
 
 

 

 ي تصویرسازي فخر رازي  ارزش معرفتی ظن بر پایه 
 شناختی ظن تا کارکردهاي آن در خداشناسی و دواعی فعل)(از اعتبار معرفت  

 

    ∗∗فرشته ابوالحسنی نیارکی                                                 ∗ هاشم قربانی
 

 چکیده 
تصویرسازي فخر رازي از ظن و اعتبار معرفتی آن بررسی  در این جستار

ي رازي نشان از کاربردهاي معنایی متفاوت آن  شود. معناشناسی ظن در اندیشهمی
ترین وجوه اعتبارسنجی ظن در شود به مهمدارد. در این مقاله تالش می

ر این ي اعتبار ظن که دگانهشناسی رازي پرداخته شود. از میان وجوه ششمعرفت 
نمایی ظنون و نیز وجه بندي شده است، دو تصویر واقعجستار شناسایی و صورت

ترین وجه نمایی مهمتکثري ظنون در ایجاد یقین، اهمیت دارد. حیثیت واقع
اعتباربخشی یقین و ادراکات حقیقی است که بر انکشاف مطابَقی استوار است. اما  

نمایی چه طور کلی، در این واقعبه آیا ظن نیز این وجه اعتبارسنجی را دارد و
دهد زایی قرار میهاي ظنی را در فرایندي از معرفتجایگاهی دارد؟ رازي شناخت

ساز ایجاد/تولید یقین در انسان ها، زمینهداشتکه در این فرایند، تکثر انگاره
(استنتاج یقین از ظن در وجه تکثري) است. ظن در وجه تکثري، آن هنگام واقعیت 

هاي داشتکند که در فرایند ایجاد یقین قرار گیرد و میان انگارهبازنمایی می را
کند، ارتباط وجود ي فرایند از آن حکایت میادعایی، با محکی واقعی که فرآورده

ساز، ي افاده یا زمینهسبب، رازي در توصیف این ارتباط، از واژههمینداشته باشد. به 
کند و خود، ادراکات حقیقی است، استفاده می در برابر دستیابی که در برخی

رو، رازي در اینداشت است. از نمایی و اعتبار معرفتی انگارهمصحح و منشأ واقع 
کند و آن را بریده از دیگر تفکري فرایندي و سیستمی، ظن را تحلیل می

ي کاربست معرفتی ظن در فرایند کند. رازي نمونههاي انسان لحاظ نمیباورداشت
 کند.آوري را در دالیل پذیرش وجود خداوند و دواعی فعل طراحی میقینی
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 . طرح مسئله1
هاي روشی، ساختاري و محتوایی، متفاوت ها و مؤلفهحاالت ادراکی انسان بنابر شاخصه 

. تالش فکري 1االت مختلف ادراك و آگاهی یکسان نیست.  است. ارزش معرفتی و کارکردي ح
سوي، موجب تفاوت ي در دست کاوش، ازدگرشناسی خاص پدیده. گونه2انسان ازسویی و 
به این شود. گاه انسان باتوجه شناختی انسان میهاي معرفتها و نوع مواجهه در سطح آگاهی

یابد. ر دست مطالعه، به امري یقین میي خاص دي تالش و فعالیت فکري و نیز گونهدوگانه
شود. بر هاي خاصی باشد، از آن به یقین منطقی تعبیر میاین حالت اگر استوار بر شاخصه 

ي معرفت یقینی دهندهشناسی اندیشمندان مسلمان، باور صادق موجه، ساماني معرفتپایه
شود، اما ي انسان قلمداد میي اندیشهي معرفتی در سامانهداده  ترینیقین مهم  1انسان است.

ي ي محدویت ویژهدهندهي یادشده در ساحت یقین، نشانگیري از دوگانهبهره
ها و کارکردگرایی در سطح عملکردهاست. معناي این جمله شناختی در سطح آگاهیمعرفت

دشوار یقین را داشته باشد، هاي هاي انسانی که شاخصهي آگاهیآن است که حیطه
هاي اندیشه حضور  ي گونهصورتی عام و فراگیر در همه ي خاصی است و یقین، بهمحدوده

کردن آگاهی با یقین منطقی، دشوار ها و همراهي آگاهیندارد و امکان دستیابی بدان در همه 
بسیاري از اي دارد. همچنین در ساحت رفتار، است؛ هرچند که قداست و ارزشمندي ویژه

شود. عوامل و مؤثرات رفتارهاي آدمیان، به دنبال صرف تحقق یقین منطقی انجام نمی
اي هاي فکري انسان در باب مسئلهسوي، تحلیلدیگري رفتار تأثیرگذارند. ازمختلفی در حوزه
شناشی پدیدارهاي مختلف، گاه محصولی غیر از یقین دارد، اعم از یقین خاص و نیز گونه

ي تعامل موضوع شناسا شناختی که متعلق به فاعل شناساست و یقین منطقی که بر پایهروان 
به همین دشواري معرفتی و کارکردي ـ رفتاريِ یقین شود. باتوجه و فاعل شناسا طراحی می

ها ظن است. در آید که یکی از آن هاي دیگر پیش میي طرح سؤال از ساحت منطقی، زمینه
اي شود، ظن است. ظن به مسئلهي که در این جستار از آن بحث میااین جایگاه، مسئله

هاي ابتنایافته شود. درباب آگاهیهاي ادراکی انسان محسوب میخاص، حالتی ویژه از فعالیت
توان گفت؟ ارزش معرفتی ظن چگونه است؟ در ساحت رفتار چه جایگاهی بر ظنون چه می
پذیر است و به هاي یقینی امکانمسلمان، شناخت  ي بسیاري از اندیشمنداندارد؟ در اندیشه

توان چنین یقینی داشت، اما در این مقاله، تالش بر این بسیاري از مسائل و موضوعات می
است که بر تصویرسازي فخر رازي از حالت ادراکی ظن، مطالعه و پژوهش شود. رازي در 

حلیل ارزش معرفتی ظن مواضع متعددي درباب ارزش معرفتی ظنون بحث کرده است. با ت
صورتی موردپژوهانه، کاربرد این مسئله در خداشناسی و دواعی فعل را ي رازي، به در اندیشه
ي رو مسئله اینگرایی ظن را نشان خواهد داد. ازاي ارزش عملکنیم. این امر، گونهتحلیل می
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ور ویژه، در مقام طي فخر رازي است و بهجستار حاضر، واکاوي ارزش معرفتی ظن در اندیشه
ي رازي به چه معنایی به کار رفته است؟؛ . ظن در اندیشه1دادن به این سؤاالت هستیم:  پاسخ

بر . آیا در ارزش معرفتی مبتنی3. ارزش معرفتی ظن در تصویرسازي فخر رازي چیست؟؛ 2
 ي. وحدت و تکثر ظن/ظنون چه تأثیري در اعتبار داده4ظن، سنخ مسائل متفاوت است؟؛ 

ي پذیرش وجود خدا و . در تلقی فخر، تأثیر ارزش ظن در نحوه5حاصل از آن دارد؟؛ 
 هاي بر انجام فعل چیست؟انگیزه

 

 ي فخر رازيداشت] و چیستی آن در اندیشه. تحلیل جایگاه ظن [انگاره2
ها استفاده کرده است، اي را که رازي از آن ظن در معانی مختلفی به کار رفته است. معناي

بندي کرد. در بسیاري از آثار فخر رازي، بندي او از احکام ذهنی، صورتتوان از تقسیمیم
بندي، شود. در آن تقسیمبندي شایع وي در باب احکام ذهن (تصدیقات) مشاهده میتقسیم
هاي ظن (اعتقاد راجح)، وهم (اعتقاد مرجوح)، شک (اعتقاد مساوي)، جهل مرکب (جازم مؤلفه 

اقع)، اعتقاد (تصدیق مطابق با واقع غیرموجه) و علم یا یقین (تصدیق مطابق غیرمطابق با و
موجه) مطابق با جدول پیش رو حضور دارند؛ بنابراین باورهاي انسان طیف وسیعی دارد: باور 

بودن آن با واقع آگاه بر جهل مرکب که خود فاعل شناسا از غیرمطابقتوهمی، باور مبتنی
 2قینی، باور اعتقادي.نیست، باور ظنی، باور ی

 
بندي تفصیلی و دیگر آثار، در فصل اقسام تصدیقات، با طبقه   المباحث المشرقیهرازي در   

علیه موجب . جزم مطابق با محکوم1ي کلی تأکید دارد: گانهخود از احکام ذهن، بر این سه
. غیرجازم راجح. این تأکید، بنابر 3علیه ناموجب (ناموجه)؛ . جزم مطابق با محکوم2(موجه)؛ 

 حکم ذهن بر اسناد امري بر امر دیگر

 صورت جازمبه

 علیهمطابق با محکوم

 غیرجازم

 شک علیهغیرمطابق با محکوم ظن

 دار (موجه)موجب دار (ناموجه)غیرموجب

 ظن علم

 جهل مرکب

 اعتقاد
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ي، در قسمت بعد تحلیل خواهد شد. در حالت نخست، شناسی رازاهمیت این سه در معرفت
دار و مجربات و... گانه، بدیهیات خودموجه، نظریات توجیه بر حاالت حاصل از حواس پنج 

ـ 344، صص: 1، ج 11تأکید دارد؛ حالت دوم، حالت اعتقاد است و سومی، همان ظن است (
بندي، ظن، حالت تقسیم ). بنابراین مطابق با این11، ص: 4، ج13؛ 242، ص: 12؛ 345

 ادراکی غیرجازم راجح است و مانع از نقیض نیست.
 .3اندها از این معانی سخن گفتهظن در معانی دیگري نیز به کار رفته است. برخی پژوهش

 )؛ 273، ص: 30. برخی در معناشناختی ظن، بر احتمال قوي تأکید دارند (1
اند و معتقدند ظن از قین و شک بهره گرفتهشناسی آن، از اصطالحات یاي در واژه. عده2

، این دو را در آیات قرآن نشان داده است: توحیداالضداد است. شیخ صدوق در واژگان جامع
 رَأَى﴿اصَّۀً. وَ خَ الْیَقِینُ هَاهُنَا َفالظَّنُّ... یُوقِنُونَ َیعْنِی ؛﴾رَبِّهِمْ مُالقُوا أَنَّهُمْ یَظُنُّونَ الَّذِینَ﴿«

 ظَنَنْتُ إِنِّی﴿ قَوْلُهُ کَذَلِکَ وَ . دَاخِلُوهَا أَنَّهُمْ َأیْقَنُوا یَعِْنی ؛﴾مُواقِعُوها أَنَّهُمْ  فَظَنُّوا النَّارَ الْمُجْرِمُونَ
 شَکٍّ  ظَنُّ   الظَّنُّ  ذَافَهَ  ﴾هِ الظُّنُونَاِباللَّ  تَظُنُّونَ  وَ ﴿  لِلْمُنَافِقِینَ... .  أَیْقَنْتُ  إِنِّی  یَقُولُ  ﴾حِسابِیَهْ  مُالقٍ   أَنِّی

 فَهُوَ الظَّنِّ مِنَ مُعَادٍ أَمْرِ مِنْ  کَانَ فَمَا. یَقِینٍ ظَنُّ وَ شَکٍّ ظَنُّ ظَنَّانِ الظَّنُّ وَ. یَقِینٍ ظَنَّ لَیْسَ وَ
  ).267: ص ،21( شَکٍّ» ظَنُّ َفهُوَ الدُّنْیَا َأمْرِ مِنْ َکانَ َما وَ یَقِینٍ ظَنُّ

اند: «اسم لِما یَحصُلُ عن . برخی آن را محصول و برآیند نشانگان و امارات قرار داده3
و االمارة هى التى یلزم من ). رازي نیز چنین معنایی را آورده است: «539، ص: 17إمارة». (

، ظن، بسته به میزان اعتبار و قوت نشانگان ).141، ص: 12العلم بها، ظن وجود المدلول» (
ساز علم و نشانگان ضعیف، رو میان علم و وهم در جریان است. نشانگان قدرتمند، زمینه

 سوي وهم دارند (همان).به
با رویکرد انتقادي به تبیین سی مفهومی پرداخته است که  مفاتیح الغیب،. مالصدرا در  4

). 140، ص:  31آورد (روند و ظن را یکی از آن واژگان به حساب میدر معناي علم به کار می
). رازي 132، ص:  12رود (گوید گاهی ظن غالب، در معناي علم به کار میهمچنین رازي می

جاي یکدیگر هایی که میان ظن و علم وجود دارد، گاهی بهبر آن است که به دلیل مشابهت
). 474، ص:  21؛ همان، ج155، ص:  10؛ نیز ر.ك: همان، ج237، ص:  5، ج7روند (به کار می

داند (همان، د در جایگاهی، کاربرد ظن و علم به معناي یکدیگر را استعمال مجازي میهرچن
 ).251، ص:28ج

در آیات قرآن نیز معانی ظن متفاوت است: یقین، شک، تهمت، حِسبان؛ و بیشتر کاربرد 
 إن﴿ي )؛ مثًال در آیه95، ص: 24ي پنداره، حقارت، طعن و تحقیر بوده است (آن، در زمینه

 در  ظن آن، مشابه آیات و) 28: نجم( ﴾شیئاً الحقِّ مِن الیُغنی الظنَّ إنَّ و الظنَّ اال ونَیتّبع
 ناکافی و نامطلوب ايمواجهه یا پایهبی امر و تردید ناقص، يانگاره ناصواب، يپنداره معناي
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شود، نیست. در قرآن در اعتقادات استفاده می  که  اصطالحی  ظن  معناي  به  و  است  رفته  کار  به
نیز بسیاري از واژگان علم یا یقین، به معناي یقین منطقی به کار نرفته است و بسیاري از  

. همچنین 4ها یاد شده استي علم از آنمواردي که ظن منطقی (اعتقاد راجح) است، با واژه
ایمان و تقوا و تسلیم، معرفت محسوب  بهره ازي ایمانی دارد و علم بیعلم در قرآن، صبغه

به اخذ این مؤلفه در علم مدنظر قرآن و نیز حالت انبساطی و طیفی تسلیم شود؛ باتوجهنمی
توان از پویایی معناشناختی علم و یقین و ظن و اطمینان در قرآن و درجات یقین و علم، می

 سخن گفت.
بندي به کار رفته ي مندرج در طبقه صورت حداکثري، ظن در همان معنادر آثار رازي، به 

 423، ص:  2، ج7است: حالت ادراکی غیرجازم راجح (اعتقاد راجح) که مانع از نقیض نیست (
، ص: 2به اینکه ازنظر رازي ظن مراتب مختلفی دارد (همان، ج)، اما باتوجه 491، ص: 3و ج

. ظن 2. ظن غالب؛  1د:  شوي معرفتی رازي مشاهده میشده نیز در سامانه)، معانی اشاره423
 الَّذِینَ ﴿ي  ي گزارش رازي از آیه . ظن به معناي علم. مثالً بر پایه4. برآیند نشانگان؛  3ضعیف؛  
 آیه  این در ظن مفسران تفسیري، متون از بسیاري در ،)46: بقره( ﴾رَبِّهِمْ مُالقُوا أَنَّهُمْ یَظُنُّونَ

. نسبت علم 1. دو دلیل براي این کاربرد و تفسیر وجود دارد:  5اندبرده  کار  به  علم  معناي  به  را
. در 2انسان در دنیا، به علم انسان در آخرت، همچون حالت ادراکی ظن است در برابر یقین؛ 

). مالصدرا 423، ص:  2، ج7شود (دنیا، علم حقیقی فقط براي پیامبران و صدیقین حاصل می
 ). 140، ص: 31آورده است ( مفاتیح الغیباین عبارت را عیناً و بدون ارجاع، در 

ي دهندهبرد، نشاناینکه رازي درخصوص ظن، واژگان ضعیف و غالب و اقوي را به کار می
هاست. در اصول فقه، مثابه حالت ادراکی انسان در مواجهه با پدیدهبودن ظن، بهذومراتب

در تعریف ظن متآخم که ي ظن است. ي «ظن متآخم به علم» حکایتگر باالترین درجهواژه
ردیف واژگانی چون علم اطمینانی، ظن قوي، قطع عرفی، علم عادي نیز به کار رفته است، هم

ي اطمینان برسد و وجود احتمال خالف، با آن منافاتی ندارد اند ظنی است که به درجه گفته 
لب، ). در ظن غا97ـ 96، صص: 24و حجیت آن ذاتی بوده و نیازمند جعل شارع نیست (

هرچند احتمال خطا هست، اما مکانیزم روانی انسان و نه فعالیت عقلی او، بدان توجهی ندارد. 
شناختی همچون دوستی و عداوت، حب و بغض، امیدواري در مکانیزم روانی، با حاالتی روان

و یأس، دردمندي و رنجوري، ماللت و احساس آرامش و... مواجهه هستیم. اگر باوري با ویژگی 
هاي اي از مؤلفهي پیچیدهمدي و اثربخشی، در درون انسان سامان یابد، باید با سامانهکارآ

 بیماري  به ،)10: بقره( ﴾مرض قلوبهم فی﴿ي درونی انسان سازگاري داشته باشد؛ مثالً آیه
 هستی بنیادین باورهاي به آگاهی هرچند فرد آن، در که دارد اشاره شناختیروان ـ اخالقی



 فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز   108

کردن و کارآمدسازي آن در خواهی خود، حاضر به اثربخش طلبی و جاهرد، اما بنابر منفعتدا
 زندگی نیست.

کند، اما ظن را برداري میبنابراین رازي از واژگان یقین و ظن در معناي اصطالحی بهره
ي آن، با واژگانی نظیر ظن غالب، ظن داند که از باالترین درجه مراتب مختلف میداراي 

بندي خود درباب تصدیقات یا کند. رازي در الگویی که از تقسیماکثري، ظن اقوي یاد میحد
احکام ذهن ارائه داده است، جایگاهی براي اطمینان در نظر نگرفته است. هرچند برخی تأکید 

آید علت اخذنکردن اطمینان در  دارند اطمینان همان حالت باالي ظن است، اما به نظر می
گوید، این است که ها سخن میي متداول رازي که در بسیاري از مواضع از آن هابنديتقسیم

آید و هاي نظري و عملی انسان است که در درون آدمی به وجود میاطمینان برآیند فعالیت
نفسه، ابزار مستقل شناختی در کنار یقین یا ظن نیست. خواه آگاهی را در معرفت لدنی و فی

هاي را در یقین منطقی در نظر بگیریم یا ظن، با تقویت نگرش قدسی لحاظ کنیم، خواه آن
شود و این با علم اطمینانی یا الهی با ابزارهاي یادشده، حالت اطمینان در انسان ایجاد می

ها، اطمینان و علم عادي که در باال ذکر شد، متفاوت است. هرچند که در برخی تصویرسازي 
)، اما براساس این تحلیل، 264، ص: 14، ج34(شود ثبات صرفًا وصف یقین محسوب می

 ، وصف درونی انسان است.6اطمینان
 

ي فخر داشت] در اندیشه شناختی ظن[انگاره . تحلیل اعتبار معرفت 3
 (آیا ظن اعتبار دارد؟) رازي

در   نداشتن ظنونتوان شناسایی کرد: حجیتي اعتبار ظن دو رویکرد کلی را میدرباره
. هریک از قائالن، دالیل متعددي 7ي اعتقادياعتقادات دینی و حجیت و اعتبار ظنون خاصه 

هاي دینی و باورهاي اند. رویکرد این جستار، اعتبار ظنون در آموزه بر مواضع خویش آورده
شود در بنیادین زندگی است. این مسئله به تبیین نیازمند است. حجیت و اعتبار ظنون را می

ي توان بر پایهلب حجیت نظري و معرفتی و ارزش و حجیت عملی بررسی کرد. میدو قا
شناختی ظن در مواضع متعدد فخر درباب ظن که در آثارش آمده، او را به اعتبار معرفت

 .8ساحت دین قائل دانست
 هاي ساخت ظن اقوي. گواهی و نشانگان؛ زمینه1.  3

؛ 16، ص: 3، ج13و ضعف، مراتبی دارد (لحاظ قوت ي تحلیل فخر رازي، ظن به برپایه
. این قوت و ضعف، 1ي این اختالف اعتبار ظن اشاره دارد: ). فخر به دو زمینه243، ص: 12

. گاه در مشاهده و دیدن 2دیگران) است؛ و  9بخشی دیگران (گواهیي آگاهیگاه در نحوه
گوید ظن حاصل از اخبار ي مطلب اول می). درباره16، ص:  3، ج13ي ظن (نشانگان در افاده
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ي تجربات نزدیک به تر از ظن حاصل از خبر انسان واحد است؛ مثالً مسئلهاقوام متعدد، قوي
اي درست، ي مرگ، تا چه اندازهها و اطالعات و نیز تجارب فرد در آستانهمرگ و داشتن آگاهی

ه به این پدیده هاي مختلف در آثاري کي گزارش معتبر، قطعی و پذیرفتنی است؟ بر پایه
اند، اگر فردي خاص این واقعه را گزارش کرده باشد، پذیرش آن بسیار دشوار است. پرداخته 

ها به اگر این گزارش، از میان یک تمدن خاص باشد، باز دشواري وجود دارد. اگر این گزارش 
 ها براساسسختی پذیرفتنی است. اما اگر گزارش ي فقیران متعلق باشد، باز بهجامعه

تاریخی متفاوت، طبقات اجتماعی متنوع،  هاي گوناگون، دوران هاي مختلف، ملیتجنسیت 
سنین مختلف و... باشد، احتمال درستی آن بیشتر است و درنتیجه، مکانیزیم پذیرش در 

شناختی گواهی دیگران است ، درباب اعتبار معرفتبارهسؤال دراین 10دهد.انسان را ارتقا می
شناسی، مقصود از گواهی، نوشته یا کند. در معرفتآن را ظن اقوي معرفی میکه فخر برآیند  

، 20اي برساند (ي گزارهاي است که شخص دیگري را به معرفت یا توجیه معرفتی دربارهگفته 
). و 291، ص: 32هاي دستیابی به معرفت است (شناسی، از راه). گواهی در معرفت186ص: 

کند. محصول ظن قوي در تعبیر  د حداکثري، ظن معرفی میرازي آن معرفت را در رویکر
شناختی خواهد داشت. رو، ظن اعتبار معرفتاینهاي مختلف است؛ ازرازي، حاصل گواهی
شناسی، گواهی دهد. در معرفترا نشان می بر گواهیگر معرفتی مبتنیمثال باال منبع توجیه

گر معرفتی یا آن لحاظ که منبع توجیه  شود، بلکه اززاي مستقلی تلقی نمیمنبع معرفت
). همچنین نشانگان و امارات، 192، ص:  20شود (ي معرفت است، بر آن تأکید میدهندهانتقال

) و در تصویرسازي ذهنی انسان و 305، ص: 32اند (هایی براي دستیابی به واقعیتخود، راه
برآیند این نشانگان را آگاهی ظنی   هاي امر بیرونی مؤثرند. رازيآگاهی او از چگونگی و ویژگی

آمده از نشانگان و امارات، در تصویرسازي از هاي ظنی حاصلکند. بنابراین آگاهیمعرفی می
کنند. اند و این امر را مصحح اعتبار معرفتی ظن تلقی میي انسان اثربخشواقعیت، در اندیشه

ر تطابق با واقعیت مبتنی است کنند که بهاي مختلف، در انسان ظنی اقوي ایجاد میگواهی
 ). 87، ص: 2، ج13(

 ي انسانمحتواهاي اندیشه. ظن؛ یکی از درون2.  3
بودن انسان، تفکر و اندیشه است و زندگی متأمالنه، یک زندگی ي انسانترین شاخصهمهم

بندي هاي فکري صورت مایه و محتواي اندیشیدن، در کدامین قالباصیل است. اما درون
مایه با فاعل شناسا چگونه نسبتی دارد؟ آیا همواره این نسبت و ترابط، و آن درونشود می

ي انسان را همواره محتواي یقینی تشکیل محتواي اندیشهقطعی و یقینی است؟ آیا درون
ي رازي، تفکر «مجموع علوم و ظنونی است که هد؟ پاسخ رازي منفی است. در اندیشه می

آید» اي دیگر الزم میلشان در ذهن، علم یا ظن به پدیدهدرصورت چیدمان خاص، از حصو
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هاي درونی آن نیز با فاعل دهد و مؤلفه ). تفکر در انسان و براي انسان رخ می245، ص: 15(
ي ارتباط و تعامل فاعل شناسا با گزاره/ طور کلی، یقین و ظن، نحوهشناسا ارتباط دارند. به

هاي گیرند و دادهاي ظنی که در فرایند تفکر قرار میهپدیده/ صدق است؛ بنابراین آگاهی
 شوند، در ساختار معرفتی رازي اعتبار خواهند داشت.ي انسان محسوب میاندیشه

 ساز ایجاد و ساخت یقین. وجه تکثري ظنون؛ زمینه3.  3
شناختی دارد و ي آن، اعتبار معرفتي تصویرسازي رازي، ظن در باالترین مرتبهبر پایه

شناختی ندارد. کثرت ظنون احتمال خالف و خطاي آن، ارزش معرفتی و توجیه روان  اندك
کند. ي تقویت باور و یقین به آن مسئله را ایجاد میاي خاص، در انسان زمینه در مسئله

یابند و اعتبار دارند. در شده تا حد یقین ارتقا میي رازي، ظنون متراکمبنابراین در اندیشه
اي از اعتبار یا حجیت ظن، به حیثیت تکثر ظنون در فرایند ایجاد یقین جنبه   ي رازي،اندیشه

اي خاص، ظنونی براي انسان پیش گردد. در این فرایند براي رسیدن به یقین در مسئلهبرمی
شود. رئالیسم معرفتی، بر امکان ها، موجب تولید/ایجاد یقین می آید که توجه انسان به آن می

ي هاي یقینی تأکید دارد. یقین، وصف گزارهدستیابی انسان به شناخت  شناخت و نیز امکان
حکایتگر از واقع براي فاعل شناساست و فاعل شناسا در داشتن یقین، باوري صادق، موجه و 

نحو قطعی احراز  مطابق با واقع دارد. فاعل شناسا باوري جازم دارد و صدق [مطابقت] را به
، ص: 1، ج26؛  13، ص:  1، ج23یل توجیهی مطلوبی دارد (ر.ك:  کرده و براي باور خود نیز دال

اي است که حاصل بداهت یا ). در میان اندیشمندان مسلمان، یقین عمدتاً وصف گزاره350
این مسئله که یقین در ). 422، ص: 2، ج7؛ 164، ص: 28فرایند استدالل برهانی است (

ي نظر بر پایه شناسی مهم است.عرفتدر م و چه فرایندي دارد، گیردانسان چگونه شکل می
اي، برآیند تردیدهاي فاعل شناسا براي رسیدن به حقیقت  رازي، بخشی از یقین به امور آموزه

. اما گذشته )278، ص:  2، ج7ء بعد أن کان صاحبه شاکاً فیه» («الیقین هو العلم بالشی  است:
هاي انسان درخصوص تراکم ظن  آید،از حالت سؤال یا تردیدي که براي فاعل شناسا پیش می

کند. ظنون اي که حاصل امارات و نشانگان مختلف است، در انسان یقین ایجاد میمسئله 
تواند در انسان تولید اي ویژه، ابعادي متنوع دارد، نهایتًا میمختلفی که درخصوص مسئله

ین هو العلم الذي فالیقتوان با عنوان وجه تکثري ظنون یاد کرد: «یقین کند. از این امر می
، 1، ج 7حصل بسبب تعاقب االمارات الکثیرة و ترادفها حتى بلغ المجموع إلى إفادة الجزم» (

شناختی) است که برآیند ). معناي این یقین، همان یقین منطقی (و نه یقین روان141ص: 
ایجاد باور صادق موجه است: باوربودن آن، امري مسلم است و حالتی است که در فاعل شناسا  

ي متفکران مسلمان بوده، در این موضع نیز وجود دارد شود؛ صدق و تطابقی که در اندیشه می
نمایی ظنون به آن خواهیم پرداخت. توجیه نیز بر وجه تکثري ظنون استوار و در قسمت واقع
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گري وجه تکثري توان در این موضع، اعتبار معرفتی ظنون را براساس افادهسان میاست. بدین
 نون شناسایی کرد.ظ

و در برخی آثار دیگر، ظن و یقین را در نگاهی  المطالب العالیه و لوامع البیناترازي در 
نحوي که یقین، فرآورده و محصول روندي است که در آن، کند؛ بهفرایندمحور تحلیل می

 اند، نقش دارند.بسیاري از ظنون که برآیند امارات و نشانگان و دالیل اقناعی
الدالئل قد تکون قطعیۀ، و قد تکون إقناعیۀ. و االستکثار من الدالئل االقناعیۀ قد أن  

 ینتهی إلى إفادة القطع. و ذلک ألن الدلیل االقناعی الواحد قد یفید الظن، فإذا انضم إلیه دلیل
ثان، قوي الظن، و کلما سمع دلیالً آخر ازداد الظن قوة، و قد ینتهی باالخرة إلى حصول الجزم  

و هذا المعنى هو أحد الفوائد التی ذکرها صاحب المنطق فی تعلیم قوانین الجدل.  و الیقین.
قال: «ألن القوانین الجدلیۀ، و إن أفادت الظن، اال أن تلک الظنون، إذا قویت فقد تنتهی إلى 

 ).239، ص: 1، ج13حد الیقین» (
ت الدالئل فتأکد االعتقاد و فالیقین اسم لعلم کان فى أول االمر اعتقادا ضعیفا ثم اجتمع

 ).37، ص: 8صار علما (
رازي در مواضع بسیاري، دالیل بر یک مسئله را به دالیل قطعی یقینی و دالیل اقناعی 

لحاظ ارزش ). دالیل اقناعی به133، ص: 8؛ 239، ص: 1، ج13کند (مثالً ر.ك: تقسیم می
حال، بسیاري از آدمیان در عیند؛ اما درتري قرار دارني پایینعلمی، از دالیل یقینی در مرتبه

). همچنین 133ـ  132، صص:  8کنند (هاي خود، به دالیل اقناعی تمسک میتوجیه باورداشت 
بر دالیل یقینی معارض باشد، ارزش معرفتی نخواهد آن دلیل ظنی که با باورداشت مبتنی

، دو گونه دلیل یا نویسد: براي یک مسئله). رازي در جایی می204، ص: 11، ج7داشت (
ي کنندهحجت وجود دارد: حجت حقیقی یقینی که از احتمال نقیض مبراست و افاده

شود و حجتی که چنین ي اصطالح قرآنی، حکمت خوانده میهاي یقینی است که بر پایهگزاره
ي حسنه ي اصطالحات قرآنی، موعظهکند که بر پایهي ظن و اقناع کامل مینیست، اما افاده

قسم سومی از دالیل نیز هست که در جدل کاربرد دارد و در الزام و سکوت خصم 11م دارد.نا
 ).286، ص: 20، ج7رود (به کار می

ي توان نگاه فخر به اعتبار ظنون را نیز به دست آورد. ظن به یک مسئلهاز این عبارت می
جتماع دالیل خاص را باید در درون فرایند رسیدن به یقین درخصوص آن مسئله جست. ا

رو عقالنیتی که رازي بر اینکند؛ ازاقناعی و نشانگان ظنی، در انسان یقین تولید/ ایجاد می
اي هاي متنوع مبتنی نیست، بلکه ظنون نیز جایگاه معرفتی ویژهاندیشد، بر صرف یقینآن می

کند و کنند. یقین متصور رازي، حالت اشتدادي ـ تضعفی پیدا میدر زیست آدمی ایفا می
گوید هرگاه تواند در تقویت یقین مؤثر باشد. رازي میها میداشتپیدایش و بازطراحی انگاره
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ي شواهد اي ویژه داللت کند و در انسان یقین ایجاد کند، آنگاه مشاهدهدالیل عقلی بر مسئله 
، ص: 10(ساز تقویت یقین خواهد شد  و قرائن نقلی و اخبار که بر آن مدعا تأکید دارند، زمینه

 ).214، ص: 9، ج13؛ 184
 ترین وجه اعتبار معرفتینمایی؛ مهم. واقع4.  3

نمایی، امري ي رازي، این واقعنمایی و کاشفیت دارند، اما در اندیشهظنون حیثیت واقع
آن است که اعتبار معرفتی ظن، در  نیست که جداي از فرایند باشد. معناي نگاه فرایندي

ایجاد زمینه براي کاشفیت مؤثر است. رازي ازسویی، در پارادیم اعتبارشناسی معرفتی و 
دهد و اي ارائه مینمایی، دیدگاه ویژهنمایی یا ناواقعلحاظ واقعگیرد و بهشناختی قرار می

ناسا تأکید دارد و ظن و سو، همچون اصولیان بر ارتباط حالت نفسانی ظن و فاعل شازدگر 
 اند.کند؛ چراکه حاالت نفسانیهایی جداي از فاعل شناسا لحاظ نمییقین را پدیده
شناختی درخصوص مطابقت یا نامطابقت مفاد گزاره با واقع است. اي حالت روان ظن گونه

ي مطابقت، اعتبار ظن (ظنون) در ارزش نظري آن، بر کاشفیت داللت دارد. براساس نظریه
برداري کرده و این افاده را شناختی فاعل شناسا، رازي از اصطالح افاده بهرهدر حالت معرفت

ساز بر تکثر ظنون حاصل از نشانگان و دالیل اقناعی وابسته کرده است. افاده بستر و زمینه
سازد. است و شرایط الزم روانی و معرفتی براي دستیابی یا همان احراز منطقی را آماده می

ي کاشفیت مطابقی، . در میان اندیشمندان مسلمان نظریه1براین اگر بپذیریم که بنا
، ص: 28هاي حصولی است (. حکایتگري، ذاتی شناخت2ي صدق است؛ و ترین نظریهعمده
سازي . در میان کاشفیت مطابقی، دو فرایند دستیابی یا احراز صدق، و افاده یا زمینه3)؛ و  155

. 4ي کاشفیت مطابقی (صدق) شأنی واالتر دارد؛ و ی، در نظریه صدق وجود دارد که اول
توانیم بگوییم هاي مختلف شناخت نیز یکسان نیست» (همان)؛ میي حکایتگري گونه«نحوه 

که نشانگان و ظنون، گري نیز اعتبار دارد و ازآنجاییگذشته از فرایند دستیابی و احراز، افاده
ي قطع کنندهگري قرار گیرند و افادهوانند در فرایند افادهتمی  در حالت تکثیري و وجه تکثري

اي ارتباط معرفتی است ي رازي، سخن از گونه و جزم باشند، بنابراین اعتبار دارند. در اندیشه
هاي داشتنمایی ظنون قلمداد شود. این ارتباط میان انگارهتواند منشأ واقعو این ارتباط می

سبب، رازي در همینشود؛ بهمحصول فرایند است، برقرار میادعایی، با محکی واقعی که 
کند که در برابر دستیابی یا سازي استفاده میي افاده یا زمینهتوصیف این ارتباط، از واژه 

هاي برهانی قطعی احراز در برخی ادراکات حقیقی، نظیر بدیهیات اولیه و وجدانیات و استدالل
رو، داشت است؛ ازاین نمایی و اعتبار معرفتی انگارهأ واقعیک گزاره است، و خود، مصحح و منش

ي از دیگر کند و آن را بریدهرازي در تفکري فرایندي و سیستمی، ظن را تحلیل می
کند. بنابراین انکشاف مطابَقی (صدق) ادراکات ظنی، هرچند هاي انسان لحاظ نمیباورداشت
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ها، از این احرازنشدن یقینی و نمایی آنن واقعمثابه احراز ادراکات یقینی نیست و بنابرایبه
حال، انکشاف مطابقی این دست از ادراکات درصورت وجه تکثري، عینتام متاثر است، اما در

گري خواهد ها نیز براساس همین انکشاف وجهی و افادهنمایی آن گري است و واقعسان افادهبه
صورت مطابقی تام نیست و انکشاف شناسا به بود. در این جایگاه، انکشاف واقعیت براي فاعل

 وجهی است.
ي مطابقت (صدق) است، در نمایی که معطوف به مسئلهاین اعتبار، گذشته از وجه واقع 

گوید. تراکم و فشردگی کمی تواند مطرح شود. رازي از دالیل متکثره سخن میتوجیه نیز می
ه اعتمادآفرینی و اعتبارسازي داللت اي ویژه، بر وجو کیفی دالیل و شواهد درباب مسئله 

 دهد.کند. این تکثر دالیل و شواهد چنان است که احتمال خالف را بسیار کاهش میمی
 هاي دینی. باورهاي ظنی؛ از گستردگی در زندگی تا کاربرد آن در باورداشت5.  3

هاي هیي زیست آدمی آگاهاي ما برآیند فعالیت یقینی نیست. در نحوهبسیاري از آگاهی
هاي معرفتی، پاسخ هاي آدمیان، مواجهه گیري شود. بسیاري از تصمیمغیریقینی مشاهده می

ي یقین نیست. همچنین کارکرد صرف به رفتارهاي دیگران، پاسخ به نیازهاي خود و...، بر پایه
شود. اي خاص، موجب تعامل عاطفی ـ انگیزشی فاعل شناسا با آن پدیده نمییقین در پدیده

 مسئله این بر داللت) 14: نمل( ﴾استَیقَنَتها أنفُسُهُم ظُلماً َو عُلوّاً وَ  بِها جَحَدوا وَ ﴿ي قرآن ه آی
 تمام اینکه و یقین به دعوت صرف باشیم، انسان سازنگرش  تحول پی در اگر رو،ازاین دارد؛

 .شد نخواهد کارساز باشد، آمده حاصل یقین يپایه بر باید مسائل
ي فراوانی ظن در باالترین معناي آن که ظن غالب/ اقوي است، در عرف آدمیان گستره

دارد. اطمینان حالت برآیند ظن غالب است که آرامش درونی را در بافتار درونی خود گنجانده 
شناختی رازي، گذشته از علم لدنی یا قدسی و علم یقینی، ظن که در است. در نظام معرفت

داده شده است، اعتبار دارد. این اعتبار در بافتار یک سیستم معرفتی معنا نمودار فوق نشان 
به معناداري آن در قالب یک نظام، هم عقالنی است و هم عقالیی. یابد و باتوجهمی

، اما ساحت عقالنی آن وجهی 12شودبه ارزش عملی آن سنجیده مینامیدن آن، باتوجهعقالیی
تار و عملکرد، بر ارزش معرفتی ظنون تأکید دارد. اگر مسئله ي رفکلی دارد و گذشته از حوزه

کنیم که بسیاري از ي آدمیان کرانمند سازیم، مشاهده میزیسته 13را در باورهاي بنیادین
هاي ظنی است. بسیاري از آدمیان به وجود خداوند اعتقاد باورها، مصبوغ و مسبوق به زمینه
اند. بسیاري بر ارزشمندي  الیت عقلی صرف به دست نیاوردهدارند، اما هرگز این اعتقاد را با فع
ي تک این مفاهیم مواجهه کرداري، تأکید دارند، اما نه در تکاحکام اخالقی، نظیر خوبی راست

ها به زندگی پس از مرگ مثابه یک گزاره. انسانعقلی محض است و نه در احکام اخالقی به
رد عقلی محض حاصل نشده است. بنابراین هرچند یقین اعتقاد دارند، اما این اعتقاد با رویک
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ها به مسائل بنیادین، رویکرد یک امر ادراکی ستودنی و ارزشمند است، اما بیشتر انسان
کم نیازمند محور، دستي یقیني علمی تام به مسائل با زمینهمدار ندارند؛ زیرا احاطه یقین

شود اي که از آن بحث می. مسئله2) و . تالش عقالنی فرد (فاعل شناسا1دو عامل است: 
ي عقالنی محض ندارند و ها مواجهه ها با پدیدهکه بیشتر انسان (موضوع شناسا). اما ازآنجایی

دهند و نیز باره، تالش فکري و عقالنی انجام نمیبه دشواري و عمق اندیشه دراینباتوجه
یقینی، رویکرد غالب نخواهد بود.  تنیدگی مسائل، رویکردواربودن و درهمبه الیهباتوجه

سازي باید با دقت همچنین در یقین احتمال خطا نیز وجود ندارد و تمامی فرایند برهان
ماند که چند درصد از تمامی ریاضیاتی پیش رود. با این وصف، جاي این سؤال باقی می

ساخته و پذیرش هاي ما، با این روند یقینی خطاناپذیر و با دقت کامل ریاضیاتی باورداشت
، 13شده است؟ طبیعتاً بسیار اندك است یا در بسیاري از آدمیان، در مرز صفر است (رك: 

خواهی در تمامی باورهاي گرایانه، شعار یقینصورتی آرمان ). بنابراین نباید به98، ص: 2ج
طیف  توانمند نیستند، محکوم ساخت؛ میدینی را سر داد و دیگران را که از این یقین بهره

هاي بنیادین یادشده داشت؛ از معرفت قدسی تا باورهاي اي از باورمندي به واقعیتگسترده
ورزي و تعقل که هاي اعتقادي براساس صرف استداللرو، رویکرد شناخت آموزه ظنی. ازاین

برخی اندیشمندان بر آن تأکید دارند، پذیرفتنی نیست. هرچند فعالیت عقالنی امري شایسته 
توان در این جایگاه، مالحظات فراوانی داشت. یک اصل نخستین این است که ا میاست، ام

گاه آورد یقین استوار سازد؛ ولی هیچي رههر انسانی الزم است اعتقادات دینی خود را بر پایه
این حکم نخستین، به معناي کنارگذاشتن ظن در امور اعتقادي نیست. فخر رازي در مواضعی، 

ي مردم درخصوص باورهاي بنیادین را با رویکرد ظنی و در قالب موعظه گفتن دین باسخن 
ي مسائل رو در حوزه )؛ ازاین286، ص: 20ج، 7کند (حسنه و نه یقینی تحلیل می

کند. وجهی از این فرایند، به سازي اهمیت وافري پیدا میشناختی، فرایند اقناعدین
ها گردد: با کدامین الگوها و شیوهمردم) برمی  هاي دینی در جامعه (عمومسازي آموزهنهادینه

هاي دینی ملتزم کرد و قانعشان ساخت؟ رازي از میان دو الگوي ها را به آموزهتوان انسانمی
محور و خطابه و ظن محور، بیشتر بر دومی تأکید دارد و نقش آن را در تعامالت گفتاريِ یقین

نیاز از هاي لدنی بین سبب، گذشته از معرفتسازد (همان). به ایاجتماعی دین برجسته می 
داري صاحب آن تحولی ممتاز را هاي ویژه تعلق دارد و در ساحت دیناستدالل که به انسان

گرایانه با هاي عقلمدار که به مواجهه هاي یقینی عقلکند و نیز گذشته از معرفتایجاد می
مدارانه نیز در دین کارکرد هاي ظنهه هاي آن متعلق است، باورهاي ظنی و مواجدین و پدیده

ي ها، همه یکدست و یکسان نیست؛ برخی اعلی درجههاي دینی براي انساندارند. معرفت
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هاي معرفت را دارند و برخی رویکردهایی فروتر. اما آنچه اهمیت دارد، آرامش قلبی در گونه
 هاست.مختلف مواجهه 

 سازياقناع. جایگاه ظن در فرایند  6.  3
اي دارد. اقناع، فرایند پیچیده 14شناسی ارتباطات، اقناعشناسی و جامعهي روان در حوزه 

توان محصولی دانست که از اثربخشی پایدار با اثربخشی ارتباط مستقیمی دارد. اقناع را می
گیرد. ارتباطی، در قالب یک فرایند صورت میارتباطات مختلف به دست آمده باشد. اقناعِ طرف

ي برخی از اضالع آن در مخاطب عبارت است از: فهم پیام، پذیرش پیام، همدلی و مواجهه 
داد رفتاري و کارکردي سازي پیام و تغییر نگرش و تالش در برونانگیزشی با پیام، درونی

ي آخر، بر این داللت دارد که خود مخاطب بعد از اقناع، محتواي پیام، از جانب خود. مؤلفه
گر و عامل به آن محتوا خواهد شد. رویکرد اقناع تالشی آگاهانه براي تغییر نگرش ترویج

شناسی است و در این مواجهه، تحمیل  اي مخاطبارتباطی است. اقناع گونهمخاطب یا طرف
هد؛ باورها و هیجانات مخاطب شناسایی اجباري، جاي خود را به تعامل عقالنی ـ عاطفی می

شود. ها سنجیده میگیري از ابزارها و اصول تأثیرگذاري متناسب با آني بهرهشود و شیوهمی
ي مباحث براي مخاطب تبیین نشود. شناسی اقتضا دارد که در یک آن، همهبنابراین مخاطب

)) و ایجاد 104، ص: 18چکانی اندیشه» (ر.ك: ي قطرهها («نظریهاي اندیشهچکاندن قطره
شناسی باید سطح ازم اقناع است. همچنین در مخاطبفضاي ذهنی ـ فکري مناسب، از لو

ي آگاهی مخاطب قرار گیرد ها و مسائل، در حد فهم مخاطب باشد؛ پیام باید در آستانهپیام
و الزم است به عوامل محیطی و نیز بار هیجانی پیام توجه شود. اقناع این امر را در دل خود 

ها مسلط ند و ازدگرسو، عقالنیت یقینی، بر آنها صرفًا رویکرد انفعالی نداردارد که انسان
اي قرار دارند که پذیرش یا رد امور، براساس آن صورت نیست، بلکه در ارتباطات گسترده

هاي مختلف اقناع شود. برخی بر مدلي دیگر اقناع محسوب میگیرد. اعتمادسازي، مؤلفهمی
نمایی تفسیر شناختی، مدل قت اند: مدل اقناع هاولند و همکاران، مدل حقیاشاره کرده

ناهماهنگی شناختی، مدل شهودي منظم، مدل روش فرایند نگرش ـ رفتار، و مدل عمق 
هاي علمی ). مثًال براساس مدل هاولند که از نخستین تصویرسازي42، ص: 1پردازش (

ر گیرد: در معرض پیام قراهاي اقناع و تغییر نگرش است، اقناع در چند مرحله صورت میمدل
یادسپاري نگرش گیري مربوط به پیام؛ بهگرفتن؛ توجه به پیام؛ درك پیام؛ پذیرش نتیجه 

جدید و تبدیل نگرش به رفتار. برخی پژوهشگران متغیرهاي اصلی متقاعدسازي هاولند را در 
خلقی، مقبولیت، قاطعیت)؛ اند: منبع پیام (تخصص، جذابیت، خوشچهار امر شناسایی کرده

جانبه یا دوجانبه)؛ کانال یا چگونگی انتقال پیام؛ و مخاطب یا هیجان، یک پیام (استدالل
نمایی تفسیر شناختی پتی (سن، هوش، تحصیالت، درگیرشدن با موضوع). در مدل حقیقت
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دهد و از دو روش شود که مخاطب انجام میو کاسیوپو، به فرایند تحلیلی پیامی پرداخته می
شود. روش مرکزي در جایی است که مخاطب در تحلیل پیام، مرکزي و پیرامونی استفاده می

شود، توانایی ذهنی باالیی داشته باشد و در آن، به تحلیل غنی و مستدل بحث پرداخته می
اي ندارد، از عوامل دیگري همچون تأکید بر اما در روش پیرامونی که مخاطب چنین خصیصه 

 .15شوداستفاده میگر و نشانگان اعتبار، پایگاه و برخورد ارتباط
شناسی شود. نخست آنکه رازي مخاطب هاي اقناع مشاهده میي رازي مؤلفه در اندیشه

). براساس 286، ص:  20ج،  7دهد (اي ارائه داده که یکی از اضالع مهم اقناع را تشکیل میویژه
و هاي مختلف محوري، در طیفپذیري و عاطفهلحاظ استداللشناسی، افراد بهاین مخاطب

ي ي مرکزي و پیرامونی پتی و کاسیوپو، از دو شیوهاند. رازي همچون مدل شیوه نایکسانی
هاي بر محركي اقناعی مبتنیبر استدالل عقالنی و شیوههاي یقینی مبتنیاستدالل

کند؛ مثًال در گفتگو درباب بحث پذیرش وجود خدا، در استداللی و فرایقینی استفاده میبرون
ها، اعتبارسازي، هاي تمدناستداللی و فرادانشی)، از تجربه هاي برونكبخش دوم (محر

شناختی افراد بهره هاي اجتماعی و روان طور کلی، محركشناسی، آرامش و... و بهعاقبت
رو، در اندیشه رازي، همواره اقناع، مکانیزیمی در کنار یقین است و حالتی جسته است؛ ازاین 

، 7؛ ج336، ص: 7، ج13هاي یقینی بشود (ر.ك: ها و گزارهلفراتر نیست که شامل استدال
شناسی در فرایند اقناع نیز اثربخشی است که رازي بر  ). رکن دیگر مخاطب149، 8؛ ج340

). بنابراین در نظر رازي، عناصر ارتباطی در اقناع 385، ص:  2، ج7آن تأکید دارد (مثًال، ر.ك:  
شناس و توانمند رسان (صاحب دانش، مخاطبثرگذار)، پیامپذیر و ااند از پیام (فهمکه عبارت

 هاي ارتباطی) و مخاطب اهمیت دارد. کارگیري مهارتدر به
کند. رازي با تقسیم ي اقناع با ظن ربط و نسبت استواري پیدا میدر ادبیات رازي، واژه

، 13لیل کرده است (گر ظن تحساز و افادهدالیل به قطعی و اقناعی، دالیل اقناعی را به زمینه 
ها در تقویت ظن، مثبت است و درنتیجه، در ارتقاي ). وجود امارات و نشانه239، ص: 1ج

). وجوه ظنی بر 213، ص: 2، ج11؛ 423، ص: 2، ج7سازي اهمیت دارد (موفقیت اقناع
). 84، ص: 7، ج13؛ 130، ص: 22، ج7آوري است (اي ویژه، در تعامل با وجه اقناعمسئله 
ناپذیر دارد، در تغییر نگرش و تقویت ایمان ي رازي با ظن ارتباطی گسستکه در اندیشهاقناع  

داشتن ایمان و نگاه طیفی به آن و نیز مطابق با برخی ي مراتبدینی کارساز است. بر پایه
داري، در افزایش توان ادعا کرد که ظنون در ساحت دین) می206آیات قرآن کریم (بقره: 

ها هاي اقناعی و نشانهند و ایجاد تحول در زندگی مؤثرند. رازي از وجود ساختایمان به خداو
کنند؛ زیرا گرایانه، باورهاي بنیادین انسان را تقویت میي ظنگوید که با مواجهه سخن می

هرچند باور امري ثابت و ساکن است، اما کنش هیجانی و انگیزشی به آن که موجب بارورشدن 
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شود، امري اشتدادي است. به این سبب، ها میپویایی و سرزندگی آنباورها و نیز حالت 
هرچند حضرت ابراهیم به وجود خداوند باور داشت و در این مسئله تردیدي نداشت، اما در 

ي درونی، امري ذومراتب است. اقناع و ظن، در ایجاد این پی اطمینان بود. آرامش و سکینه 
هاي ظنی، در ایجاد ارتقاي وجودي نقش ن و مواجهه کنند. ظنوآرامش درونی نقش ایفا می

هاي اند که ممکن است از زمینه مثابه شواهد و تأییداتیکنند. ظنون بهاي ایفا میفزاینده
هاي تجربی و غیرالهیاتی پدید آمده باشند هاي معرفتی متعلق به دانشغیرمعرفتی یا زمینه

کنند. این نشانگان باور دینی تأثیر شگرفی ایجاد میاند که در تقویت  و به تعبیر رازي، نشانگانی
ها از صرف علم یقینی توانند در انسان حرکتی ایجاد کنند و تأثیر آنهاي اقناعی میو ساخت

پذیر شناسی، پذیرفتنی و دفاعبه انسانزده بیشتر است. چنین تحلیلی باتوجه منجمد و یخ
اش، صرفاً بر ت که کنشگري نظري و عملیطور کلی چنان ساخته نشده اساست؛ انسان به 

استدالل و عقالنیت ابتنا یافته باشد. صرفًا مسائل عقلی محض نیست که بر انسان مؤثر است 
اي از مسائل، و ساحت عقالنیت محض، یگانه ساحت انسان نیست، بلکه طیف گسترده

براین موضع برخی ها و...، در تقویت و تضعیف باورها نقش دارند؛ بناها، مواجهه پدیده
ثمربودن ظنون در اصول اعتقادي، پذیرفتنی نخواهد بود. توجیه ي بیاندیشمندان درباره

هاست و چون شناخت با ظن ایشان آن است که هدف اصلی از اصول اعتقادي، شناختن آن 
، 10، ج22شود، ظن در امور اعتقادي، اثر عملی و کارآمدي نخواهد داشت (ر.ك:  حاصل نمی

اي در زندگی نحو فزایندهبه تحلیل باال، اوًال ظنون اعتقادي بهکه باتوجه حالی؛ در16)135ص:  
هایی ، امري آرمانی است و در کمتر انسان جانبه آدمیان حضور دارند؛ ثانیاً شناخت یقینی همه

بر  یابد؛ و ثالثاً این ظنون، کارآمد و اثربخش نیز هستند. امروزه در دانش ارتباطات،تحقق می
شود. بنابراین ساز در ایجاد این تحول و نگرش دارند، تأکید مینقش فعالی که ابزارهاي اقناع

ي ساختار تنها در بافتار دینی ارزشمند است، بلکه بر پایهبر ظنون، نه اعتقادات دینی مبتنی
 ي پذیرش امور براي انسان، حاصل شده است. وجودي انسان و نحوه

 

 شناختی داشت] در امور دین هاي ظن [انگاره . شاخصه در کاربرد4
هاي دینی، به شاخص و ضابطه نیازمند است. در اینجا، بر دو کاربرد رویکرد ظن در آموزه

اي که در تقویت  هاي ظنیتوان اذعان کرد پدیدهطور کلی میشود. بهتأکید می شاخصه 
هاي عملی ي فعالیتي در حوزه مداري مسائل نظري و ارتقاي اخالق باورهاي بنیادین در حوزه

رو، باورهاي بنیادین و اخالقی شوند. ازاینکارساز باشند، در دین، ظنونی معتبر محسوب می
کنیم. ظنون یا هاي دینی محسوب میگرایانه با پدیدهي ظني مواجهه زیستن را شاخصه 

یکردهاي کلی سنجی آن با مسائل و روتنهایی و بدون نسبتهاي انسان، بهداشتانگاره
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داشت] معتبر است یا نه، بدون معناست. این سؤال که آیا ظن [انگارهشناختی، امري بیدین
دارانه، شناختی و دینهاي دیني آن با پدیدهلحاظ آن در پارادایم دین و ارتباط گسترده

، در تحقق ايروست که باید تحلیل کرد که آیا ظنون آموزهتواند پاسخ مطلوبی بیابد. ازایننمی
سازند یا خیر. این اهداف دین، ساخت انسان مطلوب و تحول نگرشی او، زمینه را آماده می

داري است و شود: آیا صرف یقین و علم، همسو با دیني یقین نیز طرح میسؤال در حوزه
داشت دینی، صرف داشتن معرفت یقینی داري تام است؟ در زمینهداشتن، به معناي دینیقین
 رهاي ظنی، مالك توفیق و سعادتمندي نیست؛ زیرا شیطان نیز معرفت یقینی دارد. درو باو
هاي دینی غایت نهایی نیست که برآیند این شناخت، ورزي، شناخت آموزهي دینحوزه 
ساخت   يهاي یقینی، ظنی و حتی قدسی و لدنی، زمینهداري باشد، بلکه تمامی شناختدین

بخش آدمی نیز نیست؛ هاي دینی، یگانه عامل سعادتانسان مطلوب دینی است. یقین به آموزه 
هاي فراوان به دنبال خواهد داشت. تحول در  زیرا اگر یقین با تحجرگرایی همراه باشد، آسیب

سازي مدنظر است که در آن، آدمی در درون خود، دگردیسی زیستن و اخذ رویکرد نگرش
وجود بیاورد و عالمی جدید براي خود بسازد و زندگی خویشتن را معنایی ژرف عمیقی به 

ي مواضع یقینی، یعنی کنیم که رویکرد آیات قرآنی صرفًا ارائهرو مشاهده میببخشید. ازاین
اي هاي دینی را گونهتوان حجیت ظنون در آموزه سان میآوري صرف نیست. بدیناستدالل

اي روش عقالنی در نظر گرفت؛ زیرا عقالنیت یافته، گونهایی توسعه روش عقالیی و حتی در معن
هاي ریز و درشت یک مدارانه بر تمامی مسائل و پدیدهآوري یقین یک رویکرد، صرف استدالل

ي معرفتی نیست؛ بلکه در رویکرد عقالنی است که باورهاي بنیادین، با روشی عقلی و سامانه
شواهد و نشانگان دیگري که ایمان به آن باورها را تقویت  شوند، اماآور پذیرفته مییقین

یابند. عقالنیت یک سیستم معرفتی اقتضا دارد که براي کنند، با رویکرد ظنی مقبولیت میمی
تحقق اهداف آن، ابزارهایی تعریف کند که زمینه را آماده سازند. اگر ابزار یک سیستم دینی، 

که این ابزار، هرچند متعالی و ارزشمند است، اما  صرف یقین باشد، سوگمندانه باید گفت
اند و باید دید تا چه ي همگانی ندارد. یقین و ظن هر دو ابزار شناختیعمومیت و جنبه 

ي رفتار دینی اثربخشی داشته اند. اگر ظن، در حوزهاي در خدمت سیستم معرفتی دیناندازه
کارگیري ظن در نظام داشت؛ بنابراین بهباشد، در سیستم معرفتی دین اعتبار عقالنی خواهد  

هاي بنیادین است و ازدگرسو، ي ایمان به باورداشتکنندهمعرفتی دین که ازسویی تقویت
لحاظ نگرش سیستماتیک، بخشد، خود، فرایندي عقالنی است و بهالتزام اخالقی را ارتقا می

 اعتبار آن عقالنی است.
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 ي رازي اعتبار معرفتی ظن در اندیشه   . دو نمونه از کاربست5
 ي فخر رازي با اعتبار یقین و ظن، در باورداشت به وجود خداوند . مواجهه1.  5

آوري را در دالیل پذیرش ي کاربست ظن و وجه تکثري آن در فرایند یقینرازي نمونه 
شناسی ارائه هکند. رازي در آثار خود، از دالیل اثبات وجود خدا، گونوجود خداوند طراحی می

ترین کتاب کالمی که مفصل  المطالب العالیهویژه جلد نخست  داده است. مراجعه به آثار وي به
ي هاي مختلف دالیل اثبات خداست. در اندیشهـ فلسفی اوست، گویاي تصویرسازي گونه

 شود.. دالیل اقناعی تقسیم می2. دالیل یقینی و 1ي رازي، دالیل اثبات خدا به دو دسته 
بر راهکارهاي امکان ذات، حدوث ذات، امکان صفات و حدوث صفات، با استدالل عقلی مبتنی

. در بخش دالیل 17 )71، ص: 1، ج13اش، در بخش دالیل یقینیه آمده است (تمام گستره
. فخر در قسم دوم، از سه حوزه یاد کرده گنجدیقینی میـهاي فرادانشیاقناعی، استدالل

است: علوم تاریخی و معرفت و شناخت احوال پیشینیان؛ علوم متعلق به اصحاب ریاضیات و 
). وي از هر 278ـ  249ارباب مکاشفات؛ و علوم ناظر بر عالم یا علوم دنیوي (همان، صص: 

اند از: ها عبارتند؛ برخی از آنکها را تبیین میکند و آناي، به امور مختلفی اشاره میدسته 
شدن به خدا؛ شناسی جوامع گذشتگان و تکثر باورمندان به خدا؛ پیامدشناسی قائلگونه

هاي تجربی هاي خداناباوري؛ دریافتها و بحرانسنجی؛ گرفتاريي گواهی؛ نسبتمسئله 
ي ). کلیه60ـ57  ، صص:29معتقدان به خدا؛ صفاي دل؛ دعا؛ احتمال؛ و... (همان؛ و نیز ر.ك:  

ها که کنند؛ به دیگر بیان، رازي هریک از آن امور اخیر، ظن در وجه تکثري آن ایجاد می
نهد: «الدلیل االقناعی الواحد قد یفید ي ظن را به دنبال دارد، دلیل اقناعی نام میفرآورده
ب ظنون گذارد، انسان صاحفزونی میها روبه) و وقتی تراکم آن239، ص: 1، ج13الظن» (

شود: «فإذا انضمّ إلیه دلیل ي یقین میشود و این وجه تکثري ظن، موجب افادهمختلف می
ثان، قوي الظنّ؛ کّلما سمع دلیًال آخر ازداد الظنّ قوهً و قد ینتهی باالخره إلی حصول الجزم و 

 .18الیقین» (همان)
 . کاربست ظن در دواعی بر فعل2.  5

بندي تفصیلی رازي اهمیت فراوانی دارد؛ اد و ظن در تقسیم ي علم، اعتقگانهتأکید بر سه
کند. ي مواضع دیگري که در آثار رازي وجود دارد، فخر از این سه اصطالح استفاده میبر پایه

ي ، از سه مقام علم، اعتقاد و ظن در ارتباط با دواعی فعل و نحوهالمطالب العالیهرازي در 
مندي ). این بهره132، ص: 12؛ نیز ر.ك: 13، ص: 3ج، 13گوید (ها سخن میمناسبات آن

شود. در ارتباط با دواعی، در تمامی مواضعی که فخر آن را تحلیل کرده است، مشاهده می
کند. صورت گسترده، کارکرد ظن در دواعی افعال انسان را تحلیل میرازي در آثار خود، به

ي بر تحقق زي، فاعل عامل، در ارادهي تحلیل راتحقق فعل بدون داعی محال است. بر پایه
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هاي معرفتی انگارهنیافتنش اولی است، پیشفعل، درخصوص اینکه تحقق آن فعل، بر تحقق
گوید: انسان هرگاه ). رازي در تفسیر داعی می188، ص:  1، ج9علم، یا ظن یا اعتقاد را دارد (

جود دارد، هنگام حصول علم یا ظن یا اعتقاد پیدا کرد که در فعل خاص، مصلحت راجحی و
شود و اگر اعضاي او سالم باشد، از یکی از این سه، در درونش، میل جازم بر فعل حاصل می

، 4، ج7؛  9، ص:  3، ج13دهد (شود. این فرایند در عدم تحقق فعل نیز رخ میاو فعل صادر می
ن و اعتقاد را ). بنابراین فخر از داعی تفسیر معرفتی دارد و علم و ظ137، ص:  13؛ و ج7ص:  

ي او، این داعی در نزد حکما علت غایی نامیده کند و مطابق با گفتهدواعی فعل قلمداد می
هاي معرفتی، از حیث اثربخشی تأکید انگاره). رازي بر همین پیش10شود (همان، ص: می

جایگاه دهد. وي در بحثی، به تحلیل  هاي معرفتی ارجاع میدارد و عوامل دیگر را به این مؤلفه
، 13هاي علم دانسته است (ظن و اعتقاد پرداخته است و آن را در داعی بر فعل، از جایگزین

). رازي از آن نظر به سنجش میزان اثربخشی این سه (علم و ظن و اعتقاد) 14، ص: 3ج
هاي جداگانه، به سنجش علم و اعتقاد، بندياند و در صورت پرداخته است، که دواعی بر فعل

ن، و اعتقاد و ظن پرداخته است. در وجه نخست، با تفکیک اعتقاد جازم از اعتقاد علم و ظ
تزلزلی، معتقد شده است درصورتی که اعتقاد جازم باشد، میان داعی بر فعل و علم تفاوتی 

شود؛ هرچند نیست. درصورت دوم، در داعی بر فعل، ظن همراه با نشانگانش جایگزین علم می
از داعی همراه با نشانگان ظنی است، اما باید توجه داشت که ظن تر داعی علمی اثربخش

مراتب قوت و ضعف مختلفی دارد و در این صورت، در داعی بر فعل نیز مراتب تأثیر مختلفی 
). همچنین گاه درخصوص اعتقادي واحد، ظن مؤید به آثار، در داعی بر 16دارد (همان، ص: 

ل مؤثر بر داعی بر فعل یا صارف از فعل را همان تر است (همان). رازي عوامفعل، اثربخش
کند و ازجمله اندیشمندانی است که در این ساحت، بر تأثیر علم، ظن و اعتقاد معرفی می

هاي معرفتی بر فعل تأکید دارد. وي عواملی مانند منفعت و مصلحت، وعده و وعید انگارهپیش
شمارد و فقط به تأثیر ان بر فعل نمیخداوند، شک، دیدن و شنیدن و حتی اراده را از داعی

). 20ـ17کشاند (همان، صص: ها را به ساحت معرفتی میمعرفتی قائل است و یکایک آن
داعی همان آگاهی (علم، ظن، اعتقاد) از این است که فعل، بر نفع زاید یا مصلحت مشتمل 

). همین 111، ص:  13؛ و ج462، ص:  3، ج7؛  360، ص:  8؛ 35،  24،  21است (همان، صص:  
نویسد سرور کند؛ مثالً رازي میتحلیل درخصوص بسیاري از حاالت نفسانی نیز صدق می

شود که به حصول شیء لذیذ یا امر نافع، حالتی نفسانی است و هنگامی بر انسان عارض می
داند ). یا خوف را حالتی نفسانی می548، ص: 3، ج7اعتقاد یا ظن یا علم حاصل شده باشد (

اي ناگوار )؛ ظنی که از پیشامد حادثه237، ص: 5اي برآمده باشد (همان، جویژه که از ظن
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شود: ). تمنا نیز با محور علم و ظن تحلیل می71، ص: 10دهد (همان، جدر آینده خبر می
 ). 64«التمنی عندنا عبارة عن ارادة ما یعلم أو یظن أنه ال یکون» (همان، ص: 

 

 گیري . نتیجه6
کند که بندي احکام ذهن (تصدیقات)، از ظن، به اعتقاد راجحی تعبیر میرازي در تقسیم 

ي رازي، ظن حالت اشتدادي ـ تضعفی دارد. در این احتمال خالف آن وجود دارد. در اندیشه
ایم نشان دهیم تصویرسازي ي رازي، تالش کردهجستار، گذشته از معناشناسی ظن در اندیشه

هاست که بیشتر ها]، فراتر از اعتبار و حجیت عملی آنداشتارهاو از اعتبار معرفتی ظنون [انگ
بندي و شناسایی شش وجه شود. در این اعتبارسنجی، به صورتدر علم اصول از آن بحث می

اند از: وجه تکثري ظنون و ي رازي دست یافتیم. وجوه مهم عبارتاعتبار ظن در اندیشه
ي تحلیل رازي، دلیل مایی. در وجه تکثري، بر پایهنجایگاه آن در فرایند تولید یقین و واقع

اقناعی، محصول ظن را به دنبال دارد و در تولید یقین، کثرت ظنون مختلف نقش دارد و 
ها که اعتبار معرفتی گزارهنمایی نیز ازآنجاییمراد از این یقین نیز یقین منطقی است. در واقع

نمایی دادن واقعگره خورده است، تالش در نشان  نمایی و مطابقتهاي یقینی، با واقعو شناخت
هاي ظنی از ها خواهد انجامید. شناختحلی است که به اعتبار آنهاي ظنی، راهشناخت

نمایی دارند، اما رازي حکایتگري و انکشاف مطابقی این کنند و وجه واقعواقعیت حکایت می
شود انسان به یقین برسد و به میدهد که منجر ها را در فرایندي قرار میدست از شناخت

ها نمایی آنکنند، بیشتر بر واقع تري پیدا میهاي ظنی وجه تکثري فزون هر میزان که آگاهی
هاي ظنی، با محکی واقعی محصول شود. رازي از ارتباط محکی ادعایی شناختافزوده می

نمایی خواهد بود، اقعگوید و براي توصیف این ارتباط که خود منشأ وفرایند (واقع) سخن می
نمایی تام نباشد. گوید؛ هرچند این واقعگري مطابقت، در برابر احراز مطابقت سخن میاز افاده

شود، انکشاف مطابقی کنندگی حاصل مینمایی را که از دل این ارتباط و افادهتوان این واقعمی
 وجهی یا غیرتام نام نهاد.

 

 هایادداشت 
) که از این 63ـ54، صص: 28معرفت در میان اندیشمندان مسلمان معانی مختلفی دارد (ر.ك:  .1

ي جزم، مطابقت، ثبات (باور صادق موجه) شناسایی شده است (ازجمله  گانهمیان، معرفت یقینی با سه 
ي  ). در غرب، چیستی معرفت، با تأثیرپذیري از پیشنهاده 52، ص: 25؛ و 13، ص: 1، ج23رك: 

، ص:  4بندي شده است (ر.ك: ، به باور صادق موجه صورت 20ي قرنالطون، عمدتاً تا پیش از نیمه اف
 ).  155ـ  72، صص:  27؛  209
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کند که برآیند تجلی آگاهی از عالم ربوبیت الهی  ها، رازي به معرفت لدنی نیز اشاره می فراتر از این .2
رو باالترین  ). ازاین67، ص: 8( بل العلوم تتجلى فى قلبه من عالم أنوار الربوبیۀدر قلب انسان است: 

 ست. یقین، معرفت لدنی و قدسی است و از یقین به معناي اصطالحی آن، متفاوت ا
 ).  19و    24مثالً ر.ك: (.  3
 ).33. تفصیل بحث را بنگرید: (4
ي شریفه، رویکرد انتقادي داشت و بیان کرد که  شود دربرابر این موضع در قبال آیه . هرچند که می 5

ي مذکور، معناي متداول آن است، نه علم و یقین و نیز آیه، وصف حال کنونی خاشعان  ظن در آیه
گوید و خشوع حالتی است که مانع از  ي خاشعان سخن می؛ زیرا آیه دربارهاست و نه متعلق آخرت

هاي  شود؛ در این حالت، انسان خاشع از زیست اخالقی و باورداشت ي انسان می جانبه خودخواهی همه
گیرد که پروردگارم را ضرورتاً، حتماً، قطعاً، در  ي منطقی یقینی (علم) را نمیراستین خود این نتیجه

اي خودخواهی متکبرانه است.  مالقات خواهم کرد؛ چراکه این انگاره، دیگر خشوع نیست و گونهآخرت  
کاررفته در این آیه، اتفاقاً گویاي وصف حال درونی خاشعان راستین است. انسان خاشع با  ظن به

خواهد و رضایت الهی هدف بنیادین اوست و  داشتن دو حالت امید و بیم، چیزي براي خود نمی 
، براي ظن  تفسیر مفاتیح الغیبسبب، رازي در همینکند؛ به تعالی است که بر او اعطا می حق 

کند: ظن در معناي علم؛ و ظن در معناي حقیقی خود، و در  شده در آیه، دو تفسیر بیان میاستفاده 
ند  کي خشوع اشاره می کند که در یکی از آن وجوه، به مسئلهحالت دوم، وجوه مختلفی را گزارش می

). رازي این اظهار ظن درخصوص حاالت درونی را که حاصل خشوع است، در  491، ص: 3، ج7(
 ). 457، ص:  12کند (همان، ججایگاهی دیگر، در سخن انبیا گزارش می

تر از علم اي پایینهاي مختلفی مطرح شده است: اطمینان مرتبهي ماهیت اطمینان، دیدگاه . درباره6
ي عرفی؛ علم بودن اطمینان در زمینهانگاري اطمینان؛ علم جهالت عرفی؛ علمعرفی و در برابر 

انگاري اطمینان؛ حالت مستقل ذهنی و... . براي  بودن اطمینان؛ ظن انگاري اطمینان؛ وصف ظن شرعی 
 ). 2این بحث رك: (

زارش و نقد  نداشتن ظنون اعتقادي گي اعتبار ظن در اعتقادات، ده دلیل از دالیل حجیت . در مقاله 7
 ). 3شده است و مواضعی نیز در اعتبار ظن تبیین شده است (

ي اعتبارداشتن یا نداشتن ظنون و اطمینان مطرح شده  . در دانش اصول فقه، مباحث مفصلی درباره8
ي  ي عقالیی، ضرورت نظام معیشتی فردي و اجتماعی، سکونت نفس، قیاس اولویت، آیه است. سیره 

شود. در  هل، از وجوه معروف حجیت ظن و اطمینان میان اصولیان محسوب می نبأ، انتخاب اخف و اس 
 شود.این رویکرد، بر ارزش عملی ظن و اطمینان تأکید می

9. Testimony. 
هاي مختلفی از  )، گزارش Life After Life( زندگی پس از زندگیمثالً ریموند مودي در کتاب . 10

 ) را آورده است.  Out of the body experienceدن (تجارب نزدیک به مرگ یا تجارب خارج از ب
 ).125(نحل:    ﴾الْحَسَنَۀِ  الْمَوْعِظَۀِ  وَ  بِالْحِکْمَۀِ  رَبِّکَ  سَبِیلِ  إِلى  ادْعُ﴿.۱۱
هاي عملی و نظام معیشتی یاد کرد  توان از اعتبار ظنون و حتی کفایت ظنون در کاربست مثالً می .  12

 ).  471، ص:  15، ج7؛  113، ص:  3، ج13(ر.ك:  
هاست؛ باورهایی که در  منظور از باورهاي بنیادین، باورهاي مربوط به اصل زندگی و بودن انسان. 13

ي فطرت، ارزشمندي  وجود خداوند، زندگی پس از مرگ، مسئلهزندگی آدمیان مؤثرند؛ مثالً باور به 
ي هر  اي هستند که مواجهه گونهاحکام اخالقی و زیست اخالقی و... باور بنیادین است. این باورها به 

 دهد.ي زندگی او را سامان می ها، شاکلهانسانی با آن 
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14. Persuasion. 

 ).  1ر.ك: (  .15
ها در نظام معیشتی  ست ظن و اطمینان ارزش عملی دارند و بر تأثیر آنطباطبایی معتقد ا   يه عالم.  16

 کند.تأکید می
 ). 114، ص:  16؛ و  239، ص:  5؛  52، ص:  6؛  38، ص:  14و نیز ر.ك: (.  17
برن» وجه تکثري ظنون  ي «تبیین کارکردي تکثر دالیل اثبات خدا: فخر رازي و سوییندر مقاله .  18

 ).  29برن در پذیرش وجود خدا، مقایسه شده است (انباشتی سویینرازي، با وجه  
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