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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة على أعدائهم
أمجعني ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
()6
البروجردي :الظن ليس محركاً بنفسه ،بالوجدان
وقااال الساايد الربوجاار ( :اعلاام ا التحقيا ا الظاان لااو خلااي وعبعااه لاار قطاار النظاار عاان جعااال ال ااار ولاان و لالحظااة ألاار
خارج كمقدلات االنسادا ال يقتىاى بنفساه احل ياة ووجاوب إ،باعاه ،نىاال عان ا يتاو علاة ،الاة كاالعلم ،باال تااج بو اا لاه إ
جعال أو بوت لقدلات لوجبة القتىاء احل ية كمقدلات االنسدا  ،ألنه لعلوم بالىارورة لان الوجادا اناه ال يقتىايه بنفساه يا
ينقدح يف نفس الظا باع وحمرك عقلي حنو لا ظن بوجوبه ،ولانر وزاجر عما ظن حرلته لن و لالحظة ألر خارج)(.)1
المناقشة
أقول :سب اجلواب عن ذلا وا الظان ،لرجحاناه الا ا باعتباار أقوائياة االحتماال نياه لان قسايمه وهاو الاوهم باال حا لار قطار
النظر عن أ شيء غريه ،وبلحاظ أكثرية اإلصابة يف الظنو املتعارنة أيىا ،ولرجحاناه بنظار الظاا  ،لق ح
اتت لتحريا الظاا وكاشا
ناقص ل ا احتاج إ لتمم اجلعال ،نراجر لا سب وي هد ل ل بناء العقالء على ح ية أنوا لنه لر بداهة عدم كونه ،عبديا بال إمنا
بنوا على ذل لرجحا نيه ال  ،هيا وال لتونه كقسيمه الوهم ناقدا ألية جهة ذا،ية لرجحاة وقاد اختااروه لان بااب ال بدياة االختياار
بينهما ،وإال لتا هلم ا خيتاروا الوهم( )2ح ة و الظن لا ام كليهما ناقدا جلهة ذا،ية لرجحة ولا ام ألرا اعتباريا صرنا لنوعا هبم
لن و لدخلية لواقر الظن نيه أبدا.
هل الحجية ذاتية لجنس الظن أو لنوعه؟
إن قلت :هال احل ية ذا،ية ،بزعمتم ،جلنس الظن أو هي ذا،ية لبعت أنواعه؟
فإن قلتم بتوهنا ذا،ية جلنسه ،نقت عليتم با ال ا ال خيتل وال يتخل  ،لر ا بعت أنوا الظن ال ش يف عادم ح يتهاا
لدى ال ار كما لدى العقالء ،كالظن الناشئ لن األحالم أو الت والفن ا أو لن خرب التاذب أو ال تاك أو الساذج.
وإن قلتم بتوهنا ذا،ية لبعت أنواعه ،كخرب الثقة والظواهر ،ور انه ليس ذا،يا للظان إذا أ لايس نياه اقتىااء لاه يف حاد ذا،اه ،باال
ح يته بألر خارج؟.
الجواب بناء على كونها ذاتية لجنسه
قلت :نختار أولً كونه ذا،يا لل نس ،وال ير النقت ،إذ ال نقصد بال ا ذا باب الربها كاإللتا لإلنسا والزوجية لال نني
نانااه ال ا ال خيتل ا وال يتخل ا بااال نقصااد ااار االقتىاااء كمااا سااب  ،وراااا ألتاان التعبااري عنااه باإللتااا االسااتعدا كاإللتااا
االستعدا املوجو يف النطفة لتتو إنسانا ،نا االقتىااء وإ كاا لقتىاى عبار الظان لتناه حيا ك يتان علاة ،الاة للح ياة باال
ح
لقتت هلا على الفرض ل ا ألتن ا ال يتحق لقتىاه بسبب وجو املانر .كما ا النطفة قد ال ،صري إنساانا لار بداهاة وجاو
ار
االقتىاء واإللتا االستعدا نيها.
()3
واملااانر نيمااا ك يعتااربه العقااالء ح ااة هااو لاازوم العساار واحلاارج أو ك اافهم أكثريااة عاادم إصااابة ،لا الظنااو ال اااذة للواقاار لا ا ك
جيدوها كاشفة وك يروهناا حمركاة ،لتان ها ا األخاري إذعاا بعادم املقتىاي يف بعات أناوا الظان إذ أكثرياة اإلصاابة هاي املقتىاي حل ياة
الظن اعىن التاشفية ،نتألال( )4نعم ليس إذعانا بعدم املقتىي حل يته إذا أخ ت اعىن احملركية إذ سب ا االحتمال ،نتي بالظن،
( )1السيد الربوجر  ،احلاشية على كفاية األصول ،لؤسسة انصاريا للطباعة والن ر ا قم .ج 2ص.44
( )2أو أحد عريف ال .
( )3لو عممنا الظن ح الىعي جدا لنه ،لثال.
لقتت والفصال لاانر أ جانس الظان لق ح
ح
اتت ألكثرياة اإلصاابة لتان نصاله وهاو كوناه لان ال اتاك والوساوا أو لان األحاالم
( )4إذ قد جياب اجلنس
لانر .نتألال.
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حمرك عقالئي بال عقلي اقتىائي إال إذا ضعيفا جدا ي وجده العقالء للحقا بالعدم .نتألال.
الجواب بناء على كونها ذاتية لنوعه أو صنفه
ثم نختار ثانياً الثاين ،ونقول :ميتن التفصايال باالقول ا اجلانس قاد ال يتاو لقتىايا أللا حر ولتان ،تاو بعات أنواعاه لقتىاية لاه
كما ميتان التفصايال باني الناو والصان  ،أال ،ارى ا جانس احلياوا قاد ال يقتىاي إكرالاه كماا لايس النطا الزلاه بينماا يقتىاي ناو
()1
داه كم مد َدن
اإلنسااا اإلكاارام والنطا الزلااه ولا ا كرلااه اهلل ،عااا خاصااةَ  :ولََقد كد َك ْركمنددا بَن د َ
داه كم فد الكبَ د ْر َوالكبَ كحددر َوَرَمقكند ْ
آد َم َو َح َم كلند ْ
الطْيْبات َوفَ ْ
كناه كم َعلى َكثي ٍر م ْم كن َخلَ كقنا تَد كفضيلً )2(كما ا اإلنسا قد ال يقتىي أحتالا بينما يقتىها بعات أصانانه كالعااك
ضل ْ
والعا ل والفاس والثقة نان العاا ل ،قباال شاها ،ه ويصالى خلفاه وهاو لقتىاى عدالتاه ولايس لقتىاى كوناه إنساانا ااا هاو هاو كماا ا
الثقة قوله كاش اقتىااء عان الواقار ولايس ذلا لقتىاى اار كوناه إنساا  ،والعااك يصاا الرجاو إلياه أو ،قلياده إ كاا اتهادا وال
يصا الرجو إ اإلنسا و،قليده جملر كونه إنسانا وإ ك يتن عاملا.
وعلااى ذل ا ناايمتن القااول :ا بعاات أن اوا الظاان ،كخاارب الثقااة والظ اواهر يف األحتااام واحلساايات وقااول أهااال ا ااربة يف املوضااوعات
واحلدساايات، ،قتىااي احل يااة يف حااد ذا ااا ،ملااا نيهااا لاان أغلبيااة اإلصااابة ،عتااس بعاات أنواعااه األخاارى ،كااالظنو غااري العقالئيااة أو غااري
املتعارنة ،ناهنا ال ،قتىي احل ية لتوهنا غالبة ا طأ أو لتساوية النسبة أو ح لا كا لنهاا غاري حمارز أغلبياة إصاابته ،باال نقاول :اناه لار
إح اراز كوهنااا غالبااة ا طااأ أو عاادم إحااراز أغلبيااة إصااابتها ،ك ،عااد ،فيااد الظاان نلاام ،تاان ح ااة لاان باااب السااالبة بانتفاااء املوضااو  ،وهااو
الظاان( ،)3ال اهنااا ظاان غااري ح ااة أ  :ك ،تاان األحااالم ح ااة ،ألهنااا ال ،فيااد الظاان لاار ك ا ا ااال نيهااا نوعااا ،ولاايس ا الظنااو
ليست ح ة لفرض انه ال يتحق لعها الظن حينئ ح (لر إحراز خطاأ أغلبهاا) وعلاى أ ناا ها ا عاو إ االلتازام باقتىااء جانس الظان
احل ية .نتألال
وبعبارة أخرى :ا ،فري العقالء بني الظن املتعار وال اذ كتفريقهم بني خرب الثقاة وقاراءة التا وباني خارب الثقاة الىاابغ وغاريه
اهنا إمنا هو أللر كالن نيها ،نا احل ية ذا،ية لناو و ناو أو لصان  ،كالثقاة الىاابغ ،و صان  ،لتان ها ا بالنسابة للتاشافية
ألااا احملركيااة نالظاااهر ا الظنااو حا ال اااذة ،قتىااي ناايمن حصاالت لديااه حمركيتااه إال إذا ،عارضاات لاار ظاان أقااوى نااا األحااالم لااثال
،قتىي حركة لن رآها على عب لا نيها لن حت ير أو ،ب ري إ نعال ك ا ،لتنه قد ال يتحرك لوجو ظن أقوى لديه با ال  ،ناش حئ
الا لن االستقراء أو لن ر العقالء أو لن ر ال ار عان إ،باعهاا ،نقاد جر ناهاا با ل عان كوهناا ظناا أو لور اة للظان ،ال اهناا لار
بقاء إنا ا الظن غري حمركة.
بال قد ميتن اجلواب يلولة املعارض األقوى ،ح على ،فسري احل ية بالتاشفية ،وذل لتوهنا كاشفة اقتىاء بنظر لن حتققت
لديه ولتن التاش األقوى املعارض هو املانر عن نعلية ك فها ال لعدم اقتىاء نيها له .نتألال
وجه آخر :خرب الثقة الىابغ يوجب عا ة العلم أو االعمئنا  ،نن ك يوجب احدمها أوجب الظن ،املسمى باالنوعي ،واقتىاا ه
العلاام أو االعمئنااا عااا ة ه او املاارجا ال ا ا ليعتااربه العقااالء ح ااة ،أو نقااال ا اسااتتباعه الحاادمها عااا ة هااو املقتىااي حملركيتااه وهااو
التاش عن كاشفيته وليس األلر ا ارجي هو السبب ،نتدبر نيما لىى و،ألال وللبح صلة بنذ اهلل ،عا .
وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهرين
ك
ك ل َما بَد كي َن يَ َديك َ
ك فَ ْخ كذ م ْما ف يَ َديك َ
كت م كن بَطكن أْْم َ
آد َم إنْ َ
َم تَد َز كل ف َه كدم عْ ْمر َك ْم كن ْذ َس َقط َ
قال اإللام احلسن  :يَا ابك َن َ
كلك
ْع( أعالم الدين :ص.)294
فَإ ْن ال ْكم كؤم َن يَدتَد َزْو ْد َوالك َكاف َر يَدتَ َمت ْ
،تيسر لالحظة نص الدر على املوقر التايلm-alshirazi.com :

( )1واإلكرام اعتبار  ،والنط ذا .
( )2سورة اإلسراء :اآلية .47
( )3إذ لوضو ثنا ح ية الظن ،وليس ح ة حالله كاألحالم والفن ا .

