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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.
Keywords: Philosophical Hermeneutics, Rhetorical Logic, Conventional Perceptions, Literal
Principles
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چکیده
از همافزايی هرمنوتيک فلسفی گادامر و منطق خطابی پرلمان ،الگو يی در روششناسی دانش حقوق ظهور يافت كهه
میتوان از آن به هرمنوتيک خطابی ياد كرد .بر اساس اين الگو ،در رسيدگیهای قضايی ،عدالت مفهومی راهنما برای
اشراق نتيجه بر دل مفسر است كه در يک تبادل مکالمه ،بازفهم میشود و معيار تشخيص آن در شهرايط نامشهخص،
اقناع وجدان مخاطبان متعارف است .بعد از فهم هرمنوتيکی نتيجه ،كار حقوقدان چيزی جز توجيه آن بها ابزارههای
خطابی برای اقناع مخاطبان نيست تا باور كنند او تصو يری يقينی از واقعيت ارائه میدهد .در اين الگهو ،بههكهارگيری
آداب تفسيری دانش اصول فقه كه در آن ماده قضايا در نتيجهگيری اسهتدلل مداخلههای نهدارد ،پذيرفتهه نمهیشهود.
بهدليل شکلگيری اين الگو بر پايه پرسمان اعتباريات در علوم انسانی ،اين پژوهش با روش توصيفیتحليلی بهر پايهه
نظريه ادراكات اعتباری فيلسوفان مسلمان ،پيششرطهای طرحشده برای پذيرش اين الگو در حقوق ايران را ارزيهابی
و كاربرد اصولفقه را در حقوق تبيين میكند .اصول فقه روششناسی كشف اعتبارات شارع اسهت و مباحه تفسهير
الفاظ آن ،چيزی جز تبيين سنت و بنای عقال نيست كه نقطه شروع فههم و يکهی از عناصهر تشهکيلدهنده افهق هههن
مفسر و افق معنايی متن و از نقاط امتزاج اين دو افق است.
واژگان کلیدی :هرمنوتيک فلسفی ،منطق خطابی ،ادراكات اعتباری ،اصول لفظيه.
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مقدمه
همزمان با برتریيافتن هرمنوتيک فلسفی و انديشههای گادامر در مباحه تفسهير مهتن در پهنهک تفکهر
فلسفی امروزين ،در دانش حقوق ،كارهای شاييم پرلمان كه با نوشهتن مقالهه

(What the Philosopher

) Mayباور دارد فيلسوفان بايد روش داوری درباره ارزشها را كه دستكم عنصری قراردادی در آنها لحاظ
شده است ،از حقوقدانان بياموزند ،ميدانی فراختر را برای نقد روشهای تفسيری سنتی فراهم آورده اسهت.
با ورود اين الگو به حقوق ايران ،شيوۀ استدللی و تفسيری دانشهمندان اصهول فقهه كهه از گذشهته در ميهان
حقوقدانان جايگاه شايستهای پيدا كرده است ،در مركز انتقادها قهرار گرفتهه اسهت .نقهد مبهانی هرمنوتيهک
خطابی در حقوق ايران ،مستلزم طرح مبانی به عاريه گرفتهشده از هرمنوتيک فلسفی گادامر ،منطق خطهابی
پرلمان و سپس تبيين هرمنوتيک خطابی و نظريک اعتباريات فالسفک اسالمی است كه مطالب اين نوشتار بهر
همين مبنا ترتيب يافتهاند.
 .1مبانی هرمنوتیک فلسفی گادامر
از سال  3531ميالدی كه با انتشار كتاب دان هاور1تحتعنوان «هرمنوتيک قدسی يا روش تفسير متون
قدسی» 2واژۀ هرمنوتيک برای اشاره به مباح تفسير متن به كار رفت (واعظی ،احمد ،)03 ،بهتهدري بهه
وجهک غالب تفکر فلسفی امروزين تبديل شد و هرچند تاكنون زمينههای گوناگونی داشته اسهت ،امها دوران
معاصر شاهد برتریيافتن نسبی هرمنوتيک فلسفی بر ديگر زمينههای تاريخی آن است .هرمنوتيک فلسهفی
كه با هايدگر 3پايهريزی و با گادامر 4به اوج خود رسيد ،توصيف اتفاقی است كه در عمل فهم واقع میشود،
نه ارائک روشی برای آن ).)Gadamer Reason in the Age of Scienc, 111

مهمترين مبانی ديدگاه او به شرح زير است:
أ .تولید حقیقت :گادامر به وجهود حقيقتهی ازپهيشتعيينشده كه فهمنده بخواهد يا بتواند آن را كشف
كند ،عقيده ندارد .به باور او ،فهمنهده در پديدآمدن حقيقت دخيل میشود و فهميهدن او بخههشی از توليهد
حقيقت میشود .به همين دليل است كه يادبودههای هنهری ،برخهی عملکردهها و مقاومتههای واقعهی را
بهعهده میگيرند ) .(Gadamer Truth and Metho, 149او برای درک بهتهر حقيقهت ،بهه طهرح برخهی
موضوعات انسانی نظير بازی و هنرهای نمايشی متوسل شده است تا نشان دهد چگونه هستی ،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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عين اجرای آنهاست ) ،(Ibid 102-104چنانکه فرهنگ نيز در كنار شکلگيریاش ساخته میشود و پيوسته
با تعدد فرهيختگان معنای آن نيز بازتوليد میشود ).(Ibid, 11
ب .نقد روشگرایی :گادامر معتقد است ميان روش و حقيقت ،وابستگی وجهود نهدارد و وجهوهی از
حقيقت ،فراتر از چهارچوب روشهای علمی است ) .(Ibid xxviiiفهم ،سازهای نيست كه بر پايههايی بنا
شود ،بلکه ادامک رخدادی است كه تااندازهای به خواست فهمنده و ورای خواست او اتفهاق میافتهد

(Ibid

) .xxiii-xxivبنابراين ،تا حدودی قابل برنامهريزی است ،اما بهرغم دقت بسيار ،باز هم دسهتانهدركارانی
بهه

پيشبينینشده و فراتر از چارهانديشی در آن ايفای نقش میكنند .بهوسيلک روش ،چون از منظری خها
ً
امور نگريسته میشود ،فقط آن حقيقتی كه قبال در بطن روش مستتر است ،آشکار میشود و موضوع تحقيق
جهتدهی میشود .تنها حقايقی را میتوان با اين وسيله مهار كرد كه منظم و تکرارشهدنی باشهند و بهمهدد
روش در دسترس فهم همگان قرار گيرند (آزاد و ديگران.)39/30 ،
ج .انتقاد از منطق صوری و توجه به حکمت عملی :انتقهاد از روش ،گهادامر را بهه انتقهاد از منطهق
صوری میكشاند .او استواری استدللهای منطقی را برای رسيدن به حقيقت كافی نمیبيند و زبان به انتقاد
از سيطرۀ منطق استقرايی و اصل عليت گشوده و میگويد :راهی فراتر از تحقيق در علل برای فههم حقيقهت
وجود دارد ) .(Gadamer The Beginning of Philosophy 19-32او نگاه منطق به قضايا را كهه در آن
گزارهها مستقل از گوينده و شنونده و شرايط سخن بررسی میشوند ،امری سهاختگی میدانهد كهه هرگهز در
عالم خارج واقع نمیشود (آزاد و ديگران .)81 ،لذا ضمن توجهدادن به محدوديتهای آن
) (Gadamer, The Gadamer Reader , 326-344به حکمت عملهی روی مهیآورد )228-245

 (Ibid,و برای آنکه مرز ميان مفسر و موضوع را برچيند و موضوع فهم را با موقعيتی كه مفسر در آن قرار دارد
ربط دهد ،هرمنوتيک فلسفی را بر پايک فلسفه عملی ارسطويی بنا میكند .فهم در نظهر او همهان فرونسهيس
(حکمت عملی) ارسطويی و تفسير ،پركسيس (عمل) ارسطويی است (گادامر ،هرمنوتیک دین

خالن

،

صص 329تا .)833او با تکيه بر مفهوم اساسی پروهيرسيس 1بهمعنای ترجيح و انتخاب آگاهانهک ارجهح در
فلسفک عملی ارسطو ،فلسفک عملی را نوع منحصربهفردی از دانش برای ارتقای پروهيرسيس بهعنوان صهفت
خا

انسان میداند كه بايد از عمل ناشی شود و برای آموزش آن بايد شخصی كه آن را میآموزد ،در همان

رابطک جدايیناپذير با عملی قرار گيرد كه شخص آموزشدهنده ،قرار دارد
).(Gadamer, Reason in the Age of Science, 92-93

1 prohairesis
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د .نقش پیشداوریها و پیشفهمهای فهمنده در فرایند فهم :رنسانس در رويارويی عقل خودبنياد1

و مرجعيت2به عنوان مبنای اعتبار حقايق ،شناختی را كهه منشهآ آن عقهل خودبنيهاد باشهد ،معتبهر دانسهت و
پيشداوری را بهعنوان امری همواره ناموجه كه منشآ آن مرجعيهت يها شهتابزدگهی اسهت ،در نظهر گرفهت
(واعظی ،خصغر .)812 ،گادامر اين ديدگاه را استوار بر پيشفرض بنيادين دكهارتی دورۀ روشهنگری میدانهد
كه كاربرد روشمند عقل سبب مصونيت از هر خطايی اسهت ).(Gadamer, Truth and Method, 279

در نظر او ايدۀ عقل مطلق ،امکانی فهراروی انسهان تاريخمنهد نيسهت .عقهل ،تنهها در شهرايط انضهمامی و
تاريخی وجود دارد و همواره وابسته به شرايط دادهشدهای است كه در آن شرايط عمل میكند ).(Ibid, 277
هرگز نمیتوان پيشداوریهای ناخودآگهاه برخاسهته از تاريخيهت ،سهنت و ...را كهه هسهتی فههم را شهکل
میدهند ،شناخت و كنار نهاد ) (Ibid , 301و همک پيشداوریها معتبر نيستند؛ اما در دسهترس آزاد مفسهر
قرار ندارند كه بتواند پيشاپيش آنهايی را كهه بهه بهدفهمیها میانجامنهد ،از پهيشداوریههای معتبهر جهدا
كند ) .(Ibid, 295آنها در فرايند فهم و تنها از طريق گفتوگو خود را بر مفسر آشکار میسهازند و پيوسهته
مورد سؤال قرار میگيرند و نقد میشوند ،برخی حذف و برخی تقويت میشوند ،اما نمیتوان همهک آنهها را
حذف كرد؛ زيرا بايد فهم را از جايی و با تکيه به بنيانی آغاز كرد ).(Ibid , 290

ه .دیالکتیک جایگزین روش :گادامر بهگونهای پديدارشناسانه مخاطبانش را متوجهه امهور فراروشهی
می كند تا بگويد حقيقت نهفته در علوم انسانی بيش از آنکه به ابزار روش فهميده شود ،با دقهت در مفهاهيم
انسانی دريافتشدنی است ) .(Ibid, 18لهذا بهه توصهيف مبسهوط مفهاهيمی نظيهر فرهنهگ ،هوق ،حهس
مشترک ،فن خطابه ،نبوغ و ...میپردازد .در نظر او ،رخداد فهم در گفهتوگوی مبتنهی بهر پرسهش و پاسهخ
دوسويک مفسر و اثر رخ میدهد ) .(Ibid, 360-361هركدام به اظهارات ديگری گوش فرا میدهد و آزادانهه
سخن میگويد و در ميانک اين گفتن و شنيدن ،معنای هستی میيابد .هردوسهو بهرای دسهتيابی بهه توافهق،
يکديگر را بیدرنگ میفهمند يا خهود را بهه ديگهری میفهماننهد ) .(Ibid, 108مفسهر ،پرسشهی را مطهرح
میكند كه متن به آن پاسخ میدهد و متن با پرسش متقابل ،پيشداوریهای مفسهر را محهک میزنهد .ايهن
گفتوگو در دو قلمرو فکری مفسر و متن روی میدهد كه از آنها به افق ،گزارش میشود و در لحظک فههم،
آميختگی افقها 3صورت میگيرد ) .(Ibid, 397افق ،دامنهای از ديد است و شامل هر چيزی میشود كه از
چشمانداز خاصی میتواند ديده شود ) (Ibid, 302و مانند پيشداوریها و سنت ،امری پوياست كه همهراه
1. Self-construction of reason
2. Authority
3. Fusion of horizon
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با فرد تغيير میكند و او را بهسوی پيشرفت فرا میخواند ).(Ibid, 246

 .2منطق خطابی پرلمان
شاييم پرلمان1در كنار گادامر از عوامل مهم تالش فلسفی برای شناساندن كاستیهای سهنت دكهارتی و
شکل دادن حساب جديدی از فهم و دانش است .گادامر برای آثار پرلمان و شهاگردانش سههم ارزنهدهای در
هرمنوتيک فلسفی قائل شده است )(Ibid, 583 N 27؛ ليکن تاحدی تعجبآور است كه هيچيک از آنها
بهرغم تشابهات فراوان انديشهها ،كار ديگری را بهشکلی پايدار و با جزئيات انجام ندادهاند .شهايد بهه ايهن
علت بوده است كه در سنتهای مختلف فکری كار كردهاند .گادامر ،تالش خهود را در چههارچوب سهنت
رمانتيک و انسانگرايانک آلمان به كار بسته است و متآثر از رويکرد پديدارشناختی معلمش ،هايدگر اسهت و
پرلمان تحت آموزش منطق بوده و با نفوه جامعهشناس برجسته ،اوژن دوپريل 2بر او تحتتآثير بازگشت به
سوفيستها بوده است ) .(Francis J, 160تمهايز فلسهفک حقهوق حقوقهدانان و فلسهفک حقهوق فيلسهوفان
(تروپه ،صص 83تا )81نيز در اين امر مؤثر است.
مبانی انديشک پرلمان به شرح زير است:
أ .تأکید بر فلسفۀ عملی :ازنظر پرلمان ،فلسفه در تبيين شهرايط انسهانی نقشهی دارد كهه علهم هرگهز
نمیتواند آن را غصب كند ) .(Alan G, 14وی در انتقادی از پوزيتيويسم آگوست كامت 3 ،ايهن را خيلهی
دور از واقعيت میداند كه گفته شود همک مشکالت بشر را میتوان تنها با فراخهوانی روشههای تجربهی يها
قياسی علهم حهل كهرد ) .(Perelman, An Introduction Historical, 5-6امها برداشهت او از رسهالت
فلسفه با ديدگاه فالسفک قبلی كه سعی داشتند نظام خود را بر پايک تزهای ضروری يا بديهی بنا كنند ،متفاوت
بود ) (Ibid, 15درنتيجه قائل به تمايز بين دو نوع فلسفک اوليه و قهقرايی در معرفتشناسهی شهد و در برابهر
سيستمهای فلسفی اوليه كه بيشتر سيستمهای سنتی را از آن نوع میدانست ،فلسفک قهقرائی را برای مطالعهه
آنچه بايد ترجيح داده شود تا رفتار ما را تعيين كند ،مطرح كرد .در نظر او ،فلسفههای سنتی هميشه سعی در
كشف اصول جاودانه و تغييرناپذير داشتهاند ،اما در فلسفک قهقرايی هر فيلسوفی با حقايقی شروع میكند كه
نه ضروری است و نه مطلق و نه قطعی ،اما لزماند تا زمينهسازی انديشه او را فهراهم كننهد .در ايهن فلسهفه
برخالف فلسفک اوليه ،هرگونه بحران در بنيانهای آن ،نهتنها اقرار فالسفه به اشتباه و تجديدبنای سازۀ انديشه
1. Chaim Perelman
2. Eugène Dupréel
3. Auguste Comte
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را ضروری نمیسازد ،بلکه تصديق و ژرفايش ،انديشه و شادی فيلسوف را بهدنبال دارد .فيلسهوف هرگهاه بهه
اصالح سيستمی فکری مجبور شود ،بهسادگی از بين گزينههای جايگزين ،بهترين گزينه را انتخاب میكنهد
و سپس با روش هايی بالغی بر اساس توافقی كه بين جامعک همتايان اعتبار شده است ،به توجيه آن انتخاب
میپردازد كه بايد رفتار ما را تعيين كند ).(Alan G, 16
ب .نظر یۀ علم اعتباری :اين ديدگاه دكارت كه علم مجموعهای از حقهايق ضهروری ،دائهم و قطعهی
است ،ازنظر پرلمان ،نظريهای درباره علم الهی است ،نه انسانی ) .(Alan G, 19به باور او در اموری نظير
اخالق ،در اساس هر حقيقت ضروری ،عنصری قراردادی نهفته است .بنابراين نظريک دانش در اين امور بهر
اساس توافقات و التزامات ميان گروهههای مختلهف برنههاده میشهود ) ،(Ibid, 17ايهن توافقهها ،از آغهاز
همکاری لزماند ،زيرا اعضای يک جامعک خا
بررسی مطابقت با ايدههای خا

بايد درباره قوانينی كه آنها را بهعنوان سنگ محهک بهرای

در حوزههای مربوط میپذيرند ،تصهميم بگيرنهد ) .(Ibid, 17بنهابراين

تاريخ دانش انسانی ،از جنبک مثبت آن فقط اضافه میشود ،نه اينکه پيوسته دچار اصالح شود
) (Perelman, The Idea of Justice, 116-117و ما بهجای آنکه نگران ساختن مقالهای علمهی
بر اساس حقايق بديهی باشيم ،بايد نشان دهيم چهرا و چگونهه برخهی نظهرات پذيرفتههشهده سهابق ،ديگهر
مناسبترين گزينه برای بيان عقايد ما تلقی نمیشوند و با نظرات ديگر جايگزين شدهاند ).(Ibid , 94
ج .توجیه جایگزین استدالل :توجيه1میتواند با قانونیبودن ،اخالق ،نظم ،مفيهدبودن يها مصهلحت
كنار بيايد و حتی میتوان از آن برای نامطلوب ارزيابیكردن آنچه سهعی در توجيهه آن اسهت ،اسهتفاده كهرد
) .(Perelman, Value Judgment, 46پرلمان بر اساس ايدۀ توجيه ،قاعدۀ عدالت را مطرح كرد .به نظهر
او ،استدللها در قضاوت هرگز صحيح يا نادرست نيست ،بلکه قوی يا ضعيف ،مرتبط يا بهیربط اسهت و
قوت يا ضعف آنها بر اساس قاعدۀ عدالت ارزيابی میشود ) .(Perelman, Justice, 83عدالت ،معيهار
ً
سنجش قدرت استدللهايی است كه ماهيتا با قواعد منطق صوری قضاوتشدنی نيست.
او برای بيان مفهوم عدالت ،نخست قدر مشهترک تصهورات متفهاوت از آن را بههعنهوان اصهلی انتزاعهی
دريافت كرد كه از آن به عدالت رسمی 2ياد كرد .بر اساس اين اصل ،با موجوداتی كه از يک دسهتک اساسهی
است ،بايد بهه روشهی يکسهان رفتهار كهرد ) .(Perelman, The Idea of Justice, 16سهپس بهر اسهاس
نوشتههای اخالقی ارسطو ،مفهوم انصاف 3را بهعنوان ارزشی ويژه و مکملی بايسته برای عدالت رسمی كهه
1. Justification
2.Formal justice
3.Equity
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بهكمک آن بتوان خود قانون را ازنظر عادلنه يا ناعادلنهبودن قضاوت كهرد ،پيشهنهاد كهرد و از آن بههعنهوان
عصای عدالت 1گزارش كرد ).(Alan G, 25
در نظر او ،تشخيص عدالت رسمی در قضاوت دربارۀ ارزشها بهمنظور وجود عناصر متغيهر قهراردادی
در آنها ،بدون پذيرش ايدۀ توجيه ممکن نيست ) .(Ibid , 24گرايش طبيعی بشر به اين است كه برای آنچه
عادی تلقی می كند ،نيازی به هيچ توجيه اضافی ندارد .سير رفتاری مطابق با سهابقه و هرچيهزی كهه سهنتی
باشد ،موضوعی طبيعی است؛ ولی هر تغييری بايد توجيه شود .اين وضعيت ،نقشی كه سنت بازی میكنهد
را نيز توضيح میدهد .در واقع اين سنت است كه بهعنوان نقطک شروع در نظر گرفته میشود ،انتقاد میشهود
و تا آنجا حفظ میشود كه دليلی برای خروج از آن مشاهده نشود
).(Perelman, The Idea of Justice, 86, Perelman Justice, 104

اين بينش كه میتوان قاعدۀ عدالت را بهعنوان مفهومی راهنما برای هر مسئلک توجيهی به كار برد ،تحول
اساسی در نظام فکری او بود كه تبديل به نظريک جديد استدلل خطابی 2شد

ً
) ،(Alan G, Gross And Ray D Dearin, 24بر ايهن اسهاس ،اسهتدلل حقهوقی غالبها بههشهيوۀ

قهقرايی پيگيری میشود؛ يعنی گفته میشود باتوجهبه اينکه بايد به چنين نتيجهای بر اساس نظريهک عهدالت
رسيد چه مقدماتی مناسب است انتخاب شود و بهمنظور توجيه تصميم ،چگونه بايد اين انتخاب را بهاندازۀ
كافی معتبر ساخت؟ (ژ .ل .گاردی380 ،؛ پرلمان ،قضا ت ،قاعده منطق حقوقی.)33 ،
د .مفهوم استدالل خطابی :سيستم دليل خطابی كه بهدنبال كشف دامنک دليل ملموس و عينی اسهت،
ً
صرفا حقيقت و خطا را كشف نمیكند ،بلکه نتيجه را توجيه و مخاطب را متقاعد میكند .يک منطق عملی،
ً
بهعنهوان منطهق قضهاوت دربهاره ارزشهاسهت كهه اسهتدللهای سياسهتمداران در سهخنرانیها و كهال در
دادخواستها و قضات در تصميمگيریها بر مبنای آن است (.)Perelman, The New Rhetoric, 10
به نظر پرلمان ،در هر خطابه مبتنی بر استدلل درباره ساختار واقعيت ،خطيب میخواهد مخاطبهانش
باور كنند او تصويری اجتنابناپذير از واقعيت ارائه میدهد .در واقع او با استدلل ،سهاختار حقيقهت را در
باور مخاطبان ايجاد میكند .بر همين اساس ،استدلل خطهابی پرلمهان بهرخالف اسهتدللهای منطقهی،
متکی بر برداشت مخاطب از واقعيت است ) .(Ibid, 261دادرس بايد حق را به طريقی كه موافق با وجدان
جامعه باشد ،بيان كند و دعوا را به ترتيبی پايان دهد كه آرامهش و امنيهت قضهائی حاصهل شهود و ازلحهاظ
اجتماعی مؤثر باشد (پرلمان ،حقو

منطق معرفتشناسی .)311 ،لذا آنچه در حقهوق ،دليهل مناسهب
1.The crutch of justice
2.Rhetorical argument
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تلقی میشود ،برحسب نظام و زمان تغيير میكند (همان )311 ،و دليل ،ههيچگهاه الزامهی و غيرشخصهی
نيستند و اقامک حجت مقابل نفی نمیشود و دليلی كه برای فردی يقينآور است ،ممکن است ديگری را قانع
نکند (همو ،خستدالل حقوقی منطق حقوقی.)309 ،
 .3نظریۀ هرمنوتیک خطابی
برخی با طرح اين انتقاد كه گادامر و پرلمان ،گزارشی بيش از حد محافظهكارانه ارائه میدهند كه مهانع
نقدنظری مؤثر رويههای موجود میشهود ) ،(Francis J, 164-170ديهدگاههای آنهها را مکمهل يکهديگر
قلمداد كرده و با تركيب فلسفک هرمنوتيکی گادامر و فلسفک خطابی پرلمان ،نظريهک هرمنهوتيکی خطهابی1در
حقوق را مطرح كردهاند كه در آن عدالت بهعنوان مفهومی راهنما برای شهکلدادن بهه رويهک قضهايی اسهت
بهگونهای كه بتواند تآمينكنندۀ نيازهای متغير جامعه باشد ).(Ibid XV
در اين نظريه ،همافزايی هرمنوتيک خطابی ،از تالقی تمركز گادامر در زمينک هسهتیشهناختی بها تمركهز
پرلمان بر فعاليت اقناع حاصل میشود .ازآنجاكه هر دو نفر در تببين نظرات خود از عمل حقوقی بههعنهوان
سرمشق ياد كردهاند ،برای ارائک گزارشی از نحوۀ استدلل حقوقی ،نظرات آنها به يکديگر متصل میشهود و
درک هرمنوتيکی مبتنی بر مکالمه از گادامر و توجيه قانعكنندۀ وجدان مخاطبان معقول و متعارف از پرلمان
به عاريه گرفته میشود .بر پايک اين الگو ،در استدلل حقوقی ،مفسر متن قانون شبيه يک سهخنور اسهت تها
مخاطبی منفعل و عدالت بهجای يک وضعيت ثابت ،بهعنوان يک تبادل مکالمک باز و چهالشبرانگيهز ارائهه
میشود كه در شرايط نامشخص ،اقناع وجدان مخاطبان معقول و متعارف ،معيار تشخيص آن است و بايهد
ً
دائما در گفتوگويی كه با مقدمات پذيرفتهشده آغاز میشود و بهدنبال ابهداع مبهانی جديهد تفهاهم اسهت،
بررسی شود ) .(Ibid, XVIمفهومی بکر نيست كه نياز به تبيين فلسفی داشته باشد ،بلکه مشروط به سابقک
تاريخی و تحت محدوديتهای نهايی انسان ) (Ibid, 158و يک تعامل آزاد خطهابی هرمنهوتيکی اسهت.
همان طور كه يک مکالمک خا

دارای سابقه است و درعينحال موضوعی را توسعه میدهد ،زندگی فردی

و يک رويک اجتماعی مانند قانون نيز معيارهای منطقی و ابزارهای خطابی را بهرای ادامهک پهروژهای در حهال
انجام توسعه میدهند .يک عمل حقوقی عادلنه ،دور يک زمينک مشخص از حقيقت نمیچرخهد ،بلکهه در
مسيری پرپيچوخم از يک سنت مشترک شروع میشود و در قالب قضهاوتهای معقهول پيشهروی میكنهد
).(Ibid, XVII

1.rhetorical hermeneutics
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 .4مبانی نظریۀ اعتباریات فالسفۀ اسالمی و دانشمندان اصول فقه
آنچه در ديدگاه گادامر و بهويژه پرلمان ،سبب جداسازی كنه حقيقت و هسهتیيافتن آن در موضهوعات
علوم انسانی از موضوعات علوم طبيعی و روشهای رياضهی شهد و در برابهر سهنت دكهارتی قهرار گرفهت،
موضوع اعتباريات بود ) ،(Alan G, 17-19بهطوریكه ساير جنبههای نظريک پرلمان نيز منبع از توجه او
به موضوع اعتباريات است .ازآنجاكه پرسمان اعتباريات ،در فلسفک اسهالمی نيهز امهری پيشهينهدار اسهت و
دانش حقوق نيز نمیتواند فارغ از انديشههای بنيادين فيلسوفان مسلمان در اين بخش باشد ،جا دارد ديدگاه
فالسفک مسلمان نيز در ميان گذاشته شود.
از زمانی كه ارسطو تعبير عقل نظری و عقل عملی را مطرح كرد (ارسطو ،)391 ،تمايز و پيونهد ايهن دو
منشآ بح های مختلفی بوده است .برخی عقل را نيروی واحدی میدانند كه بهاعتبهار دريافتههايش ايهن
اوصاف را میپذيرد (مظفر ،خصول خلفقه )803 ،و برخی انسان را دارای دو نيروی متفاوت میدانند كه يکهی
مبهد دانههش و دريافههت و ديگههری مبههد عمههل و تحريهک اسههت ،بههدون آنکههه از ادراكههی برخههوردار باشههد
(بهمنياربنمرزبان090 ،تا029؛ ابنسهينا138 ،؛ نراقهی30 ،؛ اصهفهانی ،نهاین خلداخین  893/3 ،و 103؛
 803/8و 133؛ جوادی آملی ،تفسیر موضوعی ،)380/30 ،اما هرچه هست بهاعتبار اين تقسهيم ،ادراكهات
انسان هم به دو نوع ادراكات حقيقی و ادراكات اعتباری تقسهيم میشهود .ادراكهات حقيقهی پديدارشهدن و
بازتاب واقع و نفسالمر در ههن است و ادراكات اعتباری فرضهايی است كه ههن آنها را بهمنظهور رفهع
احتياجات حياتی میسازد و جنبک قراردادی و فرضهی دارد و بهرخالف ادراكهات حقيقهی ،نسهبی ،موقهت و
غيرضروری و تابع احتياجات حياتی و عوامهل مخصهو

محهيط اسهت و بها تغييهر آنهها تغييهر میكنهد

(طباطبايی ،خصول فلسفه ا ش ائالیسم312/8 ،تا.)319
تعر یف اعتبار یات :امر اعتباری در برابر امر تکوينی است .امور تکوينی ،حقايق خهارجی اسهت كهه
نسبت ههن بشری با آنها نسبت علم انفعالی با معلوم ،يعنی كاشفيت اسهت .امها نسهبت عقهل بشهری بها
اعتباريات ،نسبت علم فعلی است با معلوم آن كه ههن بشر پديدآورندۀ آن است .درنتيجه با اختالف اههان
و انظار متفاوت میشود (حسينی سيستانی .)10 ،امر اعتباری به ادبی و قانونی تقسيم میشود .در اعتبارات
ادبی بهمنظور تآثير بر احساسات مخاطبان ،حد چيزی به چيز ديگری داده میشود؛ نظير استعارۀ شير بهرای
انسان شجاع كه مراد جدی گوينده با مهراد اسهتعمالی او مطابقهت نهدارد .امها اعتبهارات قهانونی بهرخالف
اعتبارات ادبی بهمنظور تآثير بر احساسات مخاطبان اعتبار نشدهاند ،بلکه با واسطه يا بدون واسطه ،به عمل
شخص و جامعه مرتبطاند و هدف از آنها جلب مصالح و دفع مفاسد است و در آنها مراد جهدی گوينهده
با مراد استعمالی او منطبق است (همان ،صص 10تا12؛ نک :طباطبايی ،خصول فلسنفه ا ش ائالیسنم،
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353؛ آملی لريجانی ،صص 31تا.)39
کاربرد منطق در اعتبار یات :امور اعتباری ماهيت ندارند و تحت هيچيهک از عنهاوين مقهولت درج
نمیشوند ،لذا جنس ندارند و فصل نيز نخواهند داشت ،زيرا فصهل چيهزی اسهت كهه شهیء را از آنچهه در
جنس با او مشترک است ،جدا میكند .حد نيز نمیتوانند داشته باشهند ،چهون قهوام حهد بهه فصهل اسهت.
(طباطبايی ،خلمیزخن820/3 ،تا823؛ همو ،نهای خلحکم  .)839 ،قياس جاری در آنها ههم قيهاس جهدلی
است كه مقدمات آن از قضايای مشهور و مسلم فراهم میشود (همان) .قضايای مشهور ،گزارههايی اسهت
كه آرای عقال بر آن ها تطابق دارد و واقعيتی جز تطهابق آرای عقهال ندارنهد و علهت مشههوربودن آنهها نيهز
درحقيقت همين تطابق آراست (مظفر ،خلمنطق180 ،تا )182و قضايای مسلم گزارههايی است كه طهرفين
گفتوگو ،بنا را بر پذيرش آنها نهادهاند ،گرچه در واقع كاهب يا مشکوک باشند (همان.)119 ،
عقالنیت در اعتبار یات :يگانه مقياس عقالنی در اعتباريات ،لغويت و عدملغويت اعتبار اسهت .ههر
فرد يا دستهای كه چيزی را اعتبار می كند ،هدفی از اعتبار خود دارد و ممکن نيست عهين همهان قهوه ،چيهز
ديگری را اعتبار كند كه او را از رسيدن به آن مقصد دور سازد (طباطبايی ،خصنول فلسنفه ا ش ائالیسنم،
.)352/8
عمومیت اعتبار یات :اعتبار عقاليی ،امری عمومی است؛ يعنی همک كسانی كه با آن اعتبهار سهروكار
دارند بايد آن را بپذيرند (خمينی ،روحالله ،خنوخا خلهدخی  ،صهص 188تها181؛ همهو ،خالستصنحا 03 ،؛
همو ،کتا خلبیع .)181/1 ،بنابراين ،هر فرد و هر دسهته كهه در نظهام حقهوقی منسهجم ،چيهزی را اعتبهار
میكند ،بايد اعتبار او بهگونهای باشد كه با ساير اعتباراتی كه در اين نظام ،عينيت اعتباری يافتههانهد ،جمهع
شود و لغويت آنها لزم نيايد؛ زيرا يک وجود اعتباری پهس از اعتبهار ،از حيطهک ارادۀ خهالق خهود خهارج
میشود و اقتضائات و روابط نفسالمری خود را با ساير طبيعتهای اعتباری و غيراعتبهاری بهروز میدههد
(سوزنچی .)31 ،مقصود آن نيست كه عقال بايد از تکتک اعتبارات مطلع شوند و آنها را بپذيرند ،بلکه اگر
آنها را به عقال عرضه كنند ،آنها بپذيرند ؛بهعبارتی عقال بهصورت بالفعل ارتکازی از آنها مطلع باشهند و
آنها را بپذيرند (خمينی ،روحالله ،کتا خلبیع .)31/3 ،بنابراين بدون اعتبار عقال ،ملکيت و زوجيهت ههيچ
ً
حقيقتی ندارند .طبعا در اعتبارات جزئيه اگر اعتباركننده امری را مطابق با قانون پذيرفتهشدۀ جامعهه اعتبهار
كند ،اعتبارش توسط جامعه پذيرفته میشود( .خمينی ،سيدحسن ،صص 303تا)305

 .5نقد و بررسی هرمنوتیک خطابی در حقوق ایران
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با انتشار نتاي تحقيقات پرلمان ،منطق خطابی در حقوق ايران بهويژه در دكترين حقوقی ،مطرح (نک:
كاتوزيان ،فلسفۀ حقو  ،ج )3و در آثار حقوقدانان تبيين شده است (نک :آقهايی ،مکتبهنا تفسنیر دا
حقو ؛ الشريف ،منطق حقو ؛ جعفریتبار ،فلسفۀ تفسیر حقو  ،سرخسر خی د کتا ) .پيش از بررسی
امکان پذيرش پيششرطها و مبانی طرحشده در كالم طرفداران اين رويکرد در حقهوق ايهران ،بايهد گفهت:
تفسير و استدلل حقوقی در اين الگو ناظر به جايی است كه در يک پرونهدۀ خها
شرايط خا

بها اوضهاع و احهوال و

آن ،قانون در دادگاه تفسير میشود و استدلل حقوقی در قالب ر ی دادگاه بروز پيدا میكند نهه

جايی كه تفسير قانون بدون نظرداشتن به مورد خا

و زمينههای ويژۀ آن انجام میشود.

پيششرطهای نظريات آنها در اين مقام در پن بند بيان و نقد میشود.
 .0 .4پذیرش نفی واقعیت عینی از قوانین
اعمال منطق خطابی در گرو اين است كه واقعيتی خارج از هههن حقهوقدان بههعنهوان حکهم و قاعهدۀ
حقههوقی وجههود نداشههته باشههد (الشههريف180 ،؛ صههص 339تهها .)380در فلسههفک پرلمههان ،حقههايق و
پيشفرضهايی كه نمايی از واقعيت بر آنها استوار است ،تنها از بهترين آزمايش انجامشده بر روی نظرات
ما ،تشکيل شده است و تمام استدللها بر اساس سيستم اعتقادی مخاطبان مدنظر پيشبينی میشوند (31
(Alan G,

ً
نقد :انکار حقايق در علوم انسانی بهمثابه انکار اعتباريات خطرناک اسهت .اصهول سوفسهطائی كسهی

است كه علم را اعتباری مهیدانهد .سهپردن بیضهابطک عنهان اعتباريهات بهه دسهت مفسهر نيهز چيهزی جهز
ً
عدمانضباط كه هاتا با حقوق در تعارض است ،بهدنبال نخواهد داشت .واقعيت اين است كه نظام حقهوقی،
منحصر در اعتباريات محض نيست كه توسط قانونگذار جعل شده است .حقوق طبيعی بههعنهوان حقهوقی
جاودانه و تغييرناپذير كه خاستگاهی الهی دارد و دربردارندۀ عدالتی تغييرناپذير است يا اعتبارات الههی كهه
بر مبنای مصالح و مفاسد حقيقی اعتبار شده است و ريشه در حقايق دارد ،جزئهی از نظهام حقهوقی اسهت.
درباره اعتبارات محض قانونگذار نيز فرض اين است كه او به نظامی كه قانونش در حيطک آن قرار میگيهرد،
آشناست و درصدد حفظ هماهنگی اين نظام است .كار بيهوده نمیكنهد و وسهايل را بههمنظهور رسهيدن بهه
اهداف به كار میگيرد و قانون را بهعنوان آنچه كه از منظر عموم افراد جامعه مقبوليهت داشهته ،اعتبهار كهرده
بهدنبال كشف ايهن اسهت

است .دادرس نيز در مرحلک احراز وجود يک موضوع اعتباری مثل ملکيت خا
ً
كه موجود اعتباری مورد اختالف در جهان اعتبار عقال تشخص پيدا كرده و عينيت اعتباری يافتهه اسهت يها

خير و در مرحلک صدور حکم بر آن هم ،گاهی كاری جز تطبيق و درک مصداق حکم كلی ندارد .اما گهاهی
در صورت حدوث تزاحمات در اعتبارات مختلف در امور جزئی خارجی كه احکهام كلهیای در مصهاديق
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دچار تزاحم میشوند ،نياز به اعتبار جديد دارد .بايد دامنک اجرای قاعدهای كه پيشتر مدنظر بوده اسهت را بها
تمسک به روح قانون ،تفسير غائی ،اصول عام حقوق يا اصول حقوق طبيعی يا يهک نظريهک حقهوقی ماننهد
نظريک منع سوءاستفاده از حق ،محدود كند .در نظام حقوقی ،مجموعهای از حقايق و اعتباريات جمع شهده
است كه روابط نفسالمری با يکديگر دارند و هيچيک لغويت ديگهری را اقتضها نهدارد .تفسهير ،تکميهل،
تضييق و توسعک آنها نيز بايد بر همين اساس انجام شود ،چنانكه در شرع نيهز تآسهيس اعتبهاری بهرخالف
ً
ً
اعتبارات شارع ،بدعت محسوب میشود و شرعا و عقال پذيرفتنی نيست (خمينی ،روحالله ،خنوخا خلهدخین ،
صص 223تا.)231
 .2 .5اذعان و التزام به نقص قانون
يکی از مبانی منطق خطابی ،اعتراف به نقص كيفی قوانين و وجهود خطها در قهانون اسهت (الشهريف،
180؛ پرلمان ،حقو

منطق معرفتشناسی ،صص 311تا.)315

نقد :نقص كمی قانون و لزوم تکميل آن با ساير منابع حقوق ،امر روشنی است؛ زيرا قانونگذار به تمهام
حقايق در دسترس قاضی در پروندهای خا  ،دسترسی نداشته و مقررهای ويژۀ پرونهدۀ او تصهويب نکهرده
است و قانون از اين نظر كامل نيست؛ اما دادرس در نظامی به قضاوت میپهردازد كهه اعتبهارات قانونگهذار
قسمتی از اعتبارات آن است نه تمام آن و اين نظام همک منابع حقوق را در بر میگيهرد .امها نسهبت خطها بهه
قانونگذار يا ناشی از جهل به تمامی مصالح و مفاسد مترتب بر اعتبار مدنظر قانونگذار اسهت يها ناشهی از
ناتوانی از جمع مناسب بين مصالح و مفاسد اعتبارشده در كل نظام حقوقی است .اگر اعتبهارات قانونگهذار
جدا از ساير اعتبارات پذيرفتهشده در نظام حقوقی لحاظ شود ،اين اشکال وارد اسهت ،ولهی پهذيرش آن در
ً
كنار ساير اعتباراتی كه مجموعا نظام حقوقی را تشکيل میدهند به شرحی كه در بند قبهل گذشهت ،هرگونهه
نقصی را میزدايد.
 .3 .4نقد روشگرایی
مهمترين روشهايی كه در استدللهای حقوقی و تفسير قوانين در حقوق ايران مطرح است و در منطق
خطابی نقد میشود ،دستورات منطق صوری قياسی و آداب دانش اصهول فقهه در اسهتدلل و تفسهير اسهت
(الشريف ،صص 404تا .)413منطق صوری بهطور كامل نفی نمیشود؛ ولهی در كنهار آن منطهق حقهوقی
بهعنوان منطقی غيرصوری كه به مطالعه حجت می پردازد و با تآييد يا رد يک نظريه و نقد و توجيهه تصهميم
سروكار دارد ،مطرح میشود .در اين منطق ،دليل جدلی كه الزامی و غيرشخصی نيست ،جهايگزين قيهاس
برهانی میشود (پرلمان ،خستدالل حقوقی منطق حقوقی ،صص 302تا.)309
آيينهای تفسيری و استدللی دانش اصول فقه نيز چون در آن مسائل نه بهصورت خا

و جزئی ،بلکه
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بهصورت عام و بهشکل يک ساختار بررسی میشهود و تهالش میشهود قاعهدهای كلهی بهرای صهورتها و
ساختارهای مشابه تدوين شود و حتیالمکان استدلل بر اساس ساختار و صورت مسئله صورت پهذيرد و
مادۀ قضايا در نتيجهگيری استدلل مداخله نداشته باشد ،با مبانی منطق حقوق سازگاری نهدارد (الشهريف،
صص 404تا.)413
نقد :منطق ،چه قياسی و چهه غيرقياسهی ،رهنمودههای نتيجههگيهری و ابهزار كهار فکهری را در اختيهار
حقوقدان میگذارد و هر ابزار و آلتی بهخودیخود خنثی است .اگهر حقهوقدان از نتهايجی كهه بها كهاربرد
روشهای منطقی به دست آورده است ،رضايت ندارد ،بیشک بايد روشهای ديگری را انتخاب میكرد تها
نتيجک رضايت بخشتری به دست میآمد (ژ .كالينوسکی.)10 ،
دانش اصول فقه نيز در واقع روششناسی كشف اعتبارات شارع است و میتوان اعتبار را محور مباح
علم اصول قرار داد .برخی بر همين اساس ،ساختار جديدی را برای علم اصول پيشهنهاد دادهانهد (حسهينی
سيستانی.)44 ،
بنابراين اگر بخواهيم اعتبار شارع يا حتی قانونگذار را در احکام و مقررات كلی به دست آوريم ،دانهش
اصول فقه يکی از كاربردیترين ابزارهاست و درباره اعتبارات جزئی ،اين موردی نيست كه دانش اصول فقه
چنانكه از تعريف آن در كتب اصولی برمیآيد (آخوند خراسانی )9 ،برای تبيين آن وضهع شهده باشهد؛ امها
چون مباح تفسير الفاظ در اين دانش به ويژه مباح اصول لفظيه چيزی جز تبيين عرف و سهنت و بنهای
عقال نيست (خمينی ،روحالله ،خننوخا خلهدخینه ،صهص 303تها 305و صهص 819تها813؛ نهائينی،)313 ،
بهعنوان انتظارات و اندوختههای ههنی دادرس در قالب پيشفهمها و پيشداوریهای او كه سرمايک ابتهدايی
مفسر و نقطک شروع هر فهم و يکی از عناصر تشکيلدهندۀ افق ههن او و همچنين افق معنايی متن و يکی از
نقاط امتزاج اين دو افق است ،وارد فرايند فهم او میشود .اختالفاتی هم كهه در خصهو

خطابهات شهارع

درباره امکان تفاوت عرف زمان صدور و زمان وصول مطرح است ،در حقوق موضوعه منتفی اسهت؛ چهون
ً
نوعا اين دو زمان ،يکی است و اصل عدمنقل ،آسانتر پذيرفتنی است .البته روشهن اسهت كهه بههكهارگيری
نابهجای اين اصول يا افراط در استفادۀ از آنهها بههطوریكهه سهبب ناديهدهگهرفتن سهاير قهراين ،امهارات و
پيشفهمهای مفسر و درنتيجه عدم توجه به ساير اعتبارات شود ،حتی در دانش فقه هم پذيرفته نشهده اسهت
(خمينی ،روحالله ،خالجتهاد خلتقلید ،صص 33تا.)38
 .5 .4کشف و شهود نتیجه و نقش توجیهی دالیل
در هرمنوتيک مدرن ،چون متن فارغ از قصد گوينده تفسير میشود ،دللهت تصهديقی بههمعنهايی كهه
دانشمندان اصول فقه از آن ياد میكنند (نک :نوبهار ،صص 44تا )48كه دللت لفظ بر معنای مراد گوينده
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است ،جايگاهی ندارد و بهاعتقاد برخی بر تبادر مفهوم به ههن مفسر تآكيد میشود و تبادر درعينحهال كهه
تحتتآثير ساختارها ،قواعد و اعتبارهای نوعی قرار دارد ،امری شخصی است .در واقع ،دادرس خهود را در
معرض وزش معانی متبادر از متن قانون قرار میدهد تا فهمی پديد آيد كه در اثر كيفيت و ساختار ههن او و
كيفيت و ساختار متن شکل میگيرد (كيوانفر ،صص 13تا .)14مقصود از اين تبادر ،بهنوعی همهان چيهزی
است كه از آن به امتزاج افقها تعبير شد و در كالم برخی اشراق حقوقی ناميده شده است (كاتوزيان ،صص
55تا .)59بعد از حصول نتيجه ،فکر از نتيجه به استدلل میرسد (همان )22 ،و كار حقهوقدان توجيهه و
هدف توجيه اقناع مخاطبان است (جعفریتبار .)331 ،با نسبیشدن نتيجه ،استدلل هم كهه وسهيلک توجيهه
نتيجه است ضروری نيست و تالش میشود در روند استدلل تغيير ايجاد شود (الشريف )418 ،كهه امهری
ممکن است؛ زيرا در حقوق هم احراز صغرا و كبرای قياس ،يقينهی نيسهت و ههم عوامهل روانهی و مههارت
استدللكننده ،در فن خطابه و معانی بيهان ،شههرتها و عهادات و رسهوم اجتمهاعی ،باورههای مهذهبی و
اخالقی و ارزشهای پذيرفتهشدۀ طرف خطاب در اقناع مؤثر است و آن را نسبی میكند (كاتوزيان.)30 ،
نقد :تکثر دستاندركاران مؤثر در تحقق فهم دادرس ،در عمل بهگونهای پيچيده جلوه میكند كه گويها
ً
بدون الگو تحقق يافته يا اشراقی بدون استدلل بر دل او بوده است و دليل ،صرفا توجيهكنندۀ نتايجی است
كه از قبل به طريق شهودی و نه بحثی به دست آمدهاند تا مخاطبان را قانع كنند .اما در واقع ،شهود در اينجا
چيزی جز فعاليت ژرف و پرمايک خرد نيست كه به ميزان دقت و هوشمندی و تجربهک دريافتكننهده مربهوط
است كه با چيرهدستی میتواند مجموعک روابط و تسلسل قياسهای مضمر را به يکباره و بهدون گسهترش و
تقطيع آنها دريافت كند .حقوقدانی دارای اين وصف است كه برای غوطههورشهدن در فضهای يهک نظهام
حقوقی به توانی استنباطی و ملکهای از اجتهاد رسيده است كه افراد فاقد ايهن وصهف از شهنيدن آن قناعهت
وجدانی پيدا میكنند؛ اما نمیتوانند نحوۀ استنباط آن را از منابع حقوق در بادی امر دريابند .چنين عرفان و
شهودی را كه از آن در حقوق به شم قضايی تعبير میشود ،حتی میتوان به علومی مثل رياضی و هندسه هم
تعميم داد .و از آن در تعريف اجتهاد ،به ملکک استنباط تعبيهر شهده اسهت (آخونهد خراسهانی )151 ،و بهر
سرعت ادراک و دريافت و قوت حصول چيزی در ههن دللت دارد و بدون توسعک مفههوم شههود و عرفهان،
مشمول اين عناوين قرار نمیگيرد؛ زيرا مقصود از آن ،نيروی استنباط احکهام از دليهل اسهت كهه بههمنظور
تسلط بر دانشهای دخيل در استنبا ط بايد قبل از اشتغال به استنباط فراگرفتهه شهوند و بهدون ايهن دانشهها
چنين ملکهای برای فرد حاصل نمیشود .البته صرف اطالع از قواعد و دانشهها بهدون ممارسهت و تمهرين
سبب تحصيل ملکه نمیشود و عالوه بر آموختن دانشهای مقهدماتی ،ممارسهت بهر قواعهد آنهها تها حهد
حصول ملکه نيز ضرورت دارد .بنابراين مقصود از آن نه قوۀ قدسهيه اسهت كهه در تعهابير فقهها آمهده اسهت
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(عراقی )81 ،و نه ملکاتی كه با تمرين افعالی كه جزء آثار آن ملکات هستند ،حاصل میشوند؛ نظير ملکهک
شجاعت يا سخاوت كه در اثر تمرين و مداومت بهر جنهگ و حملهه يها بخشهش و اعطها حاصهل میشهود
(اصفهانی ،بحوث فی خألصول ،صص 1تا ،)1بلکه مهارتی اكتسابی است كه از علم به مبادی و ممارسهت
در تطبيق قواعد بر مصاديق ،تو مان به دست میآيد (مکهارم شهيرازی313 ،؛ حهائری اصهفهانی ،خلفصنول
خلغر ی فی خالصول خلفقهی .)101 ،
ازنظر نظری ،فهم تحتتآثير عوامل خودآگاه و ناخودآگاه ،هستی میيابد و عناصر غيريقينی فراوانی در
آن دخيل میشود؛ اما اين امر كه خا

علم حقوق نيست تا از اين نظر ،منطق خاصی را برای آن ضهروری

سازد و در بيشتر علوم انسانی وضعيت همين است ،مانع نزديکی افکهار در عمهل و شهکلگيهری اجمهاع و
ً
رويههای قضايی يکسان در موارد مشابه نيست؛ زيهرا اول ،دادرسهان موظهف بهه رعايهت حقهايق ،حقهوق
ً
طبيعی ،اعتبارات شارع و قانونگذار هستند كه اموری ثابت يا عمومیاند؛ ثانيا پيشفهمها و پيشداوریهای
ً
معتبر در ميان حقوقدانان تربيتشده در نظام حقوقی واحد ،اصول نوعی است ،بهه دليهل اينکهه منظهور از
پيشداوری ،استفاده از انتظارات و اندوختههای ههنی است كه نقطک شروع هر فهم و تفسيری است و بدون
آنها نه فهمی ايجاد میشود و نه پرسشی به ههن میآيد (ربانی گلپايگانی ،صص 101تها )101و پيهدايش
آنها اختياری نيست .بسياری از اين پيشفرضها برگرفته از خود قانون است .رعايت سنت و عرف و بنهای
عقال نيز ازجمله پيشفرضهای دادرس و انتظارات او از قانونگذار است .برخی از اين پيشفهمهای نوعی،
دستهبندی هم شدهاند؛ مثل بسياری از مباح تفسيری دانش اصول فقه از قبيل اصول لفظيه ،بهااينوصهف
كه افراد با پيشداوریهای يکسان به پرسش و پاسخ با قانونی مشغول میشوند كه رعايت اعتبار لحاظشهده
ً
در آن برای همه لزم است ،اصول به فهم يکسانی هم میرسند تا جايی كه میتهوان ايهن تبهادر شخصهی را
امارهای عقالئی بر تبادر نوعی دانست (صدر )831 ،و رويههای مشابه دادگاهها در عمل ،گواهی اسهت بهر
صدق اين ادعا.
 .4 .4عقل عملی جایگزین عقل نظری و جدل و خطابه جایگزین برهان
در منطق خطابی ،منطق نظری و علمی جای خود را به منطق عملی و اقناعی میدهد (الشريف ،صص
850تا890؛ كاتوزيان )35 ،و عقالنيت استدلل در گرو مقبوليت آن از منظر جامعه و محيطهی اسهت كهه
استدلل در آن صورت میگيرد (الشريف183 ،؛ پرلمان ،معقول نامعقول دا حقو  ،صن

55تها)50؛

زيرا مادۀ استدلل در اين منطق ،مشهورات و مسلمات است نه بديهيات و اوليات.
نقد :اينکه بسياری از بايدهای حقوقی متکی بر مشههورات اسهت ،پذيرفتهه اسهت؛ امها برههانپهذيری
ً
درگزارههای حکمت عملی هم ممکن اسهت ،زيهرا اول ،حکمهت عملهی فهرع بهر جههانبينهی اسهت و در
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ً
قياسهای حکمت عملی نوعا صغرای «هست» و كبرای «بايد» است كه چون نتيجه تابع اخهس مقهدمات
ً
است ،نتيجه «بايد» خواهد بود (جوادی آملی ،مباد خال دا قرآن ،صهص 80تها)82؛ ثانيها ،حکمهت
عملی نيز گزارههای بديهی مستقل دارد؛ مانند عدالتداشتن خوب است و ظلمكردن بد است .ههر علمهی،
نظريات خود را از ضروريات مناسب خود میگيرد (جوادی آملی ،فلسفۀ حقنو برنر ،صهص 19تها 33و
 )35و اينکه قضيهای درعين حال كه از مشهورات يا مسلمات است از بديهيات نيز باشد ،با مانعی روبههرو
ً
نيست؛ ثالثا ،عقل عملی درحقيقت نتيجک قياس تفريعی از قياس عقل نظری است؛ يعنی عقل نظری آنچهه
را بهطوركلی درک كرده است بر جزئيات منطبق میكند و از آن قياس كلی ،قياس كوچکتری كه مربوط بهه
ً
عمل است ،ترتيب میدهد؛ مثال از قياس (هر راستی نيکوست و هر نيکهويی را بايهد انجهام داد ،پهس ههر
راستی را بايد انجام داد) كه مربوط به عقل نظری است ،قياس (اين راستی است و هر راسهتی را بايهد انجهام
داد ،پس اين را بايد انجام داد) تفريع میشود كهه مربهوط بهه عقهل عملهی اسهت (حهائری يهزدی ،صهص
332تا .)339ساير شرايط لزم برای اينکه نتيجک برهان يقينی باشد؛ ازجمله ضرورت ،دوام و كليت در صدق
نيز در مسائل علم حقهوق ههم میتوانهد حاصهل شهود (جهوادی آملهی ،مبناد خالن

دا قنرآن ،صهص

388تا.)385
اينکه معيار اعتبار عقل عملی ،مقبوليت آن از منظر جامعه و محيطی است كه اسهتدلل در آن صهورت
ً
میگيرد ،هرچند صرفا در اعتبارات محض (نه اعتبهارات شهرعی) كهه توسهط قانونگهذار اعتبهار میشهوند؛
ً
پذيرفتنی است ،اما اين مقبوليت عمومی صرفا از طريق تصويب قانون توسط نمايندگان جامعه احرازشدنی
است و دادرس هم در اعتبارات جزئی نمیتواند با استناد به لزوم مقبوليت اعتبار ،امری را برخالف اعتبارات
قانونگذار اعتبار كند و اين همان چيزی است كه تحتعنوان عمومیبودن اعتبارات عقاليی بيان شد.
دربارۀ نقش خطابه در استدللت حقوقی هم به نظر میرسد قواعد حقوقی همان اندازه كه از اهميهت
برهانی برخوردارند ،ارزش خطابی نيز دارند .دادرس چنانكه به جنبک عقالنيت استدلل و تمسک بهه امهور
معتبر توجه دارد ،بايد به جنبک خطابی آن نيز توجه كند ،نه خطابهای كه هنر تحريهک ديگهران بها اسهتفاده از
حربک احساسات است ،بلکه هنر اقناع عموم از راه ارائک دليل بهمنظور تآثيرگذاردن بر فکر يا كردار مخاطبان.
اقناع مخاطب از شايستگیهای اخالقی دادرس يا توانايی سخنوری وی يها تحريهک احساسهاتش نيسهت،
بلکه ناشی از احتجاج و استدلل به امور معتبری است كه لباس خطابه پوشيدهاند .در واقهع ،همهان قضهيک
اخباری و قياس برهانی ،بهشکل شرطی ،دستوری و امری در قالب خطابه بيان میشود .به جای آنکه گفتهه
شود سقراط انسان است و همک انسانها میميرند ،پس سقراط میميرد ،گفته میشود ای سقراط اگر تو يهک
انسان هستی بايد خود را برای مرگ آماده كنی (برمن،

.)339
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نتیجهگیری
 .3از همافزايی هرمنوتيک فلسفی گادامر و منطق خطابی پرلمان ،الگويی در روششناسی دانش حقوق
ظهور يافت كه میتوان از آن به هرمنوتيک خطابی در حقوق ياد كرد .در اين الگو در رسيدگیهای مهوردی
قضائی ،عدالت بهعنوان يک مفهوم راهنما كه در يک تبادل مکالمه ،بازفهم میشود و در شرايط نامشخص،
اقناع وجدان مخاطبان معقول و متعارف ،معيار تشخيص آن است ،عمل میكند و بعد از فههم هرمنهوتيکی
نتيجه بهكمک اين مفهوم راهنما ،كار حقوقدان چيزی جز توجيه نتيجهه بها ابزارههای خطهابی بهرای اقنهاع
مخاطبان نيست تا باور كنند او تصويری اجتنابناپذير از واقعيت ارائه میدهد.
 .8شکلگيری اين الگو بر پايک توجه به موضوع اعتباريات در علوم انسانی است .در اموری نظير حقوق
و اخالق در اساس هر حقيقت ضروری دست كم يک عنصر قراردادی نهفته است كه بر اسهاس توافقهات و
التزامات ميان گروههای مختلف نهاده میشود.
 .3در نظر فيلسوفان مسلمان ،اعتبار عقاليهی امهری عمهومی اسهت كهه يگانهه مقيهاس عقالنهی در آن
عدملغويت اعتبار است؛ يعنی همک كسانی كه با آن اعتبار سروكار دارند بايد بهصورت بالفعهل ارتکهازی از
آن مطلع باشند و آن را بپذيرند و هر فرد و هر دسته كه در يک نظام حقوقی منسجم چيزی را اعتبار میكنهد،
بايد اعتبار او بهگونه ای باشد كه با ساير اعتباراتی كه در اين نظام عينيهت اعتبهاری يافتههانهد ،جمهع شهود و
لغويت آنها لزم نيايد.
 .4نظام حقوقی ،منحصر در اعتباريات محض كه توسط قانونگذار جعل شدهانهد ،نيسهت تها ايهرادات
طرحشدۀ طرفداران اين الگوی جديد بهكار افتد و لزوم طهرح الگهويی جديهد اقتضها يابهد؛ بلکهه در نظهام
حقوقی ،مجموعهای از حقايق و اعتباريات جمع شدهاند كه روابط نفسالمری با يکديگر دارند و هيچيهک
لغويت ديگری را اقتضا ندارد .تفسير ،تکميل ،تضييق و توسعک آنها نيز بايد بر همين اساس انجام شود.
 .3دانش اصولفقه از كاربردیترين ابزارها در دانش حقوق اسهت؛ ازايهنرو كهه روششناسهی كشهف
اعتبارات شارع است و اعتبارات شارع هم جزئی از نظام حقوقی است و نيهز مباحه تفسهير الفهاظ در آن،
چيزی جز تبيين عرف و سنت و بنای عقال نيست كه بههعنهوان انتظهارات و اندوختهههای ههنهی دادرس در
قالب پيشفهمها و پيشداوریهای اوست كه سرمايک ابتدايی مفسر ،نقطک شروع هر فههم ،يکهی از عناصهر
تشکيلدهندۀ افق ههن او و همچنين افق معنايی متن و يکی از نقاط امتزاج اين دو افق است.
منابع
ابنسينا ،حسينبنعبدالله ،خالشااخت خلتنبیهات ،شرح نصيرالدين محمدبنمحمد طوسی و شرح الشرح قطبالدين
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آزاد ،عليرضا؛ احمد واعظی و حسن نقیزاده« ،نقهد روشگرايهی از منظهر هرمنوتيهک فلسهفی گهادامر» ،مطالعنات
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آملی لريجانی ،صادق ،فلسفۀ علم خصول؛ علم خصول نظریۀ خعتباا ،چاپاول ،قم :مدرسک علميک ولی عصر(ع )،
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برمن ،هارولد« ،استدلل حقوقی ( ،»)8مجلۀ کانون ،ترجمک مسهعود حبيبهی مظهاهری ،س ،13ش ،8آبهان ،3105
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بهمنياربنمرزبان ،خلتحصیل ،بهتصحيح مرتضی مطهری ،چاپدوم ،تهران :دانشگاه تهران.3103 ،
پرلمان ،شاييم« ،استدلل حقوقی و منطق حقوقی» ،ترجمک دكتر حسن حبيبی ،منطق حقوقی خنفواماتیک حقوقی،
چاپاول ،تهران :مؤسسک اطالعات.3101 ،
ههههههههههههههه« ،حقوق و منطق و معرفتشناسی» ،ترجمک دكتر حسن حبيبی ،منطق حقوقی خنفواماتیک حقنوقی،
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هههههههههههههههه« ،معقول و نامعقول در حقوق» ،ترجمک دكتر حسن حبيبی ،منطنق حقنوقی خنفواماتینک حقنوقی،
چاپاول ،تهران :مؤسسک اطالعات.3101 ،
تروپه ،ميشل ،فلسفۀ حقو  ،ترجمک مرتضی كالنتريان ،چاپسوم ،تهران :آگه.3193 ،
جعفریتبار ،حسن ،فلسفۀ تفسیر حقو  ،چاپاول ،تهران :شركت سهامی انتشار.3122 ،
جوادی آملی ،عبدالله ،تفسیر موضوعی قرآن کریم ،چاپدوم ،قم :اسراء.3109 ،
ههههههههههههههههههههه ،فلسفۀ حقو برر ،بهتحقيق :سيدابوالقاسم حسينی (ژرفا) ،قم :اسراء.3125 ،
ههههههههههههههههههههه ،مباد خال

دا قرآن ،بهتحقيق سيدحسين شفيعی ،قم :اسراء.3120 ،

حائری اصفهانی ،محمدحسين ،خلفصول خلغر ی فی خالصول خلفقهی  ،چهاپاول ،قهم :دار احيهاء العلهوم السهالمية،
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ايران.3191 ،
حسينی سيستانی ،علی ،خلرخفد فی علم خالصول ،چاپاول ،قم :ليتوگرافی حميد3131 ،ق.
خمينی ،سيدحسن« ،اعتبارات عقاليی از ديدگاه اصوليون شيعه» ،پژ هرنامۀ متی  ،ش ،31زمسهتان  ،3190صهص
93تا.335
خمينی ،روحالله ،خالجتهاد خلتقلید ،چاپاول ،تهران :مؤسسک تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره)3185 ،ق.
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