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 ظنامارات/ و حجج موضوع:

 مباحث گذشته: خالصه

ارد شد. در این ودر جلسات قبل نظریه شهید صدر به عنوان منطق ذاتی یا حساب احتماالت، بررسی شده و دو نقد به آن 

 .شودجلسه نقد سوم در کالم ایشان مطرح می

شناسی، عدم انتاج منطق عقلی در مباحث اعتقادی همانطور که گفته شده انگیزه شهید صدر برای ورود به مباحث معرفت

 .1و کالمی بوده است. ایشان به دنبال روش جایگزینی برای منطق عقلی بوده، که به منطق ذاتی یا حساب احتماالت رسیده است

اسخگو نیست. به عنوان مثال برهان نظم برای اثبات حاصل نشده، و منطق ذاتی پرسد در این زمینه نیز توفیقی به نظر می

را با منطق ذاتی زنده  واجب، در حکمت مورد استفاده نبوده و عقیم است؛ و در کالم از اهمّ براهین است؛ شهید صدر برهان نظم

کفایة »ضیح اینکه کتاب به برهان نموده است(. تونموده، و آن را از حالت کالمی خارج، و وارد فلسفه نموده است )یعنی تبدیل 

دانسته، بلکه از این کلمات ان معانی الفاظ را نمیشها هزار کلمه در آن ذکر کرده است. ممکن است ایمؤلفی دارد، که ده« االصول

شناخته و معنای جمالت را کنار هم گذاشته و اتّفاقاً کتاب کفایه به وجود آمده است؛ و ممکن است مؤلف تک تک کلمات را می

یک  ودانسته، و همان که در ذهن داشته در کتاب نوشته باشد. احتمال اول با حساب احتماالت بسیار ضعیف است و محتوا را می

شود که مؤلف کتاب شود. لذا با خواندن خط اول برای انسان یقین حاصل میبر چند میلیارد است، و احتمال دوم بسیار قوی می

فهمیده است. احتمال خالف آنقدر ضعیف است که به هیچ ذهنی قابل رؤیت نیست. هیچ انسانی نیست که ت را میمعنای جمال

در نظر « جواهر الکالم»دانسته است. اگر به جای آن کتاب از کتاب تردید و شک داشته باشد که مؤلف کتاب معنای الفاظ را می

تر خواهد شد. این تنظیری از برهان نظم بر اساس حساب بسیار کوچکتر است، احتمال خالف گرفته شود که بسیار بزرگ

تر از کتاب تدوین است، و جهان احتماالت است، و اگر به جای کتاب تدوینی، کتاب تکوین در نظر گرفته شود که بسیار بزرگ

آید که جهان راین یقین به دست میشود؛ بناببزرگ با این نظم عجیب در نظر گرفته شود، احتمالِ اتّفاقی بودنِ جهان داده نمی

 ناظمی دارد.

اند، امّا اشکال دیگری نیز وجود دارد که بر اساس حساب احتماالت وارد این بیان اشکاالتی دارد که فیلسوفان بیان نموده

د، یقین به فهم بوده و بر اساس برهان نظم متکلمین، وارد نیست. اگر مؤلف کتاب کفایه و یک کتاب نوشته شده در نظر گرفته شو

                                                           
 نیز برای اثبات مباحث اعتقادی، از منطق ذاتی استفاده نموده است.« الفتاوی الواضحة». ایشان در مقدمه کتاب 1
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چند کتاب از  نهایت کتاب تدوین شده در نظر گرفته شود که فقط یک یاشود؛ امّا اگر گفته مؤلفی با بیو شعور مؤلّف محقّق می

شعور بودنِ مؤلف صفر توان اثبات شعور برای مؤلف شود؛ زیرا احتمال بیآنها در دسترس است، بر اساس حساب احتماالت نمی

نهایت، کتاب کفایه است، لذا امکان دارد این مؤلف تعدادی نهایت است. یکی از این کتب بیر احتماالت بینشده و صورت کس

نهایت است )یعنی نوع قدیم بوده و مثالً هر معنی داشته باشد. مخلوقات الهی نیز طبق نظر فالسفه بیدار و تعدادی بیکتاب معنی

 لذا احتمال خالف تبدیل به صفر نخواهد شد.چه به عقب رویم اولین مورچه معلوم نیست(، 

 بحث دوم: ظنّ 

شده است.  مطرح« ظنّ»و « قطع»مقصد ششم از کتاب کفایه، بحث حجج و امارات است، که قبل از اصلِ بحث دو بحث 

 بحث قطع، خارج از مباحث علم اصول، و بحث ظنّ داخل مباحث علم اصول است.

ث سپس وارد بح بحث نموده که پشتوانه بحث از ظنون است.« سیره عقالء»ظنّ، از شهید صدر نیز قبل از ورود به بحث 

 اند.شده« شهرت»و « اجماع»و « خبر واحد»از حجّیت ظنونی مانند 

شود )که شهید صدر آن را بحث نکرده نیز اضافه می« اطمینان»عالوه بر این تغییر شهید صدر، بحث یکی از امارات به نام 

سیره »و « سیره عقالئیه»شود، که در ضمن سیره از به مباحث کفایه اضافه می« سیره»و « اطمینان»دو بحث  است(. بنابراین

 شود.بحث می« عرف»و « متشرعه
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