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Abstract  

The synergy between Gadamer's philosophical hermeneutics and Perelman's rhetorical logic, has 

resulted in the formation of a model in the methodology of legal science that can be referred to as 

rhetorical hermeneutics. According to this model, in judicial proceedings, justice is a guiding 

concept to inspire the result in the interpreter's heart, which is re-understood through an exchange 

of conversation, and the criterion for its recognition in undetermined situations is to persuade the 

conscience of a reasonable audience. After hermeneutic understanding of the result, the lawyer's 

task is nothing more than justifying it with rhetorical tools to persuade the audience to believe that 

he is presenting a definite image of truth. Under this model, it is not accepted to use the 

interpretive manners of the Usul al-Fiqh science, in which the subject matter of the propositions 

does not intervene in the conclusion of the argument. Due to the formation of this model on the 

basis of conventionals query in humanities, the present research, using a descriptive-analytical 

method based on the conventional perceptions theory of Muslim philosophers, evaluates the 

preconditions offered for accepting this model in Iranian law and explains the application of Usul 

al-Fiqh in law. Usul al-Fiqh is the methodology of discovering the conventionals of the lawgiver and 

its topics of the interpretation of terms are nothing but explaining the custom and conduct of the 

wise that is the starting point of understanding and a constituent of the horizon of the interpreter's 

mind and the semantic horizon of the text and one of the points of fusion of these two horizons. 
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 رانیا حقوق در فقه اصول دانش یریتفس مباحث نقش و یخطاب کیهرمنوت
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 یادار و خدمات یدانشگاه علوم قضاي یحقوق خصوص یادكتر آموختهدانش
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 دهیچک

 كهه افتي ظهور حقوق دانش یشناسروش در يیالگو پرلمان، یخطاب منطق و گادامر یفلسف کيهرمنوت يیافزااز هم
 یبرا راهنما یمفهوم عدالت ،يیقضا یهایدگيرس در الگو، نيا اساس بر. كرد ادي یخطاب کيهرمنوت به آن از توانیم

نامشهخص،  طيدر شهرا معيار تشخيص آن و شودیم بازفهم ،کالمهم تبادل کي در كه است مفسر دل بر جهينت اشراق
 یههاآن بها ابزار هيجز توج یزيدان چكار حقوق جه،ينت یکياست. بعد از فهم هرمنوت اقناع وجدان مخاطبان متعارف

 یريكهارگهبه ،الگهو ني. در ادهدیارائه م تياز واقع يقينی یريتا باور كنند او تصو ستياقناع مخاطبان ن یبرا یخطاب
. شهودینمه رفتههيپذ نهدارد، یامداخلهه اسهتدلل یريگجهينت در ايقضا ه  ماد آن در كه فقه اصول دانش یريتفس آداب

 يهه  بهر پا یليتحلیفيروش توصا ب اين پژوهش ی،در علوم انسان اتيپرسمان اعتبار ه  يالگو بر پا نيا یريگشکل دليلبه
ی ابيهارز را رانيالگو در حقوق ا نيا رشيپذ یشده براطرح یهاشرطشيمان، پمسل لسوفانيف یادراكات اعتبار يه  نظر

 ريو مباحه  تفسهاعتبارات شارع اسهت  كشفی شناسروش كند. اصول فقهمی نييدر حقوق تبرا فقه اصولكاربرد  و
افهق هههن  ه  دهندلياز عناصهر تشهک یکهيشروع فههم و  ه  نقط كه ستين عقال یبنا و سنت نييتب جز یزيچ آن، الفاظ

 دو افق است.  نيمتن و از نقاط امتزاج ا يیمفسر و افق معنا
 .هياصول لفظ ،یادراكات اعتبار ،یمنطق خطاب ،یفلسف کيهرمنوت :یدیواژگان کل
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 مقدمه

های گادامر در مباحه  تفسهير مهتن در پهنهک تفکهر يافتن هرمنوتيک فلسفی و انديشهزمان با برتریهم
 What the Philosopher)ه  های شاييم پرلمان كه با نوشهتن مقالهش حقوق، كارفلسفی امروزين، در دان

May) ها لحاظ قراردادی در آن یكم عنصرها را كه دستارزش باره  باور دارد فيلسوفان بايد روش داوری در
ه اسهت. های تفسيری سنتی فراهم آوردتر را برای نقد روشدانان بياموزند، ميدانی فراخشده است، از حقوق

با ورود اين الگو به حقوق ايران، شيوۀ استدللی و تفسيری دانشهمندان اصهول فقهه كهه از گذشهته در ميهان 
نقهد مبهانی هرمنوتيهک ها قهرار گرفتهه اسهت. ، در مركز انتقاداست ای پيدا كردهدانان جايگاه شايستهحقوق

از هرمنوتيک فلسفی گادامر، منطق خطهابی  شدهگرفته عاريه مستلزم طرح مبانی به ،خطابی در حقوق ايران
كه مطالب اين نوشتار بهر  نظريک اعتباريات فالسفک اسالمی استو  پرلمان و سپس تبيين هرمنوتيک خطابی

 اند. همين مبنا ترتيب يافته

 . مبانی هرمنوتیک فلسفی گادامر1

قدسی يا روش تفسير متون  هرمنوتيک»عنوان تحت1دان هاور ميالدی كه با انتشار كتاب 3531از سال 
تهدري  بهه به ،(03، ، احمد)واعظی واژۀ هرمنوتيک برای اشاره به مباح  تفسير متن به كار رفت 2«قدسی

دوران  امها شته اسهت،های گوناگونی داوجهک غالب تفکر فلسفی امروزين تبديل شد و هرچند تاكنون زمينه
های تاريخی آن است. هرمنوتيک فلسهفی ديگر زمينهيافتن نسبی هرمنوتيک فلسفی بر معاصر شاهد برتری

شود، به اوج خود رسيد، توصيف اتفاقی است كه در عمل فهم واقع می 4ريزی و با گادامرپايه 3كه با هايدگر
  .(,Gadamer Reason in the Age of Scienc (111 نه ارائک روشی برای آن

 به شرح زير است:مهمترين مبانی ديدگاه او 
كشف آن را ند ايا بتواهد بخوه كه فهمنده يشتعيينشدهپازی هحقيقتد وهجوبه گادامر : ید حقیقت. تولأ

از توليهد شی ههبخن او دهفهميو شود میخيل دحقيقت  ه در پديدآمدن  دهفهمن ،عقيده ندارد. به باور او ،كند
ههای واقعهی را هها و مقاومتبرخهی عملکرد ،ههای هنهریهمين دليل است كه يادبودبه شود. حقيقت می

برای درک بهتهر حقيقهت، بهه طهرح برخهی او  .(Gadamer Truth and Metho, 149)گيرند عهده میبه
بازی و هنر  ،تا نشان دهد چگونه هستی ه استهای نمايشی متوسل شدموضوعات انسانی نظير بازی و هنر

                                                 
1 J.C.Dann hauer. 
2.Hermeneutica sacra sire exponendarum sacrum litterum. 
3.Martin Heidegger (1889-1976). 
4 Hans Georg Gadamer (1900-2002). 
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شود و پيوسته اش ساخته میگيریفرهنگ نيز در كنار شکلچنانکه  ،(Ibid 102-104) آنهاست عين اجرای
 .,Ibid) (11شود با تعدد فرهيختگان معنای آن نيز بازتوليد می

وابستگی وجهود نهدارد و وجهوهی از  ،گادامر معتقد است ميان روش و حقيقت: گرایینقد روش ب.
ی بنا هايای نيست كه بر پايهسازه ،فهم .(Ibid xxviii)های علمی است ارچوب روشهفراتر از چ ،حقيقت

 Ibid)افتهد ای به خواست فهمنده و ورای خواست او اتفهاق میبلکه ادامک رخدادی است كه تااندازه ،شود

xxiii-xxiv)انهدركارانی هم دسهت رغم دقت بسيار، بازاما به ،ريزی استقابل برنامه حدودی تا ،. بنابراين
وسيلک روش، چون از منظری خها  بهه ند. بهكنانديشی در آن ايفای نقش میو فراتر از چاره نشدهبينیپيش

شود و موضوع تحقيق ، آشکار میاستشود، فقط آن حقيقتی كه قباًل در بطن روش مستتر امور نگريسته می
مهدد باشهند و به شهدنیتوان با اين وسيله مهار كرد كه منظم و تکرارشود. تنها حقايقی را میدهی میجهت

 (.30/39، و ديگران يرند )آزادروش در دسترس فهم همگان قرار گ
انتقهاد از منطهق  انتقهاد از روش، گهادامر را بهه :. انتقاد از منطق صوری و توجه به حکمت عملیج

بيند و زبان به انتقاد های منطقی را برای رسيدن به حقيقت كافی نمیكشاند. او استواری استدللصوری می
گويد: راهی فراتر از تحقيق در علل برای فههم حقيقهت می از سيطرۀ منطق استقرايی و اصل عليت گشوده و

او نگاه منطق به قضايا را كهه در آن . (Gadamer The Beginning of Philosophy 19-32)وجود دارد 
دانهد كهه هرگهز در امری سهاختگی میشوند، بررسی میها مستقل از گوينده و شنونده و شرايط سخن گزاره

 آن  هایدادن به محدوديت(. لذا ضمن توجه81، ديگران)آزاد و شود عالم خارج واقع نمی
, 326-344) Reader (Gadamer, The Gadamer 245-228آورد عملهی روی مهی به حکمت) 

(Ibid,  و برای آنکه مرز ميان مفسر و موضوع را برچيند و موضوع فهم را با موقعيتی كه مفسر در آن قرار دارد
كند. فهم در نظهر او همهان فرونسهيس عملی ارسطويی بنا می را بر پايک فلسفه   ربط دهد، هرمنوتيک فلسفی

 ،هرمنوتیک دین    خالن  )حکمت عملی( ارسطويی و تفسير، پركسيس )عمل( ارسطويی است )گادامر، 
گاهانهک ارجهح در به 1او با تکيه بر مفهوم اساسی پروهيرسيس .(833تا329 صص معنای ترجيح و انتخاب آ

عنوان صهفت فردی از دانش برای ارتقای پروهيرسيس بهبهی ارسطو، فلسفک عملی را نوع منحصرفلسفک عمل
آموزد، در همان داند كه بايد از عمل ناشی شود و برای آموزش آن بايد شخصی كه آن را میخا  انسان می

 دهنده، قرار دارد ناپذير با عملی قرار گيرد كه شخص آموزشرابطک جدايی
(Gadamer, Reason in the Age of Science, 92-93).  

                                                 
1 prohairesis 
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 1رنسانس در رويارويی عقل خودبنياد :های فهمنده در فرایند فهمفهمها و پیشداوری. نقش پیشد
عنوان مبنای اعتبار حقايق، شناختی را كهه منشهآ آن عقهل خودبنيهاد باشهد، معتبهر دانسهت و به2و مرجعيت

 زدگهی اسهت، در نظهر گرفهتاموجه كه منشآ آن مرجعيهت يها شهتابعنوان امری همواره نداوری را بهپيش
دانهد فرض بنيادين دكهارتی دورۀ روشهنگری میگادامر اين ديدگاه را استوار بر پيش .(812، خصغر)واعظی، 

 .(Gadamer, Truth and Method, 279)مصونيت از هر خطايی اسهت  سببكه كاربرد روشمند عقل 
تنهها در شهرايط انضهمامی و  ،امکانی فهراروی انسهان تاريخمنهد نيسهت. عقهلدر نظر او ايدۀ عقل مطلق، 

. ,Ibid) (277كند ای است كه در آن شرايط عمل میشدهداده تاريخی وجود دارد و همواره وابسته به شرايط  
گهاه  داوریتوان پيشهرگز نمی فههم را شهکل  برخاسهته از تاريخيهت، سهنت و... را كهه هسهتی   های ناخودآ

دسهترس آزاد مفسهر  در اما ؛ها معتبر نيستندداوریو همک پيش Ibid)  (301 ,دهند، شناخت و كنار نهادمی
ههای معتبهر جهدا داوریانجامنهد، از پهيشها میهايی را كهه بهه بهدفهمیقرار ندارند كه بتواند پيشاپيش آن

و پيوسهته  سهازندمیبر مفسر آشکار گو خود را وها در فرايند فهم و تنها از طريق گفتآن .,Ibid)  (295كند
هها را توان همهک آناما نمی ،شوندشوند، برخی حذف و برخی تقويت میگيرند و نقد میمورد سؤال قرار می

 .Ibid) (290 ,زيرا بايد فهم را از جايی و با تکيه به بنيانی آغاز كرد  ؛حذف كرد
اسانه مخاطبانش را متوجهه امهور فراروشهی ای پديدارشنگونهگادامر به :. دیالکتیک جایگزین روشه

كند تا بگويد حقيقت نهفته در علوم انسانی بيش از آنکه به ابزار روش فهميده شود، با دقهت در مفهاهيم می
لهذا بهه توصهيف مبسهوط مفهاهيمی نظيهر فرهنهگ، هوق، حهس  .(Ibid, 18)است  شدنیانسانی دريافت

گوی مبتنهی بهر پرسهش و پاسهخ ورخداد فهم در گفهت ،نظر او پردازد. درمشترک، فن خطابه، نبوغ و... می
دهد و آزادانهه می . هركدام به اظهارات ديگری گوش فرا(Ibid, 360-361)دهد دوسويک مفسر و اثر رخ می

 ،يابی بهه توافهقيابد. هردوسهو بهرای دسهتی هستی میاگويد و در ميانک اين گفتن و شنيدن، معنسخن می
پرسشهی را مطهرح  ،مفسهر .(Ibid, 108)فهماننهد فهمند يا خهود را بهه ديگهری میمیدرنگ يکديگر را بی

زنهد. ايهن های مفسهر را محهک میداوریدهد و متن با پرسش متقابل، پيشكند كه متن به آن پاسخ میمی
ههم، شود و در لحظک فگزارش می ،ها به افقدهد كه از آنفکری مفسر و متن روی می وگو در دو قلمرو  گفت

شود كه از چيزی می ای از ديد است و شامل هردامنه ،افق .(Ibid, 397)گيرد صورت می 3هاآميختگی افق
امری پوياست كه همهراه  ،ها و سنتداوریو مانند پيش (Ibid, 302) تواند ديده شودانداز خاصی میچشم

                                                 
1  . Self-construction of reason 
2  . Authority 
3  . Fusion of horizon 
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 . (Ibid, 246)خواند سوی پيشرفت فرا میكند و او را بهبا فرد تغيير می

 . منطق خطابی پرلمان  2

های سهنت دكهارتی و در كنار گادامر از عوامل مهم تالش فلسفی برای شناساندن كاستی1شاييم پرلمان
ای در دادن حساب جديدی از فهم و دانش است. گادامر برای آثار پرلمان و شهاگردانش سههم ارزنهدهشکل

ها يک از آنآور است كه هيچتاحدی تعجب کنلي ؛(Ibid, 583 N 27)است  ل شدهئهرمنوتيک فلسفی قا
 ايهن اند. شهايد بههشکلی پايدار و با جزئيات انجام ندادهها، كار ديگری را بهرغم تشابهات فراوان انديشهبه

ارچوب سهنت ههتالش خهود را در چ ،اند. گادامرفکری كار كرده های مختلف  علت بوده است كه در سنت
و متآثر از رويکرد پديدارشناختی معلمش، هايدگر اسهت و  است بسته كار ک آلمان بهگرايانرمانتيک و انسان

به  تآثير بازگشت  بر او تحت 2شناس برجسته، اوژن دوپريلپرلمان تحت آموزش منطق بوده و با نفوه جامعه
ن تمهايز فلسهفک حقهوق حقوقهدانان و فلسهفک حقهوق فيلسهوفا. (Francis J, 160) تها بوده اسسوفيست

 ( نيز در اين امر مؤثر است. 81تا83)تروپه، صص 
  به شرح زير است: پرلمان کمبانی انديش

کید بر فلسفۀ عملی أ. پرلمان، فلسفه در تبيين شهرايط انسهانی نقشهی دارد كهه علهم هرگهز  ازنظر   :تأ
را خيلهی  ايهن 3وی در انتقادی از پوزيتيويسم آگوست كامت، . ),Alan G  (14تواند آن را غصب كندنمی

ههای تجربهی يها توان تنها با فراخهوانی روشداند كه گفته شود همک مشکالت بشر را میدور از واقعيت می
امها برداشهت او از رسهالت  .(Perelman, An Introduction Historical, 5-6) قياسی علهم حهل كهرد

ضروری يا بديهی بنا كنند، متفاوت  هایفلسفه با ديدگاه فالسفک قبلی كه سعی داشتند نظام خود را بر پايک تز
شناسهی شهد و در برابهر نتيجه قائل به تمايز بين دو نوع فلسفک اوليه و قهقرايی در معرفترد (Ibid, 15) بود

دانست، فلسفک قهقرائی را برای مطالعهه های سنتی را از آن نوع میهای فلسفی اوليه كه بيشتر سيستمسيستم
های سنتی هميشه سعی در فلسفه ،ا رفتار ما را تعيين كند، مطرح كرد. در نظر اوآنچه بايد ترجيح داده شود ت

كند كه اند، اما در فلسفک قهقرايی هر فيلسوفی با حقايقی شروع میكشف اصول جاودانه و تغييرناپذير داشته
نهد. در ايهن فلسهفه او را فهراهم كن سازی انديشه  ند تا زمينهاو نه مطلق و نه قطعی، اما لزم استنه ضروری 

بنای سازۀ انديشه تنها اقرار فالسفه به اشتباه و تجديدهای آن، نهبرخالف فلسفک اوليه، هرگونه بحران در بنيان
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 دنبال دارد. فيلسهوف هرگهاه بههانديشه و شادی فيلسوف را به ،سازد، بلکه تصديق و ژرفايشرا ضروری نمی
كنهد های جايگزين، بهترين گزينه را انتخاب میاز بين گزينه سادگیبه ،فکری مجبور شود یاصالح سيستم

هايی بالغی بر اساس توافقی كه بين جامعک همتايان اعتبار شده است، به توجيه آن انتخاب و سپس با روش
 .(Alan G, 16) پردازد كه بايد رفتار ما را تعيين كندمی

ی ب. م و قطعهی ئهای از حقهايق ضهروری، داعهاين ديدگاه دكارت كه علم مجمو :علم اعتباری ۀنظر
به باور او در اموری نظير  .,Alan G) (19 نه انسانی ،علم الهی است باره  ای درپرلمان، نظريه است، ازنظر  

دانش در اين امور بهر  کقراردادی نهفته است. بنابراين نظري یعنصر ،اخالق، در اساس هر حقيقت ضروری
هها، از آغهاز ايهن توافق، (Ibid, 17)شهود ههای مختلهف برنههاده میروهاساس توافقات و التزامات ميان گ

عنوان سنگ محهک بهرای ها را بهقوانينی كه آن باره  خا  بايد در کند، زيرا اعضای يک جامعاهمکاری لزم
بنهابراين  .,Ibid)  (17پذيرند، تصهميم بگيرنهدهای مربوط میهای خا  در حوزهبررسی مطابقت با ايده

 شود، نه اينکه پيوسته دچار اصالح شودآن فقط اضافه می مثبت   کاز جنب ،دانش انسانی تاريخ
 (Perelman, The Idea of Justice, 116-117)  ای علمهی جای آنکه نگران ساختن مقالهو ما به

، ديگهر سهابق شهده  بر اساس حقايق بديهی باشيم، بايد نشان دهيم چهرا و چگونهه برخهی نظهرات پذيرفتهه
 .Ibid) (94 , اندشوند و با نظرات ديگر جايگزين شدهترين گزينه برای بيان عقايد ما تلقی نمیناسبم

بودن، اخالق، نظم، مفيهدبودن يها مصهلحت تواند با قانونیمی1توجيه :توجیه جایگزین استدالل ج.
 آن اسهت، اسهتفاده كهردكردن آنچه سهعی در توجيهه توان از آن برای نامطلوب ارزيابیكنار بيايد و حتی می

(Perelman, Value Judgment, 46) .عدالت را مطرح كرد. به نظهر  ۀتوجيه، قاعد ۀپرلمان بر اساس ايد
و  اسهتربط بلکه قوی يا ضعيف، مرتبط يا بهی ،ها در قضاوت هرگز صحيح يا نادرست نيستاو، استدلل

معيهار  ،عدالت .(Perelman, Justice, 83) شودعدالت ارزيابی می ۀها بر اساس قاعدت يا ضعف آنقو  
 نيست.  شدنیهايی است كه ماهيتًا با قواعد منطق صوری قضاوتسنجش قدرت استدلل

انتزاعهی  یعنهوان اصهلاو برای بيان مفهوم عدالت، نخست قدر مشهترک تصهورات متفهاوت از آن را بهه
اساسهی  کبا موجوداتی كه از يک دسهت ،ياد كرد. بر اساس اين اصل 2د كه از آن به عدالت رسمیكردريافت 

سهپس بهر اسهاس  .(Perelman, The Idea of Justice, 16) ، بايد بهه روشهی يکسهان رفتهار كهرداست
عنوان ارزشی ويژه و مکملی بايسته برای عدالت رسمی كهه را به 3های اخالقی ارسطو، مفهوم انصافنوشته
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عنهوان بودن قضاوت كهرد، پيشهنهاد كهرد و از آن بهها ناعادلنهعادلنه ي نظر  كمک آن بتوان خود قانون را ازبه
 .),Alan G (25 گزارش كرد 1عصای عدالت
وجود عناصر متغيهر قهراردادی  منظورها بهارزش ۀتشخيص عدالت رسمی در قضاوت دربار ،در نظر او

ن است كه برای آنچه گرايش طبيعی بشر به اي .Ibid)  (24 ,نيست ممکنتوجيه  ۀها، بدون پذيرش ايددر آن
كند، نيازی به هيچ توجيه اضافی ندارد. سير رفتاری مطابق با سهابقه و هرچيهزی كهه سهنتی عادی تلقی می
كنهد نقشی كه سنت بازی می ،ولی هر تغييری بايد توجيه شود. اين وضعيت ؛طبيعی است یباشد، موضوع

د شهوشود، انتقاد میشروع در نظر گرفته می کطعنوان نقدهد. در واقع اين سنت است كه بهرا نيز توضيح می
 دليلی برای خروج از آن مشاهده نشودكه  شودحفظ می اآنج و تا

 Perelman Justice, 104) (Perelman, The Idea of Justice, 86,. 

ل توجيهی به كار برد، تحو کراهنما برای هر مسئل یعنوان مفهومعدالت را به ۀتوان قاعداين بينش كه می
 شد 2جديد استدلل خطابی کاساسی در نظام فکری او بود كه تبديل به نظري

 (Alan G, Gross And Ray D Dearin, 24)، ۀشهيوبر ايهن اسهاس، اسهتدلل حقهوقی غالبهًا بهه 
عهدالت  کای بر اساس نظريهبه اينکه بايد به چنين نتيجهشود باتوجهيعنی گفته می ؛شودقهقرايی پيگيری می

 ۀاندازچگونه بايد اين انتخاب را به ،منظور توجيه تصميممقدماتی مناسب است انتخاب شود و بهرسيد چه 
  .(33،   منطق حقوقی هقضا ت، قاعد؛ پرلمان، 380كافی معتبر ساخت؟ )ژ. ل. گاردی، 

دليل ملموس و عينی اسهت،  کدنبال كشف دامنبه كه سيستم دليل خطابی :مفهوم استدالل خطابی د.
 ،كند. يک منطق عملیبلکه نتيجه را توجيه و مخاطب را متقاعد می ،كندحقيقت و خطا را كشف نمی صرفاً 

در  كهالً  ها وهای سياسهتمداران در سهخنرانیهاسهت كهه اسهتدللارزش بهاره  عنهوان منطهق قضهاوت دربه
 .(Perelman, The New Rhetoric, 10)ها بر مبنای آن است گيریها و قضات در تصميمدادخواست

خواهد مخاطبهانش ساختار واقعيت، خطيب می باره  مبتنی بر استدلل در در هر خطابه  ، به نظر پرلمان
سهاختار حقيقهت را در  ،دهد. در واقع او با استدللناپذير از واقعيت ارائه میباور كنند او تصويری اجتناب

های منطقهی، لمهان بهرخالف اسهتدللاستدلل خطهابی پر ،كند. بر همين اساسباور مخاطبان ايجاد می
دادرس بايد حق را به طريقی كه موافق با وجدان . (Ibid, 261)متکی بر برداشت مخاطب از واقعيت است 

جامعه باشد، بيان كند و دعوا را به ترتيبی پايان دهد كه آرامهش و امنيهت قضهائی حاصهل شهود و ازلحهاظ 
دليهل مناسهب  ،لذا آنچه در حقهوق .(311، شناسیمعرفتحقو    منطق   اجتماعی مؤثر باشد )پرلمان، 
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گهاه الزامهی و غيرشخصهی ( و دليل، ههيچ311كند )همان، شود، برحسب نظام و زمان تغيير میتلقی می
ممکن است ديگری را قانع  ،آور استشود و دليلی كه برای فردی يقينحجت مقابل نفی نمی کنيستند و اقام
  .(309، ی   منطق حقوقیخستدالل حقوقنکند )همو، 

 هرمنوتیک خطابی  ۀنظری .3

دهند كه مهانع كارانه ارائه میگزارشی بيش از حد محافظه ،برخی با طرح اين انتقاد كه گادامر و پرلمان
هها را مکمهل يکهديگر های آنديهدگاه ،,Francis J)  (170-164شهودهای موجود میرويه نقدنظری مؤثر  

در 1هرمنهوتيکی خطهابی کخطابی پرلمان، نظريه کهرمنوتيکی گادامر و فلسف کفلسف قلمداد كرده و با تركيب
قضهايی اسهت  کدادن بهه رويهراهنما برای شهکل یمفهوم عنواناند كه در آن عدالت بهحقوق را مطرح كرده

  .XV) (Ibid های متغير جامعه باشدنياز ۀكنندای كه بتواند تآمينگونهبه
شهناختی بها تمركهز هسهتی کی هرمنوتيک خطابی، از تالقی تمركز گادامر در زمينافزايهم ،در اين نظريه

عنهوان شود. ازآنجاكه هر دو نفر در تببين نظرات خود از عمل حقوقی بههپرلمان بر فعاليت اقناع حاصل می
شهود و ها به يکديگر متصل میاستدلل حقوقی، نظرات آن ۀگزارشی از نحو کاند، برای ارائسرمشق ياد كرده

وجدان مخاطبان معقول و متعارف از پرلمان  ۀكننددرک هرمنوتيکی مبتنی بر مکالمه از گادامر و توجيه قانع
متن قانون شبيه يک سهخنور اسهت تها  مفسر   ،در استدلل حقوقی ،اين الگو کشود. بر پايبه عاريه گرفته می

برانگيهز ارائهه باز و چهالش کتبادل مکالمعنوان يک جای يک وضعيت ثابت، بهمخاطبی منفعل و عدالت به
كه در شرايط نامشخص، اقناع وجدان مخاطبان معقول و متعارف، معيار تشخيص آن است و بايهد  شودمی

دنبال ابهداع مبهانی جديهد تفهاهم اسهت، شود و بهشده آغاز میگويی كه با مقدمات پذيرفتهودائمًا در گفت
 کنيست كه نياز به تبيين فلسفی داشته باشد، بلکه مشروط به سابق مفهومی بکر .,XVI)  (Ibidدشوبررسی 

و يک تعامل آزاد خطهابی هرمنهوتيکی اسهت.  ,Ibid)   (158های نهايی انسانتاريخی و تحت محدوديت
دهد، زندگی فردی حال موضوعی را توسعه میخا  دارای سابقه است و درعين کطور كه يک مکالم همان

ای در حهال پهروژه کهای خطابی را بهرای ادامههای منطقی و ابزارانند قانون نيز معياراجتماعی م کو يک روي
لکهه در ب ،چرخهدمشخص از حقيقت نمی کيک زمين دور   ،دهند. يک عمل حقوقی عادلنهانجام توسعه می

 كنهدهای معقهول پيشهروی میشود و در قالب قضهاوتخم از يک سنت مشترک شروع میومسيری پرپيچ
(Ibid, XVII). 
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 و دانشمندان اصول فقه اسالمی  ۀاعتباریات فالسف ۀمبانی نظری .4

يافتن آن در موضهوعات حقيقت و هسهتی ب جداسازی كنه  سبويژه پرلمان، آنچه در ديدگاه گادامر و به
های رياضهی شهد و در برابهر سهنت دكهارتی قهرار گرفهت، علوم انسانی از موضوعات علوم طبيعی و روش

پرلمان نيز منبع  از توجه او  کهای نظريكه ساير جنبهطوریبه، ,Alan G)  (19-17تباريات بودموضوع اع
دار اسهت و اسهالمی نيهز امهری پيشهينه کدر فلسف ،به موضوع اعتباريات است. ازآنجاكه پرسمان اعتباريات

خش باشد، جا دارد ديدگاه های بنيادين فيلسوفان مسلمان در اين بتواند فارغ از انديشهدانش حقوق نيز نمی
 گذاشته شود.  ميان مسلمان نيز در کفالسف

تمايز و پيونهد ايهن دو  ،(391كه ارسطو تعبير عقل نظری و عقل عملی را مطرح كرد )ارسطو،  از زمانی
ههايش ايهن اعتبهار دريافتدانند كه بههای مختلفی بوده است. برخی عقل را نيروی واحدی میمنشآ بح 
كه يکهی  دانند( و برخی انسان را دارای دو نيروی متفاوت می803، خلفقه خصول)مظفر، پذيرد میاوصاف را 

مبهد  دانههش و دريافههت و ديگههری مبههد  عمههل و تحريهک اسههت، بههدون آنکههه از ادراكههی برخههوردار باشههد 
 ؛103 و 3/893، نهاین  خلداخین ؛ اصهفهانی، 30؛ نراقهی، 138سهينا، ؛ ابن029تا090، مرزبانبن)بهمنيار

اعتبار اين تقسهيم، ادراكهات اما هرچه هست به ،(30/380، موضوعی تفسیر؛ جوادی آملی، 133و  8/803
شهود. ادراكهات حقيقهی پديدارشهدن و انسان هم به دو نوع ادراكات حقيقی و ادراكات اعتباری تقسهيم می

منظهور رفهع ها را بهههن آن هايی است كهالمر در ههن است و ادراكات اعتباری فرضواقع و نفس بازتاب  
قراردادی و فرضهی دارد و بهرخالف ادراكهات حقيقهی، نسهبی، موقهت و  کو جنب سازدمیاحتياجات حياتی 

كنهد هها تغييهر میو بها تغييهر آن اسهتغيرضروری و تابع احتياجات حياتی و عوامهل مخصهو  محهيط 
  .(319تا8/312 ،خصول فلسفه   ا ش ائالیسم)طباطبايی، 
یف  یاتتعر كهه  اسهتحقايق خهارجی  ،امر اعتباری در برابر امر تکوينی است. امور تکوينی :اعتبار

يعنی كاشفيت اسهت. امها نسهبت عقهل بشهری بها  ،ها نسبت علم انفعالی با معلومنسبت ههن بشری با آن
اههان  آن است. درنتيجه با اختالف ۀاعتباريات، نسبت علم فعلی است با معلوم آن كه ههن بشر پديدآورند

شود. در اعتبارات امر اعتباری به ادبی و قانونی تقسيم می .(10شود )حسينی سيستانی، و انظار متفاوت می
شير بهرای  ۀنظير استعار ؛شودمنظور تآثير بر احساسات مخاطبان، حد چيزی به چيز ديگری داده میادبی به

ت نهدارد. امها اعتبهارات قهانونی بهرخالف انسان شجاع كه مراد جدی گوينده با مهراد اسهتعمالی او مطابقه
به عمل  ،يا بدون واسطه هواسط بلکه با ،اندمنظور تآثير بر احساسات مخاطبان اعتبار نشدهاعتبارات ادبی به

ها مراد جهدی گوينهده ها جلب مصالح و دفع مفاسد است و در آنو هدف از آن اندشخص و جامعه مرتبط
، خصول فلسنفه   ا ش ائالیسنم طباطبايی، :ک؛ ن12تا10 صص )همان، با مراد استعمالی او منطبق است
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 .(39تا31 صص ؛ آملی لريجانی،353
یات يهک از عنهاوين مقهولت درج امور اعتباری ماهيت ندارند و تحت هيچ :کاربرد منطق در اعتبار

ز آنچهه در ء را افصل نيز نخواهند داشت، زيرا فصهل چيهزی اسهت كهه شهی ولذا جنس ندارند  ،شوندنمی
توانند داشته باشهند، چهون قهوام حهد بهه فصهل اسهت. كند. حد  نيز نمیجدا می ،جنس با او مشترک است

ها ههم قيهاس جهدلی قياس جاری در آن .(839، خلحکم  نهای ؛ همو، 823تا3/820، خلمیزخن)طباطبايی، 
 اسهتهايی گزاره ،مشهور قضايای .شود )همان(م فراهم میاست كه مقدمات آن از قضايای مشهور و مسل  

هها نيهز ها تطابق دارد و واقعيتی جز تطهابق آرای عقهال ندارنهد و علهت مشههوربودن آنكه آرای عقال بر آن
كه طهرفين  استهايی م گزاره( و قضايای مسل  182تا180، خلمنطقدرحقيقت همين تطابق آراست )مظفر، 

 .(119ر واقع كاهب يا مشکوک باشند )همان، گرچه داند، ها نهادهگو، بنا را بر پذيرش آنوگفت
یات لغويت اعتبار اسهت. ههر يگانه مقياس عقالنی در اعتباريات، لغويت و عدم :عقالنیت در اعتبار

كند، هدفی از اعتبار خود دارد و ممکن نيست عهين همهان قهوه، چيهز ای كه چيزی را اعتبار میفرد يا دسته
، خصنول فلسنفه   ا ش ائالیسنمسيدن به آن مقصد دور سازد )طباطبايی، ديگری را اعتبار كند كه او را از ر

8/352). 
یات كسانی كه با آن اعتبهار سهروكار  کيعنی هم ؛امری عمومی است ،اعتبار عقاليی :عمومیت اعتبار

؛ 03، خالستصنحا ؛ همهو، 181تها188صهص ، خلهدخی  خنوخا  ،اللهروح دارند بايد آن را بپذيرند )خمينی،
هر فرد و هر دسهته كهه در نظهام حقهوقی منسهجم، چيهزی را اعتبهار  ،بنابراين .(1/181، خلبیع ا کتهمو، 

انهد، جمهع اعتباری يافتهه عينيت   ،ای باشد كه با ساير اعتباراتی كه در اين نظامگونهكند، بايد اعتبار او بهمی
خهالق خهود خهارج  ۀاراد کز حيطها ،زيرا يک وجود اعتباری پهس از اعتبهار ؛ها لزم نيايدشود و لغويت آن

دههد های اعتباری و غيراعتبهاری بهروز میالمری خود را با ساير طبيعتشود و اقتضائات و روابط نفسمی
بلکه اگر  ،ها را بپذيرندتک اعتبارات مطلع شوند و آنمقصود آن نيست كه عقال بايد از تک .(31)سوزنچی، 

ها مطلع باشهند و صورت بالفعل ارتکازی از آنعبارتی عقال بهبه؛ذيرند ها بپها را به عقال عرضه كنند، آنآن
ملکيت و زوجيهت ههيچ  ،بنابراين بدون اعتبار عقال .(3/31، خلبیع کتا  ،اللهروح ها را بپذيرند )خمينی،آن

جامعهه اعتبهار  ۀشدكننده امری را مطابق با قانون پذيرفتهحقيقتی ندارند. طبعًا در اعتبارات جزئيه اگر اعتبار
 (305تا303)خمينی، سيدحسن، صص شود. كند، اعتبارش توسط جامعه پذيرفته می
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نک: مطرح ) ،ويژه در دكترين حقوقیبا انتشار نتاي  تحقيقات پرلمان، منطق خطابی در حقوق ايران به
هنا  تفسنیر  دا مکتب، آقهايینک: دانان تبيين شده است )حقوق ( و در آثار3، جفلسفۀ حقو ، كاتوزيان

پيش از بررسی  .(، سرخسر خی  د  کتا فلسفۀ تفسیر  حقو ، تبار؛ جعفریمنطق حقو الشريف،  ؛حقو 
 :شده در كالم طرفداران اين رويکرد در حقهوق ايهران، بايهد گفهتها و مبانی طرحشرطامکان پذيرش پيش

خها  بها اوضهاع و احهوال و  ۀوقی در اين الگو ناظر به جايی است كه در يک پرونهدتفسير و استدلل حق
كند نهه شود و استدلل حقوقی در قالب ر ی دادگاه بروز پيدا میشرايط خا  آن، قانون در دادگاه تفسير می

 شود. آن انجام می ۀهای ويژداشتن به مورد خا  و زمينهكه تفسير قانون بدون نظر جايی
  .شودبند بيان و نقد می ها در اين مقام در پن های نظريات آنشرطپيش

 پذیرش نفی واقعیت عینی از قوانین  .0. 4
 ۀعنهوان حکهم و قاعهددان بههاين است كه واقعيتی خارج از هههن حقهوق اعمال منطق خطابی در گرو  

حقههايق و  ،پرلمههان کدر فلسههف .(380تهها339صههص  ؛180شههريف، الحقههوقی وجههود نداشههته باشههد )
شده بر روی نظرات ها استوار است، تنها از بهترين آزمايش انجامهايی كه نمايی از واقعيت بر آنفرضپيش

 31ند )شوبينی میها بر اساس سيستم اعتقادی مخاطبان مدنظر پيشما، تشکيل شده است و تمام استدلل

(Alan G,  
سوفسهطائی كسهی  ار اعتباريات خطرناک اسهت. اصهولً انک مثابه  انکار حقايق در علوم انسانی به :نقد

عنهان اعتباريهات بهه دسهت مفسهر نيهز چيهزی جهز  کضهابطدانهد. سهپردن بیاست كه علم را اعتباری مهی
 ،دنبال نخواهد داشت. واقعيت اين است كه نظام حقهوقیانضباط كه هاتًا با حقوق در تعارض است، بهعدم

عنهوان حقهوقی . حقوق طبيعی بههاست كه توسط قانونگذار جعل شدهنيست منحصر در اعتباريات محض 
يا اعتبارات الههی كهه  است عدالتی تغييرناپذير ۀجاودانه و تغييرناپذير كه خاستگاهی الهی دارد و دربردارند

. اسهتو ريشه در حقايق دارد، جزئهی از نظهام حقهوقی  است بر مبنای مصالح و مفاسد حقيقی اعتبار شده
گيهرد، آن قرار می کقانونگذار نيز فرض اين است كه او به نظامی كه قانونش در حيط اعتبارات محض   باره  در

منظهور رسهيدن بهه كنهد و وسهايل را بههآشناست و درصدد حفظ هماهنگی اين نظام است. كار بيهوده نمی
وليهت داشهته، اعتبهار كهرده عنوان آنچه كه از منظر عموم افراد جامعه مقبگيرد و قانون را بهكار میه اهداف ب

دنبال كشف ايهن اسهت احراز وجود يک موضوع اعتباری مثل ملکيت خا  به کاست. دادرس نيز در مرحل
كه موجود اعتباری مورد اختالف در جهان اعتبار عقاًل تشخص پيدا كرده و عينيت اعتباری يافتهه اسهت يها 

اما گهاهی  .ق و درک مصداق حکم كلی نداردهم، گاهی كاری جز تطبي صدور حکم بر آن کخير و در مرحل
ای در مصهاديق در صورت حدوث تزاحمات در اعتبارات مختلف در امور جزئی خارجی كه احکهام كلهی
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نظر بوده اسهت را بها ای كه پيشتر مد  اجرای قاعده کشوند، نياز به اعتبار جديد دارد. بايد دامندچار تزاحم می
حقهوقی ماننهد  کاصول عام حقوق يا اصول حقوق طبيعی يا يهک نظريه تمسک به روح قانون، تفسير غائی،

 ای از حقايق و اعتباريات جمع شهدهمجموعه ،ر نظام حقوقیند. دكمنع سوءاستفاده از حق، محدود  کنظري
يک لغويت ديگهری را اقتضها نهدارد. تفسهير، تکميهل، المری با يکديگر دارند و هيچكه روابط نفس است

كه در شرع نيهز تآسهيس اعتبهاری بهرخالف چنان ،ها نيز بايد بر همين اساس انجام شودآن کعتضييق و توس
 ،خلهدخین  نوخاخ  ،اللهروح نيست )خمينی، فتنیو شرعًا و عقاًل پذير شودمیاعتبارات شارع، بدعت محسوب 

  .(231تا223 صص
 اذعان و التزام به نقص قانون . 2. 5

شهريف، التراف به نقص كيفی قوانين و وجهود خطها در قهانون اسهت )اع ،يکی از مبانی منطق خطابی
 .(315تا311صص ، شناسیحقو    منطق   معرفت؛ پرلمان، 180

قانونگذار به تمهام زيرا  ؛امر روشنی است ،نقص كمی قانون و لزوم تکميل آن با ساير منابع حقوق :نقد
او تصهويب نکهرده  ۀپرونهد ۀای ويژو مقرره ای خا ، دسترسی نداشتهحقايق در دسترس قاضی در پرونده

پهردازد كهه اعتبهارات قانونگهذار اما دادرس در نظامی به قضاوت می ؛كامل نيست نظراست و قانون از اين 
نسهبت خطها بهه گيهرد. امها می بر منابع حقوق را در کقسمتی از اعتبارات آن است نه تمام آن و اين نظام هم

نظر قانونگذار اسهت يها ناشهی از تمامی مصالح و مفاسد مترتب بر اعتبار مد   قانونگذار يا ناشی از جهل به
ناتوانی از جمع مناسب بين مصالح و مفاسد اعتبارشده در كل نظام حقوقی است. اگر اعتبهارات قانونگهذار 

ولهی پهذيرش آن در  ،شده در نظام حقوقی لحاظ شود، اين اشکال وارد اسهتجدا از ساير اعتبارات پذيرفته
بند قبهل گذشهت، هرگونهه  دهند به شرحی كه دركنار ساير اعتباراتی كه مجموعًا نظام حقوقی را تشکيل می

 زدايد. نقصی را می
 گرایی نقد روش. 3. 4

های حقوقی و تفسير قوانين در حقوق ايران مطرح است و در منطق هايی كه در استدللمهمترين روش
وری قياسی و آداب دانش اصهول فقهه در اسهتدلل و تفسهير اسهت ، دستورات منطق صشودنقد میخطابی 

ولهی در كنهار آن منطهق حقهوقی  ؛شودطور كامل نفی نمیمنطق صوری به .(413تا404 صص شريف،ال)
پردازد و با تآييد يا رد يک نظريه و نقد و توجيهه تصهميم حجت می غيرصوری كه به مطالعه   یعنوان منطقبه

دليل جدلی كه الزامی و غيرشخصی نيست، جهايگزين قيهاس  ،شود. در اين منطقسروكار دارد، مطرح می
  .(309تا302 صص ،خستدالل حقوقی   منطق حقوقیپرلمان، شود )برهانی می

بلکه  ،صورت خا  و جزئیهای تفسيری و استدللی دانش اصول فقه نيز چون در آن مسائل نه بهآيين
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ها و ای كلهی بهرای صهورتشهود قاعهدهد و تهالش میشهورسی میشکل يک ساختار برصورت عام و بهبه
له صورت پهذيرد و ئاستدلل بر اساس ساختار و صورت مس لمکاناهای مشابه تدوين شود و حتیساختار

 شهريف،الگيری استدلل مداخله نداشته باشد، با مبانی منطق حقوق سازگاری نهدارد )قضايا در نتيجه ۀماد
 .(413تا404 صص

گيهری و ابهزار كهار فکهری را در اختيهار ههای نتيجههرهنمود ،چه قياسی و چهه غيرقياسهی ،منطق :نقد
دان از نتهايجی كهه بها كهاربرد خود خنثی است. اگهر حقهوقخودیگذارد و هر ابزار و آلتی بهدان میحقوق
كرد تها ب میهای ديگری را انتخاشک بايد روشهای منطقی به دست آورده است، رضايت ندارد، بیروش
 .(10كالينوسکی، ژ. آمد )تری به دست میرضايت بخش کنتيج

را محور مباح   توان اعتباركشف اعتبارات شارع است و می شناسیدر واقع روش نيز فقه دانش اصول
حسهينی انهد )ساختار جديدی را برای علم اصول پيشهنهاد داده ،علم اصول قرار داد. برخی بر همين اساس

   .(44سيستانی، 
آوريم، دانهش  بنابراين اگر بخواهيم اعتبار شارع يا حتی قانونگذار را در احکام و مقررات كلی به دست

فقه  اين موردی نيست كه دانش اصول ،اعتبارات جزئی باره  در ترين ابزارهاست واصول فقه يکی از كاربردی
امها  ؛( برای تبيين آن وضهع شهده باشهد9آيد )آخوند خراسانی، كه از تعريف آن در كتب اصولی برمیچنان

ويژه مباح  اصول لفظيه چيزی جز تبيين عرف و سهنت و بنهای چون مباح  تفسير الفاظ در اين دانش به
(، 313؛ نهائينی، 813تها819 و صهص 305تها303 صهص ،خننوخا خلهدخینه ،اللهروح خمينی،عقال نيست )

ابتهدايی  کهای او كه سرمايداوریها و پيشفهملب پيشهای ههنی دادرس در قاعنوان انتظارات و اندوختهبه
افق ههن او و همچنين افق معنايی متن و يکی از  ۀدهندشروع هر فهم و يکی از عناصر تشکيل کمفسر و نقط

خطابهات شهارع  خصهو  شود. اختالفاتی هم كهه درنقاط امتزاج اين دو افق است، وارد فرايند فهم او می
چهون منتفی اسهت؛ در حقوق موضوعه ، عرف زمان صدور و زمان وصول مطرح است امکان تفاوت باره  در

كهارگيری ه. البته روشهن اسهت كهه بهتاس فتنیتر پذيرآسان ،نقليکی است و اصل عدم ،نوعًا اين دو زمان
گهرفتن سهاير قهراين، امهارات و ناديهده سهببكهه طوریهها بههاز آن ۀجای اين اصول يا افراط در استفادهناب

توجه به ساير اعتبارات شود، حتی در دانش فقه هم پذيرفته نشهده اسهت های مفسر و درنتيجه عدمفهمپيش
 .(38تا33 ، صصخالجتهاد   خلتقلید  ،اللهروح )خمينی،

 کشف و شهود نتیجه و نقش توجیهی دالیل . 5. 4
معنهايی كهه يقی بههشود، دللهت تصهدچون متن فارغ از قصد گوينده تفسير میمدرن، در هرمنوتيک 

( كه دللت لفظ بر معنای مراد گوينده 48تا44 صص نوبهار، نک:كنند )دانشمندان اصول فقه از آن ياد می
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كيد می اعتقاد برخی بر تبادر مفهوم به ههن  است، جايگاهی ندارد و به حهال كهه و تبادر درعين شودمفسر تآ
 دادرس خهود را در ،واقع رار دارد، امری شخصی است. درهای نوعی قها، قواعد و اعتبارتآثير ساختارتحت

دهد تا فهمی پديد آيد كه در اثر كيفيت و ساختار ههن او و معرض وزش معانی متبادر از متن قانون قرار می
نوعی همهان چيهزی به ،مقصود از اين تبادر .(14تا13 صص گيرد )كيوانفر،كيفيت و ساختار متن شکل می

 صص )كاتوزيان،ها تعبير شد و در كالم برخی اشراق حقوقی ناميده شده است متزاج افقاست كه از آن به ا
دان توجيهه و ( و كار حقهوق22رسد )همان، بعد از حصول نتيجه، فکر از نتيجه به استدلل می .(59تا55

توجيهه  کشدن نتيجه، استدلل هم كهه وسهيلبا نسبی .(331تبار، هدف توجيه اقناع مخاطبان است )جعفری
( كهه امهری 418شريف، الشود در روند استدلل تغيير ايجاد شود )و تالش می يستنتيجه است ضروری ن

يقينهی نيسهت و ههم عوامهل روانهی و مههارت  ،و كبرای قياس ادر حقوق هم احراز صغرزيرا  ؛ممکن است
ههای مهذهبی و باورها و عهادات و رسهوم اجتمهاعی، در فن خطابه و معانی بيهان، شههرت ،كنندهاستدلل

  .(30كند )كاتوزيان، طرف خطاب در اقناع مؤثر است و آن را نسبی می ۀشدهای پذيرفتهاخالقی و ارزش
كند كه گويها ای پيچيده جلوه میگونهاندركاران مؤثر در تحقق فهم دادرس، در عمل بهدست تکثر   :نقد

 استنتايجی  ۀكنندصرفًا توجيه ،او بوده است و دليليافته يا اشراقی بدون استدلل بر دل  بدون الگو تحقق
شهود در اينجا  ،نند. اما در واقعكاند تا مخاطبان را قانع كه از قبل به طريق شهودی و نه بحثی به دست آمده

مربهوط  هكننهددريافت کخرد نيست كه به ميزان دقت و هوشمندی و تجربه کچيزی جز فعاليت ژرف و پرماي
باره و بهدون گسهترش و های مضمر را به يکروابط و تسلسل قياس کتواند مجموعدستی میاست كه با چيره

شهدن در فضهای يهک نظهام ورغوطهه رایدانی دارای اين وصف است كه بند. حقوقكها دريافت تقطيع آن
قناعهت  از شهنيدن آن ففاقد ايهن وصه ای از اجتهاد رسيده است كه افراد  و ملکه استنباطی یحقوقی به توان

استنباط آن را از منابع حقوق در بادی امر دريابند. چنين عرفان و  ۀتوانند نحواما نمی ؛كنندوجدانی پيدا می
توان به علومی مثل رياضی و هندسه هم شود، حتی میقضايی تعبير می شهودی را كه از آن در حقوق به شم  

( و بهر 151ط تعبيهر شهده اسهت )آخونهد خراسهانی، استنبا کتعميم داد. و از آن در تعريف اجتهاد، به ملک
مفههوم شههود و عرفهان،  کو بدون توسع ت حصول چيزی در ههن دللت داردسرعت ادراک و دريافت و قو  
 منظورهكهه بهاسهت  نيروی استنباط احکهام از دليهل ،زيرا مقصود از آن ؛گيردمشمول اين عناوين قرار نمی

هها ط بايد قبل از اشتغال به استنباط فراگرفتهه شهوند و بهدون ايهن دانشهای دخيل در استنباتسلط بر دانش
هها بهدون ممارسهت و تمهرين شود. البته صرف اطالع از قواعد و دانشای برای فرد حاصل نمیچنين ملکه

حهد  هها تهاهای مقهدماتی، ممارسهت بهر قواعهد آنشود و عالوه بر آموختن دانشتحصيل ملکه نمی سبب
اسهت قدسهيه اسهت كهه در تعهابير فقهها آمهده  ۀضرورت دارد. بنابراين مقصود از آن نه قو حصول ملکه نيز
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 کنظير ملکه ؛شوند( و نه ملکاتی كه با تمرين افعالی كه جزء آثار آن ملکات هستند، حاصل می81)عراقی، 
شهود شجاعت يا سخاوت كه در اثر تمرين و مداومت بهر جنهگ و حملهه يها بخشهش و اعطها حاصهل می

اكتسابی است كه از علم به مبادی و ممارسهت  یبلکه مهارت ،(1تا1صص  ،بحوث فی خألصول ،صفهانی)ا
خلفصنول  اصهفهانی،حهائری ؛ 313آيد )مکهارم شهيرازی، در تطبيق قواعد بر مصاديق، تو مان به دست می

  .(101 ، یخالصول خلفقه یف  یخلغر 
گاه و ناخوفهم تحت ،نظری ازنظر   گاهتآثير عوامل خودآ يابد و عناصر غيريقينی فراوانی در هستی می ،دآ

منطق خاصی را برای آن ضهروری  نظر، اين اين امر كه خا  علم حقوق نيست تا از اما ؛شودآن دخيل می
گيهری اجمهاع و سازد و در بيشتر علوم انسانی وضعيت همين است، مانع نزديکی افکهار در عمهل و شهکل

دادرسهان موظهف بهه رعايهت حقهايق، حقهوق  ،زيهرا اولً  ؛د مشابه نيستهای قضايی يکسان در مواررويه
های داوریها و پيشفهمثانيًا پيش ؛اندطبيعی، اعتبارات شارع و قانونگذار هستند كه اموری ثابت يا عمومی

 منظهور از بهه دليهل اينکهه است،شده در نظام حقوقی واحد، اصوًل نوعی تربيت دانان  معتبر در ميان حقوق
شروع هر فهم و تفسيری است و بدون  کهای ههنی است كه نقطداوری، استفاده از انتظارات و اندوختهپيش

( و پيهدايش 101تها101، صص آيد )ربانی گلپايگانیشود و نه پرسشی به ههن میها نه فهمی ايجاد میآن
رعايت سنت و عرف و بنهای  .ها برگرفته از خود قانون استفرضها اختياری نيست. بسياری از اين پيشآن

 ،های نوعیفهمهای دادرس و انتظارات او از قانونگذار است. برخی از اين پيشفرضپيش هعقال نيز ازجمل
وصهف بهااين ،مثل بسياری از مباح  تفسيری دانش اصول فقه از قبيل اصول لفظيه ؛اندبندی هم شدهدسته

شهده شوند كه رعايت اعتبار لحاظپاسخ با قانونی مشغول میهای يکسان به پرسش و داوریكه افراد با پيش
تهوان ايهن تبهادر شخصهی را كه می جايی رسند تادر آن برای همه لزم است، اصوًل به فهم يکسانی هم می

گواهی اسهت بهر  ،ها در عملهای مشابه دادگاه( و رويه831ای عقالئی بر تبادر نوعی دانست )صدر، اماره
 . صدق اين ادعا

 عقل عملی جایگزین عقل نظری و جدل و خطابه جایگزین برهان  .4. 4
 صص شريف،الدهد )در منطق خطابی، منطق نظری و علمی جای خود را به منطق عملی و اقناعی می

مقبوليت آن از منظر جامعه و محيطهی اسهت كهه  استدلل در گرو   ( و عقالنيت  35؛ كاتوزيان، 890تا850
 ؛(50تها55، صن  معقول   نامعقول دا حقو ؛ پرلمان، 183شريف، الگيرد )ت میاستدلل در آن صور

 استدلل در اين منطق، مشهورات و مسلمات است نه بديهيات و اوليات.  ۀزيرا ماد
پهذيری امها برههان ؛پذيرفتهه اسهت ،های حقوقی متکی بر مشههورات اسهتبسياری از بايداينکه  :نقد

بينهی اسهت و در حکمهت عملهی فهرع بهر جههان ،زيهرا اولً  ،کن اسهتهای حکمت عملی هم ممدرگزاره
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است كه چون نتيجه تابع اخهس مقهدمات « بايد»ی او كبر« هست» ایهای حکمت عملی نوعًا صغرقياس
حکمهت  ،ثانيهاً  ؛(82تها80صهص ، نآمباد  خال   دا قرخواهد بود )جوادی آملی، « بايد»است، نتيجه 

 ،كردن بد است. ههر علمهیداشتن خوب است و ظلممانند عدالت دارد؛ تقلمس های بديهی  عملی نيز گزاره
و  33تها19 صهص ،حقنو  برنر ۀفلسفگيرد )جوادی آملی، نظريات خود را از ضروريات مناسب خود می

رو حال كه از مشهورات يا مسلمات است از بديهيات نيز باشد، با مانعی روبههای درعين( و اينکه قضيه35
يعنی عقل نظری آنچهه  ؛قياس تفريعی از قياس عقل نظری است کعقل عملی درحقيقت نتيج ،ثالثاً  ؛نيست

تری كه مربوط بهه كند و از آن قياس كلی، قياس كوچکبر جزئيات منطبق می است طوركلی درک كردهرا به
پهس ههر  ،مثاًل از قياس )هر راستی نيکوست و هر نيکهويی را بايهد انجهام داد ؛دهدعمل است، ترتيب می
)اين راستی است و هر راسهتی را بايهد انجهام  قياس   ،كه مربوط به عقل نظری است (راستی را بايد انجام داد

 صهص شود كهه مربهوط بهه عقهل عملهی اسهت )حهائری يهزدی،تفريع می (پس اين را بايد انجام داد ،داد
ضرورت، دوام و كليت در صدق  ازجمله ؛برهان يقينی باشد کساير شرايط لزم برای اينکه نتيج .(339تا332

 صهص ،مبناد  خالن   دا قنرآنحاصهل شهود )جهوادی آملهی،  توانهدنيز در مسائل علم حقهوق ههم می
 .(385تا388

مقبوليت آن از منظر جامعه و محيطی است كه اسهتدلل در آن صهورت  ،اينکه معيار اعتبار عقل عملی
 ؛شهوند( كهه توسهط قانونگهذار اعتبهار میرعیشهگيرد، هرچند صرفًا در اعتبارات محض )نه اعتبهارات می
 شدنیاين مقبوليت عمومی صرفًا از طريق تصويب قانون توسط نمايندگان جامعه احراز اما ،است رفتنیپذي

تواند با استناد به لزوم مقبوليت اعتبار، امری را برخالف اعتبارات است و دادرس هم در اعتبارات جزئی نمی
 بودن اعتبارات عقاليی بيان شد. عنوان عمومیاين همان چيزی است كه تحتقانونگذار اعتبار كند و 

رسد قواعد حقوقی همان اندازه كه از اهميهت نقش خطابه در استدللت حقوقی هم به نظر می بارۀدر
استدلل و تمسک بهه امهور  عقالنيت   کكه به جنببرهانی برخوردارند، ارزش خطابی نيز دارند. دادرس چنان

ای كه هنر تحريهک ديگهران بها اسهتفاده از نه خطابه ،خطابی آن نيز توجه كند کر توجه دارد، بايد به جنبمعتب
منظور تآثيرگذاردن بر فکر يا كردار مخاطبان. دليل به کبلکه هنر اقناع عموم از راه ارائ ،احساسات است کحرب

 ،ی يها تحريهک احساسهاتش نيسهتهای اخالقی دادرس يا توانايی سخنوری واقناع مخاطب از شايستگی
 کهمهان قضهي ،اند. در واقهعبلکه ناشی از احتجاج و استدلل به امور معتبری است كه لباس خطابه پوشيده

جای آنکه گفتهه  شود. بهشکل شرطی، دستوری و امری در قالب خطابه بيان میبه ،اخباری و قياس برهانی
شود ای سقراط اگر تو يهک ميرد، گفته میپس سقراط می ،دميرنها میانسان کشود سقراط انسان است و هم

  .(339،   انسان هستی بايد خود را برای مرگ آماده كنی )برمن
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  گیرییجهنت

شناسی دانش حقوق افزايی هرمنوتيک فلسفی گادامر و منطق خطابی پرلمان، الگويی در روشاز هم .3
های مهوردی در حقوق ياد كرد. در اين الگو در رسيدگی توان از آن به هرمنوتيک خطابیظهور يافت كه می
و در شرايط نامشخص،  شودبازفهم می ،عنوان يک مفهوم راهنما كه در يک تبادل مکالمهقضائی، عدالت به

 كند و بعد از فههم هرمنهوتيکی  اقناع وجدان مخاطبان معقول و متعارف، معيار تشخيص آن است، عمل می
ههای خطهابی بهرای اقنهاع دان چيزی جز توجيه نتيجهه بها ابزارراهنما، كار حقوق كمک اين مفهومنتيجه به

 دهد. ناپذير از واقعيت ارائه میمخاطبان نيست تا باور كنند او تصويری اجتناب
در اموری نظير حقوق  .توجه به موضوع اعتباريات در علوم انسانی است کگيری اين الگو بر پايشکل .8

كم يک عنصر قراردادی نهفته است كه بر اسهاس توافقهات و ر حقيقت ضروری دستو اخالق در اساس ه
 شود. های مختلف نهاده میالتزامات ميان گروه

در نظر فيلسوفان مسلمان، اعتبار عقاليهی امهری عمهومی اسهت كهه يگانهه مقيهاس عقالنهی در آن  .3
صورت بالفعهل ارتکهازی از دارند بايد به كسانی كه با آن اعتبار سروكار کيعنی هم ؛لغويت اعتبار استعدم

كنهد، آن مطلع باشند و آن را بپذيرند و هر فرد و هر دسته كه در يک نظام حقوقی منسجم چيزی را اعتبار می
انهد، جمهع شهود و ای باشد كه با ساير اعتباراتی كه در اين نظام عينيهت اعتبهاری يافتههگونهبايد اعتبار او به

 يايد. ها لزم نلغويت آن
انهد، نيسهت تها ايهرادات منحصر در اعتباريات محض كه توسط قانونگذار جعل شده ،نظام حقوقی .4
در نظهام بلکهه  ؛افتد و لزوم طهرح الگهويی جديهد اقتضها يابهد كاربهطرفداران اين الگوی جديد  ۀشدطرح

يهک يکديگر دارند و هيچ المری بااند كه روابط نفسای از حقايق و اعتباريات جمع شدهمجموعه ،حقوقی
 ها نيز بايد بر همين اساس انجام شود. آن کلغويت ديگری را اقتضا ندارد. تفسير، تکميل، تضييق و توسع

كشهف  شناسهی  كهه روش روازايهن ؛ها در دانش حقوق اسهتترين ابزاراز كاربردیفقه دانش اصول .3
مباحه  تفسهير الفهاظ در آن،  نيهزحقوقی است و جزئی از نظام اعتبارات شارع است و اعتبارات شارع هم 

های ههنهی دادرس در عنهوان انتظهارات و اندوختههبهه چيزی جز تبيين عرف و سنت و بنای عقال نيست كه
يکهی از عناصهر  ،شروع هر فههم کنقط ،رابتدايی مفس   کكه سرماي ستهای اوداوریها و پيشفهمقالب پيش

 افق معنايی متن و يکی از نقاط امتزاج اين دو افق است. افق ههن او و همچنين  ۀدهندتشکيل

 منابع 
الدين محمد طوسی و شرح الشرح قطبشرح نصيرالدين محمدبن ،خالشااخت   خلتنبیهاتعبدالله، بنسينا، حسينابن
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 ق.3101
سوم، تهران: مؤسسهک پژوهشهی حکمهت و فلسهفک چاپ ،ها  عقل عملی فلسفۀ خال  کا شحائری يزدی، مهدی، 

 .3191ايران، 
 ق. 3131اول، قم: ليتوگرافی حميد، ، چاپخلرخفد فی علم خالصولحسينی سيستانی، علی، 

 ، صهص3190، زمسهتان 31ش ،پژ هرنامۀ متی ، «تبارات عقاليی از ديدگاه اصوليون شيعهاع»خمينی، سيدحسن، 
 .335تا93

 ق. 3185اول، تهران: مؤسسک تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(، چاپ ،خالجتهاد   خلتقلیدالله، خمينی، روح
 .3123ام خمينی)ره(، اول، تهران: مؤسسک تنظيم و نشر آثار امچاپ ،خالستصحا ، ههههههههههههههههه
دوم، تهران: مؤسسک تنظيم و نشر آثار امام خمينهی)ره(، ، چاپخنوخا خلهدخی  فی خلتعلیق  علی خلکفای ، ههههههههههههههههه

 ق. 3133
 ق. 3183اول، تهران: مؤسسک تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(، ، چاپکتا  خلبیع، ههههههههههههههههه

اول، قهم: انتشهارات مركهز مهديريت حهوزۀ علميهه، ، چهاپعلم هرمنوتیک   منطق فهم دی  ربانی گلپايگانی، علی،
3121. 

، ترجمک دكتر حسن حبيبی، منطق حقوقی و انفورماتيهک «تفسير حقوق: قواعد حقوقی و منطقی آن»كالينوسکی،  .ژ
 .3101اول، تهران: مؤسسک اطالعات، حقوقی، چاپ
دكتر حسن حبيبی، منطق حقهوقی و انفورماتيهک حقهوقی،  ، ترجمه  «شناسیتحقوق و منطق و معرف»ژ. ل. گاردی، 

 .3101اول، تهران: مؤسسک اطالعات، چاپ
 .33تا38 ، صص3193، پاييز 39، ش3س ،علوم خنسانی خس می، «حقيقت و نحوۀ اعتبار»سوزنچی، حسين، 

سوم، تهران: شركت چاپ ،حقوقی منطق حقو  پژ هری دا منطق حاکم بر تفسیر   خستداللشريف، محمدمهدی، ال
 .3191سهامی انتشار، 

 ق. 3130، ةاول، بيروت: الدار السالمي، چاپبحوث فی علم خالصولصدر، محمدباقر، 
 .3151دوم، تهران: صدرا، ، چاپخصول فلسفه   ا ش ائالیسمطباطبايی، محمدحسين، 
 ق. 3190وم، بيروت: العلمی، د، چاپلمیزخن فی تفسیر خلقرآن، اههههههههههههههههههههههههه
 ق. 3135نشر اسالمی،  ه  دوازدهم، قم: مؤسس، چاپنهای  خلحکم ، ههههههههههههههههههههههههه

 ق. 3122اول، قم: نويد اسالم، چاپ ،خالجتهاد   خلتقلیدعراقی، ضياءالدين، 
 .3191ر، پنجم، تهران: شركت سهامی انتشاچاپ ،فلسفۀ حقو ، منطق حقو كاتوزيان، ناصر، 
 .3190تهران: شركت سهامی انتشار، ، اولچاپ ،مبانی فلسفی تفسیر قانونكيوانفر، شهرام، 

الدين اميرخهانی، تههران: بنگهاه ترجمهه و ترجمک شهاب ،اول، چاپهرمنوتیک دی    خال  گئورگ، -گادامر، هانس
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 .3195نشر كتاب پارسه، 
 ق. 3103سالمی، جا: نشر دانش ا، بیخصول خلفقهمظفر، محمدرضا، 
 .3155، قم: اسماعيليان، خلمنطق، ههههههههههههههههههه

 ق. 3182طالب)ع(، ابیبندوم، قم: مدرسک امام علی، چاپخنوخا خالصولمکارم شيرازی، ناصر، 
، 11ش ،زبان   خدبیات فااسی، «فهم عرفی در اصول لفظيه و هرمنوتيک»خوئينی،  و غفور موسوی بجنوردی، محمد

 .851تا813، صص3120پاييز 
 .3105، هاول، قم: جامعک مدرسين حوزۀ علمي، چاپفوخئد خالصولنائينی، محمدحسين، 

 ق. 3121سوم، نجف: جامعة النجف، ، چاپجامع خلسعادختهر، ابیبننراقی، مهدی
 .3193تهران: ميزان، ، اولچاپ ،خصول فقه، مباحث خلفاظ   قوخعد تفسیر مت نوبهار، رحيم، 

هشتم، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشهک اسهالمی، چاپ ،داآمد  بر هرمنوتیک، احمد، واعظی
3190. 

، 3190، پهاييز 50، ش80س ،فصنلنامۀ اخهبنرد، «داوری و فهم در هرمنوتيک فلسفی گهادامرپيش»واعظی، اصغر، 
 .831تا813 صص
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