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اعتبارسنجی
 تراکم ظنون در فرایند 

استنباط

اعتبارسنجی تراکم ظنون در فرایند استنباط1
مهدی خطیبی2

چکیده
بر اســاس دیدگاه غالب در بین اصولی ها مواد قابل استناد در فرایند استنباط منحصر در 
ادلۀ قطعی و برخی از ظنون اســت که حجیتشــان به دلیل خاص اثبات شده است و سایر 
ظنون تنها می توانند نقش مؤید را در فرایند استنباط ایفا کنند و هرگز دلیل مستقل محسوب 
نمی شوند. در این نوشتار با روش تحلیلی- اجتهادی نشان داده می شود حتی با عدم پذیرش 
دلیل انسداد، استفاده از ظنون ضعیف، در فرایند استنباط امکان پذیر است و در آثار بزرگانی 
چون شــیخ انصاری عملیاتی شده است. فرضیۀ تحقیق آن است که تراکم ظنوِن ضعیف، 
مرتبــۀ  باالتری از معرفت را ایجاد می کند که به لحاظ فقهی و اصولی حجت اســت. البته 
اثبات این راهِ میانه، متوقف بر پاســخ به دو پرســش اساسی اســت. اول آن که آیا به لحاظ 
معرفت شــناختی امکان شکل گیری یک معرفت با درجۀ تصدیق باال از تراکم معرفت های 
با درجۀ تصدیق پایین وجود دارد؟ دوم آن که آیا چنین معرفتی حجیت دارد؟ نتیجۀ تحقیق 
حاکی از آن است که در استنباط مبتنی بر تراکم ظنون، امکان شکل گیری معرفت در سه 
سطح قطع، اطمینان و ظن هم تراز با ظنون خاص وجود دارد. با توجه به حجیت ذاتی قطع 
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و حجیت عرفی اطمینان، در صورتی که تراکم ظنون سبب حصول قطع یا اطمینان گردد، 
نتیجۀ اســتنباط معتبر خواهد بود؛ اما اگر حاصــل تراکم ظنون، ظن هم تراز با ظنون خاص 
باشــد، اعتبار چنین ظنی بر مبنای مشــهور فقها محّل تأمل است. در صورت اثبات اعتبار 

تراکم ظنون، نقش آن در اسالمی سازی علوم انسانی بی بدیل خواهد بود. 
کلیدواژه ها: تراکم ظنون، تجمیع قرائن، استقرای فقهی، حجیت ظنون ضعیف، استنباط.

بیان مسئله
بر اســاس قواعد علم منطق، اگر یک اســتدالل به لحاظ شــکلی غلط باشد یا 
مواد آن معلوم الکذب باشــد، استدالل باطل اســت و نتیجه، مشتمل بر هیچ ارزش 
معرفت شناختی نیست، اما اگر مواد اســتدالل  معلوم الکذب نباشند، استدالل باطل 
نیست؛ اگرچه نتیجه، تابع اخّس مقدمات است؛ یعنی اگر مقدمات مفید درجه  خاّصی 
از ظن باشــد، نتیجه نیز مفید همان درجه از ظن خواهد بــود )رک: مصباح، 1390، 21(.

ارزش معرفت شــناختی یک معرفت غیر از حجیت آن اســت. بر اساس دیدگاه 
مشهور مبنی بر انفتاح باب علم و علمی، فقط ظن خاص حجت است و سایر ظنون 
هر چند به لحاظ معرفت شناختی فاقد ارزش نباشند، فقط می توانند به عنوان مؤید در 

فرایند استنباط نقش ایفا کنند.
نوشــتار حاضر به بررســی این پرســش می پردازد که با فرض انفتاح باب علم و 
علمی، آیا می توان نقش ظنون ضعیف را از حّد تأیید باال برد و آن ها را به مســتندات 
شــرعی تبدیل کرد؟ فرضیۀ تحقیق آن است که در فرایند استنباط، امکان استفاده از 
این ظنون به عنوان دلیل مســتقل وجود دارد. این دیدگاه اگر اثبات شــود، عالوه بر 
تأثیری که در حوزه استنباط فقهی دارد، استنباط نظریه های اسالمی را در حوزۀ علوم 

انسانی متحّول می کند.

پیشینه
برای تراکم ظنون به صورت اختصاصی پیشینه ای یافت نشد، اما در برخی مباحث 

فقهی و مسائل اصولی می توان بحث های مشابه آن را شناسایی کرد.
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حکمت نیا )1385( در مقالۀ »مذاق شرع در کیفیت و اعتبار« به این نتیجه رسیده 
است که فقها در بررسی مسائل فقهی و احکام شرعی گاهی از تجمیع ادله و بررسی 
قرائــن موجود در آن به یک نتیجــه و درک خاص از ادله و نصوص می رســند که 

موجب اطمینان نوعی می شود. 
عندلیب و ستوده )1391( معتقدند مذاق شریعت فهمی نو در کشف ارادۀ شارع 
و مالک احکام اســت که از رهگذر استظهار جمعی قرائن و شواهد آن سان که هر 

یک مؤید دیگری باشد، به دست می آید )عندلیب و ستوده، 1391، 122(.
اصطالح »حســاب احتماالت« که شــهید صدر برای اولین بار در مباحث علم 
اصول مطرح نمود و آن را مبنای توجیه برخی از مباحث علم اصول همچون اجماع و 
تواتر قرار داد، مبتنی بر تراکم ظنون است. ایشان حساب احتماالت را مبنای عام دلیل 

استقرایی می داند )صدر، 1417، 33/1(.

مفهوم تراکم ظنون
برخـالف انسـدادی ها کـه از مطلـق ظنـون در فرایند اسـتنباط اسـتفاده می کنند 
)میـرزای قمـی، 1378،  447(، مشـهور اصولی هـا از میـان ادلـۀ ظنـی، آن دسـته را کـه 
به دلیـل خـاص حجیتشـان ثابت شـده، معتبـر می دانند و سـایر ظنون فقـط می توانند 
بـه عنـوان مؤیـد اسـتدالل ذکـر شـوند)انصاری، 1428، 585/1(. مبنـای دیگـر نه چندان 
امـا  باطـل اسـت،  ادلـۀ معلوم الکـذب  بـه  اسـتدالل  مشـهور آن اسـت کـه فقـط 
ادلـه ای کـه کذبشـان ثابـت نشـده باشـد، حتـی اگـر ضعیـف باشـند، می تواننـد در 
مقـام اسـتنباط مـورد اسـتفاده قـرار گیرند. البتـه اعتبار چنین اسـتنباطی منـوط به آن 
اسـت کـه اسـتدالل های این چنینـی متعـدد شـود و معرفـت به دسـت آمـده تقویـت 
گـردد و بتوانـد بـه درجـه ا ی برسـد کـه حجـت باشـد. بـه این شـیوه اسـتدالل که با 
گـردآوری قرائـن و شـواهدیـ  کـه به تنهایـی اعتبار کافـی ندارندـ تالش می شـود به 
یـک معرفـت معتبر دسـت یافت، تراکم ظنون اطالق می شـودمنبع مکتـوب ندارد و 
مشـهور در لسـان فقها معاصر اسـت. برای اثبات فرضیه، باید به دو پرسـش اساسـی 
پاسـخ داد: اول آن کـه آیـا بـه لحـاظ منطقـی امـکان ارتقـای درجـۀ  معرفـت وجـود 
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دارد؟ دوم آن کـه بـا فـرض ارتقـای درجـۀ معرفـت به دسـت آمده از ظنـون ضعیف، 
چـه دلیلـی بـر حجیـت آن وجـود دارد؟ در ادامه به پاسـخ این دو پرسـش پرداخته و 

در نهایـت، مـواردی از کاربـرد تراکـم ظنـون را در فقـه و اصـول ذکـر می کنیـم.

تعریف ظن
جوهری ظن را بی نیاز از تعریف دانســته و می نویسد: »الظن معروف« )جوهری، 
1410، 2160/6(، امــا بســیاری دیگر از لغویان ظن را به معنای علم و شــک دانســته و 
شــواهدی از قرآن و لغت بر آن آورده اند )صاحب بن عبــاد،  12/10؛ ابن فارس، 1404، 462/3؛ 
فیومــی، بی تــا،  386/2؛ طریحی، 1416، 279/6(. یکــی از محققان معاصر بعد از نقل اقوال 
لغویان و بررســی آیات مورد استناد آنان می نویسد: »معنای اصلی ظن عبارت است 
از اعتقاد ضعیفی که به دلیل قاطعی مســتند نشده باشد؛ چه حق باشد، و چه باطل؛ 
این ماده در قرآن به معنای یقین یا شک به کار برده نشده است؛ حتی می توان گفت 
استعمال آن به معنای یقین و شک صحیح نیست مگر به صورت مجازی«)مصطفوی، 

.)179/7  ،1402
راغب اصفهانی در تعریف دقیق تری می گوید: »ظن اسم است برای آن معرفتی 
که از طریق اماره حاصل شــده باشــد و اگر تقویت شود به حد علم می رسد و اگر 
تضعیف شود از حد توهم پایین تر نمی آید.« )راغب، 1412، 539(، روشن است که منظور 
از توّهم در اینجا اقّل مراتب ظن است، نه این که منظور کمتر از شک باشد؛ چه آن که 

در این صورت ظن به نقیض حاصل شده است.
صدرالمتألهین در تفســیر ظن می گوید: »ظن عبارت اســت از اعتقاد راحج؛ و 
درجــات آن به لحاظ قوت و ضعف متفاوت اســت و گاهی به قوی ترین درجه آن، 

علم گفته می شود.« )صدر المتألهین، 1981،  518-517/3(.
بســیاری از اصولیان با عبارت های گوناگــون به تعریف ظن پرداخته اند. عصاره 
این تعاریف چنین است: »ظن اعتقاد راجحی است که احتمال خالف در آن وجود 
دارد« )آشــتیانی، 1429،  12/1؛ تبریــزی، 1369، 8؛ مجاهد، 1296، 452؛ میــرزای قمی، 410/1378؛ 

عثمان، 1423، 202(.
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یکـی از محققـان معاصـر در مـورد این معنای شـایع در بین اصولیان می نویسـد: 
»بـدون شـک افـکار اصولیـان از برخـی مفاهیـم فلسـفی تأثیـر پذیرفتـه اسـت و 
اصطالحـات آن دو در هم آمیخته شـده اسـت... مثاًل اصطالح ظـن در زبان عربی 
و قـرآن بـه معنای اعتقادی اسـت که مسـتند به دلیلی نیسـت؛ لکن بر اسـاس ترجمه 
همیـن کلمـه از متـون فلسـفی یونان بـه اعتقاد راجح تغییـر معنی پیدا کرده اسـت.« 

)سیستانی، 1414، 58(.
به نظـر می رسـد ظـن در علـوم مختلف بـه صور گوناگونی تعریف شـده اسـت؛ 
تهانـوی در کشـاف، معنـای اصطالحـی ظـن در علـوم گوناگـون را چنیـن آورده 

است:
»برخی معتقدند ظن و شــک و وهم به لحاظ لغــوی فرقی با هم ندارند. ظن از 
منظر فقها به معنی تردید بین دو امر اســت، چه مساوی باشند و چه یکی بر دیگری 
ترجیح داشته باشد؛ متکلمان شک را تجویز یکی از دو امر که یکی بر دیگری مزیت 
ندارد و ظن را تجویز یکی از دو امر که یکی ارجح از دیگری اســت، دانســته اند و 
مرجوح طبق آنچه که در تیســیر القاری فی علم القرائة آمده وهم نامیده شده است. 
در شرح تجرید ظن ترجیح یکی از طرفین نفی و طرف اثبات دانسته شده به گونه ای 
که در نفس صاحب ظن طرف دیگر به کلی از بین نرفته اســت و این غیر از اعتقاد 
به رجحان یک طرف اســت. اعتقاد به رحجان گاهی جزمی اســت بر خالف ظن؛ 
ظن، اعتقاد راجح بدون جزم است؛ لذا شدت و ضعف می پذیرد. و طرفین آن علم 
و جهل هستند لذا و برخی از ظنون از برخی دیگر قوی تر هستند. اما اینکه گفته شده 
»ظن ادراکی اســت که احتمال نقیض نیز در آن می رود« منظور آن است که بالقوة 
چنین ویژگی دارد ... ظن از منظر منطقیان عبارت است از تردید راجح غیر جازم.« 

)تهانوی، 1996،  1154-1153/2(.
در جمع بنــدی معنای ظن می تــوان گفت اگرچه ممکن اســت ظن در لغت یا 
اســتعمال قرآنی به معنای دیگری باشد، در اصطالح علوم گوناگون نظیر فقه، اصول 
و فلســفه به معنای اعتقاد راجح است که شدت و ضعف می پذیرد و احتمال نقیض 

آن نیز منتفی نیست.
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اعتبار  سنجی تراکم ظنون به لحاظ منطقی
اســتنباِط مبتنی بر تراکم ظنون اگرچه دقیقًا استقرای منطقی نیست،1 بی شباهت 
بدان نمی باشد و در هر دو، معرفت به دست آمده با تکرار مشاهدات و احصای قرائن 
به تدریج تقویت می شود؛ بنابراین، می توان از مبانی منطقی استقرا برای تبیین امکان 

و کیفیت تراکم ظنون استفاده نمود. 
استدالل استقرایی به استداللی اطالق می شود که دایرۀ نتیجه وسیع تر از مقدمات 
باشد؛ بر خالف قیاس که در آن، نتیجه و مقدمات، به لحاظ مصادیق و افراد منطبق 
بر هم هســتند )خســروپناه، 1383، 31(. همچنین گفته می شــود در قیــاس نفی نتیجه  
به دســت آمده مستلزم تناقض است، ولی در استقرا چنین نیست؛ چه بسا مثاًل انبساط 
ناشــی از حرارت فقط در مصادیق مورد بررســی صادق بوده، حکم کلی دربارۀ آن 
خطا باشد )خسروپناه، 1383، 31(؛ از این رو، بسیاری از اندیشمندان تالش نموده اند وجه 
مقبولی برای یقین آور بودن استقرای ناقص ارائه کنند. شهید صدر در کتاب األسس 
المنطقیة لإلستقراء ضمن نقد مبانی منطق احتماالت و فلسفۀ علم با طرح رویکردی 
تحت عنوان »رویکرد ذاتی«2 سعی در اثبات اعتبار استقرا می کند )صدر، 1424، 155(. 
رویکرد ذاتــی در برابر رویکرد عقل گرایان و تجربه گرایان قــرار دارد. تجربه گرایان 
معتقدند تجربه تنها راه کسب معرفت است و انسان، فاقد هر نوع بینش پیشین و عقلی 
اســت. در مقابل، عقل گرایان معتقدند برخی از معارف اساسی بشر، پیشینی است. 
البته صاحبان هر دو دیدگاه معتقدند زایش معرفت جدید مبتنی بر توالد موضوعی و 
حقیقی می باشد. منظور از »توالد موضوعی« آن است که از ضمیمه شدن معلوم به 
معلوم، علم جدید حاصل می شــود؛ برای مثال، از ضمیمه کردن قضیه »عالم متغیر 
اســت« به قضیه »هر متغیری حادث اســت« قضیه »پس عالم حادث است« پدید 
می آید که یک علم جدید اســت. اما به اعتقاد شــهید صدر راه دیگری برای زایش 
معرفت وجود دارد و از آن به »توالد ذاتی معرفت« تعبیر می کند؛ بدین معنا که عالوه 

1. در استقرا حکم جزیی به کل تعمیم داده می شود؛ اما در تراکم ظنون تعمیمی در کار نیست.
2 . تعبیر شهید صدر »المذهب الذاتی« است. واژۀ ذاتی از کلمۀ ذات به معنای نفس است و شاید بتوان آن را به رویکرد 
نفسانی نامید. دلیل این نام گذاری آن است که به اعتقاد شهید صدر در رویکرد ذاتی نفس انسان به یقین نائل می شود )رک: 

صدر، 160/1424(.
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بر انضمام معلوم به معلوم، ضمیمه شدن علم به علم نیز می تواند سبب زایش معرفت 
جدید شود )صدر، 1424، 160(. البته شهید صدر معتقد است توالد ذاتی متوقف بر گذار 
از مرحلۀ توالد موضوعی اســت. در این مرحله، شواهد خارجی )مبررات موضوعی( 
درصد احتمال را باال می برد، اما به حّد یقین نمی رســد. سپس در مرحلۀ توالد ذاتی 
احتمال تراکم یافته به یقین تبدیل می شود )صدر، 1424، 168(. برای روشن شدن بحث 

هر یک از مراحل توالد موضوعی و توالد ذاتی را در قالب مثال از نظر می گذرانیم.

استقرا در مرحلۀ توالد موضوعی
شــهید صدر تطبیقات چهارگانه ای را برای توضیــح این مرحله ارائه می کند. در 
این مجال، صرفًا به تطبیق اول ایشــان در قالب یک مثــال1 می پردازیم. فرض کنید 
می خواهیم علت بروز مشــکالت تنفســی را که در شهر شــایع شده، بررسی کنیم. 
به جهت ساده ســازی، فرض می کنیم بروز عالیم بیماری معلــول یکی از دو عامل 
( اســت. این دو  1

2 »آلودگــی هوا« و »ورود ویروس به بدن« با احتمال مســاوی )
عامل جانشــینی ندارند و فقط یکی می تواند منشــأ بیماری باشد. سپس وارد مرحلۀ 
جمع آوری مشاهدات می شویم. اگر در دو مشاهدۀ نخست، افراد مورد آزمایش، به 
محض قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا دچار مشــکل شوند، چهار فرض متصور 
است: فرض اول این که همزمان با آلودگی هوا، ویروس نیز به هر دو بیمار منتقل شده 
اســت. فرض دوم آن که در هیچ کدام از دو مشــاهده، ویروسی منتقل نشده است. 
فرض سوم آن که همراه با آلودگی هوا ویروس به فرد اول منتقل شده، ولی به فرد دوم 
منتقل نشــده اســت. فرض چهارم نیز عکس فرض سوم است. طبق سه فرض اخیر 
عاملیت ویروس برای ایجاد بیماری قطعًا منتفی اســت؛ چون در مواردی بدون آن که 
ویروسی منتقل شــود، بیماری ایجاد شده اســت. فقط طبق فرض نخست احتمال 
این که ویروس علت بیماری باشد، وجود دارد و در آن مورد نیز دقیقًا مشخص نیست 
که علت بیماری حتمًا ویروس باشد و ممکن است آلودگی هوا عامل بیماری باشد؛ 

1. مثال از نگارنده است.
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بنابراین، در این دو آزمایش با توجه به چهار حالت مفروض، احتمال عاملیت ویروس 
1 است و در مقابل، احتمال عاملیت آلودگی هوا در مجموع  

8 برای ایجاد بیماری تنها 
7 است. 

8
حال اگر در آزمایش ســوم نیز فرد ســوم با بروز آلودگی هوا بیمار شود، احتمال 
1 کاهش 

15 افزایش می یابد و احتمال عاملیت ویروس به 16
عاملیــت آلودگی هوا به 16

می یابد. اگر تعداد آزمایش ها به ده مورد برســد و در تمامی موارد به محض آلودگی 
1 خواهد بود. در مقابل، 

هوا بیماری ایجاد شــود، احتمال عاملیت ویروس فقط 2048
2047 خواهد بود )رک: صــدر، 1424، 314(. بنابراین در 

2048 احتمال عاملیت آلودگــی هوا
مرحلــۀ توالد موضوعی، یک طرف احتمال مرتب تقویت می شــود، اما به حّد یقین 

نمی رسد )صدر، 1424، 168(.

استقرا در مرحلۀ توالد ذاتی
به اعتقاد شهید صدر اگر در یک استقرای ناقص، نتایج تجربی حاکی از تجمع 
احتمال در یکی از اطراف علم اجمالی باشــد، امکان تبدیل آن به یقین وجود دارد. 
وی در تبیین فرایند تبدیل این احتمال بزرگ به یقین ابتدا به تقسیم بندی یقین پرداخته 
و آن را به سه قسم منطقی، ذاتی و موضوعی تقسیم می کند. یقین منطقی، یقینی است 
که خالف آن محال است، اما در یقین ذاتی و موضوعی، خالف یقین محال نیست. 
دیگر این که یقین موضوعی مبتنی بر مقدماتی است که نوعًا انتظار حصول یقین از آن 
مقدمات می رود،  بر خالف یقین ذاتی که یقینی بی پایه است که در علم اصول از آن 

به قطع قّطاع تعبیر می شود )صدر، 1424، 412-410(.
شــهید صدر در ادامه به بررســی ایــن مطلب می پردازد که در اســتقرای ناقص 
کدام یک از این ســه نوع یقین حاصل می شــود. ایشان معتقد است استقرای ناقص 
نمی توانــد مفید یقین منطقی باشــد؛ چون وقوع نقیض نتیجه در آن محال نیســت. 
همچنین اســتقرا ممکن است برای عّده ای یقین آور باشــد، اما این یقین ذاتی است 
و ارزش معرفت شــناختی ندارد. به اعتقاد ایشان استقرای ناقص می تواند مفید یقین 

موضوعی باشد که به لحاظ معرفت شناختی هم ارزشمند است.
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حال ســؤال اساسی این اســت که در مثال آلودگی هوا و انتقال ویروس، چگونه 
می توان احتمال قوی نسبت به صدق را نتیجه به یقین تبدیل کرد. این تبدیل مستلزم 
نادیده گرفتن احتمال کمتر )عاملیت ویروس( و از بین رفتن علم اجمالی است؛ با این 
فرض اولیه که علم اجمالی به عاملیت یکی از دو عنصر آلودگی هوا و ویروس، تنافی 
دارد؛ برای مثال، اگر بدانیم یک جلد از کتاب های یک کتاب فروشــی با صد هزار 
جلد کتاب به صورت ناقص چاپ شده است، چنانچه کتابی از آنجا خریداری کنیم 
1 است و در مقابل، احتمال کامل بودن آن 99999 

100000 احتمال ناقص بودن آن 
برابر ناقص بودن آن اســت. در چنین مــوردی نمی توان احتمال کوچک تر را نادیده 
گرفت و نسبت به سالم بودن کتاب یقین حاصل کرد. چون با نادیده گرفتن احتمال 
کوچک تــر علم اجمالی نیز از بین می رود، در حالی که هیچ دلیلی بر نادیده گرفتن 
آن نداریم. این مشــکل در هر جایی که علم به وقوع یک پدیده در بین پدیده های 
بی شمار داشته باشیم، وجود دارد و الینحل است و امکان دستیابی به یقین موضوعی 

در چنین مواردی وجود ندارد )صدر، 1424، 426(. 
در مواردی که اطراف علم اجمالی دایرمدار وجود و عدم است )مانند مثال پیشین 
که در آن یکی از دو عامل آلودگی هوا یا ورود ویروس علت بیماری است و هر کدام 
که علت باشد، دیگری از دور خارج می شود( می توان دو علم اجمالی را تصور کرد 
که تجمع احتمال حول یکی از اطراف علم اجمالِی دوم، ســایر اطراف علم اجمالی 
اول را از دور خارج می کند؛ مثاًل در مثال بروز عالئم بیماری، دو علم اجمالی قابل 
تصور است؛ علم اجمالی اول مربوط به قبل از آزمون است و بر اساس آن علم داریم 
کــه علت بروز عالئم بیماری یکی از دو عامل آلودگــی هوا یا ورود ویروس به بدن 
است. در این علم اجمالِی اولیه، احتمال این که هر یک از این دو عامل علت بیماری 
1  است. علم اجمالی دوم بعد از ده مرتبه آزمون حاصل شده که بر 

2 باشــند برابر با 
2047 و احتمال عاملیت 

2048 اساس آن احتمال عاملیت آلودگی هوا برای بیماری برابر با 
1 است )ر.ک: صدر، 1424، 314(. یعنی احتمال در یک طرف علم 

ویروس برابر با  2048
اجمالِی دوم تجمع نموده است. حال با احتمال تجمع یافته در یک محور که مربوط 
به علم اجمالی دوم اســت احتمال عاملیت ویروس که یکی از اطراف علم اجمالی 
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اول بــود، از بین می رود )صدر، 1424، 430(؛ بدین ترتیب، نتیجه اســتقرا، حصول یقین 
موضوعی نسبت به عاملیت آلودگی هواست. 

البته نظریۀ شهید دربارۀ حصول یقین استقرای ناقص، از سوی برخی مورد انتقاد 
قرار گرفته اســت )مصباح یزدی، 1405، 370؛ خســروپناه، 1383، 51(، امــا آنچه ظاهرًا مورد 
پذیرش همه واقع شــده، امکان ارتقای درجۀ معرفت به واســطۀ تراکم احتماالت در 
اســتقرای ناقص است. مسئله ای که شهید صدر غالب معارف بشری را مبتنی بر آن 

می داند )صدر، 1424، 163(.

حجیت ظنون غیرمعتبر متراکم از منظر شرع
برخی از اصولی ها با این استدالل که ظنون ضعیف )غیر معتبر( حجت نیستند و 
لذا انضمام آن ها به یکدیگر نمی تواند اثری داشته باشد، حجیت ظنون متراکم را رد 
می کنند. محقق خویی دربارۀ جبران ضعف ســند روایت با عمل مشهور می گوید: 
»شــهرت نســبت به روایت مانند قرار گرفتن سنگ در کنار انســان است )کنایه از 
بی اثر بودن عمل مشــهور در ایجاد حجیت(؛ لذا باید خــود خبر را دید؛ اگر جامع 
شرایط حجیت بود، بدان عمل می شود وگرنه ضمیمه شدن غیر حجت به غیر حجت 

نمی تواند منجر به حجیت شود.« )خویی، بی تا، 6/1(.
اما این استدالل به دلیل آن که بر محور حجیت قوام یافته، مخدوش می باشد؛ زیرا 
ادعا آن است که انضمام ظنون ضعیف به یکدیگر باعث شکل گیری مرتبه ای قوی 
از ظن می شــود، نه آن که از انضمام چند الحجت، حجت حاصل می شود. مفهوم 
حجیت یک مفهوم انتزاعی اســت که از نگاه اثباتی شــرع به دلیل، انتزاع می شــود؛ 
آنچه که در واقعیت بیرونی وجود دارد ظن اســت که درجه ای از معرفت می باشد نه 
حجیت که انتزاعی از واقعیت بیرونی است. این مسئله نظیر آن است که گفته شود از 
انضمام چند غیر ُکّر )آب کمتر از 384 لیتر( ُکّر حاصل نمی شود؛ آنچه در خارج با 
هم ضمیمه می شود، آب است نه »ال ُکّر«؛ لذا اگر دو ظرف آب که هر کدام حاوی 
192 لیتر آب است، به هم ضمیمه شود با این که هر کدام به تنهایی »ال ُکّر« هستند، 

از انضمام آن ها به یکدیگر »ُکّر« حاصل می شود. 
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در بحث تراکم ظنون نیز آنچه به هم ضمیمه می شــود، ظن است نه »الحجت«؛ 
ایــن ظنون هرچند به تنهایــی اعتبار کافی ندارند، اما معلوم الکذب نمی باشــند و به 
لحاظ معرفت شــناختی بی اعتبار محض نیســتند؛ بنابراین، باید بین دلیل ضعیف و 
معلوم الکذب فرق گذاشــت؛ به تعبیر دیگر، در این اســتدالل بین ارزش شــرعی و 
ارزش معرفت شناختی ظنون ضعیف )غیر معتبر( خلط شده است؛ چه ارزش شرعی 
یــک دلیل به معنای حجیت آن اســت که دائرمدار وجود و عدم اســت، اما ارزش 
معرفت شــناختی دلیل، مفهومی مشکک اســت و قابلیت درجه بندی و ارتقا دارد. 
معرفت به دســت آمده به سبب تراکم ظنون ممکن است در سطح قطع یا اطمنیان یا 
یک ظن قوی که هم ســطح با ظنون خاص است باشد. حال باید دید چنین معرفت 

ارتقا  یافته ای حجت است یا نه؟

حصول قطع به سبب تراکم ظنون
اگر تراکم ظنون منجر به حصول قطع شود ـ  همچنان که واقع شده و در مباحث 
آتی نمونه هایی از آن ذکر می شودـ  بی تردید حّجت خواهد بود؛ چرا که حجیت قطع 

ذاتی است )انصاری، 1428، 29/1(. 
 

حصول اطمینان به سبب تراکم ظنون
در علم اصــول راجع به اطمینان و حجیت آن بحــث چندانی صورت نگرفته 
اســت. حتی جایگاه اطمینان در تقسیم بندی حاالت مکلف به قطع، ظن و شک 
و این که نوعی علم اســت یا ظن قوی، چندان روشن نیست. محقق ثانی به وجود 
چنین اختالفی دربارۀ اطمینان اشــاره کرده، می گوید: »همه اتفاق نظر دارند که 
در فروع دین حصول اطمینان کافی اســت؛ چه بدان نام علم گذاشــته شــود یا نام 
ظن.« )کرکی، 1396، 301(. از عبارات اوثق الوســائل استفاده می شود که اطمینان نه 
علم است و نه ظن، بلکه مرتبه ای بین این دو است )تبریزی، 1369، 61(. محقق مراغی 
اطمینــان را مرتبه ای از علم تلقی کــرده و آن را علم عادی )در مقابل علم برهانی( 
می نامد )مراغی، 1417،  202/2(، اما محقق خراســانی به صراحت اطمینان را از مراتب 
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ظن برمی شمرد )خراسانی، 1409، 322(.
البته بــا تمام اختالفی که درباره ماهیت اطمینان وجود دارد، نکتۀ اتفاقی در این 
مرتبه از معرفت، تفسیر آن به سکون نفس و آرامش خاطر و فقدان تردد است )انصاری، 
1383ش، 236/3؛ مجاهد، 1296، 33؛ نائینی، 1352،  340/2(.  بر همین اساس، می توان جایگاه 
اطمینــان را تعیین نمــود و گفت: در علم اصول قطع به مرتبــه ای از معرفت اطالق 
می شود که احتمال خالف نزد صاحب معرفت صفر باشد؛ اعم از این که در واقع هم 
چنین باشد یا نه؟ از این رو، بسیاری از اصولیان قطع را غیر از یقین منطقی می دانند. 
در یقین منطقی هم ارتباط با ُمدرِک لحاظ شده و هم ارتباط با واقع )حسین زاده، 1393، 
77(، اما در قطع، مطابقت با واقع لحاظ نشده؛ لذا قطع اعم از این که مطابق واقع باشد 
یا نباشــد، حجت است. بنابراین قطع و یقین اصولی همان قطع و یقین روان شناختی 

است )رک: صدر، 1424، 412-415؛ هدایی و حمیدی، 1396، 135-132(.
در مقابل، ظن مرتبه ای از معرفت اســت که احتمال خالف نزد صاحب معرفت 
ظنی صفر نباشــد )میرزای قمی، 1378، 410(؛ بنابراین، کســی که نسبت به مسئله ای ظن 
دارد، اگر چه ممکن است به ظن خود ترتیب اثر دهد، در عین حال احتمال خالف 
واقع بودن آن را نیز در نظر دارد؛ به عبارتی، تردید درونی همچنان وجود دارد، اما چون 
به لحاظ عقلی ترجیح با طرف مظنون است، به آن ترتیب اثر می دهد؛ بنابراین، عمل 
به طرف راحج نه به دلیل نادیده گرفتن احتمال طرف مرجوح، بلکه به دلیل ترجیح 

عقلی طرف راجح است.
بــا توجه به ویژگی های قطع و ظن و با توجه به این که ویژگی اساســی اطمینان، 
سکون نفس است، اطمینان وصف مرتبه ای از معرفت است که در آن احتمال خالف 
صفر باشد یا آنقدر ناچیز باشد که از نگاه عقال نادیده گرفته شود؛ بنابراین، هم علم 
اطمینان آور اســت و هم ظنی که احتمال خالف در آن بسیار اندک باشد و کالعدم 
تلقی گردد. در ظن غیراطمینانی احتمال خالف جدی است و به گونه ای نیست که 
بتوان آن را نادیده گرفت. محقق مراغی در تفسیر ظن می گوید: »ظن معرفتی است 
که در آن احتمال خالف یک احتمال واضح و قابل اعتنا نزد عقالست و چنین ظنی 

با اطمینان قابل جمع نیست« )مراغی، 1417،  202/2(.
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شیخ انصاری نیز دقیقًا به بنای عقال در نادیده گرفتن احتمال خالف در اطمینان 
اشاره کرده، آن را مرتبه ای می داند که احتمال خالف آن قدر ناچیز باشد که کالعدم 

تلقی شود )انصاری، 1428،  366/1(.
محقــق نراقــی در جایی به مناســبت از علم عرفی ســخن به میان مــی آورد که 
خصوصیات اطمینان را به معنایی که بیان شد دارد؛ یعنی ظنی که احتمال خالف در 
آن کالعدم تلقی می شــود. ایشان می گوید: »علمی که در امور شرعی بدون نیاز به 
دلیل و برهان حجیت دارد، علم عادی اســت و آن معرفتی است که از نظر عرف و 
اکثریت مردم به احتمال خالفش توجهی نمی شود؛ علم در امور شرعی آن است که 
از نگاه متعارف مردم و عادت های آن ها احتمال خالف در آن داده نشــود نه آن که 
خالف آن اصاًل محتمل نباشد، یا عقل احتمال خالف را تجویز نکند یا خالف آن 

محال عقلی شمرده شود« )نراقی، 1417، 435(.
حاصــل آن که اطمینان مرتبه ای از ظن یا علم عرفی اســت کــه در آن، احتمال 
خــالف اگرچه وجود دارد، به دلیل ناچیز بودنش، مورد توجه عقال نیســت و از آن 

تلقی کـأن لم یکـن دارند.

حجیت اطمینان
دربارۀ حجیت اطمینان نیز عالوه بر اجماعی که محقق کرکی ادعا نموده )کرکی، 
1396، 301(، می توان به بنای عقال استناد کرد؛ بدین بیان که عقال در امور عادی خود 
به اطمینان عمل می کنند و این سیره بدون شک در منظر و مرآی ائمهبوده و از آن 
ردعی نشــده است. شهید صدر نیز اجمااًل بنای عقال را در حجیت اطمینان پذیرفته 

است )صدر، 1421، 156(.
بـه نظـر می رسـد کسـانی کـه اطمینـان را علم عرفـی یا علـم عـادی نامیده اند، 
همیـن وجـه را در نظـر داشـته اند؛ یعنـی علـم بـودن آن، حاکـی از حجیـت آن و 
عرفـی بـودن آن بیانگـر وجـه حجیـت آن اسـت؛ به عبـارت دیگـر، حجیـت علـم، 
ذاتـی اسـت و حجیت اطمینـان، عرفی و مبتنی بر بنای عقالسـت )حسینی شـاهرودی، 

.)300 ،1385
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حصول ظن قوی به سبب تراکم ظنون ضعیف 
حجیت معرفت حاصل از تراکم ظنون که هم ســطح ظنــون خاص یا قوی تر از 
آن ها باشــد اما به حد قطع و اطمینان نرسد، مورد اختالف است. برخی معتقدند هر 
ظنی که به لحاظ مرتبه با ظنون خاص برابری کند یا از آن ها قوی تر باشــد، به قیاس 
مساوات یا قیاس اولویت حجت است؛ همچنآن که دربارۀ شهرت فتوایی گفته شده 
که ظن حاصل از آن از ظن حاصل از خبر واحد قوی تر بوده و به حجیت ســزاوارتر 
است )مجاهد، 1296، 480(. البته شیخ و بسیاری دیگر از اصولیان استدالل مزبور را مورد 
مناقشــه قرار داده و گفته اند: مالک حجیت خبر واحد افادۀ ظن نیســت تا به قیاس 
اولویت بتوان شــهرت فتوایی را نیز حجت نمود. حتی اگر حجیت آن از باب افادۀ 
ظن باشد، اولویت شهرت فتوایی نسبت به خبر واحد یک اولویت ظنی است، حال 
آن که قیاس اولویت در صورتی مفید فایده اســت که اولویت، قطعیه باشــد )انصاری، 

1428،  232/1؛ خراسانی ، 1409، 292(. 
ممکن اســت گفته شود اشکال شــیخ مبنی بر این که مالک حجیت خبر واحد 
افادۀ ظن نیســت، با سخن اصولیان که امارات را از باب کاشفیت حجت می دانند، 
همخوانی ندارد. توضیح آن که حجیت خبر واحد یا متکی به بنای عقالست یا از ادلۀ 
لفظی نظیر آیۀ نبأ اســتفاده می شــود. در صورت نخست مناط حجیت آن کشف از 
واقع است؛ از این رو، امارۀ عقالیی به شمار می رود نه اصل عقالیی. در صورت دوم، 
باز هم به مناط کشــف از واقع حجت شده است نه آن که مانند استصحاب تعبدی 
باشد. پس طبق دلیل عقلی و نقلی مناط حجیت خبر واحد کاشفیت از واقع است و 
کاشفیت یک دلیل از واقع یا ظنی است یا قطعی. پس اگر کشف واقع در خبر واحد 
قطعی نباشد، دست کم ظنی است. پس چرا شیخ مالک بودن افادۀ ظن در حجیت 

خبر واحد را انکار نمود؟ 
سّر مطلب در شــخصی یا نوعی بودن ظن حاصل از خبر واحد است. منظور از 
ف  ظن نوعی یا ظن شأنی آن است که یک دلیل یا یک اماره بدون هیچ مؤید و مضعِّ
بیرونی برای نوع افراد بشر که به لحاظ فکری معتدل هستند، ظن آور باشد. منظور از 
ظن شــخصی همان حصول رجحان ذهنی نسبت به یکی از دو طرف احتمال است 
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که یک حالت روان شناختی است و برای صاحب ظن حاصل می شود. منظور شیخ 
از عبارت »مناط حجیت خبر واحد افادۀ ظن نیســت«، ظن شــخصی است نه ظن 
نوعی. گویا تلقی شــیخ این است که شهرت فتوائیه جزء ظنون نوعی نیست. نهایت 
آن که مفید ظن شــخصی اســت و چنین ظنی را نمی توان به خبر واحد قیاس نمود؛ 
چون حجیت خبر واحد از باب افادۀ ظن نوعی است نه ظن شخصی. ظن شخصی 
و ظن نوعی دو ســنخ جداگانه هستند و نمی توان یکی را به دیگری قیاس نمود. این 
تحلیل در برخی از آثار اصولی معاصر به صراحت بیان شــده اســت )ســبحانی ، 1424 ، 

.)189/3 
به نظر می رســد اشکال باال به حجیت شهرت فتوایی وارد نباشد. البته حجیت خبر 
واحد از باب افادۀ ظن نوعی است؛ بدین معنا که حصول ظّن شخصی و فعلی در ذهن 
شنوندۀ  خبر، شرط حجیت آن نیست؛ چه بسا به دلیل وسواس یا موانع دیگر چنین ظنی 
پدید نیاید. مهم آن است که برای نوع انسان ها هنگام شنیدن خبر چنین ظنی پدید آید. 
این بدان معنا نیست که در مثل خبر واحد، ظن شخصی نسبت به مخبٌربه برای احدی 
حاصل نمی شــود. چگونه ممکن است یک اماره به مناط ظن نوعی حجت شود، اما 
برای افراد عادی ظن شــخصی ایجاد نکند؟! اساســًا این که یک دلیل مفید ظن نوعی 
است، به دلیل آن است که برای اکثر افراد بشر مفید ظن شخصی است. البته حجیت 
شهرت فتوایی به رغم داشتن مقتضی با اشکال دیگری مواجه است که مانع از حجیت 
برخی از اقســام آن می شــود؛ این اشکال، که فتوا خارج از دایره امور حّسی و مبتنی بر 
نظر و اجتهاد است؛ لذا احتمال خطا در آن منتفی نیست و بنای عقال بر جریان اصل 
عدم خطا در امور اجتهادی و نظری نیز ثابت نیست )امام خمینی ، 1420، 453/1(. حجیت 
قول مجتهد برای مقلد نیز از باب خبرویت یا از باب رجوع عالم به جاهل است و نیاز 
بــه اجرای اصل عدم خطا ندارد؛ از این رو، شــاید تفصیلی که برخی از محققان قائل 
شده اند، واقع نگرانه تر باشد. محقق بروجردی با تقسیم مسائل فقهی به سه دسته: اصول 
متلقاة از معصومان، مسائل توضیحی و مسائل تفریعی، تصریح می کند که شهرت 
فتوایی در قســم اول حجت است؛ چون این شهرت در بین متقدمان شکل می گیرد و 

مبتنی بر اجتهاد و رأی و نظر نیست )بروجردی، 1417، 297(.
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بنا بر مبنای کسانی که قائل به حجیت شهرت فتوایی هستند  ـ  چه به صورت مطلق 
و چه فقط در میان متقدمان ـ اگر ظن ناشــی از تراکم ظنون قوی تر از ظن حاصل از 

ظنون معتبر باشد، به قیاس اولویت می توان حکم به حجیت آن نمود.

احصای موارد کاربرد تراکم ظنون 
بــا این که تراکم ظنون در علم اصول مورد بحث واقع نشــده، در فقه و اصول و 
حتی رجال بســیار به کار گرفته شــده اســت. در ادامه برخی از این موارد را از نظر 

می گذرانیم. 

یک: علم اصول
1. حجیت خبر متواتر

خبر متواتر خبری اســت که به سبب کثرت نقل، شــنونده نسبت به محتوای آن 
یقین کند و احتمال تبانی بر کذب نیز وجود نداشته باشد. چنین خبری را همه فقها 
و اصولیان حجت می دانند )محقق حلی، 1423، 199(. فرایند شــکل گیری تواتر مبتنی بر 
تراکم ظنون است. محقق حلی در تبیین کیفیت حصول علم در خبر متواتر می گوید: 
وقتی خبری را از کســی می شنویم، برای ما مفید ظن است. اگر آن خبر تکرار شود 
ظن حاصل نیز تقویت می شود تا این که تبدیل به علم می گردد )محقق حلی، 1423، 201(.

2. حجیت اجماع
حجیت اجماع از نگاه فقهای امامیه به دلیل کاشــفیت از قول معصوم است. 
البته در کیفیت کشــف، اقوال مختلفی وجود دارد. اجماع تشرفی، اجماع تضّمنی 
یــا دخولی و اجماع لطفی نمونه هایی از آن اســت که نوعًا در ارزیابی متأخران مورد 
پذیرش واقع نشده اســت )انصاری، 1428، 192/1(. دیدگاه صحیح در این باره دیدگاهی 
اســت که اجماع را از باب حــدس رأی معصوم حجت می داند؛ به تعبیر شــیخ 
انصاری وقتی تعداد فقهایی که در یک مسئله بدون ذکر دلیل شرعی، فتوای خاصی 
صادر کرده اند، زیاد باشد، حدس زده می شود که احتمااًل مدرکی برای آن در دست 
داشــته اند و به دست ما نرسیده اســت. حدس مزبور ابتدًا در حّد احتمال است و با 
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افزایــش تعداد فتوادهندگان به ظن و در نهایت به اطمینان و حتی یقین ارتقا می یابد؛ 
بدین گونه اجماع کاشــف از رأی معصوم می شــود )انصــاری، 1428، 192/1-202(. این 
تحلیل از اجماع منطبق بر مبنای تراکم ظنون است و نشان می دهد که شیخ، اجماع 
ل را از باب تراکم ظنون حجت می داند. شــهید صدر نیز کاشفیت اجماع از  محصَّ
دلیل معتبر شــرعی را مبتنی بر حساب احتماالت می داند که تعبیر دیگری از تراکم 

ظنون است )صدر، 1421، 160(.
3. حجیت شهرت فتوایی

قائالن به حجیت شــهرت فتوایی نیز تفســیری مشابه تفســیر اجماع ارائه کرده و 
معتقدند وقتی عده ای از فقها فتوایی داده اند و مدرکی برای آن یافت نمی شود، احتمال 
این که دلیلی در دســت آن ها بوده و به ما نرســیده اســت، مطرح می شود. با افزایش 
تعداد فتوادهندگان ظن به وجود مدرک تقویت می شــود و به حّدی می رسد که با ظّن 
ناشی از خبر واحد معتبر برابری می کند یا حتی از آن قوی تر می شود؛ در این صورت، 
به قیاس مســاوات یا اولویت حجت است. مخالفان حجیت شهرت فتوایی نیز منکر 
شــکل گیری ظن قوی تر از خبر واحد نیستند. اشــکال آن ها در این است که معلوم 
نیست حجیت خبر واحد صرفًا به دلیل افادۀ ظن باشد تا گفته شود در شهرت فتوایی، 
ظنی به مراتب قوی تر از ظن ناشی از خبر واحد شکل می گیرد )انصاری، 1428،  233/1(.

4.  جبران ضعف سند روایت با عمل مشهور
یکی از مباحث مهم در علم اصول، جبران ضعف ســند روایت با عمل مشــهور 
اســت. عمل مشهور ـ که از آن به شــهرت عملی نیز تعبیر می شود و مقابل شهرت 
روایی و فتوایی قرار می گیردـ  عبارت اســت از این که مشــهور فقها با استناد به یک 
روایت، فتوایی را صادر کرده باشند. حال اگر روایت مزبور به لحاظ سندی ضعیف 
باشد، مشهور اصولیان معتقدند عمل مشهور جابر ضعف سند آن است. محقق نائینی 
دلیل جبران ضعف سند با عمل مشهور را چنین توضیح می دهد: »شکی نیست که 
شهرت عملی جابر ضعف سند روایت و کاشف از وجود قرینه بر صدق آن است« 
)نائینی، 1352،  100/2(؛ یعنی شهرت عملیه از وجود قرائنی کشف می کند که حاکی از 
اعتبار روایت هستند. جبران ضعف سند روایت با عمل مشهور نیز از مصادیق تراکم 
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ظنون اســت؛ چون قائالن به آن، روایت ضعیف را به تنهایی قابلیت استناد نمی دانند، 
اما با انضمام عمل مشهور تراکم ظنون شکل گرفته و روایت ضعیف معتبر است.

5. حجیت روایات موثوق الصدور
مشــهور اصولیان معتقدند وثوق سندی طریقی برای احراز وثوق صدوری است، 
اما بدان منحصر نیست و می توان از راه های دیگر همچون عرضۀ کتاب بر امام و 
تأیید ایشان، وجود روایت در یکی از کتب اربعة، ذکر روایت در چند اصل و مواردی 
از ایــن قبیــل وثوق صدوری را احراز کــرد. در این زمینه در مجمــوع دوازده قرینه 
گردآوری شده اســت )ربانی بیرجندی، 1378، 150(. برخی از فقها در مواردی با استفاده 
از قرائــن، وثوق صدورِی برخی از روایات را به صورت عملی اثبات نموده اند )نجفی ، 
بی تا، 152/1؛ سبحانی 1415، 191/2(. در این مورد نیز حجیت روایات موثوق الصدور مبتنی 

بر نظریۀ تراکم ظنون است.
6. حجیت مذاق شرع

مذاق شرع اصطالح اصولی جدیدی است که در تعابیر متأخران و معاصران کم 
و بیش به کار رفته است. کاشــف الغطاء اگرچه به صراحت از اصطالح مذاق شرع 
اســتفاده نمی کند، در مقام برشمردن ادلۀ قابل استناد می گوید: »از جمله ادله قابل 
استناد در استنباط فقهی آن چیزی است که به سبب تتبع ادله و برگرفته از ذوق سلیم 
و ادراک مســتقیم به ذهن مجتهد خطور می کند به گونه ای که از مجموع ادله برای 
وی قابل فهم شده است.« )کشــف الغطاء،  بی تا، 1/ 188(. تعبیر »مجموع ادله« می تواند 
اشاره به این باشد که شکل گیری مذاق شرع امری تدریجی و مبتنی بر تراکم ظنون 
است. برخی از محققان به صراحت از شکل گیری مذاق شرع در سایه  شواهد و قرائن 

فقهی سخن گفته اند )عندلیب، 1391، 110(.

دو: علم رجال
تجمیع قرائن برای احراز وثاقت راوی

جمع قابــل توجهی از راویان احادیث، توثیق خاص و عــام ندارند. با این حال، 
دانشــمندان علم رجال با گردآوری قرائنی سعی در اثبات وثاقت آن ها نموده اند. این 



25

اعتبارسنجی
 تراکم ظنون در فرایند 

استنباط

قرائن فراوان هستند و حدود چهل مورد از آن ها توسط برخی از محققان جمع آوری 
شده اســت )دلبری، 1388، 84(. بسیاری از این قرائن فقط در صورت انضمام به هم و 
در ســایه تجمیع قرائن و از باب تراکم ظنون می توانند مفید باشــند؛ برای مثال، شیخ 
بهایی در یک بحث رجالی برای تعیین و تشخیص یک راوی از موارد مشابه پس از 
بیان وجوهی می گوید: »اکثر این ادله اگر چه به تنهایی قابل مناقشه است اما انصاف 
آن است که از مجموع آنها ظن مشرف به علم حاصل می شود« و در نهایت تصریح 
می کند: » ارزش ظن حاصل از این ادله کمتر از ارزش سایر ظنون که در علم رجال 
بدان تکیه می شود، نیست و این بر اهل فن پوشیده نیست.« )عاملی، 1414، 71(. استفاده 
از قرائن رجالی برای توثیق یا تضعیف راویان احادیث آن قدر گســترده است که سید 
مجاهد آن را در حّد اجماع دانسته، می گوید: »ما می بینیم که قائلین به حجیت خبر 
واحد از علماء شــیعه، در جرح و تعدیل راویان احادیث و موارد مشــابه آن بر ظنون 
ضعیف اعتماد می کنند؛ حتی کســانی که صرفــًا به روایات صحیحه ای که عدالت 
راویانش به شــهادت دو شاهد عادل اثبات شده باشد اکتفاء می کنند برای تشخیص 
راویان مشــترک بین عادل و غیر عادل به قرائن ظنی ضعیف اعتماد می کنند و یا در 
ترجیح روایات متعارض به قرائن بسیار ضعیف و ظنی  که دلیل خاصی بر آن وجود 
نــدارد اکتفاء می کنند و چنین عملی آنقدر رایج اســت که به مرتبه اجماع رســیده 

است.« )سید مجاهد، 1296، 480(.

سه: موضوعات احکام
تراکم ظنون در احراز موضوعات مرتبط با تکالیف شرعی

در بســیاری از مسائل شرعی تنجز تکلیف متوقف بر احراز موضوع است. برای 
احراز بعضی از موضوعات از حواس ظاهری اســتفاده می شــود؛ مثل رؤیت هالل 
و طلــوع فجر صادق. اما برخی دیگر از موضوعات با حواس ظاهری مســتقیمًا قابل 
احراز نیســتند؛ مانند عدالت. برای احراز عدالت نمی توان از حواس ظاهری استفاده 
کرد؛ چــون عدالت به معنای ایمان به خدا و پیامبر و ائمه  همراه با ملکۀ ترک 
گناهان و انجام واجبات اســت و هیچ یک از این امور قابل احراز با حواس پنج گانه 
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نیســت. به همین جهت، باید به قرائن اکتفا کرد )ســبزواری، 1413، 46/1(. این قرائن در 
ابتدا ممکن است احتماالت ضعیفی را ایجاد کند، اما با تکرار مشاهده و تأیید نتیجه 
کم کــم به درجۀ اطمینان و حتی یقین به عدالت ارتقا می یابد. همچنین تراکم ظنون 
برای احراز موضوعاتی مانند اعسار )مجاهد، بی تا، 23(، فقر )طبق نظر کسانی که صرف 
ادعای فقر را قبول ندارند( )ر.ک: ســبزواری، 1413،  181/11(، اجتهاد )نجفی، 1423، 1 /16( 
و اعلمیت )حکیم، 1422، 146( کاربرد دارد. این مفاهیم نوعًا با یک یا دو مشاهده قابل 
اثبات نیست و نیازمند تکرار مشاهده و اخذ نتیجه از مجموع مشاهدات است. البته 
راه های دیگری همچون استصحاب حالت سابقه و شهادت عدلین نیز در احراز این 

موضوعات کاربرد دارد )نراقی، 1415، 226/18؛ خوانساری، 1405، 17/6(. 

تراکم ظنون در روش اجتهادی شیخ انصاری
با یک تتبع ساده در آثار فقهی و اصولی موارد فراوانی می توان یافت که فقها برای 
اســتنباط یک حکم فقهی مجموعه ای از ادله را گردآوری کرده و در پایان تصریح 
می کنند که حکم مزبور از مجموع ادله استفاده می شود. این چنین إشعار به این نکته 
دارد که هر یک از ادله به تنهایی ممکن است به لحاظ سندی یا داللی مورد مناقشه 
قرار گیرد، اما وقتی به مجموع آن ها توجه شــود، تردیــدی در داللت آن ها بر حکم 
استنباط شــده باقی نمی ماند )ر.ک: عاملی، 1419،  231/1؛ نراقی، 1415، 92/11؛ عراقی، 1414، 
382/1، 244/2، 22/3، 158 ، 308 ، 88/4 ، 89، 414، 446؛ حکیــم، 1416،  201/11؛ خمینی، 1415، 
 22/1؛ خوانســاری، بی تا،212/4؛ ســبزواری، 1413،  210/2؛  56/23؛  58/26؛  منتظری، 1409،  1/ 619؛ 

لنکرانی، بی تا، 449؛ مکارم شیرازی، 1426، 104؛ بجنوردی، 1419،  333/7(.
شیخ انصاری از جمله فقهایی است که به صورت وسیع از روش تراکم ظنون در 
آثار فقهی و اصولی خود بهره برده اســت تا آنجا که اگر کسی به مبانی اصولی وی 
احاطه نداشته باشد، وی را انسدادی می شمرد؛ مثاًل ایشان در مقام استدالل به روایات 
بــرای اثبات حجیت خبر واحد می گوید: »از جمله ادله حجیت خبر واحد روایات 
فراوانی اســت که از مجموع آن ها جواز عمل به خبر واحد استفاده می شود، اگرچه 
در داللت هر یک به تنهایی اشــکال وجود دارد.« )انصاری، 1428،  307/1(. استدالل به 
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مجموعه ای از اخبار که در داللت هر کدام به تنهایی اشــکال وجود دارد، به معنای 
امکان شکل گیری حجت از تراکم مجموعه ای از ظنون ضعیف است.

همچنین شــیخ در بحث شبهۀ  غیرمحصوره، بعد از برشماری ادلۀ قائالن به عدم 
وجوب احتیاط و خدشه در تمامی آن ها، در مقام جمع بندی می گوید: »این نهایت 
استدالل ممکن بر حکم شبهه غیر محصوره است؛ و روشن شد که در داللت اکثر 
آنهــا منع یــا قصور وجود دارد؛ لکن مجموع آن ها مفیــد قطع یا ظن به عدم وجوب 

احتیاط در شبهه غیر محصوره است.« )انصاری، 1428، 265/2(.
ایشان با این که اجماع منقول را حجت نمی داند اما معتقد است می توان با ضمیمه 

کردن امارات دیگر به آن، قول معصوم را کشف نمود )انصاری، 1428، 215/1(.
شیخ حتی در باب عقاید و اصول دین نیز چنین شیوه ای را معتبر می داند. ایشان 
با این که قائل به عدم حجیت ظن در اصول دین اســت، می گوید: »اما اینکه گاهی 
دیده می شود در بعضی از عقاید به ادله ظنی استناد شده به خاطر تقویت آن دلیل با 
تعدد ظواهر و سایر قرائن است که هر یک به تنهایی مفید ظن هستند ولی در مجموع 

قطع به مسئله حاصل می شود.« )انصاری، 1428،  558/1(.
 اســتفاده از تراکم ظنون در آثار فقهی شــیخ نیز مشاهده می شود. در بحث بیع 
عــذره بعد از ترجیح روایت »ثمن العذرة ُســحت« )طوســی،1407 ، 6/372( بر روایت 
معارض آن »ال بأَس بـبیِع العذرِة«، به بررسی این پرسش می پردازد که آیا ممنوعیت 
بیع عذره شامل عذرۀ حیوانات حرام گوشت نیز می شود؟ وی معتقد است حتی اگر 
واژۀ عذره شامل عذرۀ غیر انسان از سایر حیوانات حرام گوشت نشود، باز هم می توان 
حکم به ممنوعیت بیع آن نمود. ایشــان  سپس به روایت تحُف العقول و اجماعی که 
شــیخ طوسی و عالمه ادعا کرده اند اســتناد می کند )انصاری، 1415،  23/1-25(. اجماع 
مزبور نســبت به شــیخ منقول اســت و اجماع منقول طبق مبنای ایشان در رسائل از 
حجیت شرعی برخوردار نیســت )انصاری، 1428،  77/1-558(؛ روایت تحُف العقول نیز 
که در آن حکم به حرمت بیع مطلق نجس العین شده به لحاظ سندی مرسله است؛ 

بنابراین، هیچ یک از این دو به تنهایی نمی توانند مستند تعمیم حکم باشند.
از دیگر مواردی که تراکم ظنون مبنای اســتدالل شیخ قرار گرفته، بحث بطالن 
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بیع صبی است. شیخ بعد از نقل قول شهید و محقق سبزواری در مورد مشهور بودن 
بطالن بیع صبی و نقل اجماع از ابن زهره، به بررسی ادله پرداخته، همه را مورد مناقشه 
قــرار می دهد، اما در نهایت، بطــالن بیع صبی را می پذیرد و دلیــل آن را چنین بیان 
می کند: »انصاف آن است که حجت در این مسئله شهرت محقق و اجماع حکایت 
شــده در تذکره است.« )انصاری، 1415،  280/3(. این در حالی است که ایشان شهرت 
را بســان اجماع منقول فاقد اعتبار کافی برای به کارگیری در فرایند استنباط می داند 

)انصاری، 1428، 179/1- 231(.
شــیخ در جای دیگر ادله ای را که متقدمان بر حرمت تشبیب بیان کرده اند، نقل 

می کند و آن ها را ناکافی می شمرد و سپس برای اثبات حرمت آن می گوید: 
»بــرای اثبات حرمت می توان از مجموعه ادلــه ای چون عمومات حرمت لهو و 
باطل، حرمت فحشــاء، منافات تشــبیب با عفاف که از نصاب های عدالت است، 
فحــوای ادلۀ دال بر حرمت تحریک شــهوت به غیر همســر مثل ممنوعیت نگاه به 
نامحرم، منع از خلوت با نامحرم، کراهت نشســتن در مکان نشستن زن پیش از سرد 
شــدن آن، رجحان داشتن پوشش زنان مســلمان از زنان اهل ذمه، داشتن پوشش در 
مقابل پســر بچه ممیز، نهی قرآن از خضوع گفتاری زنــان، خودداری از کوبیدن به 
زمین برای معلوم شــدن زینت های مخفی و مواردی از این قبیل، اســتنباط کرد که 
تهییج شهوت نسبت به زنان محترم و معین خصوصًا اگر همسر داشته باشند با تشبیب 

و امثال آن جایز نیست« )انصاری، 1415،  177/1(.
روشــن است که استفاده حرمت تشــبیب از ادلۀ فوق به صورت انفرادی دشوار 
است؛ لذا شیخ تصریح می کند از مجموع آن ها حکم حرمت قابل استفاده می باشد 

و این همان تراکم ظنون است )الموسوی، 1424، 130/29(.
شــیخ در بحث صحت عبادات شخصی که طریق اجتهاد و تقلید را ترک کرده 
و قصــد احتیــاط دارد، ابتدا حکم به صحت عمل فرد بنا بــر عدم اعتبار قصد وجه 

می کند، اما در ادامه می گوید:
»احتیاط آن اســت که شــخص جاهل به جای اجتهاد یا تقلید به احتیاط اکتفاء 
نکنــد چون نمی تواند قصد وجه کند و لزوم قصد وجه قول مشــهور فقها اســت و 
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افــراد متعددی اتفاق نظر متکلمــان را بر لزوم قصد وجه در واجبات و مســتحبات 
نقل کرده اند و ســید رضی اجماع فقهای شیعه را بر بطالن نماز کسی که احکام را 
نمی داند نقل کرده و علم الهدی نیز ادعای وی را پذیرفته است. بلکه ممکن است 
این دو اجماع را که از متکلمان و فقها نقل شده و شهرت عظیمی در بین فقها دارد 
دلیل بر عدم جواز احتیاط دانست، چه رسد به اینکه آن را منشأ شک در جواز احتیاط 

بدانیم و سپس حکم به احتیاط کنیم )انصاری، 1428، 408/2(.
اگرچه احتیاطی که شــیخ در ابتدا ذکر کرده طبق قاعده باید حمل بر استحباب 
شود، عبارت پایانی ایشان )بل یمکن أن یجعل هذان االتفاقان...( نشان می دهد که 
اجماعی که ســید رضی نقل کرده و ســید مرتضی تلویحًا پذیرفته، در کنار شهرت 
عظیمه ای که خود شیخ آن را تحصیل کرده روی هم رفته قابلیت آن را دارد که دلیل 
شــرعی در مسئله تلقی شود. واضح است که دلیل بودن این سه قرینه که هر یک به 
تنهایی توان اثبات مسئله را ندارند، فقط از باب اعتبار تراکم ظنون قابل توجیه است.

نتیجه گیری
مشــهور اصولیان قائل به انفتاح باب علم و علمی بوده، ادلۀ قابل اســتناد در فقه 
را به قطعیات و ظنون خاصه منحصر می دانند. اینان در فرایند اســتنباط از ظنونی که 
اعتبارشان به دلیل خاص اثبات نشده، فقط در حّد مؤید استفاده می کنند. در مقابل، 
عّده ای از اصولیان قائل به انســداد باب علم و حجیت مطلق ظنون می باشــد. به نظر 
می رسد بین این دو، راه میانه ای وجود دارد که در عین پایبندی به دیدگاه انفتاح باب 
علم و علمی، بتوان از ظنون ضعیف در فرایند استنباط به عنوان دلیل مستقل استفاده 
کرد. این دیدگاه میانه مبتنی بر تراکم ظنون اســت؛ بدین بیان که بر اثر تراکم ظنون 
ضعیــف که هر کدام به تنهایی مشــتمل بر درجۀ  تصدیق پایین هســتند، مرتبه ای از 
معرفت با درجۀ تصدیق باال شــکل می گیرد که به لحاظ مبانی فقهی حجیتش قابل 
اثبات است. اثبات این دیدگاه میانه متوقف بر پاسخ به دو پرسش اساسی است: اول 
آن که آیا به لحاظ مبانی معرفت شناســی امکان دســتیابی به یک معرفت قوی تر، به 
واســطۀ تراکم معرفت های ضعیف تر وجود دارد؟ دوم آن که به فرض حصول چنین 
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معرفتی آیا امکان اثبات حجیت شرعی آن وجود دارد؟ 
پاسخ پرسش نخست مثبت اســت و نمونه عینی آن در استقرای ناقص مشاهده 
می شــود. شهید صدر به صورت تفصیلی به بررسی اعتبار منطقی استقرا پرداخته و با 
تقســیم یقین به یقین منطقی، یقین موضوعی و یقین ذاتی، معتقد اســت از استقرای 
ناقص یقین منطقی متولد نمی شــود، اما تولد یقین موضوعی از آن امکان پذیر است. 
اساس حصول یقین موضوعی در استقرای ناقص مبتنی بر تجمیع قرائن و شواهد است. 
در بحث ما تراکم ظنون ضعیف اگرچه اســتقرا نیست، مبتنی بر روش استقراست و 
از مباحث مطرح در آنجا می توان امکان ارتقای مرتبۀ معرفت به واســطۀ  تراکم ظنون 

ضعیف را اثبات نمود. 
در پاسخ به پرسش دوم باید گفت: چنان که مرتبۀ معرفتی که بر اثر تراکم ظنون 
ارتقا یافته، به حّد قطع یا اطمینان برسد، به لحاظ فقهی حجیتش اثبات می شود؛ چرا 
کــه حجیت قطع، ذاتی و اطمینان نیز همان علم عرفی اســت. اما اگر تراکم ظنون 
ضعیف منجر به شــکل گیری مرتبه ای از معرفت ظنی گردد که هم ســطح با ظنون 
خاص است، اثبات حجیتش مبتنی بر اختالف دیدگاه اصولیان در وجه حجیت ظنون 
خاص است؛ بدین معنا که آیا ظنون خاص چون مرتبه ای خاصی از ظن شخصی را به 
وجود می آورند، حجت شده اند یا حجیتشان دلیل دیگری دارد؟ در صورت نخست، 
امکان اثبات حجیت ظن هم مرتبه با ظنون خاص همچون شهرت فتوایی و ظن ناشی 

از تراکم ظنون ضعیف وجود دارد.
با مراجعه به آثار فقهی و اصولی، مســائل و فروعــات فراوانی می توان یافت که 
مبتنــی بر تراکم ظنون هســتند؛ از جمله می توان به نحوۀ شــکل گیری خبر متواتر و 

اجماع حدسی اشاره کرد.
 در صورت اثبات اعتبار تراکم ظنون، نقش آن در اسالمی ســازی علوم انســانی 

بی بدیل است.
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