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 چکیده
 ترجمه نهضت به اسالم ظهور هیاول یهاسده در ملل، گرید آثار ترجمه یبرا مسلمان حاکمان زشیخ

 آن از مسلمانان یفقه شهیاند و است توجه درخور مسلمانان شهیاند بر یفرهنگ دهیپد نیا ریتأث است. معروف

 از یرویپ که است یحال در نیا و روندیم شمار به ظنون از احکام استنباط ادله از یاریبس فقه در .ستین جدا

 استنباط ادله به عمل ریمس در یچالش به یینماتناقض نیا است. شده حیتقب شدت به میکر قرآن در ظنون

 نیا است. آن از رفت برون راه کشف و یینما تناقض نیا منشأ شناخت نوشتار، نیا از هدف است. شده لیتبد
 که است یمدع آمده، فراهم یاابخانهکت منابع بر هیتک با و یفیتوص یلیتحل یخیتار وهیش به که نوشته

 داده رخ منطق چون یعلوم ترجمه اثر در ظن و علم گانواژه ییمعنا تحول ریتأث تحت شده ادی یینماتناقض

 در سنت اهل متکلمان یبرخ یسو از ابتدا افتهی راه اسالم جهان به ترجمه با که ییهادگاهید و فیتعار است.

 است. نمانده ریتأثیب آن از زین عهیش هانیفق یبرخ دگاهید اما شده، مطرح ثیحد اهل با تقابل
 

 .احکام ادله علم، ترجمه، نهضت ظنون، تیحج ها:کلیدواژه
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Abstract  

The rise of Islamic rulers to translate the works of other nations in the early centuries 

of the appearance of Islam is known as the translation movement. The influence of 

this cultural phenomenon on the Muslims' thought is noteworthy and the Muslims' 

jurisprudential thought is not separated therefrom. In the Islamic jurisprudence, 

many of the proofs for inferring the verdicts are considered conjectures, while 

following the conjectures has been strongly condemned in the Holy Quran. This 

paradox has become a challenge in the course of acting on the basis of proofs of 

inference. The purpose of this paper is to identify the origin of this paradox and find 

a way out of it. This paper, which has been prepared by historical-analytical-

descriptive method relying on library sources, claims that the above said paradox has 

happened as a result of the semantic evolution of the terms knowledge and conjecture 

due to the translation of sciences such as logic. The definitions and attitudes entered 

into the Islamic world through translation have been proposed initially by some 

Sunni theologians in opposition to Ahl al-Hadith; however, the views of some Shiite 

jurists have been affected by them as well. 

    

Keywords: authority of conjectures, the translation movement, knowledge, proofs of 
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 مقدمه

ترین مباحث اصول فقه است. حجیت خبر واحد و ظواهر قرآن که بیشتر احکاام حجیت ظنون از مهم
شود مبتنی بر حجیت ظنون است. از سویی در جایی پیروی از ظن در لساان ها استنباط میدین از طریق آن

وسیله ظنون اثبات رف دین از احکام و اعتقادات، بهشدت تقبیح شده است و از سوی دیگر اکثر معاشارع به
شود. این تعارض به مشکل بزرگی بر سر راه عمل به ادله مبدل شده است. حل این تعارض به چیسات و می

نمودناد و عامل آن کدام است؟ برای مثال غالب شیعیان پس از دوران غیبت صغرا به اخبار واحد عمال می
پذیرفتند؛ اما اندکی بعد، عدم حجیت خبر واحد نگاه غالاب شایعه شاد و ا میحتی در مورد اعتقادات آن ر

تصاریح کاه بهغالب فقیهان شیعه تا سده هفتم منکر حجیت خبر واحد در اعتقااد و عمال شادند. درحالی
شود. انکار حجیت ظواهر قرآن و تقلید توسط ندرت یافت میفقیهان، غالب اخبار، واحدند و خبر متواتر به

های مختلفای را پیمودناد. اریان نیز ثمره همین تعارض است. فقیهان برای اثبات جواز عمل به ادله، راهاخب
نوباه خاود برخی سعی کردند اثبات نمایند حجیت برخی ظنون استثنا شده که تعیین و اثبات حجیت آن به

 نزاعی به دنبال داشت.
ظنی مطرح نمودند. مدعیان انسداد، باب علام  برخی انسداد باب علم را برای اثبات جواز عمل به ادله

 اند.دانند. و انسداد را به کبیر و صغیر تقسیم نمودهرا منسد دانسته و مکلفین را ناچار از عمل به ظنون می
کند برای اند، که بر اساس آن عقل حکم میبرخی حق الطاعه را برای اثبات حجیت ظنون مطرح نموده

 ورات احتمالی را نیز بجا آورد.اطاعت مولی، باید حتی دست
گرچه از گذشته تا کنون برای اثبات حجیت ظنون ادله مختلف عقلی و نقلی ارائه شده است اماا هناوز 

هایی که از طریق ترجمه به جهان اساالم راه یافتاه خاالی جای نگاه تاریخی به مسئله و ارتباط آن با اندیشه
هایی اسات کاه در ایان مسئله حجیت ظنون و سهم اندیشاهباشد. هدف از این جستار بررسی تاریخی می

راستا و در پی نهضت ترجمه به جهان اسالم راه یافته است. بدین منظور ابتدا مفهاوم اصایل دو واژه علام و 
گیری مفهوم جدید دو واژه ها بررسی شده است. در ادامه به چگونگی شکلظن و چگونگی تحول لغوی آن

ها به جهان اسالم و سرایت آن باه اصاول فقاه ساخن رفتاه ان و چگونگی انتقال آنعلم و ظن در یونان باست
 گیری مسئله حجیت ظنون بحث شده است.است. به دنبال آن بروز تغییر در نگاه به خبر واحد و شکل

 
 چیستی نهضت ترجمه

آن پاا  تاوان بارشاود کاه میاز نهض به معنای برخاستن است و به قسمتی از زمین گفته می« نهضت»
؛ 242اند )معلوف، (. نیرو، انرژی و حرکت نیز از معانی این کلمه242/ 7گذاشته و باال رفت )ابن منظور، 
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 .283)؛ الخوری الشرتونی، 2152/ 2البستانی اللبنانی، 
المحکام و المحایط  در اصل به معنای نقل سخن از زبانی به زبان دیگر است )ابان سایده،« ترجمه»

( ترجمه به معنای توضیح و تفسیر نیاز باه 5822/ 5؛ فیروزآبادی، 229/ 12ابن منظور،  ؛425/ 7 االعظم، 
 (.77/ 52؛ زبیدی، 22؛ شوقی ضیف و دیگران، 4/588کار رفته است )العوتبی، 

اناد. تاالش بارای نامیده« نهضات ترجماه»خیزش حاکمان مسلمان جهت ترجمه علوم دیگر ملال را 
کارآمدن عباسیان آغاز گردید و تا اواخر سدة چهارم ادامه یافت؛ در نتیجاه ویترجمه از نیمه سده دوم و با ر

های یونان، ایران، مصر و هند به عربی ترجمه شاد. بیشاتر ایان آثاار در این امر شماری از آثار اصلی تمدن
( نهضات ترجماه باه ساه 7زمینة طب، ریاضیات، نجوم، فلسفه و آیین کشورداری بود )هاشمی و دیگران، 

 (:22/ 4دوره تقسیم شده است )جان احمدی، ش 
 ها( 527الرشید )ها( تاپایان وفات هارون 572دوره اول از خالفت منصور )

 ها( 788ها( تا خالفت مقتدر ) 522دوره دوم از روی کار آمدن مأمون )
 هجری تا اواسط قرن چهارم 788دوره سوم از 

(. مترجماان عمادتا  524/ 51گرفت )روزنتال، ش میترجمه متون بیشتر به دست غیر مسلمانان انجام 
(. سارآمد مترجماان در ساده دوم، 22-22از سه گروه دینی زرتشتیان، مسیحیان و صابئیان بودناد )صافا، 

زرتشتیان و در سده سوم، مسیحیان نستوری و صابئیان و در سده چهارم مسیحیان یعقوبی بودند )هاشامی، 
 (.22د: نستوریان، یعقوبیان و ملیکائیان )همان، (. مسیحیان خود چند دسته بودن7

حاکمان مسلمان به ترجمه کتب فلسفه و طب بسیار راغب بودند. بدون تردید کتب ارسطو جایگاه اول 
بار با منطق ارسطو آشنا شدند. ارسطو را در میان آثار ترجمه شده داشت. مسلمانان از میان علوم فلسفی اول

و همه تألیفات او را از طبیعیات و مابعدالطبیعه و کتب اخالقی، اقتصادی، سیاسای و اند را معلم اول نامیده
منطقی به عربی ترجمه کردند. در طول نهضت ترجمه، برخی آثار ارسطو بیش از چهار بار ترجماه شاد. از 

 (.77اند )هاشمی، بیست کتاب وی، هشتاد و هشت ترجمه نام برده
تیم در جهان اسالم و عرب، موجب چنان انقالب فکری و فرهنگای و هایی که به ذکر آن پرداخترجمه»

لغوی گردید که در تمام تاریخ تمدن بشری نظیری نداشته، حتی بر رنسانس اروپا در قرن پانزدهم مایالدی 
 (1/757: ش 5714)آیتی، «. برتری داشت

نادیم، الفهرسات، )ابن از جمله این تاثیرات، برجسته شدن غیر عادی جایگاه ارسطو در بین مسلمانان
چنانکاه  باشد.( و امامت توسط برخی می552( و انکار نبوت )بدوی، من تاریخ االلحاد فی االسالم، 785

های گنوسی و نئو همچنین گلدتسیهر مدعی تأثیر اندیشه روحیه گنوسی بر برخی فرق اسالمی سیطره یافت.
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 (.245-252افالطونی بر حدیث است )بدوی، التراث ...، 
در این مسئله نقشی به سزا  1از دیگر تأثیرات نهضت ترجمه، تطّور نثر عربی است. دیوان ساالران ایرانی

ای کاه ( باه درجاه12داشتند. آنان صور فنی فارسی را به زبان عربی انتقال دادناد )عساکری، الصاناعتین، 
دالحمید کاتب( توصایه ها( جهت کمال فن بالغت به خواندن کتاب ابن کاروند )عب 211 – 528جاحظ )

 (.2-1/ 7کند )جاحظ، الصناعتین، می
تأثیر نگذاشت. افکار، موضوعات، سبک و صور فنی ملل بیگانه در نهضت ترجمه شعر عربی را نیز بی

: 5714اشعار این دوره، مخصوصا  نزد متصوفه، ابوالعتاهیه، متنبی و ابوالعالء معری مشاهود اسات )آیتای، 
 (.754/ 1ش 

توان در لغت عرب دانست. تأثیر ترجمه چاه از حیاث ورود تاثیرات مهم نهضت ترجمه را میاز جمله 
لغات جدید و چه از حیث تحول معنای لغات قابل توجه است. برخی کلمات در اثر ترجمه معنای جدیاد 

د»یافت که در اصطالح   (.270-2نام دارد )حلمی خلیل، « ُمَولَّ
 

 معنا شناسی ظن و علم

هایی هستند که پس از نهضت ترجمه، معنای جدید یافتند. این تغییر معنایی چنانکه از واژهظن و علم، 
گیری مسئله حجیت ظنون دخیل بود. پس نگاهی به معناای اصایل ایان دو واژه و تغییار آن آید در شکلمی

 نماید.ضروری می
 

 تغییر معنایی ظن

عبااد، ؛ ابن290/ 11؛ ازهری، 929/ 2الم، س؛ ابن152/ 8ظن به معنای شک و یقین است )فراهیدی، 
( مقصاود از شاک 198/ 1؛ العاوتبی، 589/ 1؛ کراع النمل، 8/ 10سیده،؛ ابن192/ 1فارس، ؛ ابن12/ 10

گیارد، خاواه ( و هر باوری که با تردید هماراه باشاد را در برمی270/ 5نقیض یقین است )ر.ک: فراهیدی، 
 تردید اندک باشد یا بسیار.

رآن کریم و روایات نیز به همین معنا است و به معانی مختلف از جمله علم بدیهی، )فصلت: ظن در ق
( 12(، بااور و اعتقااد )جان: 178/ 15؛ تواناایی، ش 171/ 2( )کلینای، 19( یقین )بقره: 51؛ کهف: 18

( حسابان )فصالت: 217/ 1( )طبرسای، 210(، احتمال قوی )بقاره: 58/ 2؛ کلینی، 927/ 1)زمخشری، 
 ( به کار رفته است.118/ 81( )شاکر، ش 50

                                                 
لحمید کاتب )1 دا ع )م  131 – 57. چون عب ّ ف ق  (هـ 147هـ( و عبداهلل بن م
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؛ جاثیاه: 28-27اوهام، خرافات و اکاذیب نیز از معانی هستند که ظن در آنها به کار رفته است )نجم: 
 (.25/ 2؛ ابوالفتوح رازی، 279/ 9؛ طریحی، 151/ 1؛ طبرسی، 189/ 2( )کلینی، 21

گیری است. سه گروه معناایی در ایان ایاام باه دگرگونی معنایی در واژه ظن از اوایل قرن چهارم قابل پی
 خورد:چشم می

/ 1اناد )کاراع النمال، خوانده 1داند. چه آنهایی که ظان را از اضادادگروه اول: ظن را مشترک لفظی می
 (.179/ 10( و چه آنان که معنای اصلی ظن را شک دانسته که گاه به معنای یقین نیز هست )ازهری، 589

؛ 11باشاد )ابان االنبااری، دانناد کاه شاامل یقاین، شاک و... میرک معنوی میگروه دوم: ظن را مشت
( در نتیجه هر دو دساته شاک و یقاین را از معاانی ظان 171/ 1 المخصص، ؛ ابن سیده،29/ 1الخطابی، 

 دانند.می
ای میان یقین و شک و به معنای برتری یکی از طرفین احتمال با امکان نقایض گروه سوم: ظن را مرحله

( این تعریف اول باار توساط اباوهالل عساکری )م تقریباا  99-98/ 1 الفروق اللغویه،  )عسکری، داندیم
ها( معتزلی در کتب لغت مطرح شد. او برخالف دیگران سعی کرد آیات قرآن را نیز همین گونه معناا  195

 (.100کند )همان، 
ظن غلبه کرد و از سده نهم به بعد اکثار  تدریج بر معنای اصیلمعنایی که ابو هالل برای ظن ذکر کرد به

معاجم ظن را طرف راجح احتمال با امکان نقیض دانستند و معنای دیگر برای آن ذکر ننمودناد )جرجاانی، 
؛ 1151/ 2؛ تهاانوی، 199/ 1؛ مادنی، 97؛ کفاوی، 211؛ حدادی، 97؛ السنیکی، 91؛ سیوطی، 111/ 1

 (.578؛ شوقی ضیف، 997/ 1؛ احمد رضا، 1199/ 2؛ بستانی، 191/ 18؛ زبیدی، 181معلوف، 
توان گفت که ظن در لغت و قرآن در معانی مختلف به کار رفته است و از علم بدیهی بندی میدر جمع

باار توساط اند. محدود کردن معنای ظن باه طارف راجاح احتماال اولتا اوهام و اکاذیب ظن خوانده شده
 ا بر معنای لغوی ظن غلبه کرد.معتزله در لغت مطرح شد ولی بعدتر این معن

 
 
 
 

 تغییر معنایی علم

                                                 
ی متضاد باشد. مانند جون که هم به معنای سیاهی و هم بهه معنهای شود که که دارای دو معنایمی گفته اواژه. اضداد: جمع ضد است و به 7

 سفیدی است. و ظن که به معنای شک و یقین است.
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نماید، زیرا علِم مصطلح در مقابل ظن است. در درک معنای علم به جهت ارتباطش با ظن ضروری می
؛ 918/ 2؛ ابان دریاد، 152/ 2علام در مقابال جهال اسات )خلیال،  -برخالف معناای مصاطلح–لغت 

ای از داناایی، ( لاذا هار درجاه117/ 12منظور، ؛ ابن171 /2 ،المخصص ؛ ابن سیده،110/ 1فیروزآبادی، 
( و خواه طرف ضاعیف 121/ 9شود. خواه طرف برتر احتمال با امکان خطا باشد )طریحی، علم خوانده می

( 10احتمال باشد. در قرآن نیز علم به معنای طرف برتر احتمال با امکان خطا، به کار رفته است. )ممتحنه: 
؛ طریحای، 117؛ الجواد الکااظمی، 110/ 19؛ عالمه طباطبایی، 25؛ ابن قدامه، 189)ر. ک: سرخسی، 

 (.511/ 2؛ محمود عبدالرحمن، 121/ 9
کار رفته و ممکن است چنین ( علم در مقابل ظن به157؛ نساء: 21؛ جاثیه: 28در برخی آیات )نجم: 

کار رفتاه در آیاات ه ظان باه( باید توجه داشت کا190برداشت شود که ظن نقیض علم است )حر عاملی، 
؛ ابوالفتوح رازی، 279/ 9؛ طریحی، 151/ 1مذکور به معنای اوهام و اکاذیب و خرافه که است )طبرسی، 

 توان ظن را نقیض علم پنداشت.آید. در نتیجه نمی( که دانایی به حساب نمی25/ 2
علم نامیده شد. علم به ایان  معنای علم نیز همانند ظن تغییر یافت و اعتقادی که امکان خالف نداشت

است. نخست ابوهالل معتزلای،  -یعنی اعتقادی است که احتمال خطا دارد–معنا در مقابل ظن اصطالحی 
دنبال ابوهالل برخی علام را ( به922/ 1؛ ازدی، 100/ 1 الفروق اللغویه،  علم راچنین معنا کرد. )عسکری،

( که اعتقادی اسات 219/ 1؛ موسی، حسین یوسف، 127، به معنای یقین دانستند )برای مثال ر.ک: فیومی
 که با احتمال خطا همراه نیست.

 
 خاستگاه معنای جدید علم و ظن

شاباهت شناخت خاستگاه معنای جدید علم و ظن ضروری است. چرا که اندیشه به بیماری مسری بی
ندیشه، ابتدا باید منشاأ آن را کنند. برای شناخت سرایت انیست، هردو از مردمی به دیگر مردمان سرایت می

 شناخت. آنگاه چگونگی انتقال را بررسی کرد.
 

 تعریف علم در یونان

تاأثیر از ریشه معنای جدید علم و ظن را باید در تعاریف فیلسوفان یونان جستجو کرد. تعریف علام بی
اط را وا داشات تاا فضای فکری یونان نبود. تشکیک سوفسطاییان که منکر علم و حقیقت یقینی بودند، سقر

 (.57معرفی کند )مهدوی،  -های سوفسطائیان را پایان دهد و کسی با آن مخالفت نکندآنچه بحث-علم را 
( 85-75پیروی از سقراط علم را جزمی و غیر قابل تردید تعریف کردند )مهدوی، افالطون و ارسطو به
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آنچه احتمال خطا دارد ظن است )ارساطو، از نگاه ارسطو علم باوری است که احتمال خطا نداشته باشد و 
2 /122-121.) 

رواقیان تندتر رفته و حقیقت را در بدیهیات محصور کردند؛ پس تصوراتی که چنان واضح باشد که همه 
 (.58آن را پذیرفته و تصدیق کنند را حقیقت خواندند )مهدوی، 

یان باا ظان اسات. آناان ظان را آنچه بعدها در میان برخی متکلمان مسلمان اهمیت یافت تعامل رواق
 ( این به شکلی بر نگاه برخی متکلمان تأثیر گذاشت.79/ 1آوردند )الفاخوری، شمار نمیمعرفت به

داناان با ترجمه منطق از خالل نهضت ترجمه، تعریف ارساطو از علام باه جهاان اساالم آماد و منطق
(. دیدگاه رواقیان بیشاتر 11/ 2؛ صلیبا، 150/ 1؛ فارابی، 77، 2مسلمان آن را پذیرفتند. )ر.ک: ذکیانی، ش 

( در نتیجاه 1/15؛ مادکور، ش 17/ 2جهاان اساالم راه یافات )ابان ساینا، از راه شروح و حواشی منطق به
 هایی که در شرایط خاص یونان شکل گرفت به جهان اسالم آمد.ها و دیدگاهتعریف

 
 رسوخ مفاهیم جدید به میان مسلمانان

ها و نگاه فیلسوفان یونان به علم و ظن را میان مسلمانان رواج دادند. برخی کاه برخی متکلمان تعریف
از سوی اهل حدیث به پیروی از ظنون و اوهام متهم شده بودند، )برای اطالع بیشتر از نزاع متکلمان و اهل 

یونانی ( برای مقابله با آنان از تعاریف 2-1شافعی، ؛ 21؛ شعبان اسماعیل، 522حدیث رک: خضری بک، 
 علم بهره جستند.

( حتای 722-725/ 5شاد )ابان عبادالبر، در میان اهل سنت از عصر صحابه، حدیث علم خوانده می
( اماا بعادتر گفتاه شاد: 777-722-725کارد )هماان، شد، حدیث به ذهن خطور میچون علم گفته می

/ 5آور نیست )بااقالنی، و خبر علمآید گروهی نام َسمنّیه اعتقاد دارند علم تنها از را ادراک حسی بدست می
 (.1/ 2، علم الهدی؛ 27-584

 252-572به این گفته داده شده ما را به بشر مریسای )« ییسیالرد علی بشر المر»پاسخی که در کتاب 
 (77، این گروه با معتزله است )صابری رساند که از بزرگان مرجئه و حلقه اتصالها( می

هاای تر نیز برخی متکلمان نظرات خود را باه گروههای بودایی، پیشمنَسمنّیه چه هندو باشند و چه ش
( اماا اصاالت 525کمتر شناخته شده چون َسمنّیه نسبت داده بودند )بدوی، من تاریخ االلحاد فی االسالم، 

پ م( است که ارساطور باه تاأثر از آن، منشاأ هار علام را حاس  778های دموکریتوس )م حس از اندیشه
 (72-72ک: ماکوولسکی، دانست. )ر. 
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نیز در میاان  -آوردندکه آن را معرفت به شمار نمی–در کنار تعریف رواقیان از علم، نگاه رواقیان به ظن 
باه ساان رواقیاان حقیقات را در بادیهیان محصاور  ها( 278)م  1برخی متکلمان رسوخ کرد. نظام معتزلی

یت اجماع و قیاس و هر خبری کاه مفیاد علام آوردند. لذا حجحساب نمیدانست و ظن را شناخت، بهمی
 (554ضروری نباشد را انکار نمود. )بغدادی، 

آور نیست نیز علم شود، از اجتماع خبرهایی که علمبه باور نظام چنانکه از اجتماع کوران بینا ایجاد نمی
 (.17/ 1 الفصل، آید، پس تواتر علم آور و حجت نیست )ابن حزم،بدست نمی

آوا با رواقیان، ظن را معرفت باه حسااب نیااورده و حجیات آن را انکاار معتزلیان نیز هم برخی دیگر از
ادعا کرد به خاطر احتمال کذب و خطا نباید  ها( 211)م  2نمودند. از جمله ابوبکر بن کیسان اصم بصری

ه هماه به خبر واحد عمل کرد. او گفت: اگر در میان صد خبر یکی صحیح نباشد واجب است که از عمل ب
 (.552/ 5خودداری شود )ابن حزم، االحکام، 

ها( تعبد به خبر واحد را محال شمرد؛ زیرا امکان دارد درست یاا غلاط باشاد  787)م  1ابوعلی ُجّبائی
 (.721/ 5)ساعاتی، 

کار گرفتند، نگاه رواقیان که بنابراین گذشته از مفهوم علم که برخی متکلمان برای تشکیک در حدیث به
خصوص خبر واحد تأثیرگذار بود. انکار جواز آوردند نیز در انکار حجیت ادله بهعرفت به شمار نمیظن را م

 عمل به خبر واحد که متأثر از تعریف منطق از علم و نگاه رواقی بود به اهل سنت محدود نشد.
 

 سرایت مفهوم و نگاه جدید به ظن در بین شیعیان

و پس از ایشان از زمان صادقین )ع( را در عمل به خبر واحاد  شیخ طوسی اجماع امامیه از زمان پیامبر
الهادی، پذیرفتناد. )علم( شیعیان در اعتقادات نیز خبر واحاد را می111-119/ 1داند. )طوسی، العده، می
( آغاز تغییر رویکرد شیعیان به خبر واحد را باید به مکتب فقیهاِن ماتکلم بغاداد نسابت 105-101/ 17ش 

 (.11ای بر فقه شیعه، ؛ مدرسی طباطبایی، مقدمه115، مکتب حدیثی بغداد، داد. )رضاداد

                                                 
از رواقیهان  متهثرر( او را 1/161، در فلسفه چیره دست و به رعایت منطق در استدالل معروف بود. )الفها، اندمنسوبی از معتزله بدو افرقه. 7

 (71/77ش . )مدکور، انددانسته
هه( بوده و  196. ابوبکر عبدالرحمن بن کیسان اصم بصری از بزرگان معتزله بصره و پیشوای معتزله در زمان خویش بوده. او معاصر نَظّام )م 1

 (10-10مرتضی، لمناظراتی با او داشته است. )ابن ا
ای در ن است. او منسوب به جبی به الف مقصوره قریههپیشوای معتزله در زمان خود بود. او از بزرگان متکلمی( 969-191. ابوعلی جبائی )9

 (.911/ 71، خطیب بغدادی؛ 33 بصره است. او در بغداد ساکن شد و تا پایان عمر در آنجا باقی ماند. )شعبان اسماعیل،
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-287ها( امکان تعبد به خبر واحد را انکار کرد )محقق حلای،  722در میان شیعه ابن قبه )م پیش از 
ر ( و آنچه پیشتر جبائی گفته باود را تکارا582( ابن قبه از اعتزال به تشیع روی آورده بود )حسینی زاده، 281

 نموده است.
( او نیز تنها عمل باه علام را 251آوا شد )حسینی زاده، ها( با ابن قبه و معتزلیان هم 111شیخ مفید )م 

ئال المقااالت، ا( و عمل به خبر واحد در دین جایز نشامرد )مفیاد، او11-28جایز شمرد )مفید، التذکره، 
122.) 

؛ شایبانی، 1052-1018/ 2لبار، اک: ابن عبد آمد؛ )ر.پیش از شیخ مفید، قیاس از ظنون به شمار می
(؛ اما شیخ در ظنی بودن قیاس تردید کرد. این تردید مورد تأیید سید مرتضی و شایخ طوسای 182-181/ 2

 ( این خود جلوه دیگری از تحول معنایی ظن است.951-950/ 2قرار گرفت )طوسی، العده، 
علام و ظان را « الذریعاه»به ایساتاد. وی در ها ق( درکنار شیخ مفید و ابن ق 472–711سید مرتضی )

، رساائل همو( اما در جایی دیگر )2/ 1، الذریعه، علم الهدیتعریف نکرد و آن را وظیفه علم کالم دانست )
( تعریفی از علم ارائه نموده که همان تعریف منطق است. او نیز خبر واحد را به این دلیل 279/ 2الشریف، 

(. باه هماین خااطر بحاث از 202/ 1، الذریعاه، هماودارد حجت ندانست )که ظنی است و احتمال خطا 
ها به خاطر باطل کردن اصل این فروع یعنی عمال بحث از این»مورد دانست و گفت: تعادل و تراجیح را بی

تأثیرپاذیری ساید از معتزلاه باه  (79/ 2، الذریعاه، علام الهادی« )به خبر واحد، از ما ساقط شده اسات.
 (.79/ 2، همو، همانز استناد به اقوال آنان آشکار است )خصوص نّظام ا

 
 گیری دلیل نقلی نهی از عمل به ظنونشکل

اما چنانکه  1در آیات متعددی پیروی از ظن تقبیح شده و در مقابل به پیروی از علم سفارش شده است؛
. چنانکه ظان معناایی آمد علم و ظن، تحول معنایی یافته و علم در لغت و قرآن کریم در مقابل جهل است

؛ 189/ 2گسترده دارد و چون در مقابل علم بکار رود به معنای اوهام و خرافات و اکاذیاب اسات )کلینای، 
 (.25/ 2؛ ابوالفتوح رازی، 279/ 9؛ طریحی، 151/ 1طبرسی، 

اما ابوهالل عسکری که از معتزلیان است اصرار داشت که ظان در قارآن طارف برتار احتماال اسات. 
( درحالی که این معنای جدید ظن پس از ترجمه بود و در زمان نزول قرآن 100 الفروق اللغویه،  )عسکری،

ظن، چین معنایی نداشت. این آغاز برداشت دیگری از آیات ناهی از ظنون بود. سید مرتضای اساتدالل باه 
                                                 

؛ 719؛ همهان، 773؛ همهان، 770؛ انعام، 711؛ نساء، 00؛ آل عمران، 703؛ همان، 06؛ همان، 10آیات نهی از عمل به ظنّ و غیر علم: بقره، . 7
؛ حجّ، 1؛ کهف، 90؛ اسراء، 11؛ نحل، 00؛ همان، 00؛ همان، 13؛ همان، 93؛ همان، 90؛ یونس، 99؛ همان، 10؛ اعراف، 710؛ همان، 711همان، 

 .10؛ همان، 19؛ نجم، 11؛ همان، 70؛ جاریه، 16؛ همان، 0؛ لقمان، 13؛ روم، 71؛ نور، 0؛ همان، 9
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ه ادلاه غیار باآیات ناهی از ظنون را برای اثبات عدم حجیت ظن و خبر واحد محتمل دانست. گر چه خاود 
 (.117/ 1، ، رسائلعلم الهدینقلی تکیه داشت )

به دنبال او شیخ طوسی در تفسیر تبیان به بیان تمایز علم، ظن و شک پرداخت و ظان را قاوت یکای از 
 ( که جز تعریف منطق از ظن نیست.209/ 1طرفین احتمال خواند. )طوسی، التبیان، 

داشت در گرو عبور از سد آیات ناهی از ظنون بود. سّدی  پس عمل به هر دلیلی که احتمال خالفازاین
د ایجاد شده بود.  که از عدم تمایز معنای اصیل ظن و معنای جدید این لفظ ُمَولَّ

 خلق مسئله حجیت ظنون

شاد )صاابری، ش ها سخن از حجیت ظنون در خالل بحث از حجیت خبر واحد مطرح میبرای قرن
له حجیت ظنون افزوده شد؛ و میرزای قمی فصلی را به بحث از مسائله تدریج بر اهمیت مسئ( به527/ 28

خصاوص اماارت اکنون مسئله حجیت ظناون، به(. هم784-272/ 4حجیت ظنون اختصاص داد )قمی، 
همانند ستونی است که علم اصول بر آن تکیه دارد. چه اینکه بدون شک اکثر مسائل فاروع دیان بار ظاواهر 

 (.1آیند )الحیدری، ر است که هر دو جزء ظنون به شمار مینصوص و اخبار ثقات استوا
 

 مبارزه با دیدگاه رواقی و تالش برای اثبات حجیت ادله

(؛ اما برای برخای ساخت 58تعریف ارسطویی از علم و ظن مورد قبول فقیهان قرار گرفت )سیستانی، 
انگاشته و به دور بریزند؛ پس در طول  ارزشبود که به سان رواقیان تمام آنچه احتمال خطا دارد )ظنی( را بی

شد ادامه یافت؛ کاه در ای که طبق تعریف جدید ظنی نامیده میها تالش برای اثبات جواز عمل به ادلهقرن
 آید.ادامه می

 
 تعبد به ظنون

حجیت ظنون خاص، اولین راه اثبات جواز عمل به ادله ظنی بود. این روش اول بار توسط شیخ طوسی 
(. او 17/ 1یعه مطرح شد. تعریف شیخ از علم و ظن جز تعریاف منطاق نباود )طوسای، العاده، در میان ش

تصدیق کرد که عمل به ظن در دین جایز نیست اما اعتراف کرد که احکاام بسایاری متوقاف بار آن اسات و 
حکاام تواند اصلی باشد که در احکام شریعت باه آن اساتناد شاود، اماا ااما ظن: اگرچه نزد ما نمی»گفت: 

«. بسیاری متوقف بر آن است، مانند جاری شدن حکم باوجود دو شاهد و مانند جهات قبلاه و امثاال آن...
 (.91/ 1)طوسی، العده، 

بایسات همچاون دانسات و طبیعتاا  میشیخ طوسی مطابق تعاریفش از ظان، خبار واحاد را ظنای می
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تاوان باه توانست بپذیرد که نمیشیخ نمیاستادانش شیخ مفید و سید مرتضی حجیت آن را انکار نماید؛ اما 
شود و ممکن نیست در تماامی مساائل باه آن تکیاه ندرت یافت میمتواتر به»خبر واحد عمل کرد. چرا که 

( راهی که شیخ طوسی برای اثبات حجیت خبر واحد برگزید اساتثنا نماودن 115/ 1)طوسی، العده، « شود.
ت نماید که شارع خبر واحد را از میان ظنون مساتثنا نماوده و آن را خبر از میان ظنون بود. او سعی نمود اثبا

( اجمااعی کاه 127-129/ 1هماان، هماو، حجت دانسته. او برای اثبات این مطلب به اجماع استناد کرد )
شیخ ادعا کرد مورد توجه فقیهان پس از وی قرار نگرفت و تا سده هفتم هجری حجیت خبار واحاد توساط 

 (.111شد )علم الهدی،  غالب فقیهان انکار
صورت آشکارتر ظن را در احکام دین معتبار دانسات. او اجتهااد را چناین ها( به 722عالمه حلی )م 

حلای، عالماه «. )حکم شارعی اساتبکار بردن نهایت تالش برای تحصیل ظان باهاجتهاد » تعریف کرد:
( او 242-247-282، دانسات )هماان. عالمه حصول ظن شخصی را در احکام دخیل می(210مبادی، 

( عالماه 281، العادهصراحت حجت دانست )ا بهپس از شیخ طوسی اولین کسی بود که خبر واحد ظنی ر
/ 7؛ همو، نهایه، 287برای اثبات خبر واحد به اجماع اکتفا نکرد بلکه از ادله عقلی )عالمه حلی، تهذیب، 

؛ هماو، نهایاه، 222؛ همو، تهذیب، 282( و نقلی برای اثبات آن کمک گرفت )عالمه حلی، مبادی، 481
(؛ اما روش او همان روش شیخ طوسی بود. او سعی نمود ورود تعبد به خبر واحد را اثبات و 227-222/ 7

 ها نهی شده استثنا نماید.از این طریق، خبر واحد را از میان ظنونی که از عمل به آن
ل به خبر واحد را حجت دانست )عالماه حلای، پذیرد. او اجماع منقوعالمه ادله ظنی دیگری را نیز می

( همچنین عمل به اصحاب را جابر ضاعف ساند دانسات. 722/ 5؛ همو، مختلف الشیعه، 251/ 7نهایه، 
( چنانکه اعراض آناان را موجاب وهان روایات 571/ 2، 752-72-77/ 5)عالمه حلی، منتهی المطلب، 

 (.722/ 2، 22/ 2، 72-77/ 5دانست )همان، 
 

 انسداد

ها( را قانع نکرد و او دلیل انسداد را برای  5855م )ویا ادله اثبات حجیت ظنون خاص، صاحب معالم گ
/ 5( این انسداد صغیر نامیده شد )اماام خمینای، 522-522اثبات ظن خاص مطرح نمود )صاحب معالم، 

757-752.) 
نقیض همراه باشاد و شمرد چه با امکان گفتنی است که صاحب معالم، طرف راجح احتمال را علم می

گویاد: شاود؟ میبه این سؤال که اکثر فقه ظنی است پاس چگوناه علام نامیاده میچه نباشد. او در پاسخ 
کنیم یعنی ترجیح یکی از طرفین اگرچه مانع نقیض نباشد و در ایان ترش حمل میعلم را بر معنای عام»...
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« خصوص در احکاام شارعی.عنا شایع است بهگیرد؛ و )استعمال علم در( این مصورت ظن را نیز در برمی
 (27، صاحب معالم)

دانست. از ایان روی خبار واحاد را مفیاد با این حال او ظن را طرف راجح احتمال با امکان نقیض می
، وحکم شارعی دانسات )هماتحصیل ظان باهاجتهاد را بکار بردن نهایت تالش برای ( و 527، و)هم 1ظن

218) 
ر نهی از عمل به ظنون را پذیرفت ولی آن را بر پذیرش ظان در اعتقاادات صاحب معالم داللت آیات د

برطرف  -اندبیشتر ظنیکه –حمل کرد و اینگونه سعی نمود که تعارض آیات ناهی از ظنون با ادله استنباط را 
 (.521 و،نماید )هم

هر چند دلیل انسداد در ابتدا برای اثبات حجیت ظنون خاص مطارح شاده باود. اماا میارزای قمای )م 
برای عمل ظنی که به حجیتش علام داریام نیااز باه اساتدالل ناداریم و خصام »ها( اعتقاد داشت:  5275

چیازی  ایان»( البته به عقیاده نراقای 212« )کند: ظن معلوم الحجیه، علم است و ظن نیست.استدالل می
 (.717)نراقی، « اند.کدام از عالمان پیشین و سلف صالح ما بدان نگراییدهاست که هیچ

 
 استرآبادی و تنگنای عمل به ظنون

نگاشت که در رد بار کساانی « فوائد المدنیة»استرآبادی با حجیت ظنون مخالف بود و کتابی با عنوان 
 (.22)استرآبادی،  2«ستند.است که قائل به اجتهاد و تقلید یعنی پیروی از ظن ه

به گفته بهبهانی: تفاوت اصلی میان اخباری و اصولی در این است که اصولیان عمال باه ظان را جاایز 
( استرآبادی همگام با ادله نقلی نهی از عمل به ظان، حجیات 575شمرند اما اخباریان خیر. )بهبهانی، می

علم جایز ندانست و  -حصیل ظن به حکم شرعی استکه تالش برای ت-ظنون را انکار نمود. لذا اجتهاد را 
ات پیروی از آن نهای شاده اصول را نفی کرد و آن را تأثر از قواعد عقلی و رأی اهل سنت دانست که در روای

(. 45-77 وباه جهات ظنای باودن انکاار نماود )همااو حجیت تقلید را ( 77-79-11-10، واست )هم
را نیز (. استرآبادی خبر واحد عامه 582-581، وندانست )همرا ظنی خواند و حجت  همچنین ظواهر قرآن

یقین به صحت ( اگر چه در مورد اخبار شیعه نیز عدالت روای را موجب 12، وداند )هممحتمل الکذب می
رسد خود او نیز توجه داشته کاه عادالت راوی احتماال کاذب را (. به نظر می587، وخبر دانسته است )هم

                                                 
 د هو ما لم یبلغ حد التواتر سواء کثرت رواته أم قلت و لیس شثنه إفادة العلم بنفسه نعم قد یفیده بانضمام القرائن إلیه. و خبر الواح7
 اإللهیة األحکام نفس فی الظنّ اتّباع أی والتقلید باالجتهاد قال من علی الردّ فی «المدنیة بالفوائد» وسمّیتها. 1
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و اثبات آن « شودیقین معتبر یقین عادی را نیز شامل می»گوید: ز همین روست که میکند و شاید انفی نمی
 (.582، وه اصولیان و عامه ارجاع داد )همرا ب

فایاده خواناده اسات و ساماع از معصاومین را تنهاا راه بنا براین گر چه استرآبادی عمل به منطاق را بی
عریفی که از ظن در ذهن دارد هماان تعریاف اصاولیان ( اما ت74-77، ورسیدن به احکام دین دانسته؛ )هم
 است که جز تعریف منطق نیست.

باید تناقض و تندی نظر استرآبادی را از عدم تمایز میان مفهوم منطقی ظن کاه در اصاول رایاج باوده و  
مفهوم اصیل آن دانست. زیرا از سویی همگام با ادله نقلی عدم حجیت ظن، علم اصاول را باطال شامرد و 

جیت تقلید و ظواهر قرآن را انکار نمود؛ اما با انکار حجیت خبر واحد شایعه دیگار دلیلای بارای اثباات ح
ماند پس ادعا کرد ثقه بودن راوی موجب علم به مضمون این اخبار اسات؛ اماا ثقاه باودن احکام باقی نمی

 فی( را مطرح کند.برد درنتیجه مجبور شد علم یقین عادی )علم عرراوی احتمال کذب را از بین نمی
 

 تالش برای احیای استنباط

ها( درصدد دفاع از حجیت ظنون برآمد؛ زیرا بیشتر ادله استنباط در اصطالح  5281وحید بهبهانی )م 
شود مانند اصل عدم و غیاره ظنای ها تمسک میطورکلی اصولی که به آنبه»ظنی هستند. به گفته بهبهانی: 
له است و اجماع منقول به خبر واحد همچناین ظنای اسات؛ و اجمااع الدالهستند و قرآن بدون شک ظنی

قطعی بدون ضمیمه چیزی دیگر نیز ظنی است. ... و خبر واحد چه ازنظار ساند و چاه ازنظار ماتن و چاه 
او نیز معتقد بود بعضی ظنون استثنا شاده  (525-552)بهبهانی، « داللت و چه ازنظر تعارض ظنی است...

توان او را دنباله رو شیخ طوسای و عالماه ( و از این حیث می132، ومل نمایم. )همجاز هستیم به آن عو م
 حلی دانست.

بهبهانی بخش جدیدی به اصول فقه افزود. او در این بخش به اثبات حجیت ظواهر قرآن پرداخات کاه 
 (.227، ون مورد انکار قرارگرفته بود )همپیشتر توسط اخباریا
خاورد. بیشتر باه چشام می -آوردندکه ظن را شناخت به حساب نمی–قیان آوایی با روادر این دوره هم

( مطاابق ایان 21-27، وعقاب بال بیان را مطارح کارد )هما بهبهانی برای اثبات اصالت البرائه، قاعده قبح
دانسات. کند. نکته اینجاست که بهبهانی تنها قطاع را بیاان میقاعده شارع بدون بیان، کسی را عقوبت نمی

( از نظر او ما تنها ملزم به تکالیفی هستیم که بدان یقین داریم یا از راه یقینی اثبات 457-587-582 )صدر،
ارزش دانستن ظن و معتبر دانسته شدن یقین هستیم کاه مشااهده شده است. بدین ترتیب بار دیگر شاهد بی

 ای رواقی است.شد که اندیشه
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است. مرحوم بهبهانی برای اولین باار میاان امااره و اصال توجه رجوع دوباره به منطق در این دوره قابل
( تمایز میان ظن و شک 18-42تمایز قائل شد و اماره را مفید ظن و اصل را مربوط به شک دانست. )همان 

( و در لغات میاان ظان و شاک و وهام تفااوتی نیسات. 121)ر.ک: فارابی، المنطقیاات،  1از منطق است
 (.127انی، ؛ پطرس البست5517/ 2)تهانوی، 

 
 

 تبویب منطقی اصول فقه

هاا( دیاد. او در کتااب  1281تاوان در دوره شایخ انصااری )م اوج بروز تأثیر منطق بر اصول فقه را می
به آنچاه شایخ محمادتقی اصافهانی در حاشایه معاالم »از مباحث الفاظ سخن نگفت و « فرائد االصول»

اظ دیگر جای بحاث فاراوان نداشات؛ زیارا در مباحاث ( البته مباحث الف19)بهبهانی، « نوشته اکتفا کرد.
( اما شیخ توانست مباحث 209الفاظ، اختالف جدی میان شیعه و سنی، اصولی و اخباری نیست )گرجی، 

چون »حجیت را به شکلی نو مطرح کند و کتاب رسائل را به سه بخش قطع و ظن و شک تقسیم نمود. زیرا 
(. شایخ در 25/ 1)انصاری، « شود یا قطع یا ظن.شک حاصل میکند یا برایش مکلف به حکمی توجه می

پارده میان شیعه اولین کسی است که کتابش را براساس شناخت در منطق تبویب نمود است. این مطلب بی
 نشانگر عمق تأثیر منطق بر اندیشه شیخ انصاری است.

ین امر را به علت عدم کاربرد این او همچنین از قیاس و استحسان و سد ذرایع را سخنی به میان نیاورد. ا
توان دلیل دیگری نیز برای این مطلب ذکر کرد. دیدیم با تغییار مفهاوم می. (205اند )گرجی، مسائل دانسته

ظن، شیخ مفید و سید مرتضی همچنین شیخ طوسی در مفید ظن بودن قیاس تردید کردند. شایخ انصااری 
م نمود. طبیعتا  بخشی را به وهم اختصااص ناداده کاه از هم کتابش را به سه بخش یقین و ظن و شک تقسی

 دانیم در شرع قیاس مستنبط العله بیشتر مفید وهم است.قیاس و امثال آن بحث کند. چرا که می
توان حکام شارعی را شیخ انصاری معتقد به اصل عدم حجیت ظنون بود. بدین معنا که از راه ظن نمی

( وی در تأسایس اصال عادم 215/ 1باات شاود. )انصااری، شناخت مگر حجیت ظن خاصی باه یقاین اث
( این ادامه انکار معرفت بودن ظان اسات. شایخ انصااری در 159حجیت ظنون پیرو نراقی است. )نراقی، 

 (112، وپیرو طوسی و عالمه حلی است. )همقبول حجیت ظن خاص 
ه ظنون، مصلحت شیخ نوآوری دیگری در مورد حجیت ظنون داشت. او در بحث مصلحت امر شارع ب

 (115-111 وبه مصلحت سلوکیه معروف شد. )هم را در سلوک از طریق اماره دانست. این طریق

                                                 
 نفس بین ظنین متقابلین کائنین عن شیئین متساویین فی البیان و الوراقة.هو وقوف ال الشک: فان الشک. تعریف 7
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 حق الطاعه

حق الطاعه آخرین نظریه در باب حجیت ظنون است. این نظریه از ابداعات شهید صدر است. آمد که 
برآمدند که ادلاه ظنای را باه نحاوی  شمردند. از این رو در صددارزش میفقیهان متأثر از رواقیان ظن را بی

توجیه و به اصطالح حجیت آن را اثباات نمایناد. در ایان میاان تعباد باه ظناون خااص و دلیال انساداد از 
 هایی بود که برای اثبات حجیت ادله ظنی به کار رفت. برخی نیز خبر واحد ثقه را مفید علم دانستند.شیوه

شمردند شهید صدر معتقد بود ارزش میاقیان جز یقین را بیبرخالف اندیشمندان پیشین که متأثر از رو
که شارع بر ما حق اطاعت و مولویت دارد و باید حتی تکالیف احتمالی انجام شاود. ایان نظریاه کاه حاق 

آنچه از شهید در  داند.الطاعه نام دارد در مقابل قبح عقاب بال بیان است که در غیر قطع، برائت را جاری می
 :شده بسیار مختصر و به این شرح استریه حق الطاعه نقلمورد اصل نظ

پذیریم که مولویت ذاتی که به خداوند تعالی تعلق دارد مخصوص تکالیفی کاه با قبول این مسلک می»
گیرد و لو از طریاق احتماال؛ و ایان به آن قطع داریم نیست. بلکه مطلق تکالیفی را که به ما رسیده در برمی

گونه که اصل حق الطاعه برای مانعم و ل عملی است که غیر برهانی است. پس همانمطلب از مدرکات عق
طور محدوده آن ازنظار وساعت و ضایق )از خالق، مدرک اولی عقل عملی است یعنی برهانی نیست همین

حکم عقل اصااله االشاتغال مدرکات اولیه عقل عملی و غیر برهانی است(؛ بنابراین قاعده عملِی اولیه بنا به
 (.44/ 2)صدر، «. است

طبق نظریه حق الطاعه قاعده اولیه عقلی در مورد ظنون بلکه مطلق احتمال لزوم عمل و احتیاط اسات. 
 اگر چه شبه بدوی موضوع برائت شرعی است.

کار رفته در روایات و آنچه مصطلح است و ریشاه در منطاق دارد تماایز قائال شهید میان علم و ظن به
 .(578-522/ 4، وداند )همم جواز عمل به ظنون میضای حکم شرع را عدمقتنشد. از این روی 

 
 گیریتیجهن

بررسی گام به گام تحوالت و تطورات معنایی برخی اصطالحات مانند علم و ظن نشان داد که نهضت 
ترجمه به عنوان خیزش علمی و فرهنگی توانسته برخی مفاهیم خود را بر روی الفاظ زبان مقصد بار نماید. 

غاز این تأثیر را باید در نزاع میان اهل حدیث و برخی متکلمان جستجو کرد. این متکلمان بارای کاساتن از آ
آوری آن تشکیک کردند و بدین منظور از مفاهیم منطق و نگاه رواقی بهاره بردناد. ایان جایگاه خبر، در علم

کاه تاا -انکار حجیت خبر واحاد  های علمی شیعه نیز رسوخ نمود.ها و مفاهیم، به برخی از عرصهاندیشه
توان متأثر از همین امر دانست. مسئله حجیت ظنون نیز در دل را می -دوره عالمه حلی نظر غالب شیعه بود
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ترین مسئله در اصاول فقاه تبادیل گشاته اکنون به مهمبحث از حجیت خبر واحد متولد شد. این مسئله هم
ته و گاه حجیت ظواهر قرآن کریم. از طرفی اثبات حجیات است. گاه حجیت خبر واحد مورد انکار قرارگرف

اند با اثبات تعبد به ظان، بعضای ظناون را از نهای رو شد. لذا بعضی درصدد برآمدهادله نیز با مشکل روبه
عمل به ظنون استثنا کنند. وقوع تعبد به ظن، طرح دلیل انسداد و نظریه حق الطاعه جدیادترین روش بارای 

عمل به تکالیف مشکوک است. چنانکه پیداست عدم درک تحول واژه ظن و سیر تطور اثبات وجوب عقلی 
 نگاه به ظنون موجب بروز این مشکالت در مسیر عمل به ادله احکام است.

 منابع
 .5722 –ق  5475، قم، مجمع الفکر االسالمی، الکفایهآخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، 

، 5714دوره چهل و پانجم، بهمان  آموزش و پرورش )تعلیم و تربیت(،، «2نهضت ترجمه »آیتی، عبد المحمد، 
 .728-757، صص 1شماره 

ییا الحیدی ابن اثیر، مبارک بن محّمد،  ، تحقیاق: طااهر أحماد الازاوی، محماود محماد واألثیر النهایة فیی رر
 م. 5272 -ق  5722الطناحی، بیروت، المکتبة العلمیة، 

 ق.  5487محقق: محمد أبو الفضل إبراهیم، بیروت، المکتبة العصریة، ، األضدادابن انباری، أبو بکر، 
، تحقیق: أحمد محمد شاکر، بیروت، دار اآلفااق الجدیادة، اإلحکام فی أصول األحکامابن حزم، علی بن احمد، 

 تا.بی
 تا.، القاهره، مکتبه الخانجی، بیالفصل فی الملل و االهواء و النحل______________، 

، تحقیق عبد الحمید هنداوی، بیروت، دار الکتاب المحکم و المحیط االعظممرسی، علی بن إسماعیل،  ابن سیده
 م. 2888العلمیة، 

، محقق: خلیل إباراهم جفاال، بیاروت، دار إحیااء التاراث العربای، المخصص_____________________، 
 م. 5222ق/  5457الطبعة األولی، 

 ق. 5484، تحقیق سعید زاید و...، قم، مکتبة آیة الله المرعشی، ء )المنطق(الشفاابن سینا، حسین بن عبدالله، 
، بتحقیاق أبای األشابال الزهیاری، ساعودی، دار ابان جامع بییان العلیم و فهیله ابن عبد البر، یوسف بن عبدالله،

 م. 5224الجوزی، الطبعة األولی، 
ق  5722جا، دار الفکار، لسالم محمد هارون، بی، المحقق: عبد امعجم مقاییس اللغةابن فارس، أحمد بن زکریا، 

 م. 5272 -
 ق. 5454، بیروت، الطبعة الثالثة، دار صادر، لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 

 م. 5225، تحقیق: شعبان خلیفه و ولید محمد عوزه، قاهره، لفهرستا محمد بن اسحاق، ابن ندیم،
 .5728نا، ، استانبول، بیتینالصناع، حسین بن عبدالله، ابو هالل عسکری

، تحقیق محمد ابراهیم سلیم، قاهره، دار العلم للنشر و التوزیع، الفروق اللغویه______________________، 
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 تا.بی
یا المصنفابوعبید، قاسم بن سالم،  ، محقق محمد بن مختار العبیدی، تاونس، الموسساه الوطنیاه للترجماه و رر

 م. 5228کمه، چاپ اول، التحقیق و الدراسات بیت الح
 م. 5225 -ق  5728ِفْلَزر، بیروت، دارمکتبةالحیاة، –، تحقیق: ُسوَسّنةِدیَفْلدطبقات المعتزلهأحمد بن یحیی، 

 م. 5212ق/  5772، بیروت، دار المکتبه الحیاه، معجم متن اللغهاحمد رضا، 
 م. 5228اول،  ، مصحح: عبدالرحمن بدوی، بیروت، دار القلم، چاپمنطق ارسطوارسطو، 

، محقق: محمد عوض مرعب، بیاروت، دار إحیااء التاراث العربای، الطبعاة تهذیا اللغهازهری، محمد بن أحمد، 
 م. 2885األولی، 

، صص، تحقیق: رحمة الله الرحمتی الفوائد المدنیه و الشواهد المکیهاسترآبادی، محمد أمین و عاملی، نورالدین، 
 ق. 5424المی، چاپ اول، األراکی، قم، مؤسسة النشر اإلس

، تحقیق: لجنه تحقیاق تاراث الشایخ االعظام، قام، مجماع الفکار فرائد االصولانصاری، مرتضی بن محمد امین، 
 .5728 -ق 5422االسالمی، 

 ق. 5422، عمان، دار الفتح، االنتصار للقرآنباقالنی، ابوبکر، 
جا، مکتباه النهضاه ، بیراسات لکبار المستشرقینالتراث الیونانی فی الحهارة االسالمیة د بدوی، عبد الرحمن،

 م. 5248المصریه، 
یخ االلحاد فی االسالم____________،   م. 5227، قاهره، سینا للنشر، چاپ دوم، من تار

 م. 5278، بیروت، المطبعه االمریکانیه، البستانبستانی اللبنانی، عبدالله، 
 م. 5227، ، بیروت، مکتبه لبنانمحیط المحیطبستانی، بطرس، 

 م. 5277دار اآلفاق الجدیدة، الطبعة الثانیة، بیروت، ، الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیةبغدادی، عبد القاهر، 
یم»توانایی، محمد حسین و بهاءالدینی، فرخنده،  های اعتقادی و ، پژوهش«بررسی مفهوم ظن و گمان در قرآن کر

 .524-571، صص 5722، پاییز 51کالمی، سال چهارم، شماره 
، تقدیم وإشراف و مراجعة: رفیاق العجام، موسوعة کشاف اصطالحات الفنون والعلومالتهانوی، محمد بن علی، 

تحقیق: علی دحروج، نقل النص الفارسی إلی العربیة: عباد اللاه الخالادی، الترجماة األجنبیاة: د. جاورج زیناانی، 
 م. 5222 -بیروت، مکتبة لبنان ناشرون، الطبعة: األولی 

 ق. 5772نا، ، قاهره، بیالبیان و التبیینجاحظ، عمرو بن بحر، 
یخ اسیالم، «نهضت ترجمه، نتایج و پیامدهای آن»جان احمدی، فاطمه،  ، صاص 4، شاماره 5772، زمساتان تیار

22- 542. 
ار ، قام، دجستارهایی در مدرسه کالمیی بغیدادجمعی از نویسندگان به کوشش سید علی حسینی زاده خضر آباد، 

 ش. 5721الحدیث، 
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، تحقیق: أحمد عباد الغفاور عطاار بیاروت، دار الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیةجوهری، إسماعیل بن حماد، 
 .م 5227 - ه 5487العلم للمالیین، الرابعة 

یفحدادی، محمد بن تاج العارفین،  قااهرة، عاالم ، تحقیاق: عباد الخاالق ثاروت، التوقیف علی مهمیات التعیار
 م. 5228-ق 5458الطبعة األولی، الکتب، 

، محقاق عادنان الکلیات معجم فی المصطلحات والفروق اللغویةالحسینی القریمی الکفوی، أیوب بن موسی، 
 م. 5222 -ق  5452مؤسسة الرسالة، بیروت، درویش و محمد المصری، 

صایدا،  –شیخ محماد، بیاروت ، المحقق: یوسف المختار الصحاحالحنفی الرازی، أبو عبد الله محمد بن أبی بکر، 
 م. 5222ق /  5428الدار النموذجیة، الطبعة الخامسة،  -المکتبة العصریة 
جاا،، دار فراقاد ، تحقیق: محمود نعمة الجیاشی، ]بیالظّن )دراسة فی حّجیته وأقسامه وأحکامه(حیدری، کمال، 

 م. 2882 -ق  5422للطباعة والنشر، چاپ اول، 
یخ اخضری بک، محمد،  یع االسالمیتار  م. 5227ق  5727جا، دار الفکر، الطبعه الثامنه، ، بیلتشر

یا الحدی الخطابی، حمد بن محمد،   ق. 5482، المحقق: عبد الکریم إبراهیم الغرباوی، دمشق، دار الفکر، رر
یخ بغدادخطیب بغدادی، احمد بن علی،  بعاة ، تحقیق: بشار عواد معروف، بیاروت، دار الغارب اإلساالمی، الطتار

 م. 2882 -ق  5422األولی، 
، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قادس ساره، انوار الهدایه فی التعلیقة علی الکفایهخمینی، روح الله، 

 ق. 5457ش / 5772
گاه، منطق صوریخوانساری، محمد،   .5722، تهران، آ

 ق. 5487الله المرعشی النجفی، ت مکتبه آیت، قم، منشوراذیل اقرب المواردالخوری الشرتونی البنانی، سعید، 
یابی ترجمه عربی قیاس ارسطو )دفتر دوم(»ذکیانی، غالمرضا،  ، منطق پژوهی، سال دوم، شماره دوم، پاییز و «ارز

 .21-77، 5728زمستان 
اول، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسالمی، چااپ  ،مکتا حدیثی بغداد )از قرن دوم تا نیمه قرن پنجم(رضاداد، علی، 

5721. 
، مترجم: نگاار ذیالبای، تااریخ «نههت ترجمه گفتگویی میان تمدن یونانی و تمدن اسالمی»روزنتال، فرانتس، 

 .572-517، 51، شماره 5722اسالم، پاییز 
 م. 5222 –ق  5452، بیروت، دارالکتب، الطبعه االلی، موسوعه اعالم الفلسفیهرونی ایلی الفا، 

، محقق: علی شایری، بیاروت، دارالفکار، چااپ اول، تاج العروس من جواهر القاموس زبیدی، محّمد بن محّمد،
 ق. 5454

، تحقیق: سعد بان غریار بان مهادی بدیع النظام )او: نهایة الوصول إلی علم األصول(الساعاتی، أحمد بن علی، 
 م. 5221 -ق  5481جا، جامعة أم القری، السلمی، بی
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یفیات الدقیقیةالحیدود االسنیکی، زکریا بن محماد،  ، محقاق: ماازن المباارک، بیاروت، دار الفکار ألنیقیة والتعر
 ق. 5455 المعاصر، الطبعةاألولی،

جا: مکتب آیة الله العظمی السید السیساتانی، الطبعاه ، تقریر سید منیر، بیالرافد فی علم األصولسیستانی، علی، 
 ق. 5454االلی، 

، محقاق: محماد إباراهیم عباادة، د العلوم فی الحدود والرسیوممعجم مقالیالسیوطی، عبد الرحمن بن أبی بکر، 
 تا.القاهرة، مکتبة اآلداب، بی

 م. 5248ق/ 5712، محقق: احمد شاکر، مصر، مکتبه الحلبی، الطبعة: األولی، الرسالهمحمد بن إدریس، شافعی، 
، 24، شاماره 5722تابستان  ،«پژوهشی در معنای ظن و جایگاه معرفتی و اخالقی آن در قرآن»شاکر، محمد کاظم، 

 .521-587صص 
یفاتشریف جرجانی، علی بن محمد،  ، ضبطه وصححه: جماعة من العلماء بإشراف الناشار، بیاروت، کتاب التعر
 م. 5227-ق  5487دار الکتب العلمیة، الطبعة األولی، 

یخه و رجالهشعبان اسماعیل،   م. 5225، ریاض، دار المریخ، اصول الفقه تار
 م. 2884ق /  5421، مصر، مکتبه الشروق الدولیه، المعجم الوسیط ،مجمع اللغه العربیهو دیگران،  شوقی ضیف

قم، انتشارات دفتار  های اسالمی،محقق: مرکز پژوهش ،األلفیة فی فقه الصالة الیومیةشهید اول، محمد بن مکی، 
 ق. 5482تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، چاپ اول، 

د بوینوکاالن، بیاروت، دار ابان حازم، الطبعاة: األولای، االصل، بن الحسن الشیبانی، محمد ، تحقیق َو دَراَسة: محمَّ
 م. 2852 -ق  5477

 .512-528ش، صص  5722، 28، ش مشکوة، «تحقیقی در حجیت مطلق ظن»صابری، حسین، 
یخ فرق اسالمی، _________  ش. 5722، تهران: سمت، چاپ اول، تار

، محقق: آل یاسین، محمدحسن، بیروت، عاالم الکتاب، چااپ اول، المحیط فی اللغةیل، صاحب بن عباد، اسماع
 ق. 5454

، قم، دفتر انتشاارات اساالمی ، چااپ نهام، معالم الدین و مالذ المجتهدینصاحب معالم، حسن بن زین الدین، 
 تا.بی

 ق. 5421، دار االحیاء التراث العربی، بیروت، دروس فی علم االصولصدر، محمدباقر، 
یخ علوم عقلی در تمدن اسالمی تا اواسط قرن پنجمالله، صفا، ذبیح  .5724، تهران، رامین، تار

 ق. 5454، بیروت، الشرکة العالمیة للکتاب، المعجم الفلسفیصلیبا، جمیل، 
چاپ: اول،  ،، تحقیق: مؤسسة النشر اإلسالمی، قم، مؤسسةالنشراإلسالمیجوامع الجامعطبرسی، فضل بن حسن، 

  ق. 5425
، 75، ش 5725، بهاار فقیه، «تأمل بر ادله شیخ انصاری )ره( بر اصالت عدم حجیت ظین»طغرلی پور، احمد، 
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 .252-577صص 
جاا، مکتاب اإلعاالم ، تحقیاق: أحمادحبیب قصایرالعاملی، بیالتبیان فی تفسیر القیرآنطوسی، محمد بن حسن، 

 ق. 5482اإلسالمی، چاپ اول، 
 ق. 5457، قم، محمد تقی عالقبندیان، فی أصول الفقهالُعدة ______________، 

بان ، محقق: رضاوی کشامیری، محماد حساین تهذیا الوصول الی علم االصولعالمه حلی، حسن بن یوسف، 
 .5728نقی، لندن، موسسه االمام علی، علی

 ق. 5484، قم، المطبعة العلمیة، مبادی الوصول إلی علم األصول، ______________
یعه، ______________  ق. 5457، قم، دفتر انتشارات اسالمی، مختلف الشیعه فی احکام الشر

، محقق: مجمع البحاوث االساالمیه، مشاهد، آساتان منتهی المطلا فی تحقیق المذها، ______________
 ق. 5452قدس، 

الصاادق، ، محقق: بهادری، ابراهیم، قام، موسساه االماام نهایه الوصول الی علم االصول، ______________
 .5722 –ق  5421

مترجم محمدباقر موسوی همدانی، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه  ،تفسیر المیزانعالمه طباطبایی، محمدحسین، 
 .5774قم دفتر انتشارات اسالمی، 

یخی حّجییت ببیر واحید در اصیول فقیه شییعه»علم الهدی، محمد صادق،  هاای ، فصالنامه پژوهش«سیر تار
 ش. 22ابستان ، ت57اصولی، شماره 

یعةالهدي، علي بن حسین، علم یعة إلی أصول الشر ، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشاگاه تهاران، چااپ الذر
 .5772اول، 

یف المرتهی________________،   ق. 5481، قم، دار القرآن الکریم، رسائل الشر
عبد الکریم خلیفة، نصرت عبد الرحمن، صالح جارار، ، المحقق: اإلبانة فی اللغة العربیةالَعْوتبی، َسَلمة بن ُمْسِلم، 

 م. 5222 -ق  5428محمد حسن عواد، جاسر أبو صفیة، مسقط، وزارة التراث القومی والثقافة، الطبعة: األولی، 
 م. 5225، محقق: سلیمان دنیا، مصر، دارالمعارف، معیار العلم فی فن المنطقبن محمد، غزالی، محمد

یخ فلسفه در جهان اسالمی، خلیل، الفاخوری، حنا و الجر ، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران، کتاب زمان، چاپ تار
 .5712دوم، 

 ق. 5482، مصحح: محمد تقی دانش پژوه، قم، مکتبة آیة الّله المرعشی، چاپ اول، لمنطقیاتا فارابی، ابونصر،
 ق. 5482، ، مکان چاپ: قم، نشر هجرت، چاپ دومکتاب العینفراهیدی، خلیل بن احمد، 

، تحقیق: مکتب تحقیاق التاراث فای مؤسساة الرساالة، بیاروت، القاموس المحیطفیروزآبادی، محمد بن یعقوب، 
 م. 2881 -ق  5422مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثامنة، 

 ق. 5775، تهران، چاپ ششم، قاموس قرآنقرشی، علی اکبر، 
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یع االقطان، مناع،  یخ التشر  م. 5222، ریاض، مکتبه المعارف للنشر و التوزیع، السالمیتار
یا کالم العربکراع النمل، علی بن الحسن،  ، محقق: محمد بن أحمد العمری، جامعة أم القری المنتخا من رر

 م. 5222 -ق  5482)معهد البحوث العلمیة وإحیاء التراث اإلسالمی(، الطبعة األولی، 
اکبر و آخوندی، محمد، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، چااپ تحقیق: غفاری علی ،لکافیاکلینی، محمد بن یعقوب، 

 ق. 5487چهارم، 
 .5721، تهران، میزان، چاپ اول، ادوار اصول فقهگرجی، ابو القاسم، 

یخ منطقماکوولسکی،   .5722، ترجمه فریدون شایان، تهران، مهارت، چاپ دوم، تار
 ق. 5427السالم، ، لندن، موسسه امام علی علیهلمعارج االصو حلی، جعفر بن حسن، محقق 

، ترجماه آصاف فکارت، مشاهد: بنیااد ای بر فقه شیعه؛ کلیات و کتابشناسییمقدمهمدرسی طباطبایی، حسین، 
 .5722پژوهشهای اسالمی، چاپ اول، 
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