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مهمقد  
ي مهم قرآني كه فهم دقيق معناي آن، در دريافت معارف قرآن تأثير ها يكي از واژه

را حالتي نفساني در برابر » ظن«بسياري از مفسران . باشد مي» ظن« ةبه سزايي دارد واژ
اي باالتر از شك و  اعتقاد راجح و گمان كه مرتبهبه اند؛ يعني  يقين و شك و وهم دانسته

/ 152، ص1ق، ج1391طباطبايي، : براي نمونه نك(. ندا تر از يقين است معنا كرده پايين
در اين ديدگاه مشهور،  )273، ص4، ج1375قرشي، / 389، ص1ش، ج1365صادقي، 

حالتي نفساني است كه شخص علم و اطمينان به يك قضيه دارد و نسبت به » يقين«
تضاي حالتي نفساني است كه به مق» ظن«. دهد طرف مقابل آن هيچ احتمال مخالفي نمي

بيان اين معنا براي . آن شخص نسبت به مضمون يك قضيه يقين و اطمينان نداشته باشد
. در واقع از تعريف دانشمندان علم اصول اخذ شده و به تفاسير راه يافته است» ظن«
  در قرآن چيست؟ »ظن«ولي آيا معناي واقعي ) 84-83، صص1412فخر رازي، : نك(

  در لغت» ظن«معناي 
دو اصل صحيح و به عبارت ديگر دو معناي اصلي معرّفي » ظن«ي ابن فارس برا

معناي يقين در . يعني يقين كردم» ظَننت ظنّاً«. يكي يقين و ديگري شك: كرده است
بقره آمده  249فرهنگ عربي و نيز قرآن مجيد فراوان به كار رفته است از جمله در آيه 

  :دريد بن صمه هم گفته است. »... قُوا اللَّهقالَ الَّذين يظُنونَ أَنهْم مال«: است
  سراتُهم في الفارِسي المسرَّد                فَقُلت لهم ظُنُّوا بِأَلفَي مدججٍ

ح به سوي شما به يقين بدانيد كه دشمن زيادي سر تا پا مسلّ: به آنها گفتم: يعني
  . اند ي محكمِ بافت فارس پوشيدهها آيند در حالي كه اشراف و رؤساي آنها زره مي

است؛ زيرا شاعر با اين ) يقين داشته باشيد(، ايقنوا»ظُنُّوا«در اين بيت مقصود دريد از 
توان ترساند نه  باشد و دشمن را با يقين مي سخن در مقام تهديد و ترساندن دشمن مي

  . با شك
، و »ظَننت الشیَء« :اما معناي شك، عرب هرگاه به چيزي يقين نداشته باشد گويد

به معناي متّهم و » ظنين«. به معناي تهمت هم، از همين اصل گرفته شده است» الظنة«
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، ماده 594ش، ص1387ابن فارس، (. برد به كسي گويند كه بسيار سوء ظن مي» ظنون«
بيان داشته و آن را به » ظن«در عبارت اخير ابن فارس معناي تهمت را نيز براي ) »ظن«

  . گردانده است م، يعني شك بري دومعنا
. به دو معناي شك و يقين است» ظن«: گويد مي» ظن«ابن منظور در بيان معناي 

يقيني كه . 2. شود يقيني كه از روي تدبر و انديشه حاصل مي. 1: يقين بر دو قسم است
حال چنان چه يقين ناشي از مشاهده و ديدن باشد، . ناشي از مشاهده و ديدن باشد

اختصاص به قسم نخست دارد؛ يعني » ظن« ةرود و واژ به كار مي» علم«ربارة آن واژه د
، ذيل مادة 8، ج1408ابن منظور، (. يقيني كه از روي تدبر و انديشه حاصل شده باشد

  ) »ظن«
چنان چه . رود به دو صورت اسمي و مصدري به كار مي» ظن«: وي هم چنين گويد

و شكل مصدري آن نيز جمع ) همانجا(خواهد بود» ونظُنُ«اسم باشد، جمع آن » ظن«
  . شود بسته نمي

از كلمات اضداد است كه با » ظن«واژه  1شود كه از نظر لغويان تا اينجا روشن مي
  . رود تكيه بر قرينه در دو معناي متضاد يقين و شك به كار مي
ي يك معناي اصلي معرف» ظن«راغب اصفهاني نيز گرچه تالش كرده است براي 

. كند، اما در ساية اين معناي اصلي كاربرد آن در دو معناي متضاد را نيز پذيرفته است
گيري از استعماالت مختلف  كند با بهره وي، با توجه به مبناي ويژة خود كه تالش مي

هاي قرآني، براي هر ماده لغت  يك ماده كلمه در فرهنگ عرب و نيز با توجه به كاربرد
  :اصلي بيان كند، در معناي ظن چنين گويدتنها يك معناي 

حال، هرگاه آن . شود نام آن حالتي است كه از روي اَماره و نشانه حاصل مي» ظن«
گردد و هرگاه ضعيف گردد از حد  اماره قوي شود منجر به حصول علم براي فرد مي

 در صورتي كه ظن قوي گردد به طوري كه به سرحد علم برسد و يا. گذرد توهم نمي

                                                           
را از اضداد » ظن«به جز لغوياني كه در اين جا از آنها ياد شد، ساير دانشمندان لغت و ادب نيز كلمة  . ١

 .»ظن«ذيل ماده  ، اللغةالعين، مصباح المنير، تهذيب : براي نمونه نك. اند معرفي كرده
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رود مانند  مخفّفه به كار مي» اَن«مشدده يا » اَنَّ«آن كه قوي فرض گردد با آن كلمه 
و هرگاه ظن ضعيف شود كلمه ) 249: ، نيز46/بقره(»مالقُوا ربهِم أَنَّهمن ويظنالَّذينَ «
بعد از ) أن املختصة باملعدومني من القول و الفعل(مختص به معدومين از قول و فعل» اَنْ«

راغب براي مورد اخير، مثالي ذكر نكرده ) 539، ص1404راغب، (. رود آن به كار مي
 قالَ لنَفْسه ظالم هو و جنَّتَه دخَلَ و«: توان دو آيه ذيل را شاهد آن دانست است، اما مي

 الْكتابِ أَهلِ منْ رُواكَفَ الَّذينَ أَخْرَج الَّذي هو«و ) 35/ كهف(»أَبداً هذه تَبيد أَنْ أَظُنُّ ما
بصائر ذوي محقّق كتاب ) 2/ حشر(. » يخْرُجوا أَنْ ظَنَنْتُم ما الْحشْرِ لأَولِ ديارِهم منْ
: نك(. ، أن مختص به معدومين از قول و فعل را به أن ناصبه تفسير كرده استمييزالتّ

ناصبه آمده » أن«، »ظن«اده بنابراين هر جا بعد از م) 545، ص3، ج1421فيروزآبادي، 
ران گمان و به اصطالح رايج در ميان متأخّ(به معناي شك و احتمال ضعيف » ظن«باشد 

  . خواهد بود) ضعيف
  . مطرح شد» ظن«تا اين جا سه ديدگاه دربارة معناي 

به معناي گمان است؛ يعني اعتقاد راجحي » ظن«از نظر بسياي از مفسران معاصر، . 1
  . تر از يقين باشد شك و پايينكه برتر از 

از كلمات اضداد است و در دو معناي يقين و شك به كار » ظن«از نظر لغويان . 2
  . رود مي

رود، اما معناي  در دو معناي متضاد به كار مي» ظن«به نظر راغب اصفهاني گرچه . 3
 اي است، قابل شدت و ضعف كه سوي شدت آن يقين و سوي اصلي آن علم و آگاهي

  . ضعف آن توهم و شك است
را بايد همان احتمال و توهم دانست نه شكي كه » ظن«در معناي » شك«مقصود از 

شود و آن دو احتمال مساوي نسبت به يك قضيه است  در علم اصول فقه از آن ياد مي
سه معناي  ةبه هر روي، پيش از اظهار نظر دربار. كه هيچ يك بر ديگري ترجيح ندارد

هاي عربي اين واژه  ، شايسته است كاربرد»ظن«تر براي  و كشف معناي صحيحياد شده 
  . نيز بررسي شود
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  در فرهنگ عربی» ظن«های مختلف  کاربرد

احتمـاالً  . كاربردهاي متعـددي در فرهنـگ عربـي گـزارش شـده اسـت      » ظن«براي 
ـ   درباره چاه كم» ظن«ترين كاربرد حسي ماده  كهن ه وجـود  آبي بوده است كه اطمينـان ب

شده كه اطمينان نداشـتند در   آبي اطالق مي به چاه كم» بئرٌ ظنونٌ«. آب در آن نبوده است
دانستند در آن آب هسـت يـا نـه؟ عبـارت      گفتند كه نمي آن آب باشد، و يا به چاهي مي

رفـت كـه احتمـال وجـود آب در آن داده      هم در مورد چاهي به كار مـي » الماء الظَّنونُ«
شـد كـه    بـه آبشـخوري گفتـه مـي    » مشرب ظَنونٌ«و . آن اطمينان نداشتند شد، اما به مي
سـپس از روي  ) »ظن«، ماده 8، ج1408ابن منظور، (دانستند در آن آب هست يا نه؟ نمي

مثالً به فـردي كـه بـه خبـر وي     . مجاز و استعاره در معاني ديگري نيز به كار رفته است
   :زهير گويد. دگوين» رجلٌ ظنونٌ«اطمينان نداشته باشند 

  و قد يأتيك بالخبرِ الظنونُ               اَال اَبلغ لَديك بني تميمٍ
تميم كه نزد تو هستند، پيغام رسان كه گاه افراد غير قابل اعتماد براي شما خبر  به بني

  . آوردند مي
ابن (. گويند» ظنين«و يا به فردي كه خيري در او نباشد، يا خيرش اندك باشد 

. ، يعني آن قدر خيرش اندك است كه اميد و اطميناني به خير او نيست)ور، همانجامنظ
دانند  به وام و ديني گويند كه اطميناني به بازپرداخت آن نباشد و نمي» دينٌ ظنون«نيز 

كند يا نه؟ و به فردي كه از نظر فكري ضعيف و  كه شخص مديون آن را بازپرداخت مي
فراء گفته است، از بعضي از افراد قبيله قُضاعه شنيدم كه . دگوين» ظنون«كم تدبير است 

تدبير تو  ؛ يعني چه بسا كه افرادي ضعيف و بي»ربما دلَّك علي الرّأي الظَّنونُ«: گويد مي
بر افراد كم عقل و » ظنون«اطالق ) ابن منظور، همانجا(. را به نظري راهنمايي كنند

ست كه اطميناني به عقل آنها و رأي و نظر داراي ضعف فكر و انديشه از اين جهت ا
  . آنها نيست

، زيرا كسي را كه نسبت به )همانجا(به معناي تهمت آمده است» ظنة«از همين معنا 
دهند؛ اما اطمينان به صدور عمل سوء از وي  او مي  زنند احتمال سوء دربارة او تهمت مي
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يعني كسي كه به او ) همانجا(استبه معناي متّهم » ظنون«و » ظنين«همچنين . ندارند
و به كسي هم كه نسبت به . تهمت زده شده و احتمال سوء درباره او برده شده است

از ) همانجا(. شود گفته مي» ظنون«و » ظنين«برد، باز  همه بدگمان است و سوء ظن مي
 معناي عدم اطمينان و احتمال سوء و بد قابل» ظنون«و » ظن«اين موارد كاربرد مادة 

اند كه  را به معناي هر چيزي دانسته» ظنون«دريافت است، به همين جهت بعضي لغويان 
نيز كه امري مذموم است به همين » ظنسوء «) همانجا(. اعتماد و اطميناني به آن نباشد

معناست يعني احتمال بد و نادرست به ديگران بردن بدون آن كه به آن بدي اطمينان 
  )273ص همان،(. داشته باشند

، ماده 1387ابن فارس، (. علم است» ظن«چنان كه پيشتر گفته شد، يكي از معاني 
چه . گردد برمي» ظن«در معناي علم به همان معناي اصلي و حسي » ظن«كاربرد ) »ظن«

هايي احتمال وجود  از روي نشانه اند در آن آب است يا نه،  دانسته اين كه چاهي كه نمي
همين جهت در مواردي احتمال وجود آب در چاه قرين اند، به  داده آب در آن مي

در معناي » ظن«اند، از اين جا به تدريج  گرفته شده و از آن چاه آب بر مي ت ميصح
علم نيز به كار رفته است؛ علمي كه از روي نشانه و اماراتي حاصل شده باشد نه از 

به » ظن«كاربرد  اگرچه لغويان شواهد لغوي قابل توجهي از. روي مشاهده و ديدن
در » ظن«اند، اما وجود شواهد متعدد قرآني مبني بر كاربرد واژه  معناي علم ياد نكرده

در حديث نيز از ) ادامه مقاله: نك(. معناي علم و يقين، براي اثبات اين معنا كافي است
أَْو «در آيه شريفه » لمس«دربارة معناي ) ص(از پيامبر اكرم: انس نقل شده كه گويد

. رسول خدا با اشاره دست براي من معنا كردند. سؤال كردم) 6/ مائده(»المْستم النساَء
بيان داشت فهميدم و  )ص(پيامبر يعني آن چه را كه » فَظَنَنت ما قالَ«: سپس انس گويد

  )»ظن«، ماده 8، ج1408ابن منظور، (. به آن علم پيدا كردم
ل و شريف بوده، اما سن او زياد است، با اين اي اصي هم چنين به زني كه از خانواده

» ظَنون«اطالق ) همانجا(. گويند» ظَنون«كنند  دار شدن با او ازدواج مي حال به اميد فرزند
شدنش  دار  به چنين زني از آن جهت است كه گرچه به دليل سن زيادش احتمال فرزند
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اند و زنان آنان هم، همه  تاي شريف كه داراي اصال كم است، اما تعلّق وي به خانواده
دار  اي است بر اين كه آن زن نيز، به احتمال زياد فرزند باشند، نشانه ولود و فرزندزا مي

دادند؛ نسبت  شود و يا اين كه اگر نسبت به زنان مشابه احتمال فرزنددار شدن، مي مي
  . به فرزنددار شدنِ چنين زني اطمينان داشتند

در » ظن«ترين معناي ماده  آيد، اين است كه اصلي مي آن چه از اين بررسي به دست
اين معنا . فرهنگ عربي احتمال وجود چيزي و در عين حال عدم اطمينان به آن است

شود، با اين حال گاه با توجه به  در همة كاربردهاي حسي و معنوي اين ماده ديده مي
رفته است، اما علم و يقيني  در معناي علم و يقين اطمينان بخش نيز به كار» ظن«قراين، 

، در شمار كلمات اضداد قرار »ظن«بدين ترتيب، واژة . كه از روي نشانه و اماره باشد
سپس بعدها اين واژه دچار تحول معنايي شده و در اصطالح دانشمندان . گرفته است

اي ميان شك و يقين و نقطه  اصول فقه و منطق به معناي گمان و ظن راجح كه مرحله
  . ابل وهم است به كار رفته استمق

  وجوه معنايی ظن در قرآن 

هاي مختلف اسمي و فعلي هفتاد بار در قرآن كريم  و مشتقاتش با شكل» ظن«واژه 
قوي بودن يكي » ظن«با اشاره به اين كه معناي اصلي ) ق597م (ابن جوزي. آمده است

وجه معنايي در قرآن ، براي اين كلمه پنچ 1از دو چيز نسبت به نقيضش در نفس است
  :كند كه عبارتند از ذكر مي

 شك و احتمال به جزآنان ): 78/ بقره(»إِنْ هم إِالَّ يظُنُّونَ«: شك، در آيه. 1
  . دگراين نمى

                                                           
در اصطالح اصوليان است » ظن«بيان كرده است، همان معناي  »ظن«اين معنايي كه ابن جوزي براي . ١

در قرآن به اين معنا به كار » ظن«ر است و تر بيان كرديم، اين معناي اصطالحي متأخّ و چنان كه پيش
شك، ترديد در دو امري است : گويد مي» ظن«با » شك«ابن جوزي همچنين درباره تفاوت . نرفته است

كه يكي از دو امر بر ديگري ترجيح » ظن«بر ديگري ترجيح ندارد، برخالف كه هيچ يك از آن دو امر 
  )424االعين، ص هةبه نقل از نز 111ش، ص1382سلوا، : نك. (دارد
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  . تنها شك داريم) در باره قيامت): (32/جاثيه(»إِنْ نَظُنُّ إِالَّ ظَنا«و 
): 46/ بقره(،»م مالقُوا ربهِم و أَنَّهم إِلَيه راجِعونَالَّذينَ يظُنُّونَ أَنَّه«: يقين، در آيه. 2

  . . . و. گردند كنندگان پروردگار خويشند و به سوى او بازمى ديدار يقين دارندآنان كه 
، مطابق قرائت آن دسته )24/تكوير(»و ما هو علَى الْغَيبِ بِضَنينٍ«: تهمت، در آيه. 3

يعني تو ) ادامه سطور: نك(اند قرائت كرده» بظنين«را به صورت » نبضني«از قارياني كه 
  . نسبت به امور غيب و خبر دادن از آن متّهم نيستي

و ذلكُم  لكنْ ظَنَنْتُم أَنَّ اللَّه ال يعلَم كَثيراً مما تَعملُونَ و«: حسبان و پندار، در آيه. 4
بِرَب ي ظَنَنْتُمالَّذ ظَنُّكُمداكُمأَر به سبب پنهانى گناه[و ليكن ): 23و  22/فصلت(» كُم 

و اين بود پندارتان كه به . داند كنيد نمى پنداشتيد كه خدا بسيارى از آنچه مى]  كردن 
إِنَّه ظَنَّ أَنْ لَنْ «: و نيز در آيه. شما را هالك كرد؛ برديد پروردگار خود گمان مى

ورحبر نگردد]  در قيامت[ى او پنداشته بود كه به راست): 14/ انشقاق(»ي .  
  )28/ نجم( 1»إِنْ يتَّبِعونَ إِالَّ الظَّنَّ و إِنَّ الظَّنَّ ال يغْني منَ الْحقِّ شَيئاً«: دروغ، آيه. 5

اكتفا كرده » ظن«فيروزآبادي به ذكر چهار معناي يقين، شك، تهمت و حسبان براي 
در ادامه به بررسي پنج وجه معنايي بيان شده براي . است    و از معناي دروغ ياد نكرده

  :پردازيم در آيات شريفه قرآن مي» ظن«
و ما هو علَى «: دانسته شده است» تهمت«به معناي » ظن«تنها در يك آيه . تهمت. 1

  )24/تكوير( »الْغَيبِ بِضَنينٍا
اي بخيل است و معناي و به معن» ضاد«با » ضنين«مطابق قرائت رسمي، رايج و اكثر، 

رسول خدا نسبت به غيبت و وحيي كه بر آن اطّالع يافته بخيل : آيه شريفه اين است كه
اي  شود، ذره نيست و در ابالغ آن چه بايد برساند و يا پاسخ به آن چه از او سؤال مي

/ 713، ص4، ج1407زمخشري، / 102، ص5ق، ج1421نحاس، : نك(. ورزد دريغ نمي

                                                           
» دروغ«كنند با اينكه  پيروى مىدروغ تنها از آنها : مطابق نظر ابن جوزي معناي آيه اين خواهد بود. ١

 !كند نياز نمى هرگز انسان را از حقّ بى
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اما بعضي از ) 219، ص20ق، ج1391طباطبايي، / 678، ص10ق، ج1415طبرسي، 
آن را به ) يئابن كثير، ابوعمرو بن عال و كسا(قاريان از جمله سه قاري از قاريان سبعه

فعيل به ( به معناي متّهم» ظنين«اند كه بنابر اين قرائت  قرائت كرده» بظنين«يعني » ظا«
رسول خدا : ي آيه شريفه چنين خواهد بوددر نتيجه معنا .خواهد بود) معناي مفعول

كند صادق است و مورد اتّهام  نسبت به وحي و اخباري كه از غيبت دريافت و ابالغ مي
در معناي تهمت در فرهنگ عربي » ظن«قبالً اشاره شد كه كاربرد ) همانجا(. نيست

  . روشن است» ظن«آن با معناي اصلي  ةامري پذيرفته است و رابط
  :اند به معناي دروغ دانسته ،در سه آيهرا » ظن«ران ضي مفسبع. دروغ. 2

و قالُوا ما هي إِالَّ حياتُنَا الدنْيا نَموت و نَحيا و ما يهلكُنا إِالَّ الدهرُ و ما لَهم «) الف
ت مگر زندگى ما نيس )زندگى( اين: گفتند]  كافران[و ، »بِذلك منْ علْمٍ إِنْ هم إِالَّ يظُنُّونَ

هالك نكند،  -روزگار و زمانه - شويم و ما را جز دهر ميريم و زنده مى در اين جهان، مى
  )24/جاثيه(. و آنان را هيچ دانشى به آن نيست، آنان جز در گمان و پندار نيستند

در » قالوا«اند، به اعتبار فعل  را در اين آيه به دروغ تفسير كرده» ظن«احتماالً آنان كه 
  . در آيه بوده استص

» يكذبون«يعني » يظنون«در اين آيه به معناي دروغ است و » ظن«: ابن انباري گويد
بود، بايد هر دو مفعولش ذكر  تواند به معناي شك باشد؛ زيرا اگر به معناي شك مي نمي
  )15، ص1407ابن انباري، (. شد، اما ظن به معناي دروغ يك مفعولي است مي

  )78/ بقره(»أُميونَ ال يعلَمونَ الْكتاب إِالَّ أَماني و إِنْ هم إِالَّ يظُنُّونَو منْهم «) ب
ق، 1420ابوحيان، (. تفسير كرده است» يكذبون«در اين آيه را به » يظنون«مجاهد 

و : ، بنابراين نظر معناي آيه چنين خواهد بود)6، ص2ق، ج1420طبري، / 445، ص1ج
دانند، و  را جز خياالت خامى نمى] خدا[سوادانى هستند كه كتاب  ن بىاز آنا]  بعضى[

  . ندگوي دروغ ميفقط 
  )28/ نجم(»إِنْ يتَّبِعونَ إِالَّ الظَّنَّ و إِنَّ الظَّنَّ ال يغْني منَ الْحقِّ شَيئاً«) ج
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ن اب(. در اين آيه را به معناي دروغ دانسته است» ظن«ابن جوزي به نقل از فراء، 
  ) 172تا، ص جوزي، بي

، در سه آيه فوق به معناي دروغ باشد، پذيرفته نيست؛ »ظن«اين ديدگاه و اين كه 
، صرف احتمال دادن چيزي است »ظن«تر بيان شد معناي اصلي  زيرا چنان كه پيش

روشن است كه در بسياري از اوقات و يا در . بدون آن كه نسبت به آن اطميناني باشد
شود قرين به صحت نباشد، در  و احتمالي كه درباره امري داده مي اغلب موارد، ظن

. اند و در درون خود كذب را به همراه دارند نتيجه بسياري از ظنون مستلزم كذب
در اين آيات شريفه از معناي اصلي خودش برگردانده و » ظن«بنابراين دليلي ندارد كه 

بر » ظن«الفاظ قرآن آن است كه به معناي دروغ دانسته شود؛ بلكه مقتضاي فصاحت 
باقي بماند تا عالوه بر معناي اصلي خود، » احتمال«و » شك«معناي اصلي خود يعني 

  . برحسب سياق بر معناي دروغ نيز به صورت التزامي داللت كند
و ) 566، ص3ق، ج1421فيروزآبادي، (را در ده آيه» ظن«يقين، فيروزآبادي  -3

  :اند به معناي يقين دانسته) 116ش، ص1382سلوا، (آيه 14بعضي ديگر در 
الَّذين يظُنونَ أَنهْم مالقُوا  الْخاشعني يو اْستعينوا بِالصْبرِ و الصالة و إِنها لَكَبِريةٌ إِالَّ علَ«. 1

  . )46و  45/ بقره(» ربهِْم و أَنهْم إِلَْيه راجِعونَ
2 .» هزا جاوفَلَم ينقالَ الَّذ هودنج و بِجالُوت ْوما الْيقالُوا ال طاقَةَ لَن هعوا منآم ينالَّذ و وه

/ بقره(» لصابِرِينيظُنونَ أَنهْم مالقُوا اللَّه كَْم مْن فئَة قَليلَة غَلَبْت فئَةً كَثريةً بِإِذْن اللَّه و اللَّه مع ا
249( .  
فَهو  إِني ظَنْنت أَني مالقٍ حسابِيْه فَأَما مْن أُوتي كتابه بِيمينِه فَيقُولُ هاؤم اقْرؤا كتابِيْه«. 3

ةيراض ةيشي ع21 -19/ الحاقه(» ف( .  
4 .»هْعجِزلَْن ن ي الْأَْرضِ وف اللَّه ْعجِزا أَنْ لَْن ننا ظَنأَن باً ور12/ جن(» ه( .  
  . )53/ كهف(» الُْمْجرِمونَ النار فَظَنوا أَنهْم مواقعوها و لَْم يجِدوا عْنها مْصرِفاً يو رأَ«. 5
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و  ربها ناظرةٌ  إِىل وجوه يْومئذ ناضرةٌ خرةَآلو تذَرونَ ا كَالَّ بلْ تحبونَ الْعاجِلَةَ«. 7و 6

و ظَن أَنه  و قيلَ مْن راقٍ كَالَّ إِذا بلَغت التراقي تظُن أَنْ يفْعلَ بِها فاقرةٌ وجوه يْومئذ باسرةٌ

راقاقِ الْفبِالس اقالس فَّتالْت إِىل و  ساقالْم ذئْومي كب30–20/قيامت(» ر( .  
و ضلَّ عْنهْم ما كانوا يْدعونَ  أَْين شركائي قالُوا آذَناك ما منا مْن شهِيدو يْوم يناديهِْم «. 8 

  . )48و  47/ فصلت(» مْن قَْبلُ و ظَنوا ما لَهْم مْن محيصٍ
ْت و ضاقَْت علَْيهِْم إِذا ضاقَْت علَْيهِم الْأَْرض بِما رحب يالثَّالثَة الَّذين خلِّفُوا حت يو علَ«. 9

» تواب الرحيمأَْنفُسهْم و ظَنوا أَنْ ال ملْجأَ من اللَّه إِالَّ إِلَْيه ثُم تاب علَْيهِْم ليتوبوا إِنَّ اللَّه هو ال
  . )118/ توبه(

  يكَثرياً من الْخلَطاِء لَيْبغي بْعضهْم علنِعاجِه و إِنَّ   قالَ لَقَْد ظَلَمك بِسؤالِ نْعجتك إِىل«. 10 

 ْغفَرفَاْست اهنما فَتأَن دداو ظَن ْم ويلٌ ما هقَل و حاتاللُوا الصمع وا ونآم ينْعضٍ إِالَّ الَّذب و هبر

كذل فَْرنا لَهفَغ أَناب عاً وراك ر25و  24/ ص(» خ( .  
11 .»تح ْعدْن بم لُّ لَهحلَْيهِما  يفَإِنْ طَلَّقَها فَال تع ناحفَإِنْ طَلَّقَها فَال ج هْوجاً غَْيرز حْنكت

اللَّه ودديما حقا أَنْ يعا إِنْ ظَنراجت230/ بقره(» أَنْ ي( .  
12 .»نم لْناهْنيا كَماٍء أَْنزالد ياةثَلُ الْحما مأْكُلُ  إِنا يمالْأَْرضِ م باتن لَطَ بِهماِء فَاْختالس

تح الْأَْنعام و اسلَْيها  يالنونَ عرْم قادهأَْهلُها أَن ظَن ْت ونياز فَها وْخرز الْأَْرض ذَتإِذا أَخ

  . )24/ يونس(» ْم تْغن بِالْأَْمسِأَتاها أَْمرنا لَْيالً أَْو نهاراً فَجعلْناها حصيداً كَأَنْ لَ
13 .»تْحرِ حالْب و ري الْبكُْم فريسي يالَّذ ويه  و ةببِهِْم بِرِيحٍ طَي ْينرج و ي الْفُلْكْم فإِذا كُْنت

أَنهْم أُحيطَ بِهِْم دعوا  فَرِحوا بِها جاَءْتها رِيح عاصف و جاَءهم الْمْوج مْن كُلِّ مكان و ظَنوا

رِيناكالش نم نكُونلَن هْن هذنا مْيتْن أَْنجلَئ ينالد لَه نيصْخلم 22/ يونس(» اللَّه( .  
14 .»نيطَفِّفلْمْيلٌ للَ وإِذَا اكْتالُوا ع ينْوفُونَ يالَّذْستاسِ يالن زْم أَْو وإِذا كالُوه ْم ووهن

/ مطففين(» يْوم يقُوم الناس لرب الْعالَمني ليْومٍ عظيمٍ أَ ال يظُن أُولئك أَنهْم مْبعوثُونَ يْخِسرونَ
1– 6( .  



       

  

    1390، بهار لل، شماره اوقيم، سال او كتاب نامهفصل  52

در آنها به معناي علم و يقين دانسته شده » ظن«اي است كه  آيه 14اين مجموع 
ق مدح است، نسبت به كساني كه ظن به سياق آيات سيا 3تا  1در آيات شماره . است

، به معناي شك و احتمال نسبت »ظن«روشن است كه . اند مالقات پروردگارشان داشته
بنابراين در اين . تواند، ممدوح باشد به معارف ديني به ويژه در حوزه اعتقادات نمي

و اطميناني  قطعاً به معناي علم، يقين و اطمينان است، كه البته علم و يقين» ظن«آيات، 
ترتيب، يقين و اطميناني كه   ها حاصل شده است؛ بدين كه از روي امارات و نشانه

  . است در حد رؤيت عيني نيست» ظن«مدلول 
نيز، دربارة جنيان صالح است كه اطمينان دارند هرگز در زمين از  4آيه شماره 

. او خارج گردندتوانند از سلطه و حكومت  خداي متعال گزير و گريزي ندارند و نمي
  . دهد اين اطمينان، بخشي از ايمان آنها را شكل مي

تصويري از صحنه روز قيامت را ترسيم كرده است كه  8و  6و  5آيات شماره 
بينند،  حقيقت براي مجرمان و مشركان روشن گشته و عذاب الهي را به چشم خود مي

گويند يا احساس  ميبنابراين در آنجا مجالي براي احتمال و شك نيست و آن چه 
  . كنند همه از روي اطمينان و يقين است مي

نيز كه ناظر به حال محتضر هنگام جان دادن است، به داللت سياق آيه  7آيه شماره 
تواند در آن  دهد و اين كه هيچ كس و هيچ چيز نمي كه از رسيدن جان به گلو خبر مي

و شود؛ بروشني داللت دارد كه لحظه جان محتضر را در بدن نگه دارد و مانع مردن ا
شخص محتضر در آن حال به يقين و اطمينان رسيده است كه زمان جدايي او از دنيا و 

  . است  هايش فرا رسيده محبوب
سخن از سه نفر مؤمني است كه از شركت در جنگ تبوك تخلّف  9در آيه شماره 

تن با آنان كردند و سپس پشيمان شده و مردم از مجالست و معاشرت و سخن گف
در نتيجه آنان كه از رسول و مردم و از عالم و آدم رانده شده بودند، . خودداري كردند

اش بر آنان تنگ  از اين رفتار پيامبر و مردم چنان به ستوه آمدند كه زمين با همه فراخي
گشت و چنان احساس دلتنگي به آنان دست داد كه اميد آنها براي پذيرش عذر و 
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مه چيز و همه كس قطع شد؛ آنگاه به اين اطمينان و يقين رسيدند كه هيچ شان از ه توبه
. پناهگاهي جز خدا ندارند و در اين حال بود كه خداي متعال توبة آنها را پذيرفت

روشن است كه از نظر رواني انسان با جرم و گناهي به بزرگي گناه افراد مورد اشارة آية 
اي برسد  ك حالتي به او دست دهد و به مرتبهتواند به صرف احتمال و ش شريفه، نمي

كه بتواند از سر صدق توبه كند و جز خدا هيچ ملجا و پناهگاهي براي خود نبيند و 
  . شود ش پذيرفته  ا گاه توبه آن

ها، دريافت و يقين كرد كه آن  از روي شواهد و نشانه) ع(نيز داود  10شماره در آيه 
  . آورد اند و لذا بالفاصله به استغفار و توبه روي مي دهدو فرشته در مقام آزمايش او برآم

اين آيه شريفه حكم . نيز به معناي يقين دانسته شده است 11در آيه شماره » ظن«
كند كه سه بار از شوهر اول خود طالق گرفته و سپس با همسر  ازدواج زناني را بيان مي

كند كه پس  آيه شريفه بيان مي. ندا ديگري ازدواج كرده و از همسر دوم نيز طالق گرفته
تواند دوباره با همسر اول خود ازدواج كند، اما به شرط  از طالق از همسر دوم، زن مي

توانند در زندگي مشترك جديد حدود الهي را  آن كه هر دو اطمينان داشته باشند كه مي
 در واقع اين يك حكم. پاس دارند و با حسن معاشرت و مصاحبت زندگي كنند

اخالقي و ارشادي است كه خداي متعال به آن دستور داده است و روشن است كه 
زندگي مشترك مجدد آنها در صورتي عاقالنه خواهد بود كه هر دو به اين اطمينان 
برسند كه زندگي مجدد آنها توأم با حسن معاشرت است و صرف احتمال و شك كافي 

ين سه بار او را آزموده و خير مطلوب خود نيست، براي اين كه زن با مردي كه قبل از ا
، در اين آيه به معناي شك و »ظن«بنابراين يقيناً . را در او نديده است ازدواج كند

  . احتمال نيست؛ بلكه به معناي حصول اعتماد و اطمينان آرام بخش است
 كند كه به دنبال نزول باران نيز حالت رواني كشاورزاني را بيان مي 12آيه شماره 

تي از نظر رواني چنين احساس اطميناني در چنين وضعي. مزارع آنها سرسبز گشته است
به آنان دست خواهد داد كه آنان به طور مستمر از منافع آن مزارع سرسبز برخوردارند، 

ها  اين طبيعت آدم. يابند اما ناگهان پس از گذشت مدت زمان اندكي آنها را درو شده مي
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اند ـ در وقت  جز اندكي معدود كه تحت تعاليم پيامبران خود ساخته است كه اكثر آنها ـ
توانند درك و احساسي دروني از محروميت و  برخورداري از نعمت و سالمت نمي

بنابراين، . بيماري داشته باشند، اگرچه از نظر ذهني بدانند كه هيچ نعمتي پايدار نيست
لتي رواني است نه شك و احتمال، اين جا نيز جايگاه يقين و اطمينان به صورت حا

اين معنا، زماني تقويت . گرچه آن احساس اطمينان و يقين غيرواقعي و نادرست باشد
مذكور تمثيلي است براي بيان حقيقت زندگاني دنيا و در  ةشود كه مشاهده كنيم آي مي

رسند اين احساس  ها هنگامي كه به قدرت و نشاط زيبايي مي زندگي دنيايي، انسان
دهد كه هميشه بر چنين حالي خواهند بود، و هرگز تصور  طمينان به آنان دست ميا

  . كنند فقدان آن را نمي
اي  كشتي. ، به معناي يقين است روشن است»ظن«نيز بر اين كه  13داللت سياق آيه 

آورد، مسافران كشتي را به  كه دچار طوفان شده و از هر طرف امواج دريا به آن رو مي
و اين علم و يقيني است . رساند كه به زودي هالك خواهند شد و اطمينان مياين علم 

ها حاصل شده است و در اين حال است كه خداي متعال را  كه از روي امارات و نشانه
  . خوانند تا از آن مهلكه نجاتشان بخشد خالصانه مي

ين و در آنها به معناي علم و يق» ظن«وجود احتمال خالف، در همه مواردي كه 
در آيات فوق برخوردار از داللتي گردد كه هيچ » ظن«اطمينان است سبب شده كه كلمة 

هاي قريب المعنا با آن نتوانند، آن را بيان  و ديگر واژه» يقين «و » علم«هاي  گاه واژه
  . كنند
 .ك.ر(اند را نيز بعضي از مفسران به معناي يقين دانسته 14در آيه شماره » ظن«

، 20، ج1364قرطبي، / 450، ص5، ج1422ابن عطيه، / 687، ص10، ج1415طبرسي، 
  . در سياق نفي قرار گرفته و متفاوت از ساير آيات است» ظن«، اما در اين آيه )255ص

  در سياق نفی» ظن«معنای 

در آنها در سياق نفي قرار » ظن«و نيز مواردي كه  14رسد در آيه شماره  به نظر مي
ه همان معناي اصلي خودش يعني احتمال و شك باقي باشد، گرفته است، اين واژه ب
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احتمالي كه گاه از روي نشانه است و گاه از روي حدس و تخمين بدون تكيه بر اماره 
در سياق نفي قرار گرفته است كه معناي مذكور از » ظن«مجموعاً در هفت آيه .  و نشانه

  :باشد سياق آن قابل دريافت مي
1 .»ملَْو ال إِذْ سبِنيم قالُوا هذا إِفْك ْيراً وبِأَْنفُِسهِْم خ ناتْؤمالْم ونَ ونْؤمالْم ظَن وهمْعت «

اين آيه شريفه مردان و زنان مؤمني كه شايعه تهمت به همسر رسول ) 12/ نور(
در اين . كند كه چرا به يكديگر حسن ظن ندارند را باور كرده بودند توبيخ مي) ص(اكرم

كه همان روا داشتن احتمال » سوء ظن«احتمال خير است در مقابل » ظن«صود از آيه مق
بنابراين مقصود آية . شود بد نسبت به ديگران است و موجب تهمت زدن به آنها مي

شريفه اين است كه حتّي احتمال خير نيز كافي بود كه از تهمت زدن به مردان و زنان 
  . مؤمن باز ايستيد

ْخرج الَّذين كَفَروا مْن أَْهلِ الْكتابِ مْن ديارِهْم لأَولِ الْحْشرِ ما ظَنْنتْم أَنْ هو الَّذي أَ«. 2

ف في يْخرجوا و ظَنوا أَنهْم مانِعتهْم حصونهْم من اللَّه فَأَتاهم اللَّه مْن حْيثُ لَْم يْحتِسبوا و قَذَ

  )2/حشر(» . . . بقُلُوبِهِم الرْع
نضير در مدينه دارد و خداي تعالي به  اين آيه نيز اشاره به جايگاه مستحكم قبيله بني

نضير در ميان شما داشتند  شود كه با آن جايگاه مستحكمي كه بني مؤمنان يادآور مي
داديد كه آنان از مدينه خارج شوند، اما خداي  كرديد و احتمال هم نمي هرگز فكر نمي

  . لي به آساني و با ايجاد رعب و وحشت در دلهايشان، آنان را از مدينه بيرون كردتعا
و ما أَظُن الساعةَ  و دخلَ جنته و هو ظالم لنفِْسه قالَ ما أَظُن أَنْ تبِيد هذه أَبداً«. 4و  3

  )36و  35/ كهف(» اً مْنها مْنقَلَباًربي لَأَجِدنَّ خْير  قائمةً و لَئْن ردْدت إِىل
ايماني است كه قدرت و ثروت  اين دو آيه نيز نقل سخن انسان سست ايمان يا بي

چنين انساني از نظر رواني به جايي . زندگي او را به غرور و استكبار كشانده است
 كند كه روزي قدرت و ثروتش دهد و فكرش هم نمي رسيده است كه هرگز احتمال نمي 

باور به قيامت نيز به تدريج در دلش ضعيف شده و به انكار آن روي . از دست برود
دهد، زيرا احتمال وقوع قيامت  آورده است تا آنجا كه ديگر احتمال وقوع آن را هم نمي 
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كند كه اگر  نيز كافي بود او را از غرور و استكبارش باز دارد، با وجود اين تصور مي
ر باشد به دليل برتريش در دنيا بر ديگران، در آخرت نيز سهم فرضاً قيامتي هم در كا

  . هاي جهان آخرت از آنِ او خواهد بود تري از نعمت بيشتر و بزرگ
و ما أَظُن الساعةَ قائمةً و لَئْن «: فصلت هم آمده است 50كهف در آية  36نظير آيه . 5

م كه رستاخيز برپا شود، و اگر هم به كن فكر نميو ، »ْسىنربي إِنَّ لي عْنده لَلْح  رجِْعت إِىل
  . خوب خواهد بود) پاداش(سوى پروردگارم بازگردانيده شوم، قطعاً نزد او برايم 

) قيامتدرباره (تنها پندارى ، )32/ جاثيه(» ِنْ نظُن إِالَّ ظَنا و ما نْحن بِمْستْيقنِنيإ«. 6
  . ند نيستيمباورم) به آن(داريم و ما 

كند شاهدي است بر اين كه مقصود از  در اين جا نيز ذيل آيه كه نفي يقين مي
در آيه شريفه » إن«حرف . كه در سياق نفي قرار گرفته، صرف احتمال است» نَُظنَّ«

  . حرف نفي است
ْبعوثُونَ أَال يظُن أُولئك أَنهْم م«: از سورة مطففين است 4و باالخره آخرين مورد آيه . 7

  » ليْومٍ عظيمٍ
در سياق نفي قرار گرفته و استفهام انكاري نيز بر » ظن«در اين آيه نيز به دليل آن كه 

آيا : مضمون آيه شريفه آن است كه. آن داخل شده است به همان معناي احتمال است
بت دهند كه براي روزي بزرگ برانگيخته خواهند شد و بايد نس اين گروه احتمال نمي

گر اين مطلب است كه  به عبارت ديگر، آيه شريفه بيان. به اعمال خود حساب پس دهند
صرف احتمال برانگيخته شدن براي روز بزرگ جزا كافي است كه آنان از كم فروشي 

  . دست بردارند
، در قرآن در سياق نفي قرار گرفته به همان معناي اصلي و »ظن«نتيجه آن كه هر جا 

هايي به  را در چنين سياق» ظن«شك و احتمال است و آنان كه  اولي خودش يعني
  .اند اند، ره به صواب نبرده معناي يقين دانسته

  
   



  
       

 

  57  در قرآن كريم» ظنّ«معناشناسي 

  حسبان و شك. 4
آيه باقي مانده مفسران  50به جز آياتي كه ذكر شد، در ساير آيات يعني در بيش از 

اند و  دانسته )توهم/پندار(را به معناي شك و حسبان » ظن«و اصحاب وجوه و نظائر 
ميان اين دو معنا هم تفاوتي بيان نكرده، آيات مشتمل بر هر يك از اين دو معنا را از هم 

احتماالً، بيان دو معنايِ شك و حسبان به عنوان دو معنايِ مستقل براي . اند جدا نكرده
بوده است كه شك را » توهم=حسبان«و » شك«فقهي از  ، بر اساس تعريف اصولِ»ظن«

 كند كه صاحب آن هيچ يك از دو طرف احتمال  ترديد مياِن دو نقيض معرفي ميحالت
 50دهد و  درصد وجود چيزي را احتمال مي 50يعني . دهد را بر ديگري ترجيح نمي

شمارد كه در نقطه مقابل ظن و گمان  درصد عدم آن را، و حسبان را حالتي نفساني مي
دهد، اين حالت راجح را  ود امري را ميدرصد احتمال وج 80گيرد؛ يعني اگر  قرار مي

درصد مقابل آن را كه مرجوح است حسبان و يا پندار و يا  20ظن و گمان گويند و 
. تر از پندار نسبت به آن امر است بر اين اساس، شك، نسبت به امري، قوي. توهم نامند

حث تر در ب اما پيش) 184ق، ص1419؛ منجد، »حسب«ق، ذيل ماده 1404راغب، (
ر هاي متأخّ است كه در دوره» ظن«لغوي بيان شد كه اين معنا، معنايي اصطالحي براي 

در تفسير كلمات قرآن، اين مرزبندي ميان شك و . از عصر نزول رايج شده است
در » ظن«رسد و در نتيجه  ، قابل اثبات به نظر نمي»ظن«حسبان به عنوان دو معناي 

و حسبان بوده و در نقطه مقابل يقين و اطمينان و هاي قرآني اعم از حالت شك  كاربرد
آيد، مگر آن كه در سياق نفي قرار گيرد كه  علم قرار گرفته و امري مذموم به شمار مي

در اين صورت گرچه به معناي احتمال است نه يقين، اما اين احتمال لزوماً، امري 
به » ظن«معناي  تر آن است كه از اين به همين جهت شايسته. مذموم نخواهد بود

احتمالي كه مبتني بر هيچ اماره و نشانه روشن و قابل اعتمادي نيست . ياد كنيم» احتمال«
و . رسد و به هر ميزان كه درجة اين احتمال هم باال رود باز به درجة اطمينان و علم نمي

در باشد كه به داللت سياق، در آيات فراواني از قرآن  مي» ظن«همين معنا، معناي اصلي 
  :همين معنا به كار رفته است، از جمله



       

  

    1390، بهار لل، شماره اوقيم، سال او كتاب نامهفصل  58

-  »ا السْدرِي مْم ما نيها قُلْتف ْيبةُ ال راعالس و قح اللَّه ْعديلَ إِنَّ وإِذا ق و ظُنةُ إِنْ ناع

اًإِالَّ ظَن نِنيْيقْستبِم ْحنما ن 32/ جاثيه(» و (  
 ةر اينجا، صرف احتمال است كه به درجذيل آيه به روشني داللت دارد كه ظن د

اطمينان و يقين نرسيده است و لذا در نظر منكران قيامت، اين احتمال قابل اعتماد و 
  . باشد توجه نمي

ه ما قَتلُوه و ما صلَبوه و لكْن شبه لَهْم و إِنَّ الَّذين اْختلَفُوا فيه لَفي شك مْنه ما لَهْم بِو «  -

  )157/ نساء(» مْن علْمٍ إِالَّ اتباع الظَّن و ما قَتلُوه يقيناً
به معناي صرف » ظن«سياق در اينجا نيز با تأكيد بر شك و نفي علم داللت دارد كه 

  . در سياق نفي علم قرار گرفته است» ظن«كه  24/ جاثيه: نيز نك. احتمال است
-  »ْم ما ولَه ْن بِهلْ مونَ إِنْ مٍعبِعتإِالَّ ي ْيئاً الظَّنش قالْح نْغنِي مال ي إِنَّ الظَّن نجم(» و /

28(  
به معناي علم و يقين » ظن«به معناي احتمال و توهم است، زيرا » ظن«در اينجا نيز 

عالوه بر اين، سياق آيه نيز . كند نياز مي براي رسيدن به حق مفيد است و شخص را بي
باور كفار و مشركان مبني بر اين ين لت بر همين معنا از ظن دارد، زيرا در آيات پيشدال

ده و روشن است كه منشأ اين پندار آنان صرف شكه فرشتگان دختران خدايند نقل 
  . احتمال بوده است

-  »تهِْم حْن قَْبلم ينالَّذ كَذَّب ككُْم يكَذلْندلْ عنا قُلْ هأْسلَنا إِنْ  ذاقُوا ب وهْخرِجلْمٍ فَتْن عم

  )148/ انعام(» تتبِعونَ إِالَّ الظَّن و إِنْ أَْنتْم إِالَّ تْخرصونَ
به معناي احتمال و » ظن«در اينجا نيز، سياق آيه از دو جهت داللت بر اين دارد كه 

إِنْ أَْنتْم إِالَّ (ديگري ذيل آيه و » هلْ عْندكُْم مْن علْمٍ«يكي استفهام انكاري : توهم است

در اينجا صرف توهمي است » ظن«، بنابراين .)زنيد ؛ فقط تخمين بي اساس ميتْخرصونَ
در نتيجه به حد . اي مبتني نيست كه از روي تخمين حاصل شده و بر هيچ اماره و نشانه

انعام و  116دو آيه  در. يقين و علم نرسيده و غير قابل اعتماد و اطمينان و پيروي است
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تخمين معرفي شده است؛ از اين  ةحاصل و نتيج» ظن«يونس نيز، با سياقي مشابه،  66
  . رو، بر چيزي بيش از توهم و احتمال غيرقابلِ اعتماد، داللت ندارد

  در بعضی از آيات» ظن«نقد ديدگاه برخی از مفسران در تفسير 

، در مواردي از »ظن«شناخت معناي دقيق با وجود تالش زياد مفسران و محقّقان در 
هاي بلند  ، در بعضي از آيات شريفه عاجز و از دريافت پيام»ظن«درك معناي صحيح 

  :شود در ذيل به چند نمونه اشاره مي. اند قرآن باز مانده
ش، 1382(و سلوي از معاصران) 546، ص3، ج1421(فيروزآبادي از گذشتگان. 1
  : 1اند انبياء را به معناي شك دانسته 87در آيه » ظن«) 118-116صص
  . ». . .  في الظُّلُمات  يو ذَا النون إِذْ ذَهب مغاضباً فَظَن أَنْ لَْن نقْدر علَْيه فَناد«

اين آيه به سرگذشت پيامبر خدا حضرت يونس اشاره دارد كه از بين قوم خود 
به » ظن«اين آيه پذيرفته نيست كه  حال در. بيرون رفت و سپس گرفتار شكم ماهي شد

معناي شك باشد، و هرگز نفس مطمئن و به يقين رسيده پيامبر خدا به صرف يك 
گيرد و در تنگنا  احتمال و توهم و شك نسبت به اين كه خداي متعال بر او سخت نمي

. شود كند و از ميان قوم خود خارج نمي دهد، امر دعوت و رسالت را رها نمي قرار نمي
مطمئناٌ يونس پيامبر، پس از آن كه از هدايت قوم خود مأيوس گشت، اين اطمينان به او 
دست داد كه مجاز است امر دعوت را در اين مرحله رها كند و براي نجات خود از 

  . گيرد، اما امر خدا جز اين بود ميان قوم خارج گردد و خدا نيز بر او سخت نمي
أَْسباب السماوات فَأَطَّلع  صْرحاً لَعلِّي أَْبلُغُ الْأَْسباب ىنُ اْبنِ لو قالَ فْرعْونُ يا هاما«. 2

  )37و 36/ غافر(» لَأَظُنه كاذباً ىو إِن  يإِله موس  إِىل
إِله   فَاْجعلْ لي صْرحاً لَعلِّي أَطَّلع إِىل«: قصص آمده است 38مشابه اين آيه نيز در آيه 

در » ظن«، دربارة معناي الوجوه و النظائرف كتاب مؤلّ. »لَأَظُنه من الْكاذبِني ىنو إِ  یموس

                                                           
را در همه آيات از » ظن«چنان كه در آغاز مقاله بيان شد، اكثر مفسران بويژه مفسران متأخر و معاصر  .١

 . اند جمله اين آيه به گمان معنا كرده
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سلوي، (. در اينجا به معناي يقين باشد» ظن«ممكن نيست : گويد اين دو آيه مي
  :اسراء 102و  101وي همچنين در ذيل آيه ) 149ش، ص1382
ت فَْسئَلْ بنِي إِْسرائيلَ إِذْ جاَءهْم فَقالَ لَه فْرعْونُ إِني تْسع آيات بينا  يو لَقَْد آتْينا موس«

قالَ لَقَْد علْمت ما أَْنزلَ هؤالِء إِالَّ رب السماوات و الْأَْرضِ بصائر و  مْسحوراً  يلَأَظُنك يا موس

  :گويد مي» إِني لَأَظُنك يا فْرعْونُ مثْبوراً
گويد  ر آيه نخست چون از طرف فرعون است و وي نسبت به آن چه ميظن د

اعتقاد ندارد به معناي شك است و ظن در آيه دوم چون از موسي است و وي به 
  )150همان، (. رسالتش ايمان دارد به معناي يقين است

، به معناي اطمينان و »ظن«اما اين ديدگاه هم درست نيست و در هر چهار مورد 
خواهد نردباني بلند براي  ست؛ زيرا در دو آيه نخست فرعون از وزيرش هامان مييقين ا

حال در چنين مجالي كه فرعون . ها خداي موسي را جستجو كند او بسازد تا در آسمان
گويد، جاي اظهار شك به دروغگو  در مقابل هامان و ساير اشراف قومش سخن مي

فرعون در دل به صداقت موسي باور  اي حتّي اگر در چنين صحنه. بودن موسي نيست
داشته باشد، براي جلوگيري از ايمان قومش به موسي و براي آن كه آنان را در كنار 

  . خودش نگه دارد، بايد چنين وانمود كند كه به دروغگو بودن موسي اطمينان دارد
در آيه سوم نيز موسي نُه معجزه براي فرعون و قومش آورده و حجت را بر آنها 

در اينجا نيز كه قوم فرعون در معرض ايمان آوردن به موسي و ترديد . مام كرده استت
اند، مجال آن نيست كه فرعون در سحر شدن موسي اظهار  نسبت به فرعون قرار گرفته

پذيرند كه  شك و ترديد كند؛ زيرا با اظهار شك در مسحور شدن موسي، قوم از او نمي
كند كه  ن اگر به دروغ هم هست، وي اظهار اطمينان ميبه موسي ايمان نياورد، بنابر اي

  . در معجزاتي كه آورده دچار سحر شده است) ع(موسي
؛ 2/؛ حشر110/؛ يوسف171/اعراف(هست » ظن«آيات ديگري مشتمل بر واژه 

كه معموالً مفسران آن را به معناي شك و توهم و يا گمان تفسير ) 24/؛ ص53/كهف
  . ، بر معناي يقين است»ظن«ت و تأمل در آنها داللت اند، اما حاصل دقّ كرده
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  به معناي شك» ظن« به معناي يقين از» ظن« معيار بازشناسي
، به »ظن«، به معناي يقين از »ظن«زركشي در البرهان دو ضابطه جهت تمايز ميان 

  :معناي شك در قرآن كريم بيان كرده است
قرار گرفته و بر آن وعده ثواب داده در سياق مدح » ظن«اي كه واژه  ـ در هر آيه1

شده باشد، به معناي يقين است و هرجا در سياق مذمت قرار گرفته و نسبت به آن 
  . باشد تهديد به عذاب شده باشد، به معناي شك مي

، »ظن«، به معناي يقين از »ظن«اي درست و مطمئن جهت بازشناسي ميان  اين ضابطه
اي فراگير نيست  كل اين ضابطه آن است كه ضابطهبا اين حال مش. به معناي شك است
را كشف كرد، چرا كه » ظن«توان معناي همه آيات مشتمل بر واژه  و با تكيه بر آن نمي

  . به وضوح داللت بر مدح يا ذم ندارد» ظن«سياق بسياري از آيات مشتمل بر واژه 
عناي يقين، و هرجا به م» ظن«مشدد آمده باشد » اَنَّ«، »ظن«ـ هرجا بعد از ماده 2

 ،4ق، ج1408زركشي، : نك(. به معناي شك است» ظن«مخفّفه آمده باشد، » اَنْ«
  )156ص

مخفّفه » اَنْ«، »ظن«اين ضابطه استوار نيست و در بسياري از موارد با آنكه بعد از 
و «توبه  118تر بيان شد در آيه  براي نمونه چنانكه پيش. آمده ظن به معناي يقين است

ظَنإِالَّ إِلَْيه اللَّه نأَ ملْجكه دربارة سه نفر متخلّف از شركت در جنگ تبوك » وا أَنْ ال م
اما . مخفّفه آمده است» اَنْ«، »ظن«كه بعد از  به معناي يقين است با آن» ظن«نازل شد، 

 »ظن«توان مطمئن بود كه  مشدد آمده است مي» اَنَّ«، »ظن«در همه مواردي كه بعد از 
به معناي يقين است، گرچه مفسران مواردي از اين دست آيات را به معناي شك و غير 

ش، 1382سلوا، / 546، ص3ق، ج1421فيروزآبادي، : براي نمونه نك(. اند يقين دانسته
نيز همه . اند مورد محدود كرده 13و  10بر يقين را به » ظن«كه موارد داللت  116ص

  .)مشدد آمده است» اَنَّ«كه بعد از آن » ظن«ر تفاسير ادبي ذيل آيات مشتمل ب
ـ به جهت اشكال موجود بر ضابطه دوم، زركشي اين ضابطه را چنين اصالح كرده 3
به فعل » اَنْ«مخفّفه آمده باشد اگر حرف » اَنْ«، »ظن«اي كه بعد از  در هر آيه: است
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يه فوق از سوره صل باشد، مانند آصل باشد، به معناي شك است و اگر به اسم متّمتّ
انبياء  87اما اين ضابطه هم استوار نيست، براي مثال در آيه . توبه، به معناي يقين است

»هلَيع رباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدغاضم بذَا النُّونِ إِذْ ذَه صل مخفّفه متّ» اَنْ«، »ظن«بعد از » . . . و
  . به فعل آمده و به معناي يقين است

صفهاني و به پيروي از وي فيروزآبادي، ضابطه دوم را به اين گونه بيان ـ راغب ا4
آمده باشد، » أنّ«مخفّف از » اَنْ«مشدد و يا » اَنَّ«، »ظن«در هر موردي كه بعد از : اند كرده

مختص به » اَنْ«، »ظن«به معناي يقين است، مانند آيات پيشين، و هرجا بعد از » ظن«
: نك(. آمده باشد، به معناي شك است) ناصبه فعل مضارع اَنْ(قول يا فعل معدوم 

  )545، ص3ق، ج1421، فيروزآبادي، »ظن«، ذيل ماده 317ق، ص1404راغب، 
إِنْ ظَنا أَنْ يقيما حدود «در نقد اين ضابطه نيز، همين بس كه فيروزآبادي آيه شريفه 

ناصبه بر فعل مضارع داخل شده » اَنْ«، »ظن«را كه صريحاً بعد از ) 230/بقره(» اللَّه
 25همچنين در آيه . در آنها به معناي يقين است» ظن«است، در شمار مواردي آورده كه 

ناصبه آمده و به شهادت سياق » أن» «ظن«نيز بعد از » تظُن أَنْ يفْعلَ بِها فاقرةٌ«قيامت 
  . كند داللت بر علم و يقين مي» ظن«

به معناي يقين از » ظن«ه ضابطه اخير، براي بازشناسي بنابراين هيچ يك از اين س
ترين معيار در اين باره توجه به سياق، همراه با  به معناي شك كافي نيست و دقيق» ظن«

شناختي حاكم بر فضا و سياق آيات است كه  شناختي و روان گيري از تحليل جامعه بهره
  . ماند ناتوان نخواهد » ظن«و دقيق با تكيه بر آن مفسر، در هيچ موردي از تفسير صحيح 

  گيري نتيجه
بيـان  » ظـن «از مباحث گذشته به دست آمد معنايي را كه بسياري از مفسـران بـراي   

اي بـاالتر از شـك و    كرده و آن را حالتي نفساني، يعني اعتقاد راجح و گمان كـه مرتبـه  
. در قرآن كـريم نيسـت   اند، معناي درستي براي اين واژه تر از يقين است معنا كرده پايين
ترين معناي اين واژه در فرهنگ عربي، احتمال نسـبت بـه امـري اسـت و سـپس       اصلي
انـد، ايـن واژه در دو معنـاي شـك و      گونه كه بسـياري از لغويـان گـزارش كـرده     همان
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صاحبان كتب وجوه و نظـائر  . به كار رفته و در زمرة كلمات اضداد است) اطمينان(يقين
شك، يقين، تهمـت، پنـدار و دروغ را بيـان    : قرآن مجموعاً پنج معنايبراي اين واژه در 

كرده و براي بازشناسي ظن به معناي شك از ظن به معناي يقين نيـز، معيارهـايي ادبـي    
در مقاله حاضر، با تكيه بر كاربردهاي ايـن واژه در فرهنـگ عربـي، ابتـدا     . اند ذكر كرده

ه معنايي بيان شده براي اين واژه در قرآن تفسير ظن به گمان نقد شد، سپس با نقد وجو
شامل هر گونه احتمـال و حـدس و گمـان    (و شك ) اطمينان(كريم، تنها دو معناي يقين

هـاي روان شـناختي، تفسـير     هم چنين با تكيـه بـر تحليـل   . اثبات شد) غير اطمينان آور
تفـاوت بـا آن   و معنايي م همفسران از اين واژه در تعدادي از آيات مشتمل بر آن نقد شد

همچنـين توجـه بـه    . ه اسـت چه مفسران در تفسير اين واژه بيان كرده بودند اثبات شـد 
شناختي حاكم بر فضا و سياق  شناختي و روان گيري از تحليل جامعه سياق، همراه با بهره
ترين معيار بازشناسي ظن به معناي يقين، از ظـن بـه معنـاي شـك      آيات، به عنوان دقيق

   .شناسانده شد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


