
 

  
  

  
  

   و هرمنوتيكي متون وحياني با معناشناسي فهم فقهيرابطه مبان
  

  ∗دكتر محمد جواد سلمانپور
  

  چكيده
دو   كتاب و سنت به عنوان دين و شريعتيهرمنوتيك و كيفيت فهم فقه

 مورد كند و كاو ي است و از جهات متعددي و حوزويبحث بسيار مهم محافل علم
 از يبحث از هر دو موضوع، اساس بسيار  تايجن. و نقد و نظر قرار گرفته است

. باشد ي مي و انساني علوم اجتماعة مختلف در حوزيها نگرش مباحث ديگر و
.   استيترين منبع دريافت اصول، قواعد و كيفيت فهم فقه دانش اصول فقه مهم

 با يمباحث الفاظ، ظهورشناسي و حجيت ظهور در آن دانش ارتباط وثيق
چه خواستگاه   از هرمنوتيك معاصر دارد، اگري مهم و شاخهيمعناشناس

اين مقاله در صدد . هرمنوتيك در غرب با هرمنوتيك در اصول فقه متفاوت است
 قرآن و روايات و ي را در حوزه فهم فقهياست جايگاه هرمنوتيك و معناشناس
 اين منظور بحث ي و تبيين نمايد و برايارتباط آن با علم اصول فقه بررس

  .  و ادوار هرمنوتيك آورده شده استي درباره معناشناسيمختصر
    متون وحياني -4معناشناسي  -3  هرمنوتيك -2  فهم فقهي -1: هاي كليدي واژه

  
  مقدمه. 1

 قرار يبا ورود مباحث هرمنوتيك جديد، فهم فقها با تكيه بر آن مباحث مورد داور
كه آن چه در مباحث : اند  كردهيچنين داور 1 درباره دانش اصول فقهيگرفته است و برخ

باشد و در اين علم  يم 3يعلم اصول آمده مربوط به دستگاه داللت زبان و معناشناس 2الفاظ
بزرگ در اين علم رخ داده    يك غفلتبنابراين ،نشده 4ي به مباحث هرمنوتيكيهيچ توجه

 بر فهم ي غرب از هرمنوتيك جديديا  شاخهيها  با تكيه به دادهيبرخ).  23:  ص،25(است 
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كيد كرده و بر استنباط اصوليين و فقها بر اساس ظهور صادر و نه أ تي و اصولي فقهيعصر

  . )14(اند   تاختهيو عصر 5ظهور واصل
 ي نكات باال و تحقيق در جايگاه هرمنوتيك و معناشناسياين مقاله بررس يف اساسهد

 از موضوعات الفاظ اصول يردر دانش اصول فقه و در عين حال اثبات اين فرضيه كه بسيا
 از هرمنوتيك ي معتبر و پرطرفدارة و هرمنوتيك كهن و شاخيفقه با مباحث معناشناس

از اينرو در جريان فهم كتاب و . باشد ي م،جديد به نام كالسيك و نئوكالسيك همسان است
 ي دارد و همكاري نقش مؤثري هم معناشناسي به منظور استنباط احكام شرع سنت

  . گيرد ي صورت مييكهرمنوت
ر ديدگاه خاصي از شد كه اين مقاله هرگز در پي اثبات يا انكا البته بايد يادآور

   .هرمنوتيك نيست
شود كه بدانيم توجه به مباحث  ي مشخص مياهميت و ضرورت موضوع زمان

 به يا تواند كمك بايسته ي مي در اصول فقه و فرآيند فهم فقهيهرمنوتيك و معناشناس
دانشگاه بنمايد تا بتوانند زبان يكديگر را بهتر  بين اصحاب حوزه و  دريابل بيشتردرك متق
و چنان چه .  را بيشتر به هم نزديك سازديدر نتيجه اين دو مركز مهم علم بفهمند و

 اصول فقه توجه نمايند، ي مباحث هرمنوتيكيها ي نيز به عمق و موشكافيانديشمندان غرب
  .   اين مباحث بهره گيرندازردامنه و اختالفات وسيع خود  پيها توانند در كشمكش يم

 يتر حوزويان به هرمنوتيك جديد و آرا عميق مطلب ديگر اين كه توجه مستقيم و
 اصول فقه متداول در يمختلف دانشمندان غرب و مقايسه و مقابله آنها با نظريات هرمنوتيك

 نظر بين دانشوران مسلمان و غرب را اي براي گفتگو و تبادل  علميه، بستر بايستهيها حوزه
اي در نيمه دوم  اگر ادعا كنيم فقه و اصول فقه بدون چنين مقايسه و مقابله. سازد يفراهم م

 و مسلمانان و دفع شبهات را ي حل مشكالت جامعه اسالمي الزم برايقرن حاضر كارآمد
  . ايم ندارد خالف نگفته

 در ادوار مختلف هرمنوتيك ين غرب دانشمنداي حاضر در آغاز به آرايدر بررس
 كتاب و ينظام فهم فقه گاه به تشريح اجمالي دانش اصول فقه كه شيوه و آن پردازيم  و مي

يازيم و در نهايت با مقايسه و مقابله بين مباحث  دهد دست مي يسنت را به دست م
. شويم مي اصول فقه و ادوار مختلف هرمنوتيك در غرب، به هدف مقاله نزديك يهرمنوتيك

 يو باالخره معلوم خواهد شد كه آن چه به طور كم و بيش در جريان فهم روشمند و اصول
 داشته و از ي و معناشناسيگذرد، رنگ هرمنوتيك ي علميه ميها قرآن و احاديث در حوزه

  . كند ي مياصول و قواعد اين دو دانش پيرو
 كار رفته در عنوان مقاله،  اصطالحات بهيواضح است كه قبل از هر چيزي بايد معن پر

 مختلف هرمنوتيك و ظاهر و يها  و هرمنوتيك و تمايز آن دو و شاخهيمعناشناس: مانند
  . و حجيت ظهور روشن گردديشناس ظهور
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   ي معناشناس.2

 ياز ريشه يونـان   ) 3(» علم لغت و معنا   «و  »  يعلم معن « در لغت به مفهوم      يشناس معنا
)Sema (  نـشانه، عالمـت    يبه معنـ  )Semaino(    دادن آمـده و در  ي، عالمـت دادن و معنـ 

 نوين كه به معناي كالم  عنايت دارد بـه   يشناس   مهم دانش زبان   يها  از بخش  ياصطالح يك 
  . آيد يحساب م
 يها حوزه لفظ و ديگر  از اين حوزهييك: استهايي وسيع   حوزهي دارايشناس  زبان

  كلمات ويشكل ساختار  با صورت ويشناس  در حوزه لفظ، زبان. باشد حوزه محتوا مي
و كار  ها سر  آني الفاظ بسيط و در حالت تركيبيو در حوزه محتوا با معنا) 5 (يعناصر زبان

  .  خواننديشناس  را معنايشناس  اين حوزه از زبان. دارد
 شناخت اصولي است كه بر اساس آن معنا از نوشته يا گفته ي معناشناسي       هدف اصل
 سخنگويان استنباط و فهم صورت ي زبانيها يبه ياري اين اصول و تواناي. شود استخراج مي

  . پذيرد مي
  

   هرمنوتيك.3
   :ي تعريف لغو.1. 3

آمده و از ) 3( كتاب مقدس ي تفسير، تعبير و آيين تفسيريبه معنا  اين لفظ در لغت
. است) Hermes(نا اخذ شده كه برگرفته از نام هرمس يهرم) Hermena (يريشه يونان

تفسير كننده   يونان باستان و رسول و پيام آور خدايان، خالق سخن ويهرمس خدا
 اتيلوس افالتون ةدر رسال). 33  و2(شده است  ي مردمان پنداشته مي خدايان برايها هطواس

ويل كننده و هم پيام أ است كه زبان و گفتار را آفريده و هم تيكيد شده كه هرمس خدايأت
 ي تماميها به معنا  تمثيليرا عالوه بر رمزگشاي» نايهرم« اولين بار ارسطو اًظاهر. آور است

  .برده و به دنبال تدوين اصول و قواعد آن برآمده است سخن، داللت و معنا به كار
  :ي تعريف اصطالح.2 .3

ويل و أهرمنوتيك در اصطالح يك آيين كهن و بسيار با سابقه بوده و ريشه در روش ت
 و يتا اواخر قرن هيجدهم بر مبان.  بودن آنان دارديقدس بر باور به قدستفسير متون م

ها داشت عمل   در بيان و تدوين آنيا  كه ارسطو سهم عمدهي واحد و ثابت نسبتاًياصول
انطباق «، و ارائه اصل 6 توسط يوهانس رامباخيبا نگارش كتاب هرمنوتيك قدس. شد مي

نظريه ). 2(  شدي وارد مرحله جديد،ل تفسيرترين اص به عنوان مهم»  تفسير با متن
اما با .  داشتي و بيان منش آموزشيتا سده نوزده به عنوان علم معان 7 ارسطويريطوريقا

پيدايش جنبش رمانتيك و سپس با پيدايش پوزيتويسم اين علم رو به زوال نهاد و سرانجام 
پس از آن در حوزه ). 2( فرانسه كنار گذاشته شد ي آموزشيها م از برنامه1885در سال 
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 گير و مستمر دست زدند و نظريات ي به تالش پيهرمنوتيك جديد، انديشمندان غرب

  :توان نام برد  را ميي به طور عمده دو شاخه اساس،گوناگوني عرضه شد
 و بـه تبـع دو       ي دو مرحلـه اساسـ     يهرمنوتيـك دارا  :  دور هرمنوتيك قديم   .1. 2. 3

ح عام كه ريشه در هرمنوتيك كهـن دارد و اصـطالح خـاص            اصطال .باشد يم اصطالح فراگير 
آغازگر ايـن    آغاز ويالبته به درست . گردد ي باز م  18 نداشته و به اواخر قرن       يكه قدمت زياد  

 كه مربوط يدر اصطالح عام و كهن آن، هر بحث   . )2(باشد   ياصطالح در اين قرن مشخص نم     
 ي نهـاي يراد مؤلف در رسيدن به معنا را در جهت كشف م     يبه تفسير باشد و اصول و ضوابط      

 قـرار  ي را انكار نمايـد، در حـوزه مباحـث هرمنـوتيك      ي كند يا وجود چنين امور     يمتن معرف 
  ). 33(گيرد  يم

 كه يبر اين اساس هر متن.  متن باور داشتي و نهايي اصلي به معنا هرمنوتيك كهن
كشف نيت مؤلف هر چند .  دارد كه مراد ذهن مؤلف بوده استيانسان نوشته باشد معناي

 كه خداوند فرمان به نوشتن آن داده است يدر مقابل، متن. دشوار باشد ناممكن نيست
 آن را ي ظاهري ما ناممكن است، هر چند كه معناي دارد كه كشف آن براي باطنيمعناي

 ي به افق معناييياب  راهيويل متن، در حكم كوشش براأت. )497: ص،2(توان شناخت  يم
اين . را بشناسيم خواه نشناسيم  دارد، خواه ما آنين است و متن در هر حال معناياصيل مت

داند، جدا از اين كه ما  يكه به هر دليل، معنا را موجود و حاضر ماست »  كالم محور «يباور
   .)همان(آگاه باشيم يا نه » حضور«به اين 
در »   تفسير با مـتن    انطباق«اين دور كه با اصل       در : دور هرمنوتيك جديد   .2. 2. 3

كـه اسـاس هرمنوتيـك را    )  م1759(نوشته رامباخ شروع شد و با يوهان مارتين كالدنيوس       
هـاي   ايـن سـه تحـول بـه نـام         . سه تحول مهـم روي داد      قرار داد ادامه يافت،   »  نيت مؤلف «

 يو ويلهلـم ديلتـا    ) م1867 (8بـك   ، آگوسـت  ) م 1834(هرمنوتيك كالسيك شـالير مـاخر       
و باالخره هرمنوتيك ) 1990 (10و گادامر ) م1979 (9هرمنوتيك جديد هايدگر و  )  م 1911(

  . ياد شده است 11نئوكالسيك هيرش
 يها  به انديشهيهرمنوتيك نئوكالسيك كه بعد از گادامر شروع شد، در واقع بازگشت

  ).33( باشد يكالسيك هرمنوتيك م
 مشترك ي مباني يك دارادور جديد هرمنوتيك به دو شاخه يا دو ديدگاه عمده كه هر

  شاليريها ديدگاه نخست در بستر كهن هرمنوتيك، با ديدگاه. گردد يباشند تقسيم م يم
ماخر شروع گرديد و با ظهور هيرش به جريان نئوكالسيك پيوند خورد و چنان كه خواهد 

ر  اكثر دانشمندان اصول فقه بسياي اصوليها  و انديشهيآمد هرمنوتيك نئوكالسيك به مبان
  . نزديك است

 نهفته يشاخه كالسيك و نئوكالسيك علم هرمنوتيك را نظام عام و روش شناخت دو
 يپديدارشناس« كه در ديدگاه دوم كه در بستر ي، در حال)6(انگارند  يويل مأدر پس ت
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گادامر به   قرار داشت توسطيشناس  يهايدگر نضج گرفت و در قلمرو هست»  هرمنوتيك

 در خصوص ي فلسفي؛ علم هرمنوتيك را كاوش)2(كشيده شد  يشناس  گستره شناخت
  ).6(كند  ي هر گونه فهم محسوب ميشرايط الزم برا  خصلت

هيرش  12ييا نوع ذات) 12( خاص نويسنده  در ديدگاه نخست، نيت مؤلف يا ذهنيت
  تلقي كرده و اعتبار فهمي يا بازسازيياب  متن و قابل دستي يا نهايي بنياديرا معنا) 24(

 يك فهم از متن يا كالم به صحت متصف بنابراين. اند  و صحيح دانستهي با معنيمتن را امر
  . گردد ي فاقد اعتبار ميشود و مابق مي

 به يياب ويل و دستأ كه بيشتر مربوط به روش تيالبته در اين ديدگاه از جهات مختلف
  .  پديد آمده استيباشد اختالف نظر زياد  متن ميي نهاييمعنا

اينان ). 2(باورند  ي متن بي و اصيل براي نهايي به معنانظران ديدگاه دوم اساساً حبصا
 نيت مؤلف، مراد و ذهنيت او غيرممكن است، زيرا ي و بازسازيياب معتقدند كه امكان دست

 ،2(زمان خويش قرار دارند  14 و در افق هستند13مخاطب و مفسر همواره در حصار سنت
و از طرف ديگر گوينده و . ه در افق متن و بستر كالم قرار دارندگفته يا نوشت). 582 :ص

باشند و الفاظ نيز  يخود م 16يها فرض  و پيش15ها داوري ها، پيش شنونده اسير ذهنيت
توانند معيار  ي و در فهم نيت مؤلف نمدشون ي نيت مؤلف محسوب مي برايهمواره حصار

ست كه مفسر يا مخاطب از متن فهميده  اي متن همان چيزيبنابراين معنا. قرار گيرند
شود كه مالك تطابق يا عدم  يبدين ترتيب معنايي ماوراي فهم خواننده يافت نم. است

 يها هم ارزش تلق  فهمياز همين رو تمام. تطابق با آن چه مخاطب فهميده است قرار گيرد
پالمر ). نهما(داد بر نادرست ترجيح    به عنوان درستي را بر ديگريتوان يك يشوند و نم يم

 مغالطه ي راه يافتن به ذهنيت مؤلف به درستينگريستن به اثر برا«: گويد ياز اين ديدگاه م
 ي شاهديشود و شهادت مؤلف در خصوص نيات و مقاصد خودش نيز به درست يدانسته م
سخن گفتن «: گويد ي درباره اعتبار فهم باز ميو). 7: ص، 6(» گردد ي محسوب ميناپذيرفتن

 مسلم گرفتن ي است، زيرا انجام دادن اين كار به معناي تأويالت ساده انديشيز اعتبار عينا
  ،)55 :ص(»  بيرون از تاريخ استيامكان فهم از موقف

 و ي و آفرينشي توليديبه هر حال اين ديدگاه بر خالف ديدگاه نخست، فهم را فعاليت
و . داند ي كه در سر مؤلف بوده است ميمعنايرا همواره فراتر از    و آني و بازيابينه باز توليد
 يپذيرد تلق يخاص مفسر كه در جريان سنت تغيير م   وابسته به ذهنيتيفهم را امر

  ).2(كند  يم
هرمنوتيك پوپر نيز . گرايانه فهم متون قرار دارد گادامر در اردوگاه ديدگاه دوم و نسبي

 پوپر ترجيح يك فهم يديشه هرمنوتيكگيرد با اين تفاوت كه در ان يدر همين شاخه قرار م
ها مادام كه با  گادامر معتقد بود تمام فهم بر خالف پوپر. دار است ي ديگر معنيها بر فهم

 ترجيح ندارد و ي بر ديگري در عرض يكديگرند؛ هيچ فهم،متن تعارض آشكار نداشته باشند
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 ي آن هيچ ترجيحيراداند ب ي مي فهم را عصرياگر و.  بين فهم جديد يا قديم نيستيفرق

 در يك لحظه ي امكان فهم غيرعصربر فهم گذشتگان از متن واحد قائل نيست، بلكه اساساً
كند و از آن جهت كه آن را به   تلقي ميياما پوپر نيز فهم را عصر). 33(داند  يرا محال م

ينه عصاره سخن او در اين زم. دهد ي ترجيح ميداند بر فهم غير عصر يتر م واقعيت نزديك
ايم يا  دانيم به واقعيت رسيده يتوانيم به واقعيت نزديك شويم اگرچه نم يما م«اين است كه 

ايم، زيرا هميشه  توانيم بگوييم رسيده ي نمي به آن برسيم ولي ممكن است گاهينه، حت
  ). 33: ص، 28(» احتمال خطا در دانش ما وجود دارد

منوتيـك مـدرن و نئوكالسـيك،       به موازات رشـد هر    : هرمنوتيك پسامدرن  .3. 2. 3
هرمنوتيـك  «بـه   ميشل فوكو به وجود آمد كه ي در مباحث هرمنوتيك با آرا  يكرد ديگر يرو

  . معروف  شده است»  پسامدرن
 ،پوشانند  مي،كنند چه ظاهر مي در هرمنوتيك پسامدرن، الفاظ حقايقي را بيش از آن

هر سازمان يا . درت را حفظ كننداند كه روابط ق در عين حال الفاظ طوري سامان داده شده
  . اند  خاص به خود گرفتهينهاد  گفتمان خاصي دارد كه در آن  الفاظ يك معنا

، همه چيز در دنيا بر مدار سلطه و ي و توجيهي انتقاديدر اين دور هرمنوتيك با تحليل
كند و فرض اين است كه همه چيز بر اساس قدرت شكل گرفته است و  يقدرت معنا پيدا م

 خاص يمند گيرد كه با رضايت ي شكل ميا  به دنبال سلطهيبايد بگيرد و همه معان
  ). 35(آيد  يمحكومان قدرت پديد م

توان  يرا از اين دسته دانشمندان هرمنوتيك پسامدرن م 18و دلوز) م1924 (17ليوتار
 اقتدار گر  توجيهيخرد علم  داند و معتقد است ي ميليوتار خرد و قدرت را يك«.  نموديتلق
پنداريم به حقيقت  ي اين حكم را ترك كرد كه ما فقط ميو). 479: ص، 2(»  باشد يم

  . پنداريم، در واقع اشتياق ما به يافتن حقيقت است يچه حقيقت م ايم اما آن رسيده
» نمايد ي و درست مطلق خنده دار ميباور به كالم نهاي«در هرمنوتيك پسامدرن 

 بيان تنها با گريز از قطعيت و ايقان ياس روايت است و توال اسيآزاد «.)479 : صن،هما(
: نويسد يليوتار م). همان(» يا نادرست وجود ندارد   مفاهيم درستگيرد و اساساً يشكل م

چه  آن«: نويسد يو باز م). 483: صن، هما(»  نبودن معنا در اثر از منش پسامدرن است«
دهند كه در خود   آيند تا نشان يجا به كار م نها اي آن جمله.  استي فلسفيخوانيد كتاب يم

و چنان كه گذشت ) 480:صن، هما(» ها بايد كشف شود  آني كارآية ندارند و قاعديكاراي
  .باشد ي محكومين به سلطه ميمند م با رضايتأاين قاعده اقتدار، قدرت و سلطه تو

   
  
  



 و مباني فهم فقهي متون وحياني با معناشناسي و هرمنوتيك رابطه اصول فقه 

 

69
   و هرمنوتيكيتفاوت معناشناس. 4
برد و   ي و هرمنوتيك پيطور اجمال به تفاوت معناشناستوان به  يبا كمك يك مثال م

خود همراه با    به فرزند دوستيدوست. تر دريافت نمود  را روشنيبه تبع آن معناشناس
 فرزند خردسال دوستش در نوع سالم و يكند و به خاطر شيرين كار يپدرش برخورد م

 بر سر او يا و بوسه! خته پدر سويا«: گويد ي و مالطفت مي، از شدت خوشحاليپرس احوال
 پدر يا «يبرداشت معناشناخت. نمايد ي ميپرس  مصافحه و احواليزند و سپس با پدر و يم

 يكند كه با سنگ، شيشه منزل و ي ميادب يهمان است كه گوينده نثار خردسال ب»  سوخته
ر اين دو د» ! پدر سوختهيا« از پوسته و قشر ياما وقت. گذارد يشكند و پا به فرار م يرا م

 پدر يا«فهم متفاوت اخير از جمله . فهميم ي بسيار متفاوت از آن ميفضا بگذريم، دو معن
 سخن، شنونده را بدان يباشد كه فضا يمربوط به هرمنوتيك و تفسير كالم م» !سوخته
 پدر يا« در هر دو حالت، جمله يشناخت  كه در حوزه معنايكند، در حال ي ميراهنماي
  .  استي واحديعنا ميدارا»  سوخته

ها و   به نشانهيمعناشناس«: گويد ي و هرمنوتيك ميگادامر در تفاوت معنا شناخت
شوند اما هرمنوتيك  ينگرد، چنان كه هستند و ظاهر م ي از بيرون مي زبانيها حقايق يا داده
 خاص و كاربرد يها ويل فهم داللتأت. كيد داردأ جهان واژگان تي كاربرديبه سويه درون

 ي معناييها  داللتي كاربرد همگانيها و معناهاست، اما معناشناس  نشانهي و شخصيفرد
  ). 576:، ص2(است 

 مربوط به واژگان است و فقط در حوزه معنا » يمدلول تصور«  يايمفهوم معناشناس
 قرار دارد، ينيت مؤلف نيز جز از طريق الفاظ كه در دايره معناشناس«.  كاربرد دارديشناس
ماند فهم مخاطب است كه در حوزه هرمنوتيك  يتواند معيار قرار گيرد و آن چه م ينيز نم

  ). 577: صن، هما(»  قرار دارد
  

  استعمال و داللت مجمل، تعريف نص، ظاهر،. 5
 10 و 30(باشـد    ي لفظ م  ي اصول فقه نص و ظاهر دو وصف مدلول و معن          يدر نزد علما  

و ) 1:، ج 20و  33 و   16( صفت لفظ و سـخن        غفلت نموده و آن را     ي اگر چه برخ   .)4:، ج 29و
  . اند پنداشته) 3:، ج21 و 2: ، ج18(يا داللت 

كند و  ي كه لفظ بر آن داللت مي واضح و معينيبنابراين نص عبارت است از، معن
  .  در آن راه نداردي و اسلوب سخن عرفي بر حسب نظام لغوياحتمال ديگر

باشد، بلكه از سنخ  ياظ يا فرآيند داللت م لفظ بوده و غير از الفيظاهر نيز وصف معن
 و درجات مختلف آن مربوط شده و يمعنا و مفهوم است و در دايره ذهن به علم و آگاه
 گوينده ابتدا ؛باشد ي ابراز آن مي برايا زبان و لفظ در فرآيند استعمال و داللت وسيله
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 و سپس شنونده، الفاظ القا نمايد ي در ذهن خود دارد و به وسيله لفظ آن را ابراز ميمعناي

مل أآيد، اگر چه با ت ي آن در ذهنش پديد ميخواند و بالفاصله معنا يشنود يا م يشده را م
آن چه . شود ي نيز فهم مي ديگري از آن كالم معاني يا شهود عرفاني يا دقت عقليعرف

اين . باشد ي مبالفاصله از رهگذر سماع و التفات به الفاظ در ذهن گوينده پديده آمده ظاهر
  . شوند ي مخاطب داللت ناميده مي متكلم استعمال و از سوياز سو دو جريان
از همين رو مرحوم . قرار داد را اساس و مالك ياين در تعريف ظاهر بايد معن بنابر

اساس معنا   توجه نموده است و بريبين لفظ و معن»  عالقه و ارتباط« به عنصر )18 (صدر
  : اهر پرداخته استبه تشريح و تعريف ظ

 ارتباط و ي محاوره عرفي در ساختار زبان و فضاي بين يك لفظ و فقط يك معنياهگ
 به ي عرف عام همان معني كه در هنگام استعمال لفظ در فضاي به نحو؛آيد يعالقه پديد م

 چند عالقه و ارتباط بين لفظي ياما گاه.  را نص گويندياين معن. گردد يذهن منتقل م
 متعدد با يها ها و ارتباط اگر اين عالقه. گردد يگيرد و راسخ م ي متعدد شكل ميمعانواحد و 

 كه هنگام يا گونه  قرار گيرند بهي واحد و همسان باشند و در درجةييكديگر مساو
كشند و  ي را در ذهن شنونده در يك سطح و در يك اندازه به تصوير مياستعمال لفظ معان

گفته . ماند، در اين صورت هر يك از معناها را مجمل گويند ي م مزبور متحيرياو بين معان
  . شود كه در اين حالت  لفظ اجمال دارد مي

تر و  يها قو  از ميان آني مزبور يكسان نيست بلكه يكيها اما گاهي ارتباط و عالقه
 كه به مجرد استعمال يا  قرار دارد به گونهيشديدتر است و از سايرين در درجه باالتر

 متعدد قوت و ي از معانيكلم و التفات مخاطب، آن عالقه و ارتباط در ذهن مخاطب به يكمت
دهد و در  ي را نمي كه در ابتدا اجازه رسوخ ساير معانيبخشد به طور ي ميشدت بيشتر

 ماند و اساساً  اولي محفوظ و حاضر ميي ديگر به ذهن، معنيهنگام رسوخ هر كدام از معان
 و اسلوب يدر دستگاه داللت زبان. كند يايفا مرا  ديگر ين لفظ و معان ميايواسطه و نقش پل

 ي به مراد متكلم و ذهنيت اوست ظاهر تلقيترين معن كه نزديك ، اين معنايتعبير عرف
 را دگرگون نمايند كه به قراين حاليه و مقاليه تعبير ي اين تلقيشود، مگر اين كه عوامل يم
 ي مخاطب بر اساس ظهور حال متكلم همين معن نداشت، وجودياگر چنين قراين. گردد يم

شود و موضوع  ي تعبير ميدهد كه به ظهور حال يتر به مراد را منظور متكلم قرار م نزديك
  ).17(باشد  يحجيت ظهور م

در حوزه ظواهر قرار  لفظ به ذهن فرود آيد، كه معنا بدون واسطه از يبنابراين هنگام
معنا در   قرار گيرد،ي ديگري معناية واسطه يا واسطيو معنچه بين لفظ  گيرد و چنان يم

 از آب در وسعت ي كه انبوهي كلمه بحر بدون واسطه، محلمثالً. گيرد يحوزه ظواهر قرار نم
 كه همين كلمه به واسطه يكند، در حال يو عمق زياد قرار دارد در ذهن شنونده ايجاد م

 آن جا كه  مثالً،در ذهن شنونده ايجاد كند...  دوم يا سوم ويتواند معنا ي ميهمين معن
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 فوق، يبه واسطه معنا» دريا« كلمه ؛ رسيدميمن امروز خدمت درياي«: گويد يمتكلم م
نمايد، در عين حال ممكن است  يرا در ذهن مخاطب ايجاد م»  عالم كثير العلم«مفهوم 

ابتدا » دريا«ه به بيان ديگر، كلم.  به وجود خود ادامه دهدي اول هم در ذهن ويمعنا
دهد  ي و ظاهر را ايجاد و سپس لفظ با كمك قرينه همين معنا را واسطه قرار مي اوليمعنا
 ظاهر در قبل و در يبنابراين، معن. كند يرا در ذهن مخاطب ايجاد م»  كثير العلم «يو معن

  .ماند ي ديگر پديد آمده و محفوظ ميكنار هر يك از معنا
   

  تلف فهم ظاهر و مراتب مخي ظهورشناس.6
باشد، اساس  ي نص نبوده بلكه ظاهر مياز آن جا كه اكثر آيات و روايات و كلمات بشر

 و ي فقها در جريان استنباط شرعبنابراين.  بر ظواهر استوار شده استياستنباط احكام شرع
 و يخود قرار داده و با تقسيم ظواهر به تصور   همت شناخت ظهور را وجهةيفهم فقه

 به مقصود خود از فهم متن ي فهم معناية سه مرحلي طي نهايي و تصديقيتعمالتصديقي اس
  . شوند  ينايل م

 به يمخاطب در مواجهه با متن يا كالم در چندين مرحله از فهم يا استنباط معناي
تفكيك اين . شود يكند و يا تا سرحد ممكن به آن نزديك م يمراد متكلم دست پيدا م

 يخر به خصوص مرحوم نائينأ متي دانشمندان اصوليانديش و ژرف ي از تيزبينيمراحل ناش
 ي فرآيند فهم ظاهر دو مرحله بود تا اين كه ويدر نزد دانشمندان قبل از نائين.  است)29(

  .  را پذيرفتندي همين مبني بعد از وييك مرحله بدان افزود و اكثر دانشمندان اصول
اند، زيرا  نسبت داده)  ق672 (ين طوس اين بحث را به خواجه نصيرالديي تاريخةريش

اما حق مطلب اين . )1:، ج19 و 1:، ج1(  مطرح كرده است كه داللت تابع اراده استيو
 :، ج22(  را فراهم كرده استي عبدالجبار زمينه چنين تقسيمياست كه نخستين بار قاض

15.(  
   :يظهور تصور .1 .6

 به مجرد شنيدن به ذهن خطور  را كهي و عرفي لغويداللت مفردات سخن بر معنا
اين مرحله فهم ). 30(اند   ناميدهي يا ظهور وضعي يا ظهور تصوريكند، داللت تصور يم

شود  ي مخاطب حاصل مي شروع متكلم به سخن يا از بدو مواجهه با متن برايظاهر از ابتدا
  . باشد يو متوقف به پايان رسيدن كالم يا اتمام جمله متن نم

 او به خاطر كثرت ي مخاطب به وضع لغات و انس ذهنيفهم علم و آگاه     ريشه اين 
 به اراده متكلم يا صاحب متن ياين مرحله از فهم، ربط. باشد ياستعمال لفظ در معنا م

 را بر زبان يهوش يا مست كلمات ي اگر خوابيده يا بي الفاظ نداشته و حتيبه معنا  نسبت
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شود، كما اين كه از سخنان  يونده آن الفاظ حاصل م شني نمايد اين مرحله از فهم برايجار

  . شود يها مقصود گوينده بوده حاصل م  آني ظاهري كه الفاظ بدون معناييا متون رمز
    :ي يا داللت تصديقي استعمالي ظهور استعمال.2 .6

 ي كه متفاهم عرفيپس از پايان كالم و يا اتمام جمله در متن، سخن بر معنا و مفهوم
اين . كند يكنند داللت م يهل زبان در هنگام القا و اتمام سخن بدان توجه پيدا ماست و ا

 مخاطب ي او براةمرحله از فهم متوقف بر اتمام سخن گوينده بوده و در خالل تكلم و جمل
 بر كالم يا يقبل از اتمام سخن خود با اضافه كردن عبارت تواند يمتكلم م. گردد يايجاد نم

بنابراين .  تغيير دهدي به ظهور جديديلت كالم را از ظهور تصور خود داليسخنان قبل
 مرحله اول يتواند عين ظهور تصور ي در اين مرحله هم ميظهور استعمالي يا داللت تصديق

، »  را ديدميشير«گويد  ي ميبه عنوان مثال فرد. تواند با آن متفاوت باشد يباشد و هم م
اما  . خواهد بودي عين داللت تصورياللت تصديقاگر سخن را قطع كند و سكوت نمايد، د

با آن »   را ديدميشير«را بدان اضافه كند، ظهور عبارت » كرد ي ميكه تيرانداز«اگر عبارت 
فهمد كه  يدر اين مرحله مخاطب م. شود يبه ذهن آمد متفاوت م  چه در مرحله نخست

 يستعمال آن كلمات در معان قصد اي عبارت مورد نظر متكلم بوده و وي عرفيالفاظ و معان
باشد يا خير مربوط  ي او نيز مي نيز مراد جديآنها را داشته است، اما اين كه آيا همين معان

  . شود ي سخن و متن ميبه مرحله سوم فهم معناي
   :ي جديو يا داللت تصديق) ينهاي( كاشفه ي ظهور تصديق.3 .6

يابد كه سبب نيل  يز كالم دست م ايمتكلم بعد از فهم دو مرحله فوق، به داللت سوم
 كه انتقال آن ي نفس االمريو تا حد ممكن با نيت گوينده يا معن. شود يبه مراد متكلم م

كند كه  يدر اين مرحله، كالم داللت م. گردد ي كالم بوده نزديك مي القاي اصلي انگيزه
 خواننده و نيت   كالم مراد و مقصود متكلم بوده است و سخن بين شنونده و ياي عرفيمعن

 يا ي موجب  انبعاث و عكس العمل گفتاريپيوند. كند ييا نويسنده پيوند برقرار م گوينده و
. ايم جا است كه ما به ظهور تصديقي كاشفه رسيده در اين. گردد ي مخاطب ميكردار

گردد و اين كاركرد كالم آن گونه كه در  يعملكرد يا كاركرد سخن در اين جا آشكار م
از نيت مؤلف و مراد نفس ) 34(شود  ناميده مي) گفتار كنش(ناسي و هرمنوتيك  ش منظور
  .  او بريده و منقطع و البشرط نيستياالمر

 تقنين و يبه هر حال، در اين مرحله توجه به قرائن منفصله كالم به خصوص در فضا
 آن منقح كند و موضوع اعتبار فهم كتاب و سنت و تفسير  پيدا مييبه سزاي  تشريع اهميت

  .گردد يم
  
   



 و مباني فهم فقهي متون وحياني با معناشناسي و هرمنوتيك رابطه اصول فقه 

 

73
   : ارتباط مراحل فهم ظاهر كالم.4 .6

 يباشند و هر يك زمينه و بستر يمراحل سه گانه ظهور، جدا و مستقل از يكديگر نم
آيد و سپس  ي به دست ميابتدا فهم تصور.  فهم ظاهر استي بعدة به مرحليياب  دستيبرا

ها به كالم، به  ت و افزودن آن كه مربوط به احراز ظهور اسيمخاطب با تمسك به اصول
چه كالم بدون قرينه باشد و بافت جديدي بر تحقق  يابد و چنان يمرحله دوم ظهور دست م

  .  با هم يكي خواهند بودي و تصديقيكالم افزوده نشده باشد فهم تصور
 و فهم آن اجمال ندارد بلكه ي به مدلول يا ظهور تصديق در مرحله دوم، كالم نسبت

 يبه مراد متكلم صراحت ندارد و توأم با نوع ر است، اما چون كالم ظاهر نسبت نص يا ظاه
 ظاهر ي مخاطب اين ترديد وجود دارد كه آيا همين معناي هنوز برا،اجمال و ابهام است
زيرا اگر متكلم عادت بر سخن در يك فصل و تبيين .  باشد يا خير يمراد و نيت متكلم م

تواند با كلمات ديگر خود در زمان قبل  ييگر داشته باشد، م ديجزئيات و قراين آن در فصل
از همين رو مخاطب در اين مرحله .  خود را افاده نمايدي و واقعييا بعد از آن كالم مراد جد
رود و افزودن آن به  ي كه در احراز مراد متكلم به كار مي ديگرةبا تمسك به اصول عقالئي

رساند كه  ي از وضوح ميسازد و به حد يابهام خارج م را از اجمال و يكالم متكلم، مراد و
 اخير را ي عقال اين است كه معنيبنا. تواند به متكلم نسبت دهد و بدان عمل نمايد يم

  . توان وسيله عذر و احتجاج طرفين كالم قرار داد مي
باشد، در حوزه   ي تحصيل مرحله اول ظهور مد نظر فقها مي كه براي مباحثيتمام

 يگيرد كه در مقدمه مباحث الفاظ اصول، و قسمت  قرار ميي و  بويژه معناشناسياسشن  زبان
اما ابزار، اصول و قواعد عقالئيه . از آن در جميع كتب صرف، نحو، ادب و علم لغت آمده است

هاي گوينده و شنونده، بافت و بستر كالم كه در مرحله دوم و  و مباحث مربوط به ويژگي
ند، موضوع بحث الفاظ، حجيت ظواهر، مالزمات عقليه و تعادل و سوم داللت دخالت دار

دهند، اگر چه مباحث مزبور محصور در اين علم نيز  يتراجيح را در علم اصول تشكيل م
  . باشد ينم

  
   حجيت ظواهر.7

 شناخت نيت و مراد شارع ي اصول فقه از مباحث ظواهر و ظهورشناسيهدف اساس
نه فقط شارع بلكه انسان معمولي نيز ممكن است در بيان . دباش يمقدس و يا گوينده كالم م

 سلب ي از عقال نيز اين حق را از متكلم بشرياحد. ظاهر كالم خود را اراده نكرده باشد
اما از آن .  خالف ظاهر كالم خود را اراده كند، تا چه رسد به شارع مقدسياند كه معن نكرده

باشد،  ي و شارع مقدس مي فهم مراد و مقاصد كلمات بشري بستر اصلي ظاهريجا كه معان
اند و   ابتدا به بحث تشخيص ظواهر كالم قرآن و سنت پرداختهيبه ناچار دانشمندان اصول
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مراد و هدف آنان از حجيت . اند  ظهور، اعتبار و حجيت آن را دنبال كردهيپس از احراز قطع

، نيت واقعي و مقصود يمراد نفس االمر كالم همان ي ظاهريظهور اين بوده كه آيا معان
به آنها احتجاج نمايد و عذر مكلف  را قطع   استنادا كه شارع بتواند بيا شارع است، به گونه

 با اساساً.  بتواند عذر بياورد و خود را معذور بداردي ديگر عبد در مقابل موليكند و از سو
 عبوديت را به جا ي و فطرييفه عقلتوان وظ ي كلمات، آيا ميترتيب اثر دادن به فهم ظاهر

  . باشد يآورد؟ بحث حجيت ظواهر به دنبال اثبات همين امر م
 ي و اصطالحي متعدد لغوي معناي دارايالزم به ذكر است كه حجيت در علوم اسالم

 به خود گرفته و در مفاد حجيت يباشد، كما اين كه در فقه و اصول نيز تفاسير متعدد يم
  : ترين آن دو تعريف است  ابراز شده كه عمدهيمتعدد يظواهر، آرا

 آن چه صـالحيت احتجـاج متقابـل خداونـد و     ي يعن؛ كه در باال گفته شد ياول، تعريف 
 ي الهـ  ي از واقع احكام شرع    يدوم، آن چه كشف نوع    . مكلف يا متكلم و مخاطب داشته باشد      

عموم و خـصوص مـن       نسبت اين دو تعريف با يكديگر حكم         ،كند ييا مراد و منظور متكلم م     
  . باشد يوجه م

  
   و هرمنوتيك در دانش اصولي  جايگاه معناشناس.8

   : در اصول فقهي معناشناس.1.  8
 ي، يك مفهوم معناشناختي مدلول تصوري يعنيشناس       در اصول فقه، مرحله اول ظهور

. نشيند ين م به ذهي زبانيها گيري از شاخص آيد كه از عبارات و الفاظ با بهره يبه حساب م
، عاليم حقيقت و ي حرفي مانند بحث وضع، اقسام وضع، معنا؛ مباحث الفاظة مقدمبنابراين

 قرار يدر حوزه معناشناس) 1:، ج9و1: ج،29 و 32 و 31 و 30.. (مجاز و بحث مشتق
. زمره همين دانش قلمداد كرد را بايد در) 27(چنان كه مباحث الفاظ منطق  گيرد، هم يم

تواند آن  يدهد و م  معناشناختي به اصول فقه عمق بيشتري مييها اين جنبهبدون ترديد 
اما متأسفانه نه .  آن علم شوديرا در خارج از علم اصول تغذيه نمايد و باعث استغنا

اند و نه   داشتهي انتقال آن به محافل دانشگاهي بياني  مناسب برا،ياصوليين حوزو
البته . اند  پيدا كردهييافتن به مباحث اصول  دست ي صحيح براي راهيشناس  زبانيها بخش

 يها باشد و تالش ي عدم تعامل مطلق و داد و ستد بين حوزه و دانشگاه نمياين به معن
  .  به خصوص در چند دهه اخير صورت گرفته است كه باعث خوشحالي استيجزي

   : ارتباط هرمنوتيك و اصول فقه.2.  8
يه و مباحث ئه دوم و سوم ظهور به اصول و قواعد عقال به مرحليياب  دستياصوليين برا

، يشناس ، محيطيشناس  ، عرفيشناس  ي، هستيشناس  ، مخاطبيشناس  به متكلم مربوط
آورند كه عمده  ي مي زمان وصول كالم رويشناس   و زمان و مكاني تاريخيشناس  افق
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 در علم اصول فقه تشكيل مباحث الفاظ، حجيت ظواهر، مالزمات عقليه و تعادل و تراجيح را

مباحث فوق مستقيم يا غير مستقيم با عناوين ديگر در منظور شناسي و . دهد يم
  . باشد يهرمنوتيك كالسيك و جديد مطرح م

  حجيت ظهور بري از مباحث الفاظ اصول فقه و اكثر مبانيواضح است كه بسيار پر
از هرمنوتيك معاصر منطبق  يا  هرمنوتيك قديم كه هنوز بر شاخه گستردهي اساسيمبنا

 و ي امر، نهيا ، يا اشارهي، اطالقي، وضعيباشد و تمام مباحث الفاظ مانند مدلول عقل يم
  . گيرد ي قرار ميمفاهيم، عام، خاص و حجيت ظهور در حوزه هرمنوتيك بدين معن

 و اعتبار يظهورشناس : اعتبار ظواهر و هرمنوتيكي اساسيها فرض  پيش.1. 2. 8
 است كه به طور مستقيم از موضوعات مهم دانش ي اساسيها فرض  و پيشي مبانيآن دارا

  : گردد يها  اشاره م  از آنيباشد كه به برخ يهرمنوتيك م
ــ. 1. 1. 2. 8 تــرين  ي و بنيــادياز اساســ: ي و واقعــي نفــس االمــريوجــود معن
فـس   ن ي و حجيت ظهور، وجـود معنـ       ي مسلم اصوليين و فقها در ظهورشناس      يها فرض پيش
فـرض بـه     اين پيش . باشد ييا مراد و مقصود شارع و متكلم از متن و كالم م           ) واقعي (ياالمر

 در اسـتناد بـه آيـات و         ي در مباحث الفـاظ و مباحـث فقهـ         يمنزله بنيان تمام مطالب اصول    
يه در باب ظهورات و اعتبار آن، داير مـدار همـين پـيش              باشد و تمام اصول عقالئ     يروايات م 

اين پيش فرض فرو ريزد، به طور قطع مسير اجتهـاد و اسـتنباط دگرگـون                اگر  . فرض است 
  . خواهد شد

 ي اجماعي و مراد خداوند در آيات و روايات و امكان فهم آن، امريوجود نهفته معن
 يا اند و پاره  بر خالف آن اظهار نكردهي اصيل اسالمي از علمايبين مسلمانان بوده و احد

 و مراد ي به اختالف در نحوه صيد آن معني و فقهي، اصوليير، تفسي كالميها موارد نزاع
   19 .گردد يباز م

آن چه در بحث مقدمه الفاظ اصول فقه درباره وضع و اقسام آن آمده است، همه 
ييد آن جا كه بحث از جواز يا أباشد و اين ت ي الفاظ مي نفس االمريتصريح يا تاكيد معن

جا جان  زيرا در آن. باشد يتر م ك معنا است روشنعدم جواز استعمال لفظ در اكثر از ي
كند و مشكل بر اساس آن  ي و نيت مؤلف نمود پيدا مي نفس االمريمطلب، در وجود معنا

  ). 1:، ج9و  8 و 30(گردد  يحل م
 به نام هرمنوتيك جديد ي از هرمنوتيك غربيا چنان كه گذشت، امروزه شاخه

 كه از زمان نگارش آن فاصله ي به خصوص متونفرض مزبور را در تمام متون مكتوب پيش
  . اند  گذشته است مورد ترديد و انكار قرار دادهيطوالن

 مراد كالم در حوزه يله عدم امكان بازيابأ در مسي از اصوليين، مانند محقق قمي      برخ
و يا در باب در آميختن دو افق و تكيه بر ظهور واصل به شرط ) 29  و23(آيات و روايات 

اند، اما هرگز   به اين ديدگاه هرمنوتيك نزديك شدهيتا حدود) 4(حكايت از ظهور صادر 
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اند و معيار و  برنداشته   قرآن و روايات كه مراد و مقصود شارع استي نهاييدست از معنا

  .)23(اند  مند دانسته  دار و ضابطهياعتبار را در اين حوزه، معن
 در يكنون چون گذشته انديشمندان زياد است كه هم ايتوجه به اين نكته ضرور

 ي پاي نهايينيت مؤلف و معنا  وجود دارند كه بريغرب در مقابل اين نحله هرمنوتيك
 ،2. (»اند  كتاب و مقاله عليه ديدگاه نخست نوشتهيدر سده حاضر انبوه« نموده و يفشار
   .)590:ص

 عرصــه پــيش فــرض مهــم ديگــر در:  اعتبــار و حجيــتي داري معنــ.2. 1. 2. 8
 معنا است كه اصوليين و فقها آن        يمند  اعتبار و ضابطه   ي و حجيت ظواهر، دار    يظهورشناس

  . اند  مسلم و ثابت شده پنداشتهيرا امر
مند بودن   و ضابطهي، معناداري اصوليين قبل از قرن پانزدهم هجريدر ميان قدما

اند و  ت ظواهر نبوده به دنبال طرح اعتبار و اثبات حجييحجيت آن قدر مسلم بوده كه حت
 در حجيت صورت گرفت و تاكنون اصوليين خود را آسوده ينزاع) ق. ه( اگر در قرن يازدهم

  .  حجيت و اعتبار بوده استياساس معنادار اند، همه بر از آن نزاع نديده
در ) 28 و 2 و 6. (اند  كردهي اعتبار را نفيدار ي هرمنوتيك جديد معنيها       تمام شاخه

 اعتبار يداراكنند، قائل به معن ي مي متن پافشاري نهايي كه بر معني تمام دانشمندانمقابل
   .)2(باشند  ي آن ميو وجود ضابطه برا

ثير أ در هرمنوتيـك مـدرن، سـخن از تـ          :هـا  فـرض   امكان كنترل پيش   .3. 1. 2. 8
ويـل  أتبـه اعتقـاد گـادامر، ذهـن         . باشد يدر فهم متن م   ... ها و انتظارات   فرض   پيش يضرور

هـا،   يداور  اسـت از پـيش     يا بلكه مجموعه    نيست يخال ويل، پاك و  أدر آغاز ت  ) مفسر(كننده  
هـا،   ايـن باورهـا و كـنش      ].  امـروز  يافـق معنـاي   [ استوار به    يهاي  آغازين و خواست   يها فرض

ويل كننده، به گفته هوسرل، در حكم       أ ت ي ذهن يها ها و محدوديت   ها، ضابطه  مفاهيم و قاعده  
كند كـه بـا      ي م يويل را چنان بررس   أويل كننده همواره متن مورد ت     أت. اوست] انزيست جه [

حقيقت همين اسـت كـه گـادامر و      آيا واقعيت و .)نهما(همخوان باشد   ] زيست جهان [اين  
  پوپر به آن معتقدند؟ 

ها به طور ناآگاهانه يا آگاهانه در  فرض ثير پيشأحقيقت اين است كه اصوليين منكر ت
به نحو موجبه جزئيه نيستند، در عين حال معتقدند كه نه تنها   كتاب و سنتتاريخ فهم 

 از فقها و اصوليين در ي وجود دارد بلكه بسياريها و انتظارات ذهن فرض امكان كنترل پيش
روشن شدن اين حقيقت متوقف بر تفكيك . اند تاريخ اجتهاد در اين معنا موفق و توانا بوده

  . باشد ي از كتاب و سنت مي تفسير و استنباط احكام شرعويل،أظهورات در فرآيند ت
   يها در شناخت داللت تصور فرض كنترل پيش) الف

   و ين عرفـن، داشتن يك ذهـ به ذهيور ظهور تصورـ و خطيرحله داللت تصورـدر م
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ها  فرض  و پيشيكند و به ديگر معارف بشر ي با موضوع له الفاظ كفايت مي ارتكازيآشناي

به عنوان ... ي، علمي، فلسفي كالميداور عكس وجود هر نوع ذهنيت و پيش بر. ستنيازي ني
  . گردد ي ميآفت مهم فهم اين مرحله از ظهور تلق

 يها فرض وجود پيش) 30( يبسياري از دانشمندان از جمله مرحوم امام و فاضل نراق
در ) ره(امام . دخلط فهم به حساب مي آور   را در اين مرحله، آفتي و علمي و كالميفلسف

تر   و يا دقيقي رايج علوم فلسفيها  از دانشمندان ميان واژهيگاه برخ«: فرمايد ياين زمينه م
  ). 5: ص، 10(» ... خلط نمودهي عرفياز آن با معنا

   ي استعماليها در شناخت ظهور تصديق كنترل پيش فرض) ب
 و مشترك ين زبان كه از معلومات درويا  حساب شدهيها در اين مرحله، پيش فرض

ها يا عدم به  عدم تنقيح و تنظيم آن. ت گرفته بايد بهره گرفتأها نش بين تمام زبان
.  فهم اين مرحله از ظهور مؤثر استيياب  يا عدم دستيها در نادرست  صحيح آنيكارگير
  . ها است فرض  تنقيح اين نوع پيشي از مباحث الفاظ علم اصول فقه برايبسيار

 دخيل ي و چه ظني چه قطعيمرحله از ظهور، هيچ نوع معارف بشردر شناخت اين 
، نقش ي اساسيها فرض ها به عنوان پيش يه مشترك تمام زبانئ عقالينيست و تنها بناها

  . ها پاك نمايد كنند و فقيه بايد ذهن خود را از غير آن يايفا م
   كاشفه يها در شناخت ظهور تصديق كنترل پيش فرض) ج

در فرايند كشف .  را فرا بخواندي و غيرلفظيفقيه بايد تمام قراين لفظدر اين مرحله 
 و آن قسم از ي قطعي و تمام احكام عقليبوده عوامل بيرون   كه موضوع حجيتيظهور نهاي
 فقيه بايد دخالت كند و اين يها فرض  به عنوان پيش، استي و يقيني كه قطعيدانش بشر

  . ب استدخالت هم مقبول و هم مطلوب و هم واج
چه به عنوان قراين كشف  شود كه تمام آن يش تمام ما ي حجت بر فقيه در فتاويزمان

  . س برسدأها به ي اين ظهور دخالت دارند، جستجو و كسب نمايد و از يافتن بيش از آن
 نبايد در اين مرحله دخالت داده شود و فقيه نه تنها موظف به ي بشريمعارف ظن

چنان كه مدلول روايات  هم.  نمايديها خال ست ذهن خود را از آنها نيست، بلكه واجب ا آن
بنابراين، . رود ينهد و از دايره ذهن او در حين استنباط كنار م يضعيف معارض را كنار م

 مشخص و روشن  كما اين كه كامالً،ها در اين مرحله نيز وجود دارد فرض امكان كنترل پيش
 يبايد به عنوان پيش فرض در اين مرحله فراخواناست كه فقيه كدام دسته از معارف را 

  . نمايد
 مهـم و    يهـا   از مـالك   ي يكـ  : وجود زمينه فهم ظهور در عصر صـدور        .4. 1. 2. 8

تماميت اين مالك   . باشد ي موضوع حجيت ظواهر، ظهور عصر صدور آيات و روايات م          ياساس
ا اگـر گفتـه شـود        زيـر  ؛ به وجود زمينه فهـم ظهـور در عـصر شـارع دارد             ييا موضوع، بستگ  
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اند،  ، امكان فهم كلمات آن را نداشته      )ع(زبان و هم زمان و هم مكان معصومين         معاصران هم 

 ي بعـد  ي عـصرها  يهـا  بلكه فهم درست و دقيق ظاهر كلمات قرآن و سنت مربوط به انسان            
  . باشد يترين مالك حجيت ظهور، قابل اثبات نم است، مهم

 يباشد و مدعا ياجتهاد و حجيت قرآن و سنت م از اصول مسلم يا وجود چنين زمينه
  . باشد ي نمي و فقهي مورد قبول هيچ دانشمند اصوليا  نبودن چنين زمينهيخالف آن، يعن

 افق صدور و بستر و بافت فرهنگي و كشف ظهور يامكان بازساز. 5. 1. 2. 8
ور  است و آن درك و كشف ظهي ضروريفرض ديگر  اثبات حجيت ظهور پيشيراب: صادر

 صدور كالم و افق و يفقيه بايد بتواند فضا. باشد يآيات و روايات در زمان صدور كالم م
اين پيش فرض از .  كنديبستر و بافت فرهنگي محاوره معصوم و نزول آيات را بازساز

  .باشد ي بودن فهم فقها ميترين مقدمات اعتبار ظهور و دين مهم
 مورد ي فهم فقهيت، باالخص در وادامروزه اين پيش فرض درباره فهم قرآن و سن

 ي بودن فتاويبايد توجه داشت كه با انكار اين مقدمه، قدس. باشد يانكار هرمنوتيك جديد م
  . بندد يبر م  ها رخت  بودن آنيفقها و دين

 ي افق مؤلف و همخوانيويل را بازسازأ در تييگانه كار اساس«هرمنوتيك كالسيك 
 به يياب دست« در مقابل هرمنوتيك جديد، .)590: ،ص2( »كند ي ميمخاطب با آن افق تلق

 و يا حداكثر .)574 :صن، هما(» داند ي و اصيل سخن و گوينده را ناممكن ميافق اصل
گردد كه  يادغام م] لحظه وصول[دو افق زمانه نگارش متن و زمانه حاضر «: معتقد است

  .)572: صن، هما (»  از آن نيستيگريز
 افق زمان يها معتقد به امكان بازساز  آنيليين و فقها، تمامبه جز اندكي از اصو

 و فقها در فرايند استنباط احكام يني اصوليها  از تالشيگوينده هستند و قسمت زياد
 اگرچه ؛شود ي زمان نزول آيات و صدور روايات مي افق و فضاي در واقع صرف بازسازيشرع

توجه به اقدامات آنان در اين امر . باشند يمدر توفيق و نيل به هدف خود با يكديگر متفاوت 
  : سازد ياين ادعا را روشن م
  به ظهور آيات و روايات در افق صدور و سنتيياب  دستي و فقها برايمحققين اصول

اول، به كشف : دهند ي انجام داده و مي خطاب، سه كار عمده و اساسيحاكم بر عصر القا 
 ي تاريخيپردازند، دوم، اقدام به بررس يها م  زبان و مشترك فهم ظهور در تماميقواعد كل

كنند، و در مرحله سوم، به  ي كالم در افق صدور مي و تاريخيشناس   و جامعهيشناس  انسان
 اين سه اقدام .نشينند ي كالم در پرتو زمان و مكان در افق وصول و زمان مخاطب ميبررس

 يشارع از آيات و روايات تلق  نظور و نيت به ميياب  دستي برايهرمنوتيكرا بايد سه فرآيند 
  . نمود
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عـالوه بـر    :  از اصول فقه با هرمنوتيـك      ي قسمت ي در همسان  ي مالحظات .2. 2. 8

چه درباره ارتباط اصول فقه و هرمنوتيك مطرح شد، نكات مهم ذيل جايگـاه هرمنوتيـك           آن
  . نمايد يرا در دانش مزبور بيشتر روشن م

 از طـرح    ي دانشمندان اصول  يهدف اساس :  اصول فقه  ي هدف هرمنوتيك  .1. 2. 2. 8
مباحث مربوط به كتاب و سنت اعم از مباحث الفاظ، مالزمات عقليه، غيرمـستقالت عقليـه،             

 آيـات و  ي به مراد شـارع و مالزمـات عقلـ    يياب تعادل و تراجيح، قطع و حجيت ظواهر، دست       
 قطـع بـر عهـده شـارع         يتاحاديث است كه يا از باب حجيت ظواهر و يا به خاطر حجيت ذا             

  .  گذارند يم
نمايد كه از صرف مباحث كيفيت داللت  ي را ملزم مي، دانشمند اصولياين هدف اساس
 آن در مقدمه يها دهد و گونه ي را تشكيل مي الفاظ كه معناشناسيزبان و ساختار زبان

 ي و مباني و هرمنوتيكيمباحث الفاظ اصول آمده است، پا را فراتر نهد و به مباحث تفسير
  . آن وارد گردد

 به دنبـال هـدف      ي دانشمند اصول  :ي به تمام سطوح معناي    ي توجه اصول  .2. 2. 2. 8
كنـد، بلكـه بـه       ي كتاب و سنت، تنها به ظواهر كتاب و سنت بسنده نم           ياش از بررس   ياساس

نظـر دارد، و در     ) 15 ( بـاطن  ي و حت  أ خالف ظواهر، اشاره، تطبيق، منش     يتمام سطوح معناي  
 در الحاق اين قبيل مفاهيم به ظواهر رخ         ي بين دانشمندان اصول   ي منظر، اختالفات زياد   اين

  . داده است
 كه در سراسر مباحث الفاظ و مالزمات عقليه و تعادل و يطوالن       اين مباحث عميق و

باشد،  ي نمي و معناشناسيتراجيح آمده است، هرگز مربوط به مباحث دستگاه داللت زبان
  . باشد ي آن علم مي براي و مبناسازي و هرمنوتيكيفرآيند تفسيربلكه يك 

 يگيـر  يپـ :  يا نيت گوينـده    ي مراحل اجتهاد در دريافت ظهور نهاي      .3. 2. 2. 8
 ي است تا رسيدن به ظهور نهاي      ي و ساختار زبان   ي كه محصول مباحث معناشناس    يظهور بدو 

باشـد، از    ير اجتهـاد مـ     مراحـل دشـوا    ي كه موضوع حجيت ظهور است، مستلزم ط       يو قطع 
 و در   ي قراين، در ميـان آيـات و روايـات و ادلـه لبـ              يجمله جستجو تا حد يأس يا يقين برا       

  . باشد ي انضمام و دفع تعارض يا ترجيح م- در صورت يافتن قراين -مرحله دوم 
 و دستگاه داللت زبان يشناس ، هرگز مربوط به دانش معنايا اين فرايند دو مرحله

  . باشد ي آن مي براي و مبناسازيبلكه يك فرآيند تفسيرباشد،  ينم
 همـه ظـواهر در يـك    ياز نظر دانشمند اصـول  : اختالف در ظاهر و اظهر  .4. 2. 2. 8
اند و بر همين اساس اختالف        شده ي اظهر تلق  ي ظاهر و برخ   ي برخ بنابراينباشند،   يسطح نم 

 ي امـر  ي و اصـول   ي فقهـ  يهـا  در تشخيص ظواهر بين فقها و اصـوليين در فرآينـد اسـتدالل            
بـر     با ديگران در ادلـه كتـاب و سـنت          ي شيخ انصار  ي طوالن يها باشد، نزاع  يپذيرفته شده م  
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 مباحث اصول ايشان بر سـر اسـتظهارات      ي جا ي در جا  ياصل برائت و اختالفات امام با نائين      
 بر ايـن    يشن، همه شاهد رو   ي نائين ي خود و بر عليه مبان     يآيات و روايات در استدالل بر مبان      

  . مطلب هستند
همه اصوليين اين امـر     :  مشروط بودن اخذ ظواهر در فرآيند استنباط       .5. 2. 2. 8

 پذيرفته نيست و    ي از هر كس   ي استنباط احكام شرع   يدانند كه اخذ به ظهور برا      يرا مسلم م  
 يتواننـد در واد    ي مـ  يتنهـا كـسان   . باشد ي بر اين سخن م    ينفس مباحث اصول، دليل روشن    

 اخذ ظواهر را بدانند و در       ي به ظاهر تمسك نمايند كه قادر باشند فرآيند اصول         يام شرع احك
البته اين حرف بدان معنا نيست كه توده مـردم          .  آن فرايند مسلط باشند    يعمل نيز به اجرا   

حق استفاده كردن از ظواهر آيات و روايات را ندارد، زيرا مقصد قرآن و روايات فقط استنباط     
 قرآن  يمقصد اساس « بيان داشتند،    - رحمه اهللا    -باشد، بلكه چنان چه امام       ينماحكام شرع   
  . دهد ي از آن را تشكيل مي جزئي كه احكام فقه؛)193: ص، 11(»   استيانسان ساز

تمييز بين محكم و متشابه، مجمل و مبـين،         :  اقسام جمالت  ي بازشناس .6. 2. 2. 8
بر عهده علم اصـول     ) 13 (يه به اعتراف زركش   عام و خاص، مطلق و مقيد، ناسخ و منسوخ ك         

 ظهور و چه مقـدار از ظهـور اسـت، و از    ياست و اين كه كدام آيه و روايت، نص و كدام دارا        
هـا از يكـديگر كـه وجهـه همـت              ايـن  يتر به دست آوردن معيار و اصـول بازشناسـ          آن مهم 

 و  ييك بحث تفسير  باشد، بلكه    ي نم ي و معناشناس  ي است، يك بحث لفظ    يدانشمندان اصول 
  . باشد ي اين دانش مي براي و مبناسازيهرمنوتيك

 رد اسـتدالل يـا     ي يك دانشمند اصول فقه بـرا      يگاه : تخطئه فهم ظاهر   .7. 2. 2. 8
 پرداختـه و خدشـه   ييا كالم   از آيه يا روايت   ي ديگر به تخطئه فهم و     ي دانشمند اصول  يمبان

دهد كـه نـه تنهـا        ياين نشان م  . كنند ي تمام م  »  صاحبه يهذا تفسير بما اليرض    «يرا با ادعا  
 مستلزم عمل تفسير كتاب و سنت هست، بلكه در خود دانش اصـول              يفرآيند استنباط فقه  

  . باشد ينيز مملو از تفسير متون م
اگر چه در اين : باشد، اين است كه ينكته آخر كه در پايان مطالب الزم به تذكر م

 هرمنوتيك غرب به يها  نشانيالفاظ اصول فقه و برخ بين مباحث يتنظير و تشبيه مقاله
عمل آمد، اما بايد بدين امر توجه داشت كه خاستگاه هرمنوتيك در غرب، متون مقدس 

تالش . ها راه فاصله دارد با قرآن كريم فرسنگ   در آن ديار بوده است كه در حقيقتيمذهب
 شدن آن كتب يبشر آن متون ريشه در تحريف و يهرمنوتيك جديد در تقدس زداي

 خاص و ي و كتاب مقدس قرآن در نزد اصوليين، معناي كه وحي دارد، در حاليآسمان
 بودن و تحريف اين كتاب ي به بشري آن، احديرغم زبان بشر ي دارد و عليا جايگاه ويژه
 و ي و فلسفي كالميها  هرمنوتيك غرب با بستر انديشهي بستر فلسفثانياً. اعتقاد ندارد

 شده است تفاوت يمباحث الفاظ اصول فقه در شيعه كه در حكمت متعاليه متجلتفسير و 
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 پيرامون فهم ي در داوريغفلت از اين دو امر، امروزه سبب مغالطات فراوان.  دارديفراوان
  . دانشمندان فقه و اصول گرديده استي و اصوليفقه

   
  يگير  نتيجه.9

 از يا  دانش فقه با شاخه ازيا دهد كه قسمت عمده ين چه گذشت، نشان مآ   
 دارد، همخوان يداران زياد هرمنوتيك كالسيك و نئوكالسيك كه امروزه در غرب طرف

 بوده و همه مربوط به ي از مباحث هرمنوتيكيباشد و اين ادعا كه دانش اصول فقه خال يم
ن  چويقرَباشد و شايد بتوان در ميان ف ي، ناتمام و به دور از حقيقت م استيمعناشناس

  .  اثبات اين ادعا را پيدا نموديها اند، زمينه اسماعيليه و ظاهرگرايان كه در ظهور افراط كرده
...) گادامر و( آن منحصر در هرمنوتيك جديد يواضح است كه بحث هرمنوتيك و مبان پر
اساس آن به دانشمندان اصول فقه نسبت غفلت از دانش تفسير متن و  باشد تا بتوان بر ينم

  .ك دادهرمنوتي
د اين است كه توجه آي يمباحث گذشته به دست ماز  كه ينتيجه مهم ديگر

 علميه افزون بر اين كه عظمت كار يها  اصول فقه حوزهيانديشمندان به مباحث هرمنوتيك
 دو قشر ي در فهم زبان حوزه و نزديكيدهد، عامل ي و اجتهاد را به آنان نشان ميفقه

 و ي حوزوي گفتگو بين انديشمندان اسالمي برايا شايسته بوده و بستر ي و حوزويدانشگاه
 نه ينمايد و از طرف ديگر، توجه حوزويان به مباحث هرمنوتيك ي را فراهم ميمتفكران غرب

  . تنها مطلوب، بلكه يك ضرورت است
  

  سپاسگزاري
دانم مراتب سپاس و تشكر خود را نثار استاد فرزانه  در پايان مقاله بر خود فرض مي

  زبانشناسياهللا يارمحمدي استاد گرامي بخش زبانهاي خارجي و   آقاي دكتر لطفجناب
ايشان با كمال بزرگواري و تواضع . دانشگاه شيراز و عضو پيوسته فرهنگستان علوم بنمايم

گذاشتند و از هر نوع  عالمانه وقت و مكتوبات خود را در انجام بايسته تحقيق در اختيارم
روحي و (لطف و توجه خاص خداوند و خشنودي قلب امام عصر . دي دريغ نورزيدنيراهنما

  . دانم و آرزومندم را تنها مزد شايسته براي آن فرهيخته مي)  فداههقدمتراب مارواحي ل
  

  ها يادداشت
اين علم، قواعد و اصول و .  استي و از مقدمات مهم اجتهاد فقهي از علوم حوزوياصول فقه يك. 1

 به كار گرفته يدهد كه در عمليات استنباط احكام شرع ي و نقد قرار ميرا مورد بررس  يمسايل
 تشكيل ي كتاب و متون رواييشناس يمباحث الفاظ و معنرا  از اين دانش يقسمت مهم. شود يم
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 ي زبان عربي است كه مختص به قرآن و روايات و حتيدهد كه مشتمل بر مباحث عام و كل يم
  ). 1 :، ج9. رك( جريان دارد ها باشد، بلكه در تمام زبان ينم
يه، م حقيقت و مجاز، اصول لفظيه عقالئ و وضع، عالييدر اين مباحث از نحوه ارتباط الفاظ و معان. 2
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 يو معن» ظهور صادر« نخست را يمعن. باشد ي شده است كه با فهم نخست متفاوت ميديگر
. تعبير نمود»  يفهم عصر«توان از ظهور واصل به  يم. اند  كردهيگذار نام»  ظهور واصل« را يامروز

  ). 8 و 7. رك(
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يابي  البته محقق قمي و پيروان وي اگرچه معني نهايي و نفس االمري را انكار نكرده، اما دست. 19 

اند كه فهم دين عصري است و ظهور واصل  ي هرگز نتيجه نگرفتهاند؛ ول  را غير ممكن دانسته به آن
مالك است، بلكه دست از آن معني بر نداشته و دنبال راهي براي نزديك شدن به آن معني نفس 

  ). 23(اند  ها را اعتبار بخشيده اند و از طريق اثبات حجيت ظن مطلق به آن راه االمري بوده
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