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چکیده
های علوم انسـانی یکی از مسائل مهم علوم دینی و علوم انسانی، فهم معنای متن است. هرمنوتیک یکی از شاخه

کنـد زیـرا پردازد. علم اصول فقه نیز هدف مشابهی را دنبال میم متن میث در مبانی نظری تفسیر و فهاست که به بح
نـاگزیر -در بحث الفاظ -ی آن، استنباط حکم شرعی از متون و منابع دینی است و از این روست که اصولیان وظیفه

به کشف قواعد فهم متون هستند.
ها ضروری بـه نظـر دارد، مطالعه تطبیقی میان آنهای مشترکی که میان این دو رشته علمی وجود با توجه به زمینه

رسد تا با شناخت مبانی مشترک، بتوانیم از اصول و موازین متقن فهم متن درک بهتری داشته باشیم.می
های هرمنوتیک، هرمنوتیـک کالسـیک نزدیکـی بیشـتری بـا اصـول فقـه دارد، در ایـن از آنجا که در میان شاخه

به بررسی ای انجام گرفته است،لیلی همراه با گردآوری اطالعات اسنادی و کتابخانهتح-پژوهش که به شیوه توصیفی
مبانی مشترک میان اصول فقه و هرمنوتیک کالسیک پرداخته شده است و از این رهگذر شش مبنای مشـترک میـان آن 

مکان عبور از موانع تاریخی ا.٤گرایی و تعین معنا عینیت.٣معیارگرایی .٢مؤلف محوری .١دو تبیین گردیده است؛ 
ها.فرضپرهیز از تأثیر پیش-٦تبعیت از قواعد عام فهم .٥فهم (أصاله عدم النقل) 

اصول فقه، هرمنوتیک کالسیک، فهم متن، نیت مؤلف.:هاکلیدواژه

.٢٤/١٢/١٣٩٣ی: یب نهایخ تصوی؛ تار١٧/٠٢/١٣٩٣خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

اسـتان است و از نام هرمس، یکی از خدایان یونـان ب» تفسیر کردن«ای یونانی به معنای هرمنوتیک واژه
های باشـد و در ریشـهگرفته شده است. هرمنوتیک متضّمن مفاهیمی چون بیان، گفتن، توضیح و تبیـین می

رفته است و به مرور، برای تفسیر مطلق متون و در اولیه خود، در رمزگشایی و تفسیر متون مقّدس به کار می
)٢٤-٢٣اعظی، رود. (وها و امور معنادار به کار مینهایت تمامی نمادها، نشانه

شود. هرمنوتیک کالسـیک هرمنوتیک به اعتبار اهداف به کارگیری آن، به کالسیک و فلسفی تقسیم می
شـود کـه شود، شامل قواعد فهم، گفتار، نوشتار، آثار هنری و هر چیزی میکه هرمنوتیک متن نیز نامیده می

ها فراتر رفته و بـه ابـزاری جهـت ورود و ینای برای القاء معنا به دیگران است. هرمنوتیک فلسفی از اوسیله
شناسی تبدیل شده است.رسیدن به هستی

کنـد. غـرض از ایـن علـم، دسـت اصول فقه علمی است که از قواعد استنباط احکام شرعی گفتگو می
کید کرده بـه اند که بسیاری از این قواعد یافتن به توان استنباط حکم شرعی از منابع آن است، اما اصولیان تأ

هاست و اصول عام فهم متون و محاورات است ویژه در باب الفاظ، قوانین عام تفهیم و تفهم در میان انسان
)١٤-١٣و محدود به منابع فقهی نیست. (حسنی، 

ترین قواعـد اند، از این رو اصـلیترین منبع استنباط احکام، متون مقّدس نوشتاریجایی که عمدهاز آن
رعی، در واقع مشتمل بر قواعد فهم متن هستند که دانش هرمنوتیک نیز به نوعی در فهم و استنباط احکام ش

و علـم » هرمنوتیک کالسـیک«ای و تطبیقی بین ی انجام مباحث مقایسهکنندهپی آن است. این امر، توجیه
و دهـد باشد. هرمنوتیک کالسیک به صورت عام قواعدی را جهت رسیدن به مراد مؤّلف ارائـه میاصول می

گیرد؛ اّما در عین اصول فقه نیز به صورت خاص در طریق استنباط حکم شرعی اسالم مورد استفاده قرار می
حال به قواعد عام فهم متن نیز توّجه دارد.

تحلیلی است تا گـامی دیگـر -این مقاله، در پی بررسی مبانی مشترک بین این دو علم با روش توصیفی
نه فهم مراد مؤّلف فراهم آید.ای مقبول در زمیبرای طرح نظریه

مفهوم شناسی اصول فقه
برای اصول فقه معانی متعّددی ذکر شده است و نظر مشهور در تعریف آن چنین است: دانستن قواعدی 

)١٢؛ رازی اصفهانی، ٩(حائری اصفهانی، ١اند.که برای استنباط احکام شرعی آماده شده
: اصول فقه، صناعتی است که به وسیله آن شناخت قواعدی کندآخوند خراسانی آن را چنین تعریف می

ُهَو الِعلم ِبالَقواعد الممهدة الستنباط االحکام الشرعیه.١.
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١شـود.شـود، حاصـل میهـا منتهـی میکه ممکن است در طریق استنباط احکام و یا در مقام عمـل بـه آن

)٢٣(خراسانی، 
اند: علم اصول فقه، علمـی اسـت کـه در آن از محقق اصفهانی نیز علم اصول را این گونه تعریف کرده

(غـروی اصـفهانی، نهایـه، ٢شـود.ه برای به دست آوردن حجت بر حکم شرعی بحـث میقواعد آماده شد
١/١٩(

دانند، تعریـف جـامع و و در نهایت با اشکاالتی که محمد باقر صدر به هر یک از این تعاریف وارد می
ی دهند: علم به هر عنصری که در استنباط جعل شرعی مشترک باشد و فقـط در بـاب خاّصـمانعی ارائه می

)١٧(صدر، ثالثه، ٣مورد استفاده قرار نگیرد.

اهّم مباحث اصول فقه
برای آشنایی بیشتر با علم اصول و یافتن بهتر نقاط مشترک آن با هرمنوتیک کالسیک، باید شمایی کلـی 

های متعددی از سوی صـاب نظـران دربـاره مباحـث علـم از مباحث علم اصول داشته باشیم. تقسیم بندی
)١٢-٤ده است. (ملکیان، اصول مطرح ش

اند از: مباحث الفاظ، دلیل عقلی، ادله محرزه و اصـول اما در یک نگاه اجمالی، اهم مباحث آن عبارت
عملیه.

ی ادله احکام از جهت دلیلیت و داللت اسـت و از ایـن جهـت به طور کّلی مباحث علم اصول درباره
شناسـی شناسی معّرفی کرد که طبعًا با علم نشانهاللتشناسی و دباید علم اصول را نوع خاّصی از علم دلیل

تری با هرمنوتیـک دارد، مباحـث چه که ارتباط نزدیکمرزهای مشترکی دارد. اما از میان مباحث اصولی، آن
های لفظ بر معنا (داللت تصّوری و تصدیقی) و ظهورات است که در قسمت مبـانی اصـول الفاظ و داللت

پردازیم.فقه بدان می

مبانی اصول فقه در فهم متن
له. مسأله ماهیت معنا یا چیستی موضوع١

قبل از پرداختن به مبانی اصول فقه در فهم متن ابتدا باید ماهیت معنا مورد بررسی قرار گیـرد و در گـام 
بعدی به نوع رابطه میان لفظ و معنا اشاره گردد.

تی یمکن ان َتقَع فی َطریِق استنباِط االحکام او التی ینتهی الیها فی مقام الَعمل.ُهَو صناَعة یعَرف ِبها الَقواعد ١. الَّ
علم األصول ما یبحث فیه َعن الَقواعِد الممهدة لتحصیل الحجة علی الحکم الشرعی.٢
. علم األصول هو العلم بالعناصر المشترکه إلستنباط جعل شرعی.٣
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هـا اشـاره شود کـه بـه اهـّم آنله ذکر میضوعدر منابع اصولی معموًال چند نظریه در مسأله چیستی مو

١شود:می

: بنا بر این مبنا، ماهیت معنا موجودات خارجی است، بر این اساس سـخنی ٢نظریه مصداقی معنا-۱
که هیچ ما به ازاء و محکی خارجی نداشته باشد، فاقد معنا خواهد بود. عینیت گرایـی پوزیتیویسـتی اوایـل 

کرد، با چنـین قضایای ترکیبی را منوط و مشروط به تحقیق پذیری تجربی میقرن بیستم که مالک معناداری 
)۱۹نگریست. (آیر، رویکردی به مسأله معنا می

شود، ناتوانی آن در توجیه بسیاری از مفاهیم عقلی است کـه از جمله نقدهایی که بر این نظریه وارد می
منطقـی (کلیـت و جزئیـت) و معقـوالت ثـانوی مصداق و ما به ازای عینی ندارند. مانند: معقوالت ثانوی

)۱۰۶فلسفی (علیت و معلولیت و وجوب و امکان و...). (سعیدی روشن، وضع گروی و نظریه معنا، 
: معنا تصورات یا موجودات ذهنی است. بر اساس این نظریه معنای یک لفـظ ٣نظریه تصوری معنا-۲

گردد.، تعریف میشودیا عبارت با تصوری که از آن لفظ در ذهن تداعی می
اش بر این نظریه نیز اشکاالتی وارد شده است. از جمله اینکه اگر معنا همان تصور ذهنی باشـد، الزمـه

آن است که معنا امری شخصی و غیر قابل انتقال به دیگران باشد.
همچنین این نظریه آنگاه تمام خواهد بود که برای هر عبارت معناداری، تصـور مسـتقلی وجـود داشـته

های زبانی مانند حروف رابط باشد که به طور منظم با آن عبارت مرتبط باشد، در حالی که بسیاری از نشانه
)۷۰؛ علیزمانی، ۶۹-۶۷ها وجود ندارد. (آلستون، و قیود در عین معناداری، تصور ذهنی مستقلی از آن

ا ذهنی است، موضـوع : ماهیت معنا، نفس طبیعت، بدون اخذ وجود خارجی ی٤نظریه طبیعی معنا-٣
ها زیـرا وضـع بـرای و موضوع له در وضع، طبیعت وضع و طبیعت معناست و نه وجود ذهنی یا خارجی آن

)١/٢٤انتقال است که نوعی وجود ادراکی است. (غروی اصفهانی، بحوث، 
نظریه حکایی معنا: ماهیت معنا، مفهوم بـه لحـاظ حکایـت از مصـادیق اسـت. صـاحب هدایـه -۴

مروارید، نظریه شیءانگارانه معنا در فلسفه تحلیلی و اصول فقه، فصلنامه نقد و نظر، سال دهم، شماره جهت اطالعات بیشتر ببینید: محمود ١
.١٢٠ـ ١٠١، صص ٨٤سوم و چهارم، پاییز و زمستان 

اند لـذا آن شدهله در ادوار اخیر، میرزا مهدی اصفهانی این رأی را برگزیده است؛ ولی تقریبًا همه اصولیانی که متعّرض مسأله چیستی موضوع٢
.٦٢-٦١و ١٣-١٢، صص ١٣٦٤اند. رک: میرزا مهدی اصفهانی، ابواب الهدی، مشهد، شیعه، مشهد، چاپ دوم، را مردود دانسته

. البته اشـکاالتی نیـز ٣٥٣-٣٤٥/ ١اند. نگ: اصفهانی، هدایه المسترشدین، صاحب هدایه المسترشدین، دالیلی را بر این نظریه اقامه کرده٣
. و نیز: هاشمی شاهرودی، بحوث فی علـم االصـول (تقریـرات ٢٨٣اند. نگ: خراسانی، کفایة االصول، صولیان بر این دیدگاه وارد کردهدیگر ا

.٢٣شهید صدر)، 
ذ که وجود خارجی یا ذهنی در آن اخله الفاظ نفس طبیعت یا ماهیت یا مفهوم است بدون این. نظریه رایج در علم اصول این است که موضوع٤

؛ فیـاض، ٢٣؛ اصـفهانی، بحـوث فـی االصـول، ١/٤٤؛ اصفهانی، نهایـه الدرایـه، ١٨٤شود. جهت مطالعه بیشتر رک: رشتی، بدایع االفکار، 
؛ هاشمی شاهرودی، دراسات فی علم االصول (تقریرات اصـول آیـه ٨١و ٥٢/ ١محاضرات فی االصول الفقه (تقریرات اصول آیه الله خویی)، 

.٢٥/ ١؛ صافی اصفهانی، الهدایه فی االصول (تقریرات اصول آیه الله خویی)، ١/٢٩الله خویی)، 
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) که البته نظر وی نیـز ۳۴۰-۳۳۴/ ۱دهد (رازی اصفهانی، این نظر را بر نظر سوم ترجیح میالمسترشدین،

)۱۸۵با اشکاالتی مواجه است. (رشتی، 
هـا همـان ذات معنـا، یعنـی له الفاظ و معنای حقیقـی آنبر اساس نظریه مشهور (نظریه سوم) موضوع

طبیعت شیء است. خـواه آن لفـظ بـر امـری معنای خارجی، واقعی و نفس االمری و به تعبیری حقیقت و
) و به عبـارت دیگـر، ٨٥داللت نماید که کلی یا جزئی، موجود یا معدوم، ممکن یا ممتنع باشد. (عابدی، 

لفظ در ازای معنا بما هو معنا با قطع نظر از ذهنی یا خارجی بودن وضع شده است. تحقق معنا در خارج یا 
لفظ برای معنا بدون هیچ وصف زائدی وضـع شـده اسـت. (سـیوطی، ذهن از اوصاف زائد بر معناست اما

١/٤٢(
شود که نظریه مصداقی معنا، معنا را تنهـا بـه عنـوان یـک امـر ابژکتیـو و در یک بررسی کلی روشن می

کند. دیدگاه تصوری نیز کامال برعکس، ارتباط معنا با واقعیت عینی را بـه مستقل از دنیای ذهن ارزیابی می
کند. اما بنابر نظریه مشهور، لفظ برای واقعیتـی وش کرده و معنا را تنها یک امر سوبژکتیو تفسیر میکلی فرام

اعم از ذهنی و خارجی وضع شده است.
. رابطه لفظ و معنا٢

چگونگی رابطه میان لفظ و معنا همواره مورد توجه زبان شناسان و فیلسوفان بـوده اسـت. بـا توجـه بـه 
لل مختلف، پیدایش معانی جدید و اشتراک لفظی، بیشـتر اندیشـمندان و از جملـه تفاوت لغات در میان م

اند که هیچ نوع رابطه ذاتی و تکـوینی میـان هـیچ صـورت زبـانی یـا اغلب عالمان مسلمان بر این نظر بوده
؛ ١/١٩کند وجود ندارد. این دیدگاه همـان نظریـه وضـع گرایـی اسـت. (مظفـر، معنایی که بدان داللت می

)١١٩دی روشن، وضع گرایی و نظریه معنا، سعی
بر اساس این دیدگاه، ارتباط سببی و داللی میان لفظ و معنا ناشی از نوعی وضع (تعیینـی یـا تعینـی) و 

های زبانی تنها پس از وضع و آگاهی از آن بر معنـا داللـت ) و نشانه١/١٠اعتبار عقالیی است. (خراسانی، 
ر علم اصول این است که اساس و بنیان داللت لفظ و به تبع آن داللت متن بر دارند. در نتیجه دیدگاه رایج د

. اما در رابطه با منشأ وضـع اختالفـاتی وجـود دارد. ١باشدمعنا و در نتیجه فهم معنا از لفظ، مقوله وضع می
که بر ایـن ٢دانند. اما با توجه به اشکالیاغلب اصولیان اعتبار و وضع واضع را سبب داللت لفظ بر معنا می

اند، بدین ترتیـب مسلک وارد شده، بزرگان دیگر از جمله آقای خویی منشأ دیگری برای وضع در نظر گرفته

دانند. بدین گونه که لفظ ذاتًا بدون احتیـاج بـه وضـع بـر البته بعضی از اصولیان ارتباط سببیت بین تصور لفظ و تصور معنا را سببیت ذاتی می١
)٧٣ـ ٧٢تساب، هیچ داللتی نزد انسان ندارد. (نگ: شهید صدر، حلقه ثانیه، معنا داللت دارد اما به تجربه روشن است که لفظ قبل از اک

اشکال بر این نظر: سببیت لفظ برای تصور معنا، پس از حصول وضع، سببیت واقعی است و مجرد اعتبار سبب بودن چیزی برای چیـز دیگـر ٢
)٧٣سازد. (همان، سببیت واقعی را محقق نمی
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اند، اما وضع را اعتبار ندانسته، بلکـه نـوعی تعّهـد از طـرف که داللت لفظ بر معنا را ناشی از وضع دانسته

شود که لفظ را جز زمانی که قصد تفهـیم معنـایی را اند. به این معنا که متکلم متعّهد میواضع قلمداد کرده
)٨استعمال ننماید. (امینی، داشته باشد،

دانند از جملـه ایـن کـه اوًال مـتکلم عادتـًا چنـین تعهـدی شهید صدر اشکاالتی را بر این نظر وارد می
ی آن وضع کند؛ زیرا این خواهد لفظ را برادهد که لفظ را تنها به هنگام قصد تفهیم معنایی بیاورد که مینمی

کند که لفظ را در معنای مجاز به کار نبرد. ثانیًا به موجب مسـلک سخن به ظهور ضمنی متکلم را ملتزم می
تعّهد، داللت لفظیه متضمن استدالل منطقی و ادراک مالزمه است در حـالی کـه داللـت لفظیـه از زمـان 

) ٧٤ر استداللی بـرای او شـکل گیـرد. (صـدر، ثانیـه، که هرگونه فکشود، قبل از آنطفولیت انسان آغاز می
فرمایند: اعتبار واضع، راهی برای ایجاد قـرن اکیـد کنند و میایشان در نهایت، نظریه قرن اکید را مطرح می

است و حقیقت وضع که باعث حصول داللت است مقارنت مخصـوص و محکمـی میـان تصـور لفـظ و 
)٧٥-٧٤. (صدر، ١) دیگری (معنا) را در ذهن انسان برانگیزاندکه وجود یکی (لفظتصور معناست تا این

در نهایت بنا بر دیدگاه غالب در بین اصولیان، منشأ وضع یک امر اعتباری و ناشی از وضع واضع است 
شود.که یا به صورت تعیینی و یا تعینی و یا با ایجاد قرن اکید سبب انتقال از لفظ به معنا می

٢اراده جدی. اراده استعمالی و٣

رسد کـه قصـد و اراده مـتکلم بعد از مرحله وضع لفظ برای معنا نوبت به استعمال آن توسط متکلم می
گذارد.نیز در استفاده از لفظ و ایجاد معنا تأثیر می

در علم اصول فقه، قصد و اراده در مقام تکّلم و تخاطب، به دو نوع تقسیم شده است:
. قصد و اراده استعمالی١
قصد و اراده جّدی.٢

اراده استعمالی به این معناست که متکلم، قصد به کار بردن لفظ را در معنایی که برای آن وضع شـده و 
رود، داشته باشد. اراده جّدی نیز به این معناست که متکلم معنای لفظی یا در عرف محاوره در آن به کار می

)٣٠(مشکینی، ٣است.را که به کار برده به طور جّدی قصد و اراده کرده
البته الزم به ذکر است که برخی از اصولیان مانند محقق نائینی قائل بـه تفـاوت بـین اراده اسـتعمالی و 

) اّما شیخ انصاری به تفکیک بین این دو قائل است و شهید صـدر ٢/٥١٧ـ ١اراده جّدی نیستند، (کاظمی، 

بین تصور اللفظ و تصور المعنی بنحو أکید، لکی یستتبع حالًة إثارة احدهما لآلخر فی الذهن.انَّ الَوضَع، قرن مخصوص١
البته گاهی برخی از اصولیان اراده استعمالی را مترادف با داللت تصدیقی اولی و اراده جدی را متـرادف بـا داللـت تصـدیقی ثـانوی بـه کـار ٢

برند.می
.٤٥٨/ ٢؛ انصاری، الموسوعة الفقهیة المیسرة، ١٩٧یزی، الوسیط فی االصول الفقه، جهت مطالعه بیشتر ر.ک: سبحانی تبر٣
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تفهیمـی و جـّدی تفکیـک نمـوده اسـت. (هاشـمی هـای اسـتعمالی، نیز گامی فراتـر گذاشـته و بـین اراده

) به طور کلی در هر استعمالی سه مرحله از هم قابل تفکیک است: مرحله استعمال لفـظ، ١٣٣شاهرودی، 
گیـرد. های خاص انجام میمرحله اراده معنا و مرحله کارها و افعالی که با استعمال لفظ در معنا و با انگیزه

عنا نیست بلکه متعلق آن تفهیم معناست. یعنی با اراده تفهیمی، تفهیم معنا بـه متعلق اراده تفهیمی از سنخ م
شود.مخاطب و اخطار معنا به ذهن او قصد می

. ظهورات و حّجیت آن٤
شود. مـا در ایـن مجـال، بـه به دنبال مباحث الفاظ در علم اصول بحث ظهور و حجیت آن مطرح می

پردازیم.ّجیت ظهور و روش کشف آن میتناسب بحث به ظهور تصّوری و تصدیقی و ح
های متن را به دو قسـم داللـت : اصولیان در یک تقسیم بندی داللتظهور تصوری، ظهور تصدیقی

ظهـور تصـدیقی نیـز بـه دو ١کنند.تصّوری و داللت تصدیقی یا ظهور تصوری و ظهور تصدیقی تقسیم می
شود.قسم ظهور تصدیقی اولی و ظهور تصدیقی ثانوی تقسیم می

گوینـد، معنـایی و به تعبیر علم اصول، ظهور تصوری می٢معنایی که اصطالحًا به آن معنای سمانتیکی
تواند داشته باشد و تالزمی بین تصور لفظ ها میاست که با توجه به معانی مفردات الفاظ و هیأت ترکیبی آن

. این داللت و ظهور صرفًا تابع وضع کندو تصور معنا برقرار است که از شنیدن لفظ معنا به ذهن خطور می
ای بر خالف آن در متن یا خارج از متن وجود داشته باشد و خواه وجود نداشته باشد.است. خواه قرینه

مراد از ظهور تصدیقی اولی متن، این است که متن بیانگر همان معنایی است که مراد استعمالی مؤّلف 
ای که معنایی بر خالف آن دارد، در آن تـأثیری ند اما قرینه منفصلهکاست که با وجود قرینه مّتصله تغییر می

نخواهد داشت.
اگر مؤّلف معنای متن را به طور جّد قصد کند و معنای متن عالوه بر مراد استعمالی او مراد جّدی او نیز 

رینه متصله باشد، متن دارای ظهور تصدیقی ثانوی خواهد بود. وجود این نوع داللت، منوط به عدم وجود ق
)٢٦٦-١/٢٦٥است. (صدر، الثالثه، 

جا ممکن است بین ظهور و حّجیت ظهور در داللت تصدیقی ثانوی خلط شود. بدین ترتیب که در این
اند که وجود قرینـه منفصـله مخـالف، ظهـور تصـدیقی بعضی از بزرگان از جمله محقق نائینی تصور کرده

ظهور تصدیقی ثانوی در کالم، منوط اسـت بـه عـدم وجـود قرینـه برد و به عبارت دیگر ثانوی را از بین می
انـد کـه وجـود قرینـه منفصـله، اند و قائلمنفصله مخالف. در حالی که شهید صدر متذّکر این توّهم شـده

ه البته به رغم مشهور اصولیان، مظفر بر آن است که تقسیم یاد شده توجیه معقولی ندارد. طبق دیدگاه ایشان متن یک قسم داللت بیش ندارد ک١
)١٥٢ـ ٤/١٥١ـ ٣؛ ٦٥/ ٢ـ ١یقی) است. (نگ: مظفر، اصول الفقه، همان داللت و ظهور داشتن متن بر مراد مؤّلف (ظهور تصد

2 Semantic Meaning
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برد بلکه در استمرار حّجیت ظهور آن دخالـت موضوع ظهور و حّجیت ظهور تصدیقی ثانوی را از بین نمی

) به دیگر کالم، وجود قرینه منفصله مخالف، در اصـل حّجیـت ظهـور تصـدیقی ٢٨٦-٢٨٤دارد. (همو، 
شود.ثانوی تأثیر ندارد، اما مانع استمرار این حجیت می

نباشد » نص«کاربرد اصاله الظهور در مواردی است که کالمی حجیت ظهور متن (أصالة الظهور): 
گذارد ه با جریان این اصل، مفسر بنا را بر این میو احتمال اراده خالف ظاهر در مورد آن داده شود. در نتیج

که مراد تفهیمی مؤّلف یا متکّلم همین ظاهر کالم است و خـالف آن را اراده نکـرده اسـت. یکـی از دالیـل 
حجیت ظهور، سیره عقالست، چرا که عرف و عقالء در مقام تفهیم و تفّهم کالم با یکـدیگر همـان معنـای 

کننـد، بـدون اینکـه بـه ذهنیـات و م را مراد و مقصود متکلم و مؤّلف قلمـداد میمستفاد از ظاهر متن و کال
های روان شناختی واقعی متکلم و مؤّلف دسترسی داشته باشند.ویژگی

اصولیان نیز با این استدالل که شارع مقّدس نیز در متون دینی شیوه جدیدی بـرای رسـاندن مـراد خـود 
ها سخن گفته است، ه عام عرفی را ردع نکرده بلکه با همین شیوه با انسانابداع نکرده است و نه تنها این سیر

اند. لذا از نظر آنان، ظاهر کالم و متن، به اصطالح اصولی حّجت و به اصـطالح قائل به اصاله الظهور شده
)٣٤٢عرفی مدرک است. (حسنی،

. روش کشف ظهور متن٥
پردازیم:اند که به اهّم آن میدههایی را برای کشف ظهور متن مطرح کراصولیان روش

کـه بـا تبادر یکی از عالئم مهم شناسایی معنای حقیقی از مجازی است و عبـارت اسـت از اینتبادر: 
شنیدن یا خواندن لفظ، یک معنا بدون دخالت قرینه از سایر معانی به ذهن پیشی بگیرد.

ژگان توسط کسـانی کـه عـالم بـه وضـع تبادر دو نوع دارد: تبادر نوع اول برای کشف معنای ظاهری وا
شود و از تبادر نوع دوم که در واقع تبادر نزد عالم به لغـت اسـت، بـرای کشـف معنـای نیستند، استفاده می

) البته محقق اصفهانی معتقد است که تبادر نـوع اول بـه تبـادر ١/٣٣شود. (خراسانی،حقیقی بهره گرفته می
تبادر در نوع اول، یا تنصیص اهل لغت است یا عالئم دیگر که همان گردد؛ زیرا سبب پیدایش نوع دوم برمی

)١/٨٥رجوع تبادر نوع اول به تبادر نوع دوم است. (غروی اصفهانی، نهایه، 
دومین روش برای شناخت معنای حقیقی الفـاظ، صـّحت حمـل اسـت. مـراد از ایـن صّحت حمل: 

رتکازی در ذهن است بـر معنـایی کـه حقیقـت روش، آن است که حمل لفظ از آن حیث که دارای معنایی ا
بودن آن مورد تردید است بدون قرینه، صحیح باشد. در این صورت، آن معنا حقیقت خواهد بـود و در غیـر 

این صورت، درحالت صّحت سلب عالمت مجاز است.
نشـانه اّطراد به معنای شیوع و رواج داشتن استعمال لفظ در معنای مشکوک است که در نتیجه،اّطراد: 
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حقیقت بودن آن است.

ترین و بارزترین عالمت حقیقت است همان طور آقای خویی معتقد است که اّطراد در استعمال، شایع
)١/١٢٤کنند. (فیاض، گونه درک میکه کودکان نیز معنای حقیقی را این

شناسی هرمنوتیکمفهوم
. واژه هرمنوتیک١

مشتق شده است که به معنـای تفسـیر Hermeneuinنی از فعل یوناHermeneuticsواژه هرمنوتیک 
) Hermeneia) و معنای اسـمی آن (To Interpret) (١٥) یا تأویل کردن (پورحسن، ٢٤کردن (واعظی، 

)١٧به معنای تفسیر است. (ریخته گران، 
کلمه یونانی هرمنوتیک از نظر ریشه لغوی با هرمس یکی از خـدایان یونـان کـه وظیفـه رسـاندن پیـام 

)٢٨٧-٦/٢٧٩خدایان به مردم را بر عهده داشت و الهه مرزها بوده، ارتباط دارد. (هاروی، 
ای بود که به عنوان مفّسر و شارح، پیام خدایان را قلب ماهیت کرده، محتـوای آن را کـه هرمس، واسطه

از طرفی بـه آدمیـان ). ٢٤-٢٣آورد (واعظی، ای قابل درک در میها به گونهفراتر از فهم آدمیان بود برای آن
های رمزی خدایان را درک کنند و هم منظور و مقصود یکدیگر را در سخن گفتن و رساند تا هم پیامیاری می

)٦٢نوشتن درک کنند. (احمدی، ساختار و هرمنوتیک، 
یف اصطالحی٢ . تعر

های تاریخی بتاکنون تعاریف متفاوت و گاهی متضادی از هرمنوتیک ارائه شده که ریشه در فراز و نشی
توان وجه مشترک این تعاریف دانست.را می» تفسیر و تأویل«یا » فهم«آن دارد. اما توّجه به مقوله 

اگر بخواهیم ترتیب تاریخی تعاریف عرضه شـده را رعایـت کنـیم بایـد از آگوسـتین شـروع کنـیم کـه 
تعریف کرده است.» علم به قواعد رمزگشایی و تأویل متن«هرمنوتیک را 

هنـر «دانسـت هرمنوتیـک را نیـز می» هنـر تفسـیر«علوم انسـانی را مبتنـی بـر ١جا که کالدینوسآناز 
)٥تعریف کرد. (مولر، » یابی به فهم کامل و تام عبارات گفتاری و نوشتاریدست

شود. ها درک میگوید: هرمنوتیک علم به قواعدی است که به کمک آن معنای نشانهمی٢آگوست ولف
نگریسـت. او هرمنوتیـک را می» هنـر فهمیـدن«نیز به هرمنوتیـک بـه منزلـه ٣) شالیرماخر٣٨٥(کرایب، 

) و از ایـن ٦دانست (گروندین، آموز برای رفع خطر ابتالء به سوء فهم میمجموعه قواعدی روشمند و روش

1 Johann.Martin cladenius (1710-1759).

2 Friedrich august wolfm (1759-1824).

3 schleiemacher, friedrich(1788-1841)



105شمارةفقه و اصول18
هـم و دار مصـونیت فدار مصونیت فکر از خطاست، عهدهروست که هرمنوتیک به مثابه علم منطق که عهده

باشد.تفسیر متون از خطا می
های هرمنوتیک. شاخه٣

های اساطیری بود و بیشتر برای فهم آثار بـر جـای مانـده از هرمنوتیک در دوره آغازین، مملو از اندیشه
دوره دوم با رویکرد دینی و استفاده دانشمندان یهـودی و مسـیحی گرفت.اعصار کهن مورد استفاده قرار می

گرایی در دوره سـّوم بـه واسـطه ظهـور نـوع جدیـدی از عقـلیل متون مقـّدس همـراه بـود.در تفسیر و تأو
هـای پرهیـز از هرمنوتیک در قالب علم یا هنر فهم هرگونه متنی عرضه شد که هـدف آن عمـدتًا ارائـه روش

یـا و» گـراهرمنوتیـک عینی«بدفهمی و رسیدن به مراد مؤّلف به عنوان معنای جوهری مـتن بـود و لـذا بـه 
ها در نضج نامیده شد و به واسطه سهم زیاد رومانتیسیست» هرمنوتیک کالسیک«یا » گراهرمنوتیک روش«

شود.هم نامیده می» هرمنوتیک رومانتیک«آن گاهی 
در طلیعه قرن بیستم، هرمنوتیک به هدف تحلیل وجودی انسان و در نهایت ماهیت هستی به کار گرفته 

شی برای تبیین ماهیت هرگونه فهمی مطرح شد. این هرمنوتیک را به واسطه هدف شد و در ادامه به عنوان رو
هرمنوتیـک «نمـود گرایـی میای که با عینیو به واسطه مبارزه» هرمنوتیک فلسفی«کرد فلسفی که دنبال می

اند.خوانده» گرانسبی
فلسـفی پرداختنـد و طـرح گرایی منـتج از هرمنوتیـک ای به مخالفت با نسبیاز نیمه دوم این قرن، عده

را » هرمنوتیـک نئوکالسـیک«گرایی کـه در هرمنوتیـک کالسـیک مطـرح بـود درانداختنـد و نوینی از عینی
)٢٢٠-٢١٩ریزی کردند. (آزاد، پی

مبانی هرمنوتیک کالسیک در فهم متن
اق های این جریان فکری است که مـورد اتفـمقصود از مبانی هرمنوتیک کالسیک نیز اصول و شاخصه

باشد.های کالسیک میهمه یا اکثر هرمنوتیست
هرمنوتیک کالسیک حول محور فهم متن شکل گرفت و رفته رفته به عنوان علمی برای شناخت قواعـد 

های این فن، آن است که متن یک معنای محوری دارد که همان نّیـت عام فهم متن مطرح شد. اساس آموزه
ارائه شده از یک متن قرابت و غرابت آن از نّیت و مراد مؤّلف آن مؤّلف است و مالک صّحت و سقم تفاسیر 

اند و کار هرمنوتیک کالسیک، قائل به وجود معنایی متعین در متن بوده١نظرانمتن است. از این رو صاحب

نظران این ورطه میّسر نیست، لذا جهت تنقیح مبانی این علم، بـه صاحبجا که بحث در هرمنوتیک کالسیک، جز از طریق بررسی آراء از آن١
پردازیم.های افراد میبیان دیدگاه



19در فهم متنکیکالسکیمشترك اصول فقه و هرمنوتیمبان1395تابستان
دانستند و نه معنابخشی به متن.مفّسر را کشف معنای موجود در متن می

توان به معنای قطعی و نهایی اثر هنری که مـوردنظر مؤّلـف ل میکالدینوس معتقد بود که به یاری تأوی
را پایـه گذاشـت. (احمـدی، » نّیـت مؤّلـف«بود دست یافت. او حکم اصلی هرمنوتیـک کالسـیک یعنـی 

)٥٢٣ساختار و تآویل متن، 
مـا بـرای خودمـان «گویـد: کنـد و میدنبال می» تبیین«و » فهم«ولف نیز هرمنوتیک را در دو ساحت 

)٩٢(پالمر، » دهیم.فهمیم ولی برای دیگران توضیح میمی
ای کّلی تبدیل های شالیرماخر، هرمنوتیک را به نظریهنظران هرمنوتیک کالسیک تالشاز میان صاحب

های جدیدی، در رشد کّمـی و کیفـی هرمنوتیـک نقـش بـه ) او با گشودن افق٥٢٧کرد. (احمدی، همان، 
ی کرد شیوه واحدی برای تفسیر همه انواع متون ارائه دهد (نصـری، ) و سع٨٧-٨٦سزایی داشت (واعظی، 

دانست و راه یافتن به دنیای ذهنی او از طریق بازسازی آن می» مواجهه با ذهنّیت مؤّلف«) او فهم متن را ٨٧
) و مـادام کـه اسـتعداد درک جنبـه دسـتوری زبـان بـا ٨٧یعنی درک فردّیت مؤلف و صاحب اثر (واعظی، 

آید همراه نشود، به تفسیر و فهم مطلـوب رک فردیت مؤلف که از خالل درک سبک او به دست میاستعداد د
)٩١نائل نخواهیم شد. (همو، 

نکته بسیار مهم در هرمنوتیک شالیر ماخر، این است که به امکان فهم عینی مـتن معتقـد اسـت یعنـی 
داند و به امکان مطابقـت فهـم میدرک مقصود و مراد واقعی صاحب سخن را امری ممکن و قابل دسترسی 

)٩٥مفّسر با معنای واقعی متن (ذهنیت مؤلف) باور دارد. (همو، 
او در جهت نیل به این هدف یعنی رسیدن به مقصود مؤّلف، دو مرحله برای تفسیر متن ارائه داد:

١تفسیر دستوری.۱

٢شناختی)تفسیر فّنی (روان.۲

ها ی زبانی سروکار داریم و به شـناخت معناشناسـانه جملـههادر تفسیر دستوری صرفًا با زبان و مؤلفه
کیـد می) در تفسیر فنـی، بـر ویژگی٥٢٥پردازیم. (احمدی، همان، می شـود. هـای فـردی صـاحب اثـر تأ

شود.اندیشه مؤلف میّسر می٣) در این مرحله فهم و تفسیر متن از راه بازسازی١٢٩(هادوی، 
انسان باید او را شناخت و بـرای شـناخت او بایـد سـخنش را به نظر شالیر ماخر، برای شناخت سخن 

کنـد امـا او آن را دایـره شـناخت نامیـد. شناخت. این نکته هرچند در نگاه اولیه همچون تناقضی جلـوه می
ی مـتن، آن کند که لزومًا معنـانهد و این بحث را مطرح می) او حتی گامی فراتر می٥٢٦(احمدی، همان، 

1 Grammatical.

2 Psychological or Technical.

3 Reconsruction
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تواند به شناختی از متن برسد که برای خود چیزی نیست که در ذهن نویسنده بوده است و مؤول و مفسر می

)٣١٦مؤلف مقدور نیست. (شمیسا، 
) وارد عرصه شد و به پیـروی از شـالیر مـاخر هـدف اصـلی ٥٣٤بعد از او، دیلتای (احمدی، همان، 

نسـت، آن سـان کـه او خـود را چنـین درک نکـرده باشـد. لـذا داتری از مؤلـف میهرمنوتیک را درک کامل
است.» هرمنوتیک کالسیک«ترین بیان هرمنوتیک دیلتای کامل

شناساند، های هرمنوتیکی، باز میبه طور کلی مبانی خاص هرمنوتیک کالسیک که آن را از دیگر نحله
شود:در موارد زیر خالصه می

دارد و به دنبال ارائه قواعد و متد فهم صحیح است.هرمنوتیک کالسیک رویکرد معرفت شناختی-۱
های مفسر، امکان تأثیرگذاری در ها و پیش فرضهرمنوتیک کالسیک مؤلف محور است و اندیشه-۲

ها است. چرا کـه فهم را دارد و در واقع هرمنوتیک کالسیک با وضع قواعد به دنبال جلوگیری از این دخالت
راد مؤلف است.محور اصلی در این گرایش، فهم م

در هرمنوتیک کالسیک، فهم عبارت است از بازتولید مراد مؤلف و مفسر و نه تولید معنایی جدید.-۳
تعـّین «در هرمنوتیک کالسیک، متن معنای ثابت دارد و همان مراد واقعی مؤلف است که از آن به -۴

شود.تعبیر می» معنای متن
هـا و ست و همچنین جـدایی از پـیش فرضرسیدن به معنای متن در هرمنوتیک کالسیک ممکن ا-۵

شائبه نیز ممکن است.فهم بی

مبانی مشترک اصول فقه و هرمنوتیک کالسیک در فهم متن
باشد و هـر منظور از مبانی اصول فقه، آن دسته از قواعدی است که مطمع نظر همه یا اکثر اصولیان می

اند.ستهای از آن قواعد در استنباط احکام تمّسک جکدام به گونه
وجه به طور کلی مبانی اصول فقه و هرمنوتیک کالسیک در فهم متن دارای نسبت عموم و خصوص من

پردازیم:هستند که در این مجال، تنها به بیان اهم مبانی مشترک آن دو می
محوری. مؤلف١

ه یکی از مبانی مهـم اصـولیان در اصـول فقـه، اعتقـاد بـه اصـلی اسـت کـه در هرمنوتیـک موسـوم بـ
محوریت مؤلـف مـورد قبـول همـه متفکـران اسـالمی «محوری است به طوری که گفته شده است: مؤلف
)٤٩(ربانی، » است.

هایی که در جهت فهم معنای الفاظ در نظر آنان معنای متن را باید در مؤلف آن جست و لذا تمام تالش
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شه اّتخـاذ چنـین مبنـایی را در نـوع گیرد باید در راستای رسیدن به این هدف باشد. برخی نیز ریصورت می

)٣٩٣دانند. (سعیدی روشن، بینی اسالمی میجهان
محوری وجود دارد:های مؤلف محور نیز دو دیدگاه اصلی پیرامون مؤلفدر میان هرمنوتیست

. نیت محور: شناخت معنای متن را منوط به فهم نیت مؤلف از تألیف و هدف از تفسیر را رسیدن بـه ١
داند.یآن نّیت م

محور: شناخت معنای متن را منوط به شناخت شخصیت مؤلف و هدف از تفسیر را درک . شخصیت٢
)٥١داند. (مجتهد شبستری، اش میفردّیت مؤلف در زندگی

در نتیجه پذیرفتن این مبنا که فهم متن باید حول محور مؤلف آن باشد، وجود معنای نهایی مـتن را نیـز 
)٥٨٩ی نهایی را نیز باید در مؤلف آن جست. (احمدی، همان، باید پذیرفت و این معنا

. معیارگرایی٢
نظران ایـن دو از دیگر مبانی مشترک، معیارگرایی در تفسیر و تبیین متون است. به این معنا کـه صـاحب

کننـد. آنـان اساسـًا نزدیکـی وحوزه ضوابطی را برای رسیدن به واقع و مصیب بودن استباط از متن، بیان می
٧٧-٧٦شمارند. (واعظـی، های حاصل از متن از نیت مؤلف را مالک صحت و سقم آن میدوری استنباط

توان به مؤلف نسـبت داد کـه مـدلول مطـابقی یـا ) به این ترتیب، صرفًا معنایی را می١٠٥-١٠٣و هادوی، 
)٣١١تضمنی یا التزامی کالم او باشد. (نقی زاده، 

شود نیـز اشـعار بـه ایـن مطلـب دارد کـه بیان می١مخطئه و مصوبهمباحثی که در اصول فقه نسبت به
مجتهد باید اصول و قواعد الزم را در جهت نیل به قصد و معنای متن به کار ببرد در غیر این صورت مصیب 

)١/٣٢نخواهد بود. (بحرانی، 
باشـد یون میشود ناظر به معیارگرایی اصـولآنچه که در مباحث ظهورات و امارات در اصول مطرح می

چرا که حتی در صورت عدم وجود نص و دلیل قطعی، طبق ضوابط معینی به ظاهر کالم و امارات تمسـک 
کنند.می

و تعین معنا٢گرایی. عینیت٣
گرایی، آن است که معنا امری عینی، ثابت و تغییرناپـذیر اسـت و بـر حسـب ذهنیـت مقصود از عینیت

؛ پریمـی، ٥٦کنـد. (واعظـی، و و با عوض شدن شرایط، تغییـر نمیمفّسر و مقتضیات فهم و افق تاریخی ا
٩٧(

.٩٩جهت اطالعات بیشتر ذیل مخطئه و مصوبه رک: مشکور، فرهنگ فرق اسالمی، ١
2 objectivism
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کننده معنای متن نیست، بلکه های کالسیک هر دو بر این باورند که مفسر تعییناصولیان و هرمنوتیست

معنای متن از آن مؤلف است، هرچند داللت الفاظ تابع وضع است نه مراد متکلم. اما این مؤلف است کـه 
پردازد.گیرد و به خلق متن میلفظی برای فهماندن مقاصد خود بهره میهایاز داللت

کند و اراده متکلم و مؤلف را باید واضع، لفظ را برای طبیعت معنا وضع می«به تعبیر میرزا هاشم آملی: 
) و یا به تعبیری دستیابی به معنای موردنظر متکلم، توسط معنای ٩٣(آملی، » از ظهور حال وی کشف کرد.

شود. معنای اظهار، کلیدی است برای فرضیات مشخص در مورد معنـای قصـد شـده اظهار، راهنمایی می
)١٨٦متکلم. (عابدی و دیگران، 

یخی فهم (أصاله عدم النقل)٤ . امکان عبور از موانع تار
نفـی تواند به عنوان فاکتور مای است که میفاصله زمانی میان عصر نزول و عصر تفسیر و تبیین، مسأله

اند. بـدین ترتیـب کـه این مسأله را حل کرده» عدم النقل«در امر فهم متون تلّقی گردد. اما اصولیان با اصل 
هرچند احتمال نقل معنا از زمان صدور تا زمان سماع وجود دارد اّما تا زمانی که دلیلی متقن بر انتقال یـک 

٣شود.رجوع می» اصل ثبات فی اللغه«یا »اصل عدم النقل«معنا به معنای دیگر وجود نداشته باشد به 

های های تاریخی را در نوردید و به فهم عینی از پدیدهتوان فاصلهها نیز بر این باورند که میهرمنوتیست
)٥٢٩و احمدی، همان، ٢١٨تاریخی و متون قدیمی رسید. (واعظی، 

تاریخی میـان عصـر تـألیف و عصـر آنان هرمنوتیک را به عنوان ابزاری کارآمد برای پیمودن این فاصله
بندنـد. تنهـا در قـرن نـوزدهم برخـی فهم متن و به عبارت دیگر، عصـر مؤلـف وعصـر مفسـر بـه کـار می

ها نیز عبـور از موانـع تـاریخی ها به سوی تاریخ گروی و نسبیت تاریخی متمایل شدند ولی آنهرمنوتیست
)٥٢٩ر فهم متن فرض کردند. (احمدی، فهم را غیرممکن ندانستند بلکه فهم تاریخی را مقدم ب

های کالسـیک هرچنـد بـه تـأثیر منفـی فاصـله توان گفت که اصـولیان و هرمنوتیسـتبه طور کلی می
انگارند.تاریخی بر فهم و تفسیر متن اذعان دارند اما آن را مانعی ناپیمودنی نمی

. تبعیت از قواعد عام فهم٥
نی، به طور ارتکازی مستند به قواعد لغت، صـرف، بالغـت، از منظر عرف عقالیی، جریان مفاهمه زبا

ها و ساختارهای زبـان شناسی، معناشناسی و ... است. به عقیده اصولیان، شارع مقّدس نیز در قالبزیبایی
بشری و مستند به اصول عرف عقالیی محاوره و مفاهمه، تکّلم کرده است. (رک: سـعیدی روشـن، تحلیـل 

)٤٢٤-٤٢١زبان قرآن، 

هـای ها و گرایش؛ رضایی اصفهانی، درس نامه روش٢٧٥-٢٧٣/ ١ت بیشتر رک: صدر، دروس فی علم االصول (حلقه ثانیه)، جهت اطالعا٣
.٩٨؛ پریمی، همان، ٤٧٢تفسیری قرآن، 
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) اصـولیان بـا ٤(ابـراهیم/» َو ما َارَسلنا ِمن َرسول اّال ِبِلساِن َقومِه ِلُیبّین َلهـم...«ر قرآن نیز آمده است: د

هدف درک مراد شارع، شناخت قواعد عام فهم را در دستور کار خویش قرار داده و در مواردی کـه در کـالم 
شود، به تبیین و تنقیح اصـاالتی ماننـد اصـل ه میبه واسطه کار رفت الفاظ و یا قرائن، احتمال چند معنا داد

حقیقت، اصل عموم یا اصل عدم تخصیص، اصل اطالق یا عدم تقیید، اصل عدم قرینه، اصـل ظهـور و ... 
و با تمسک به این قواعد و اینکه متکلم و مؤلف نیز جهت القاء معنـای کالمـش از ایـن ٤اند.هّمت گمارده

کنند.ل شک در فهم کالم مؤلف را منتفی میقواعد تبعیت نموده است، احتما
کننـد های کالسیک نیز چنین مبنایی دارند و از قواعد عام فهـم و تفسـیر متـون تبعیـت میهرمنوتیست

).٧١(رک: احمدی، ساختار و هرمنوتیک، 
خصوصًا بعد از شالیر ماخر، وجه هّمت خود را در کشف اصول کلـی تفهـیم و تفـاهم و قواعـد عـام 

ر محاورات قرار دادند.حاکم ب
هافرض. پرهیز از تأثیر پیش٦

انـد کـه جـدایی کامـل مفسـر از همـه نظران ایـن دو حـوزه بـه ایـن نکتـه پـی بردهبسیاری از صاحب
ها حکم فرضبینانه به پرهیز حداکثری از پیشپذیر نیست از این رو با نگاهی واقعها عمًال امکانفرضپیش
)٦/٣٧٣٠؛ قطب، ٤١٥-٤١٤انی، اند. (رک: عمید زنجکرده

هـا و داوریهـا و پیشفرضهای پیش از شالیرماخر، صحت فهم و امکـان پرهیـز از پیشهرمنوتیست
دانستند، اما شالیرماخر در عین ضروری دانستن اطمینان از رسیدن به مراد مؤلف را اصل اساسی تفسیر می

ت تأثیر تفکر رمانتیک، اصل را بر سوءفهم و عدم دانست و تحنیل به این مهم، حصول آن را غیر ممکن می
ها نهاد و هرمنوتیک را به عنوان راهکاری بـرای پرهیـز (حـداکثری) از فرضامکان پرهیز کامل از تأثیر پیش

ها در تفسیر متون چیزی بیش از یک مورد فرضاصولیان نیز بر این باورند که نقش پیشبدفهمی مطرح کرد.
فهمیـدن بینی و پیشداشتن، پیشتفسیر متون نیست و بنیاد اساسی تفسیر نوعی پیشخاص از قانون عام فن

)١٨٥است. (هادوی، 

تفاوت هرمنوتیک کالسیک و اصول فقه
شناسی. روش۱

در هرمنوتیک کالسیک مطابق آنچه شالیرماخر مطرح کرده است، برای رسیدن به فهم معنای متن کـه 

ان ، ذیـل عنـو٣؛ انصاری، الموسوعة الفقهیة المیسرة، ٥٩-٥٦جهت اطالعات بیشتر نگ: مشکینی، اصطالحات االصول و معظم ابحاثها، ٤
.٥٧-٥٦اصل؛ الفضلی، مبادی اصول الفقه، 
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که پیش از او نیـز مطـرح بـوده ٥واعد دستور زبان یا همان تفسیر دستوریهمان مراد مؤلف است، اکتفا به ق

رسد، یکی داللت الفاظ بر معانی خود است کند. به اعتقاد وی آنچه در متن به ظهور میاست، کفایت نمی
کنـد. تعبیـر می٦باشد که از آن به تفسیر فنی یا تفسیر روان شـناختیو دیگری خصوصیات فردی مؤلف می

های فردی مؤلف، زندگانی وی، محیط پیرامونی و اوضاع و شرایطی کـه او در آن معنا که مفسر ویژگیبدین 
بـرد و زیسته است و متن در آن شکل گرفته است را بشناسد. در واقع مفسر خود را بـه عصـر مؤلـف میمی

د بیاورد و امروزی تفسـیر فهمد، نه اینکه مؤلف را به عصر خونهد و آنگاه به خوبی مراد او را میجای او می
)١١-٩کند. (شالیر ماخر، 

داند و در بیان ماهیت فهم، آن را بـاز تولیـد تجربـه ای ظهور حیات مؤلف میدیلتای نیز متن را به گونه
معتقد است که چون مـتن در واقـع ٧داند. او با طرح تجربه زیستهمؤلف در زمان تألیف در درون مفسر می

ف است، برای رسیدن به فهم مراد مؤلف، مفسر باید بتواند خود را به شرایط زیستی تجلی روان و حیات مؤل
تواند ادعـا کنـد کـه مؤلف برساند و آن را در درون خود تجربه کند و از آن منظر، متن را معنا کند. آنگاه می

)١٩-١٨مراد او را فهمیده است. (رک: ریکور، 
باشـد امـا ر جهت تالش برای رسیدن به مـراد مؤلـف میدر مباحث اصول فقه هر چند سیره اصولیان د

ذکری از تفسیر فنی و تجربه مؤلف در درون مفسر در میان نیست. عالوه بـر اینکـه بحـث تجربـه زیسـته و 
تجربه مؤلف به وسیله مفسر درباره سخنان خداوند متعال امری غریب و غیر ممکن اسـت. در اصـول فقـه 

ت که ما را به مراد مؤلف برساند و از آنجا که مؤلف از عقال بلکه سـید قواعد فهم و حجیت ظهور کافی اس
عقالست لذا مطابق مشی عقال سخن گفته است در نتیجه در اصول فقه به تفسـیر فنـی بـه آن معنـا کـه در 
هرمنوتیک کالسیک مطرح است، نیازی نیست و ضرورت ندارد که مفسـر بتوانـد مؤلـف را در درون خـود 

اه مراد او را دریابد.زنده کند و آنگ
البته ناگفته نماند که اصولیان نیز رعایت حاالت فردی مؤلف و اوضاع و شـرایط زمـان صـدور کـالم و 

دانند ولی دانند و حتی اسماء و صفات الهی را در فهم مراد او مؤثر میقرائن حالیه را در فهم کالم دخیل می
-١٤٨داننـد. (رک: عـرب صـالحی، م مراد مؤلف نمیتجدید تجربه مؤلف در درون مفسر را شرط الزم فه

١٥١(
. تفکر ماوراء الطبیعی۲

های هرمنوتیک کالسیک خصوصا پس از شالیرماخر، گریـز از تفکـر مـاوراء الطبیعـی یکی از ویژگی

5 Grammatical

6 Technical

7 Erlebnis
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). شـالیرماخر بـه عنـوان مشـهورترین ۲۸۷است. البته این به معنای خداناباوری و بی دینی نیسـت (آزاد، 

کالسیک، الهیات اعتدالی را بنا نهاد و این نظریه را که دین بـر پایـه مـاوراء الطبیعـه و اخـالق هرمنوتیست
)۱۳۲-۱۲۹استوار است، رد کرد و آن را با حیات، عمل و احساسات درونی انسان پیوند زد. (رک: باربور، 

برخی از اختالف مبانی تواند ریشهها و اصولیان نسبت به ماوراء الطبیعه میتفاوت دیدگاه هرمنوتیست
ایشان در فهم مراد مؤلف باشد.

. امکان تحقق فهم برتر از مؤلف۳
شـناختی کاسـت و این باور زمانی در هرمنوتیک کالسیک نضج گرفت که شالیرماخر از رویکـرد زبان

حتـی بـرای تواند به شناختی از متن برسد کـه شناختی را پر رنگ نمود. او اعالم کرد که مفسر میابعاد روان
)۳۱۶مؤلف نیز مقدور نبوده است. (شمیسا، 

بعدها دیلتای نظریه فهم برتر از مؤلف را مطرح کرد و یکـی از اهـداف هرمنوتیـک را رسـیدن بـه درک 
)۲۸۸تری از مؤلف قرار داد. (آزاد، کامل

الم خداوند اما آنچه مسلم است اینکه چنین مبنایی با توجه به جهان بینی توحیدی و اسالمی درمورد ک
کس تردیـد کـالم خداونـد را هـیچتوانـد موضـوعیت داشـته باشـد زیـرا بیو معصومان علیهم السالم نمی

تر و بهتری دست یابد. چنان که برتری تواند حتی در مرتبه او بفهمد چه رسد به اینکه بتواند به فهم کاملنمی
افراد غیر معصوم بتوانند کالم ایشان را بهتر از های معصوم از غیر معصوم نیز مانع از آن است که علم انسان

یک از اصولیان چنین مبنایی را قبول ندارند.). لذا هیچ۵۲خودشان بفهمند (ربانی، 

گیرینتیجه
هـا با توجه به نقاط اشتراک و افتراقی که میان هرمنوتیک کالسیک و اصول فقه وجود دارد که به اهـم آن

ان این دو علم ارتباط و تعامل وجود دارد. ارتباطی که تأثیر یکی بر دیگری را شود که میاشاره شد، روشن می
تواند در پی داشته باشد.می

رسد مورد استفاده تواند به عنوان اصول موضوعه که در علم دیگر به اثبات میبرخی از نقاط اشتراک می
اصول به تقلیـل مباحـث مطـرح شـده در ها در علم علم اصول فقه قرار گیرد و بدون نیاز به تکلف اثبات آن

علم اصول کمک نماید.
تـوان بـه بنا بر نقاط افتراقی که این دو دانش با یکدیگر دارند، که البته قابل چشم پوشی هم نیستند، می

اصولیان این جرأت را داد که بتوانند نقاط افتراق موجود را با مبانی قابل قبول اصول فقـه جـایگزین نمـوده و 
ریزی نمایند و با استفاده از چنین هرمنوتیکی بتوانند رونـد منوتیکی مطابق با معتقدات اسالمی پیدانش هر
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مسائل علم اصول و علم فقه را یک به یک از ابتدا تا کنون بررسی کنند و تغییـرات و تطـوراتی را کـه در هـر 

خ علم فقه و اصول با نگـاهی مسئله در طول تاریخ حاصل شده است، تحلیل و تبیین نموده و در پی آن تاری
جدید تدوین گردد و در چنین صورتی تأثیرات شگرفی در استنباط مسـائل اصـولی و فقهـی شـکل خواهـد 

گرفت.

منابع 
قرآن کریم

ق.١٤٠٤، تهران، دفتر نشر کتاب، چاپ دوم، البالغةشرح نهجابن میثم، میثم بن علي، 
.١٣٨٥شر مرکز، چاپ هشتم، تهران، ن،ساختار و تأویل متناحمدی، بابک، 

.١٣٨٣تهران، گام نو، چاپ هشتم، ،ساختار و هرمنوتیک________، 
ق.۱۴۱۸، قم، مؤسسه النشر االسالمی، بحوث فی االصولاصفهانی، محمدحسین، 

ق.۱۴۱۴البیت الحیاء التراث، ، قم، مؤسسه آلنهایة الدرایه فی شرح الکفایة_____________، 
.١٣٦٤، مشهد، چاپ دوم، ابواب الهدیاصفهانی، مهدی، 

و بهـار ٨١، زمسـتان های اصـولینامه پژوهشفصل، »نظریه تعّهد در وضع«امینی، علی رضا و مالعلی نهاوندی، 
.٣و ٢، شماره ٨٢

ق.١٤٢٠قم، مجمع الفکر االسالمی، ،الموسوعة الفقهیة المیسرةانصاری، محمدعلی،
، قـم، مؤسسـه النشـر هدایة المسترشدین فی شرح اصـول معـالم الـدینم، ایوان کیفي، محمدتقي بن عبدالرحی

ق.۱۴۲۰االسالمی، 
ق.١٤٠٩البیت الحیاء التراث، ، قم، آلکفایة االصولآخوند خراساني، محمد کاظم بن حسین، 

.١٣٩١، قم، بوستان کتاب، تفسیر قرآن و هرمنوتیک کالسیکرضا، آزاد، علی
، ترجمه احمد ایران منش و احمد رضا جلیلی، تهران، دفتر پژوهش و نشـر سـهروردی، نفلسفه زباآلستون، ویلیام، 

١٣٨١.
، ترجمه منوچهر بزرگمهـر، تهـران، مؤسسـه انتشـارات علمـی دانشـگاه صـنعتی زبان، حقیقت و منطقآیر، آلفرد، 

م.١٩٧٤شریف، 
.١٣٨٤ر دانشگاهی، ، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، تهران، مرکز نشعلم و دینبار بور، ایان، 

.١٣٨٤ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، تهران، هرمس، ،علم هرمنوتیکپالمر، ریچارد، 
.۳۹، شماره فصلنامه حوزه و دانشگاه، »هرمنوتیک و تأثیر آن بر فهم متون دینی«پریمی، علی، 

.۱۳۸۴، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، هرمنوتیک تطبیقیپورحسن، قاسم، 
، قـم، دار احیـاء العلـوم فصـول الغرویـة فـی االصـول الفقهیـةصفهانی، محمدحسین بـن عبـدالرحیم، حائری ا
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ق.۱۴۰۴االسالمیة، 

، پـاییز و ۲۸و ۲۷، شـماره پژوهش حـوزه، »تعین معنای متن از نگاه هرمنوتیک و علم اصـول«حسنی، حمیدرضا، 
.۱۳۸۵زمستان 

.۱۳۸۹، تهران، هرمس، عوامل فهم متن، ___________
م.١٩٧٩البیت إلحیاء التراث، چاپ دوم، ، قم، آلاالصول العامة الفقه المقارنحکیم، محمدتقی، 

.١٣٧٩های فرهنگی حوزه علمیه، ، قم، مرکز مطالعات و پژوهشکالم جدیدخسروپناه، عبدالحسین، 
.١٣٨٣، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه، هرمنوتیک و منطق فهم دینربانی گلپایگانی، علی، 

تا.البیت الحیاء التراث، بی، قم، موسسه آلبدایع االفکارالله بن محمدعلي، رشتي، حبیب
.١٣٧٨تهران، کنگره، ،منطق و مبحث علم هرمنوتیکگران، محمدرضا، ریخته

یخ و هرمنوتیـک فلسـفي، »رسالت هرمنوتیک«ریکور، پل،  ، ترجمـه مـراد فرهـادپور، حلقه انتقادي ادبیات، تار
.١٣٧١گیل، تهران، 

ق.١٤٢٩، قم، مؤسسه امام صادق، الوسیط فی االصول الفقهسبحانی تبریزی، جعفر، 
.١٣٩٠، پاییز ١٠، شماره های اصولیفصلنامه پژوهش، »وضع گروی و نظریه معنا«سعیدی روشن، محمدباقر، 
اندیشه اسـالمی، ، تهران، پژوهشگاه فرهنگ وشناسی فهم آنتحلیل زبان قرآن و روش________________، 

١٣٨٣.
.١٣٨٥، تهران، میترا، نقد ادبیشیمسا، سیروس، 

(تقریرات درس آیة الله خویی)، قم، مؤسسـه صـاحب االمـر (عـج)، الهدایة فی االصولصافی اصفهانی، حسن، 
ق.١٤١٧

ق.١٤٣٠)، قم، دارالعلم، چاپ دوم، (الحلقة الثالثةدروس فی علم االصولصدر، محمدباقر، 
ستیز و نظریه بررسی امکان دسترسی به نیات مؤلف نقدی بر هرمنوتیک قصدی«رضا و دیگران، سرآسیا، علیعابدی 

.١٣٨٩، سال چهل و دوم، پاییز و زمستان ٢/٨٥(فلسفه و کالم)، ش مطالعات اسالمی، »مرگ مؤلف
یه قصدی____________________،  نامـه دکتـری، یان، پاگرایی از منظر هرمنوتیک و اصول فقهبررسی نظر

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسالمی شهید مطهری.
تا.هاشم آملی، نجف، مطبعه علمیه، بیمقرر، بدایع االفکارعراقي، ضیاءالدین، 

.١٣٧٥، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، زبان دینعلیزمانی، امیر عباس، 
.١٣٨٥، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد، های تفسیر قرآنمبانی روشعلی، عمید زنجانی، عباس

.١٣٨٢قم، نصایح، ،مبادی اصول الفقهالفضلی، عبدالهادی، 
یرات درس آیـه اللـه خـویی)محاضرات فی اصول الفقهفیاض، محمد اسحاق،  ، قـم، مؤّسسـه انصـاریان (تقر

.١٣٧٥للطباعه و النشر، 
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م.٢٠٠٤، بیروت، دارالکتب العلمیة، حیطالقاموس المفیروز آبادی، محمد بن یعقوب، 

.١٣٧٨، تهران، احسان، فی ظالل القرآنقطب، سید، 
١٤٠٦(تقریرات درس محّقق نائینی)، قم، مؤّسسه النشـر االسـالمی، فوائد االصولکاظمی خراسانی، محمدعلی، 

ق.
.١٣٨٤، تهران، طرح نو، هرمنوتیک، کتاب و سنتمجتهد شبستری، محمد، 

، سال دهم، شـماره فصلنامه نقد و نظر، »نظریه شیءانگارانه معنا در فلسفه تحلیلی و اصول فقه«محمود، مروارید، 
.١٣٨٤سوم و چهارم، پاییز و زمستان 

.١٣٨٦های اسالمی، ، مشهد، بنیاد پژوهشفرهنگ فرق اسالمیمشکور، محمد جواد، 
.ق١٤١٣، قم، الهادی،اصطالحات االصول و معظم ابحاثهامشکینی، علی، 

ق.١٤٢٢، قم، مؤّسسه النشر االسالمی، اصول الفقهمظفر، محمدرضا، 
، سال دهم، شماره سوم و چهارم.نقد و نظر، »تبارشناسی مباحث لفظی علم اصول«ملکیان، مصطفی، 

.١٣٨١، تهران، آفتاب توسعه، راز متننصری، عبدالله، 
یم در فرآیند استنابزاده، حسن، نقی .١٣٨٤، مشهد، دانش شرقی، ط فقهیجایگاه قرآن کر

.١٣٨٩، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، چاپ ششم، درآمدی بر هرمنوتیکواعظی، احمد، 
یمهادوی تهرانی، مهدی،  .١٣٨١، قم، خانه خرد، مبانی کالمی اجتهاد در برداشت از قرآن کر

م.١٩٨٧، بخش هرمنوتیک، دایرة المعارف دینهاروی، وان ا، 
تقریرات درس شهید صدر)، قـم، مرکـز الغـدیر للدراسـات (بحوث فی علم االصولشاهرودی، محمود، هاشمی 

ق.١٤١٧االسالمیة، 


