامدل غیدر معرفتدی

وجود دارد که فرایند آ تحت تأثیر این نامل غیرمعرفتی است ،اما برخی مصادیق ظن  -به لحا
حجیددت یددا ندددم ّ
معرفتددی  -شددامل یقددین و نلد هسددتند .بنددابراینّ ،
حجیددت ظددن و نل ددی یددا
غیر نل ی بود ظن در قرآ  ،به فرایندی بست ی دارد که ظن از آ حاصل میشود.
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حسینیزاد  ،سید مح د ۱3۸2( .ش) .پژ رشدی تطبیقدی معرفد شن سدی مع صدر .قد  :مرکدز
انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خ ینی (ر ).
راسخ مهند ،مح د ۱3۹0( .ش) .آمای ةر زة نشن سدی شدن ختی؛ سمرید رد مفد ریم( .چداپ
اول) .تهرا  :انتشارات س ت.
راغب اصفهانی .حسدین بدن مح دد۱۴۱2( .ق) .مفدر ت لفد ا لقدرآن( .چداپ اول) .بیدروت:
دار القل .
روشن ،بلقیس؛ اردبیلی ،لیال ۱3۹2( .ش) .مقام ی ةر معن شن سی شن ختی .تهرا  :نشر نل .
زمخشری ،مح ود بن ن ر۱۹7۹( .م) .س لبالغ ( .چاپ اول) .بیروت :دار صادر.
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شاکر ،مح د کاظ  ۱3۸۶( .ش) .پژوهشی در معنای ظن و جای ا معرفتی و اخالقی آ در قرآ .
مجل مق الت ةر سیر  ،)۸۴( ۴0 .ص ۱07۔.۱2۵
صفوی ،کورش ۱3۹0( .ش) .آمای ةر معنیشن سی( .چاپ چهدارم) .تهدرا  :انتشدارات سدورۀ
مهر.
طیب حسینی ،سید مح ود ۱3۹0( .ش) .معناشناسی واه ظن در قرآ  .فللن م کت ب قیم،)۱(۱ .
ص ۴۱۔.۶۵
نبدالکری ی ،س ید  ۱3۹3( .ش) .فررنگ توصیفی زة نشن سی شن ختی( .چاپ اول) .تهرا  :نشدر
نل ی.
فراهیدی ،خلیل بن اح د۱۴0۹( .ق) .کت ب لعین( .چاپ دوم) .ق  :نشر هجرت.
قائ ینیا ،نلیرضا ۱3۹0( .ش) .معن شن سیشدن ختی قدرآن .تهدرا  :پژوهشد ا فرهندگ و اندیشده
اسالمی.
مراغی ،اح د بن مصطفی( .بیتا) .تفایر لحر غی( .چاپ اول) .بیروت :داراحیاء التراث العربی.
نصرتی ،شعبا ؛ رکعی ،مح د ۱3۹2( .ش) .ن ابرداری شناختی در مفهومسازی قرآندی .فلدلن م
نرن3۹ ،)۵۴( ۱۴ .۔.۶۱
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