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چکیده
از آنجاکه مقوله ظن یا یقین از مسائل بنیادین فکر و دانش است ،توجه به گمان و ستایش یا
نکوهش آن در قرآن کریم ،راه اندیشه در مبادی معرفتی دانش را میگشاید و از مسائل ریشهای
است که قرآن به آن پرداخته است .با مرور برخی آیات قرآن ممکن است به نظر برسد ،تبعیت از
هر ظنی از نظر قرآن ناپسند و مورد نکوهش است و در نتیجه در مواردی که قرآن کریم ظن
برخی مؤمنان را ستوده است ،این ظن بهمعنای یقین است .بسیاری متکلمان و مفسران نیز بر
این باورند که عقیده باید یقینی باشد و ظن در مسائل اعتقادی معتبر نیست و در نتیجه ظن را
در آیات حاوی ظن به مسائل اعتقادی ،حمل بر یقین کرده یا به تأویل بردهاند و واژه ظن را از
کلمات اضداد دانستهاند که دارای دو معنای ظن و یقین است .این پژوهش با مطالعه
معناشناسانه آیاتی که به ستایش یا نکوهش ظن پرداخته است و توجه به قرائن پیرامونی آن و
واژگانی که در یک دایره معنایی با کلمه کانونی ظن قرار دارند ،این نکوهش یا ستایش و محدوده
هرکدام را از منظر قرآن کریم و با بهرهگیری از متدولوژی معناشناسی بررسی کرده است و نوع
* کارشناس ارشد معارف قرآنی ،دانشگاه مفید ،قم ،ایران.
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مفهومسازی و جهانبینی قرآن در مورد ظن پسندیده و ناپسند را به دست آورده است .بنابراین
پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا ظن در قرآن به معنای یقین است و آیا پیروی از ظن از
نگاه قرآن همیشه مذموم است؟ این تحقیق نشان میدهد ،مجموعه کلمات مترادف ،همنشین و
متضاد ظن ،قرینهای بر حمل ظن بر یقین در آیاتی که مفسران بر یقین حمل کردهاند ،به دست
نمی دهد و حمل آیات بر معنای غالب ظن یعنی گمان از نظر منطق قرآن مانعی ندارد و بلکه
مطابق اصل ظهور و اصالت قرآن و نیز علم و حکمت باریتعالی است.
واژگان کلیدی :قرآن و معناشناسی؛ قرآن و معرفتشناسی؛ ظن؛ یقین؛ معنای حقیقی ظن؛
معنای مجازی ظن.
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مقدمه

ً
ذهن انسان دائم در حال پردازش دادهها و کسب نتایج است و فعالیت ذهن تقریبا هیچگاه متوقف

نمیشود .براساس دادههای موجود در ذهن انسان ،در روز دهها یا صدها اندیشه در آن سرمیزند
که هریک از آنها از حیث قطعیت یا عدم آن ،درجهای از اعتبار دارد .هر اندیشه انسان از لحاظ
ارزشمندی و مطابقت با واقع ،درجهای از اعتبار دارد .معرفت یقینی یا اطمینانبخش بر معرفت
گمانآور ترجیح دارد و معرفت گمانآور بر معرفت وهمآور اولی است .دانش یقینی هرچند بسیار
ارزشمند ،اما دیریاب است .انسانها در سیر زندگی خود دچار گمان میشوند .بنابراین پذیرفته
بودن یا نبودن ظن در قرآن ،عالوه بر تأثیری که میتواند در حاالت ،روحیات و اخالقیات انسان
داشته باشد ،در هرگام اندیشهورزی او نیز دخیل است و بهصورت ویژه بر اعتبار عقاید ظنی
مؤمنین تأثیر دارد .تفاوت عمدهای در فکر و عمل کسی که خود را مقید به عقیده یقینی بداند یا
کسی که عقیده ظنی را نیز نجات دهنده بداند و گمانهای شکل گرفته در ذهن خود را نیز ارج
نهد ،وجود دارد .ازاینرو اندیشهورزی در معناشناسی ظن ،در مبادی معرفتی دانش راهگشاست
و از مسائل بنیادین فکر و دانش و معرفتشناسی است.
با مرور برخی آیات قرآن به نظر میرسد ،تبعیت از هر ظنی ناپسند است؛ زیرا آیات قرآن کریم
بهصورت مطلق ،ظن را نکوهیده است؛ بهعنوان نمونه در قرآن کریم آمده است« :ظن و گمان
به هیچ وجه انسان را از حقیقت بینیاز نمیکند»؛ (یونس )36 ،یا «اگر از بیشتر کسانی که در
زمین هستند پیروی کنی ،تو را از راه خدا گمراه میکنند .آنان جز از گمان [خود] پیروی نمیکنند
و جز به حدس و تخمین نمیپردازند( ».االنعام)116 ،
کفایت عقید ه ظنی یا لزوم رسیدن به عقیده یقینی در علم کالم نیز معرکه آرای متکلمان و در
نتیجه مفسران بوده است .بسیاری مفسران و متکلمان معتقدند عقیده باید یقینی باشد و ظن در
باب اعتقادات معتبر نیست .ایشان برای این سخن دلیل عقلی و نقلی آوردهاند و بهدنبال این
عقیده ،آیاتی از قرآن که «ظن به روز حساب» و «مالقات خداوند» را ستوده است ،به تأویل
ً
میبرند؛ مثال ظن را در این آیات بهمعنای یقین دانستهاند یا در متعلق ظن تصرف کرده یا چیزی
در تأویل گرفتهاند .این مسئله ریشۀ دیرینه دارد و از مفسران و لغتشناسان متقدم نیز بسیاری
ظن را در آیات مربوط به قیامت و برخی دیگر آیات ،حمل بر یقین کردهاند.
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قرآن در مسئله ظن باب معرفت را گشوده و واژههای ظن ،یقین ،شک و کلمات مترادف آن
را در میدانی از کلمات بههمپیوسته و درهمتنیده بهکار برده است .دریافت مقصود قرآن در اعتبار
یا عدم اعتبار گمان ،منوط به از هم گسستن گرههایی است که بین واژگان موجود در دامنه معنایی
ظن وجود دارد .توجه به فضای گفتمانی قرآن حول واژه کانونی ظن و قرائن متنی و معناشناختی
حول آن ،به دریافت مراد قرآن از واژه ظن در آیاتی که «ظن مؤمنین در امور مربوط به قیامت»
را میستاید ،کمک خواهد کرد .مبادی این تحقیق موارد زیر هستند:
 -1در قرآن اصل بر ظاهر است و نباید دست از ظاهر کشید ،مگر جاییکه دلیل محکمی بر
آن اقامه شود؛ زیرا گوینده آن حکیم است و به خوبی میدانسته چه کلمهای را به چه صیغهای
و در کجای جمله بیاورد یا چگونه سخن بگوید؛ به بیان دیگر ،تعابیر قرآن اصالت دارد و هر
تعبیر قرآنی بر پایه مفهومسازی خاصی استوار است .معناشناس باید مفهومسازی نهفته در آیات
را کشف کند و از تحلیل و تقلیل دادن یک مفهومسازی به مفهومسازی دیگر اجتناب کند و از
تغییر ترتیب کلمات ،تبدیل واژهها ،و تغییر حروف اضافه بپرهیزد 1.اینکار خواننده قرآن را دچار
گیجی و سردرگمی میکند و اشکاالت کالمی بهدنبال دارد.
 -2ترتیب آیات توقیفی است؛ الزمه این سخن آن است که فضاهای قرآن پیوستگی و اتصال
دارند و مفسر یا معناشناس بر این اساس میتواند شواهدی از بافت ،سیاق یا فضای آیه به دست
آورد ،مگر جاییکه دلیل برخالف آن قائم شود.
 -3معنای مورد اتفاق «ظن» در لغت ،گمان یا احتمال غیرجازم است؛ یعنی احتمالی که
قرائن و شواهدی به نفع آن وجود دارد ،اما آن قرائن علمآور نیست؛ پس تمام مراتب معرفتی قبل
از علم یا اطمینان عرفی را شامل میشود .معنای دوم «یقین حاصل از تدبر» است که در این
پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد.
واژههایی که در میدان معناشناختی واژه ظن قرار دارند ،برخی مقابل آن هستند ،مثل علم و
یقین؛ برخی جانشین آن هستند ،مثل اخراص ،رجاء و شک؛ و برخی همنشین آن هستند ،مثل
اتباع ،مالقات رب ،رجوع به رب ،حساب ،خشوع ،اجتناب و کثیر.
 .1نک :قائمینیا.130 :1390 ،
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واژههایی که با ظن در یک حوزه معنایی قرار میگیرند ،از لحاظ اهداف این تحقیق به دو
دسته تقسیم میشوند که واژههای مربوط به هر دسته ،در گفتاری جداگانه بررسی خواهند شد:
 -1واژههایی که مؤید ظن بهمعنای گمان یا احتمال غیرجازم است؛
 -2واژههایی که مؤید ظن بهمعنای یقین است.

 -1گفتار اول :واژگان مؤید ظن بهمعنای گمان یا احتمال غیرجازم
در این گفتار صرفا کلماتی که حول واژه کانونی ظن و در حوزه معنایی آن قرار میگیرند و تأیید
کنندۀ معنای غالب ظن یعنی گمان یا احتمال غیرجازم هستند ،بررسی میشود .در میان این
کلمات ،برخی مقابل ظن -علم و یقین -برخی جانشین یا مترادف -رجاء و شک -و برخی
همنشین آن -اتباع -هستند ،که در سه بخش آینده بررسی خواهند شد.
 -1-1واژگان مقابل ظن
واژگانی که قرآن کریم مقابل ظن قرار میدهد در تجزیه و تحلیل معنایی ظن سودمند است .این
مسئله در میان اهل منطق ،در بحث تعریف نیز مشهور است که اشیاء را میتوان با ضدشان
شناخت« :تعرف االشیاء باضدادها» .در این بخش سعی بر آن است که با توجه به روش تجزیه
و تحلیل معنایی ،با تحلیل کلمات متضاد ظن ،معنای این واژه به دست آید .دو کلمه اصلی
مقابل ظن در قرآن ،علم و یقین است که در دو بخش آینده بررسی میشود.
 -1-1-1علم

علـم در لغت به معنای یقینـ ی است که احتمال خالفـی در آن نمی رود و از راه کسب به
دست می آید .البته به اعتقاد راجحی که از راه شواهدی به دست آمده نیز علم می گویند،
یقینی باشد یا ظنی « 1.مفردات ،علم را بهمعنای « درک حقیقت شیء» دانسته است».
(راغب اصفهانی 1412 ،ق)580 :
مصطفوی اصل واحد در ُّ
مادۀ علم را «حضور و احاطه بر شیء» میداند که احاطه مراتبی
دارد و در هرچیز حسب خودش است .اگر علم همراه با درک خصوصیات باشد ،معرفت است
 .1نک :طریحی 1416 ،ق.121 /6 :
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و اگر بهحد طمأنینه و سکون نفس برسد ،یقین است 1.قبل از پرداختن به تقابل علم و ظن در
قرآن ،توجه مختصری به تغییراتی که به واسطه نزول وحی در این واژه ایجاد شد ،سودمند است.
«علم» قبل از نزول وحی بهمعنای شناختی بود که از راه آزمایش شخصی یا سنت قبیلهای به
دست میآمد که صحیح و معتبر است .سنت قبیلهای در واقع مجموعۀ وسیعی از همان
آزمایشها و تجربیات شخصی بود که بهتدریج در اقوام به دست آمده و از نسلی به نسل دیگر
منتقل شده بود .این سنتها در بسیاری مواقع به شکل ضربالمثل بین اقوام در طول تاریخ
منتقل میشد و برای شعرا اهمیت ویژهای داشت2.

َ
در مقابل آن ظن بود که بهمعنای اندیشه شخصی بدون آزمایش و غیر قابل اعتماد بود .ط َرفه،
شاعر نامدار جاهلی میگوید :به تجربه دریافتهام وقتی دوست یا خویشاوند کسی تحقیر شود،
ُّ
خود او نیز خوار شده است :و أعلم علما لیس ُّ
ذل مولی المرء فهو ذلیل3.
بالظن ُّأنه إذا
وی تأکید می کند ،این شناخت از روی علم است نه ظن؛ یعنی از یافتههای شخصی و
براساس تجربیات اوست نه گمانی غیرقابل اعتماد4.

کلمه علم 5در قرآن کریم جزء کلمات کلیدی قرار گرفت و بهمعنای معرفتی استوار در مقابل
ظن که شناختی بیپایه و اساس است ،مطرح شد ،اما تغییری اساسی در منبع علم یا آنچه
موجب صحت و اعتبار آن است ،صورت گرفت .در واقع قرآن معنای اساسی علم را تغییر نداد،
اما با تغییر چینش مفاهیم و ارائه جهانبینی جدید ،معنای نسبی آن را تغییری بنیادین داد و
سطح گفتمانی جدیدی ایجاد کرد .قرآن کلمه علم را مقارن با وحی الهی قرار داد و آنچه
برخاسته از وحی الهی و مبتنی بر حق یعنی راستی و درستی باشد را علم نامید و آن را معتبر و
عین حقیقت دانست و همه منابع دیگر که در مقایسه با وحی الهی از حقیقت مطلق بهرهمند
نیستند را غیرقابل اعتماد تلقی کرد .بنابراین در نقطهنظر جدید ،تجربیات شخصی یا سنت
 .1نک :مصطفوی 1402 ،ق.206 :
 .2نک :ایزوتسو.69 :1388 ،
 .3نک :ابنمنظور 1414 ،ق.323 :
 .4نک :ایزوتسو.69 :1388 ،
 .5مراد نمود بشری علم است و نه علم بهعنوان یکی از صفات خداوند که بحثی جداگانه دارد.
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ً
قبیلهای که از پدران به آنان منتقل میشد و سابقا نزد عرب علم محسوب میشد ،به درجه ظن
تنزل پیدا کرد1.

الف -تقابل علم و ظن

تقابل علم و ظن در کاربردهای قرآنی واضح است؛ بهعنوان مثال ،مقایسه دو آیۀ  20سوره
ْ
ْ َ َّ ُ َ َّ َّ
3
2
َُْ
ون ِإال الظ َّن»،
ذل َك ِم ْن ِعل ٍم» ،و « ِإن تت ِبع
زخرف و  148سوره انعام نشان میدهد« ،ما لهم ِب ِ
در یک بافت معنایی قرار گرفته و هر دو با تعبیر «إ ْن َأ ْن ُت ْم إ َّال َت ْخ ُر ُص َ
ون» دنبال شدهاند؛ یعنی
ِ
ِ
ترادف ساختاری دارند .بنابراین علم نداشتن در ساختار مشابه قرآنی معادل تبعیت از ظن یا
جانشین آن قرار گرفته است که تقابل علم و ظن از منظر قرآن را نشان میدهد.
آیۀ  24سورۀ جاثیه نیز در باب کسانی که سرای آخرت را نفی میکنند و دهری هستند
ً
میفرماید« :آنان به آنچه میگویند علم ندارند ،بلکه صرفا ظن دارند 4».این آیه نیز تقابل علم و
ظن را آشکار میکند.
ب -معنای علم در قرآن کریم

پس از بررسی تغییراتی که در واژه علم با نزول وحی ایجاد شد و تقابل میان علم و ظن در قرآن،
گام بعدی بررسی معنای علم با توجه به آیات است تا دربارۀ معنای ظن نتیجهای به دست آید.
آیۀ  20تا  24سوره زخرف چگونگی حصول علم برای انسان را نشان میدهد .مشرکان فرشتهها را
دختران خدا میدانستند و برای اعتقادات باطل خود استدالل میکردند .آنان میگفتند ،اگر خدا
میخواست ،ما شریکان او را نمیپرستیدیم؛ پرستش ما نشانه آن است که خداوند به این پرستش
راضی است .خداوند میفرماید« :آنان به این [دعوی] دانشی ندارند [و] جز حدس نمیزنند5».

دوم استدالل آنان باطل است؛ زیرا هرچند اراده خداوند به اجبار به ترک عبادت شریکان خود
 .1نک :ایزوتسو.71-70 :1388 ،
َ ُ َ ْ َ َّ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ ْ ُ ْ َّ ُْ
َ
ُ
ذلك ِمن ِعل ٍم ِإن هم ِإال یخرصون».
« .2و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم ِب ِ
َ َ َ َّ َ َّ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ َْ
َ
ُ
َ َ ْ ْ
َ ُ ُ َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ َّ ُ َ ْ ْ َ
ذلك کذب الذین ِمن قب ِل ِه ْم حتی ذاقوا بأسنا
« .3سیقول الذین أش َرکوا لو شاء الله ما أش َرکنا و ال آباؤنا و ال ح َّرمنا ِمن شی ٍء ک ِ
ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ ْ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ َّ ُ َ َّ َّ
الظ َّن َو إ ْن َأ ْن ُت ْم إ َّال َت ْخ ُر ُص َ
ون».
قل هل ِعندکم ِمن ِعل ٍم فتخ ِرجوه لنا ِإن تت ِبعون ِإال
ِ
ِ
َ ُ
َّ َ ُ َ ُّ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َّ َّ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ْ ْ ُ ْ َّ ُ
ُّ
َ
ذلك ِمن ِعل ٍم ِإن هم ِإال یظنون».
« .4و قالوا ما ِهی ِإال حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یه ِلکنا ِإال الدهر و ما لهم ِب ِ
َ ُ
من ما َع َب ْد ُ
ناه ْم ما َل ُه ْم بذل َك م ْن ع ْلم إ ْن ُه ْم إ َّال ْیخ ُر ُص َ
شاء َّالر ْح ُ
قالوا َل ْو َ
ون».
« . 5و
ِ
ِ ِ ِ ِ ٍ ِ
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تعلق نگرفته ،اما این امر مستلزم آن نیست که به فعل آن راضی است 1.خداوند دربارۀ کالم آنان که
ً
دچار این مغالطه شدند میگو ید ،آنان به آنچه میگویند علم ندارند و صرفا از روی گمان و تخمین
سخن میگویند .این آیه دلیل عقلی شرک و آیه بعد دلیل نقلی بر شرک را نفی میکند؛ زیرا در کتب
قبلی هم دلیلی بر پرستش مالئکه وجود ندارد که به آن تمسک کنند( 2.زخرف )21 ،بنابراین علم
از نظر قرآن ممکن است از راه استدالل عقلی یا دلیل نقلی به دست آید.
در آیۀ  148سوره انعام بهصورت آشکارتر بیان شده است که علم بر پایه شاهد و دلیلی است
که میتوان آن را بر دیگری آشکار کرد؛ «فتخرجوه لنا» یعنی معرفت مستند به ادله

است3.

بنابراین اگر انسان در قلب خود به چیزی اطمینان یابد اما دلیل قابل ارائهای بر آن نداشته باشد،
خصوصیت علم قرآنی را ندارد.
نتیجه ای که از مجموعه این آیات به دست می آید آن است که تعبیر علم در قرآن ،معرفتی
قابل اعتماد و متکی بر ادله نقلی یا عقلی است که بر پایه هوا و تمایالت قلبی نباشد .این
تصور با تصور جاهلی از علم که دانش برخاسته از تجربیات شخصی یا سنت قبیلهای بود
تفاوت عمده ای دارد .قرآن با تغییر منشأ علم ،از لحاظ معرفتشناختی تغییر بزرگی در نگرش
مردم ایجاد کرده است.
ج -مبدأ و منتهای علم و ظن

سرچشمه علم از نظر قرآن وحی الهی و حق و سرچشمه ظن تمایل نفس سرکش انسان یعنی
هوا است که ممکن است به خطا رود .عبارت «بغیر علم» در آیۀ  119سورۀ انعام «بسیاری
[از مردم ،دیگران را] بدون علم از روی نادانی با هوسهای خود گمراه میکنند» 4،تقابل علم و
هوا را نشان میدهد .پس سرچشمه علم نمیتواند هوا باشد.
 .1نک :طباطبائی.136 /18 :1374 ،
« .2آیا به آنان پیش از آن [قرآن] کتابی دادهایم که بدان تمسک میجویند؟»
َ َ َ َّ َ َّ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ْ
ُ َ َ ْ ْ َ
َ
َ ُ ُ َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ َّ ُ َ ْ ْ َ
ْ
ذلك کذب الذین ِمن قب ِل ِهم حتی ذاقوا بأسنا
« .3سیقول الذین أش َرکوا لو شاء الله ما أش َرکنا و ال آباؤنا و ال ح َّرمنا ِمن شی ٍء ک ِ
ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ ْ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ َّ ُ َ َّ َّ
الظ َّن َو إ ْن َأ ْن ُت ْم إ َّال َت ْخ ُر ُص َ
ون».
قل هل ِعندکم ِمن ِعل ٍم فتخ ِرجوه لنا ِإن تت ِبعون ِإال
ِ
ِ
َ َ َ َ ُ َّ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َّ َ ً َ ُّ َ َْ
َ
َ
َ َ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ
ُ
َّ
ْ
ْ
ْ
َّ
وائ ِه ْم
یضلون ِبأه ِ
« .4و ما لکم أال تأکلوا ِمما ذ ِکر اسم الل ِه عل ِیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم ِإال ما اضط ِررتم ِإل ِیه و ِإن کثیرا ل ِ
ب َغیر ع ْلم إ َّن َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم ب ْال ُم ْع َت َ
دین».
ِ ِ ِ ٍ ِ
ِ
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سورۀ نجم نیز مفهوم ظن را مقابل حق قرار میدهد و میفرماید ظن بهرهای از حق و حقیقت
ندارد « :و ایشان را به این [کار] علمی نیست .جز گمان [خود] را پیروی نمیکنند ،و در واقع،
گمان در [وصول به] حقیقت هیچ سودی نمیرساند( 1».النجم)28 ،
در همین سوره در مورد کسانی که بر بتان از پیش خود نام میگذارند ،اما دلیل و سلطانی بر
آن ندارند میفرماید« :آنان جز از ظن و هوای نفس خود تبعیت نمیکنند( 2».النجم )23 ،این
آیه همنشینی ظن و هوا را بهوضوح نشان میدهد؛ همچنین معلوم میسازد تبعیت از چیزی که
دلیل و سلطانی بر آن نیست ،تبعیت از هوا است« .در معنای حق آمده است که بعد از حق
چیزی جز گمراهی نیست( 3».یونس )32 ،این آیات آشکار میکند که حق و ضاللت دو مفهوم
مقابل هم هستند و اگر کسی حق را رها کند ،در دام گمراهی میافتد و اگر کسی از ظن تبعیت
کند ،ممکن است در گمراهی افتد.
از سوی دیگر قرآن فرموده است ،پیامبران الهی شریکانی که قومشان بدان معتقد بودند را
نمی پرستیدند؛ زیرا از جانب پروردگار دلیل روشن بر بطالن این عقیده داشتند .آن چیزی که
خداوند میگوید حق است و آنچه قوم میگویند تبعیت از هوا است و به همین دلیل اگر سخن
قوم را میپذیرفتند ،جزء گمراهان قرار میگرفتند( 4.االنعام )57-56 ،این آیه روشن میکند
قرآن کریم در بازتعریف مفاهیم علم و ظن ،منتهای تبعیت از هوا را ضاللت و منتهای تبعیت از
وحی الهی و حق را هدایت معرفی کرده است.
از مجموع این آیات معلوم میشود ،آنچه از حقیقت یا وحی الهی نشأت میگیرد علم است و
آنچه از هوا نشأت میگیرد ظن است؛ و هوا بهمعنای جایی است که سلطان و دلیل و بینهای بر
آن نیست؛ همچنین تبعیت از علم به هدایت و تبعیت از ظن به ضاللت میکشاند .پس آنچه ظن
را مذموم میکند مبدأ آن یعنی «هوی» است که باعث ضاللت است ،اما اگر ظن بر پایه حق
ْ َ ً
َ
َّ
ْ ْ ْ َّ ُ َ َّ َّ
ون ِإال الظ َّن َو ِإ َّن الظ َّن ال ْیغنی ِم َن ال َح ِّق شیئا».
َ « .1و ما ل ُه ْم ِب ِه ِمن ِعل ٍم ِإن یت ِبع
َ
َ
َ
َ
ْ ُ ْ
ْ َّ ُ َ َّ َّ
ْ ُ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ َ َّ ُ
ْ
َّ ْ ٌ َ َّ ُ ُ
الظ َّن َو ما َت ْه َوی ْاأل ْن ُف ُس َو َل َق ْد َ
جاء ُه ْم
طان ِإن یت ِبعون ِإال
ِ « .2إن ِهی ِإال أسماء سمیتموها أنتم و آباؤکم ما أنزل الله ِبها ِمن سل ٍ
ْ
ِم ْن َر ِّب ِه ُم ال ُهدی».
َ
الح ُّق َف َما َذا َب ْع َد ْال َح ِّق إ َّال َّ
الض َال ُل َفأن َی ُت ْص َر ُف َ
کم ْ
َ « .3ذالکم َّالل ُه َر ُّب ُ
ون».
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َّ ُ ْ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ً َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ
ُ « .4ق ْل إ ِّنی ُن ُ
ذین َت ْد ُع َ
ون م ْن ُ
هیت َأ ْن أ ْع ُب َد َّال َ
دین * قل ِإ ُّنی َع َلی
ون الل ِه قل ال أت ِبع أهواءکم قد ضللت ِإذا و ما أنا ِمن المهت
د
ِ
ِ
ِ
ون به إن ْال ُح ْک ُم إ َّال ل َّله ُیق ُّص ْال َح َّق َو ُه َو َخ ْیر ْال َ
َب َینة ِّمن َّر ُّبی َو َک َّذ ْب ُتم به َما عندی َما َت ْس َت ْعج ُل َ
اص ِل َین».
ف
ِِ ِ ِ
ٍ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
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یعنی وحی الهی شکل بگیرد ،مذموم نخواهد بود .آیاتی که ظن به لقاء رب را میستایند ،میتواند
از این رو باشد که مبدأ آن هوا نیست؛ یعنی بر پایۀ برهان و سلطان است ،بنابراین حق است.
این راز آن است که ظن کافران ذم قرآن را بهدنبال دارد و ظن مؤمنان مورد ستایش قرآن است.
بنابراین با نظر به اینکه مفهوم مستفاد از قرآن در باب علم ،دانشی برخاسته از حق و وحی
الهی است که به هدایت انسان میانجامد و از راه ادله عقلی و نقلی به دست میآید ،و همچنین
ً
قرآن مفهوم ظن را کامال در تقابل و تضاد با علم میداند و با اثبات یکی دیگری را نفی میکند،
واژه ظن نمیتواند بهمعنای علم هم باشد .دانش و معرفتی که از راهی معتبر به دست آید و مورد
اطمینان و اعتماد باشد ،بنابر مفهومسازی قرآن ،علم است و نه ظن ،و غایت آن هدایت است و
نه ضاللت؛ و دانشی که بر مبنای سست و بیپایهای مثل سنت قوم یا اعتقاد آباء و اجداد بنا
ً
شده است ،ظن است و نه علم .البته ظن ذاتا مذموم نیست ،اگر مبدأ غیرمعتبری داشته باشد
ناپسند وگرنه میتواند پسندیده باشد.
تقابل میان دو مفهوم علم و ظن در مبدأ و منتها ،اکراه و غرابت شدیدی برای ورود یکی به
عرصه دیگری ولو بهصورت مجازی ایجاد میکند و دو معنای متضاد داشتن ظن را نفی میکند؛
به عبارت دیگر ،وضعیت پسینی معنای علم و ظن و رابطه معنایی آن دو نشان میدهد ظن
نمیتواند هم بهمعنای گمان یا احتمال غیرجازم و هم بهمعنای یقین یا احتمال جازم باشد ،مگر
دلیل محکمی بر آن ارائه شود .همچنین با توجه به مبدأ و منتهای علم و ظن ،علت مذموم بودن
ظن -یعنی اینکه برخاسته از هوا است -آشکار میشود و با نبود علت ،معلول نیز منتفی است.
این مطلب ُّ
سر آنکه گاه در قرآن ظن مذموم و گاه ممدوح است را روشن میسازد.
 -1-1-2یقین

یقین در لغت بهمعنای علمی است که بهواسطۀ نظر و استدالل تثبیت شده است و شکی در آن
باقی نمانده و نفس به رکون و آرامش رسیده است 1.مقام یقین بعد از مقام شک ایجاد میشود؛
ابتدا انسان در حیرت و شک است و سپس از راهی برای او رکون نفس و طمأنینه ایجاد میشود
و به مقام یقین میرسد .شاهد بر این مطلب آن است که یقین را مقابل شک قرار میدهند،
 .1نک :مصطفوی 1402 ،ق.263 /14 :
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برخالف علم که از نظر لغت مقابل جهل است 1.از اینجا آشکار است که علم دانشی است که
با نظر و استدالل نزد عقل حاصل میشود ،اما یقین با قانع شدن عقل معلوم نیست به دست
آید ،بلکه مرتبهای بعد از شک است که نفس آرام میگیرد و اطمینان خاطر ایجاد میشود.
بنابراین حصول علم فرایندی عقلی است و حصول یقین فرایندی قلبی است؛ همچنین یقین
قرآن با یقین عقلی و فلسفی متفاوت است.
ً
معنای لغوی یقین ظاهرا با کاربرد این واژه در قرآن مطابقت دارد؛ بهعنوان نمونه ابتدای سورۀ
رعد آیات تکوینی مثل برافراشتن آسمانها و تسخیر ماه و خورشید را تفصیل میدهد تا شاید مردم
به فکر وادار شوند و به مالقات ربشان یقین پیدا کنند( 2».الرعد )4-2 ،مقایسه این سه آیه ترادف
ون»« ،إ َّن فی َذال َك َالَیات ِّل َق ْوم َی َت َف َّک ُر َ
ساختاری فقره آخر سه آیه یعنی « َل َع َّل ُک ْم بلقاء َر ِّب ُک ْم ُتوق ُن َ
ون»،
ِِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ٍ ٍ
و «إ َّن فی َذال َك َالَیات ِّل َق ْوم َی ْعق ُل َ
ون» را نشان میدهد .تفکر و تعقل در آیات تکوینی متعدد در
ٍ ٍ ِ
ِ ِ ِ
راستای زدون شک و رسیدن به یقین به لقاء پروردگار پیشنهاد شده است .این مفهوم با معنای
لغوی آن یعنی «رسیدن به رکون نفس با نظر و استدالل بعد از تحیر و شک» سازگار است.
الف -تقابل یقین و ظن

آیۀ  32سورۀ جاثیه یقین را در مقابل ظن قرار میدهد .کافران که در مقابل آیات خداوند استکبار
میورزیدند و روز حساب را نفی میکردند به پیامبرشان گفتند ،ما نمیدانیم ساعت چیست و
چیزی بیش از ظن نداریم و به یقین نمیرسیم( 3».جاثیه )32 ،استدالل کافران نشان میدهد،
ظن را در سوی مقابل یقین میدیدند.
ازآنجاکه یقین خود مسبوق به شک است و ظن در آیۀ فوق مقابل یقین واقع شده است ،پس
در مرتبهای که هنوز یقین حاصل نشده و انسان مردد است ،هم ظن و هم شک وجود دارد .ظن
 .1نک :مصطفوی 1402 ،ق.262 /14 :
السماوات ب َغیر َع َمد َت َر ْو َنها ُث َّم ْاس َتوی َع َلی ْال َع ْرش َو َس َّخ َر َّ
الش ْم َس َو ْال َق َم َر ُک ٌّل ْیجری َأل َجل ُم َس ًّمی َیدب ُرِّ
َّ « .2الل ُه َّالذی َر َف َع َّ
ِ ِ ِ ٍ
ِ
ِ ٍ
َ
َ
َْ
ْ
َّ
َ
األ ْم َر َیف ِّص ُل اْلْیات َل َع َّل ُک ْم بلقاء َر ِّب ُک ْم ُتوق ُن َ
اسی َو أ َنه ًارا َو ِمن
ون( ».الرعدَ « )2 ،و ُه َو ال ِذی َم َّد األ ْر َض َو َج َعل ِف َیها َر َو
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
النه َار إ َّن فی َذال َك َالیات ِّل َق ْوم َیت َف َّک ُر َ
ِّکل َّالث َم َرات َج َع َل ف َیها َز ْو َج ْین ْاث َن ْین ْیغشی َّال َیل َّ
ون( ».الرعدَ « )3 ،و ْ َ ْ
ض
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ٍ ٍ
فی األر ِ
ِ
ِ
ق َط ٌع ُّم َت َجاو َر ٌات َو َج َّن ٌ
ات ِّم ْن َأ ْع َناب َو َز ْر ٌع َو َنخ ٌیل ص ْن َو ٌان َو َغ ْیر ص ْن َوان ْیس َقی ب َماء َواحد َو ُن َف ِّض ُل َب ْع َض َها َع َلی َب ْ
فی
ض
ع
ِ ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ٍ
ٍ ِ
ُْ
األ ُکل إ َّن فی َذال َك َالیات ِّل َق ْوم ْیعق ُل َ
ون( ».الرعد)4 ،
ٍ ٍ ِ
ِ ِ ِ ِ
َ
الس َاع ُة إ ْن َن ُظ ُّن إ َّال َظ ًّنا َو ما َن ْح ُن ب ُم ْس َتیق َ
الس َاع ُة ال َر َ
یب فیها ُق ْل ُت ْم ما َن ْدری َما َّ
قیل إ َّن َو ْع َد َّالله َح ٌّق َو َّ
َ
نین».
ِ
ِ
ِ
ِ
« .3و ِإذا ِ
ِ
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ً
و شک ظاهرا از نظر معنایی همپوشانی دارند .از اینجا آشکار میشود ،ظن و شک در قرآن با
ظن و شک مشهور نزد اصولیان و اهل فلسفه و منطق متفاوت است .ظن در قرآن به مرتبه
پایینتر از علم و یقین اطالق میشود که قرائنی بر مقصود وجود دارد ،اما این قرائن به حد اطمینان
نرسیده است .همچنین از یک متکلم حکیم بعید است دو واژه ظن و یقین را در جایی از قرآن
ً
مقابل هم قرار داده باشد ،اما در جای دیگر این مفهومسازی را کامال برعکس کند و ظن را بهمعنای
یقین بهکار برد ،درحالیکه کلماتی که افاده معنای مورد نظر او را میکند نیز وجود دارد ،محدودیت
زبانی نیز وجود ندارد و این برهمزدن واژگان ،مخاطب را دچار سردرگمی میکند.
ممکن است گفته شود ظن در این قبیل آیات تعیین کنندۀ معنای ظن در آیات دیگر چون
َُّ َ َ ُ ُُّ َ َ
َ ُ
ون أ َُّن ُه ْم ُمالقو َر ُِّب ِه ْم» نیست؛ زیرا آیۀ  32سوره جاثیه در مقام نکوهش کافران است
«ال ِذین یظن
که میگویند« ،ما تنها به روز جزا ظن داریم و به یقین نرسیدهایم ».آنچه در این آیه نکوهش
کافران است نمیتواند در آیاتی مثل آیۀ  46سورۀ بقره بهعنوان ستایش مومنان واقع شود .بنابراین
«یظنون» دربارۀ مؤمنان با «یظنون» دربارۀ کفار نمیتواند به یک معنا باشد؛ اولی معادل
«یوقنون» و دومی معادل «حدس و گمان» است .این مسئله دو پاسخ دارد:
ً
الف -اوال ،متعلق ظن در دو دسته آیات یکسان نیست؛ آنچه مورد ظن و گمان کافران است ،اصل
تحقق وعدۀ الهی و روز حساب است( .جاثیه )32 ،و آنچه مؤمنان راستین بدان ظن دارند ،مالقات
خداوند در روز جزاست که یکی از وقایع قیامت است .برخی مؤمنان امکان مالقات خداوند در روز
حساب را زیر سؤال برده و آیه را به تأویل میبرند؛ برخی اصل آن را میپذیرند و در چگونگی آن سخن
گفتهاند .دسته اول میگویند ،لقاء رب باید بهمعنای دیدن آثار قدرت خداوند یا پاداش و کیفر الهی
باشد .پس مالقات خداوند مسئلهای محل بحث میان مؤمنان است و آیه مورد نظر ،کسانی که ظن
بدان دارند را ستوده است .آشکار است که ،متعلق «ظن» در دو آیه یک چیز نیست که ستایش و
نکوهش به یک چیز تعلق گیرد و محال باشد .آنچه کافران بدان ظن دارند ،مؤمنان ایمان دارند.
ً
ب -ثانیا ،در فرض آنکه متعلق هر دو یکسان بود ،باز لفظ ظن مفهومی مشکک است و
مراتبی دارد .گاه ظن به حد رجحان و گمان قوی میرسد و گاه در حد شک باقی میماند .ظن
کافران به قیامت گمان ضعیفی است که با انکار و استکبار و لجاجت همراه شده است ،اما ظن
مؤمنان به ق یامت گمانی قوی است که منجربه خشوع و امید در آنان شده است؛ شاهد بر این
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َّ َ
ُ
مطلب آنکه کافران در آیۀ  32سورۀ جاثیه گفتندِ « ،إ ْن َنظ ُّن ِإال ظ ًّنا» که کمارزش بودن ظنشان را

نزد ایشان نشان میدهد ،اما ظن دسته دوم باعث خشوع آنان در آیۀ  45سورۀ بقره و توکل و صبر
ایشان در آیۀ  249سورۀ بقره شده است.
ب -نسبت شک ،ظن ،علم و یقین

آیۀ  157سورۀ نساء چهار تعبیر شک ،علم ،ظن و یقین را با هم جمع کرده است .اهل کتاب
آیات الهی را انکار میکردند و میگفتند« :قلبهای ما در غالف است ».خداوند میفرماید،
بلکه چنین است که ما به خاطر کفر ایشان بر قلبهایشان ُمهر نهادیم .سپس علت این ُمهر
نهادن را در سه آیه متوالی بیان میفرماید .علت سوم قول آنان است که میگفتند« ،ما مسیح را
کشتیم ،درحالیکه خود شک داشتند و علم نداشتند( 1».النساء )157 ،چند تعبیر در این آیه
مترادف هم آمده است« :امر بر آنان مشتبه شد»« ،دچار شک بودند»« ،علم نداشتند»« ،از
ظن تبعیت میکردند»« ،یقین به قتل او نداشتند» یا «من این خبر را بهطور یقین میدهم که او
را نکشتند 2».در واقع امر بر آنان مشتبه بود و به قتل مسیح صرفا گمان داشتند ،اما این ظن را
یقین جلوه دادند و به دروغ گفتند او مرده است.
شدت صراحت آیه و تکرارهای آن از آن روست که راه هر تأویلی بر یهودیان را ببندد؛ چراکه
ً
ً
آنان تا حد ممکن تعابیر را به نفع آنچه میخواستند به تأویل میبردند؛ مثال اگر خداوند صرفا
میفرمود« ،ما قتلوه» ،ممکن بود بگویند او را به طریق عادی نکشتیم ،ولی به دار آویختیم؛
وه» .علم نداشتن آنان نیز سـه یا چهارگونه بیان شـده است3.
پس خداونـد فرمودَ « ،و ما َص َل ُب ُ
از این بیانهای متعدد میتوان برای معناشناسی ظن ،شک ،علم و یقین در قرآن استفاده کرد.
َ
َ َ ْ ْ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ ْ ُ ِّ َ َ ُ ْ َ َّ َّ َ ْ َ َ ُ
فیه لفی
« .1و قو ِل ِهم ِإنا قتلنا المسیح عیسی ابن م ْر یم رسول الل ِه و ما قتلوه و ما صلبوه و ِلکن شبه لهم و ِإن الذین اختلفوا ِ
ً
ً
َ
َ ُ
ً
ْ َّ َ َّ
َ
ش ٍّك ِم ْن ُه ما ل ُه ْم ِب ِه ِم ْن ِعل ٍم ِإال ِّاتباع الظ ِّن َو ما ق َتل ُوه یقینا * بل رفعه الیه و کان الله عزیزا حکیما».
 .2عبارت «ما قتلوه یقینا» از متشابهات است و دو تفسیر برای آن ذکر کردهاند:
اول ،یقین به عدم قتل ،که معنای آیه چنین میشود :خداوند خبر میدهد که اهل کتاب شک داشتند که آیا مسیح را
کشتهاند یا نه و سپس حضرت محمد (ص) بهصورت یقینی خبر میدهد که او را نکشتهاند.
دوم ،یقین به عدم فعل ،که معنای آیه چنین میشود :آنان یقین نداشتند که آیا مسیح را کشتهاند یا خیر ،یا شک داشتند
آیا کسی که کشتهاند مسیح است یا خیر.
برخی احتمال اول را به قرینه «بل رفعه الله الیه» ترجیح دادهاند( .فخرالدین رازی 1420 ،ق)262 :
 .3نک :طباطبائی.216 /5 :1374 ،
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عطـف این چهـار تعبیـر معلوم میکنـد که از نظـر قـرآن ،شک همتـراز ظن و هـر دو
مخالف علم و یقین هستند؛ به عبارت دیگر ،وقتی انسان ادله و اماراتی برای مقصود خود
دارد اما به حد علم نرسیده است ،باز در نفس خود نسبت به طرف مقابل شک و تردید دارد؛
یعنی شک در ضمن ظن وجود دارد و قرآن این دو را بهجای یکدیگر استفاده می کند .پس
ظ ن و شک در تعبیر قرآنی جانشین هم هستند و تفاوتی که امروزه میان آن دو مشهور است1،

در قرآن دیده نمی شود .باید دقت داشت قرآن در بافت و جهان بینی مخصوص به خود
فهمیده شود.
 -1-2واژگان مترادف یا جانشین ظن
رابطه جانشینی  -یا ترادف  -هنگامی است که واژه «الف» جانشین واژه «ب» در بافتی یکسان
میشود ،هرچند دامنه استعمال آن دو یکسان نباشد .مطالعه کلمات جانشین ظن نیز به کشف
زوایای معنایی آن کمک خواهد کرد .دو کلمه رجاء و شک واژههای جانشین ظن هستند که
میتوان از آنها برای تأیید معنای غالب ظن یعنی گمان یا احتمال راجح سود برد .بررسی
معناشناختی آنها در دو بخش آتی میآید.
 -1-2-1رجاء

در آیات بسیاری از قرآن سخن از رجاء به لقای خداوند به میان آمده است .این تعبیر وصف
مؤ منان و مورد ستایش است .در سوی مقابل جایگاه کسانی را که رجاء به لقای خداوند ندارند،
آتش دانسته شده است( 2.یونس)8-7 ،
سیاق این آیات شباهت زیادی به آیاتی از قبیل آیۀ  46سورۀ بقره دارد که کسانی که ظن به
مالقات خداوند دارند را میستاید .دو تعبیر «یظنون انهم مالقوا ربهم» و «یرجوا لقاء ربه» هر
دو در سیاق مدح واقع شده و مشابهت مفهومی دارند .از مقایسه دو آیه ترادف ساختاری این
دو تعبیر و ترادف یا جانشینی «رجاء» و «ظن» استفاده میشود.
 .1امروز اصولیـان شک را وقتـی میداننـد که دو طرف احتمال یکسان داشتـه باشـد ،و ظن وقتـی اسـت که یک طـرح
راجح باشد.
ُّ ْ َ ْ َ َ
َ َّ
َّ َّ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ
ُ
ُّ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
غافلون * اولئک مأوئهم النار
ِ « .2إن الذین ال یرجون ِلقاءنا و رضوا ِبالح ِ
آیاتنا ِ
یاة الدنیا و اطمأنوا ِبها و الذین هم عن ِ
بما کانوا یکسبون».

معناشناسی «ظن» در قرآن کریم:بررسی مؤلفههای معنایی واژه «ظن»  / ...ساجدی 107
الف -رجاء در لغت
رجاء را درکتب لغت امید و آرزو داشتن و خواستن چیزی معنا کردهاند .رجاء ضد یأس است1.

برخی گفتهاند بهمعنای ترس نیز به کار میرود؛ زیرا شخص امیدوار میترسد به آنچه میخواهد
نرسد .برخی معنای خوف را فقط در حالتی که جمله منفی باشد درست میدانند 2این آیه را
شاهد بر معنای خوف ذکر کردهاند« :ما لکم ال ترجون لله وقارا» (نوح )13 ،راغب اصفهانی
علت حمل «ترجون» در آیه بر خوف توسط برخی اهل لغت را مالزم بودن خوف و رجاء دانسته
است و ظاهر ًا آن را قولی ضعیف میداند3.
مصطفوی اصل واحد در ماده رجاء را «توقع امر خیری که احتمال به دست آوردن آن وجود
دارد و میل داشتن به آن» دانسته است .او گفته است ،رجاء بین طمع -آنچه حصول آن نزدیک
ً
است -و ام -آنچه حصول آن بعید است -بوده و حتما همراه با شک است؛ خوف نیز بهمعنای
توقع ضرر مشکوک و گمان وقوع آن است 4.راغب اصفهانی رجاء را بهمعنای ظنی که مایه
مسرت و خوشحالی است میداند6.5

ب -عناصر معنایی رجاء از نظر اهل لغت

صرفنظر از اینکه رجاء را بهمعنای خوف هم بگیریم یا خیر ،در قدر مشترک معنایی رجاء در
کالم اهل لغت چند عنصر نهفته است:
 -1توقع چیزی؛
 -2وجود احتمال آنچه توقعش میرود؛
 -3میل به آنچه توقعش میرود و انتظار آن.
بنابراین در کلمه رجاء ،احتمال تحقق آنچه به آن امید میرود خوابیده است؛ بلکه آنطورکه
مصطفوی گفته است ،این احتمال نه بسیار شدید -در حد طمع -و نه بسیار ضعیف -در حد
 .1نک :فراهیدی 1410 ،ق.176 /6 :
 .2نک :ابنمنظور 1414 ،ق.309 /14 :
 .3نک :راغب اصفهانی 1412 ،ق.346 :
 .4نک :مصطفوی 1402 ،ق.77 /4 :
 .5نک :راغب اصفهانی 1412 ،ق.346 :
« .6الرجاء ظن یقتضی حصول ما فیه مسرة».
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أمل -است ،پس احتمالی معقول است؛ به تعبیر دیگر ،گمان حصول آنچه محل امید و آرزوست
وجود دارد .راغب اصفهانی نیز «ظن» را در معنای رجاء ذکر کرده است .پس در آیات فوق
گمان به لقای خداوند بهصورت ضمنی مورد ستایش است.
تحلیل مفهوم امید نیز همراهی آن با گمان را آشکار میسازد .امید به چیزی هنگامی شکل
میگیرد که شخص احتمال وقوع آن را بدهد .کسی که امید به چیزی دارد ،امکان ندارد احتمال
دهد آن چیز هرگز محقق نخواهد شد .امر او از دو حال خارج نیست:
 -1یا احتمال میدهد واقع شود؛
 -2یا مطمئن است که واقع میشود.
پس شخص امیدوار حداقل گمان به تحقق امر دارد .خوف و رجاء در قرآن کلمات همنشین
هستند ،با هم نفی و یا اثبات می شوند ،اما اینکه خوف در لفظ رجاء ملحوظ باشد و رجاء
بهتنهایی هر دو را برساند ،معلوم نیست دلیلی داشته باشد .همنشینی خوف و رجاء ،هم در سیاق
نفی و هم در سیاق اثبات ،به ترتیب در آیۀ  15سورۀ یونس 1و آیۀ  57سورۀ اسراء 2دیده میشود.
در آیه اول در مقابل کسانی که امید لقاء ندارند ،سخن نبی اکرم (ص) آمده است که ایشان هم
ً
از عذاب قیامت میترسد .این بیان ضمنا میرساند ،کسانی که امید لقا ندارند ،این ترس را هم
ندارند .از طرفی در آیۀ دوم ،رجاء رحمت و خوف از عذاب با هم برای عدهای اثبات شده است.
این دو آیه نشان میدهد ،خوف و رجاء در بافت معنایی نفی و اثبات همراه همدیگر هستند.
ج -کاربرد قرآنی رجاء

تأمل در سایر کاربردهای رجاء در قرآن نکاتی سودمند به همراه دارد.
در آیۀ  5سـوره عنکبـوت ،خداونـد بـه کسـانی کـه امیـد بـه لقـای او دارنـد ،اطمینـان داده
است کـه وعـده الهـی محقـق خواهـد شـد( 3.العنکبـوت )5 ،ایـن بـدان معناسـت کـه آنـان
علـم یــا یقــین بــه آمــدن وعــده الهــی ندارنــد؛ زیــرا تأکیــد لفظــی بــرای کســی کــه یقــین دارد
ُ ُ َ ْ ُ ِّ َ ُ ْ ْ
َ ِّ ْ ُ ُ ْ
َ َّ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ
َ ُْ َ َ ْ ُ َ
قاء
ینات قال الذین ال یرجون ِل
قاءنا ائ ِت ِبق ْر ٍآن غ ِیر هذا أ ْو َبدله قل ما یکون لی أن أ َبدله ِمن ِتل ِ
« .1و ِإذا تتلی عل ِیهم آیاتنا ب ٍ
َ
َ
َ
َّ
ُ
خاف إ ْن َع َص ُ َ ِّ َ َ ْ َ
ظیم».
َن ْفسی ِإ ْن أ َّت ِب ُع ِإال ما یوحی ِإلی ِإ ِّنی أ
ِ
یت ر بی عذاب یوٍم ع ٍ
ُ َ َّ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ِّ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ِّ َ َ ُ ً
کان َم ْحذورا».
ولئك الذین یدعون یبتغون ِإلی ر ب ِهم الوسیلة أیهم أقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه ِإن عذاب ر بك
 « .2أ ِ
َ
ْ
َّ
َ
َّ
َ
ُ
َّ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َّ
قاء الله فإن أجل الله ْلَت َو ه َو السمیع الع ُ
َ « .3م ْن کان ْیرجوا ل َ
لیم».
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
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بیهوده خواهد بود .پس در معنـای رجـاء ،عـدم یقـین یـا گمـان نهفتـه اسـت و بـین رجـاء و
گمان مالزمت وجود دارد.
در ضمن آیاتی که رجاء به آخرت را مطرح میکنند ،آیهای دیده میشود که مؤید پسندیده بودن
گمان به آخرت از نظر قرآن است .در این آیه حضرت شعیب (ع) در مقام دعوت قوم خود به آنان
میگوید« :خداوند را بپرستید و به آخرت امید  -نه یقین  -داشته باشید( 1».العنکبوت )36 :آنچه
انبیا قوم خود را به آن خواندهاند ،نمیتواند اشکال عقلی یا کالمی داشته باشد؛ زیرا علمای
امامیه اتفاق دارند که دامن انبیا از هر گناه و اشتباه بهخصوص در مقام دعوت و تبلیغ دین الهی
مصون است .نتیجهای که از این آیه برمیآید آن است که گمان به آخرت از نظر قرآن پسندیده
است و با توجه به آیه  21سوره فرقان ،امید و گمان به لقاء نداشتن مورد نکوهش است و نوعی
ً
تکبر و سرکشی معرفی شده است .پس «ایمان» ضرورتا مستلزم «یقین» نیست و با گمان نیز
قابل جمع است ،هرچند ممکن است مراحل ابتدایی ایمان دانسته شود و شخص باید بکوشد
به یقین برسد.
این مطلب نفی کننده پیشفرض کالمی است که باعث شده اکثر مفسران تمایل به تفسیر ظن
به یقین در برخی آیات پیدا کنند .همچنین رجاء و «گمان به مالقات خداوند» که به تصریح
قرآن مورد ستایش است ،نمیتواند آنطورکه برخی مفسران گفتهاند ،مستلزم کفر باشد یا اشکال
عقیدتی ،عقلی یا نقلی داشته باشد .بنابراین ضرورتی بر انصراف آیه از معنای حقیقی و حمل بر
معنای مجازی وجود ندارد.
 -1-2-2شک
کلمه شک تنها یکبار در آیۀ  157سورۀ نساء جانشین ظن شده است2.

َّ َ َّ
َ َ
در این آیه دو ،تعبیر «لفي ش ٍّك ِم ْن ُه» و « ِإال ِّاتباع الظ ِّن» نقش معنایی مشابهی دارند که بحث

آن ذیل عنوان یقین ( )1-1-2گذشت .جانشینی ظن و شک تأیید کننده معنای اصلی ظن یعنی
گمان و حسبان است؛ به عبارت دیگر ،وجود واژگانی مثل شک در حوزه معنایی ظن ،مراد قرآن
از این کلمه را وضوح و شفافیت بیشتری میبخشد.
َْ
ْ
َّ
َْ َ َ ُ ُ ً َ َ َ
َ
األ ْرض ُم ْفس َ
دین».
خاه ْم ش َعیبا فقال یا ق ْوِم ْاع ُب ُدوا الل َه َو ْار ُجوا ال ْیو َم اْل ِْخ َر َو ال َت ْعث ْوا ِفی
َ « .1و ِإلی مدین أ
ِ ِ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
ٍّ
ِّ
ْ
َّ َّ َ ْ َ
فیه لفی شك ِمن ُه ما ل ُه ْم ِب ِه ِم ْن ِعل ٍم ِإال اتباع الظ ِّن». ...
ِ « .2إن الذین اختلفوا ِ
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الف -شک در لغت

«شک» در لغت بهمعنای نقیض «یقین» و نبود قاطعیت 1و همچنین مردد بودن بین دو

چیز2

دانسته شده است .مقابل یقین می تواند دو حالت داشته باشد :اول اینکه ،دو طرف احتمال
مساوی باشند؛ دوم اینکه ،یک طرف ترجیح داشته باشد 3.هنگامی که امر بر انسان مشتبه شود،
میگویند شک کرده است4.

برخی «شک» را اعتدال و تساوی دو نقیض نزد انسان دانستهاند که دو حال دارد :یا اماره بر
هر دو طرف نقیض بهصورت یکسان وجود دارد ،یا هیچ طرف امارهای ندارد 5.به نظر میرسد،
شک تعریفی عرفی دارد و لزومی ندارد دو طرف آن احتمال مساوی داشته باشند و بین هیچ
طرف ترجیحی نباشد 6.اصطالحات علوم عقلی -مثل علم اصول فقه -در تعریف وهم ،شک،
ً
ظن و یقین بعدا در علوم اسالمی به وجود آمده و به لغت راه پیدا کرده است .این مطلب منافاتی
ً
ندارد با اینکه این دو لفظ تفاوت ظریفی در معنا بهخاطر تفاوت ریشه داشته باشند؛ مثال در
معنای واژۀ «شک» جنبه تردید و اضطراب نفس قویتر باشد.
ب -کاربرد قرآنی شک

ً
معنـای لغوی شک با کاربـرد قرآنی آن سازگار است و ظاهرا شک و ظن همانطورکه در لغت
براساس تعریف اکثر اهل لغت  -معنای نزدیکی دارند ،در قرآن نیز در معنایی همعرض بهکاررفتهاند؛ مثال آن آیۀ  157سورۀ نساء است که توضیحات آن گذشت .تأملی معناشناختی در
دیگر کاربردهای شک در قرآن نکات سودمندی بهدنبال دارد .در سورۀ سبأ آمده است ،کسانی
که به آخرت شک و تردید داشتند ،از وسوسههای ابلیس تبعیت کردند( 7.السبأ )21 ،از این آیه
معلوم میشود ،از خصوصیات شک آن است که در گفتار یا عمل اغلب مردم -به جز گروه اندکی
 .1نک :ابنمنظور 1414 ،ق 451 /10 :و طریحی 1416 ،ق.277 /5 :
 .2نک :فیومی ،بیتا.320 /2 :
 .3نک :طریحی 1416 ،ق.276 /5 :
 .4نک :مصطفوی 1402 ،ق.104 /6 :
 .5نک :راغب اصفهانی 1412 ،ق.461 :
 .6نک :مصطفوی 1402 ،ق.105 /6 :
َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ ْ ْ ُ َ َّ ُ َ َّ َ ُ ُ َّ َ ً ِّ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ِّ ُ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ
اال ِخر ِةَ
« .7و لقد صدق علیهم ِإب ِلیس ظنه فاتبعوه ِإال ف ِر یقا من المؤ ِم ِنین* و ما کان له علیهم من سلط ٍان ِإال ِلنعلم من یؤ ِمن ِب
ٌ
م َّم ْن ُه َو م ْن َها فی َش ُّ ٍك َو َر ُّب َك َع َلی ُُّکل َ
شی ٍء َح ِفیظ».
ِ
ِ
ِ
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از مؤمنان -تأثیر میگذارد ،برخالف مؤمنین که شک خود را در میدان گفتار و عمل دخالت
نمیدهند؛ نمونه دیگر ،کسانی هستند که بهخاطر شک در آنچه خدا فرو فرستاده است ،آیات
خدا را تکذیب میکنند( 1.یونس )95 ،نکته دیگری که از این آیات معلوم میشود آن است که
شک میتواند قبل از فحص و جستجو باشد ،مانند آیه باال؛ یا بعد آن ،همچون آیۀ  34سورۀ
غافر که مردم بعد از دیدن دالیل آشکار باز در شک باقی ماندند( 2.الغافر 34 ،و ابراهیم)9 ،
این دو آیه تفاوت شک به اصطالح متأخر و شک در قرآن را شفافتر میسازد .بعد از دیدن
ادله و براهین آشکار انبیاء ،بعید است ذهن مردم نسبت به هر دو طرف مسئله کامال علی السویه
باشد بلکه طبیعتا گمان به سخن انبیاء در ذهن آنها شکل میگیرد .همین گمان را قرآن باز شک
نامیده است .پس شک شامل کلیه مراتب دانش تا قبل از رسیدن به علم و یقین میشود که
ترادف آن با ظن را نشان میدهد .اما از سوی دیگر شک همواره در کاربردهای قرآنی جنبه منفی
دارد و برای تردید در امری حق بهکار رفته است؛ برخالف ظن که از نظر قرآن برخی مورد ستایش
و برخی مورد نکوهش است .ریشه این تفاوت میتواند این باشد که شک در کاربردهای قرآنی
گمانی است که در گفتار و عمل مردم تأثیر میگذارد و منجربه کفر و تکذیب میشود.
 -1-3واژگان همنشین ظن
بررسی واژههای همنشین ظن نیز به شناخت زوایای معنایی ظن کمک میکند .یکی از واژگانی
که در میدان معنایی ظن آمده و مؤید ظن بهمعنای گمان یا احتمال است ،واژه اتباع است .برخی
آیات قرآن اصل ظن و گمان را نکوهیده است؛ (البقره78 :؛ یونس 60 :و فصلت )23 :اما
مطالعۀ مجموعه آیاتی که در مورد ظن و گمان سخن میگوید نشان میدهد ،دستهای از آیات
قید اضافهای آورده که آنچه مذموم است را محدودتر میکند .در واقع وجود «اتباع» در حوزۀ
معنایی ظن نشان میدهد ،تبعیت و پیروی از ظن مورد نکوهش است نه خود آن( 3.االنعام)116 :
باید توجه داشت ،پیروی هر عضوی حسب خود آن تعریف میشود .پیروی ذهن در پذیرش ظن
َ ْ ُْ َ
َ ٍّ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ َ ْ َ
الم ْم َت َ
جاء َك ْال َح ُّق م ْن َر ِّب َك َفال َت ُک َون َّن م َن ُ
تاب م ْن َق ْب ِل َك َل َق ْد َ
رین*
ِ
ِ
« .1ف ِإن کنت فی شك ِمما أنزلنا ِإلیك فسئ ِل الذین یقرؤن ال ِک ِ
َْ
َو َال َت ُک َون َّن م َن َّالذ َین َک َّذ ُب ْوا بایات َّالله َف َت ُک َ
ون ِم َن الخ ِاس ِر َین».
ِ ِ
ِ ِ ِ
َ ُْ َ
َّ
ً
َ ْ ُ ْ َ ٍّ َّ َ ُ
جاء ُک ْم ُ
یوس ُف م ْن َق ْب ُل ب ْال َ
َ « .2و َل َق ْد َ
جاءک ْم ِب ِه َح َّتی ِإذا َهل َك قل ُت ْم ل ْن ْیب َع َث الل ُه ِم ْن َب ْع ِد ِه َر ُسوال
ینات فما ِزلتم فی شك ِمما
ب
ِ
ِ
ِ
َکذل َك یض ُّل َّالل ُه َم ْن ُه َو ُم ْسر ٌف ُم ْر ٌ
تاب».
ِ ِ
َِ
َّ ْ َّ ُ َ َّ َّ
ُّ َ
الظ َّن َو إ ْن ُه ْم إ َّال ْیخ ُر ُص َ
وك َع ْن َ
َ « .3و إ ْن ُتط ْع َأ ْک َث َر َم ْن فی ْاأل ْ
ون».
ال
إ
ون
ع
ب
یت
ن
إ
ه
الل
بیل
س
ل
یض
ض
ر
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
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باطل و اعتقاد یافتن به آن است؛ پیروی زبان در سخن راندن براساس ظن باطل است؛ و پیروی
جوارح در عمل براساس آن است.
این معنا موافق عقل است؛ زیرا به وجود آمدن گمان در ذهن امری ارادی نیست که مورد امر
و نهی واقع شود .با واقع شدن در شرایطی خاص و دیدن امارات و شواهد حول آن ،ممکن
است گمانی برای انسان شکل گیرد که غیرارادی است و نمیتواند مذموم باشد .مهم آن است
که انسان براساس گمانی که برای او شکل گرفته رفتار کند یا آن را نادیده بگیرد.
عالمه طباطبایی ذیل آیۀ  12سورۀ حجرات میفرماید :نهی از ظن صحیح نیست؛ زیرا ظن
نوعی ادراک نفسانی است که بهصورت غیرارادی برای انسان شکل میگیرد .بنابراین مراد از
اجتناب از ظن ،اجتناب از پاره ای مقدمات اختیاری آن و ترتیب اثر دادن براساس آن است1.

بنابراین حکم قرآن در ناپسندی ظن به ماهیت آن تعلق نگرفته ،بلکه به پیروی از آن تعلق گرفته
است .وضع تبعیت از ظن بسته به اینکه متعلق ظن چه چیز باشد تعیین میشود؛ اگر ظن براساس
افکار جاهلیت که از پدران به ارث رسیده است شکل گرفته باشد ،تبعیت از آن ناپسند است و
اگر براساس وحی و حق شکل گرفته باشد ،تبعیت از آن پسندیده است2.

 -2گفتار دوم :واژگان مؤید ظن بهمعنای یقین
برخی از واژههایی که در حوزه معنایی ظن وجود دارند ،میتوانند تأییدکننده معنای یقین برای
ظن باشند .این واژهها را در دو دسته "کلمات مترادف یا جانشین ظن" و "کلمات همنشین ظن"
بررسی میکنیم.
 -2-1کلمات جانشین ظن
در قرآن کریم «تبعیت از ظن» در چهار آیه با واژۀ «اخراص» همراه شده است و در بافتی واقع
شده که ترادف دو کلمه را میرساند 3.کلمۀ «یخرصون» یا «تخرصون» جز در این بافت واقع
 .1نک :طباطبایی.483 /18 :1374 ،
 .2تفصیل این بحث در بخش  1-1-1گذشت.
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ذلك کذب الذین ِمن ق ْب ِل ِه ْم
 .3بهعنوان نمونه« :سیقول الذین أش َرکوا لو شاء الله ما أش َرکنا و ال آباؤنا و ال ح َّرمنا ِمن شی ٍء ک ِ
َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ ْ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ َّ ُ َ َّ َّ
الظ َّن َو إ ْن َأ ْن ُت ْم إ َّال َت ْخ ُر ُص َ
ون» (االنعام)148 ،
حتی ذاقوا بأسنا قل هل ِعندکم ِمن ِعل ٍم فتخ ِرجوه لنا ِإن تت ِبعون ِإال
ِ
ِ
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نشده است؛ یعنی هرگاه سخن از اخراص به میان آمده است ،قبل از آن تبعیت از ظن یا علم
نداشتن مطرح بوده است.
اخراص را دو گونه معنا کردهاند:
« -1دروغ»؛ (ابنمنظور 1414 ،ق 21 /7 :و راغب اصفهانی 1412 ،ق)279 :
راغب اصفهانی میگوید ،از آنرو ـ در آیۀ  10سورۀ ذاریات ـ «یخرصون» را بهمعنای
«یکذبون» گرفتهاند که سخن از روی تخمین و گمان ،نوعی دروغ است ،حتی اگر خبرش عین
ً
واقع درآید .بنابراین ظاهرا بازگشت این معنا به معنای دوم است ،زیرا دروغ الزمۀ حدس است.
« -2حدس و تخمین زدن :هر سخنی که از روی تخمین و گمان گفته شود« ،خرص» است،
چه مطابق واقع درآید و چه مخالف آن»؛ (طریحی 1416 ،ق )167 /4 :و اصل خرص عمل
براساس ظن و گمان است ،وقتی بر پایه محکم و اصل متقنی نباشد 1.بنابر معنای دوم دو عبارت
«ان یتبعون اال الظن» و «ان هم اال یخرصون» معنای نزدیک به هم دارند و شاید دو تعبیر برای
یک معنا باشند.
واژههای با ریشه خرص در قرآن پنج بار تکرار شده است .چهار مورد مذمت تخمین در مورد
کسانی است که انحرافی عقیدتی دارند از قبیل شریک قائلبودن برای خداوند( ،یونس)66 :
اجبار در اعتقاد به شرک (انعام 148 :و زخرف )20 :و شک در روز حساب( .ذاریات )10 :مورد
پنجم آیۀ  116سورۀ انعام است که تبعیت از اکثر کسانی که در زمین هستند را نکوهش کرده
است ،چون اهل حدس و تخمین هستند .ممکن است به نظر آید این آیه تخمین را بهطورکلی
مذمت کرده است ،اما تأمل در آیۀ بعد 2و مناسبت حکم و موضوع نشان میدهد ،هر ظن و
َّ
َ
بیل الل ِه» میشود ،مراد
تخمینی مراد نیست ،بلکه تبعیت از سخنانی که منجربه انحراف از «س ِ
است .بنابراین آیه تبعیت از گفتههای تخمینی مردم که مرتبط با معارف الهی است و اشتباه در
آنها سبب هالکت ابدی و ضاللت است را مذمت میکند ،نه تمام گفتههای تخمینی را .اهمیت
 .1نک :مطصفوی 1402 ،ق.39 /3 :
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بیل الل ِه ِإن یت ِب ُعون ِإال الظ َّن َو ِإن ه ْم ِإال یخ ُر ُصون * ِإن َر َّبك ه َو أعل ُم َم ْن
ض ِ
« .2و ِإن ت ِطع أ کثر من ِف َی األر ِ
یضلوك عن س ِ
َ ْ
ُّ
یضل َع ْن َس ِب ِیل ِه َو ُه َو أ ْعل ُم ِبال ُم ْه َت ِد َین» (انعام)117-116 ،
ِ
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این مسئله از آن روست که زندگی انسان با تخمین و حدس گره خورده است و حتی بسیاری
ً
اصال زندگی بدون تخمین و گمان ممکن نیست1.
علوم تجربی بر پایه تخمین پیش میروند و
ممکن است گفته شود ،ازآنجا که عقاید دینی ـ مثل مالقات رب و رجوع به رب یا روز
قیامت که ظن به آن ها در قرآن محل کالم است ـ از امور سرنوشت ساز و پراهمیت هستند
که گمراهـی در آنها سبب خـ سران ابدی است ،تخمیـ ن یا ظن در این امور مذمـوم است،
بلکه تمام موارد مذمت اخراص در قرآن به تخمین در معارف الهی و دینی برمی گردد.
بنابراین مواردی که در قرآن ظن به لقا یا رجوع به رب ستایش شده است ،باید مراد یقین
بدانها باشد.
در پاسخ میتوان گفت ،وجه ناپسندی اخراص در قرآن آشکار بیان شده که در امان نبودن از
گمراهی و انحراف در عقیده است .از دانش اصول میدانیم «حکم دایر بر مدار علت است» و
مادام که علت منتفی است ،حکم نیز منتفی خواهد بود.
با توجه به همنشینی «اخراص» و «ظن» در قرآن کریم و همچنین موارد نکوهش تبعیت از
ظن ،در مورد ناپسندی ظن در عقیده بین دو حالت باید تفکیک قائل شد:
الف -هنگامیکه براساس دادههای موجود در ذهن یا سنتهای جامعه ـ در گفتمان قرآنی
«هوا» است ـ گمان یا تخمین در عقیده برای انسان شکل میگیرد ،مثل وقتی که تفکری از آبا
و اجداد به ما رسیده است؛
ب -هنگامـیکه براساس وحی ،گمان عقیدتی برای انسان شکل میگیرد ،مثل آنکه خداوند
فرموده است« ،روز حساب و کتاب خواهد آمد» ،و در انسان گمان به آن به وجود آید.
عقیده در حالت اول از گمراهی در امان نیست و ممکن است به مسیری ناحق بینجامد و
انسان را دچار سرگردانی کند ،اما در حالت دوم امکان ضاللت وجود ندارد؛ زیرا ظن بر پایه حق
َّ
شکل گرفته است .این نوع گمان باعث رستگاری است ،میتواند انسان را در مسیر « َسبی ِل الل ِه»
قرار دهد و اگر مستمر و همراه با عمل باشد ،انسان را به مراحل باالی معرفتی و یقین میرساند.
پس این نوع گمان ،که سبب ذم در آن منتفی است ،مورد مذمت قرآن نیست.
 .1نک :طباطبایی.455 /7 :1374 ،
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بنابراین هرچند به نظر می رسید اخراص تأییدکننده معنای «یقین» برای ظن در آیات
مربوط به « گمان مؤمنان در امور مربوط به قیامت» 1باشد ،اما این تحقیق نشان داد نکوهش
مطلق حدس از منظر قرآن ثابت نمی شود .سیاق آیات شامل اخراص و ظن ،جهان بینی
واحدی را از قرآن ارائه می دهند و با هم هم خوانی دارند .هر دو گمان یا حدس مبتنی بر
منبعی غیر قابل اعتماد ـ مثل هوا ـ را غیرمعتبر و حدس یا گمان بر پایۀ حق ـ مثل وحی ـ را
معتبر میدانند.
 -2-2واژگان همنشین ظن
در میان واژگان همنشین ظن ،برخی ممکن است تأیید کننده معنای یقین برای ظن در برخی
آیات باشند:
 -1-2-2مالقات رب ،رجوع به رب ،حساب

«مالقات رب»« ،رجوع به رب» و «حساب» 2از کلمات همنشینی هستند که قرآن ظن به آنها
را ستوده است؛( 3بقره 46 ،و حاقه )20 ،و سبب شده عدهای از مفسران بهخاطر اعتقادشان به
لزوم اعتقاد قطعی به آنها ،ظن را بهمعنای یقین بدانند.
برخی مفسران گفتهاند« ،مالقات رب» و «رجوع به رب» هر دو کنایه از روز قیامت هستند؛
اعتقاد ظنی به قیامت مستلزم کفر است ،پس نمیتواند اعتقاد ظنی به آنها در قرآن مدح شده
باشد .همچنین گفتهاند ،اگر ظن بهمعنای گمان باشد ،آیاتی مثل آیه بیستم سورۀ حاقه ترغیب
به اعتقاد ظنی کرده است و صاحبان اعتقاد ظنی به مالقات خداوند را ستوده است؛ و از سوی
دیگر برانگیختن به عقیده ظنی جایز نیست .مفسران برای اجتناب از اشکاالتی که به نظر ایشان
عقیده ظنی بهدنبال دارد ،در معنای «رجوع به رب» و «مالقات رب» تصرف کرده و آنها را به
تأویل بردهاند.
اجمال پاسخ نسبت به مطلب اول آن است که ،اگر «مالقات رب» و «رجوع به رب» در
 .1مثل آیاتی که گمان به لقای خداوند یا گمان به روز حساب را میستاید( .بقره 45 :و  249و حاقه)21-19 :
 .2مراد حساب شخص در روز جزاست.
ِّ َ َ ْ ُ َ
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سابیه * فهو فی عیشة راضیة»
راجعون» (بقرهِ « )46 ،إنی ظننت أنی م ٍ
الق ِح ِ
« .3الذین یظنون أنهم مالقوا رب ِهم و أنهم ِإل ِیه ِ
(حاقه)21-20 ،
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معنای اصلی خود نگاه داشته شوند و کنایه از «قیامت» دانسته نشوند ،نیازی به تصرف در
معنای ظن نیز نخواهد بود« 1.مالقات رب» یکی از اتفاقات قیامت است و «رجوع به رب»
بازگشت به سوی خدا و اتحاد با باریتعالی است که با اصل تحقق قیامت یکسان نیست؛ پس
اعتقاد ظنی به آنها مستلزم کفر نیست.
اگر آیه تصریح به «اعتقاد به روز جزا» هم کرده بود ،باز باید گفت ،آنچه کفر است« ،ایمان»
نداشتن به روز جزاست نه «قطع» نداشتن به آن .قطع و یقین به روز جزا مرتبه باالیی از اعتقاد
است که با پیمودن مراحل سلوکی و شاید برای برخی با مرگ حاصل شود .بنابراین قرآن ظن و
گمان به مالقات خداوند و رجوع به خداوند و روز حساب را ستوده است ،هرچند رسیدن به
مقام یقین را هم بایسته بداند.
در مورد مطلب دوم نیز دلیلی بر عدم جواز برانگیختن به اعتقادی ظنی ارائه نشده است .این
ادعا خود نیازمند اثبات است ،بهخصوص که ظن به قیامت نیز منشأ اثرات بسیار است و برای
ترغیب انسان به عمل واحتیاط عقلی کافی است.
بنــابراین همنشــینی ایــن ســه واژه بــا ظــن ،مشــکلی اعتقــادی یــا عقلــی ایجــاد نمیکنــد و
تأویل معنای ظـن ،مالقـات ،رجـوع یـا حسـاب لزومـی نـدارد و خـالف اصـل اسـت .همـه
ایــن واژههــا در فضــای گفتمــانی قــرآن براســاس معنــای ظــاهری خــود معنــادار و بــا
جهانبینی قرآن سازگارند.
 -2-2-2خشوع

واژۀ خشوع از کلمات همنشین ظن است .آیۀ  46سورۀ بقره در توصیف «خاشعین» است 2.به
گفتۀ مفسران ،آنچه سبب ایجاد خشوع در انسان و احساس مسئولیت در برابر خداوند میشود،
ایمان به لقاءالله و بازگشت به سوی اوست ،نه ظن به آن دو؛ پس ظن در آیۀ  46سورۀ بقره
بهمعنای یقین است.
 .1تفصیل این مطلب در مقاله «کاربرد ظن در قرآن کریم» ،توسط نگارنده همین مقاله ،آمده است.
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ون أ َّنهم ُّمالقوا َر ِّبه ْم َو أنه ْم ِإل ِیه َر ِاجع ون»
لی الخ ِاش ِعین * ال ِذین یظن
« .2و است ِعینوا ِبالصبر و الصل ِوة و ِإنها لک ِبیرة ِإال ع
(بقره)46-45 ،
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پاسخ این قول بهصورت خالصه 1آن است که:
ً
ً
اوال :آیه در مقام معرفی خاشعان است ،نه ضرورتا بیان سبب خشوع ایشان؛
ً
ثانیا :اگر آیه در مقام بیان سبب خشوع بود ،باز میتوان گفت ،ظن به لقاءالله نیز سبب خشوع
میشود ،هرچند یقین سبب قویتری است.
بهعالوه «ظن به لقا» میتواند همراه با ایمان به آن باشد .ممکن است شخص از لحاظ عقلی
ً
ً
بیش از گمان پیدا نکند ،اما قلبا کامال تسلیم باشد و ایمان بیاورد و براساس ایمان خود،
ً
عملکند؛ هرچند اگر شخص عقال یقین کند ،ایمان قلبی او مستحکمتر خواهد بود .بیان دیگر
این مطلب ،مستفاد از تفسیر عالمه طباطبایی ذیل آیه ،آن است که ،ازآنجاکه محتمل  -یعنی
وقوع قیامت کبرا و روز عرضه اعمال بر خداوند  -قوی است ،ظن به آن نیز برای ترتیب اثر
عملی کافی است و شخص عاقل منتظر حصول علم نمیماند2.

یک گام باالتر نیز میتوان برداشت و گفت ،ظن در این آیه بلیغتر نیز هست؛ زیرا ظن به
مالقات پروردگار نیز سبب خشوع است ،چه رسد به یقین به آن3.

نتیجه آنکه هرچند از نظر برخی مفسران واژه خشوع تأییدکننده معنای یقین برای ظن است،
اما بدون نیاز به تأویل این لفظ یا سایر الفاظ پیرامونی آن ،ظن به قیامت نیز خشیتآفرین است
و دلیلی برای انصراف لفظ از معنای حقیقی نیست.
 -2-2-3عدم غنای از حق

برخی آیات قرآن بهطورکلی ظن و گمان را مذمت کرده و بیان داشته ،گمان به هیچ وجه انسان را از
حقیقت بینیاز نمیکند( 4.یونس )36 ،نکوهش ظن در این آیه سبب شده است ،برخی مفسران هر
ظنی را در اصول اعتقادی غیرمعتبر بدانند و گمان در اصول اعتقادی را سبب نفی ایمان
 .1تفصیل آن در مقاله «کاربرد ظن در قرآن کریم» ،توسط نگارنده همین مقاله آمده است.
 .2نک :طباطبایی.230 /1 :1374 ،
 .3نک :طالقانی.146 :1362 ،
ً
ْ
َُْ
َّ
َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
ِّ
َ « .4و ما َّیتب ُع َأ ْک َث ُر ُه ْم إ َّال َظ ًّنا إ َّن الظ َّن ال یغنی م َن ال َحق شیئا إن الله ع ٌ
لیم ِبما یفعلون».
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 .5نک :فخرالدین رازی 1420 ،ق.252 /17 :

بدانند5،
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و چـون قطع به امـور مربوط به قیامت الزم است ،ظن را در آیات مـربوط به آن بایـد حمـل بـر
یقین کرد.
برخی مفسران ظن در این آیه را به قرینه سیاق مطلق گمان ندانسته اند و به گمان در
معرفت الهی تفسیر کرده اند و معنای آیه این می شود که در معرفت الهی گمان

نورزید1.

آیات پیشین در رد شرک براهینی بیان می کند 2.سپس آیۀ  26درباره کسانی است که به
براهین قرآن توجهی نمی کنند و از دین آبا و اجداد خود تبعیت می کنند و برای خدا شریک
قرار می دهند .اینان از ظنی که برخاسته از هوا پیروی می کنند و به براهین الهی و پیامبران
که حق است ،پشت می کنند.
بنابراین از همنشینی «ظن» و «عدم غنای از حق» نمیتوان نتیجه گرفت هر گمانی در اصول
اعتقادی مورد نکوهش قرآن است ،بلکه گمان برخاسته از هوا مورد مذمت قرآن است.

نتیجهگیری
مطالعه واژگان موجود در میدان معنایی ظن برخی زوایای پنهان آن را آشکار میسازد:
 در فرهنگ مردم قبل از اسالم تبعیت از ظن ناپسند بود ،اما تعریف آنان از ظن ،اندیشهشخصی بدون آزمایش و غیر قابل اعتماد بود و مقابل آن را علم میدانستند که شناخت حاصل
از راه آزمایش شخصی یا سنت قبیلهای بود و معتبر محسوب میشد .اسالم بر آن ناپسندی و
این پسندیدگی مهر تأیید زد ،اما تعریف ظن را تغییر داد و سطح گفتمانی جدیدی ایجاد کرد.
بسیاری از آنچه در سابق ،مردم جاهلی ظن نمیپنداشتند ،مثل تبعیت از دین آبا و اجداد را داخل
دایره ظن دانست .تعبیر علم در قرآن ،معرفتی قابل اعتماد و متکی بر ادله نقلی یا عقلی است
که برپایۀ هوا و تمایالت قلبی نباشد و ظن در مقابل آن است .علم برخاسته از وحی الهی و
مبتنی بر حق است و به هدایت میانجامد و ظن برخاسته از هوا است و ممکن است به ضاللت
 .1نک :طبرسی111 /2 :1377 ،؛ اندلسی 1420 ،ق 56 /6 :و ابنکثیر 1419 ،ق.234 /4 :
 .2بگو« :آیا از شریکان شما کسی هست که آفرینش را آغاز کند و سپس آن را برگرداند؟» بگو« :خداست که آفرینش را آغاز میکند
حق] بازگردانیده میشوید؟» بگو« :آیا از شریکان شما کسی هست که به سوی ُّ
و باز آن را برمیگرداند .پس چگونه [از ُّ
حق
رهبری کند؟» بگو« :خداست که به سوی حق رهبری میکند»؛ پس ،آیا کسی که به سوی حق رهبری میکند سزاوارتر است
مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمییابد مگر آنکه هدایت شود؟ شما را چه شده ،چگونه داوری میکنید؟» (یونس)35 ،
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بینجامد .بنابراین سبب مذموم بودن ظن ،مبدأ آن یعنی «هوا» است که باعث میشود انسان را
به ضاللت بکشاند؛ اما اگر ظن بر پایۀ حق یعنی وحی الهی شکل بگیرد ،مذموم نخواهد بود.
آیاتی که ظن به لقای رب را میستایند ،از اینروست که مبدأ آن حق است و آیاتی که ظن کافران
را نکوهش میکنند ،از اینروست که مبدأ آن هوا است؛ به عبارت دیگر ،ظن مستقل از دین
مورد نکوهش قرآن است ،مثل ظن به شریک خداوند ،و ظن مبتنی بر وحی مورد ستایش است،
مثل ظن به مالقات رب یا روز حساب.
 علم مرتبهای است که شخص از لحاظ عقلی به جزم میرسد و یقین مرتبهای باالتر استکه شخص به رکون نفس و آرامش قلبی میرسد .تقابل میان دو مفهوم علم و ظن در مبدأ و
منتها ،غرابت شدیدی برای ورود یکی به عرصه دیگری ولو بهصورت مجازی ایجاد میکند.
 از نظر اهل لغت« ،گمان به آنچه بدان امید میرود» در مفهوم رجاء نهفته است .تحلیللغوی «امید» نیز ما را به همین نکته میرساند .کاربرد قرآنی رجاء هم همساز با این برداشت
است و میتوان نتیجه گرفت که بین رجاء و گمان مالزمت وجود دارد.
 رجاء از واژگان جانشین ظن است .گمان به آخرت در فرهنگ قرآنی پسندیده است وعدم رجاء به لقای خداوند مورد نکوهش قرآن است و مصداق تکبر و سرکشی است .آنچه
به تصریح قرآن در ای ن آیات مورد ستایش است ،نمی تواند مستلزم کفر یا اشکالی عقیدتی یا
عقلی باشد؛ بهتعبیر اهل منطق « ،اقوا دلیل بر امکان شیء ،وقوع آن است ».بنابراین حمل
َّ َ َ ُ ُّ َ َ
َ ُ ْ
ون أ َّنهم ُّمالقوا َر ِّبه ْم» برگمان ،نمی تواند محذوری عقلی یا
ظن در آیاتی از قبیل «ال ِذین یظن
اعت قادی از نظر قرآن داشته باشد و انصراف از معنای حقیقی و حمل بر معنای مجازی یقین
ضرورتی نخواهد داشت.
 شک در قرآن معنایی نزدیک به ظن دارد و شامل کلیه مراتب دانش تا قبل از رسیدن بهعلم و یقین میشود .در قرآن ظن و شک بهجایی یکدیگر بهکار میروند.
 همنشینی واژه اتباع و ظن نشان میدهد ،حکم قرآن در ناپسندی ظن به ماهیت آن تعلقنگرفته ،بلکه به پیروی از آن تعلق گرفته است .خداوند گمانی که از خاستگاه حقی برخاسته را
میپذیرد و آنکه از مبدأ ناحقی برخاسته را نهی میکند.
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واژگان فوق تأیید کننده معنای گمان و پندار برای ظن هستند ،اما از برخی واژگان دایره معنایی
ظن ،ممکن است برای تأیید معنای یقین استفاده شود:
 اخراص یا تخمین و حدس معنایی نزدیک به ظن دارد و همواره در قرآن در یک سیاقآمدهاند .ممکن است گفته شود ظن نیز چون اخراص سبب گمراهی است .اما کاربردهای قرآنی
اخراص نشان میدهد مذموم بودن ظن یا اخراص دایر مدار احتمال گمراهی است .حدس و
تخمین براساس دادههای ذهنی و سنتهای اجتماعی از گمراهی در امان نیست ،اما براساس
آنچه در وحی آمده به گمراهی نمیانجامد ،بلکه در مسیر حق است.
 خشوع از واژگان همنشین ظن است و از نظر برخی مفسران تأییدکننده معنای یقین برایظن است ،اما ظن به قیامت نیز خشیتآفرین است؛ بهعالوه «ظن به قیامت» میتواند همراه با
ایمان و تسلیم قلبی باشد.
 همنشینی «ظن» و « عدم غنای از حق» ثابت نمی کند هر گمانی در اصول اعتقادیمورد نکوهش قرآن است ،بلکه با توجه به سیاق آ یات ،گمان برخاسته از هوا مورد مذمت
قرآن است.
بنابراین از مجموع کلمات مترادف ،همنشین و متضاد ظن قرینهای محکم بر حمل آن بر یقین
یافت نشد ،بلکه قرائن با معنای گمان همراهی میکنند .پس حمل آیات بر معنای اصلی ظن
یعنی گمان مانعی ندارد و بلکه مطابق اصل اصالت قرآن است.
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