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طرح مبانی مسائل نوپدید در هر علمی سبب پیشرفت و تطور منطقی و منظم در آن علم
میگردد .یکی از مسـائل جدیدی که در اصول فقه و فلسفه آن باید کاویده شود ،مبانی
مارتینهای دگر و شـاگرد او هانس گئورگ گادامر در مورد فهم و خوانش از متن است
کــه بــا عنوان »هرمنوتیــک فلســـفی« یــاد میشـــود » .عــدم نیــل بــه مراد مؤلف« و
»درست انگاری استظهارهای شخصی با پیشذهنیتهای جزئی و نه نوعی« به عنوان دو
آموزه مهم آن ،نفوذ عمیق و گستردهای در این دو دانش دارد .بر این بنیاد ،مسئله اصلی
مقاله پیش رو تحلیل امکان طرح دو اصــل هرمنوتیکی فوق به عنوان گزارههای مســائل
اصول فقه و فلسفه آن میباشد .بر اساس برایند یافتههای پژوهش ،اصول مهم هرمنوتیک
فلسـفی هم در اصول فقه و هم در فلسفه آن باید ارزیابی و از مسائل آن تلقی گردد .در
این راســـتـا آموزه »امکـان نیل به مراد متکلم و متکلم محوری« به عنوان یکی از مبانی
تصــدیقی اصــول فقه در دانش فلســفه اصــول باید گنجانده شــود و »درســتانگاری
اسـتظهارهای شـخصی و نه نوعی« -که در ابواب متعددی از جمله اوامر ،نواهی ،عام و
خاص ،مطلق و مقید ،قطع و ظن کاربرد دارد -باید به عنوان جزئی از مسائل اصول فقه،
حجیت آن توسط اصولیان طرح و بررسی گردد.

مقدمه
امروزه تفکرات دانشــمندان مغرب زمین در عالم شــرق رخنه کرده اســت .این نفوذ خواه ناخواه
تـأثیرات مثبـت و منفی در دانشهای گوناگون به جای گذاشــته و برخی مبانی معرفتی را به چالش

کشـیده است .هرمنوتیک یکی از رشتهها و شاخههای علمی تلقی میگردد* ).(Palmer, 1988, p. 4
هرمنوتیک فلسفی چون اصل فهم را بررسی میکند ،تأثیرات آن بر تمامی علوم غیرقابل انکار است.
چـه آنکـه علم یعنی فهمیـدن و هرگونه ادعای جدید در ماهیت آن ســبب ایجاد لوازمی اســت که
دامنگیر تمامی علوم از جمله علوم انســانی خواهد شــد .اگر تمامی قرائات از متن را صــحیح تلقی
٥٤

کنیم یا رسـیدن به مراد اصـلی متکلم را محال انگاریم -همان طور که گادامر مدعی آن است -نوع
قضــاوت و برداشــت ما نســبت به منابع دینی بســیار متفاوت خواهد بود .پذیرش این مبنا که مؤلف
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هیچ ارادهای در معنای ارائهشده توسط متن ندارد و معنای متن همیشه از نویسنده خود باﻻتر میرود
) ،(Gadamer, 2006, p. 206تـأثیرات بســیار متفاوتی در تفســیر متون دینی و روایی خواهد

گذاشت**.هایدگر و گادامر بر این باورند که معنای متن همیشه فراتر از مؤلف قدم مینهد .ﻻزمه
این ســخن عـدم ارتباط متن با معنای مد نظر مؤلف*** اســت ) .(Ibid, p. 296گـادامر که از

* اصــطﻼح هرمنوتیک را به دو صــورت عام و خاص می توان معنا کرد .معنای عام هرمنوتیک شــامل اصــول
تفسـیر متن می شود .معنای خاص هرمنوتیک شامل پژوهش هایی درباره عناصر تأثیرگذار بر فهم و مکاتب
خاص آن می باشــد؛ مثل هرمنوتیک فلســفی و رمانتیک .به هرم نوتیک خاص ،هرمنوتیک مدرن نیز اطﻼق
می شود )واعظی ،۱۳۹۰ ،ص.( ۲۳۶
** نظریات در باب تفسیر متن به دو دسته کلی تقسیم میشود .گروهی مثل تمامی اصولیون بر این باورند که تفسیر
متن باید مؤلفمحور باشــد و خواننده حق ندارد با پیش ذهنیتهای شــخصــی خود آن را تفســیر نماید .آنچه نزد
اصـولیون اهمیت دارد ،کشـف مراد اصـلی متکلم است و تمامی امارات و اصول معنایی و لفظی را مقدمهای برای
رسـیدن به این مقصود میدانند )انصاری۱۴۱۶ ،ق ،ج ،۱ص /۱۳۶-۱۳۵ایروانی ،۱۳۸۰ ،ج ،۱ص .(۲۷۹هرچند
در این مسـیر موفق نشـوند ،هدف کشف مراد جدی متکلم است و تمامی امارات و اصول لفظیه را با این هدف به
ً
کار می گیرند .نهایتا همه آنچه را از این طریق به دسـت می آورند ،حجت می شمارند نه عین واقعیت .بدیهی است
آنچه در اصـول مورد نظر اســت ،رسـیدن به »ما هو الحجه« میباشــد و اصــولی درنهایت ادعایی ندارد آنچه یافته
ً
است ،همان مراد جدی متکلم است؛ ولی اوﻻ این امر را ممکن میشمارد و در برخی گزارهها اعتقاد قطعی دارد که
ً
مراد متکلم را یـافتـه اســت؛ مثـل اثبـات ضــروریـات دین از قبیـل وجوب نمـاز ،روزه ،خمس و...؛ ثانیا متن را
مفســرمحور تلقی نمیکند و از اعمال پیشذهنیت های شــخصــی جزئی در تفســیر متن احتراز میکند و از این دو
جهت کلی از قایﻼن به هرمنوتیک فلسفی متمایز میگردد.
*** از مؤلفمحوری در مغربزمین با عناوینی چون » قصـدگرایی« یا »ایدئولوژی مؤلف« تعبیر میشود ) Allen,

بنیـان گـذاران هرمنوتیـک فلســفی به شــمار میرود ،در کتاب معروف خود یعنی حقیقت و روش

تصریح کرده است که هدفش ارائه روشهای تفسیری نیست ،بلکه دغدغه او ارائه تحلیل درست از
اصـل فهم و ماهیت آن است؛ چراکه او فهم را بازتولید نمیانگارد ،بلکه آن را تولید و تولدی دوباره
تعریف میکنـد ) .(Ibidبنـابراین او از روش فهم ســخن نمیگویـد ،بلکـه آنچـه در نظر او جلوه
مینمود ،اصــل فهم و حقیقت بوده اســت .او از این رهگذر میخواهد در مورد فهم ســخن گفته،
مبانی آن را تنقیح نماید.
صـاحب کتاب قبض و بسـط تئور یک شـر یعت اشکاﻻت و شبهاتی مطرح نموده است که
ریشــه در تفکر گادامر دارد .نتیجه حرف او این اســت که انحصــار فهم صــحیح برای یک فرد

٥٥

درســت نیســت و در طول زمان همه می توانند فهم های متعدد و در عین حال درســت داشــته

٥٥

متکلم محوریت ندارد و آنچه مهم اســت ،تفســیر مفســر می باشــد .اگر مفســر در طول زمان
مطلبی را بفهمد و در زمان دیگر مفســـر دیگری با پیش ذهنیت های خودش ،مطلب دیگری را
بفهمد ،هر دو درسـت می باشـد *.این نگرش توالی فاسد متعددی در پی دارد که از جمله آن
استحاله معارف دینی می باشد .با وجود این هنوز در جایی از اصول فقه و فلسفه آن این مسئله
به صـورت متمرکز بررسی نشده است .این نگارش با هدف بررسی جایگاه هرمنوتیک فلسفی
در علم اصول و فقه و فلسفه آن ،این مسئله را مورد دقت و تأمل قرار داده است .به نظر نو یسن ده
پژوهشهای صورت گرفته در مسئله مذکور کامل نبوده و در مواردی دچار اشکال است .مسئله
با رویکردی نو و پاسخی مغایر با آنچه ذکر شده است ،مطرح می گردد.

 .(2000, p72قصـدگرایی که به »تز هویت« نیز معروف گشـته است ،عبارت است از اینکه معنای متن مطابق به
قصد مؤلف شکل میگیرد ).(Mantzavinos, 2005, p. 147
* آیت الله جوادی آملی در کتاب شر یعت در آینه معرفت برای نقد مبانی ایشان چهار صورت برای نسبیت و
علل آن بیان و آن را نقد می کند .ایشــان می فرماید باطن این نظریه همان شــکاکیت اســت )جوادی آملی،
 ،۱۳۷۲ص .(۲۷۴-۲۷۲

مسئلهانگاری »استظهار هرمنوتیکی« و »عدم نیل به مراد مؤلف« در اصول فقه و

مجتهد شـبسـتری ،۱۳۷۹ ،ص /۳۶۸-۲۷۶ر .ک :همو .(۱۳۸۰ ،ﻻزمه کﻼم مذکور این است که

فلسفه آن

باشند .چون این کلمات اند که آبستن معانی جدید و متنوع می باشند ) سروش ،۱۳۸۶ ،ص/۱۶۷

خاستگاه و پیشینه بحث
هرمنوتیک تا قرون وســـطی به هنر تفســـیر کتاب مقدس اختصـــاص داشـــت ؛ اما مارتین
کﻼدنیوس ) ۱۷۱۰- ۱۸۵۹م( به هنر تفسـیر گفتار و نوشتار ارتقا داد ) واعظی ،۱۳۸۰ ،ص.(۲۸

شــﻼیر ماخر )۱۷۶۸-۱۸۳۴م( این علم را هنری برای مانع شــدن از بدفهمی و کج فهمی بیان
نمود که منحصــر به کشــف اندیشــه مؤلف یا علم تفســیر متن یا تفســیر کتاب مقدس نباشــد
)  .(Palmer, 1988, p. 40دیلتای )۱۸۳۳-۱۹۱۱م( آن را به عنوان علمی روشــی برای فهم
علوم انســـانی در مقـابل روش فهم علوم طبیعی بیان کرد ).(Grondin,1992, pp. 84-89
٥٦

درنهایتهایدگر )۱۸۸۹-۱۹۷۶م( و گادامر )۱۹۰۰-۲۰۰۲م( آن را از روش فهم به بررســی
ماهیت فهم تغییر داد؛ یعنی روش فهم محل بحث نیست؛ بلکه اصل چیستی فهم سؤال اصلی
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هرمنوتیک می باشد )هاروی ،۱۳۷۷ ،ص / ۳۹-۳۶واعظی.(۱۳۸۱ ،

از جمله تﻼش های علمی صــورتگرفته در این عرصــه ،مقاﻻتی اســت که بدون درنظرگرفتن
ارتباط هرمنوتیک با اصول فقه ،اصل آن را مورد تحلیل و انتقاد قرار دادهاند .در این زمینه به مقاله
» تهافت های گادامر در مواجهه با روش های علوم تفســیری در شــناخت مراد مؤلف« )فیاضــی،

 (۱۳۹۷و مقاله » بررسـی انتقادی نظام فلسـفی هرمنوتیکی گادامر« )سـرلک و ساجدی (۱۳۹۲ ،و
دیگر پژوهشهای علمی می توان اشـاره کرد .برخی دیگر از تعامل هرمنوتیک با مباحث تفسیری
و علم اصول فقه بحث کرده و از ارتباط آنها نوشتهاند .مقاله » رابطه مبانی فهم فقهی متون وحیانی
با معناشـناسـی و هرمنوتیک« انحصـار مباحث اصـول فقه نسـبت به معنا شـناســی را انکار و از
اسـتیعاب آن نسـبت به معنا و اسـتظهار بحث کرده اسـت )سـل مانپور .(۱۳۸۳ ،در مقاله »بررسی
مسـئله اصولی احوال الفاظ و ارتباط آن با هرمنوتیک« این نتیجه به دست آمده است که مباحث
الفاظ بر هرمنوتیک رمانتیک و کﻼســیک مؤثر بوده اســت؛ ولی در هرمنوتیک فلســفی نمیتواند
تأثیر داشـــته باشـــد ) خســـروپنـاه و نجفی مقدم .(۱۳۹۶ ،مقاله »بررســـی تطبیقی مبانی الهیاتی
هرمنوتیک روشـی و اصـول فقه« نقش مبانی الهی در هرمنوتیک روشی و اصول فقه با رویکردی
تطبیقی را بررســی کرده اســت .پژوهش مذکور به این نتیجه می رســد که مبانی اتحاذشــده در
مباحث الهیات نوع قضـاوت های علم هرمنوتیک و اصول فقه نسبت به مسائل طرحشده را تحت

تأثیر قرار داده است )فیاضی .(۱۳۹۶ ،مقاله » بررسی امکان جمع بین مبانی معرفتی قرآن و اصول
هرمنوتیک فلســفی« در صــدد اثبات این ادعااســت که مبانی معرفتی قرآن با اصــول هرمنوتیکی
ً
سـازگاری ندارد و اسـاسا اگر قای ل به مبانی معرفتی قرآن شویم ،نمیتوانیم اصول پذیرفته شده در
هرمنوتیک فلسـفی را بپذیریم .این پژوهش درواقع پاسـخ به ادعای کسـانی است که میخواهند
قرآن را با مبانی هرمنوتیک فلســفی بفهمند )مناقب و محرابی(۱۳۹۵ ،؛ چراکه برخی بر این باورند
منابع دینی را باید با مبانی گادامری فهم کرد )مجتهد شــبســتری ،۱۳۷۹ ،ص ۳۶۸-۲۷۶و .(۱۳۸۰

ً
نهایتا اینکه در مقاله » تأثیر هرمنوتیک و مبانی آن بر مباحث اصول فقه« از لزوم بحث هرمنوتیک
فلسـفی در مبادی علم اصـول بحث شـده اسـت؛ اما اشـاره ای به جایگاه آن در مسائل خود علم

٥٧

اصـول نشده و مورد انکار قرار گرفته است )عرب صالحی .(۱۳۹۱ ،برخی دیگر نیز از اساس منکر

٥٧

ارتباط هم پوشــانی موضــوعی علم اصــول با هرمنوتیک فلســفی شــده اند که این دیدگاه در بخش

پژوهش پیش رو با موارد مشـابه خود از آن جهت اسـت که جایگاه هرمنوتیک فلسفی در فلسفه
علم اصول و خود علم اصول در این نگارش بیان میگردد .مسئله ای که در تألیفات صورت گرفته
یا از آن بحث نشده یا بخشی از آن مورد انکار واقع شده است .یافتن جایگاه این مسئله نسبت به
فلســفه اصــول فقه و اصــول فقه ســؤال اصــلی پژوهش می باشــد .بدیهی اســت بررســی مســائل
هرمنوتیک فلسفی در هر کدام ضرورت و فواید منحصربهفرد خود را دارد.

موضوعشناسی هرمنوتیک فلسفی
مارتینهایدگر در قرن بیســتم با کاوش ماهیت فهم و بررســی عوامل تأثیرگذار بر آن هرمنوتیک
فلســفی را بنیان نهاد .از دیدگاههایدگر فهم از ســلســله رفتارهای انســانی به شــمار نمیرود ،بلکه
نحوهای از وجود و بودن دازاین اســت؛ به دیگر ســخن فهم بیش از آنکه جنبه روششــناختی داشــته
باشــد ،جنبه هســتی شــناختی دارد )هایدگر ،۱۳۸۶ ،ص .(۶۷۰یوزف بﻼیشــر در مورد مبدأ پیدایش
هرمنوتیک گادامری میگوید» :هرمنوتیک گادامر با پرســش از چیســتی و چگونگی فهم شــروع

فلسفه آن

تأثیر و نفوذ خوانش هرمنوتیک فلسفی در اصول فقه بیان خواهد شد )واعظی .(۱۳۹۴ ،وجه تمایز
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ضرورت تبیین تأثیر و نفوذ خوانش هرمنوتیک فلسفی در اصول فقه مطرح و نقد شده و سپس ادله

میشــود« )بﻼیشــر ،۱۳۸۹ ،ص .(۴۵در هرمنوتیک فلســفی هر چیزی که مفید معنایی باشــد ،محل
بحث اسـت؛ از این رو غیر از مکتوبات ،سـخنان ،اثرهای هنری ،طبیعت ،هستی و هر منظرهای که
متضمن معنایی در درون خود است ،متن محسوب میشود.های دگر دو آموزه در مباحث فهم مطرح
ً
ً
نمود :اوﻻ فهم امری تاریخمند ،ســیال و گذراســت؛ ثانیا پیش ذهنیتهای انســان نیز در فهم نقش
اسـاسـی دارند .از منظر او فهم در بستر تاریخ شکل میگیرد .فهم تنها با شرایط اجتماعی آن زمان،
فهم چیزی در ورای
تناسب و سازگاری دارد .البته این نگرش او جنبه سلبی نیز دارد .او معتقد است ِ

این تاریخ نیز ممکن نیسـت و شخص نمیتواند ماورای شرایط تاریخی خود را درک نماید )هایدگر،

٥٨

 ،۱۳۸۶ص .(۱۰۲شــاگرد وی هـانس گئورگ گادامر* کار وی را دنبال نمود و از آن دو آموزه کمال
**

اسـتفاده را برد و آنها را پروراند .مهمترین اثر او کتاب حقیقت و روش

میباشـد .او با نوشتن این

کتـاب راه اســتاد خود را تکمیل و مبانی جدیدی در فرایند فهم مطرح نمود .گـادامر معتقد بود فهم
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حقیقت محل شــک اســت .این تشــکیک از جهت آموزههای وی در علم هرمنوتیک بود .اکنون به
صورت خﻼصه و مختصر این آموزهها و نتایج آن بیان میگردد:

آموزههای نظریه هرمنوتیک فلسفی
الف( متکی بودن فهم بر پیش ذهنیـتهـا و تنوع آنهـا :گــادامر معتقـد اســـت فهم متوقف بر
پیش زمینـههـای ذهنی اســـت .انســـان همواره در مواجهـه بـا متن پیش داوریهـایی دارد .این
پیشذهنیتها متعددند .ممکن اسـت در عصـری این پیشذهنیتها با عصـر دیگر متفاوت باشد و
ممکن اســت این پیش ذهنیت بین افراد مختلف باشــد .او این پیشداوریها را افق معنایی میداند
)(Gadamer, 2006, p. 306
ب( دخـالـت قـهـری پـیش ذهنیـتهـا در فراینـد تحقق فهم :فهم هر شــخص متوقف بر
ً
پیش داوریهایی است که دارد و اساسا نمیتواند خود را از این پیشداوریها برهاند .البته این رابطه
* گادامر در تاریخ  ۱۹۰۰/۲/۱۱در شـهر ماربورگ به دنیا آمد .بعد از اخذ دیپلم در رشـته های زبان آلمانی و فلسفه و
تاریخ به تحصیل مشغول شد .در سال  ۱۹۲۲موفق به دکترای فلسفه از دانشگاه ماربورگ شد.
** Truth and Method.

دوسـویه است .او فهم را یک توافق بین خواننده و متن میداند؛ توافقی که در آن خواننده حق ندارد
فقط به افقهای خود اکتفا نماید؛ چون در این صــورت هیچ وقت به فهم درســت و قابل قبول نایل
نخواهد شد ).(Ibid, p. 298

*

ج( ش ـرایط زمانی و مکانی نویســنده هیچ تأثیری در تفســیر متن توســط مفســر ندارد .مفســر
می تواند با پیشذهنیتهای انحصــاری خودش متن را بفهمد و به عبارت دقیقتر مفسـران می توانند با
پیشـذهنیتهای شـخص ی خودشان متن را تفسیر کنند بدون اینکه هیچ تأثری از شرایط نویسنده در
تفسیر داشته باشند )احمدی ،۱۳۸۰ ،ص.(۱۷۳

د( تولید معانی متعدد از متن به سبب عروض افق معانی متعدد بر متن :نظر گادامر بر این است

٥٩

که رابطهای بین خواننده و متن برقرار میشود .خواننده ،سؤالها و پیشداوریهایی دارد و با آن سراغ

٥٩

متن میرود .ممکن اسـت این پیشداوریها معلول زمان و مکان و امور دیگر باشد .به هر حال این

متنی را بفهمـد و تفســیر نمـاید ) .(Gadamer, 2006, p.278از نگاه او خواننده و مفســر متن
سؤاﻻتی را بر متن عرضه میدارد و به دنبال یافتن پاسخ آنهاست .بعد از یافتن پاسخهای سؤال خود
سؤاﻻت جدیدی ایجاد میشود .این سؤاﻻت جدید دوباره بر متن عرضه میشود .این بار پاسخهای
عمیقتر و دقیقتری مییابد که در نتیجه این فرایند منجر به فهم مغایری میگردد؛ به دیگر ســخن از
داد و سـتد بین متن و گوینده رابطهای بین آنها برقرار میشـود و افق معنایی مفسر با افق معنایی متن
ممزوج و معنای جدیدی تولید میگردد .این معنای جدید پیش ذهنیتهای مفسر را تغییر میدهد و
باعث میشود که در بار دوم که به متن مراجعه میکند ،معانیای را درک کند که در مرحله اول درک
نکرده اسـت .او این آمد و شد را دور هرمنوتیکی نام مینهد و معتقد است دور هرمنوتیکی رهنمون
* شایان ذکر است معرفتشناسان مسلمان نیز به ضرورت پیشذهنیتها برای فهم قایلاند؛ اما آنها پیشذهنیتها را به
بایســته و شــایســته و نبایســته تقســیم میکنند؛ برای مثال پیش ذهنیت به قواعد عربی برای فهم متون روایی از
پیشذهنیتهای بایسته و داشتن سؤاﻻت جدید و ارائه آن بر متون روایی از قبیل شایسته و پیشذهنیتهای شخصی
جزئی در اسـتظهار را از انواع نبایسـته بیان کردهاند .این گروه ضرورت پیشذهنیتهای بایسته را نفی نکرده و برای
پیش ذهنیتهای شــایســته جایگاه خاصــی قایل اند و از نبایســتهها دوری میکنند )مصــباح و محمدی،۱۳۹۶ ،
ص.(۱۷۲- ۱۶۸
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خﻼصی از این پیش تصورات خود در تفسیر ندارد و بدون آنها ممکن نیست؛ بلکه معقول نیست که

مسئلهانگاری »استظهار هرمنوتیکی« و »عدم نیل به مراد مؤلف« در اصول فقه و

پیشداوریها وجود دارد و آنها را »افق معنایی مفســر« مینامد .او مدعی اســت انســان راهی برای

بـه یـک فهم عمیقتر از فهم قبلی اســت .درواقع این فرایند منجر به این میشــود که خواننده متن
تعـاملی دوســویـه بـا متن برقرار کند .در این مکانیزم متن و خواننده بر دیگری تأثیر نهاده ،ســبب
میشــود فهم عمیقتر گردد ) .(Gadamer, 2006, p. 305اســـتیور در مورد گفتوگوی متن با
خواننده از منظر گادامر گفته است» :از منظر او فهم متکی به یک روش دیالکتیکی و گفتوگویی با
متن میباشــد .خواننده از متن ســؤال میکند و متن از خواننده .این تعامل تا آنجا ادامه مییابد که
معنا برای مفســر واضــح و مبین شــود« )اســتیور ،۱۳۸۴ ،ص .(۱۸۷ممکن نبودن فهم مراد گوینده به
دلیـل عـدم احـاطه به تمامی افق های معنایی نویســنده و متعددبودن فهم ها به دلیل تعدد افق های
٦٠

معنایی خواننده با توجه به شرایط خاص خوانندگان متن از لحاظ زمانی و مکانی و شخصیتی و...

*

 ((Gadamer, 2006, p. 306و درنتیجه نسـبیت از نتایج هرمنوتیک فلسفی است .با توجه به این
مبانی اسـت که میگوید :فهم متن انتها و پایانی ندارد ) .(Ibid, p. 298به دیگر سخن تاریخمندی

سال بیست و هفتم /شماره  /۱۰۳بهار ۱۴۰۱

فهم و شکلگیری آن در بستر زمان و مکان از نتایج قهری هرمنوتیک فلسفی است.
ه( ترجیح نداشـتن یک فهم بر فهم دیگر :در منطق هرمنوتیک فلسفی فهم ها »متفاوت« از
هم انـد؛ ولی فهمی نســـبت به فهم دیگر »معتبر« نیســـت .فهم ها مســـاوی ا ند و هر کس با
پیش ذهنیت خود فهمی دارد که غیر از فهم دیگران است و این فهم اعتبار بیشتری نسبت به فهم
دیگری ندارد .((Ibid, p306

جایگاه هرمنوتیک فلسفی در فلسفه علم اصول
مدعای تحقیق آن اسـت که برخی گزارههای هرمن وتیک فلسـفی در اصول فقه و برخی دیگر در
فلسفه اصول فقه باید ذکر و بررسی شود؛ از این رو تبیین رسالت علم اصول فقه و فلسفه آن و حیطه
مباحث آن ضــروری اســت .از این رهگذر اســت که می توان شــمول دامنه این دو علم نســبت به
هرمنوتیک فلسـفی را بررسی کرد .قبل از بیان جایگاه ،ذکر این نکته ﻻزم است که امکان دارد تعدد
فتاوای فقها شـاهدی بر هرمنوتیک فلسـفی در طول زمان ذکر شود؛ اما فقیهی که برداشت جدیدی
* امتزاج افقهای معنایی مفســر و متن باعث تولید معانی متعدد می شــدند .فهم نیز به کثرت افقهای معنایی مفســر
متعدد خواهد شد؛ لذا فهم به هیچ عنوان ثابت و واحد نخواهد بود.

ً
ارائه مینماید ،مدعی است که اوﻻ معنای متن واحد است و فهم دیگر فقها با توجه به قرائن نوعیه و
ً
نه شــخصــیه ،غلط بوده و فهم جدید درســت میباشــد؛ ثانیا این اســتظهار یا فهم جدید با توجه به
قواعد و پیش ذهنیت های نوعی شـکل گرفته اسـت و فقیه با سـعی و تﻼش در کشف اموری که بین
معصوم و مخاطب و شرایط زمانی و مکانی آنها بوده است ،معنای درست را در یافته است .به کوتاه
سخن فقها قایل به معنای واحد برای متن بوده و مؤلف محورند و این با آموزههای هرمنوتیک فلسفی
در تغایر است .تفسیر کﻼم معصوم  با پیش ذهنیتهای شخصی ،همان تفسیر به رأی میباشد که
مورد غضـب و لعن معصومان واقع شده است .در روایتی امام صـادق  میفرماید» :کسی که قرآن
را با رأی خودش تفسیر کند ،اگر درست باشد ،صوابی به او داده نمیشود و اگر غلط باشد ،سقوطی

٦١

میکند که بیشـتر از اندازه آسمان تا زمین است« *.در روایت دیگری میفرماید» :اگر کسی قرآن را

٦١

با رأی خودش تفسیر کند ،کافر شده است« **.در حدیث قدسی آمده است» :هر کس کﻼم مرا به

فلسـفه مضـاف تعریفهای متعددی دارد .نظر برخی از محققان در علوم انسـانی این است که
فلســفه مضــاف نظیر رئوس ثمانیهای اســت که در علوم مطرح میشــود )مصــباح یزدی ،۱۳۹۱ ،ج،۱

ص .(۷۳این تعریف جامع نیسـت .رئوس ثمانیه بخشـی از مسائل فلسفه مضاف اند .با تولد فلسفه
مضــاف ،مســائل زیادی مطرح گردید که نظیر آن در رئوس ثمانیه یافت نمیشــود .برخی دیگر از
محققان تعریف کاملتری ارائه کردهاند .نظر آنها در مورد دانش فلسـفه مضاف این است که »دانش
مطالعه فرانگر عقﻼنی یک علم یا رشــته علمی یا یک امر دســتگاهوارانگاشــته حقیقی یا اعتباری
معرفتی یا غیر معرفتی برای دسـتیابی به احکام کلی فرابخشـی و بخشی مضاف الیه« )رشاد،۱۳۹۴ ،

ص .(۲۷این تعریف به اوصــافی همچون هویت تماشــاگرانه و بروننگر و نه بازیگرانه و دروننگر،
َ ْ َ َْ ﱠ
َ ْ َ َ
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مفسر حق دخالتدادن پیشذهنیت های شخصی و نادرست در فهم متون دینی را ندارد.

مسئلهانگاری »استظهار هرمنوتیکی« و »عدم نیل به مراد مؤلف« در اصول فقه و

رأی خودش تفسیر کند ،به من ایمان نیاورده است« ***.این روایات حاکی از این واقعیت است که

نقش قضــایی و نـه فتوایی ،کـلانگـاری و نظـامواره نگری نه جزءبینی و مســئلهمحوری ،به عنوان
خصـایل ذاتی فلسـفههای مضـاف ،تصـریح یا تلویح شده است .در فلسفه علم از تعریف ،مبانی،
مبادی ،ســیر تاریخی ،مراحل رشــد و تطور ،شــاخصهای آن علم و دیگر امور مترتب بر آن با یک
نگاه فرانگر و عقﻼنی و استقرایی بحث میشود.
شـایسـته اسـت قبل از ورود به مبحث اصـلی به تفاوتهای علم اصـول فقه با فلسـفه آن اشاره
گردد .همان طور که در تعریف فلســفه مضــاف بیان شــد ،فلســفه اصــول فقه نیز با یک نگاه کلی و
عقلی و برونگرا به علم اصــول نگاه می کند و از مســائلی چون مبادی و مبانی علم اصــول ســخن
٦٢

می گوید یا از روش تحقیق در آن بحث می کند و دیگر مســائل کلی مربوط به علم اصــول فقه؛ ولی
علم اصول با توجه به موضوع خود یعنی حجیت یا دیگر موضوعاتی که گفته شده است ،به مسائلی
می پردازد که در طریق استنباط حجت می باشند؛ از این رو این دو علم هرچند ارتباط عمیق بین هم
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دارند ،موضـوع و مسـائل هر یک جداست و مدعای تحقیق آن است که برخی از مسائل هرمنوتیک
فلسفی در فلسفه اصول فقه و برخی در اصول فقه باید مطرح و بررسی شود.
دو ضـرورت اسـاسـی ایجاب می کند که در فلسـفه اصول فقه از هرمنوتیک فلسفی بحث
شود .ضرورت اول اثبات معنای واحد داشتن متن و ضرورت دوم اثبات امکان رسیدن به مراد
متکلم است.
یکی از مبانی نظری اصـول که در فلسـفه اصول اثبات میگردد ،این است که متن دارای معنای
واحدی اســت و فقها با قواعد مربوط به اســتظهار از متون در پی رســیدن به آن مراد واحد از متون
فقهی و روایی هسـتند .این مبنا اصـل پیش فرض تمام اصـولیان و فقها می باشد .این گونه نیست که
یک متن دارای معانی متناقضـی باشـد که همه آنها صـحیح تلقی شوند در حالی که بحثی از آن در
مبانی اصـول فقه به میان نیامده اسـت .قایﻼن به هرمنوتیک فلســفی و برخی دیگر که نظریه قبض و
بسط تئوریک شریعت را مطرح می کنند ،با این مقدمات که الفاظ آبستن معانی اند ،مبانی خود را به
ً
اثبات می رسـانند که متن لزوما دارای معنای واحدی نیست و در گذر زمان در حال تغییر و تحول و
دگرگونی میباشد و شریعت در حال قبض و بسط میباشد )سروش ،۱۳۸۶ ،ص.(۱۶۷

بخش معظمی از مباحث اصــول فقهی با انکار این پیشفرض دچار اشــکال می گردند و تمامی
تﻼش فقها در یافتن قرائن متصـله در عصـر حضور بیمعنا خواهد شد؛ حدیث شریف »زراره گوید

از امام صــادق  راجع به حﻼل و حرام پرســیدم فرمود" :حﻼل محمد همیشــه تا روز قیامت حﻼل

اســت و حرامش همیشــه تا روز قیامت حرام ،غیر حکم او حکمی نیســت" * )حر عاملی۱۴۰۹ ،ق،

ج ،۱ص /۶۴۳کلینی۱۴۰۸ ،ق ،ج ،۱ص /۵۸صــفـار قمی۱۴۰۴ ،ق ،ج ،۱ص (۱۴۸کـارایی نخواهـد
داشـت؛ احکام فقهی کشـف شـده منقلب خواهند شـد و توالی فاسد زیادی که با اثبات این دیدگاه
دامنگیر علم اصــول و به تبع شــامل دیگر علوم دینی مثل فقه و تفســیر و ...می گردد .علم اصــول با
فرض اینکه الفاظ دارای یک معنای واحدند و معانی هم عرض برای یک ترکیب قابل تصـور نیست،
در صـدد ارائه قواعد برای اسـتظهار میباشـد .معنای واحد داشــتن متون به عنوان یک مبنا خارج از
حیطه اصــول فقه و پیش فرض آن اســت و فلســفه اصــول فقه با متد عقلی باید آن را به عنوان اصــل

٦٣

اساسی ثابت کند؛ چراکه از مبادی تصدیقی دﻻلی محسوب میشود.

٦٣

ضـرورت دوم امکان رسـیدن به مراد متکلم اسـت .در علم اصول فقه محور و مﻼک رسیدن به

آنکه تمامی تﻼش فقیه برای رســیدن به مراد جدی و واقعی متکلم اســت .نهایتا در برخی موارد این
امر به صــورت قطعی در مورد نصــوص آیات و روایات تحقق می یابد و در برخی موارد مثل ظواهر
چون این امکان قطعی وجود ندارد ،به آنچه حجت است ،اکتفا میشود.
یکی از شــواهدی که حاکی از اهتمام فقها به یافتن مراد جدی متکلم و شــارع اســت ،بحث از
اصـطﻼح اراده جدی یا اراده اسـتعمالی متکلم در دﻻﻻت می باشد و در جای جای فقه و اصول فقه
از این مســئله ســخن گفتهاند )خوئی۱۴۲۲ ،ق ،ج ،۲ص /۴۵۴شــوشــتری۱۴۱۵ ،ق ،ج ،۱۴ص.(۵۹۹

ســخن از اراده اســتعمالی یا اراده جدی مبتنی بر این اســت که از منظر آنان امکان رســیدن به مراد
واقعی وجود دارد و تمامی تﻼش ها در این راسـتاست و فلسفه بیان عمومات و ذکر خصوصات بعد
از آن را با این پیشفرض بیان کردهاند )خمینی ،۱۳۸۲ ،ج ،۲ص .(۳۶برخی دیگر تصریح کردهاند که
حجیت یعنی کاشفیت از مراد جدی )میﻼنی۱۴۲۸ ،ق ،ج ،۴ص.(۲۶۳
َ َ َْ ُ
ُ
* ُم َح ﱠم ُد ْب ُن َی ْع ُق َ
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َ
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ﱠ
أ َبـ َاع ْبـ ِداللـ ِه  عن الحﻼ ِل و الحر ِام؟ فقـال :حﻼل محم ٍد حﻼل ِإلی ی ِوم ال ِقیام ِة ،و حرامه حرام ِإلی ی ِوم ال ِقیام ِة ،ﻻ
ِ
ْ
َ ُ ُ َ ُُْ َ َ َ ُ َ
َ
يء غ ْی ُرُه ،ال َح ِدیث )حر عاملی۱۴۱۸ ،ق ،ج ،۱ص.(۶۴۳
یکون غیره و ﻻ ی ِج

فلسفه آن

متوهم این معناسـت که اصـولی در پی حجت است و به مراد اصلی متکلم هیچ کاری ندارد؛ حال

مسئلهانگاری »استظهار هرمنوتیکی« و »عدم نیل به مراد مؤلف« در اصول فقه و

»ما هو الحجه« می باشــد )بروجردی۱۴۱۹ ،ق ،ص /۱۱ایروانی۱۴۲۲ ،ق ،ج ،۱ص (۴قاعده مذکور

تمـامی این شـــواهـد حاکی از حقیقتی اســـت که به عنوان پیش فرض آن را در ذهن خود
داشــته اند و آن هم امکان رســیدن به مراد اصــلی متکلم اســت .البته فقها در برخی موارد به
ً
صورت قطع ادعا نمی کنند که قطعا مراد متکلم و شارع نیز معنای استنباطی آنها باشد؛ ا ما این
را غیرممکن نیز تلقی نکردهاند.
آیاتی که دال بر وجوب نمازند و از نصوص قرآنی به شمار می روند ،قطعا دﻻلت بر این دارند
که مراد جدی شـارع مقدس وجوب نماز می باشـد و همان برداشت معنایی نیز حجت می باشد؛
امـا در مورد برخی متون روایی یـا آیات قرآن چون احتمال خﻼف ظاهر وجود دارد ،به صـــورت
٦٤

قطعی نمی توان گفت مراد متکلم چیســت؟ اما این مطلب هرگز به معنای عدم امکان رســیدن به
ً
مراد متکلم به صورت مطلق نیست؛ برای عنوان نمونه در مورد غنا و اینکه مراد شارع دقیقا از غنا
چیسـت ،اختﻼف نظر وجود دارد و رسـیدن به مراد اصلی متکلم محل اختﻼف است )انصاری،

سال بیست و هفتم /شماره  /۱۰۳بهار ۱۴۰۱

۱۴۱۵ق ،ج ،۱ص(۳۱۰؛ از این رو با فقدان دیگر قرائن نمی توان به مراد جدی متکلم دست یافت؛
اما ممکن اسـت به سبب برخی امارات و ظواهر چه بسا یکی از معانی را ترجیح داد و آن معنا را
حجت تلقی کرد .مﻼک انتخاب در این موارد نیز از آن جهت است که این معنا احتمال بیشتری
دارد که مراد جدی متکلم بوده باشد.
قدر متیقن بین مواردی که امکان رســیدن به مراد متکلم وجود دارد و بین مواردی که این امکان
نیسـت» ،رسـیدن به آنچه حجت اسـت« می باشد و این به معنای عدم امکان رسیدن به مراد واقعی
متکلم نیســت .اگر امکان رســیدن به مراد متکلم را فقط در نصــوص هم بپذیریم ،به عنوان یک مبنا
باید در فلسفه اصول فقه مطرح و ثابت شود.
بر اسـاس هرمنوتیک فلسـفی چون امکان رسـیدن به مراد متکلم انکار شــده اســت ،این مفسر
اســت که با ارائه پیش ذهنیت های شــخصــی به متن ،معانی جدیدی درک می کند؛ ولی طبق مبانی
اصـول فقه متن دارای معناسـت و امکان رسیدن به آن که مراد متکلم نیز می باشد ،وجود دارد .حال
اگر معنا نص باشـد ،مراد اصلی متکلم نیز درک شده است ،مثل نصوص آیات قرآنی؛ اما اگر ظاهر
باشـد ،به صـورت قطع نمی توان گفت که مراد اصلی متکلم درک شده است؛ اما این به معنای نفی
امکـان درک مراد متکلم بـه صــورت قطعی یـا خـالی بودن متن از معنـا و جواز دخـالـت دادن
پیش ذهنیت های شــخصــی در آن نیســت .برخی دیگر از دانش پژوهان اصــولی نیز طرح مباحث

هرمنوتیک فلسفی در فلسفه اصول فقه را ﻻزم دانستهاند )هادوی تهرانی.(۱۳۸۴ ،

جایگاه هرمنوتیک فلسفی در اصول فقه
ضرورت بحث از مباحث هرمنوتیکی منحصر به فلسفه اصول فقه نیست؛ بلکه در خود علم
اصول فقه برخی مسائل هرمنوتیک فلسفی وجود دارد که باید مطرح شوند .قبل از ورود به تأثیر و
نفوذ خوانش هرمنوتیک فلسـفی در برخی از مسـائل اصـول فقه به دیدگاهی که منکر هم پوشانی
موضـوعی هرمنوتیک فلسـفی با اصول فقه است ،اشاره می گردد .برخی بر این باورند که موضوع

٦٥

هرمنوتیک فلســفی فهم اســت؛ در حالی که موضــوع علم اصــول اصــول ادله اربعه )محقق قمی،

٦٥

 ،۱۳۷۸ص (۵یا دلیل بما هو دلیل )حائری اصـفهانی۱۴۰۴ ،ق ،ص (۱۰یا ادله مشترکه در استدﻻل

گرفته شـود *،با موضـوع هرمنوتیک فلسـفی یکی نیست و هم پوشانی موضوعی ندارند )واعظی،

 .(۱۳۹۴در پـاســـخ بـه این اشـــکال باید گفت مدعای تحقیق پیش رو این نیســـت که کل علم
هرمنوتیک فلســفی در اصــول فقه باید بررســی شــود؛ بلکه مدعا این اســت که برخی مســائل و
گزاره ها و نتایج هرمنوتیک فلسـفی با مسائلی که در علم اصول فقه مطرح می گردد ،ارتباط دارد؛
برای مثال در علم اصــول ســخن از اســتظهار »معتبر« ا ســت که بر مبنای ظهور نوعی و نه ظهور
ً
شـخصـی شـکل می گیرد؛ اما خوانش هرمنوتیکی اسـاسا منطق »اعتبار« را در هر گونه خوانشی
نفی کرده و معتقـد بـه اســـتظهـار »متفاوت« اســـت .با این وصـــف نقل دیدگاه هرمنوتیکی و
بهچالش کشـیدن آن مقدمهای بر مطرح سـاختن اسـتظهار معتبر می باشـد .مسئله استظهار نیز در
خیلی از مســائل علم اصــول از قبیل الفاظ ،عام و خاص ،مطلق و مق ید و مفاهیم مطرح اســت و
موارد عدیده ای در ضـمن آن وجود دارد .بنابراین ضرورت دارد برخی از گزاره های هرمنوتیکی و
* اهمیت تشـخیص موضـوع علم باعث شده است در علم منطق برای تشخیص آن در تمامی علوم قاعده »ما یبحث
فیـه عن عوارضــه الذاتیه را مطرح کنند« )مظفر ،۱۳۸۵ ،ج ،۱ص /۳۷۷حلی ،۱۳۷۱ ،ص (۲۰۹و همان را وجه
تمایز معرفی کنند .برخی دیگر این را به صورت مطلق قبول ندارند و این امر را مختص به علوم حقیقی مثل ریاضی
و فلسفه دانسته و در علوم اعتباری تمایز را به غایت میدانند )رشتی ،۱۳۱۳ ،ص.(۳۲

مسئلهانگاری »استظهار هرمنوتیکی« و »عدم نیل به مراد مؤلف« در اصول فقه و

خراســانی ،۱۴۰۳ ،ص (۸یا الحجة فی الفقه )بروجردی۱۴۱۹ ،ق ،ص (۱۱یا هر امر دیگری در نظر

فلسفه آن

فقهی )صــدر۱۴۱۷ ،ق ،ص (۵۲یا الکلی المنطبق علی موضــوعات مســائله المتشــتته )آخوند

نتایج آن در مسـائل اصـول فقه مطرح و بررسی شوند؛ چون غایت و هدف علم اصول رسیدن به
حجت برای استنباط می باشد )عراقی۱۴۲۰ ،ق ،ج ،۱ص /۵۵مکارم شیرازی۱۴۲۸ ،ق ،ج ،۱ص(۵۱۶

و هر آنچه در این طریق قرار گیرد ،در ضمن مسائل علم اصول باید بحث شود .باید از هرمنوتیک
فلسـفی بحث کرد؛ چون هر موضوعی برای اصول فقه در نظر گرفته شود ،باید از ظهور و امارات
و قطع و امثال آن بحث کرد و پذیرش مبانی هرمنوتیکی یا انکار آن نقش اساسی در روند استبناط
خواهد داشــت .در ادامه به برخی از موضــوعاتی که در اصــول فقه مطرح می شــود و با مســائل
ً
هرمنوتیک فلسفی کامﻼ در ارتباط است ،اشاره میگردد.
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مثال اول :مسائل مربوط به استظهار
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این قســم مصــادیق متعددی در اصــول فقه دارد .تمامی مباحث الفاظ ،عام و خاص ،مطلق و
مقید یا مفهوم گیری به اســتظهار گره خورده اســت .هیچ اصــولیای نگفته اســت که اســتظهار با
پیشذهنیتهای شـخصی درست میباشد؛ بلکه در علم اصول مﻼک را ظهور نوعی بیان کردهاند و
نه ظهور شـخصـی )روحانی۱۴۱۲ ،ق ،ج ،۳ص /۱۰۴ایروانی۱۴۲۲ ،ق ،ج ،۲ص .(۵۲شـایسته است
مباحث مذکور ذیل قواعد اســتظهار به صــورت مســتقل در علم اصــول مطرح و ســپس اشــکاﻻت
مربوط به دخالت پیشذهنیتها پاسـخ داده شـود؛ بنابراین دخالتدادن پیشذهنیتها در اســتظهار
جزء مسائل علم اصول میباشد و جوانب و حدود آن باید تعیین گردد.
از منظر اصـولیان کشفی که موضوع حجیت است ،کشف شخصی فعلی ظنی یا علمی نیست،
بلکه مراد کشــف نوعی اســت .برخی از معاصــران در این مورد گفته اند» :ظهور شــخصــی و ظن
شـخصـی اگر مﻼک حجیت قرار بگیرد ،سـنگ روی سـنگ بند نمی شـود ...ظهور شـخصی هیچ
اعتباری ندارد« )آذری قمی ،۱۳۷۲ ،ج ،۱ص.(۲۳۱

شــهید صــدر بحثی را مطرح کرده اســت که ارتباط کامل به مســئله هرمنوتیک فلســفی در باب
ظهور دارد .ایشــان ظهور را به دو بخش ذاتی و موضــوعی تقســیم می کنند» .ظهور ذاتی« ظهوری
اسـت که برای یک فرد به وجود میآید ،مثل ظهور کﻼم برای زید .وجه تسمیه ظهور ذاتی این است
که این ظهور ناشــی از خصــوصــیات فردیه و شــخصــیه که ّ
متقوم به ذات شــخص اســت ،حاصــل

می شود» .ظهور موضوعی« ظهوری است که برای نوع و عرف محاوره به وجود می آید .ظهور نوعی
را »ظهور موضـوعی« نام گذاری کرده اسـت؛ چون منشأ آن امور عینی و خارج از ذهن است و فهم
عرف موضـوعیت دارد .ظهور شخصی نسبی است؛ ممکن است یک کﻼم نزد زید یک ظهور داشته
فردی افراد است؛ ولی
باشـد و نزد عمرو ظهور دیگری داشـته باشـد .منشـأ این ظهور ،خصوصیات ِ

ظهور نوعی ،مختلف نیست چون عرف محاوره یکسان است .شهید صدر میفرماید ظهور شخصی
حجت نیسـت و آنچه حجیت دارد ،ظهور نوعی اسـت .دلیل اینکه ایشان ظهور شخصی را حجت
نمی دانند ،این اســت که حجیت ظهور به مﻼک طریقیت و کاشــفیت از حال متکلم اســت؛ یعنی
مهم کشـف مراد متکلم است و متکلم در انتقال معنا از عرف مشترک عام تبیعت می کند نه از عرف
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یا شخص خاص )صدر۱۴۱۷ ،ق ،ج ،۴ص.(۲۹۴

هم هســت ،اهمیتی نمیدهند ،چه رســد به اینکه این ظهور از پیشذهنیتهای شــخصــی و جزئی
خلق شده باشد.
روند مطلوب این اسـت که قو اعد اسـتظهار در بابی مستقل ذکر شود و در آن دخالت دادن
پیشذهنیت ها ،مطرح و حدود و ثغور آن بیان گردد .البته اصولیون به صورت متشتت برخی از
مباحث مربوط به استظهار را بیان کرده اند؛ ولی از این آشفتگی باید درآمده ،ذیل مسئله م ستقل
حل گردد تا پاســخگوی شــبهات باشــد .به ویژه بحث دخالت یا عدم دخالت پیش فرض ها و
تفاوت پیش فرض های مطلوب )تســـهیل گر( و پیش فرض های مخرب و تحمیل گر و امثال آن
باید مشخص گردد.
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مرجحاتی بیان شـده است؛ اما محققان آن را رد نموده و باطل شمردهاند .دلیل رد نیز ظنی بودن این
ً
اسـتحسـانات و ترجیحات است )خمینی۱۴۲۳ ،ق ،ص(۸۵؛ یعنی حتی به امور ظنی که غالبا نوعی
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در بحث تعارض احوال الفاظ مثل َد َوران بین مجاز و اضـمار ،مرجحات ظنیه را برای تشخیص
َْ
ً
ّ ُ
معنا بیان کردهاند؛ مثﻼ در آیه » َو ْاس َئل الق ْر َی ِة التي ک ّنا ِفیها« )یوسف (۸۲ :دوران امر بین این است که
ِ
لفظ »اهل« مضــمر باشــد یا »قریه« در معنای مجازی اســتعمال شــود .برای حکم به هر کدام
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مثال دوم :مسئله حجیت قطع
قطع ،در لغت به معنای بریدن و جداکردن شیئی از سایر امور و اشیاست و در اصطﻼح عرفی و
رایج ،مرادف با علم و یقین اســت .قطع طریقی حاصــل شــده برای مجتهد باید از منابع و با روش
استنباطی سنتی باشد و دخیل کردن پیش ذهنیتها و حکم طبق آن درست نیست؛ یعنی قطعی که از
هر پیشذهنیتی حاصل میشود ،سودمند نیست )اراکی ،۱۳۷۵ ،ج ،۱ص(۳۸۶؛ از این رو در مباحث
مربوط به قطع کیفیت و کمیت دخالت پیشذهنیتها در حصول قطع باید روشن شود.
قطعی که با دخالت دادن پیش ذهنیت ها از راه غیر متعارف به دســت می آید ،قطع قطاع نامیده
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شده است و در اینکه قطع قطاع حجت است یا نه ،میان اصولیان اختﻼف نظر وجود دارد )انصاری،

۱۴۱۶ق ،ج ،۱ص .(۲۲حصـول قطع از پیش ذهنیت های شـخصی مسئله ای است که مصداق بحث
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قطع قطاع می باشــد .چون قطاع شــخصــی اســت که از راهی به قطع می رســد که عموم مردم از آن
طریق به قطع نمی رسد .برخی آن را به صورت مطلق حجت دانسته )خراسانی۱۴۰۹ ،ق ،ص (۲۶۹و
برخی دیگر آن را حجـت نمیداننـد )کـاشــف الغطـا۱۴۲۰ ،ق ،ج ،۱ص /۳۰۸عراقی۱۴۱۷ ،ق ،ج،۳

ص .(۴۴شـیخ انصـاری قطع قطاع در قطع موضـوعی را حجت نمی داند .دلیل ایشـان این است که
قطع اخذشـده در موضـوع ،قطع حاصـل از اسباب متعارف است )انصـاری۱۴۱۶ ،ق ،ج ،۱ص.(۲۲

حقیقت حال در بحث قطاع تبیین محدوده دخالت پیش ذهنیت هاســت؛ از این رو در مباحث قطع
نیز مســئله اســاســی این اســت که مســتنبط تا چه اندازه حق دارد از پیشذهنیتهای شــخصــی در
استظهار استفاده کند؟ با تتبع در مسائل اصول فقه ،موارد و مثالهای متعدد دیگری میتوان برای آن
یافت .در اینجا به ذکر برخی مثالها برای اســتدﻻل اکتفا گردید .شــاید در برخی موارد به صــورت
مستقیم هرمنوتیک فلسفی حیثیت طرح نداشته باشد؛ ولی به عنوان قول مخالف در مسئله قابل ذکر
اســت؛ یعنی هرچند مســئله اصــول فقه از موضــوع علم خود پیروی و تبعیت میکند ،ذکر برخی از
محتمﻼت مقابل مسـئله در ضـمن آن برای ابطال نظریه مقابل از رسوم متداول در علم میباشد؛ از
این رو در برخی مسائل علم اصول فقه میتوان برخی مسائل هرمنوتیک را بیان کرد.
ضـرورت بحث از هرمنوتیک فلسـفی به معنای پذیرش این دیدگاه نیست؛ چون نگارنده بر این
باور اسـت که هرمنوتیک فلسـفی فارغ از اشکاﻻت متعدد به این نظریه دو اشکال اساسی نسبت به

آن وجود دارد .در جایی که این مطلب نص و تصــریح باشــد ،عرف عقﻼ به بداهت وجدانیه فهم
واحدی از این مطلب خواهند داشـت .اگر قاضی حکم قتل دهد ،کسی شک نمیکند که شاید مراد
او از قتل چیز دیگری باشــد؛ از این رو در برخی موارد میتوان مراد قطعی گوینده را فهمید؛ یعنی
عقﻼ در مســائـل عرفیه و در مقام عمل به این احتماﻻت اهمیتی نمیدهند .آنچه اهمیت دارد ،نوع
عقﻼست )برای مطالعه بیشتر ،ر .ک :روحانی۱۴۱۲ ،ق ،ج ،۳ص /۱۰۴ایروانی۱۴۲۲ ،ق ،ج ،۲ص(۵۲؛

از این رو نفی کلیت این مطلب بدیهی اسـت؛ چراکه ممکن است در برخی موارد ما هم فهم اصلی
و مراد واقعی را متوجـه نبـاشــیم و این در متون روایی نیز تطبیقـاتی دارد .اشــکال دوم به نســبیت
انجامیدن هرمنوتیک فلســفی اســت .قایﻼ ن به هرمنوتیک فلســفی عدم نیل به مراد مؤلف را اصــل
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اسـاسـی و کلی تلقی کرده و معارف بشـری را بر پایه آن استوار می سازند؛ اما طبق ادعای خودشان
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پیشذهنیتهای آنان در این امر دخیل بوده و ممکن است پیشذهنیتهای افراد دیگر متفاوت باشد

قایﻼن ،آن را اراده نکردهاند؛ از این رو بیان این نظریه نیز لغو خواهد شـد؛ چون کسی به مراد واقعی
ً
آنها پی نخواهد برد .اسـاسـا امر کتابت و بیان لغو و بیاسـاس خواهد شـد؛ بلکه باﻻتر اصل انتقال
معنا بیمعنا میگردد.

نتیجهگیری
لزوم نگرش جدید به مبانی و مســائل هر علمی ســبب رشــد فزاینده آن شــده و آن را از تحجر و
عقـب مـانـدگی باز می دارد .هرمنوتیک فلســفی آموزه هایی دارد که تأثیر منفی و مخرب آن بر فن
اجتهاد و اســتنباط قابل انکار نیســت .هرمنوتیک فلســفی اصــل فهم را بررســی میکند و دو نتیجه
اســاســی دارد که عبارت اســت از عدم امکان دســترســی به مراد گوینده و تعدد معانی و در نتیجه
نســبیت که به معنای درســت بودن همه فهمهاســت .در این پژوهش بیان گردید که پذیرش امکان
رسـیدن به مراد متکلم از مبادی ت صـدیقی علم اصـول فقه بوده و در فلسفه اصول فقه که به صورت

فلسفه آن

اشـکال دیگر اینکه با توجه به این مبانی ممکن است خواننده این نظریه مطلب دیگری را بفهمد که
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و بـه نتیجـه ای غیر از این برســند؛ لذا ادعای کلیت نظریه با محتوای آن تناقض دارد .مفاد آن نفی
ً
کلیت اسـت؛ حال آنکه خود کلی اسـت .اصوﻻ این نوع قضایا را خودمتناقض نیز معرفی میکنند.

فرانگر و عقﻼنی اصـول فقه را بحث می کند ،باید بدان پرداخته شود .از این جهت رابطه هرمنوتیک
فلسفی با فلسفه علم اصول مشخص میگردد.
همچنین در مسـائل علم اصول مثل استظهار ،آموزه های هرمنوتیک فلسفی باید مطرح گردد.
اسـتظهار در علم اصول متوقف بر قواعد عرفیه و نوعیه میباشد؛ حال آنکه در هرمنوتیک فلسفی
مبتنی بر پیش ذهنیت های شخصی است؛ بنابراین این نتیجه دانش هرمنوتیک فلسفی نیز در خود
مسائل باید ذکر گردند؛ همچنین در مورد مباحث مربوط به حجیت قطع ضرورت دارد که از لزوم
احتراز در پیش ذهنیـت هـا در حصـــول قطع بحـث بـه میـان آیـد؛ چون در غیر این صـــورت با
٧٠

دخالت دادن تمامی پیش ذهنیت ها در مورد هر مســـئله هر قطعی حاصـــل می شـــود؛ بنابراین
هرمنوتیک فلســفی جهت دیگری هم دارد که آن را متمایز از جهت قبلی می ســازد که در ضــمن
مسائل علم اصول باید ذکر شود.
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پیشـنهاد میشـود محققان اصـول فقه و فلسفه آن ،جهات مختلف مسائل مربوط به هرمنوتیک
فلســفی را واکاوی دوباره کرده و از حیثیات مرتبط با آنها بحث کنند؛ همچنین مباحث بســیار مهم
اســتظهار را بررســی و بخش مســتقلی برای آن باب بندی کنند و به تمامی مباحث مبنایی از قبیل
هرمنوتیک فلسـفی بپردازند .از دیدگاه نویسندگان طرح دو اصل فوق به عنوان یکی از مسائل اصول
فقه و فلسـفه آن ضروری است؛ ولی اگر هم از دیدگاه اصولیان -به مثابه »استحسان«» ،سد ذرایع«
یا »قیاس« که جزو مسـائل علم اصـول فقه تلقی میشـوند» -لیس بالحجه« باشند ،دست کم ثمره
طرح آن -به عنوان دیدگاه مخالف -در اصــول و فلســفه اصــول با هدف جلوگیری از طرح مبانی
مخرب ،پـاســخگویی بـه برخی شــبهـات و تشــکیـک هـا در این زمینـه و طرح پیش فرضهـا و
پیشذهنیتهای بایسته و ضروری میباشد.
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٧١

الفکر اﻻسﻼمی۱۴۱۹ ،ق.

 .۷ایروانی ،علی؛ نهایه النهایه؛ ۲جلدی ،چ ،۱قم :دفتر تبلیغات اسﻼمی حوزه علمیه قم.۱۳۷۰ ،
 .۸ـــــ؛ اﻷصول في علم اﻷصول؛ چ ،۱قم :دفتر تبلیغات اسﻼمي حوزه علمیه قم۱۴۲۲ ،ق.
 .۹آخوند خراسانی ،مﻼکاظم؛ کفایة اﻻصول؛ قم :آل البیت۱۴۰۳ ،ق.

 .۱۰بروجردی ،حسین؛ الحجة فی الفقه؛ تقریر مهدی حائری یزدی؛ اصفهان :مؤسسه الرساله۱۴۱۹ ،ق.

 .۱۱بﻼیشـر ،یوزف؛ گزیده هرمنوتیک معاصـر؛ ترجمه سعید جهانگیری؛ آبادان :انتشارت پرسش،
.۱۳۸۹
 .۱۲جوادی آملی ،عبدالله؛ شریعت در آینه معرفت؛ قم :انتشارات مرکز نشر فرهنگی رجاء.۱۳۷۲ ،

 .۱۳حائری اصـفهانی ،محمدحسین بن عبدالرحیم؛ الفصول الغرویه فی اﻻصول الفقهیه؛ قم :دار
احیاء العلوم اﻻسﻼمیه۱۴۰۴ ،ق.
 .۱۴حر عاملی ،محمد بن حسن؛ تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشر یعة؛ ۲۷جلدی،
تصحیح گروه پژوهش مؤسسه آل البیت ؛ قم :مؤسسه آل البیت ۱۴۰۹ ،ق.
 .۱۵ـــــــ؛ الفصول المهمه )تکمله وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه(؛ چ ،۱قم :مؤسسه
معارف اسﻼمی امام رضا ۱۴۱۸ ،ق.
 .۱۶حسینزاده ،محمد؛ »مبانی نظریه تعدد قرائتها« ،فصلنامه قبسات؛ ش ،۱۳۸۱ ،۲۳ص.۹-۳

فلسفه آن

۱۴۱۵ق.

مسئلهانگاری »استظهار هرمنوتیکی« و »عدم نیل به مراد مؤلف« در اصول فقه و

 .۶ـــــــ؛ المکاسب؛ تحقیق لجنه تحقیق تراث الشیخ اﻻعظم؛ چ ،۱قم :مجمع الفکر اﻻسﻼمی،

 .۱۷ـــــــــــــ ـ؛ درآمدی بر معرفتشناسی و مبانی معرفت دینی؛ قم :انتشارات مؤسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی »ره«.۱۳۹۲ ،
 .۱۸خسروپناه ،عبدالحسین؛ کﻼم جدید با رویکرد اسﻼمی؛ قم :دفتر نشر معارف.۱۳۹۰ ،

 .۱۹خسروپناه ،عبدالحسین و مهدی نجفی مقدم؛ » بررسی مسئله اصولی احوال الفاظ و ارتباط آن با
هرمنوتیک« ،فصلنامه پژوهشهای فلسفی کﻼمی؛ دوره  ،۲۶ش.۱۳۹۶ ،۱۰۳
 .۲۰خوئی ،ابوالقاســم؛ مصــباح اﻻصــول؛ تقریر محمدســرور واعظ حســینی بهســودی؛ قم:
مؤسسه احیاء آثار اﻻمام الخوئي۱۴۲۲ ،ق.
 .۲۱خمینی ،روحالله؛ تهذیب اﻻصول؛ تقریر جعفر سبحانی؛ ج ،۱تهران :مؤسسه تنظیم و نشر امام
٧٢

خمینی ۱۴۲۳ ،ق.
 .۲۲ربانی گلپایگانی ،علی؛ »هرمنوتیک فلسفی در اندیشه گادامر« ،فصلنامه قبسات؛ ش.۱۳۸۱ ،۲۳
 .۲۳رشاد ،علیاکبر؛ »فلسفه مضاف« ،فصلنامه ذهن؛ ش.۱۳۹۴ ،۶۳
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 .۲۴روحانی ،سیدمحمدصادق؛ زبدة اﻻصول؛ چ ،۱قم :اننتشارات مدرسه اﻻمام الصادق ۱۴۱۲ ،ق.

 .۲۵ســاجدی ،ابوالفضــل و مهدی ســرلک؛ »بررســی انتقادی نظام فلســفی هرمنوتیکی گادامر«،
فصلنامه پژوهشهای فلسفی کﻼمی؛ دوره  ،۲۲ش ،۱۳۹۲ ،۸۵ص.۱۷۳-۱۴۹
 .۲۶سروش ،عبدالکریم؛ قبض و بسط تئوریک شر یعت؛ تهران :انتشارات صراط.۱۳۸۶ ،

 .۲۷ســلمانپور ،محمدجواد؛ » رابطه مبانی فهم فقهی متون وحیانی با معناشــناســی و هرمنوتیک«،
اندیشه دینی؛ ش.۱۳۸۳ ،۱۰
 .۲۸صدر ،محمدباقر؛ بحوث فی علم اﻻصول؛ تقریر محمود هاشمی شاهرودی؛ قم :مؤسسه دائرة
المعارف فقه اسﻼمي بر مذهب اهل بیت ۱۴۱۷ ،ق.
 .۲۹صـفار قمی ،محمد بن الحسن؛ بصائر الدرجات؛ چ ،۲تهران :مکتبة آیتالله مرعشي نجفي ،
۱۴۰۴ق.
 .۳۰طبرسی ،احمد بن علی؛ اﻻحتجاج؛ ج ،۲مشهد مقدس :نشر مرتضی۱۴۰۳ ،ق.
 .۳۱عراقي ،آقاضیاءالدین؛ مقاﻻت اﻷصول؛ قم :مجمع الفکر اﻻسﻼمی۱۴۲۰ ،ق.

 .۳۲ـــــــــ؛ نهایة اﻷفکار؛ تقریرات محمدتقی بروجردی نجفی؛ چ ،۳قم :دفتر انتشارات اسﻼمي
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم۱۴۲۰ ،ق.
 .۳۳عربصــالحی ،محمد؛ »تأثیر هرمنوتیک و مبانی آن بر مباحث اصــول فقه« ،حقوق اســﻼمی؛
س ،۹ش ،۳۴پاییز .۱۳۹۱

 .۳۴عﻼمه حلی ،حسن بن یوسف؛ الجوهر النضید؛ قم :نشر بیدار.۱۳۷۱ ،

 .۳۵فاضــل لنکرانی ،محمد؛ اصــول فقه شــیعه؛ تقریرات محمود ملکی اصــفهانی؛ چ ،۱قم :مرکز
فقهي ائمه اطهار .۱۳۸۱ ،
 .۳۶فیاضــی ،مســعود؛ »تهافتهای گادامر در مواجهه با روشهای علوم تفســیری در شــناخت مراد
مؤلف« ،فصلنامه ذهن؛ دوره  ،۱۹ش.۱۳۹۷ ،۷۶
 .۳۷ـــــــــــــ ـ؛ »بررسی تطبیقی مبانی اﻻهیاتی هرمنوتیک روشی و اصول فقه« ،مجموعه مقاﻻت
کنگره بین المللی علوم انسانی اسﻼمی؛ دوره سوم ،ش.۱۳۹۶ ،۶
 .۳۸کاشــفالغطاء ،جعفر بن خضــر؛ کشــف الغطاء عن مبهمات الشــر یعة الغراء؛ چ ،۱قم :دفتر
تبلیغات اسﻼمي حوزه علمیه قم۱۴۲۰ ،ق.

٧٣

 .۳۹کلینی ،ابوجعفر محمد بن یعقوب؛ الکافي )ط -اﻹســﻼمیه(؛ تصــحیح علیاکبر غفاری؛ چ،۴

٧٣

تهران :دار الکتب اﻻسﻼمیه.۱۳۷۲ .

.۱۳۸۰
 .۴۲ـــــ؛ نقد قرائت رسمی از دین؛ تهران :انتشارات طرح نو.۱۳۷۹ ،

 .۴۳مشکینی اردبیلی ،علی؛ اصطﻼحات اﻷصول و معظم أبحاثها؛ چ ،۶قم :نشر الهادی.۱۳۷۴ ،
 .۴۴مصباح یزدی ،محمدتقی؛ آموزش فلسفه؛ قم :انتشارات مؤسسه امام خمینی .۱۳۹۱ ،

 .۴۵مصباح ،مجتبی و عبدالله محمدی؛ معرفتشناسی؛ قم :انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی
امام خمینی .۱۳۹۶ ،
 .۴۶مظفر ،محمدرضا؛ المنطق؛ قم :انتشارات اسماعیلیان.۱۳۸۵ ،

 .۴۷مکارم شیرازی ،ناصر؛ انوار اﻻصول؛ تقریر احمد قدسی؛ قم :مدرسه اﻻمام علی بن ابی طالب،
۱۴۲۸ق.
 .۴۸مناقب ،سـیدمصـطفی و عبدالله محرابی؛ »بررسی امکان جمع بین مبانی معرفتی قرآن و اصول
هرمنوتیک فلسفی« ،الهیات تطبیقی؛ س ،۷ش ،۱۵بهار و تابستان .۱۳۹۵
 .۴۹میرزای قمی ،ابوالقاسم بن محمد حسن؛ قوانین اﻻصول؛ تهران :مکتبه العلمیه اﻻسﻼمیه.۱۳۸۷ ،
 .۵۰حسینی میﻼنی ،علی؛ تحقیق اﻷصول؛ چ ،۲قم :انتشارات الحقائق۱۴۲۸ ،ق.

فلسفه آن

 .۴۱مجتهد شـبسـتری ،محمد؛ »هرمنوتیک فلسفی و تعدد قرائتها از دین« ،بازتاب اندیشه؛ ش،۲۱

مسئلهانگاری »استظهار هرمنوتیکی« و »عدم نیل به مراد مؤلف« در اصول فقه و

 .۴۰گیﻼنی رشتی؛ میرزاحبیبالله؛ بدائع اﻻفکار؛ تهران :آل البیت.۱۳۱۳ ،

 فلســفه و کﻼم؛،« آزاد؛ »نقد روش گرایی از منظر هرمنوتیک فلســفی گادامر، نقی زاده واعظی.۵۱
.۱۳۹۵ ،۹۶ش
، مرکز نشـر پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشه اسﻼمی: احمد؛ درآمدی بر هرمنوتیک؛ تهران، واعظی.۵۲
.۱۳۸۰
-۸ فصلنامه آیین حکمت؛ ش،« ــــــ؛ »نقدی بر تأمﻼت هرمنوتیکی معاصر در متن وحیانی.۵۳
.۱۳۹۰ ،۹
.۱۳۸۱ ،۲۳ فصلنامه کتاب نقد؛ ش،« ـــــ؛ »درآمدی بر هرمنوتیک فلسفی.۵۴

.۱۳۷۷ ،۴۲ وان؛ »هرمنوتیک و تاریخچه آن«؛ ترجمه مریم امینی؛ فصلنامه کیان؛ ش، هاروی.۵۵
.۱۳۸۶ ، انتشارات ققنوس: مارتین؛ هستی و زمان؛ ترجمه سیاوش جمادی؛ تهران، هایدگر.۵۶
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