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 چکیده
 هرمناوتیی   یهاا گیریجهت در بنیادین یهاچرخش. است تفسیر دانش و فهم فن هرمنوتیک

 دارای هرمنوتیاک  کلا   طور به. گرفت نظر در آن برای جامع  تعریف نتوان تا است شده سبب
ثابات االا     یمتن معنا یبرا یککالس یاعام  یکهرمنوت .است فلسف  و عام، خاص وییردر سه

 یمعناا  ماتن لووماا    ، فلساف  یاک هرمنوت ۀدر منظوما  اما ،کشف مراد مؤلف است  است و در پ
نادارد.   یبرتار  یگریکدام بر دیچاست که ه ینامحدود یق حق یهافهم یدارا زیرا ،ندارد  ثابت

 یفیار   با مبحث الفاظ در اصول فقه دارد. بارعی،، مباان   یی ارتباط نود یککالس یکهرمنوت
دانش درک و  هرمنوتیک است.  تعارضات فراوان یاسالم دارا یعلما یدبا عقا  فلسف یکهرمنوت
ابهام، نقص  ی به دل یون ین. اوانیرپذیرندموضوع خود تفس یعتاست که برحسب طب  فهم متون

از مباحاث   یاشااخه   متاون حقاوا   یرتفسا  ین،دارند. بناابرا  یازن یرگذار به تفسو سیوت اانون
امار   یان از ا یاو ن  شود. اانون اساس از آن بحث م  حقوا یکهرمنوت ی است که ذ یکهرمنوت
 نگهبان شوراینگهبان است.  یشورا یژۀکار و 89اص   ی ذ  اانون اساس یر. تفسیستمستثنا ن
از  استفاده با اساس  اانون تفسیر مقام در که است حقوا  -فقه  هایگرایش با اانون  مرجع 
 هاای یشگاذار اسات. لاذا آن دساته از گارا     ااانون  ۀکشاف اراد   در پا  یع اصول فقه ش دانش
 اما ،ندانگهبان یشورا یریتفس یبا آرا یاب ااب  ارز ندمتن معتقد بتثا یکه به معنا یی هرمنوت
 یشاورا  یریتفس یاتدر نظر ی عتقاد دارد، جاا متن از تغییر فهم ااب  بهکه   فلسف یکهرمنوت

 نگهبان ندارد.
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 مقدمه
مجلا،   یعنا  -اوال  واضا  آن   زیارا  ،برخاوردار اسات   یایاژه و یات از اهم  اساسا  اانون یرتفس

 یاز اعتباار برابار    اساسا ااانون  باا ماتن     اساسا  ااانون  یرتفس یا نو ثا  اصوال  موات -مؤسسان
 و حقاوق  فالسافۀ  توجاه  کاه  اسات  مهم  از جمله مباحث اساس  اانون تفسیربرخوردار است. 
 باه  مختلف یهازمان در که است فرایندیمنولۀ و به جلب خود به را اساس  حقوق اندیشمندان

 یحشاناخت صاح   یر. تفسا اسات  کرده جلوگیری معضالت و انحرافات از و بخشیده هویت اانون
ود بار الفااظ و توااف در    ما سو و جیکاز  یقتحقو الب  یفتحر ینچالش ب. اانون است یمعنا

ساوق   یرتفسا   منطقا  یهاا اعتدال و ضابطهحد  یافتندر  ی جودانان را به چارهگذشته، حقوق
بااز    خود را در اواعاد حقاوا   یجا یری،تفسرهگذر است که میاتب مختلف  یناست. از اداده 
 اند.  کرده

 ۀفان مساتق ، در حاوز    و داناش  یک منولۀبه است توانسته اخیر ارن چند ط  هرمنوتیک
 در را خاود  دساتاوردهای  یساتم آنیه پ، از اارن ب  ژهیوکند؛ به یداپ اییژهو یگاهجا یتفیر بشر

 و داده سارایت ...  و هنار  الهیاات،  حقاوق،  ادبیات، فلسفه، همچون بشری دانش یهاحوزه دیگر
 و فهام  فان  هرمنوتیاک  موضوع. استکرده  ایجاد هاعرصه آن در را نوین  هایبحث و هاپرسش
 جاام   و واحاد  تعریاف  یاک  فاااد  آن ثمباح گستردگ  و تنوع سبب به اما است، تفسیر دانش
 گیاری جهات  در کاه  بنیادین و جدی یهاچرخش همچنین،. باشد همگان ابول مورد که است

 اسات،  پیوساته  وااوع  به هرمنوتیک تاریخ ط  مایۀ آندرون و وظایف به نگاه نوع و هرمنوتیی 
 .است زده رام آن برای متعارض گاه و متفاوت اهداف
 رفتهرفته اما داشت، کاربرد مقدس کتاب تفسیر و الهیات حوزۀ در تیکهرمنو امر، ابتدای در

 برحساب  کاه  اسات  متاون   فهم و درک دانش هرمنوتیک. گرفت شی  مستق  دانش  منولۀبه
اجماال، ابهاام، نقاص، سایوت و      یا  باه دل  نیاو  ین. ااوان یرپذیرندتفسا  ،موضاوع خاود   طبیعت

و باه طاور     متاون حقاوا   یرتفسا  ین،رند. بناابرا دا یازن یربه تفس یندهمسال  آ نیردنین بیشپ
. اسات   حقاوا  یاک هرمنوت دانش موضوعاست که  یکاز مباحث هرمنوت یاشاخه ،خاص، اانون
 نتایج باشد داشته توجه هرمنوتیک هایگرایش از یککدام به اینیه به بسته حقوا  هرمنوتیک
 .دهدم  دست به حقوا  متن تفسیر از متفاوت  حقوا 

روش و  یرنااگو  یرهار مرجا  تفسا    نگهبان است. یشورا یهایژهاز کارو  انون اساسا تفسیر
  ابهاام از ساند حقاوا    رفا   باه  متادولویی  آن فنون و روش با و کندم  اختیارخاص را  یمتد
 البتاه  و متعدد روییردهای زمینه این در .نیست امر مستثنا این از نیو نگهبان شورایپردازد. م 

 در همچناان  و اسات  حقاوا   هرمنوتیاک  ها،آن ترینمهم جمله از است که هشد ابراز متفاوت 
 .  رودم  شمار بهاانون  یرتفس زمینۀ در موجود روییردهای تریناصل  زمرۀ
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 تحلیا   و تطبیا   لاذا  است، بوده و زنده پویا علم  تاریخ گذر در هرمنوتیک علم که از آنجا
 ایاران  حقاوا   نظاام  ادبیاات  در دانش این توسعۀ هب تواندم  علم این با نگهبان شورای روییرد
 حفا   یعنا   آن موضاوع  اهمیت دلی  به اساس  اانون تفسیر همچنین،. کند ایشایسته کمک
 تفسایری  آرای تحلیا   لاذا . گیارد  شای   روش بهتارین  با بایستم  فردی یهاو آزادی حقوق
 آرا، ایان  بررسا   ضمن تا کندم  فراهم را امیان این هرمنوتیک مباحث پرتو در نگهبان شورای
 باه  صاحیح  متادولویی  منولاۀ باه  تفسیر امر در هرمنوتیی  روییردهای امتیازات و مثبت نیات
 بتواند که اساس  اانون پویای حال عین در و مندنظام دای ،. تفسیر شود تجویو نگهبان شورای

 و ااوا  باین  اختالفاات  از کاه  است مهم  بسیار امر باشد، در تطاب  اساس  اانون روح و هدف با
 زماان   مسائله  یان ا شاود. ما   اساسا   اانون سری  تغییرات مان  و کندم  جلوگیری معضالت
 ایجااد  کشور در عمل  بستبن اساس ، اانون اصول از اصل  در ابهام دلی  به که یابدم  اهمیت
 و اعتبار از س اسا اانون تفسیر بنابراین،. باشد خطر معرض در مردم یهاآزادی و حقوق یا شده

 تحریاف  و انحاراف  از اجارا  بستر در را اساس  اانون هم بتواند تا است برخوردار ممتاز جایگاه 
 .کند پیشگیری مدیریت  عال  سطح در مشیالت بروز از صحیح تفسیر با هم و حف 

 ایاران  اسالم  جمهوری اساس  اانون رسم  مفسر منولۀبه نگهبان شورای تفسیری روییرد
 تطبیقا ،  تحقیا   ایان  از مقصاود . کارد  بررسا   حقاوا   هرمنوتیاک  پرتاو  در تاوان م  نیورا 

 ااانون  تفسایر  در نگهباان  شورای آنچه با است حقوا  هرمنوتیک روییرد نسبت کردنمشخص
 نظریاات  عملا   و علما   نقاد  امیاان پژوهش  ینا همچنین، .است داده ارار نظر مطمح اساس 
، فاراهم  تفسیر بر حاکم اواعد و اصول تبیین واسطۀبهو  مشخص چارچوب  در را نگهبان شورای
 حقاوق  در ضاروری  اماری  اساس  اانون تفسیر اواعد و اصول تعیین و استخراج درواا . کندم 

 ساوی  از و دهدم  شی  را اساس  اانون تفسیر هنجاری چارچوب سو یک از زیرا است، اساس 
 بساتر  در درواا . است اساس  اانون از نادرست و خودسرانه تفاسیر مقاب  در جدی مانع  دیگر
 .شودم  نمایان  اانون اساس تفاسیر نادرست  یا  است که درست اصول این

 آیا که است این خاص طور به هستیم آن پاسخ پ  در مقاله این در که اصل  سؤال بنابراین
 اساسا   ااانون  از نگهباان  شاورای  تفسایری  آرای باا  مساتق   دانش  منولۀبه هرمنوتیک میان

 ایان  توانم  هرمنوتیی  هایگرایش از یککدام با مثبت، پاسخ صورت در دارد؟ وجود ارتباط 
 است؟ ی هاحوزه چه در ارتباط این اساسا  و کرد برارار را ارتباط

 یان مختلاف ا  هاای گارایش  و پرداخت هرمنوتیک مفهوم به باید ابتدا پاسخ به رسیدن برای
و  شیعه فقه اصول علم که آنجا از .)مبحث نخست(کرد  بررس  آن پردازانیهنظر یددانش را از د

 یاربسا   موضاوع  یاث است، از ح ین متون د  کشف معان یبرا یهانمبحث الفاظ که از ابوار فق
 مشاخص  را اسالم عقیدت  و هرمنوتیک مبان  میان نسبت بایداست؛  یی مباحث هرمنوت یهشب
 داناش  در مساتق   ایشااخه  منولۀبه را حقوا  هرمنوتیک بایدها این زا پ، .(دوم)مبحث کرد 
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 در را زبان نقش و شناخت باید را حقوا  هرمنوتیک مختلف یهاشاخه. کرد ارزیاب  هرمنوتیک
 نگهبان روییرد شورای باید ارزیاب  مقام در نیو یاندر پا .)مبحث سوم( کرد تحلی  اانون  متون
 .(چهارم)مبحث  کرد تحلی  هرمنوتیک دانش پرتو در را

 اابا   یهاپژوهش نگهبان یشورا یرتفاس ینۀزم در که است ضروری پایان در نیته این ذکر
 مختلاف  میاتاب  باا  شورا روییرد تطبی  مذکور یهاپژوهش منته . است گرفته شی  تقدیری
 حاضار  پژوهش رو این از .است آزاد علم  تحقی  و تاریخ  اللفظ ،تحت میاتب از اعم تفسیری

 ایکاه مسائله   حقاوا   هرمنوتیاک  تبیاین  ویاژه باه . اسات  یناوآور  یدارا تطبیا ،  موضوع در
 صاورت  باه  پژوهش روش. افوایدم  موضوع اهمیت به است، حقوق و فلسفه علومای رشتهمیان

 باه  فلسافه  داناش  از گارفتن وام ضمن نخست ثمباح در که ایگونهبه. است توصیف  -تحلیل 
 از پا،  نیاو  ادامه در .است شده تبیین حقوا  هرمنوتیک مبان  و پرداخته هرمنوتیک توصیف
 ایان  تحلی  ضمن است شده سع  نهاد، این حیات ط  نگهبان شورای شدۀاراله تفاسیر مطالعۀ
 از برخا   یون مصداقمنولۀ به و پرداخته حقوا  نوتیکهرم مباحث با تفاسیر این تطبی  به آرا،
 . گیرد ارار نقد بوتۀو در  شود تشریح هاآن

 

 فهم روش منزلۀبه هرمنوتیک
 هرمنااولین فعاا  از لفاا  یااناساات. ا یونااان در اصاا   (Hermeneutics)هرمنوتیااک  لفاا 

(Hermeneuein)، هرمنیا  اسم و تفسیرکردن معن  به(Hermenia )شاده  أخاذ  تفسیر معن  به 
 باه  کاه  یاباد م  تغییر هرمنوتیک به متأخر هایزمان در نیو اصطالح این مصدری عبارت. است
 باه  التین، زبان در ( کهInwood, 1997: 385است ) رموی پیام یک تفسیر یا بیان تأوی ، معنای

 آیاین و  یرتفسا  یر،ه به تعبوای ینا فارس ، زبان در .شود م ی تبد (Hermeneutica) هرمنوتییا
 .است شده ترجمه مقدس تفسیر

 مساائلۀ تاارینمهاام و نخسااتین مقاادس، متااون مخصوصااا  متااون، بااا هرمنوتیااک رابطااۀ
 بناابراین، . شاود ما   آغااز  ایودیاان  پیاام  از او تبیاین  و تفسایر  و هرم، با که است هرمنوتیک
توجه باه   .(8: 1091ی، )کربا شودم  آغاز مقدس متون تأوی  از روش، یک منولۀبه هرمنوتیک

 یالدیداشت. تاا اارن هفادهم ما     یاریرواج بس یح متفیران مس یانکتاب مقدس در م یرتفس
بار آن نهااده    یکدهد و نام هرمنوت ی از دانش را تشی  خاص ۀمنظم و مرتبط که شاخ  مباحث

 شده باشد، وجود ندارد.
 معارف  منولاۀ به وایه این از که دانندم  کس  نخستین را (Donn Hauer) هاور دان معموال 

 هرمنوتیاک  منولۀبه کتاب  تألیف با میالدی، 1011 سال در وی. کرد استفاده دانش از ایشاخه
 روش از ،(Hermeneutica sacra sire methodus exponendarum sacrom litterarum)ادسا   
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 اماا  شد،م  استفاده ادیم زمان از ،هرمنوتیک مفهوم بنابراین،. آورد میان به سخن متون تفسیر
 . است مدرنیته دوران به مرتبط و نوظهور ایپدیده خاص، دانش از ایشاخه منولۀبه

پا، از آن   و داشات  اارار  مقدس کتاب تفسیر و الهیات حوزۀ در هرمنوتیک امر، ابتدای در
 دیگر، عبارت به. دارد ردکارب انسان  علوم مختلف هایرشته در امروزه اما شد، ادبیات حوزۀ وارد
 :Smith, 1985گیارد ) ما   اارار  داناش  این حیطۀ در انسان  علوم مختلف مسال  تفسیر و فهم

 متنا  . داد ارالاه  آن درخصاوص  واحد اینظریه نتوان تا است شده سبب گستردگ  همین (.10
 محا   علما   نه و عامیانه بسیار نه است، آن فهم چگونگ  متوجه هرمنوتیک اصل  پرسش که

 اابا   و تفسایرپذیر  چندپهلو، اش،محتوای  شرایط و طبیعتبرحسب  که است متن  بلیه است،
 برحساب ... و  فلسافه  حقاوق،  عرفاان،  ادبیاات،  هنار،  هاای حوزه از یک هر در پ، است؛ تأوی 
 کاه  هرمنوتیک اصل  پرسش حال. آیدم  وجود به متون  چنین حوزه، همان خاص هایویژگ 
 متاون   چنین تفسیر و فهم روش و ضابطه که است این نهفته، مخاطب و گوینده بیان فاصلۀ در

 باه  که متون  فهم خدمت در است دانش  هرمنوتیک بنابراین، .(110 :1078طاهری، ) چیست؟
 ایان  باه  مختلف هایدیدگاه و روییردها است الزم مطلب، تفهیم برای. دارد یازن تبیین و تفسیر
 .شود  دای ارزیاب  تفسیری شاخۀ
 

 عام معنایدر  هرمنوتیک
 Friedrich Dani) مااخر  شاالیر  فاردریش ، 18 و 19 اارن  ماتیلم  و متأله نام با عام هرمنوتیک

Ernst Schleier macher, 1768-1834) یشمنااد خااوبراساااس طاارح نظااام یاساات. و ینااار 
قاوق  ح و  شناسا متون مقدس، زبان یرتفس یعن آن،   از خاستگاه سنت یکدرخصوص هرمنوت

 تاا  المروهاا،  این از یک هر در تفسیر علم. کندم  بنا فهمعام  یۀنظر یکو از آن  شود خارج م
 ،(Kant, 1724-1805) کانات  از تأثیرپاذیری  باا  شالیر مااخر  اما بود، متفاوت شالیر ماخر از اب 

کارد  را در مفهوم فاهمه محدود  یکفهم مرتبط دانست و هرمنوت  را به معض  کل یراواعد تفس
(Mueller, 1986: 9.) بخشو وحدت یراواعد تفس یسازییسانبا  کرداعالم  یمعنا که و ینبه ا  

را  یاک اواعاد هرمنوت  تاوان  بدون آنیه به متون و موضوعات مربوط شاود، ما   یریبه تنوع تفس
 کرد.  یجادا

 یهاا هرمنوتیاک  از کثرتا   وی، زماان  در کاه  گویاد م  شالیر ماخر استدالل، همین پ  از
 در مقاب  عام هرمنوتیک به دادنشی  هرمنوتیک، از او مقصود آنیه حال و دارد وجود تخصص 
 یاک تین یان و ا( schleier macher, 1959: 79) است (The art of understanding) فهم تینیک

 یان ا ین،. همچنا کناد  ما  یسار را م یراست که امیان فهم و وصول به تفسا  یط مشتم  بر شرا
. یهنار  یاثر یامقدس   کتاب یاباشد   حقوا یاست، حال متن سند یی خود در ذات  یکتین
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مخاطاب در   ساازد،  را ما  یاجملاه  یسانده، نو یاا  یندهکه گو  زمان ی،و نظربه  یف،توص ینبا ا
 .1: دهاد  درواا  دو کار انجام م یاتعمل ینو با ا کند آن جمله و آن تفیر رخنه م یساختارها
 هرمنوتیاک  این با درواا . (Technical)  فن یکهرمنوت .2 ؛(Gramatical)ی دستور یکهرمنوت
 باه  رسایدن  یبارا  کلیادی  منولۀزبان به این خصوص در. آیدم  دست به فهم که است دوسویه
 1(.109: 1078 ، )بهرام کندم  عم  گوینده فهم

کاار   حوزه اسات کاه   ینا یشمنداند یگر( دWilhelm Dilthey, 1833-1911) دیلتای ویلهام
 دیلتاای، . کارد  متمرکاو  مؤلاف  نیات  و اثر معنای رابطۀ شناخت بر هرمنوتیک ینۀخود را در زم

 کاار  اداماۀ  را، خاود  کاار  اعتباار  ایان  به و بود( شالیر ماخر مستقیم)شاگرد  بُک اگوست شاگرد
 گذارییانبن  در پ (Neo. Kantians) نئوکانت  فیلسوف منولۀبه دیلتای. دانستم  شالیر ماخر

 منولاۀ باه  یاک علام هرمنوت  یلتاای، د یاک است. در هرمنوت  علوم انسان یبرا  شناسروش  نوع
علام، داناش مضابوط     یان شاده اسات. او در ا    معرفا   علاوم انساان   یبرا  شناختروش یمبنا
 یان را دارا باود. در ا   تماام علاوم انساان    یمبنا ارارگرفتن بارا  یتکه صالح دید را م یادین بن
را   علما   تنها در صورت یلتاید زیرا کند، بحث م فهم  ذهن یاناز جر یکنوتعلم هرم یف،تعر

بار نسابت     مبتنا  یراهبارد  یا  که موضاوع شاناخت آن از طر   آورد م  در شمار علوم انسان
 .(119 :1077)پاالمر،   شاود  فهام  اابا   ماا  یو فهام بارا   یانو ب  زندگ یاتجربه  یانمند منظام

بود کاه   بر این نظرو  دانست م  علوم انسان  کام  و همگان  شناسرا روش یکهرمنوت دیلتای
 تفسایر  را او  روانا   تا زندگ برد م یانخود و مؤلف را از م یانم یخ و تار  زمان ۀمفسر، فاصل

و متن اسات و از مشاارکت    ینهمعنا همواره در زم یگر،به عبارت د .(107 :1073ی، )احمد کند
 2.شود م لف حاص ؤم  زندگ ۀمفسر در تجرب

 از دیلتاای . اسات  متفااوت  شاالیر مااخر   هرمنوتیاک  باا  جهاات   از دیلتای هرمنوتیک البته
 :1070 یوتاون، )ن کرد عدول کرد،م  محدود ذهن و متن و زبان شناخت به را فهم که دیدگاه 

فقط به  یلتاید یک. هرمنوتگیرد م را دربر یخ تار هاییدهتمام پد یکاز نظر او هرمنوت .(191
را  شاود  ما  یاان کاه در زباان ب    ذهن هایو فرایند  زندگ ۀبلیه ک  تجرب کند، تن توجه نمم

باه طارز    تواناد  آن است که هر ک، م ی تأو ینظر برا ینا یجداند. نتام  یکگاه هرمنوتعرصه
 است.  درون یاتاز وااع  که ناش یداثر سخن بگو یقتاز حق یمعنادار

 
 

                                                           
1. See: Schleiermacher, Hermenutics and criticism and other writing, Translated and edited by andrew 

Bowie, cambridge university press, 1998. 

2. See: Dilthey, wilhelm. Gesamelte schriften. 14 vol, Gottingen: vandenhoeck and Ruprecht, 1913-1967, 

Vols, I. XIII reissued stuttgart: B.G. Teubner 1958. 



 939   ...و حقوقی هرمنوتیک میان نسبت بررسی

 فلسفی هرمنوتیک
  هایدگر دیدارشناسانۀپ هرمنوتیک. 1

 مرحلاۀ  وارد آلماان   متفیران از یی  ،(Martin Heidegger, 1889-1970) هایدگر با هرمنوتیک
 Being and) زماناه  و هست  خویش، تاریخ  اثر در او. شودم  خود تاریخ  دوران در جدیدی

Time)،  و  یخدر تاار تمام و کماال   بندیمیان بر که گذاشت بنیان را ضدذهن  هرمنوتیک نوع
نگااه او باه   ، زیارا  دانسات   فلساف  یاک مبادأ هرمنوت  تاوان  را ما  یادگر . هاکند م یدزمان تأک
 یکو هرمنوت یدارشناس که پد ی است، تا جا شناسانهیدارپد یۀو از زاو  کامال  فلسف یکهرمنوت

دانااد  ماا یااکهرمنوت یااا  فلسااف  هااا را باادفهمآن یاااننهااادن میوو تما پناادارد ماا ییاا را 
(Heidegger, 1962: 61 .)یآرا یتاحادود  یدبا یراو، ناگو یی هرمنوت یبه آرا ی ن یبرا ین،بنابرا 

 .شود  بررس یواو ن  فلسف
 معناای  وجاوی جسات  در کاه  اسات  ایفلسافه  حقیق ، که فلسفۀ است بر این نظر هایدگر

از آن  یادگر )هانسان  ا وجود پدیدارشناسانۀ تحلی  با تنها وجوجست این. باشد (Being) هست 
 .اسات  هرمنوتیی  تحلیل  حال، در عین که است پذیرامیان( کندم  تعبیر( Dasein) ینبه دازا
 وجودی ساختار کردن فهم ااب  و آشیار در پ  که انسان  وجود پدیدارشناسانۀ تحلی  بنابراین،

 یادگر ها  فلساف  یاک هرمنوت در طور کلا   به (.Ibid: 487دارد ) نام هرمنوتیک دانش است، آن
 پردازیم:م  هاآن به که دارد وجود اصل چند عنصر 
 اسات،  فرافین  نوع  فهم و است فهم کلید دازاین هایدگر، دیدگاه از: فهمپیش و فهم( الف
(. دروااا ،  111 :1077)گاادامر،   افیندفرام  هایشامیان در را خود فهم، تحصی  با دازاین زیرا

خوانناده و اثار غلباه     یاان م  زمان ۀبر فاصل یستن یازیلذا ن ،هر انسان است یوجود ۀفهم نحو
 خااص  وجاودی  امیاان  گیرد، صورت که فهم  هر و دتعل  دار یشبه زمان خو  شود. هر انسان

 فهام پیش مسئلۀ به ادامه در وی .(108 :1090 ی،شاهرودین )حساست  شده محق  که اوست
 1سااختار پیش بر مسبوق تفسیری و فهم هر او، نظر از. کند ره مساختار داشتن فهم( اشایش)پ

باودن  یخ ب( تار ؛(107 :1093  ،)واعظ شودنم  حاص  فهمیشبدون پ یریتفس یچاست و ه
 آنجاا  از و اسات  تااریخ   ذاتا  موجودی مندبودن،نبه جهت زما یندازا یدگر،ها یدگاهانسان: از د

. نادارد  رهاای   از آن و دارد نیاو  را خود ویژۀ تاریخ دارد، را دخو ویژۀ زمان  ظرف دازاین هر که
 داخ  مؤلف تاریخ در تواندنم  و اوست خاص مندیتاریخ و تاریخ  دنیای با سازگار تنها او فهم
 تاریخش بهتر، فهم سایۀ در و کندم  فهم و زندگ  اشتاریخ  خویشتن در همواره مفسر. شود
 یصادا » ،« هسات  ۀخانا »زبان را  یدگرج( زبان: ها ؛(13 :1092امر، )گادکند م  سازیبهینه را

                                                           
 .دریافتیشو پ دیدیشپ داشت،یشاست: پ یهسه ال یفهم دارا ساختاریشپ یدگر،از نظر ها .1
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 ااادر  را انساان  زدنحارف  فقط» :است بر این نظراو  داند؛ ها مفهم ۀعام هم ۀو واسط « هست
 تارین نودیاک  زباان . اسات  انساان  زناد ما   حارف  که  انسان تا زمان .«که انسان باشد سازدم 

ماتن را   یرمتأخر خود، تفس یدر آرا که یطور (. به110 :1073 احمدی،) «است انسان همسایۀ
 تریونان  یونانیان، از خواهمم »: نویسدم  باره این در وی. داندم  متن هایگفتهنا کردنآشیار
 کاواری، )ما   «آشیار ساازم  بگویند توانستندنم  یا نگفته متن در هاآن که را آنچه یعن . باشم
نیسات   االا   ماتن  حقیقات  و او نیت و مؤلف برای ارزش  بر اینیه وهعال هایدگر .(111 :1070
 در ایان . دارد نیاو  را گذشاتگان  متون بر خود درونیات تحمی  اصد( 110 :1079 گران،یخته)ر

اگار    ک اوست حتا اارزشمند است مفسر و ادر آنچه و ندارند ارزش  هیچ مؤلف و متن صورت،
 از درسات  هایفهم میان گذاریارزش برای مالک  هایدگر، آرای در اینیه ویژهنادرست باشد. به

 نسابت  در را تفسایری  هار  زیارا  گراست،نسب  فردی یدگرها طور کل ، به. ندارد وجود نادرست
 .سنجندم  آن دهندۀاراله خاص ذهن
 

 گادامر دیالکتیکی هرمنوتیک .2
 Hans) گاادامر  گاذاری کارده اسات،   یاه پا را فلسف  هرمنوتیک اصل  مبان  که هایدگر از پ،

Georg Gadamer, 1900-2002 )در را گاادامر  تاأثیر . بخشاید  اساتحیام  را آن او، بورگ شاگرد 
 باه  فلساف ،  هرمنوتیاک  کاه  طاوری به . دانست هایدگر از بیش باید ح  به فلسف  هرمنوتیک

 فرعا   عناوان  او اینیاه  ژهویبه. دارد اشاره فهم از گادامر توصیف به مشخصا  کلمه، دای  معنای
 « فلساف  یاک عناصار هرمنوت »را  (Truth and method) «روش و حقیقات » اثارش  تارین مهام 
 .یدبرگو

 نگرش  چنین و ندارد شناسانهروش نگاه  هرمنوتیک به نسبت هایدگر، همچون نیو گادامر
 متصاف  بودن فلسف به را آن من که هرمنوتیی »: گویدم  باره در این وی. شماردم  مردود را
 یفتوصا  درصادد  تنهاا  هرمنوتیک این اساسا . نیست تبیین یا تفسیر در جدیدی روش کنم،م 
افتاده اسات.    درواا  چه اتفاا شود، متقاعدکننده حاص  م یرینیته است که هر جا تفس ینا

 «شود پردازییهدر عم  فهم اعمال شود، نظر یدکه با ای باب مهارت فن که در یستهدف آن ن
(Gadamer, 1976: 3.) کردتوجه  یربه نیات ز یداز منظر گادامر با یکهرمنوت  بررس یبرا: 

 ۀشای  آشیارشاد   یررو، تفس یناست و از ا یرگادامر، فهم همان تفس یدگاهآنیه از د نخست
 یان از ا ی و رهاا  اسات  (Prejudiceداوری )یشمتوااف بار پا     اسات. هار فهما     هرگونه فهم

هاا در سااخت فهام    یداوریشادر کاه پا  است آن بر این نظر یین است. وممیرها غیداوریشپ
 گاادامر،  ناود  فهام  روش آنیاه  دوم .(180 :1077 ی،)احماد  نیساتند  سهیم هایند، داورایمسه

 طارف  دو خوانناده  و ماتن  اسات  بر این نظر او. دارد نام دیالیتیی  روش که است خاص روش 
 مح  را سخنش و دیگری طرف، هر که است وااع  زمان  وگوگفت یک و هستند وگوگفت یک
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 رسامیت  باه  کاامال   اسات،  نظارش  مخالف حت  و مغایر که را آنچه باشد داشته آمادگ  و بداند
به اصد مؤلاف توجاه    توان و فهم متن نه م یراست که از نظر گادامر، در تفس ین. سوم اشناسد

 ۀهما  اسات  بر این نظار  یدارد. و  سدر فهم متن نقش اسا یومفسر ن زیراکرد و نه صرف متن؛ 
کاه مؤلاف از آن    یاباد  دست م یق که دارد به حقا  و مفسر با اطالعات یستنود مؤلف ن ی حقا
اصد مؤلف است  زکه فراتر ا کند را از متن استخراج م یق بوده است. درواا  مفسر حقا خبر ب
 مؤلاف  اصاد  که بفهمد را چیوی همان تواندنم  مفسر اساسا  آنیه چهارم .(91 :1091 نصری،)

 ناوع  هار . اسات  برخاوردار  خود خاص ذهنیت از که دارد ارار دیگری مواعیت در وی زیرا بوده،
 فهام  به او، ذهنیت و مفسر فرهنگ  و تاریخ  شرایط. گیردم  صورت خاص مواعیت  در فهم 
 منادی تاریخ آن و گادامر اندیشۀ عناصر ترینمحوری از این. بخشدم  ایویژه شی  متن، از وی
 وی نظار  از است، زیرا نهفته تأوی  و فهم بطن در تاریخ، تأثیر و تاریخ به داشتنتعل . است فهم
 یان پانجم ا  1.کندم  یاد تاریخ روح اساس  سرشت منولۀبه او از و است تاریخ  موجودی انسان

 2هاای اف  تعداد به یعن است.  ینامحدود یق حق یهافهم یاست که از منظر گادامر، متن دارا
 یقتا  حق یمتن واحد، دارا یعن از متن واحد وجود دارد.  یق فهم حق -که نامحدودند-موجود 
 یشاود و دارا  یا  را دارد که باه تعاداد نامحادود تأو    یتاابل ینا  هر متن ین،. بنابرایستواحد ن

وجاود   یتتیثر و نسبدر فهم متن واحد،  ترتیب،ینها نامحدودند. بداف  زیراباشد،  ی تیثر معنا
 توان داست که نم بر این نظر یدانست. و گرا گادامر را نسب توان م خصوص یندارد و در هم

 یگاری باا د   هر افق یراز ،ها برشمردفهم یررا برتر از سا  کرد و فهم یمتعدد داور یرتفاس یانم
 یق ما به طر ییمست بگوا  کاف: »گوید م بارهین ا در ی. ویستبرتر ن یکیچاست و ه یودر تما

از فهم اثر خاود کاامال     یوسهم مؤلف را ن  او حت (.Gadamer, op.cit: 297) «فهمیم متفاوت م
او  یراز مفساران ماتن اسات و تفسا     ییا  مؤلف  ی،و نظربه  زیرا داند، ها مفهم یگرسن  دهم

. پ، اصد یستندملوم ناز او  یتبه تبع یگرندارد و مفسران د یبرتر یچه یر،تفاس یگرنسبت به د
امار مناتج    ین(. ا12 :1090ی، شاهرودین )حسباشد  ندهکنییندر عم  فهم تع تواند مؤلف نم

وجاود نادارد و باه     یواحاد  یقات حق زیرا ،است وابسته به فرد یریمتغ یقتاست که حق ینبه ا
 بود. ی اال  به حقا توان تعداد افراد م

 
 

                                                           
1. See: Gadamer, Hans. George, Truth and me thod, Continum, Newyork, 1994, 275-288. 

اسات، پا،    یی هرمناوت  یت مواع یفرد دارا هرکه . از آنجا نامد خواننده را اف  م یی هرمنوت یتگادامر، مواع .2

خاود اسات، افا  او هماواره در حاال       هایداورییشاف  است و چون هر فرد همواره در حال آزمودن پ یدارا

 .دهد نسبت م یچهاصطالح را به هوسرل و ن ینا یشینۀپ ی،است و ثبات ندارد. و یریگو شی  ییرتغ
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 و اصول فقه هرمنوتیک
 تاا  آیاد  ما  یاه مفص  است که باه کماک فق   مباحث دارای و گسترده دانش  قهف اصول امروزه

 شارع   احیاام  آوردن دسات  باه  بارای  کاه  اسات  اواعادی  فقاه  اصولاحیام شرع را فهم کند. 
  علام اصاول فقاه، اواعاد آلا      یگار، به عبارت د .(11 :1078 ی،)بجنورد است شده آماده فرع 
 کننادۀ یاان ب یاا  یارد اارار گ   فرعا   تنباط احیام کلاس یرکه ممین است در مس است یو ابوار
اارار   یعلوم دساتور  ۀحوز دراصول فقه  لذا .(11ق:  1111 ین ،)خم باشد میلف ل عم یفۀوظ
 .گیرد م

 ایان  از ماتن  معناای  تعیین. است اال  متن معنای تعیین به خود عام معنای در هرمنوتیک
 بارای  روش ارالاۀ  دنباال  به همواره عام، نوتیکهرم به االالن است، لذا مؤلف مراد همان دیدگاه
 یاا  گویناده  ماراد  هماان  را ماتن  معنای اندیشمندان نیو فقه اصول در. اندمؤلف مراد به رسیدن
 تاا  ابتدا از متن که است آن متن یک معنای تعیین از کل ، منظور طور به. دانندم  آن نویسندۀ
. کند تغییر شرایط شدنعوض با معنا آن که تنیس گونهآن و دارد مشخص  زمان، معنای انتهای
 ایان  .(117 :1081صالح ، عرب) است کرده اصد آن را ابتدا از گوینده که است همان معنا این
 دیادگاه  از اسات، زیارا   متعاارض ، اسات  معتقاد  معناا  سایالیت  باه  که فلسف  هرمنوتیک با امر

 متفاوت، هافرهن  تغییر و احوال و اوضاع شرایط، تغییر برحسب معنا تعیین فلسف  هرمنوتیک
 کشاف  لووم و متن معنای بودنمتعین. است جوهری و اصی  معنای یک فااد متن و بود خواهد
 کاه  دانناد م  مسلم  امر را امر این و است اصولیین همۀ ابول مورد کالم، ظاهر از متیلم ارادۀ
 مؤلاف  ماراد  هماان  کاه  بود متن نبنیادی و متعین معنای پ  در باید ضرورتا  تفاهم و تفهیم در

 اباراز  تیاوین   شایوۀ  باه  یاا  را خاود  مقاصدها انسان گویدم  باره این در اصفهان  محق . است
 مقاصد ابراز در توسعه الفاظ، وض  از غایت و غرض بنابراین،. الفاظ استعمال طری  از یا کنندم 
 مطلا   طارز  باه  الفااظ  در وضاعیه  علقاۀ  اعتباار  و جعا   رو ایان  از. است استفاده و افاده برای
 .(120 :1071،اصفهان محق  ) بود خواهد لغو نیند، حاص  را مذکور غایت که ایگونهبه

 ظااهر  حجیات  کاه  آنجا از گفت باید فقه اصول و( کالسیک) عام هرمنوتیک میان رابطۀ در
 اسااس  و هشاالود ، اصاول   بحث یک منولۀبه ظاهر حجیت و است تفسیر اصل  پشتوانۀ و اساس
 اصول علم توانم  و است نودیک بسیار هرمنوتیک مباحث به کند،م  ریویپ  را تفسیر دانش
 و شاارع  ماراد  فهم در شارع عصر در معنای  اف  بازسازی. دانست هرمنوتیک مباحث زمرۀ در را

 و اخرما  شالیر جمله از کالسیک هرمنوتیک پیروان رو این از. بود خواهد مؤثر العادهفوق متیلم
 را تفسایر  در اساسا   کاار  یگاناه  و دانناد ما   ماتن  شناخت اساس را مؤلف نیت کشف دیلتای،
 مباحاث  در نیاو  دیگر سوی از. کنندم  تلق  اف  آن با مخاطب خوان هم و مؤلف اف  بازسازی
 نظار  از عرفا ،  ذهان  یهابرداشت بر متی  عرف  فهم الظهور،اصالۀ ویژهبه فقه، در لفظیه اصول
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 شاود ما   محساوب  کلماات  الفااظ  ظاواهر  اثباات  و شاناخت  مهام  مناب  از یی  اصولیین مامت
 .(212: 1093بجنوردی، موسوی)

 داللت دستگاه به است، آمده اصول علم الفاظ مباحث در آنچه که نظرند این بر ایعده البته
 مباحاث  باه  اساتناد  اماا  هرمنوتیک، و تفسیر دانش نه شودم  مربوط معناشناس  دانش و زبان

 اسات؛  هرمنوتیاک  داناش  از غفلات  اسات،  هرمنوتیی  بحث که جای  در زبان داللت و ساختار
 نه رسد،م  ثمر به است مفسر عم  که فهمیدن و تفسیر با زبان داللت که موضوع این از غفلت
 باه  صارف  نگااه  منظر از کالم این دیگر، عبارت به .(02: 1071 مجتهد شبستری،) خود به خود
 پشاتوانۀ اصال    و اسااس  ظهاور،  حجیات  کاه  جهت آن از اما پذیرش، ااب  است کالم  ظهور،
 . است نودیک هرمنوتیک مباحث به، است تفسیر
 در فقاه  اصاول  با کالسیک هرمنوتیک اساسا  که گرفت نظر در باید نیو را نیته این پایان در
 و فنا   تفسایر  روش دو تفسایر  بارای  مااخر  شاالیر  مثاال،  بارای . اسات  متفااوت  شناس روش
 میاان  زماان   فاصالۀ  کاردن طا  ، روش ویژۀ این کار درواا  که دادم  پیشنهاد را شناخت روان

 باه  بتواناد  تا دهد ارار زیستهم  مؤلف که شرایط  در را خود مخاطب تا است مؤلف و مخاطب
 باه  اماا  شاود، م  الشت مؤلف مراد به رسیدن برای تماما  فقه اصول مباحث در. برسد اصل  فهم
 تجربۀ مؤلف و -است ماخر شالیر مدنظر که گونهآن-شناخت  روان تفسیر از ذکری رسدم  نظر
درباارۀ  ، مؤلاف  شرایط در ارارگرفتن و زیست  تجربۀ بر این، امیان عالوه. نیست مفسر درون در

 .است غیرممین و غریب امری، متعال خداوند سخنان
 

 حقوقی هرمنوتیک
 Legal)  متاون حقاوا   ۀاست که به مطالع یارشته (Legal Hermenutics) حقوا  رمنوتیکه

text)  آن منجار شاود   یحقاوق میتاوب و معناا    هاای ینهدر زم  تا به آگاه پردازدم (Craig, 

  در متاون حقاوا   یراواعاد تفسا   ۀدانش که به پاژوهش درباار   ینا ۀدرواا  سابق (.484 :1998
حقوق در دو مفهوم  یک. هرمنوتگردد بازم ین ه و تأم  در متون مقدس دبه مطالع 1پردازد، م

 .خواهیم کرد  بررسرا است که در ادامه آن  ی عام و خاص مورد تحل
 

 عام معنایدر  حقوقی هرمنوتیک .1
در  یشاتر کاه ب  ییارد رو یان متن اسات. ا  یکشف محتوا یبه معنا  حقوا یکعام هرمنوت تعبیر

                                                           
 یاک هرمنوت ۀدر حاوز   اطاالق و اساساا  چاه متنا      به چه متنا   باره که متن حقوا یندر ا یشترب ۀمطالع یبرا. 1

 ,Leyh, Gregry. Leagal Hermeneutics: History, Theory, and practiceر.ک: شاود  مطالعاه ما    حقاوا 

university of california press, 1992, P: IX. 
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از  یار تعب یان ا ۀتوجه دارد. ساابق  یلتایساکسون مصطلح است، به افیار ددانان انگلوحقوق یانم
 حالات  باه  حقاوق  کاه  زماان  ایان  در. گرددبازم  روم امپراتور یانهم ۀبه دور  حقوا یکهرمنوت

 و اادیم   متاون  اجارای  و ترجماه  و مقابله و حف  با تا داشت وظیفه مفسر بود،نوشته درآمده 
آن  درآمادن  نگارش به میان و زمان از که کند فراخوان معاصری شرایط به را آن حقوق، سنت 
 .(211 :1099 ی ،دور است )آاا یاربس

 ۀگانه و مجموعالواح دوازده یعن -  در زمان دو اانون روم  حقوا یکهرمنوت یواا  الگودر
کاه   کارد اعاالم   البا یناوان ینپ، از تدو  ،امپراتور روم شرا زیرا یافت،مجال بروز  -ینینیوست
و واضا  ااانون    یمجر یندهکه در آ  و نه کسان اندیناوان یکه اکنون مجر ی هانه آن ک،یچه

 یررا به حوزه راه دهناد و تفسا   یناوان ینبر ا  حقوا یرتفس یتصور انشا توانند خواهند بود، نم
 و ااضا   کاار  بیا ترت یان باه ا  (.Grondin, 1994کارد )   تلق ییسانرا  یناوان یفو تحر یناوان

 هماین . باه  کناد  یرنه آنیاه آن را تفسا   کند، رعایت را آن و بداند را اانون که شد آن دانحقوق
 .بود تفسیر هرگونه از فراتر اانون مرجعیت دلی 
. کارد  ضاروری  را ااوانین  تفسیر امر مردم، حقوا  مناسبات وزمان  یطگذر زمان شرا در اما
 اصالح به اوانین، گرامری و دستوری شرح طری  از هاروش اعانو با مفسران تا شد سبب امر این
 باا  و یافتناد  ظهاور  شناس لغت در کسوت ابتدا اضات که بود ینجابپردازند. در ا یناوان یکتئور
دادناد   اارار  هادف  را اوانین اصالت حقوا ، هرمنوتیک طری  از حقوا  هایزمینه کردنمالیم
 از آن وسایلۀ به تا بود ایشیوه معنا در این هرمنوتیک واا ،در .(70 :1083یاسری،  و عید)پورس
در اارن   (Glassators)ین پابرجا بماند. با ظهور میتب شاارح   شود و متن اانون  نگاهبان سنت

 آن پا   در دوره ایان  داناان حقوق آمد. یدپد یرامر تفس کامال  متفاوت در هاییشچهاردهم، گرا
 .کار گیرند به را خود زمان جامعۀ با مناسب اواعد روم، حقوق متون به توجه با که بودند
 بود اینجا در. رفت فراتر ادب  تفسیر از و یافت گسترش تفسیر هاینظریه رنسان، دوران در
 اصاد  عقلا ،  منشاأ  اانون، روح پوشیده، معنای نظیر را اصطالحات  هرمنوتیک، دانانحقوق که

 ماتن  فهام  برای تیمیل  کارکردی رهیافت این در منوتیکهر. افوودند حقوق دانش به را مقنن
 را حقاوا   متاون  بالغات  علم و تاریخ و شناس زبان نظیر های دانش دستیاری به یعن  داشت؛
 .(210 :1099 ی ،)آاا کردم  تفسیر
. رسایم ما   کالدیناوس  مارتین جان هایاندیشه به حقوا  هرمنوتیک در هجدهم، ارن در

 از. کارد م  تعبیر نوشتار یا گفتار از اعم اول، یک کام  فهم به دستیاب  به ار تفسیر کالدینوس
 را مؤلاف  مقصاد  کاه  اسات  آن اول صاورت  رسد،م  کام  فهم به صورت دو به مفسر وی، نظر

 و گاذار ااانون  مشاترک  عقالنیات  باه  آن از کالدینوس که است چیوی آن دوم صورت و دریابد
 عقلا   سااختارهای  براسااس  کناد، م  وض  آنچه گذاراانون وی، نظر به یعن . بردم  نام مفسر
 مضامون  عقالنیات  لاذا . شاود ما   نایا   متن فهم به اواعد همین براساس نیو مفسر پ، است،
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 چنا   به را اانون اصل  موضوع تواندم  است و مفسر اانون مفسر و اانون واض  میان مشترک
 متاون  تفسیر در ادب  نقد و شناس زبان شناس ،پدیدار مث  علوم  نیو، دوران این از پ،. آورد

 اداماه  در که داشت ادامه فلسف  هرمنوتیک پیدایش و بیستم ارن تا روند این. شد وارد حقوا 
 .پردازیمم  آن به

 

 خاص معنایدر  حقوقی هرمنوتیک .2
 گاادامر  یافتاۀ تیاما   یاک هرمنوت ینداست که برآ  فهم یۀخاص، نظر  حقوا یکهرمنوت تعبیر

  حقاوا  یاک را باه هرمنوت  و روش یقات حقباه ناام   از کتاب مشهور خاود    است. گادامر بخش
براسااس   یاد با  علاوم انساان   یاک اسات کاه کا  هرمنوت    بر این نظار  یاختصاص داده است. و

و   حقاوا  یاک مورد اعاالم کارد کاه هرمنوت    ینشود و در ا یبازساز ین و د  حقوا یکهرمنوت
گادامر علات   (.Gadamer, 2001: 311دهد ) دست م را به  نسانعلوم ا یرسا  وااع یالگو ین د
را باه ذات ااانون     کاسات  یان . هرچند که او اداند را نقصان اانون م  حقوا یکبه هرمنوت یازن

 یاسو در ا یربه ناگو  انسان یتکه وااع داند اانون را از آن جهت نااص م کند، اما منتسب نم
  (.Ibid: 318) به نص اانون اکتفا کرد توان نم یناص است و بنابرانا  مند حقوابا جهان ااعده

باه اصاد    یاد نبا یرتفسا  یگادامر، برا یدگاهاشاره شد، در د یشینکه در مباحث پ طورهمان
را از متن استخراج  یق حقا تواند و مفسر م یستنود مؤلف ن ی حقا ۀهمزیرا  کرد،مؤلف توجه 

از  یار غ یط و شارا  یات جاا کاه مفسار در مواع   ناز آ ینهمچن کند که فراتر از اصد مؤلف است.
 یو هاای برداشات یشو پا  هاا فارض یشبر پا   که مبتن یمؤلف ارار دارد، اساسا  فهم و یتمواع
  حقاوا  یکگادامر، مفسر، در هرمنوت یدۀبه عق خصوص ینمتفاوت از مؤلف است. در هم است،

خاود را باا ااانون     هاای یشهتا اند کند بلیه تالش م یست،ن یشتندرصدد انطباق موضوع با خو
. یسات خودسارانه ن  کناد،  معاصر منتق  ما  یازکه اانون را به ن  ااض یرتفس یعن دهد.  ی تطب
  را گادامر، وساطت حقوا ینرا به زمان حاضر منتق  کند. ا  حقوا یدۀتا ا کند تالش م  ااض
خاود   میاان   یطر جهاان و شارا  آن است که باا ماتن د    در پ  ااض یا. درواا  مفسر خواند م

اصا  انطبااق    منولۀامر که به ینا .(219همان: ) کند تفسیر فعل  یتبرخورد و متن را در مواع
 بناابراین، . کند را از مؤلف به متن منتق  م یکگادامر وجود دارد، مرکو ثق  هرمنوت یشۀاند در
 ماتن  مفسر است، گادامر  فلسف هایاندیشه از متأثر که خاص معنای در حقوا  هرمنوتیک در

 متن یک تفسیر در است، اانون به مقید اجتماع، از دیگری عنصر هر مانند اینیه ضمن حقوا ،
 را آن حاضار،  حاال  مناسابات  و شارایط  باا  و دهاد م  انطباق فعل  مواعیت در را متن حقوا ،
 .کندم  تفسیر
 پا   در -اسات  بوده اانون  واض مقصود که گونهآن- حوزه این دیگر اندیشمندان مقاب ، در
 Emilio) بت  امیلیو. هستند متن یا لف  صحیح معنای و تصدی  شناسای  برای منطق  کشف
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Betti )هرش و ایتالیای  حقوا  مورخ (Hirsch E.D )ناوع  ایان  بانیاان  از امرییاای   پردازنظریه 
 جریاان  در شکااو  ناه  و نگرناد ما   تفسایری  روش مثاباۀ باه  هرمنوتیاک  باه  هاآن 1.اندگرایش
 عملا   اواعادی  طالب هرمنوتیی ، شناخت روش سنت از پیروی به درواا . فهم شناس هست 
 از درسات  تأویا   باه  اعتباربخشایدن  بارای  منطا   ناوع   یاا نادرسات،   از درسات  تمییو برای

 .  اندنادرست
 نظر به. شودم  سنجیده تأوی  صحت یا اعتبار آن با که داندم  معیاری را مؤلف نیت هرش

 اضااوت  بارای  معیااری  هایچ  پا،  کند،م  تغییر عبارت  معنای که باشد این بر اعتقاد اگر وی
 بلیاه  نیسات،  هرمناوتیی   ایمسئله مفسر و مؤلف میان تاریخ  فاصلۀ پرکردن لذا. ندارد وجود
 تعیاین  بارای  احتمااالت  حسااب  حت  و حال شرح و منطق  تحلی  از تواندم  هرمنوتیک علم

(. 72 :1077 پاالمر، )بماناد   بااا   لغت علم همچنان اما کند، استفاده خوب به معنا ترینمحتم 
 و ادبا   تفسایر  همچاون  ماتن  باه  مقیاد  نظرهاای  باه  حقاوا   تفسایر  در هرمنوتیک نوع این

 و شاده  خل  گذشته در معن  که است اینها آن همۀ مشترک وجه. شودم  منته  اصدگرای 
: 1082 جعفاری، )اسات  ( ااانون )ماتن   تاریخ  پیشینۀ یا متن عبارات در آن کشف مفسر، کار
 نظیار  تااریخ   جساتجوی  باه  اانون معن  کشف برای و است تاریخ  نظرها این روییرد .(121

 .زندم  دست مذاکرات مشروح به مراجعه
 

 اساسی قانون تفسیر در نگهبان شورای رویکرد بررسی
ۀ روزان  ندگزرا که مردم در   تواند تمام مساللج باشد، نم سنو نیته ی گذار هر اندازه دااانون

فهمانادن مقصاود او    یبرا  گاه یون  اانون یهاکند. عبارت ین بیشرو هستند پهخود با آن روب
را  یدیهر روز ممین است مسال  جد  اجتماع یاترفت تمدن و مقتضیشعالوه، پبه یسترسا ن

 اماری  تفسایر  شارایط   چناین  درمطارح نباوده اسات.     به وجود آورد که در زمان وض  اانون
 ,Garner) اانون یک  معن یصکشف و تشخ یندفرا یاعبارت است از هنر  یر. تفسی استضرور

 ااعاده  آن تفسایر  را حقوا  گسترۀ ااعدۀ و درست معنای تعیین دیگر، عبارتبه (. 420 :2004
 .(239 :1077، یان)کاتوز گویند

 شایوۀ  از اساسا   ااانون  اصاالح  یاا  تغییار . نیسات  مساتثن   امار  ایان  از نیو اساس  اانون
 نسابت  اساسا   ااانون  ثباات  زیارا  اسات،  برخاوردار  اوانین تغییر یا اصالح به نسبت دشوارتری

 اادرت  فسااد  و تبااه   باه  اساس  اانون نصوص از عدول. دارد بیشتری ضرورت اوانین سایر به
 بارای  مناساب   زمیناۀ  اساسا ،  ااانون  لاصاو  کلیات  دیگار،  طارف  از شود.م  منجر جامعه در

                                                           
 .ک:ر زمینه این در بیشتر مطالعۀبرای . 1

Emilio Betti, "On A General Theory of Interpretation: The Raison d'etre of Hermeneutics", The American 
Journal of Jurisprudence, 1987. 
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 بسیاری اهمیت از اساس  اانون االتباعالزم رسم  تفسیر آورد، بنابراینم  فراهم منااشات بروز
 است. برخوردار
 پایش  در تفسایر  در کاه  روییاردی  باه  صریح طور به معموال  اساس  اانون تفسیری مراج 

 به توجه با ثان ، در و نیست مترتب آن بر خاص   حقوا اثر اوال  زیرا کنند،م ن اشاره گیرند،م 
 و دارند مقتض  شی  به میاتب همۀ از برداریبهره در سع  گوناگون مراج  روییرد، هر موایای

 تاوان ما   نادرت باه  و نیسات  متاأثر  روییارد  یاک  از منحصارا   رأی یک موارد اکثر در رو این از
 نسابت  بررسا   بارای  بناابراین،  .یافات  مراج  این آرای میان در را روییرد هر روشن یهانشانه
 هاای گارایش  از یککدام اینیه به بسته نگهبان، شورای تفسیری آرای و هرمنوتیک دانش میان

 . است متفاوت نتیجه باشد، توجه مورد هرمنوتیک
 

 نگهبان شورای تفسیری آرای و کالسیک هرمنوتیک رابطۀ
 کالسیک هرمنوتیک منظر از متن ثابت معنای. 1

 بیشاترین . است فقه اصول اساس  مباحث از پردازد،م  الفاظ داللت کیفیت به که الفاظ مبحث
 لفظا   اصاول  و اواعد بنابراین،. است شده بیان عبارات و الفاظ االب در شارع یهادیدگاه بخش
 عباارات  و الفااظ  داللات . کنندم  ایفا مهم  نقش اسالم حقوا  و دین  متون تفسیر و فهم در
 ظن  گاه و گذاردنم  باا  اجتهاد و تفسیر برای جای  و است نص و صریح صورت به گاه  ،مناب
 از بایاد  الفاظ عرصۀ داللت در اصول این. یابدم  پیدا معنا تفسیر و اجتهاد صورت، این در است،
 عارف  باه  توجاه  باا  که نقش  نظر از و الفاظ مستق  مفاد و پیام نظر از: شوند مالحظه جهت دو
 طاور هماان . کنیمم  رجوع لفظیه اصول به مواا  این در 1.دارند عبارات و جمالت در وراتمحا
 .است الظهوراصالۀ لفظیه اصول تمام ریشۀ، شد مالحظه که

 توجاه  آن فرعا   معناای  و اانون متن به اول درجۀ در گیرد،م  شی  اینجا در که تفسیری
 هرمنوتیک. گذاشت نخواهد فراتر متن از را پا بد،بیا آن در را خود پاسخ که صورت  در و کندم 

 هرمنوتیاک  در زیارا  کارد،  تحلیا   الفااظ  اصاول  در بحاث  ایان  باا  توانم  نوع به را کالسیک
 بازتولیاد  از اسات  عبارت فهم و است مؤلف وااع  مراد همان و دارد ثابت معنای متن کالسیک،

 در ظهور اصالت ذی  الفاظ مبحث در هک است عرف  فهم همان مفهوم این. مفسر در مؤلف مراد
 . شودم  مطرح فقه اصول

 باه  ناظر اساسا  نیو اساس  اانون تفسیر و شودم  شروع از متن تفسیری هر که است بدیه 

                                                           
 یارزای م یارات تقر االصاول، فوالاد / 1ج   ،آخوناد خراساان   االصول،کفایۀر.ک:  ینهزم یندر ا یشتراطالعات ب یبرا. 1

 .1213-1219، 0جلد  ی،لنگرودجعفریمحمدجعفر   ،اسالم دایرۀالمعارف/ 2و  1 جلد نالین 
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و  وایگاان  در اساسا ، تنهاا   ااانون  محتاوای  یاا  مادی بعد از نظرصرف. است اساس  اانون متن
 تفسایر  در. شاود نم  است، خالصه آمده آن رسم  و مقررات اصول در اش، چنانیهادب  عبارات
 .داشات  توجاه  است نیو آمده اساس  اانون مقدمۀ در که بخش الهام اواعد به باید اساس  اانون
 کا   ایان  .اسات  کا   آن از جولا   نیاو  آن مقدماۀ  که است پیوستههمبه ک  یک اساس  اانون
 در مؤسسان ذهن  یهاو انگیوه نیات و شودم  خوانده اساس  اانون متن که است پیوستههمبه

 رو، ایان  از .نظر داشت ک  و ساختار یک منولۀبه متن این به باید .یابدم  عینیت متن این االب
 که سانمؤسسان، آن و نیت اصد در جو تحقی  نیست چیوی اول در وهلۀ اساس  اانون تفسیر
 کاه  معنا این به .است شده تصریح آن فن  غیر و فن  وایگان در یا اانون و عرف  عادی زبان در

جعفاری،  )دانایم  ما   اساسا   ااانون  تفسایر  اولیۀ اص  را اساس  اانون متن به استناد و رجوع
. است شده توجه نگهبان شورای آرای از بسیاری در متن، به خاص نگرش به این .(023 :1082
 از بسیاری پاسخ گذرد،م ن اساس  وناان تصویب از زیادی زمان که استدالل این با شورا درواا 
 نگهباان  شورای آرای در گرای متن یهانمونه به زیر در. کندم  استخراج متن خود از را مسال 
 :پردازیمم 

 بایاد  اساالم   شاورای  مجلا،  ماذاکرات »اساس   اانون نهم و شصت اص  طب : 6 شمارۀ
 در «.شود منتشر عموم اطالع برای  رسم روزنامۀ و رادیو طری  از آن کام  گوارش. باشد علن 
 ماذاکرات  مشاروح  اوال  اینیاه  اساتدالل  باا  اسالم  شورای مجل، وات ریاست خصوص، همین
 باا  دوماا   و شاود ما   پخاش  مجل، از مستقیما  اسالم  جمهوری صدای طری  از مجل، علن 
 رسام   ۀروزناما  در علنا   ماذاکرات  سااعت  چندین انتشار کاغذ کمبود و جوی صرفه به توجه

 ااانون  باا  نداشاتن مغایرت صورت در تا کندم  اراله را پیشنهادهای  کند،م  فراهم را مشیالت 
 مذاکرات مشروح صورت از نسخه ییصد .1 :شود عم  بدان و انتخاب راه دو این از یی  اساس ،

 اختیاار  در روزناماه  ضامیمۀ  منولاۀ به تا گیرد ارار رسم  روزنامۀ اختیار در و تهیه جلسه هر از
 مشاروح  از متخاذه  تصمیمات و نیات تمام حاوی فشرده . گوارش 2شود؛  گذارده نیازمند مراکو

 از مساتفاد )شود  گذارده انتشار منظوربه رسم  روزنامۀ اختیار و در تهیه هر جلسه در مذاکرات
 .(نگهبان شورای به مجل، رلی، 10/13/1018 مورخ ه دال/77شمارۀ  نامۀ

 19/11/1018 ماورخ  11/م شامارۀ  تفسایری  نظریاۀ  بااال  ناماۀ  باه  پاسخ در نگهبان ورایش
 بایاد  کاه  دارد صراحت اساس  اانون 08 اص »: داردم  اعالم اساس  اانون 08 اص  درخصوص
. شاود  منتشار  رسام   روزناماۀ  و رادیاو  طری  از اسالم  شورای مجل، مذاکرات کام  گوارش
 بحاث  باه  توجاه  باا  «.اسات  اساسا   ااانون  خاالف  پیشنهادشاده  طریا   دو باه  اکتفا بنابراین،
 تفسایر  بار  مبتنا   نگهباان  شاورای  روییارد  اگر مجل،، وات ریاست استدالالت و جوی صرفه

 انقاالب،  اوایا   تاریخ  برهۀ خصوصبه جامعه روز مقتضیات به با توجه بود؛م  غیرمنشأگرایانه
 شود، برطرف مذاکرات هوینۀ انتشار دغدغۀ تا ردکم  تفسیر ایگونهرا به اساس  اانون 08 اص 
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 از و کارده  اساتناد  ماذکور  اص  «صراحت» به نگهبان شورای شودم  مالحظه که طورهمان اما
صاورت محادود و در االاب فشارده در      به انتشار مشروح مذاکرات مجل، باه اکتفا  روی، همین
 گرایا  ماتن  االاب  در جاو  همسائل  ایان . اسات  دانساته  اساسا   ااانون  خالف را رسم  روزنامۀ
 .گنجدنم 

 کاه  داناد ما   دولتا   بخاش  زمارۀ  در را تلویویون و رادیو اساس  اانون 11 اص : 2 شمارۀ
 ایناماه  طا   صادا و سایما   سازمان وات ریاست. دولت است اختیار در عموم  و هاآن مالییت
 یاا  کشور از خارج یا داخ  در خصوص  یهاشبیه یا تلویویون و رادیو اندازیراه و تأسی، جواز
 و رادیاوی   اماواج  االب در مردم برای( غیره و نوری فیبر فرستنده، ماهواره، مانند) فراگیر انتشار
. شاد  جویا اساس  اانون در بستر را ایران اسالم  جمهوری سیمای صدا و سازمان از غیر کابل 
 اساتعالم  باه  پاسخ در 13/7/1078 مورخ 878/21/78 شمارۀ تفسیری نظریۀ در نگهبان شورای
 دولتا   تلویویاون  و رادیو اساس  اانون 11 اص  صریح نص مطاب : »که داردم  اعالم ذکرشده،
 اصا   این مغایر نحو هر به تلویویون  و رادیوی  خصوص  یهاشبیه اندازیراه و تأسی، و است
 اابا   فن  یهاسیستم ی طر از تصویری و صوت  یهابرنامه پخش و انتشار جهتبدین. باشدم 

 و رادیاوی   اماواج  االب در مردم برای( غیره و نوری فیبر ماهواره، فرستنده، مانند) فراگیر انتشار
 دروااا   .«اسات  مذکور اص  خالف ایران اسالم  جمهوری صدا و سیمای سازمان از غیر کابل 
 دولتا ،  بخاش  ساه  پایاۀ  بر ایران اسالم  جمهوری ااتصادی نظام اساس  اانون 11 اص  طب 
 اختیاار  در و عماوم   مالییات  صاورت  باه  و تلویویاون  رادیو که است استوار و خصوص  تعاون 
 جاو  که است اساس  اانون متن صریح نص به شورا استناد است، واضح آنچه .است دولت  بخش
 .نیست تحلی  ااب  گرای متن االب در

 بر مبن  کشور امالک و اسناد ثبت سازمان ادارۀ طرح درخصوص گهبانن شورای :9 شمارۀ
 پرسانل   وها دارای  و اموال همراه به خود اختیارات و وظایف کلیۀ حف  با مذکور سازمان ادارۀ
: که کندم  اظهارنظر چنین 0/2/1071 مورخ 0308 شمارۀ نظریۀ در، دادگستری وزیر نظر زیر
 تعیاین  را دادگساتری  وزیار  اختیاار  حدود و وظایف اساس  اانون 103 اص  اینیه به توجه با»

 عباارت  از .«باشدم  103 اص  با مغایر طرح این...  دارد انحصار در ظهور امر، این و است نموده
 مبنای که رسید نتیجه این به توانم  اانون ، متن در دادگستری وزیر وظایف انحصار در ظهور
 .است کالسیک هرمنوتیک مباحث از ایگونه که است وناان نص نگهبان شورای نظریۀ

 ،1/11/1003 ماورخ  2113 شامارۀ  باه  خاود  تفسایری  رأی در نگهباان  شاورای  :7 شمارۀ
 ایان  در رأی ایان . داناد ما   اساسا   اانون با مغایر را جمهوری ریاست در بازرس  واحد تشیی 
 اساسا   اانون میرر و متعدد اصول با رابطه در 121 و 110 اص  از آنچه»: داردم  اعالم زمینه
 اجرای مسئولیت و است ا.ا.ج نظام و کشور رسم  مذهب پاسدار جمهور رلی، شود،م  استفاده
 باه  مستقیما  که اموری در جو را مجریه اوۀ ریاست و گانهسه اوای روابط تنظیم و اساس  اانون
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 مقاماات  از تواناد ها م مسئولیت و وظایف این با رابطه در دارد، عهده بر شودم  مربوط رهبری
 اناد موظاف  ماذکور  مقاماات  و بخواهاد  رسام   توضایحات  نظاام   و اضاای   و اجرای  مسئول

 اسات  موظاف  جمهور رلی، است بدیه  بگذارند، جمهوری ریاست اختیار در را الزم توضیحات
 اسا  اس ااانون  و ایران اسالم  جمهوری نظام و کشور رسم  مذهب مخالف را جریان  چنانچه
 جمهاوری  ریاست در بازرس  واحد تشیی  بنابراین،. دارد معمول را الزم اادامات داد، تشخیص

 .«دارد مغایرت اساس  اانون با
 عهادۀ  بار  اساسا   ااانون  اجرای تیلیف رأی اول اسمت در شود،م  مالحظه که طورهمان
 آنجاا  از و اسات  آن لاوازم  اعطای نیازمند تیلیف این منطقا . است شده بین پیش جمهور رلی،
 موبور نهاد تأسی، لووم ندارد، را موارد این بررس  امیان زیاد مشغلۀ دلی  به جمهور رلی، که

 موباور  واحاد  تشیی  رأی، دوم اسمت در اما. است واضح کامال  19 سال اساس  اانون با مطاب 
 ایان . اسات  ناساازگار  آماده  رأی صادر  در کاه  وظاایف   اجارای  بار  تأکید با که شودم  ممنوع

 بادانیم  جمهور رلی، شخص متوجه تنها را مذکور وظیفۀ اینیه شود مگربرطرف نم  سازگاری
 .است مطل  گرای متن نوع  شورا نظر این مسلما . نیست بازرس  واحد به تفوی  ااب  که

ااضا  را  »: داردما   اشاعار  اضات جای بهجا درخصوص اساس  اانون 101 اص  :3 شمارۀ
ز مقام  که شاغ  آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلف  که موجاب انفصاال   توان انم 

است به طور موات یا دالم منفص  کرد یا بدون رضای او مح  خدمت یاا سامتش را تغییار داد    
یه پ، از مشورت با رلی، دیوان عال  یاضا ۀمگر به ااتضای مصلحت جامعه با تصمیم رلی، او

کناد  ای اضات بر طب  ضوابط کل  که اانون تعیین م انتقال دوره کشور و دادستان ک . نق  و
 نسابت  11/1/1008 مورخ 1008/1/م ۀشمار ۀنام در هییاضا ۀاو وات استیر «.گیردصورت م 

 عباارت  ایا آ کاه کند م  استفسار نگهبان یشورا از «او تیرضا بدون ای» عبارت استثنا و دیا به
 .است ریاخ ۀجمل ینااستث ای است اص  ک  بر یدیا مذکور

 ۀااو  ،یدر پاسخ باه رلا   20/1/1008مورخ  119 ۀشمار یریتفس یۀنگهبان در نظر یشورا
دهاد:  پاساخ ما    نیچنا  101مناه در اصا     ماوارد اساتثنا و مساتثن    نیای بر تع  مبن هییاضا
 ،یرلا  میمصلحت جامعه با تصم ی)مگر به ااتضا  اانون اساس 101مندرج در اص   یاستثنا»
دوم  ۀناظر به جملا  ا کشور و دادستان ک ( صرف  عال وانید ،یپ، از مشورت با رل هییاضا ۀاو

به   باشد و ارتباط داد( م رییسمتش را تغ ایاو مح  خدمت  یبدون رضا ایعبارت )  عنیاص  
، باشاد  داشاته   خارجو شواهد  نیممین است ارا نیهیعالوه بر ا ریتفس نیا .«صدر ندارد ۀجمل
 ایا  اسات  ریا اخ ۀجمل به بازگشت ی استثنا نیچن  عرف ظهور که است  اصول یۀرنظ بر  مبتن
است.  نهیار محتاج گرید جمالت به آن بازگشت و قنیمت ادر ریاخ ۀجمل به آن رجوع کمدست
شاده در اصاول   از مباحث مطرح وشود المداد م   اصول ریاز تفس  مصداا باال ریتفس ،نیابنابر
 د.کنم  بیانه الفاظ و عبارات متن موارد مبهم را که با توجه ب است هیلفظ
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اساتناد    شورا فقط به صراحت اصاول ااانون اساسا    وین یگریدر موارد متعدد د :1 ۀشمار
 ۀمثاال، در ناما   بارای انجاماد.  نگهباان ما    یشورا یدر آرا ی گرامتن تیکرده است که به تقو

مطابقات   صیتشخ ۀفیوظ  ن اساسشورا با تمسک به اص  چهارم اانو، 9/2/1003مورخ  1890
 ماورخ  101 ۀناما  ایا . اسات  دانساته  دخاو ۀ را منحصارا  بار عهاد     اسالم نیبا مواز نیاوان یۀکل
هاا  ناماه اسااس  یاۀ کل بر 91 اص  شمول یاستثنا عدم به آن در که نگهبان یشورا 11/0/1008
صاراحت  »، « اساس نوناانص »چون   به عبارات استناد. شود م اشاره آن حیصر نص بر  مبتن

 ینگهباان و مشاروح ماذاکرات شاورا     یشورا اتیدر نظر «ظاهربودن مطلب» ای « اانون اساس
 عرفا   یا اصل  معان  بر تییه با نگهبانی شورا درواا زند. م  دأییبرداشت مهر ت نینگهبان بر ا
 گاذار ااانون  ماراد منظاور  به را توجه این البته است، پرداخته تفسیر به اصول در مندرج عبارات
 ارار مدنظر هاآن ۀپیشین بدون را الفاظ ظاهر و متن صرف اینیه نه واست  داشته مدنظر اساس 
 .  دهد

 

 کیکالس کیهرمنوت هدف مؤلف، مراد کشف
داناد و از اصاول اساتنباط در    نما   دیا خود را تنها به الفااظ مق  ر،یمقام تفس درنگهبان  یشورا
اسات تاا مفسار باه اصاد       یاصول استنباط ابوار یریکارگاا  به. دروردیگاصول بهره م  ریتفس
مقصاد   یجووجست  است که در پ کیکالس کیهرمنوتۀ شیمبنا ر نی. اابدیشارع دست   اصل
 منظاور  و اراده کشاف   پا  درمحور است و مؤلف کیکالس کی. درواا  هرمنوتاستلف ؤم  اصل

 اشاره متن یمعنا ثبات ارزش به که اب  مبحث با سخن نیا داشت توجه دیبا البته. است مؤلف
 ،سات ین ارزش یدارا خاود  یخاود  به متن و کالم ظهورات به توجه زیرا ،ندارد  منافات م،یداشت
مؤلف ماتن   تیکشف ن  هدف اصل  عنی .است تیاهم یدارا مؤلف اصد تیکاشف جهت از بلیه
 . ارزشمند است تین نیکشف ا یو استفاده از الفاظ متن تنها برا است

، 13/0/1070ماورخ   190/21/70 ۀخاود باه شامار    یریتفسا  یاۀ در نظر وینگهبان ن یشورا
«. مراد مقنن اسات  انیب ر،یمقصود از تفس»دارد: اعالم م  نیچننیرا ا ریو هدف از تفس یردیرو

 اارار  مادنظر  را «ریتفسا نف، » نظریه این در نگهبانی شورا رسدم  نظر به آنیه، توجه شایان
 باه . اسات  کارده  لحااظ  اساسا   ااانون  تفسیری برا ،یعاد اانون بر عالوه را موبور مناط و داده

 اسات،  یعااد  ااانون  تفسایر  بیاان  مقام در تفسیر، از مقصود و تعریف این هرچند دیگر، عبارت
 از نگهباان  یشاورا  روییرد و است خذأ ااب  نیو اساس  اانون تفسیر مقام در آن، مناط و مالک
  نگهباان در پا   یشاورا  ،نیبنابرا .(11 :1080، انیزاده و منصور )موس ددهم  نشان را تفسیر
 ی شناساا  یبرا موان  رف  را مفسر ۀفیوظ جهت نیهم به. است  اساس اانون واض  ۀاراد کشف
  تلقا  ااانون  ریتفسا  منولاۀ به توانم  را اانون از  شرح شورا، دید از  عنی. داندم  مقنن اصد



 6931 تابستان، 2، شمارۀ 74فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    931

 مقانن  ۀاراد انیا ب از خاارج  آنچاه  و باشد مقنن نظر کردنروشن و نییتب مقام در صرفا  که کرد
 .شودنم  محسوب یریتفس اانون و ریتفس باشد،
ها راج  به چگونگ  تفسیر در بسیاری از مواا  به بحث راجا   تفسیر اانون اساس  بحث در

ون اساسا  و نباود   انجامد. این امر به دلی  ویژگ  خاص اانگذار م اولیه اانون ۀبه اصد و انگیو
کم در کشورهای دارای ااوانین اساسا  ساخت( کاه     امیان تجدیدنظر فوری در آن است )دست

زای ااانون  شود مراج  رسم  تفسیر به دنبال راه  برای توجیه اصول و ماواد مشای   م  سبب
 سانسؤم مذاکرات و بحث ۀسابق ازگذار، چنانیه اانون ۀاساس  باشند. در این میان رجوع به اراد

 از ی هاا نموناه  باه  ریا ز در. اسات  موضاوع  حا   یهاا شیوه ترینمهم و اولین از باشد، فهم ااب 
 :میپردازم  نگهبان یشورا یآرا در ی گرامنشأ

 انیا ب یآزاد نیتاأم  یبارا  هاپارلمان که است ی ابوارها از  یی  پارلمان تیمصون :6 ۀشمار
 و( تیمسائول  عادم ) یماهو تیمصون اسم دو به تیمصون نیا. دانشناخته تیرسم به ندگانینما
 کاه  اناد کرده توجه ابوار این به نیو مختلف اساس  اوانین 1.است شده میتقس تعرض از تیمصون
 90 اصا   نیاو  ایاران  اساس  اانون در دارند. ییدیگر با های تفاوت و هامشابهت امر این در البته
 .درخصوص فهم مفاد آن اختالفات  وجود دارد البته که است مرتبط موضوع این با اساس  اانون

 در نماینادگ   وظاایف  ایفاای  مقام در مجل، نمایندگان»: داردم  اشعار زمینه این در 90ص  ا
 اظهاار  مجلا،  در کاه  نظراتا   سابب  باه  را هاآن تواننم  و آزادند کامال  خود رأی و اظهارنظر
. «کارد  توایاف  یاا  تعقیاب  اناد داده خاود  نماینادگ   وظایف ایفای مقام در که آرای  یا اندکرده
 پارلماان   مصونیت به نسبت شورا، تفسیری نظریۀ خواستار اینامه ط  وات اضاییۀ اوۀ ریاست

 .شودم  آن حدود و مجل، نمایندگان

 ماورخ  0300/21/93 شمارۀ نامۀ در ،90 اص  از اضاییه اوۀ ریاست استفسار پاسخ در شورا
 ااانون  نهاای   بررسا   مجلا،  ماذاکرات  . مشاروح 1 به: عنایت با» :داردم  بیان 23/13/1093

 برابار  در ماردم  تمام و ندارد اسالم  ریشۀ مصونیت اینیه از حاک  ،90 اص  درخصوص اساس 
 تعقیاب  اابا   گیرد ارار جرم یا گناه مظنۀ در که فردی هر و برابرند و ییسان اله  اانون و ح 
 ااانون  90 اصا  ...  کند، تعقیب را او باید اضای  دستگاه گیرد انجام او علیه شیایت  اگر و است
 وظاایف  ایفاای  در جهات  اظهاارنظر  و دادنرأی با رابطه در نماینده آزادی بیان مقام در اساس 

 باشدم  خارج اص  این شمول از مجرمانه عناوین و اعمال ارتیاب و است مجل، در ،نمایندگ 
 باا  شاورا  شاود م  مالحظه که طورهمان «.باشدنم  جرم مرتیب مسئولیت مناف  آزادی این و

 ریشاۀ  دارای را 90 اصا   ذیا   نماینادگان  مصاونیت  اساس ، اانون مذاکرات مشروح به استناد

                                                           
 ماراد جلیلا   اهللآیات و  سیدیاسر ضیای ،: ک.ر آن ااسام و پارلمان  مصونیت ماهیت درخصوص مطالعه منظوربه. 1

 یاازدهم، ساال    ،حقاوق اساالم   ،«یاران ا  در نظام حقاوا   پارلمان یتمصون یو ماهو  المرو شیل»(. 1080)
 .تابستان ،11 شمارۀ
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 ممیان  زیارا  نادارد،  حجیات  اتماذاکر  مشروح که بر این نظرند ایعده البته 1.داندنم  اسالم 
 نیسات  معناا  این به دهند،م  رأی اانون متن به که کسان  و باشد افراد شخص  نظرهای است
 باه  مرباوط  مذاکرات این از بسیاری گذشته این از. باشند پذیرفته را مقدمات  مذاکرات تمام که
 نماینادگان  عادی مجرای به مربوط که است پارلمان  حرمت عنوان تحت مصونیت از دیگری نوع

   .(218 :1091کریم ، )است 
 در بایاد  را مسئله این نگهبان، شورای از شدهاراله تفسیر نادرست  یا درست  موضوع از فارغ

 ندارد، موضوعیت دلی  یک منولۀبه اساس  اانون مذاکرات مشروح به شورا توجه که گرفت نظر
 واضا   اصاد  باه  تاا  است ابواری منولۀبه مذاکرات مشروح به شورا توس  و داشته طریقیت بلیه
 کاه  اسات  ایان  از حاک  مذاکرات مشروح» عبارت از خوب به نیته این. شود نای  اساس  اانون

 هرمنوتیاک  باه  االالن شد، گفته که طورهمان. است فهم ااب  «...ندارد  اسالم  ریشۀ مصونیت
 سوی از مذاکرات مشروح به استناد ابراینبن اند،اانون واض  اصل  اصد کشف دنبال به کالسیک
 رو، این از. است اساس  اانون واض  اصد احراز پ  در شورا که است آن از حاک  نگهبان شورای
 کاه  اسات  اهمیت حالو نیته این ذکر البته. است کالسیک هرمنوتیک با تطبی  ااب  شورا رویۀ

 اساسا ،  ااانون  اصاول  سایر جمله از نیو دیگری موارد به باال شدۀاراله تفسیر در نگهبان شورای
 از خارج آن تشریح که کرده استناد نیو شرع  مبان  و فقه اصول ابوار خمین ، امام حضرت نظر

 .است مبحث
 مجلا،  ینادگان نما یهاا طارح   ماال  ینمأدرخصوص تا   اانون اساس 71اص   :2 شمارۀ
ا و اصاالحات  کاه نماینادگان    هاای ااانون  و پیشانهاده   طارح »: داردما   اعالم اسالم  شورای

                                                           
 ماوارد  به استناد با اساس  اانون 90 اص  تصویب خالل در ماهوی پارلمان  مصونیت عطایا مخالفان مثال، برای. 2

 و باشاد  پاساخگو  بایاد  و اسات  مسائول  خاویش  و ساخنان  اعمال ابال در کس  هر که بودند بر این نظر ذی 

 حاال  باه  تاا  دینا   کتاب هیچ در. 2 ندارد؛ وجود امری چنین اسالم، در. 1: نیست امر این از مستثنا ک،هیچ

 چنین دارد، اما وجود اسالم در بیان آزادی البته. است زدگ غرب مستحدثات از امر این و نشده دیده مصونیت

وَلَوْ تَقَاوللَ عَلَینَاا بَعْا َ القأَاَاوِیا ِ     )نداشتند و طب  نص ارآن  مصونیت خدا نیو پیامبر .0ندارد؛  وجود مصونیت 

 اگار : الحاااه  ساورۀ  17 -11حَااجِوِینَ آیاات    عَنقهُ أَحَدٍ مِّنق مِنیُم لَقَطَعْنَا مِنقهُ القوَتِینَ فَمَا ثُمل لَأَخَذقنَا مِنقهُ بِالقیمِینِ

 آن در کنایم؛ ما   پاره را البش رگ سپ، گیریم،م  شدتبه را او ما ببندد، ما بر دروغ به را هاگفته از ایپاره

 بایاد  . نماینادگان 1اناد؛  باوده  خاویش  هاای گفتاه  مسئول( باشیدنم  او عذاب از مان  شما از کدامهیچ صورت

ها نیو شدیدتر باشاد. اگار   اند و لذا باید مؤاخذۀ آنپذیرفته را مسئولیت  زیرا باشند، جامعه افراد سایر از ترمنوه

ها تصویب نشود، حداا  باید مساوات بین ایشان و ساایرین وجاود داشاته باشاد.     شدت مجازات درخصوص آن

صاورت  )کناد  یا کالم  ااب  تعقیب است، باید تعقیب شود و نماینادگ  هایچ امتیاازی ایجااد نما       اگر عم 

مشروح مذاکرات مجل، بررس  نهای  اانون اساس  جمهور اساالم  ایاران، ادارۀ کا  اماور فرهنگا  مجلا،       

 .  (171-101، 1001شورای اسالم ، چاپ اول، تهران، 
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هاای عماوم    کنند و به تقلی  درآمد عموم  یا افوایش هوینهدرخصوص لوایح اانون  عنوان م 
مین أدر صورت  ااب  طرح در مجل، است که در آن طری  جبران کاهش درآمد یا ت ،انجامدم 
هاا  استان  عال یرابه شو 1 اانون اساس 132اص    طرف از «.جدید نیو معلوم شده باشد ۀهوین
  اساالم  یرا باه مجلا، شاورا    ی هاخود طرح یفده است که در حدود وظاکرح  را اعطا  ینا
ااانون   71موضاوع اصا     یحهاا و لاوا  درخصوص شمول طرح  ابهام ،رو ین. از همکند یشنهادپ

 مقدمه که اص  هفتااد  ینبا ا یانامه  ط  اسالم یوات مجل، شورا یاستآمد. ر یدپد  اساس
که دارای   اصالح  نمایندگان درخصوص لوایح هایهای اانون  و پیشنهادو پنجم بررس  طرح
 ۀهاا اجااز  عاال  اساتان   ده و از طرف  در اص  ییصد و دوم به شاورای کربار مال  باشند را من  

 ۀنظریا  ۀارالا  خواساتار تقدیم طرح به صورت مستقیم به مجل، شورای اساالم  را داده اسات،   
هاای  که آیا ممنوعیت باار ماال  بارای طارح     شدسؤال  ینخصوص ادرای نگهبان تفسیری شور

 شورای شود یا خیر؟اساس  نیو م اانون  132 موضوع اص های مجل، شام  طرحشده به اراله
از  شدهاراله اانون  یهاطرح شمول، 1/1/1091 مورخ 03/91/ 11991شمارۀ  نظریۀ در نگهبان
ااانون   71اصا   » :داردما   اعاالم  و دهدم  توسعه اانون  یهاطرح تمام بهرا  انیندگنما سوی
 باشاد  داشاته  ماال   باار  و گاردد ما   ارالاه  مجلا،  باه  اانون طب  که طرح  هر شام  اساس 
 .  «شودم 

 تنهاا  71 اصا   ذیا   کاه  شاود ما   نمایندگان اانون  هایطرح مشمول تنها 71 اص  ظاهر
 رساد. ما   نماینادگان  از نفار  11 حاداا   پیشانهاد  باه  کاه  ای اسات ااانون   یهارحط به ناظر

 عاال   شاورای  ااانون   یهاا طارح  جملاه از هاا  طارح  کلیاۀ  باه  2مذکور موضوع توسعۀ بنابراین،
 چنانچاه  بار ایان،   عاالوه . نادارد  همخاوان   اصا   ظااهر  باا  حاداا   ،132 اصا   ذیا  ها استان
 عماوم  یاا خصوصا  ایجااد هویناه کناد،       ساایر نهادهاای   و های موبور برای شهرداریهاطرح

 بودجاۀ  عماوم   نهادهاای  درخصاوص  رساد، زیارا  نظر م  بر آن مح  ایراد به 71شمول اص  
 و بررسا   در نقشا   مجلا،  کلا ،  طاور  باه  و شاود نما   اید کشور بودجۀ ک  اانون در هاآن

 در هاا آن خارج  و دخا   حسااب  درج عادم  باه  باا توجاه  . نادارد  هاا آن خارج  و دخا   تصویب

                                                           
خاود   یفهاا حا  دارد در حادود وظاا    اساتان   عال یشورا» :داردم  یانب ینهزم یندر ا  اانون اساس 132 . اص 1

در  یاد هاا با طارح  یان کناد. ا  یشانهاد پ  اسالم یدولت به مجل، شورا ی از طر یا یما و مستق یهته ی هاطرح

 «.یرندارار گ  مجل، مورد بررس

 یی توساعه و تضا   وصدرخصا  نگهباان  شاورای  27/7/1002 ماورخ  8711 شامارۀ  نظریاۀ باره بنا  باه    ینا در .2
 یاا  و خصوصایت  الغاای  عناوان باه  یرکاه تفسا   یماوارد  در .2... »: داردما  اعاالم    موضوع اص  اانون اساسا 

 کشاور  مبارم  احتیااج  کاه  صاورت   در باشاد،  اساسا   اانون اصول از اصل  در مذکور موضوع تضیی  و توسعه
 خواهاد  تفسایر  را نظراصا  ماورد  داد،  یصرا تشاخ  یااج احت یان نگهباان ا  یو شاورا  شاود  احسااس  تفسیر به

 .«نمود
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 هااانهاااد گونااهایاان شااام  71 اصاا  حیاام رساادماا  نظاار بااه کشااور، کاا  بودجااۀ اااانون
 1.شودنم 

 نسابت  ااانون   ارالۀ لوایح تقدم دالی  مشابه تاحدودی اساس ، اانون 71مبان  نظری اص  
 مشیالت و با مسال  آشنای  کشور، امور ادارۀ در مجریه اوۀ مسئولیت است. اانون  هایطرح به

 ذکرناد )ااضا ،   اابا   موارد ترینمهم از موجود، هایظرفیت و هامحدودیت از آگاه  و اجرای 
 بیشاترین  و اسات  کشور اجرای  سیاست هدایت و تعیین اصل  مرکو اوۀ مجریه. (219 :1091

 هماین  بار  دارد. عهاده  بر گسترده و وسی  شبیۀ یک در و مختلف یهازمینه در را هامسئولیت
 بودجاه  و برناماه  اماور  ایاران،  حقوا  نظام در .است اوه این عهدۀ بر بودجه الیحۀ تهیۀ اساس،
 ساایر  و بودجۀ دولت و برنامه کنندۀهماهن  موبور مقام و بوده جمهور رلی، نظر زیر مستقیما 
 . (230 :1091هاشم ، ) است عموم  ادرت یهادستگاه

 زمیناۀ  آن، اجارای  در دولات  ایها محادودیت  باه  توجاه  بدون گرایانهآرمان اوانین تصویب
 از منولاۀ ییا   به اانون اجرای امیان مقولۀ به توجه با لذا .کندم  فراهم را گذاریاانون شیست
 مساال   و مشایالت  باه  توجاه  باا  بایسات م  منطقا  گذاریاانون اساس ، گذاراانون یهادغدغه
 انجاام  نیازهاا  رف  بندیاولویت ،نهایت در و موجود هایظرفیت و مناب  گرفتن نظر در با پیشرو،
 اساسا   ااانون  گاذار اانون اصد احراز و ذکرشده موارد به توجه با نگهبان شورای بنابراین،. شود
. اسات  داده تعمایم  نیو 132 اص  به را 71 اص  نظری مبنای اوانین، مال  تأمین لووم بر مبن 
 شورای عبارت دیگر، به. است هتوجی ااب  اصدگرا تفسیری االب در تنها 71 اص  شمول توسعۀ
 باار  تاأمین  مستلومها طرح کلیۀ در تغییر که داند ماین  در را اساس  اانون مقنن نیت نگهبان
 . است آن مال 

 و تحقیا   حا   اساالم   شاورای  مجلا، »: داردم  بیان اساس  اانون 70 اص  :9 شمارۀ
 نظریاۀ  در نگهباان  شاورای  ور،ماذک  ح  حدود درخصوص «.دارد را کشور امور تمام در تفحص
 از ماواردی  شام  اساس  اانون 70اص  »: کرد اعالم 7/13/1007 مورخ 0011 شمارۀ تفسیری
 اساالم   شاورای  مجلا،  مافوق که نگهبان شورای و خبرگان مجل، ،رهبری معظم مقام ابی 
 و خبرگاان  مجلا،  باری، ره معظام  مقاام  ابیا   از ماواردی  شورا، درواا  «.شودنم  باشندم 

 ایان  را آن دلیا   و اسات  کارده  خارج اساس  اانون 70 اص  اطالق شمول از را نگهبان شورای
 و تحقیا   شامول  از نهادهاا  ایان  و انداسالم  شورای مجل، مافوق مذکور نهادهای که داندم 

 اسات،  ابهاام  رفا   معناای  به تفسیر .نیست اشیال از خال  تفسیر این. اندخارج مجل، تفحص
 منطقا   اصاول  از که امر این رسدم  نظر به. باشد مبهم موارد حاوی نباید خود تفسیر بنابراین

                                                           
 ااانون  71 اصا   باه  نگااه  . محمدااسام  تنگستان ، و محمد جالل ،: ر.ک زمینه این در بیشتر مطالعۀ منظوربه. 0

 ،1080 زمساتان  ساوم،  عماوم ، ساال   حقوق دانش نامۀفص  نگهبان، شورای نظریات و آرا بر تأکید با اساس 
 .78-79 ،13مارۀ ش
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 ابهاام  دارای خاود  «مجل، مافوق» عبارت و نشده رعایت مذکور تفسیر درخصوص است تفسیر
 از ماواردی » عبارت با شورا و هستند مواردی چه مجل، مافوق موارد نیست مشخص است، زیرا

 ارادۀ کشاف  از ناشا   تفسایری  چنین حال هر در. است نیرده مشخص را مصادی  امتم «ابی 
 شاده  اساتنباط  اساسا   ااانون  سیاسا   نهادهای ساختار کلیت از که است اساس  اانون واض 
 گرفتاه  را نتیجاه  این اساس  اانون اصول سایر به توجه با نگهبان شورای دیگر، عبارت به. است
 ماوارد  باه  ناظر تنها کشور امور تمام در و تفحص تحقی  از ساس ا اانون واض  منظور که است
 .است اسالم  شورای مجل، مادون

 اجاارای از اناادمیلاافهااا دادگاااه اضااات» اساساا  اااانون 173 اصاا  مطاااب  :7 شمممارۀ
 حادود  از خاارج  یاا  اساالم   مقررات و اوانین با مخالف که دولت  یهانامهآیین وها نامهتصویب
 دیاوان  از را مقررات گونهاین ابطال تواندم  هرک، و کنند خودداری است مجریه اوۀ اختیارات
 اختیاارات  محادودۀ  نگهباان  شاورای  از ساؤال   در اضاییه اوۀ رلی، .«کند تقاضا اداری عدالت
 ااوۀ  یهاا نامهآیین وها نامهتصویب شام  اص  این آیا که شد جویا اص  این در را عدالت دیوان
 تشاخیص  مجما   فرهنگا ،  انقاالب  عاال   شورای مصوبات وابسته، یهاسازمان اضاییه، مقننه،
 وهاا  ناماه تصاویب  باه  مخصاوص  یاا  شودم  نیو نگهبان شورای اداری مصوبات و نظام مصلحت
-8097/03/90 شامارۀ  تفسایری  نظریاۀ . اسات  مجریاه  ااوۀ  معناای  باه  دولات  یهاا نامهآیین
 اسامت  در «مجریاه  اوۀ» ارینۀ به توجه با: »شد اعالم ذی  شرح به نگهبان شورای 21/13/90
 دروااا   .«اسات  مجریه اوۀ اص  این در «دولت » تعبیر از مقصود اساس  اانون 173 اص  اخیر

 باه  رسایدگ   باه  را اداری عادالت  دیاوان  وظاایف  ،173 اص  از مضی  تفسیر با نگهبان شورای
 اص ) دیوان وجودی فلسفۀ با که عام معنای به دولت نه و دانست منحصر مجریه اوۀ از شیایات
 یهاا روش جمله از مجریه اوۀ به دولت مفهوم تضیی  در ارینه به استناد. است سازگارتر( 170

 .یابد دست متن واض  اصل  نیت به تا کندم  کمک مفسر به که است اصول علم در منطق 
 و الفااظ  هبا  آیاد، اتیاا  ما   چشام  باه  همه از بیش نگهبان، آنچه شورای تفاسیر درخصوص

 دامناۀ  منظاور حفا   مؤس،، به اعضای اولیۀ اصد به آشیار اشارۀ با همراه بعضا  و اانون عبارات
 ماوردنظر  اساالم  و احیاام  اساالم   ماوازین  از اسات  ممیان  احیانا  که است انحرافات  از تفسیر
 اساسا   ااانون  از نگهباان  شاورای  اعضاای  دیگر، تفسیر عبارت به .گیرد صورت نگهبان شورای
و  کتاب االصولعل )اسالم   مناب  از شورا (فقیه ااعدتا )تفسیر اعضای  :است تفسیر دو متضمن
 است عبارت حاص  نتیجۀ اساس . اانون اصول و موارد از اعضا تفسیر مجموعۀ و دیگری( سنت
 از یهاول و استنباط برداشت مواف  که گذاراانون و اصد اانون الفاظ از دریافت  و برداشت ارالۀ از

 مبناای  کاه  است پیشین  معیارهای و اصول حف  است مهم آنچه .باشد شرع  مناب  و نصوص
  است. اساس  اانون
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 نگهبان شورای تفسیری آرای و فلسفی هرمنوتیک میان رابطۀ
 خاالف  بار  و اسات  فهام  ماهیات  کاردن وصاف  فلسف  هرمنوتیک هدف شد بیان که طورهمان

 علاوم  فهام  چاارچوب  در را خاود  و ناه  شاود ما   منحصر متن فهم مقولۀ به نه عام، هرمنوتیک
 ایان  باا  و اسات  فهم وااعۀ تحلی  و درصدد دارد نظر فهم مطل  به بلیه کند،م  محدود انسان 
 جهات  تغییار  فهام  شناسا  هسات   باه  شناسا  معرفت و شناس روش سطح از هرمنوتیک نظر
. شاود ما   بادل  فهم هرگونه ایبر الزم شرایط و خصلت درخصوص فلسف  کاوش  به و دهدم 

 از .افتاد م  اتفاق که است روندی توصیف بلیه نیست، استنباط روش فلسف  هرمنوتیک درواا 
 نااب  فهام  اساساا   و نیسات  نااب  فهم به دستیاب  روش هرمنوتیک ،نظریه این به االالن دیدگاه
 دهاد ما   رخ عما   در آنچه و است اسیر خود هایفرضپیش دام در همیشه مفسر .ندارد وجود
 .است گفتگوی  و دیالیتیی  فرایندی در نویسنده یا متن فیری اف  با مفسر فیری اف  ترکیب

 حا  راه دنباال  باه  دانحقاوق  است؛ مغایر حقوا  عم  با شدهدادهشرح فرایند که پیداست
 ناه  و عاانا برای است روش  یا متدولویی است آن دنبال به آنچه رو از این و است نهای  و ااط 
 سانت  آنجاا کاه   از دیگار،  عباارت  باه  .(120 :1082 جعفری،)فلسف   فهم راه از حقیقت لووما 

 فلساف   روییارد  لاذا  اسات،  متمرکاو  ماتن  معاان   بار  هماواره  که است میتوب سنت  حقوا 
 دارد، حقاوا   ساند  یاک  یاا  ااانون  تفسایر  از دانحقوق یک که انتظاری با متن به هرمنوتیک
 از پرساش  .باشاد  داشاته  هماراه  حقوا  متون تفسیر برای دستاوردی تواندنم  و است متفاوت
 ساازگار  حقاوا   تفسایر  در موجاود  عملا   مقاصاد  با که است فلسف  تماما  پرسش  فهم، خود
 تأویا   بارای  اصول  که آیدم  حقوا  سند و اانون تفسیر کار به صورت  در هرمنوتیک. نیست
 روییاردی  اساساا   ماتن  باه  دانحقاوق  روییارد  گفات  وانتا ما   کل ،طور  به. کند فراهم عین 
 ،هاا آن شاناخت  در مفسار  نااتوان   یاا  تواناای   از مساتق   ها،گواره آن اساسبر که گراستواا 
 .ستهاآن تشخیص به اادر مفسر که باشند نادرست یا درست توانندم 

 متاون  از خاص اشتبرد نوع  برای الهام  منب  توانم  را فلسف  هرمنوتیک این، وجود با
 بارای  را پویاای   و فعاال  بسیار نقش فلسف  هرمنوتیک درواا . شناخت حقوا  تفسیر و اانون 
 وسایلۀ باه  اجتمااع   و تااریخ   مواعیات  در تواناد ما   مفسار  آن پرتاو  در که است اال  مفسر
 کاه  کناد  اساتخراج  متن از را حقایق  و بوند دست متن تفسیر به خود ذهن  هایبرداشتپیش
 اساناد  تفسایر  و فلساف   هرمنوتیاک  میاان  توانم  منظر این از. است بوده مؤلف اصد از فراتر

 یاک  در گاذار ااانون  آنجاا کاه   از حقاوا   اندیشمندان برخ  نظر به. کرد برارار ارتباط حقوا 
 افا   آن در نباید مفسر است، لذا پرداخته اانون وض  به خاص فیری اف  در و تاریخ  مواعیت
باه   خاود  خااص  ذهنیات  و اجتمااع   و تااریخ   باید با توجه به شرایط و بماند صورمح تاریخ 
 .دهد انجام آن واض  اصد از فراتر را خود تفسیر که دارد ح  مفسر یعن . بپردازد متن تفسیر
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 روش میاان  نسابت   کاه  شاود م  حاص  نتیجه این نگهبان شورای تفسیری آرای بررس  با
 شد بیان که طورهمان زیرا ندارد، وجود فلسف  هرمنوتیک وییمتدول و نگهبان شورای تفسیری
، مقنن مراد کشف به آن و توصیف اانون تفسیر از نگهبان شورای تعریف به توجه با شورا تفاسیر
 از کثیاری  بار ایان، حضاور    عالوه گردد.م  مؤسسان اولیۀ اصد و متن عبارات مدار حول ااعدتا 
 اانون انطباق و« بازنگری شورای»و  «اساس  اانون نهای   بررس مجل،»اعضای  جم  در فقها

 باه  انقالب، دستاوردهای داشتننگه زنده و حف  برایها تالش در کنار اسالم  موازین با اساس 
 اساساا   .زناد ما   دامان  اساسا   اانون تفسیر در نگرگذشته و گرامنشأ نگاه و «متن تقدس» این

 منولۀبه نظام اسالمیت آن، حف  اب  از و اوانین المیتاس حف  نگهبان شورای وجودی فلسفۀ
 از برخاورداری  نیاو  اساسا   ااانون  و منولت ارج تمام و است اسالم  انقالب دستاورد ترینمهم

 .است اسالم  یهاارزش و موازین مبان ، حاف  و بان  که است اصول 
. اسات  نشاده  پذیرفتاه  شیعه فقهای میان در فلسف  هرمنوتیک اندیشۀ یهابنیان طرف  از
 هار  برای آن در که دهدم  پیشنهاد را 1تفسیری عام الگوی  روس ، فرمالیست یاکوبسن، رومن
 یاا  خوانناده  و مقنن یا نویسنده اانون، متن. است متصور را فهم جریان اساس  رکن سه تفسیر
 شده توجه ندهنویس و متن یعن  نخست رکن به دو تنها شیعه فقه در اما اند،رکن سه این مفسر
 و رأی به تفسیر تقبیح در شدید لحن  با متواتر و بسیار 2روایات شیع ، یهاآموزه در زیرا است،
 مفسار  اندیشاۀ  و نظار  آن در کاه  تفسیری روش این که است آن شده موجب و وارد آن از من 
   .(101 :1000 زنجان ،) شود تلق  ابول ااب  غیر و مذموم طریق  است، استنباط محور

 یاپدیاده کاه    با اانون اساس یمباالخص ارآن کر ین نصوص د یانم یسۀمقا اساسا  هرچند
 یاز جهت ناوع نگارش اعضاا    اما ،متفاوت است کامال   موضوع یثدست بشر است از ح ۀساخت
 نبایاد  ایخدشه هیچ واست   مل ارادۀ مظهر که اانون  منولۀبه  نگهبان به اانون اساس یشورا
و  ینا  هرگونه خدشه به متن وجه تشابه متاون د اردنشدن و .است بررس  ااب  دشو وارد آن به

آن داشاته اسات تاا باا اساتفاده از اصاول        نگهباان را بار   یشورا یاست که فقها  اانون اساس
. ازناد بپرد آن واضاعان  ماراد  به دستیاب  و س اانون اسا یردر فقه، به تفس شدهاستنباط استفاده

 آن حااف   را خاود  شاورا  و سات از تقدس باالی  برخوردار ا شورا ضایاع میان در اساس  اانون
 باه دنباال   و نیناد  دخیا   تفسیر در را خص ش رهاینظ کندم لذا تمام تالش خود را  داند،م 

تفسایر ااانون    کاار ویاژۀ   شاورای نگهباان   دروااا   .استرف  ابهام با استفاده از اصول استنباط 

                                                           
1. see: Kirst, Malmkjaer (2004). The Linguistics Encyclopedia, second Edition, London: Rout ledge, 119-

24. 

 نظار  و رأی باه  را اارآن  که کس ...  النّار من مقعده فلیتبوا برایه، القرآن فسّر من»: اهلل رسول اال. 1: مثال برای .2
... آن ک، که کاالم مارا     کالم یهمن فسّر برا  آمن ب ما». 2 ؛«است جهنم آتش جایگاهش کند، تفسیر خود
 ۀ)مقدما  االناوار مارآۀ . بنا   بیشتر مطالعۀ یبرا«. است یاوردهن یمانکند ]هرگو[ به من ا یرتفس یشخو یبه رأ
 .10 ص(، برهان تفسیر
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 ۀباه منصا   اسات  اانون اساس  و شرع از همان حفاظت که خود اصل  کارکرد پرتورا در  اساس 
 .داند م مقیدو فراتر از آن اسالم  متن اانون اساس  به را خود و رساند ظهور م

 اسالم  جمهوری نظام در حاکم مقررات و اوانین کلیۀ ،1اساس  اانوناص  چهارم  براساس
 .نگهبان اسات  یشورا ۀبه عهد یوامر ن ینا یص. تشخباشند منطب  اسالم  موازین بر باید ایران،
تماام اواعاد    یلاووم ابتناا   یانگراست، ب یرانا  نظام حقوا یتاسالم ۀاص  که جوهر ینواا  ادر
در اصا    ماذکور که در عباارت    . با عموم و صراحت الفاظاست  اسالم ینحاکم با مواز  اانون

شاام  خاود ااانون      حتا  یگر،مقررات د و ینتواند عالوه بر اواناص  م این چهارم وجود دارد، 
  برابر با ااانون اساسا   یاز اعتبار یون س اانون اسا تفسیر .(11: 1000یودی، ) هم شود  اساس

  اصول اانون اساس ۀبر عموم و اطالق هم  اسالم یندن حیومت موازکراجرای برخوردار است. 
 دانسات،  اسات،  اساسا   ااانون  اصول از مستنبط که نظریات  ۀو ارال یر، تفسطدر استنبا یدرا با
و انطبااق    اسالم ینکام  مواز یترعا  اانون اساس اصول از هر یک تصویب و وض  هنگام زیرا
 یات رعا یاد کشور مورد توجه ارار گرفته است. لذا با  و مذهب رسم یناصول با د یناز ا یکهر 
لحاظ  ین نظارت پس یک بارا همراه   اصول اانون اساس ۀدر اطالق و عموم، هم  اسالم ینمواز

اااانون  18و  10اصااول  یرنگهبااان در تفساا ینمونااه، شااورا رای( باا117 :1081 ین،کارد )پاارو 
  خاارج  یهاسسات و شرکتؤدولت و م از سوی یهدأت یرخأخذ بهره و خسارت تأح   ،2 اساس

  اساتثنال  غیرمسالمانان  از بهره أخذ اسالم ، موازین با مطاب  اینیهرا من  نیرده است. نظر به 
مقرر  12/7/1000مورخ  10319 ۀشمار یریتفس یۀنگهبان در نظر ی، شوراستمن  ربا ۀبر ااعد
هاا و اشاخاص   سساات و شارکت  ؤهاا و م از دولات  یاه دأت یرخأبهره و خسارت ت یافتدر»داشت: 
مجااز اسات، لاذا     دانند شرعا را ممنوع نم  آن یافتخود در یدت عق  که برحسب مبان  خارج
 یان شاام  ا   ااانون اساسا   18و  10و اص   یستن  با اانون اساس یروجوه مغا گونهینا ۀمطالب

 «.باشد مورد نم
و مسادودکردن   یمناد ضاابطه  یژگا  و یدارا یاد با  متاون ااانون   که است این دیگر مسئلۀ

                                                           
 ،فرهنگ  ،یادار ،ااتصادی ،مال  ، یجوا ،اوانین و مقررات مدن  ۀکلی»دارد:  اشعار م  اص  چهارم اانون اساس .1

اصول اانون  ۀها باید براساس موازین اسالم  باشد. این اص  بر اطالق یا عموم همسیاس  و غیر این ،نظام 
  .«فقهای شورای نگهبان است ۀحاکم است و تشخیص این امر بر عهد اساس  و اوانین و مقررات دیگر

براسااس   یاران ا  اساالم  ی.... ااتصاد جمهور»د: دار خذ ربا اعالم مأ یتممنوع ینۀدر زم  اانون اساس 10اص   .2
 «.... معاامالت باطا  و حارام    یگار و انحصار و احتیار و رباا و د  یرمن  اضرار به غ ... :شود استوار م یرضوابط ز
، ، رشاوه ، غصاب هاای ناشا  از رباا   دولت موظف اسات ثاروت  »دارد:  م یانب ینهزم یندر ا 18اص   ین،همچن

، فاروش  هاا و معاامالت دولتا    کااری اساتفاده از مقاطعاه  ء، سواستفاده از مواوفاتء، سومار، ا، سراتاختالس
رکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حا  رد  ی، داهای موات و مباحات اصل زمین

قیا  و ثباوت شارع     المال بدهاد. ایان حیام بایاد باا رسایدگ  و تح      نبودن او به بیتکند و در صورت معلوم
 «.دولت اجرا شود ۀوسیلبه
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 یارا ز کرد،  متون را مشروط به فهم شخص ینا یتتوان حجباشند، لذا نم  یویگراانون یهاراه
راه فارار از ااانون خواهاد باود      ینو بهتار است کرده   شخص را کامال  یتامر حج وییچ ینچن

 ایان . باشد گذاراانون مراد و نیت احراز  در پ یدمفسر با ین،بنابرا .(70 :1098 یا،سرآس ی)عابد
 مشاروح  باه  رجاوع  طریا   از یا استنباط اصول طری  از یا آیدم  حاص  متن طری  از یا احراز

 در لذا شود،م  گرفته نظر در ک  یک منولۀبه اساس  اانون البته. اساس  اانون ینتدو مذاکرات
  روح حاکم بار ااانون اساسا    ا و دوم  بررس یداصول با یگراص  را در پرتو د یک اوال  آن تفسیر
 تفسایر  باه  محصاور  تنهاا  نگهبان شورای یفۀوظ ین،د. بنابراکرلحاظ  یدبا یوک  را ن یک ۀمثاببه

 باه  اصاول   اجتهااد  لوای تحت که است اساس  اانون واض  اصد کشف و متن مبنای بر اوانین
 پویاای   میاان  ایان  در .نادارد  فلسف  هرمنوتیک مباحث با نسبت  گونههیچ و پردازدم  تفسیر
 آنیاه با   دارناد،  اشاتغال  آن باه  کاه  اسات  کساان   نظروسعت و بین روشن گرو در تنها تفسیر
شارایط،   ایان  شاود. در  شناخته احیام در استنباط مستقل  متغیر و ب من اجتماع  یهاوااعیت

 تفسایر  مرجا   تنهاا  منولاۀ باه  نگهباان  شورای اعضای سیاس  طرف و ب  فردی یهاشایستگ 
 .یابدم  دوچندان اهمیت  ایران اسالم  جمهوری در اساس  اانون رسم 

 مقتضایات  و مساتحدثه  مساال   به توجهنگهبان  یشورا موارد برخ ، در خصوص در همین

دولات موظاف اسات    » اساسا   ااانون  03 اصا   مطاب  مثال برای است؛ داشته ملحوظ را زمان
  یمتوسطه فراهم ساازد و وساا   ۀملت تا پایان دور ۀپرورش رایگان را برای هم   آموزش ویوسا

 عاال   شاورای  «.  کشور باه طاور رایگاان گساترش دهاد     یتحصیالت عال  را تا سرحد خودکفا
 اساتطاعت  که از دانشجویان  شهریه دریافت خصوصخود در جلسات وات ط  فرهنگ  قالبان

 اساس  اانون امس  اص  خصوصدر موضوع اینیه نظر مساعد داشت. ول  نظر به دارند پرداخت
 نگهباان  شاورای . شد نگهبان شورای تفسیری نظریۀ ارالۀ خواستار داشت ارار اسالم  جمهوری
 از اصا   اینیاه  به توجه با»: کرداعالم  ینهزم یندر ا 10/2/1001مورخ  1179 ۀشمار یۀدر نظر
 هاای و دانشاگاه  مادارس  تأسی، و ممنوعیت و پرورش آموزش بودندولت  اساس  ام اانونس 
شاود   اعاالم  در کشور آزاد مل  هایو آموزشگاه مدارس تأسی، شود، چنانچهنم  استفاده مل 

اضاطرار   رفا   مل  مدارس با تأسی، گردد، و چنانچهم  مرتف  شهریه دریافت به اضطرار دولت
 مسئلۀ شورا شودم  مالحظه که طورهمان«. خواهد بود بررس  ااب  اساس  نشود تفسیر اانون

 ۀشامار  نظریاۀ  طا   شاورا  نیاو  ساابقا   اینیه ضمن. است داده ارار خود مدنظر را دولت اضطرار
در حاد   رایگاان  آماوزش  »...: بود کرده اعالم دولت مصلحت رعایت با 11/7/1000مورخ  1110
 تارجیح  ها مثا  اولویت با رعایت دولت کل  امیانات شود و با عدم کال  یا بعضا  باید فراهم امیان

 از امیاناات  دولات  کاه  ماادام هاذا  علا   ...دنمایا ما   ااادام  بار دیگاران   و مستعدان مستضعفان
 مغایر با اانون انقالب شورای ۀمصوب به ، عم برخوردار نیست رایگان آموزش وسای  کردنفراهم
 حاد  در را باودن گاان یرا زماان،  اتیمقتضا  به توجه با نگهبانی شورادرواا  «. باشدنم  اساس 
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 باا  داناد،  ما  دولات  فیاظا و از را مار ا نیا ا مطلا   صاورت  باه  که اص  برخالف و ریتفس امیان
 هکارد  ریتفسا  را موباور  اصا   زمان،  اجتماع و  خیتار طیشرا در دولت امیانات داشتن نظر در

 . است
 

   یریگجهینت
 یجد یهاچرخش. است ریتفس دانش و فهم فن کیهرمنوت موضوع، شدطور که مالحظه همان

 خیتاار   طا  آن یاۀ مادرون و فیوظاا  باه  نگااه  ناوع  و  ییهرمناوت  یریگجهت در که نیادیبن و
 کیا هرمنوت .اسات  زده رام آن یبرا متعارض گاه و متفاوت اهداف وسته،یپ واوع به کیهرمنوت
 در اماا  اسات،  مؤلاف  ماراد  کشاف   پا  در و اسات  اال  ثابت یمعنا متن، یبرا کیکالس ای عام

 ماتن  از رییا تغ اابا   ریا غ فهم به لذا ،ندارد  ثابت یمعنا لووما  متن ، فلسف کیهرمنوت ۀمنظوم
 یگار ید بر کدامچیه که است ینامحدود  قیحق یهافهم یدارا متن زیرا ،افتی دست تواننم 
 ژهیا وباه ، دارد فقاه  اصاول  در الفاظ مبحث با  یینود ارتباط کیکالس کیهرمنوت. دنندار یبرتر
  فلساف  کیهرمنوت یرفی  مبان برعی،،. دارد یاژهیو توجه لغات  عرف فهم به که الظهورۀاصال
 یمسلمانان امار  انیدر م یرأ به ریتفس زیرا ،است  فراوان تعارضات یدارا اسالم یعلما دیعقا با

 را مفسار ۀ فا یوظ و انگاارد ما   ثابت را متن یمعنا کیکالس کیهرمنوتشود. مذموم المداد م 
 ماتن  به خاص شنگر نیابه  نگهبان یشورا یآرا از یاریبس در. داندم  نیمع یمعنا نیا کشف
 پاساخ  گاذرد، نما    اساسا  ااانون  بیتصاو  از یادیز زمان که آنجا از. است بسیاری شده توجه
 .کرد استخراج متن خود از توانم  را مسال  از یاریبس

داند و از اصاول اساتنباط در   به الفاظ نم  دیخود را تنها مق ر،یمقام تفس درنگهبان  یشورا
اسات تاا مفسار باه اصاد       یاصول استنباط ابوار یریکارگا  به. درواردیگاصول بهره م  ریتفس
مقصاد   یجووجست  است که در پ کیکالس کیهرمنوت ۀشیمبنا ر نی. اابدیشارع دست   اصل
. داناد ما   مقانن  ماراد  انیا ب را ریتفسا  از هادف  و یردیرو وین نگهبان یشورا. استمؤلف   اصل
 کیهرمنوت با ثیح نیا از و است  اساس انونا وض  ۀاراد کشف  پ در نگهبان یشورا ،نیبنابرا
 نااالال  بنا به نظار است.   فلسف کیفرض هرمنوتشیمخالف پ جهینت نی. ادرد انطباق کیکالس

در  یو رایا را بفهمد که اصد مؤلاف باوده، ز   یویهمان چ تواند مفسر نم ، فلسف کیبه هرمنوت
 یماتن دارا  ،نیسات. همچنا  خااص خاود برخاوردار ا    تیا ارار دارد که از ذهن یگرید تیمواع
 یبارا  یاریا نادارد. دروااا  مع   یبرتار  یگریکدام بر دچیکه ه است ینامحدود  قیحق یهافهم

 یردیرو با کیهرمنوت شیگرا نیا ن،یبنابرا. ندارد وجود نامعتبر از برمعت ریتفس یسنجش و داور
 نگهباان، ی شاورا  ظرمن از ، زیراندارد  تیسنخ گونهچیه  اساس اانون ریتفسدر  نگهبانی شورا
را  یاصاد  آن اصا   هار ی بارا  آن واضا   کاه  است تیحاکم و مردم انیم  ثاایم  اساس اانون
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 آن نعاواضا   اصال  اصد تا دکر تالش و رفت آن متن سراغ دیآن با ریتفس یداشته است. لذا برا
 .شود احراز

 و شارح  در  رسم ینظرهااعالم شود، م خوانده نگهبان یشورا یریتفس نظر منولۀبه آنچه
  عاال  مقاماات  اساتعالمات  باه  پاساخ  در  هرازگاه که است  اساس اانون اصول از  اصل نییتب

 و ااانون  ریتفسا  از نگهباان  یشاورا  فیتعر به توجه با اظهارنظرها نیا .ردیگ م صورت یکشور
 د،باشا  گذاراانون نظر با مالزم کهی اتوسعه و  ییتض حداکثر ای مقنن مراد کشف به آن فیتوص
 از یریا کث حضاور بار ایان،    عالوه .دگرد م مؤسسان یۀاول اصد و متن عبارات مدار حول ااعدتا 
 اانون انطباقو « یبازنگر یشورا» و « اساس اانون ی نها  بررسمجل، »ی اعضا جم  در فقها
باه   انقالب، یدستاوردها داشتننگه زنده و حف  یبراها تالش کنار در  اسالم نیمواز با  اساس

 ا اساسا . دنا زن ما  دامان   اساس اانون ریتفس در نگرگذشته و گراأو نگاه منش «تقدس متن» نیا
 منولۀبه نظام تیاسالم حف  آن، اب  از و نیاوان تیاسالم حف  نگهبان یشورا یوجود ۀفلسف
 ااانون  ۀرکنندیتفس  رسم نهاد منولۀبه نگهبان یشورا .است  اسالم انقالب دستاورد نیترمهم
 چاارچوب  در و متاأثر کاه  - رانیا ا  اسالم یجمهور  اخالا و  اسیس نظم چارچوب در  اساس
 ۀهما  در کاه  یامار  کناد؛  ریتفسا  را  اساسا ماتن ااانون    تواند م -است  عیش فقه و عتیشر
 و نظام  ۀمحدود و چارچوب در  اساس اانون ۀرکنندیتفس مرج  و است صادق  حقوا یهانظام
 نیهما  . بهندک م ریتفس را  اساس اانون متن شده،رفتهیپذ  سایس و  اخالا  رسم یهاانگاره
 ایا   برالا یل سانت  در را  اساسا  ااانون  متن نیهیا بر  مبن نگهبان یشورا از انتظار نیا بیترت
 کند، ریتفس انهیااتدارگرا سنت در را  اساس اانون 113 اص  لامثبرای  یساختار اصول ریتفس
 جهات  نیا ا از نه جاست؛هناب  نگرش و انتظار ،کند اثر ب را  ساسا اانون اصول تمام که  نوعبه
 یهاا هیا مابان  و نظام  باا  ا اساس نگرش نیا بلیه ،ندارند  تیشخص و  ژگیو نیچن آن یاعضا که

 انتظاار  ،نیا. بناابر اسات  ناساازگار  رانیا ا  اسالم یجمهور یااتصاد و  اخالا ، اسیس ، حقوا
 چاارچوب  در دیا با  اساسا  اانون ریتفس  رسم نهاد منولۀبه نگهبان یشورا از مشروع و معقول
 .ردیگ شی  کشور  اخالا و  اسیس ، حقوا نظم

 ۀمثابا به شود تجویو نگهبان شورای به متون تفسیر ۀزمین در فلسف  هرمنوتیک دیدگاه اگر
 بساتر  در ااانون   متاون  تاا  دکنا ما   فاراهم  را امیاان  این که ادرهمان .ماندم  دولبه شمشیر

 اانون متوجه را خطر این میوان همان به ،برسند  یپویا و رشد به و دنشو تفسیر امروز جتماع ا
 یهاآزادی و حقوق و تحمی  اانون بر شخص  هاینظر تفسیر، پوشش تحت که کندم  اساس 
نظار  و وساعت   نا بیدر گرو روشان  تنها ریتفس ی ایپو انیم نیا در. شوند تحدید و تهدید مردم
 در  مستقل ریرا منب  و متغ  اجتماع یهاتیآنیه وااع  ست که به آن اشتغال دارند، با  کسان

 یاعضاا   اسا یس  طرف ب و یفرد یها ستگیشا ط،یشرا نیدر ا استنباط احیام شناخته شود؛
 لاذا . اباد ی دوچندان ما   تیاهم  اانون اساس  رسم ریتنها مرج  تفس منولۀنگهبان به یشورا
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 هرگوناه  از اساسا   اانون و ندک فراهم را شورا تفسیری آرای ارزیاب  امیان تا گیرد ارارنگهبان 
 .بماند مصون شخص  هاینظر تحمی  و زییادست
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