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 مقدمه. ١
ر درون دیني به خصوص از زاویه نگرش اصول فقه و تئوري از بررسي نسبیت ظهور از منظ

یابیم که در تاریخ زبان و فهم معنائي این دانش به مقوله نسبیت ظهور یا عدم آن، در مي
هاي هرمنوتیکي در غرب و بخصوص در مباحث معرفت شناسي دیني و معرفت تحلیل

ین امر به نوبه خود ا. های بسیاري صورت گرفته است؛ غفلت ]١١٩، ص٢٢[ درجه دو
ریشه در ناتمامی ورود به مباحث اصول فقه، به ویژه مباحث الفاظ و روش های ظهور 

 . شناسی و  اصرار بر نسبیت مطلق فهم دین و بشري تلقي کردن هر نوع فهم دین دارد
 
 نسبیت مطلق و نسبیت مقید . ١ . ١

توان به سه و سنت ميدر باب نسبیت فهم فقهی متون وحیانی یا شناخت ظهور قرآن 
دیدگاه اساسي نسبیت مطلق ظهور، نسبیت مقید ظهور و انکار مطلق نسبیت آن اشاره کرد؛ 
در دیدگاه اول، فهم متن وحیانی را به عناصر بسیار زیادی مرتبط و متوقف ساخته و هر فهم 

ده و فقهی را خاص فهمنده تلقی شده است و امکان فهم ثابت و مراد حقیقی گوینده نفی ش
اکثر دانشمندان اصول فقه ظاهر را معنایی معین و همه . یا حداقل نادر به حساب آمده است

 اندنیاز از تفسیر دانستهفهم معرفی کرده اند و  فهم ظاهر را بر خالف بطن و متشابهات، بی
های فقهی و اصولی خود ، در عین حال عمال در استدالل]٢٢٤، ص٢، ج٣٨؛ ٢٦٩، ص١٣[

اند و خود در موارد متعددی در معنای ظاهر آیه و روایت  فهم ظاهر را پذیرفتهاختالف در
تالش اصولیان در مباحث الفاظ و حجیت ظواهر و حتی مالزمات عقلیه، . اختالف داشته اند

در حقیقت برای رسیدن به معنای ظاهری و مرتبط کردن آن با منظور ذهنی گوینده است و 
البته اختالف فقها در . شود سازی آنان در این مباحث مشاهده میاختالفات فراوانی در قاعده

فهم ظهور فقط مرتبط با قواعد زبانشناختی و معناشناسی ادبی محدود نیست، بلکه عوامل 
در این مقاله با توجه به واقعیت اختالف فقها و اصولیان در . شود غیر ادبی نیز مشاهده می

دیدگاه سوم فهم ظاهر را . یت ظهور تعبیر شده استفهم ظاهر را به دیدگاه اعتدالی نسب
کند و یکسره نسبیت فهم نسبت به تمام فقها امری ثابت و بدون هیچ اختالف تلقی می

 .کندظواهر قران و سنت را نفی می
 
 خلط در بررسی نسبیت ظهور . ٢ . ١

و بین مراحل فهم ] ٢٨٤ و ٥٨، ص٢٢[ عدم تفکیک بین ظهور زمان صدور و وصول
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ها در داوری درباره فهم ظواهر قرآن و ترین خلطاز اساسي] ٤٦، ص٣٤[ گانه ظهور سه
عدم تفکیک بین عوامل مختلف اختالف فتاوي مجتهدین و یکسره اختالف . سنت است

را به فهم کتاب و سنت نسبت دادن، عدم تمایز بین سطوح مختلف معنائي آیات و 
وبات لوح محفوظ و ظهور منزل مکتوب، روایات بخصوص ظهور و بطون، خلط بین مکت

خلط بین مالك تکلیف و مالك اسقاط تکلیف و ندیدن اجزاء، خلط بین اعتبار ظن و 
حجیت قطع، و بین عناوین حقیقي و عارضي موضوعات احکام، و بین مراحل احکام، 
عدم تفکیک صحیح بین فهم اعتباریات و حقایق در عرصه اصول فقه، عدم درك فرایند 

 احکام به موضوعات، عدم تفکیک بین فضاي تشریع و تقنین با سایر فضاهاي تعلق
توان زمینه سخن، خلط در موارد کثیري از مبادي علم اصول و فقه با مسائل آنها؛ می

 . اعتقاد به نسبیت افراطي تلقی نمود
 
 نسبیت مطلق ظواهر الزمه دیدگاه جدائی متن از نیت مؤلف . ٣ . ١

که تمام دانشمندان هرمنوتیک که جدائي متن از نیت مؤلف را اساس باید اذعان نمود 
اند؛ مانند و فهم متن را عصري تلقي کرده] ٥٦٣، ص٢[ اندهرمنوتیک خود قرار داده

 ،٢٥[ نحله هایدگر و گادامر و پیروان او و گرایش پوپری آن و نحله پسامدرن هرمنوتیک
ه گادامر و پیروان او و میشل فوکو و البت. باشنددچار نسبیت مطلق ظواهر مي] ٦٨ص

ي خود در اند و ملتزم به لوازم نظریهشجاعانه به این امر اعتراف کرده] ٤٧٩، ص٢[ لیوتار
از نظر هرش فرض جدائي ]. ٨٠، ص٢[ اندمعني بودن اعتبار فهم متن شدهباب معنا و بي

و ] ٥٩٦، ص٢[ گرانگرا و به معنایي کامل ذهاثر از ذهنیت مؤلف، دیدگاهي است نسبي
تر از این نیست که آفریدن معناهاي تازه براي هر متني را حاصلنظري بي: گویدمي

در مقابل گادامر معتقد است؛ وظیفه شناخت و تفسیر، ]. ٥٩٤، ص٢[ سودمند بدانیم
و بر این باور بود که؛ زبان در هستي خود به ] ٥٨١، ص٢[همواره آفرینش معنا است 

اي لمه همواره علیه حدود باورهاي ما حرکت مي کند و معناهاي تازهعنوان منطق مکا
، ٢٢ [در قبض و بسط تصریح شده است که ظهور نسبي است]. ٥٨٠، ص٢[ آفریندمي
صاحب این کتاب ]. ٢٨٢، ص٢٢[ تلقی شده است گرسنه معاني ،کلمات]. ١٤٣ و٨٦ص

بر باور ] ٣٥٥، ص٢٢[ در آنجا که آبشخور خود را هرمنوتیک گادامري قرار داده است
کند، نسبیت مطلق ظواهر است و آنجا که از تفسیر پوپري فهم عصري متون پیروي مي

تا حدودي از شدّت افراط نسبیت ظهور کاسته شده است، البته ایشان از انتساب نسبیت 
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همین که کسي در میان معلومات از : گوینداند و ميبه تئوري قبض و بسط پرهیز جسته
تر یا مؤیدتر از دیگري بداند، کند و یکي را محتمل احتمال، درجه بندي ميحیث ظن و

ي تفسیر ، اما واقعیت آن است که الزمه]٢٩٩، ص٢٢[ رخت از وادي شکایت کشیده است
 ـ یکي از این دو امر  از طریق ظواهر کتاب و سنت بر اساس تفسیر پوپري ـفهم عصري دین
 ! ي کالمي تعطیل فهم قرآن و سنتنسبیت افراطي یا نظریهیا : باشدالخلو مي علي سبیل منع

برخي براي فرار از نتایج نسبیت ظهور، متوسل به نفي نسبیت ظهور به طور مطلق 
؛ "ظهور امري مطلق و ابدي نیست": انداند و گفتهاند و ظواهر را مطلق دانستهشده

ن ادعا خود دچار پر واضح است که ای]. ٩٦، ص٣٠[ معنا استسخني متناقض و بي
معنا است، زیرا اصولیان اگر چه به طور مستقل در بحث نسبیت یا عدم آن تناقض و بي
اند و در خالل اي از صور نسبیت در فهم ظهور تن در دادهاند، اما به پارهوارد نشده

: فرمایندمي) ره(اند؛ مثالً امام خمینیکلمات خود به طور تلویحي به آن اعتراف کرده
محقق قمي نیز به صراحت ]. ٢٥٨، ص١، ج١٤[ »...الختالف االنظار في فهم الظهورات...«

باید توجه کرد که ]. ٧٥، ص٣٢[ به اختالف فقها در فهم ظهورات اشاره کرده است
زند و هرگز باعث اي به حجیت ظهور نميپذیرش برخي از صور نسبیت، هیچ لطمه
 .شوده عصري شدن فهم دین نميبشري تلقي کردن مطلق فهم فقهي و التزام ب

 
 معاني مختلف نسبیت. ٢

عنوان نسبیت داراي ! قبل از هر نفي و اثباتي باید محل نزاع را به طور دقیق شناخت
تفکیک آنها از یکدیگر . باشدمعاني مختلف و به تبع، از احکام متفاوتي برخوردار مي

 .نقش مهمي در دفع شبهات و تبیین موضوع حجیت ظهور دارد
توان بر مدار اشخاص و ذهنیت آنها تعریف نمود و یا بر محور زمان و نسبیت را مي

ادعاي تحول ظهور در بستر زمان و افق معنا کرد و در حالت سوم نسبیت را به نوع 
سؤاالت عرضه شده به متن و در صورت چهارم نسبیت را مربوط به ذات مفهوم بررسي 

 :تعاریف زیر را ارائه نمودتوان براي نسبیت بنابراین مي. کرد
این معني به نحو . نسبیت به معني تغییر و تحول مستمر مفهوم و معني الفاظـ ١
 .ي جزئیه قابل قبول استموجبه
این معني نیز به نحو جزئي . نسبیت به معني تغییر و تحول ظهور در بستر زمانـ ٢

 . قابل پذیرش است
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باشد و این نیز قابل اثبات مي. واهرنسبیت به معني اختالف فهم فقهاء از ظـ ٣
 .توان آن را انکار نمود نمي
این معنا از نسبیت . نسبیت به معني تحول معني و ظهور حتي ظهور عصر صدورـ ٤
 .باشد وجه قابل پذیرش و قبول نميچبه هی
ذاتي و نهائي لفظ و قطع ارتباط الفاظ با نیت و مراد نسبیت به معني فقدان معنيـ ٥
 .باشد این معني نیز قابل اثبات و پذیرش نمي.گویند
این نیز به نحو موجبه کلیه . نسبیت به معني اختالف در تطبیق الفاظ با مصادیقـ ٦

 .قابل پذیرش است و ربطی به فهم ظواهر ندارد
این نیز قابل اثبات و . نسبیت به معني اختالف افهام در بطون و معاني غیر ظهورـ ٧

 .شودهم فقهی و ظواهر مربوط نمیاما به ف. محقق است
 نیز هرگز قابل پذیرش این. نسبیت به معناي تحول و تغییر بطون آیات و روایاتـ ٨

 .شودباشد، اگرچه به فهم ظواهر نیز مربوط نمی و قبول نمي
]. ١٣٧، ص٥[ های معنائی آیات و احادیثنسبیت به معنای اختالف وضوح الیهـ ٩

بندی معنا در دانش اساس تقسیم. ح و هم واقع شده استاین معنا از نسبیت هم صحی
] ٣٦، ص٢٣[ اصول فقه و تفسیر به نص، ظاهر، خالف ظاهر، اشاره، بطن، تطبیق، منشاء

البته در نام نهادن نسبیت بر اختالف وضوح . بر اساس پذیرش این معنا از نسبیت است
 . این سطوح معنائی متن نوعی تسامح صورت گرفته است

 توان اقسام نسبیت را در موارد زیر گنجاند؛ نگاه عام و فراتر از متن، ميدر یک
 نسبیت حقایق خارجي؛ به این معني که هیچ موجود ثابت و مطلقي در خارج از ـ١

فلسفه الهي این معني را با اثبات موجود مجرد و غیرمادي از کلیت . ذهن وجود ندارد
 .انداخته است

. ن معني که هر کس هر چه فهمید صواب و حق است نسبیت علوم بشري؛ به ایـ٢
 .کنداین نظریه اهل تصویب است که هم باطل است و هم خود را ابطال می

این نوع از . نسبیت علوم بشري به معناي تناسب نتیجه با مقدمات استداللـ ٣
نسبیت به طور کلي حق است، زیرا بین دلیل و مدلول پیوند تکویني و ربط ضروري 

 . استبرقرار
یعني با تحول در یک علم، زمینه سوال .  نسبیت به معناي تناسب سوال و جوابـ٤

گردد و آن علم دیگر براي ارائه پاسخ، شاهد تحول خود خواهد از علم دیگر فراهم مي



 ١٣٩٦پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاهمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال       ٣٧٨

اي از علوم با این معني نسبیت نیز معقول و مقبول است و تنها نتیجه آن ربط پاره. بود
و کلیّت آن نه قابل اثبات و نه محقق . ي جزئیه است نحو موجبهبعضي دیگر از علوم به

 ].٦٠ـ٥٦، ص٦[ است، زیرا موارد نقض بسیاری دارد
هاي مطلق و ثابت در جهان به طور  نسبیت علوم بشري، به این معنا که واقعیتـ٥

 ].٦١، ص٦[ گیرندي علم بشر قرار مينسبي در دائره
 فقدان معني ذاتي و نهائي مرتبط با نیت و مراد  نسبیت فهم کالم و متن به خاطرـ٦

 .مؤلف و عصري دانستن فهم کالم
 نسبیت فهم کالم به خاطر حصار و زندان افق، زیست محیط، سنت و پیش ـ٧
 .هاي گریزناپذیرفرض
نسبیت به معني تأثیر اراده متکلم در معناي عبارت، بدین جهت که متکلم ـ ٨
ي متصله یا منفصله، ظهور کالمش را هر گونه که الیهتواند با قرائن حالیه و مق مي

شود که اند ظهور تصدیقي استعمالي وقتي منعقد ميبخواهد دگرگون کند، لذا گفته
شود که قرائن منفصله با کالم به اتمام برسد و ظهور تصدیقي کاشفه وقتي تحصیل مي
 .مایدکالم ترکیب گردد و تعدیل الزم را در ظهور بدوي کالم ایجاد ن

 
 ارزیابي کلي صور نسبیت ظهور. ٣

باشد و گانه مربوط به ظهورات و معاني الفاظ نميمعني اول و پنجم نسبیت از معانی نه
اي مربوط خارج از حیطه غرض مقاله است، اما سایر موارد با مفاد و مدلول کالم به گونه

 .باشدگردد، لذا داخل در ارزیابي  این تحقیق ميمي
ني دوم یکي از مبادي کالمي اصول فقه است که در خود اصول نیز بدان بحث از مع

 .پرداخته شده و با ابطال تصویب معتزلي و تصویب اشعري، نسبیت مزبور ابطال شده است
معني سوم امري حق است، اما هرگز نتیجه عصري بودن فهم دین و عدول از ظهور 

 . دهدنمي یت ظهور صادر،زمان صدور آیات و روایات به ظهور واصل و یا نسب
توان از آن درباره معني چهارم گفته شد که هم معقول است و هم مقبول اما نمي

نتیجه گرفت که تمام علوم با یکدیگر در ترابطند و جمیع معارف در فهم فقهی از قرآن 
 .باشدي جزئیه مورد قبول ميباشند، اگر چه به نحو موجبهو سنت دخیل مي

بیت به طور کلي باطل و فاسد است، زیرا اساس آن سلب معني معني ششم از نس
 .  نهائي متن است
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بطالن کلیّت آن در بحث امکان . ي جزئیه قابل قبول استمعني هفتم به نحو موجبه
ها و امکان بازسازي افق زمان صدور و تحصیل ظهور عصر صدور، مبرهن فرضمهار پیش
 .شده است

 مورد قبول است که باید اعتراف نمود مورد غفلت  معني هشتم امري کامالً حق و
 .هرمنوتیک مدرن قرار گرفته است

 
 ادله نسبیت اعتدالی ظهور . ٤
 اختالف فقها و اصولیان در فهم ظواهر. ١. ٤

اختالف فتوا در بین مجتهدان واقعیتي انکار ناپذیر است، حتی یک مجتهد ممکن است 
ي مرحوم درباره) ره(مثالً امام خمینی. ي دهددر طول عمر خود بارها تغییر مبنا و رأ

ایشان ابتدا قائل به مفهوم غایت بودند، اما در آخر عمر معتقد شدند، : فرمایدحائري مي
و در اواخر عمر از اصاله التوصلیه به ] ٢٢٠، ص٢، ج١٩[ جمله غائیه مطلقاً مفهوم ندارد

 در مقدمه السرائر به تغییر ابن زهره]. ١٧٠، ص١، ج١٩[ اصاله التعبدیه عدول کردند
این اختالف فتاوي به طور عمده ناشي ]. ٨[  بار هم نیز اعتراف کرده است١٠رأي خود تا

برخي اختالفات مجتهدین را ناشي از اختالف در . باشداز اختالف مباني در اصول فقه مي
 از دین و اند و این واقعیت را دلیل بر بشري بودن فهم آنانشناسي آنان دانستهمعرفت

اختالفات فقهاء : اندو اظهار داشته] ١٠٣، ص٢٢[ اند و نه خود دینشریعت تلقي کرده
ها، انتظارات و نوع خاص در معرفت شناسي به نوبه خود ناشي از حصار پیش فرض

تر اختالفات فقهي را دلیلي بر سؤاالت آنان از کتاب و سنت بوده است و از همه مهم
 .اندفتهنسبیت افراطي ظهور گر
خواهیم اثبات کنیم که اختالف فتاوي، نه دلیل بر نسبیت مطلق ما در این مبحث مي

 .ظواهر است و نه ریشه در آن دارد، اگر چه بر وجود نوعی از نسبیت ظواهر داللت دارند
هاي متعددي است که اختالف در فهم بدون تردید اختالف مجتهدین داراي منشاء

توان علت اساسي اختالف رو نمي از همین! باشد و نه همه آنهاميظواهر فقط یکي از آنها 
توان فتاوي را نسبیت ظهور دانست، کما اینکه به خاطر وجود علل دیگر اختالف، نمي

باشد این است که آنچه در اینجا بسیار مهم می. نسبیت ذاتي ظهور را نتیجه گرفت
دلیل اصلی نسبیت اعتدالی فهم اختالف فقها که ناشی از اختالف در فهم ظاهر است 

 .ظواهر است
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 اثبات اختالف فقها در شناخت ظهور. ٢. ٤
نماید به صراحت اظهار مي) ره(امام. توان انکار نموداختالف فقهاء در فهم ظواهر را نمي

بسا : فرمایدایشان مي]. ٤٥٦، ص١٥[ که انظار فقهاء در شناخت ظهور متفاوت است
رسید، چیز در نزد قدماء بوده است که اگر به دست ما ميروایاتي که مستند اجماع 

مرحوم ]. ١٤١، ص٣، ج١٥[ کردیمفهمیدند، استظهار ميدیگري غیر از آنچه آنان مي
 ].١٤، ص١٥[ نمایدمحقق قمي نیز به صراحت به اختالف در شناخت ظهورات اقرار مي

بسیار مشاهده در کتب فقهي و اصولي اختالف فقهاء و اصولیین در درك ظواهر 
] ٦حجرات، آیه[را در آیه نبأ " جهاله"به عنوان مثال، نائیني ظهور کلمه . شود مي

و سید ] ٢٩١، ص١، ج١٤[، در حالي که امام ]١٨٧، ص٣، ج٤٠[ داندسفاهت مي
در موارد بسیاري چون ظهور آیه . اندظاهر در عدم علم دانسته] ٣٩٣، ص٢٩[مرتضي 

التنقض الیقین بالشک و لکنه ینقض الشک «: حدیثو ظهور ] ٣٠٨، ص١، ج١٤[ نفر
اختالف در ظهور . اندو نائیني اختالف به هم رسانده) ره(باز امام ] ١١٧، ص١٤[ »بالیقین
، صور ]١٩٢، ص١، ج١٦[ ، غنا]٣٩، ص١، ج٢٠[ ، بیع]١٠٥، ص١، ج٢٠[ معاطات
دی بر ها عنوان فقهي شاهو ده] ٢٤٤، ص١ج ،١٦[ ، غیبت]١٦٦، ص١،ج١٦[ مجسمه

 .  ادعا است
مثالً قدما . عالوه بر اختالف در نفس ظهورات، در منشاء آنها هم دچار اختالف هستند

العلماء ناشي از مقدمات ظهور مطلق در اطالق را وضعي، اما متأخرین بعد از سلطان
 ]. ٣١٩، ص٢، ج١٩[ اندناشي از حکم عقالء دانسته) ره(و امام] ١٥٩، ص١، ج٣٦[حکمت 

در ظواهر الفاظ فقط یکی از عوامل متعدد اختالف فتاوي فقها است، اما اگر اختالف 
شود، اختالف ظهور در مباحث اصولي مورد توجه قرار دهیم که باعث تغییر در مباني مي

اگر . ي اختالف در کشف و اثبات ظهورات تلقي نمودطور غیر مستقیم باید عامل عمده به
ر در اختالف فقهاء نقش ندارد، در عین حال باید راز چه علل دیگر کمتر از اختالف ظهو

بنابراین علل و عوامل دیگر . اختالف ظهورات را هم در عوامل دیگر جستجو نمود
 .توان علت و منشأ اختالف آنان در ظهورات ارزیابي کرداختالف فقها را مي

 لفاظ،  تردد در اـ١ رشد منشأ اختالف فقها را موارد ششگانه برشمرده است؛ ابن
 تردد بین حمل بر حقیقت یا ـ٤ اختالف در اعراب، ـ٣تردد و اختالف در اشتراك، ـ ٢

پر ]. ١٢، ص١، ج١[  تردد در تعارض دو دلیلـ٦ تردد بین اطالق و تقیید و ـ٥مجاز، 
، همه به اختالف در تشخیص ظواهر باز  واضح است عللي که ابن رشد ذکر کرده است
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محقق قمي نیز اختالف اهل لغت و . ایم علل تلقي کردهگردد که ما فقط یکي ازمي
، اختالف در فهم ظهور تصدیقي ]٢٩، ص٣٢[اختالف در عالئم حقیقت و مجاز 

، اختالف در تبادر ظواهر به اذهان و اختالف در فهم ]١٣، ص٣٢[استعمالي و کاشفه 
 .دانندعرف را منشاء اختالف مجتهدین مي

ح صغریات ظهور کتاب و سنت، اختالف در اصول و تقي حکیم اختالف در تنقیمحمد
شود و اختالف در وسعت انطباق این مباني عامه که در عملیات استنباط به آن تکیه مي

کبریات بر صغریات که به نوبه خود ناشي از اختالف در ضوابط تشخیص صغري و اختالف 
برخی از ]. ١٨، ص٩[ داندباشد را منشاء اختالف مجتهدین ميدر وجود قرائن خاص مي

 .گرددعلل اختالف فقها در کلمات این دو فقیه نیز به فهم ظواهر کتاب و احادیث باز می
  
 علل اختالف فقها در فهم ظواهر. ٥

امور متعددی در اختالف فهم مجتهدان از ظواهر کتاب و سنت وجود دارد که اوال خود 
به عنوان علل اختالف فتاوی توان دلیل نسبیت فهم ظواهر است و در مرتبه خود می

بررسی امور مؤثر در فهم ظاهر افزون، بر اثبات نسبیت اعتدالی و ابطال . فقها دانست
ها، سنت و افق مفسر را نیز هموار نسبیت افراطی، راه بحث امکان مهار پیش فرض

توان به چهار دسته داخلي خاص هر زبان، داخلي مشترك تمام امور مزبور را مي. کند می
 ها و امور بیروني از زبان و امور شخصیتی فقیه تقسیم نمود؛زبان

 
 امور داخلي خاص  . ١ . ٥ 

ي باشد که در مجموعهامور داخلي هر زبان مباحثي مربوط به زبانشناسي آن زبان مي
بدیهي . علوم ادبي چون صرف و نحو و قسمتی از معاني، بیان و لغت فراهم شده است

البته در مقدار تسلط بر آنها، بین .  ناچار باید بر آنها مسلط باشداست مفسر و مجتهد به
 .علماء اختالف است، اما در ضرورت تسلط بر آنها احدي از اصولیان تردید ندارند

، اطالع بر آنها را به مقدار نیاز در فهم کتاب و سنت، شرط )ره( مرحوم امام خمینی 
، اگر چه بعضي چون فاضل ]٩٦ ص،١٨[ ضروري و از مقدمات اجتهاد دانسته است

اطالع از آنها را در حد ] ٣٨٣، ص٢، ج٢٨[ و گروهي از اهل سنت] ٥٧، ص٢٧[ هندي
در صورت دوم مجتهد خود یک دانشمند صرفی و . انداجتهاد برای فقیه ضروري دانسته

های ادبی قرار نحوی و عالم علوم بالغی است و به ناچار در این علوم یک طرف نزاع
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گیرد رد و با فقیه دیگر که در قواعد صرفی و نحوی و بالغی نقطه مقابل قرار میگی می
 .کنددر فهم ظاهر اختالف پیدا می

 
 امور داخلي مشترك. ٢. ٥

ها که ریشه فطري و جبلي دارد و بنائات عقالئیه جمیع قواعد و اصول مشترك تمام زبان
هور تصدیقي استعمالي و ظهور ي عرفي و عقالئي که در احراز ظو تمام اصول لفظیه

تسلط بر این . روند، از علل داخلي مشترك باید به حساب آوردتصدیقي کاشفه به کار مي
یابي به آنها امري باشد و روشمند نمودن دستامور در حد اجتهاد امري ضروري و الزم مي

 ابزار و داشتن ذهني عرفي ] ٩٦، ص١٨[ شناخت دقیق عرف و انس با آن. تر استضروري
اکثر مباحث الفاظ اصول فقه تنقیح همین نوع عوامل . الزم و ضروري این عرصه است

اختالف مبانی در این . انداست که اصولیان اختالفات بسیاری در این مباحث به هم رسانده
مثال آیا داللت مشتق به . گرددعرصه موجب اختالف فهم ظاهر متن قرآن و حدیث می

است یا مجاز؟ صیغه امر بر چه معانی داللت دارد؟ وجوب یا اعتبار گذشته حقیقت 
صیغه نهی برچه معانی؟ آیا جمالت ... استحباب؟ نفسی یا غیری؟ تعبدی یا توصلی؟ و 

    وصفیه یا شرطیه یا عدد دارای مفهوم است؟ شروط مفهوم داری آنان چیست؟
 
 امور بیروني . ٣. ٥

ي قبلي فقیه و اطالعات و معارف اندوختهاي دارد، ي گستردهسومین امر که دامنه
اصولي در موضوعات مختلف خارج زباني مانند؛ هستي، انسان، متکلم، مخاطب، محیط، 

ي این نوع امور، محل اصلي نزاع هرمنوتیک کالسیک و نئوکالسیک دامنه. است...عرف 
هم فقهي و ي داوری و نقد ف، کما اینکه عرصه]٦٥، ص٢٥[ باشدمدرن ميبا مدرن و پسا
آنان هیچ دانش و معرفتي و هیچ نکته علمي را در این مجال از قلم . اصولي است

ي علمي و معرفتي خارج از دین، کتاب و سنت در فهم اندازند و معتقدند هر نکته نمي
 .فقیه و اصولي و شناخت ظهور آن، دخیل و مؤثر است

 مختلف معرفت بشري هاي در کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت آمده است؛ پاره
ي بدیعي رو در داد و ستد مستمرند و ربطي وثیق با یکدیگرند دارند، اگر در علم نکته

 فهم آدمي  تحول فهم فلسفي،. کندنماید، معرفت شناسي و یا فلسفه را متأثر مي
ي دیگر یافت، معرفت کند، انسان و جهان که چهرهي انسان و جهان را عوض مي درباره
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اي معلومات هیچ معلوم تازه]. ٨٥، ص٢٢[ گیرنداي به خود ميعناي تازهدیني هم م
رو علم  از این. کندگذارد، بلکه معنا و مفاد آن را عوض ميپیشین را به حال خود وا نمي

هاي روبروي هم، در هم و فلسفه و دین با معرفت علمي و فلسفي و دیني چون آینه
یگري هم روي خواهند نمود و هر جا دگرگوني تابند و هر جا تصوري بروید، در د مي

وي فهم مطلق و صحیح را ]. ٨٤، ص٢٢[ نمایندحادث شود، بقیه هم آن را باز مي
دهد و ضابطه آن پذیرد، اما فهم بهتر که همان فهم عصري است مورد تأکید قرار مي نمي

حقیقت این : وي اذعان نموده]. ٩٧ و٤٨، ص٢٢[را دانستن امور بیشتر تلقي کرده است 
است که فهم معنا، محصول یک ترکیب است، ترکیب بیرون و درون، آنکه در تاریخ 

وي با روي نمودن . شریعت رخ داده و آنکه در متون و معارف آمده، شریعت صامت است
اختالف مفسران در تفسیر، متکلمان در فهم از آیات و قرآن، فقهاء و اصولیین از کتاب و 

ي متون دیني، تأثیر کلیه معارف بشري در فهم کتاب و سنت و سنت، تحول فهم معنائ
 ].١٠٠، ص٢٢[ گیرندباالخره عصري بودن فهم دین نتیجه مي

رسد در اینجا بین ظاهر و بطون و سایر سطوح معنائي آیات و روایات به نظر می
ي خاصي تحقیق مطلب این است که امور بیروني در محدوده. خلط صورت گرفته است

گیرد و تأثیر تمام معارف بشري در فهم ظواهر نش و معرفت بیروني فقیه قرار مياز دا
هاي متعدد و عدم توجه به نظام صحیح قرآن و روایات، سخن غیر دقیق و ناشي از خلط

با پذیرش . استنباط و اجتهادي است که توسط اصولیان طراحي و نظامند شده است
، بطالن ]٧٦، ص٢٥: نکـ [ ي افق عصر صدورها و امکان بازسازامکان مهار پیش فرض
اي از معارف در فهم ظهورات به در عین حال تأثیر پاره. گرددکلیّت این ادعا ثابت می

مناسب قبل از آن بي. گرددطور غیرمستقیم قابل قبول است که در پی به آنها اشاره  مي
 .نیست اشاره کلي به تفاوت و ارتباط این سه دسته عوامل گردد

 
 ارتباط امور داخلي و بیروني شناخت ظهور . ٤. ٥

نماید و امور امور خاص داخلي در واقع نقش اساسي در شناخت مدلول تصوري ایفا مي
دهد و امور مشترك داخلي ابزار الزم را در کشف ظهور استعمالي به دست فقیه مي

 و زیست بیروني نقش حیاتي در بازسازي افق عصر صدور و سنت حاکم بر آن زمان
محیط مخاطبین مستقیم دارد، به بیان دیگر معناي کالم از طرفي با الفاظ و ساختار آن 
تناسب و ارتباط دارد و از طرفي تناسب و ارتباطي وثیق با متکلم و فضاي کالم در حین 

کند و عوامل دروني، ما را در شناخت مناسبات و ارتباطات نوع اول کمک مي. القاء دارد
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لذا از هیچکدام از . سازدعوامل بیروني، ما را با مناسبات و ارتباط نوع دوم آشنا مي
توان غفلت نمود، اگر چه گسترش امور بیروني به تمام عوامل بیروني و دروني نمي

 .آوردمعارف، سر از تعطیل فهم متن و یا نسبیت افراطي در مي
 به تأویل دستوري و  ـسط شالیر ماخرمناسبت نباشد به تقسیم تأویل تو شاید بي

وي در فهم نیت مؤلف در فرآیند هرمنوتیک این .  اشاره کرد ـتأویل روانشناسانه در متن
ي وي تأویل دستوري را بررسي رابطه]. ٥٢٤، ص٢[داند دو نوع تأویل را گریز ناپذیر مي

. داندیت اندیشگر ميگفتار با زبان و تأویل فني را بررسي گفتار با عناصر اندیشه و ذهن
 ظهور کالم در این تقسیم حکایت از تأثیر دو عامل داخلي و خارجي فوق درشناخت

یابي به ظهور گویا در نظر ماخر، تأویل دستوري براي دست. نماید مراحل مختلف آن مي
تصوري و تصدیقي استعمالي است و تفسیر فني براي کشف ظهور استعمالي کاشفه 

 .ئل به چنین تقسیمي در فهم ظهور نشده استاگر چه وي قا. است
 

 اقسام امور بیروني. ٦. ٥
 )   شناسي انسان(شناسي  متکلم. ١. ٦. ٥

شناخت متکلم به عنوان انسان، نقش بسیار مؤثري در استنباط فقهي به طور عام و 
شناخت ظهورات به طور خاص دارد، کما اینکه شناخت متکلم از حیث ملقي کالم، 

عمده نظر ما در این بحث، شناخت متکلم به . نقش در ظهور شناسي داردتریناساسي
 . باشدعنوان خداوند یا به عنوان انسان مي

الزم به ذکر است که نسبیت به معناي ششم که یک نسبیت افراطي است مبتني بر 
یک بحث مبنائي درباره سرشت انساني است؛ که آیا انسان داراي سرشت مشترك 

؟ اگر چه در نگاه بدوي بین سخنان گادامر با سرشت انساني ارتباطي باشد یا خیر مي
یابیم که ادعاي وي در باب هرمنوتیک ریشه در نفي شود، اما با تأمل ميیافت نمي

، کما اینکه نقش اراده انسان در معناي متن، ]١٩٦، ص٤٢[سرشت مشترك انساني دارد 
 . مطلق ظهورات استامري بسیار تعیین کننده در قبول یا رد نسبیّت 

در اینجا ناگزیریم با بررسي کلمات بزرگان دانش اصول فقه  و با نشان دادن مواردي از 
 .شناسي در فهم فقهي و اصولي و شناخت ظهورات، موضوع را تبیین نماییمنقش انسان

 در برخی مباحث اصول از جمله عام و خاص و حجیت ظهور، مطرح شده است ـ١
متکلم، در مخاطبات خود، همان روش عقالء و عرف را پیموده است، که شارع به عنوان 

 .  و با آنان در اصل عقل مشترک است] ٢٧٥، ص٢، ج١٩[ باشدالعقال مي زیرا او رئیس



  ٣٨٥  نسبیت فهم فقهی قرآن و سنت

شناسي، مبناي مباحث قرار گرفته و از  در اوامر، به کرات مباحث مختلف انسانـ٢ 
شناختي، اختالف به مباحث اصول نیز ي اختالف بین اصولیان در آن مباحث انسانناحیه

ابتدا بحث را متوقف بر اختالف یا ) ره(مثالً در داللت امر بر وجوب، امام. نفوذ کرده است
عدم اختالف اراده فاعل در صدور اعمالش از حیث شدّت و ضعف نموده است و اختالف 

راده و تحریک ، در حالیکه نائیني ا]٢٤٧، ص١، ج١٩[ مراتب اراده را اثبات نموده است
، سپس ]١٣٧، ص١، ج٤٠[ نفس را در جمیع موارد یکسان و مساوي تلقي کرده است

تابع اراده او دانسته و از باب کشف علت از ) متکلم( امر را به عنوان فعل ارادي فاعل
طریق معلول نتیجه گرفته است که اگر امر داللت بر وجوب کند قطعاً وضعي یا اطالقي 

برخی اصولیان در بحث ]. ٢٥٠، ص١، ج١٩[ باشده حکم عقل مينخواهد بود بلکه ب
 صدور امر از آمر، آن را مسبوق به مقدمات و مبادي اراده از تصور تا تحریک عضالت

ي آمر را تابعي از درك اهمیّت فعل مورد نظر و دانسته و شدّت و ضعف اراده) زبان(
شناسي است که در فلسفه و اند که این خود یک نوع انساندرخواست آن تلقي نموده

امتناع یا جواز واجب ]. ٢٤٩، ص١، ج١٩[ علم النفس در بحث علیّت مورد بررسي است
تخییري از موارد دیگر بحث اوامر است و بر امکان یا عدم امکان تعلق اراده تشریعي به 
امر مردد، مثل امکان یا عدم امکان تعلق اراده تکویني، مبتني گردیده است و برخی 

، ٤٠؛ ٨٦، ص٢، ج١٩[ اندشناسي  دنبال کردهحث را مبتني بر نوعي خاص از انسانب
 ].  ٢٣٢، ص٢ج

ي اقتضاء امر و نهي از ضد آن یا عدم اقتضاء، آمده است؛ معقول نیست  در ثمرهـ٣
برخی در توجیه این نظریه   . خطاب به عاجز، غافل و ساهي زیرا خطاب براي انبعاث است

در بحث تفکیک اراده تشریعي در اوامر و ]. ٢٧، ص١، ج١٩[ اندشدهوارد ماهیت ارده 
نواهي و پدید آمدن خطابات قانوني و ساخت فضاي تقنین و تشریع وارد بحث ماهیت و 

شناسي متکلم و آمر پرداخته شده است و باالخره اتحاد یا تغایر طلب و اراده و غرض
نکه در موضوع جواز امر در حال بحث به بطالن کالم نفسي کشیده شده است، کما ای

فقدان شرایط در مأمور، بحث مبتني بر اتحاد طلب و اراده و بطالن کالم نفسي گردیده 
بحث اتحاد یا اختالف طلب و اراده یکي از مباحث مهم اوامر ]. ٦٠، ص١، ج١٩[ است

 ...شناسي چون جبر، اختیار، قضا و قدر هاي مختلف انساناست که در آنجا به جنبه
 ].   ١٣٠، ص١، ج٤٠؛ ٤٢٢، ص١، ج٣١؛ ١٠، ص١٧؛ ٦٤، ص١٢[ کشیده شده است

اند و  در بحث اجتماع امر و نهي، برخی بر فرض امتناع؛ جانب وجوب را گرفتهـ٤
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، "االمتناع باالختیار الینافي االختیار")  انسان شناسي ـفلسفي(عدم حرمت را بر قاعده 
بال برخی این قاعده را از مسئله، بیگانه دانسته و ، و متقا]٤٤٧، ص٢، ج٤٠[ابتناء نموده 

الشي مالم یجب لم " که قاعده فلسفي آن را در حقیقت مقابل توهم کساني تلقي کرده
جا،  در همین. اند منافي اختیار در افعال انسان دانسته"یوجد و مالم یمتنع لم یعدم

، ١٩[ ب است یا مختار؟سخن به این سئوال کشیده شده است که آیا خداوند فاعل موج
 ]. ١٤٦، ص٢ج

برخي در تحلیل اجتماع امر و نهي، بحث تقابل یا عدم تقابل اراده و کراهت را از 
مقدمات تحلیل خود قرار داده و کراهت را مبدأ نهي متکلم و اراده را مبدأ امر تلقي 

 کشانده بحث را به ارجاع تمامي کماالت به وجود) ره(امام ]. ٢٥٩، ص١، ج٣[اند کرده
است و از آنجا وارد بحث خیر و سعادت، شر و شقاوت انسان شده و باالخره سر از تفاوت 

 ]. ٨٨، ص٢، ج١٤[ کندرا ابطال مي] ٢٩٩، ص١١[ ها در آورده است و رأي آخوندانسان
 برخي از مباحث انسان شناسي، اساس انحاء مباني در قبح تجري و حرمت یا عدم ـ ٥ 

، ٢، ج٢٦[ ه است، لذا نزاع فلسفی اختیاري یا عدم اختیاري بودن ارادهحرمت آن قرار گرفت
 ].٦٠ ص١، ج١٤[ به اصول فقه راه یافته است] ٣٨٩ و ٣٩، ص٦؛ ج٣١ و٢٩ص

 موضوع حرمت تشریع در مباحث قطع و اجتماع امر ظاهري و واقعي مطرح شده ـ٦ 
ام شرعي است که به برخی معتقدند تشریع التزام قلبي به احک]. ١٢٩، ص٣، ج٤٠[ است

، اما ]٤٢، ص٣، ج٤٠[ باشدطور قطع تشریع نشده یا التزام به اصول اعتقادي ناصواب مي
برخی دیگر این نظریه را در ماهیت تشریع مردود دانسته و در رد آن بر پایه یک نوع 

 اند شناسي مبني بر عدم امکان التزام قلبي بر اساس اختیار و اراده استدالل نمودهانسان
 ].  ١٤٥، ص١، ج١٤[

 
 در فهم فقهي ) فلسفي(نقش هستي شناسي . ٢. ٦. ٥

شناسي از دیدگاه در مباحث اصولي بخصوص بحث الفاظ و داللت، به مسائل هستي
سخن در حقانیت ورود این مباحث به اصول یا عدم حقانیت . خوریمفلسفي زیاد بر مي

دارد و انحاء مباني مختلف اصولي نیست، بلکه سخن از واقعیتي است که در اصول وجود 
 وجود یا ماهیت مسائلي مانند؛ اصالت. را در باب ظهورات تحت تأثیر خود قرار داده است

، ١، ج١٩[ ، تمایز وجود ذهني و خارجي و احکام آنها]٦٤ و ٦٣، ص٢، ج١٩[
 ، وجود طبیعي]١٣٥ و ٨٦، ص٢، ج١٩[، نحوه اتصاف وجود خارجي ]١٣١و١٣٠ص
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 کلي طبیعي و وجود آن در خارج، ترکیب اتحادي و انضمامي] ٧٤ و٧٧، ص١، ج١٩[
، ]١٠٨، ص ٢ج ،١٩[ ، واحد شخصي، جنسي و حقیقي]١٢٨ و ٣٦، ص٢، ج١٩[

؛  ١٢٦، ص١، ج١٤[ ، شناخت ضدین و احکام آن]١٣٠، ص٢، ج١٩[ اعتبارات ماهیت
 ٣٤ص، ١، ج١٤[ ، شناخت تناقض و احکام آن و رابطه اعراض با وجود]٣١٦، ص٢، ج١٩
، ماهیت ]١٧٣و١٧١، ص١ج ،١٩[ ، وجود موضوع و جوهر، علل تشریعي و تکویني]٧٤ و

و برخي از قواعد فلسفي ] ١٠٣، ص٢، ج١٩[ ، عدم و احکام آن]٩٨، ص٢، ج١٩[ زمان
چون اصل علیت، امتناع دور و تسلسل، امتناع تقدم شیيء علي نفسه، امتناع اجتماع 

و الذاتي ... ، االمتناع باالختیار ]١٤٦، ص٢،ج١٩[ نقیضین، الشیئ مالم یجب لم یوجد
در مباحث مختلف اصول ] ... ١٤٦، ص٢،ج١٩؛ ٧٣، ص١، ج١٤[ الیعلل و العرضي یعلل

حتي امام . توان کتابي را در اصول یافت که خالي از این امور باشدشود و نميیافت مي
 در اصول خود به که اصول را بیشتر بر پایه عرف عقالء بناء کرده است،) ره(خمینی

غالباً با ) ره(امام خمینی. دالیلي تمام مسائل فوق را مطرح و مورد استناد قرار داده است
تمسک به این قواعد، نظریات متقابل را مورد مناقشه قرار داده است و یا اظهار داشته 

 در آنها و یا خلط عدم دقت اصولیین در این قبیل مباحث هستي شناسي و خلط: است
که طرح آنها از مجال . مسائل اصولي، موجب نتایج نادرست شده استمسائل با این 

ي گذرا در تأثیر هستي شناسي فلسفي در مقاله بیرون است و ما فقط در صدد اشاره
 .ایمفهم اصولي و فقهاء بخصوص در فهم ظهورات بوده

 
 نقش روش شناسي در فهم اصولي و فقهي . ٣. ٦. ٥

هاي اصولیان ز مباحث مطروحه در اصول فقه، یکي از تالشتعیین جایگاه هر یک ا
گاهي با تغییر جایگاه یک بحث و انتقال آن از مبادي به مسائل یا برعکس، . متأخر است

اینکه فالن . شودکند و به تبع نتایج آن متفاوت میشکل و ماهیّت بحث تغییر مي
اید در اصول مورد توجه قرار مبادي اصولی باید در کدام علم جستجو نمود و چقدر آن ب

گیري مسائل اصولي دارد، کما اینکه تعیین جایگاه مباحث گیرد، تأثیر زیادي در نتیجه
کند، گاهي بحث داللت مطلق بر در درون خود علم اصول نیز در نتایج تغییر ایجاد مي

ت اند و گاهي جز مباحث عقلي، گاهي داللاطالق جزء مباحث داللت لفظیه قرار داده
   و برخي آن را جزء- مالزمات عقلیه- مباحث الفاظ و گاهي جزء مباحث عقلي اشاره جزء

 .اندمباحث الفاظ و برخي جزو مباحث عقلي دانسته
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شناسي و تمام مباحث در تعیین جایگاه واقعي مسائل اصولي، مبتني بر نوعي روش
. شود نیز دچار تحول ميمتدولوژي خاص است که با تغییر نوع روش شناسي، جایگاه مسائل 

باشند مانند علم ي برخي مبادي علم اصول ميحتي ارائه تعریف از علومي که متکفل ارائه
 .تواند در تعیین جایگاه مباحث اصولي مؤثر باشدباز مي] ٣٣، ص١، ج١٤[کالم 
 

 ) شناسي شناسي جامعهزبان(شناسي  نقش عرف. ٤. ٦. ٥ 
در پرتو آن . شناختي است شناسي جامعهه منزله زبانشناسي در اصول فقه بدر واقع عرف

بدون تردید عرف شناسي . شوداصول عقالئیه، مرتکزات عرفي و اسلوب سخن شناخته مي
، ]٩٦، ص١٨[ در فرآیند اجتهاد است) ره( که به شدّت مورد تأکید برخی اصولیان مانند امام

کند  شناخت ظهورات کمک ميیابي صحیح به عوامل دروني مشترك و مؤثر درهم در دست
تواند یکي از عوامل ي خود ميو هم نقش مؤثري در شناخت عوامل بیروني دارد و به نوبه

ي عرف و عادات استوار پاسخ این سئوال که اگر نص شرعي بر پایه. بیروني فهم تلقي نمود
، ٣٧[؟ باشد و سپس عرف و عادت تغییر پذیرد آیا تغییر نص و مفهوم آن رواست یا خیر

توان صدور کالمي که ناشي از عرف خاص است از ظهور آن استفاده کرد یا ، آیا مي]١٩١ص
هاي دیگر تعمیم داد؟؛ اینها مسائلي است توان به عرفباید محدود به همان عرف نمود و نمي

 . تواند در استنباط بر اساس ظهورات مؤثر باشدکه مي
 
 نقش افق شناسي تاریخي سخن . ٥. ٦. ٥

یکي از مهمترین امور بیروني در کشف ظهور تصدیقي بازسازي افق، سنت و زیست 
.  انسان شناختي است ـباشد، این عامل یک تحقیق تاریخيمحیط زمان صدور کالم مي

کند که وقتي ایشان افق و نقل مي) ره (در عظمت آیه هللا بروجردي) ره(شهید مطهري
 یافت فهم ما از ظاهر روایات تغییر مي)١(]،نمود حاکم بر روایات را تشریح می [سنت

و ] ٣٦٥، ص٣٩[ اساساً شناخت شأن نزول، شناخت جهت صدور]. ١٣٧، ص٣٥[
رد؛ مثالً در تعیین مفاد شناسي دا یزان عقل مخاطب، نقش مهمي در افقشناخت م
بر ) ره(که مورد اختالف فقهاء است؛ امام خمینی] ٢٤٠، ص١٧، ج٧[ضرر حدیث ال

، در حالي که ]٣٣، ص١٨[ ن، حمل بر احکام حکومتي کرده استحسب افق سخ
آن فضا را مورد توجه قرار داده و فقط عوامل دروني سخن را مالك قرار داده ) ره(نائیني

 ].   ١٢٤ و٦٤و٣٧، ص٤١[ را نتیجه گرفته است) ره(و همان نظریه شیخ انصار
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 نقش مخاطب شناسي . ٦. ٦. ٥
شناسي هر و استنباط بحث اصولي و فقهي، بحث مخاطبیکي از عوامل مهم در فهم ظوا

. شناسي محض قابل تأمل استشناختي و مخاطباین عامل از دو دیدگاه انسان. است
این پرسش که مخاطب واقعي آیات قرآن و روایات چه کساني هستند؟، تأثیر مهمي در 

معتقد ) ره( خمینیمثالً امام. درك مفاهیم آیات و روایات در مباحث مختلف اصولي دارد
به طور مطلق متوجه به بندگان ) ص(ي خداوند به پیامبر اکرماست خطابات نازله

باشد و در این جهت فرقي بین حاضرین در جلسه وحي و غائبین نیست، زیرا احدي  نمي
شنید، بنابراین به نحو حقیقي احدي از امت مخاطب از امت خطابات خداوند را نمي

هاي قانوني چون قوانین موضوعه بشري چنین است که هر  خطابباشد؛ اما خصلتنمي
گردد و از این رو همگان به این ترتیب مورد کس بدان اطالع یافت، مکلف بدان مي

، در حالي که مرحوم ]٢٨٥، ص٢، ج١٩[ گیرند البته نه به شکل مستقیمخطاب قرار مي
ان را مخاطب مستقیم ي حقیقه سعي نموده است تا همگنائیني از طریق طرح قضیه

محقق قمي مخاطبین ]. ٥٥، ص ٢؛ ج١٧١ـ١٧٠، ص١، ج٤٠[ آیات و روایات قرار دهد
]. ٢٣٤ـ٢٣٣، ص٣٢[ را فقط حاضرین در مجلس نزول آیات و صدور روایات دانسته است

شناسي شخصي در روایات نیز عامل مهمي در شناخت ظهورات دارد، اینکه مخاطب
 میزان عقل،  کرده است؟) ع(ت و چه سئوالي از اماممخاطب به دنبال چه بوده اس

تواند نقش ایفاء نماید که طرح آن از بندي اخبار ميمحرمیّت و اهل سرّ بودن، در دسته
 .مجال مقاله خارج است

 
 نقش محیط شناسي فهم فقهي و اصول . ٧. ٦. ٥

ر التفاوت و توجه در بسیاري از مباحث اصولي خود، اصرار ب) ره(برخی اصولیان مانند امام
 در حل تعارض ادله باید محیط تقنین  وي معتقد است؛. به نوع محیط سخن و کالم دارد

و تشریع لحاظ گردد، زیرا این محیط با محیط کتب و متون علمي، هنري، ادبي، 
]. ٣٣٥، ص٢، ج١٩؛ ٤، ص١٨[ فلسفي، تاریخي، و محاورات عرفیه بسیار متفاوت است

نمایند و در پرتو هاي قانوني را ابداع مي ین محیط است که خطابایشان با عنایت به هم
 ].   ٢٣[ نماینداي از مباحث اصولي، طي ميآوري راه جدیدي در حل پارهاین نوع

ي القاي احکام و تشریع را  مرحوم نائیني نیز با توجه به محیط تشریع اسالمي، نحوه
و با آن به روشي خاص به حل ] ٥٥١، ص١، ج٤٠[ به شکل قضایاي حقیقیه دانسته
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هاي قانوني  ائیني و هم خطابهم قضیه حقیقیه ن. برخي معضالت پرداخته است
 .باشد ناشي از نوعي محیط شناسي کالم مي،  )ره(امام

 
 شناسي در فهم فقهي  نقش زمان و مکان. ٨. ٦. ٥

ورد تأکید و در عالم اجتهاد و استنباط م) ره(یکي از عناصري که برخی فقها مانند امام
اصرار قرار دادند، عنصر زمان و مکان است، تا آنجا که معتقدند اجتهاد به معني مصطلح 

، زیرا عنصر زمان و مکان در آن مورد التفات قرار ]٤٧، ص٢١، ج٢١[ باشدکافي نمي
رسد که اگر عنصر در این باب سخن زیاد گفته شده است، اما به نظر می. نگرفته است

 که مطلب نیز  ـا  غیر از افق شناسي تاریخي زمان صدور تلقي کنیمزمان و مکان ر
تواند در فهم ظهور  در شناخت ظهور زمان صدور نقشي ندارد، اگر چه ميـهمین است 

 .باشدواصل یا فهم عصري مؤثر باشد که مالك حجیت ظواهر نمي
مود که با بنابراین نقش مهم زمان و مکان را باید در عصري شدن دینداري جستجو ن

زمان و مکان، مرزهاي احکام اولیه را بر . فهم عصري دین، امري کامالً متفاوت است
ي زماني و مکاني اجراء احکام اولیه را به کند و محدودهاساس قواعد فقهي، تعیین مي

درك . دهددست مي دهد، و تغییر و ماهیت احکام اولیه به احکام حکومتي را نشان مي
باشد، نه داري صحیح در بستر زمان و مکان ميي دینجب درك نحوهمکان و زمان، مو

 .  اینکه بستري براي درك متفاوت یا قرائات متعدد از دین را فراهم نماید
 
 عامل شخصیتی . ٧. ٥
 اختالف اذهان. ١. ٧. ٥

یکي از عوامل عمده در اختالف اجتهاد و تشخیص ظواهر، اختالف اذهان از جهت تجزیه 
حضور ذهن و احاطه بر تمام ادله و اصول در هنگام استدالل و اجتهاد، سرعت و تحلیل، 

 .توان ارزیابي کردانتقال ذهني و چینش مقدمات استدالل مي
ي دیگران یا تأیید نظر خود، به خصوص در موارد متعددي در رد ادله) ره(  امام خمینی

، ١، ج١٤[ خلط مبحث، ]٣٤٩، ص١، ج١٤[ در مناقشه با دیگر اصولیین قصور افهام
، ]٢٢، ص٢، ج١٩[ ، خالف وجدان]٢٣٥ و ٢٣٤ و ٢٥٤ و ٣٣٥ و ٢٢٤، ص٢، ج١٩؛ ٣٤٨ص

... ]١١٠، ص٢، ج١٤ [و مغالطه و اختالط] ٣٣٠، ص١، ج١٤[ تناقض و تهافت در کالم
 .باشدها گویاي اختالف اذهان در عرصه استنباط ميدر واقع این نوع نسبت. دهدنسبت مي
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کند؛ به جانم سوگند این مطلب عمیق، رشیق، شامخ اصولي ادعا ميگاهي دانشمند 
، ١١[ کننداندیش تیز ذهن به آن دست پیدا ميو دقیق، فقط صاحب نظران دقیق

 کند مانند انسداد باب علمو گاهی ادعایی را وجدانی که وجدانها به آن حکم می] ٦٠ص
؛ ١٨٥، ص١، ج٣[ کنندکار می، در حالی که بسیاری از اصولیان آن را ان]٤٤١، ص٣٢[

دانشمندان اصولی موارد متعددي در اثبات یا انکار آراء، وجدان یا ]. ١٨٣، ص٣، ج٣٣
 .گردداند که در واقع به نوعي به اختالف اذهان باز ميشهادت وجدان دلیل قرار داده

 
 اختالف در حصول جزم و یقین و یأس در فحص . ٢. ٧. ٥

اي هرگز آن را باشند و عدهد به حصول قطع از ظواهر ميدر مباحث ظواهر برخي معتق
برخي چون محقق . انددانند و گروهي حد اعتدال در پیش گرفتهراه نیل به قطع نمي

، ٣٣[ دانند، اما بسیاري مفتوح مي]٤٤١ ص١، ج٣٢[ قمي، باب علم را منسد دانسته
باشند، بلکه ریشه در يبدون تردید اینها همه ناشي از مباحث برهاني نم]. ١٨٠ص ،٣ج

به هر حال مجتهدان در حصول جزم و یقیین و ماندن . شاکلة شخصیتي مجتهد نیز دارد
در وادي ظن یا شک و یا رسیدن به یأس در فرایند فحص و جستجوي قرائن، یکسان 

کند که عوامل بیروني چون ادله را عامل بدانیم یا در این جهت فرقي نمي. باشندنمي
 .، در هر حال نقش مهمي در فهم و استنباط اصولي و یا فقهي داردشاکله روحي

 
 گیرینتیجه

دهد نسبیت مطلق یا افراطی در فهم ظواهر کتاب و سنت به ویژه آنچه گذشت نشان می
در عالم فقه راه ندارد و امکان هر نوع فهمی از ظاهر قرآن و سنت وجود ندارد، در عین 

فهم ظاهر کتاب و سنت امری مسلم است که خود حال اختالف فقها و اصولیین در 
توان علل اختالف فقها در فهم ظاهر تلقی ناشی از  امور و عوامل دیگری است که هم می

نمود و هم قسمتی از علل اختالف فتاوی فقها دانست و این اختالفات گویای نسبیت 
اب فهم به ای به صحت انتساعتدالی فهم ظاهر قرآن و سنت است و هیچ گونه لطمه

 . گرددزند و موجب بشری شدن فقه و دین در نمیشارع نمی
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 .  جلدی، قم، مدرسه االمام امیر المؤمنین٣، انوار االصول).  ؟( مکارم، ناصر.]٣٨[

 . ، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسالميتاریخ و علوم قرآن). ١٣٦٣( میرمحمدي، سید ابوالفضل.]٣٩[
، تقریرات شیخ محمـد علـي کـاظمي،         فوائد االصول ). ق١٤١٢( نائیني، میرزا محمدحسین   .]٤٠[

 . جلدي، قم، مؤسسه نشر اسالمي٤چاپ هفتم، 
 .، تقریرات نجفي خوانساري، اصفهان، کانون پژوهشيقاعده الضرر). ١٣٧٩ (ــــــــــــــ .]٤١[
مجموعه مقاالت چهارمین کنفرانس علوم و مفـاهیم قـرآن، قـم،            ). ١٣٧٣( هادوی، مهدی  .]٤٢[

  .  دارالقرآن الکریم
 





 


