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 چکیده 
اي از  عده. شود متون دیني به متون آیات قرآن کریم و احادیث معصومان تقسیم مي

 طرح آنهاي مختلفي را در   و نظریهاختالفمذکور متون پذیري  فهمدر  اصولیان
ي هم صغروي و هم کبرو دینيمتون  در اصولیاناین گروه از  بحثهر چند . اند دهکر

 صغروي، معناداري بحثمقصود از . شود ميي مربوط و کبربحثتحقیق حاضر به است، 
هاي مختلفي را در   اصولیان نظریه.استفوق   متونپذیري ي، فهمو کبربحثو از 

 و طرحتفصیل آنان را هاي   نظریهابتدا اند که پذیري متون دیني ارائه داده تفصیل فهم
 ۀ، سپس نظریکنیم  ميبررسي و ارزیابي  منابع دیني  بهادو استنبا روش تحلیل عقالني 

. دکر خواهیم  آن را ارائهۀپذیري مطلق و عموم متون دیني و نیز ادل تحقیق را در فهم
 ۀ نظریاثبات و ي تفصیلها نظریه تحقیق نشان دادن نادرستي ۀفتترین یا مهم
نظر و نیز فقه  منابع علم اصول با استناد بهعموم متون دیني مطلق و پذیري  فهم
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 هئلمسطرح . 1
 کلید فهم متون دینی است و فقیهان بدون آشنایي با علم اصـول              ۀعلم اصول فقه به مثاب    

 علم اصول فقه از قواعدي بحـث      پسد،  بزنندست  توانند به استنباط متون فقهي        فقه نمي 
ل ئ اعم از احکام شرعي فرعـي و مـسا  ـ آنها براي استنباط متون فقهي  ۀکند که نتیج مي

ـ عملي و فقهي  یا در مقـام عمـل بـه آنهـا     ،)1/5مظفر، اصول الفقه،  (ثر استؤ مفید و م 
ه به الفـاظ    بخشي از مباحث علم اصول فق     . )1/9االصول،   ةیخراساني، کفا  (دشو منتهي مي 

 شناخت اوضاع الفـاظ آشـنا و مـراد مـتکلم از کـالم را                ااین بخش ما را ب    . اختصاص دارد 
پذیري تمام الفاظ متون دینـي        این علم، اصول و مباني معناداري و فهم       . کند  مشخص می 

با این وصف، اصولیان در جریـان ایـن اصـول و مبـاني معنـاداري و                 . کرده است را تبیین   
نـان  اي از آ  یکساني ندارند، بلکـه عـده  ۀبه تمام الفاظ متون دیني عقید     پذیري نسبت     فهم

ي از متون دیني اخـتالف      پذیري نسبت به بخش     در جریان اصول و مباني معناداري و فهم       
 صـغروي   بحـث . هم صغروي و هم کبروي اسـت       مذکوراصولیان در متون    بحث   .اند  کرده

کند، یا این الفاظ بر هیچ معنـایي      لت مي  بر معنایي دال   دینياین است که آیا الفاظ متون       
 بر معنایي داللت کنـد، آیـا        دینيکبروي این است که اگر الفاظ متن        بحث  داللت ندارد؟   

پذیر است، یعنـي ایـن داللـت لفـظ بـر               حجت و به اصطالح فهم     ،این داللت لفظ بر معنا    
روي را بـه     صـغ  بحـث  یا چنین داللتي، مراد متکلم نیست؟        ،ستهم ه  مراد گوینده    ،معنا

ي و کبـر  بحثتحقیق حاضر به    . کنیم  پذیري تعبیر مي    ي را به فهم   وکبربحث  معناداري و   
 دینـي پـذیري متـون        فهم  و  کبروي بحثهاي مختلفي را در       اصولیان نظریه . مربوط است 
علـم  منابع  دیدگاه اصولیان و     به    استناد وا با روش تحلیل عقالني      اند که آنها ر     طرح کرده 

 تحقیق نـشان دادن نادرسـتي   ۀترین یافت  مهم. دکرسي و ارزیابي خواهیم      طرح، برر  اصول
ـ  حـ پذیري عموم متون دیني و ت       دفاع از نظریة فهم   طرح و   ها و     این نظریه   آن از   ۀصیل ادل

 هر چنـد ایـن مبحـث از مباحـث     .است آنهۀو ارائمنابع علم اصول فقه دیدگاه اصولیان و  
وري طرح ایـن بحـث در آن اسـت    آیت و نیز نو شود، اهم   متداول علم اصول فقه تلقي مي     

که دیدگاه اصولیان را در علم هرمنوتیک و اصول تفسیر متـون دینـي را از دیـدگاه علـم                
 تحقیـق محـسوب     ۀتـرین یافتـ    کنـد و ایـن مهـم        دان آن تبیین مي   ناصول فقه و اندیشم   

 : تحقیق به بیان ذیل هستندۀل و فرضیؤاشود و س مي
 
 سؤال اصلي تحقیق. 2
 آنها  ی خاص ۀپذیرند، یا عد     فهم ها   انسان ۀیات قرآن کریم براي هم    آویژه   دیني به  متون   آیا

 فهمند؟  را مي
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  تحقیق  اصليۀفرضی. 3
متـون  . کنـد  پذیري الفاظ یک متن گفتـاري و نوشـتاري را تعیـین مـي           ظهور عرفی، فهم  

 .پذیرند مطابق این ظهور عرفي فهمآیات قرآن نیز ویژه  دیني به
 
 پذیري متون دیني  در فهمر محل نزاعتقری. 4

در .  اسـت  پذیري متون دیني     در فهم  اعز تقریر محل ن   ، تحقیق ئلۀمسیکي از مباحث مهم     
علم اصـول فقـه در صـدد تحلیـل معنـاداري و      چند هر تبیین محل نزاع باید دانست که       

ناي معمالك  ال است که    ؤهاي متون دیني و به دنبال پاسخ این س           گزاره ۀپذیري هم   فهم
ري ا اصولیان معنـاد ،توان معنا را از آنها فهمید چیست و چگونه مي   متون دیني   هاي    گزاره
هاي متون دینـي را بـا اصـول و مبـاني اصـول فقـه، مـسلم                    پذیري بخشي از گزاره     و فهم 
معنـاداري  در   و   اند  استههاي دیني به نزاع برخ      متون گزاره از   ی و در بخش دیگر    اند  گرفته
ایـن  . انـد   هاي دیني با یکدیگر به اختالف پرداختـه          بخش از متون گزاره    پذیري این   و فهم 

ي بـه   ونـزاع صـغروي بـه معنـاداري و کبـر          . ي اسـت  ونزاع اصولیان هم صـغروي و کبـر       
، ازددرپـ  نمـي ي ومحل نزاع صغر تحقیق حاضر به    ،شود  مربوط مي دیني  پذیري متون     فهم

محـل نـزاع     دهـد کـه     نشان مـي   این تحقیق  .ي است وتحقیق نزاع کبر    این ۀوددمحبلکه  
 : استنظر از چندین  پذیري اصولیان کبروي و فهم

 یري متون آیات قرآن کریم معطوف اسـت       پذ  فهم به   محل نزاع اصولیان  بیشترین  اوالً،  
قول، فعـل و امـضاي   سنت، یعنی که (پذیري متون حدیثي   در فهم کمترین نزاع را    و آنها   

   دارند؛)کند  را حکایت ميالسالم، معصومان، علیهم
 پـذیر  فهـم  )ع ( را براي معصومان دینيمتون  آن است که    اصولیان  محل نزاع دیگر    ثانیاً،  

   دارند؛هاي عادي اختالف  براي سایر انسانمذکورمتون پذیري   در فهمدانند، ولي مي
ظواهر متـون   آنها در   ، بلکه   شود   نمي متون دیني صوص  ن شامل    اصولیان اختالفثالثاً،  

 و هر کس هم اختالف علمـا را در    )124ـ2/123 مظفر، اصول الفقه،   (ف دارند  اختال دیني
 آگـاه  یش خـو  سخنبه تالي فاسد     حرف باطلي زده است و       بکند،ادعا  صوص الفاظ قرآن    ن

معنـاي نـص همـین     است و     و یقیني  ، زیرا داللت نص قرآن بر معناي خود، قطعي        نیست
 :االسـتنباط  حیـدري، اصـول   (ست  معنااحتمال خالف در    و عدم   متن  یقیني بودن معناي    

ـ   کُمُیوصِی«: مثال نص قول خداي متعال است     . )127 هُ فِ ـظِّ         ی اللَّ ـلُ حَ رِ مِثْ لـذَّکَ ـادِکُمْ لِ وْلَ  أَ
نْثَ پـسر، بـه    ) راثیـ م( که سـهم     کند ی فرزندانتان به شما سفارش م     ۀخداوند دربار : نِییالْأُ
بـر نـصیب دو برابـر پـسر نـسبت بـه             داللت آیه   . )11: نساء(»  سهم دو دختر باشد    ۀانداز
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 :حیـدري، اصـول االسـتنباط     ( رود  ن نمـي   نص است و احتمال دیگري در آ       ، دختر نصیب
 بـه   ،اسـت  ناپـذیر    و سلب  ناشدنی   جعل است و ذاتي شئ   ذاتي  نص  حجیت  اعتبار و    )127

انـصاري،   (شـود    این دلیل که جعل، تحصیل حاصل اسـت و سـلب موجـب تنـاقض مـي                
 را بر معناي آن حجت نداند،       متون دیني  اگر کسي داللت نص      پس )5ـ1/4االصول،   فرائد

 یعنـي حجیـت از   ، سلب ذاتي قطعدصد در حقیقت حجیت قطع را منکر شده است و در    
بنـابراین، در   . )همـان  ( سلب ذاتي شيء از آن، محال است       هآمده است و حال آنک    قطع بر 

 لفـظ و عبـارتي      ، ظـاهر  صود از مق. است دینيمتون  در ظواهر   تنها  اصولیان   اعحقیقت نز 
 یعنـي احتمـال دیگـري نیـز بـراي            ظني باشد،  ،است که داللت عرفي آن بر معناي خود       

معناي آن برود که همان معناي موهوم است، ولي به علت اینکه آن احتمـال موهـوم در                  
 ظهور بر موهـوم     پسظهور در طرف راحج لفظ است،        طرف مرجوح لفظ است و احتمال     

،  حـالي دارنـد  چنینبراي مثال اوامر الهي   شود،    راحج بر مرجوح، مقدم مي    از باب ترجیح    
 بـه مـستحب داللـت    ،یعني طرف راجح لفظ در وجوب ظهور دارد و طرف مرجـوح لفـظ    

 بر داللت موهـوم   ، وجوب در عرفيکند و از باب ترجیح راحج بر مرجوح، داللت ظهور             مي
اوامـر الهـي مطـابق داللـت       «: انـد   هاین است که اصولیان گفت    . شود  مقدم مي ،  در مستحب 

اصولیان نص و ظـاهر را       ).127 :حیدري، اصول االستنباط   (»عرفي در وجوب، ظهور دارد    
کننـد و محکـم و مبـین را     به محکم و خروج لفظ از حالت اجمال را به مبین تعبیـر مـي    

  ؛)همان(دهند  قرار مي مؤول متشابه ول، ممجمقابل الفاظ 
، بـه طریـق   کنندآنها را رد پذیري  متون دیني نزاع و فهمدر ظواهر اگر اصولیان رابعاً،  
آن د، زیـرا داللـت      کر خواهند   در را   مؤولمتشابه و   مجمل،   پذیري متون الفاظ    اولي، فهم 

 و اگر کسي بتوانـد اعتبـار و حجیـت ظـواهر              است موهوم بر معناي خود، مشکوك و       سه
 را مجمـل، متـشابه و مـؤول   اعتبار متون   متون دیني را به اثبات برساند، نخواهد توانست         

به این دلیل که ظواهر متون دیني داللت عرفي دارند و داللـت عرفـي نـوعي                . دکناثبات  
تشابه و  ممجمل،  ترجیح راحج بر مرجوح است، ولي چنین ظهوري در طرف مقابل متون             

رض بـا   معناي مشکوك و موهوم دارنـد و در تعـا        ، آن سه  ،نظردارد و از این     ن  وجود مؤول
عرفي به دلیل داللت اقـوا      شوند، بلکه ظهور       مقدم نمي   بر ظهور عرفي   معناي ظهور عرفي  

از لفظ و متني اسـت       متشابه عبارت    :اند  فتهگرو، اصولیان    از این . دشو ، مقدم مي  بر آن سه  
به ایـن بیـان کـه لفـظ و     ). 1/179الفقه،  مظفر، اصول(که مراد متکلم از آن معلوم نباشد        

پیـدا نکنـد    کـدام از آنهـا، ظهـور عرفـي           در هـیچ  ز دو معنا داشته باشد، ولي       متن بیش ا  
لَّقَاتُ   وَ«: ۀ، مانند آی  )127 :االستنباط حیدري، اصول ( نَیالْمُطَ صْ بَّ رَ وءٍ      تَ ـرُ ـةَ قُ لَاثَ نَّ ثَ هِ ـسِ نْفُ :  بِأَ
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! انتظـار بکـشند   ) و پـاک شـدن     (دنی به مدت سه مرتبه عادت ماهانه د       دیزنان مطلقه، با  
رْء «ۀواژ). 228: بقره(» ] نگه دارند  عده[ ر و حیض  :  دارد ك، دو معناي مشتر   »قُ هْ ـر «. طُ هْ  »طُ

و از  کنـد   بر داخل شدن بـر ایـن ایـام داللـت مـي         »حیض«بر خروج از ایام عادت زنانه و        
 ، معناي آیـه   پسرود و ترجیحي نیز در بین نیست،          آنجایي در این آیه هر دو احتمال مي       

د، شـو   چنین تشابهي به مجمل نیز تعبیـر مـي          و شود   مجمل مي  ،هترعبارت ب  ابه و به  تشم
 یقـین  همچنین مؤول عبارت لفظ و متني است که معناي ظاهري داشته باشـد، ولـي بـه           

هُ الَّذِ   «: ۀست، مانند آی  یده ن مراد گوین  ،م که ظاهر آن   بدانی بَّکُمُ اللَّ نَّ رَ اتِ وَ    یإِ قَ الـسَّمَاوَ لَ   خَ
ةِ   یالْأَرْضَ فِ  شِ    امٍیأَ سِتَّ رْ عَ لَى الْ وَى عَ ها و    است که آسمان   یپروردگار شما، خداوند  :  ثُمَّ اسْتَ

»  پرداخـت  ی جهـان هـست    ری سـپس بـه تـدب      د؛یـ آفر]  شش دوران [ را در شش روز      نیزم
 از این آیه به داللت عقلـي مـراد نیـست،            »استواي بر عرش  «معناي حقیقي   ). 54: اعراف(

 ، خـدا  ، در حـالي کـه     اسـت  موجب جـسمانیت خد    »استواي بر عرش  «زیرا معناي حقیقي    
تـسلط در تـدبیر   «اسـت کـه همـان    گوینده جسم نیست، پس معناي غیرظاهر آیه، مراد      

ول در اخـتالف و     ؤآیا الفاظ مجمل، متشابه و مـ      اگر سؤال شود که     بنابراین،   . است »عرش
 ظـواهر    در عالمـان  نـزاع    أ منـش  :در پاسخ باید گفـت     شوند یا خیر؟    ميداخل  نزاع عالمان   
ـ  ۀگردد و آنها عمد     مجمل، متشابه و مؤول برمي    و عبارات   به الفاظ   متون دیني     خـود   ۀ ادل
 هـم  پساند،  ، بر الفاظ مجمل، متشابه و مؤول اقامه کردهپذیري متون دیني    را در غیرفهم  

. شـوند   ميداخل  ظواهر الفاظ قرآن و هم الفاظ مجمل، متشابه و مؤول در نزاع و اختالف               
 بـه  قائلعلماي علم اصول در الفاظ مذکور  که  داشت  باید به این نکته توجه     ،با این وصف  
انـد، زیـرا    هاي ذاتي و عرضي تفـصیل داده     ولؤاند و میان مجمل، متشابه و م        تفصیل شده 

ویل و نیز   تأ علم   هاي منفصل، علم تفسیر،     ها از طریق قرینه     ولؤبرخي مجمل، متشابه و م    
در ایـن مـوارد     . شـوند   یگر، به محکـم و مبـین تبـدیل مـي          دو روایات   با مراجعه به آیات     

 ظاهري یا عرضي است، ولي بعـضي مـوارد، الفـاظ مـذکور             ،مجمل، متشابه و مؤول بودن    
ماند، در این موارد اندیـشمندان   حتي با مراجعه به علوم فوق در همان حال خود باقي مي   

،  الفاظ یادشده در متن دیني     ريناپذی شوند و به فهم      با اخباریان هم عقیده مي     ،علم اصول 
پـذیر     فهـم  )ع( را تنهـا بـراي معـصومان         ون دینـي  کنند و این مـوارد متـ       عقیده پیدا می  

این است که اندیشمندان علم اصول همانند اخباریان در تفسیر و تأویل چنـان              . دانند  مي
نین در چ  تفسیر و تأویل     پسدانند،     را الزم و ضروري مي     )ع( مراجعه به معصومان     یمتون

دانند و ایـن نـوع الفـاظ      را همان تفسیر به رأي مي)ع(بدون مراجعه به معصومان   متوني  
طوري  کنند، به    تلقي مي   نوعي زبان رمزي   ، را براي ما   ویژه متون آیات قرآن    دیني به ن  ومت
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 حـروف مقطعـه   ، براي مثـال دشو  گشوده نمي)ع ( بدون مراجعه به معصومان    که رمز آنها  
 بـه   ،زبان رمزي برخوردارند و معنا و فهم آنها مانند سایر رمزهاي قرآن           در قرآن از چنین     

 .خود خداوند متعال و راسخان در علم، اختصاص دارد
 

   تحقیقۀپیشین. 5
 ۀ، در فلـسف پذیري متون نوشتاري و گفتاري یک زبان به معناي عام خود       فهم بحثهر چند   

، روانـشناسي زبـان،     ) معناشناسـي  شناسـي و   نـشانه (یوناني و منطق ارسطویي، زبانـشناسي       
 زبان تبیین و تحلیل شده است و هر کدام از اندیشمندان علـوم     ۀ فلسف  و منطق، هرمنوتیک 

 ، ولـي انـد   هاي مذکور داده    ناپذیري گزاره   و فهم پذیري    هاي متعددي را در فهم      ریهمذکور، نظ 
رو،  از ایـن  . شود  ط مي هاي دیني مربو    ها به متون و گزاره      انگیزترین نظریه بر بیشترین و بحث  

 دیـن پدیـد     ۀاي در فسف    تدریج شاخه  و به ده  دین این بحث را در زبان دینی طرح کر         ۀفلسف
  زبـان دیـن،    ۀفلـسف  ۀ هـدف عمـد    .معروف اسـت   زبان دین    ۀ فلسف ه به زآمده است که امرو   

هاي متعدد و مختلفـي را        زبان دین نظریه   ۀهاي دیني است و فیلسوفان فلسف       شناخت گزاره 
 زبـان تـصویري   ۀ نظریـ :آنها عبارتنـد از برخي از که  اند     داده ارائههاي دیني     حلیل گزاره در ت 

 ۀ، نظریـ  )68 و   39ــ 33 :همـان  ( سـلبي  ۀ، نظریـ  )67ــ 61 استیور، فلسفۀ دیـن،    (عالم واقع 
  تجـسد  ۀ، نظریـ  )204ــ 203 :علي زماني، زبان دین    ( تشبیه ۀ، نظری )51ـ43 :همان (تمثیل

 تفـسیرهاي   ۀ، نظریـ  )159 :نـصري، راز مـتن     (بـراز احـساسات    ا ۀ، نظری )239ـ233 :همان(
، )آسـتین، افعـال گفتـاري      ( فعـل گفتـاري    ۀ، نظریـ  )40ـ35 :علي زماني، زبان دین    (آییني
 اي از زبـان دینـي    اسـطوره ۀ، نظری)36ـ35 :ساجدي، زبان دین و قرآن   ( زبان نمادین  ۀنظری

خرمــشاهي، پوزیتیویــسم  (يویــسم منطقــی پوزیتۀ، نظریــ)61 :کاســیرز، زبــان و اســطوره(
ایـن   .) رسـالۀ منطقـی و فلـسفی       ،ویتگنـشتاین  (هـاي زبـاني      بازي ۀ و نظری  )23ـ3 :منطقی
. دکـر شـناختاري تقـسیم     هـاي شـناختاري و غیر       وان به نظریـه   ت  طور کلي مي   ها را به    نظریه
ي هـا   ند کـه گـزاره     و معتقد  اند  هاي دیني را پذیرفته     ري گزاره پذی  فهمهاي شناختاري     نظریه

هـاي    نظریـه  ، ولـي  دهنـد  مـي گـزارش   دیني نـاظر بـه واقـع هـستند و از واقعیـات عینـي                
  هـا و تحریـک   اند و آنهـا را بـه ارزش   ناپذیر تلقي کرده   هاي دیني را فهم     شناختاري گزاره غیر

هـاي     آنها معتقدنـد کـه گـزاره       ،اند و به بیان دیگر      احساسات و عواطف مؤمنان، ناظر دانسته     
یـک سلـسله    دادن  بـاوران را بـه انجـام          دین ، بلکه کنند   را توصیف نمي   دیني واقعیت عیني  
گونـه    و نیز توجیهات دیگري براي این      )158ـ157 : راز متن  نصري، (کند  اعمال توصیف مي  

قاضـي عبـدالجبار،     (انـد    به الادریگري یا توقف و تعطیـل شـده         قائلاند و حتي      ها داده   گزاره
 .)49 :لسنن احمد بن حنبل، ا؛76 و 21 :االبانه
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توضـیح اینکـه   . اند  به این بحث پرداخته ی رویکرد راندیشمندان علم هرمنوتیک نیز د    
 این علم در فهم متون دینـي و  ،در آغاز. کند علم هرمنوتیک در مورد فهم متون بحث مي  

د و شـ  فهـم متـون ادبـي وارد    ۀ از این قلمرو به حـوز ، سپس رفت   الهیات به کار مي    ۀحوز
به فهم کامل هر نوع متن اعم از گفتاري، نوشتاري و حتي افعال انـسان               امروزه قلمرو آن    

هـاي مختلـف علـوم انـساني را در      ویل و تفسیر رشته  أ و ت  گسترده شده است  نظیر خواب   
شناسـي بـه فهـم       شناسـي و هـستي      علم هرمنوتیـک بـا دو رویکـرد معرفـت          .گیرد  ميبر
وتیـک  هرمن: شود  ام تقسیم مي  شناسي به هرمنوتیک خاص و ع      رویکرد معرفت . پردازد  مي

مي قواعد تفسیري خاص خود را دارد،       کید دارد که هر عل    خاص در تفسیر متون بر این تأ      
 قواعد  ، چنانکه  قواعد تفسیر متون فلسفي غیر از قواعد تفسیر متون ادبي است           برای مثال 

لوم  و غیر از قواعد تفسیري متون سایر ع        است به تفسیر متون دیني منحصر       ،متون دیني 
هـاي   کیـد دارد کـه متـون رشـته    وتیک عام در تفسیر متون به این مطلب تأ است و هرمن  

تفاوت هرمنوتیک خاص و عام در ایـن      .دنکن  از روش تفسیري واحدي تبعیت مي     مختلف  
شـود، در    فهم متن همان رشته معطوف مي به روش،است که مفسر در هرمنوتیک خاص     

. خواهد شـد  هاي متعدد معطوف      فهم متون رشته   به روش    ، او در هرمنوتیک عام    که حالي
 ویلهـم دیلتـاي از جملـه کـساني هـستند کـه               و شالیر مـاخر، پـل ریکـور، کالدینـوس        

شناسي یا فلـسفي در      رویکرد هرمنوتیک هستي   .اند   و ترویج کرده   عهرمنوتیک عام را ابدا   
ایــن رویکــرد شــأن هرمنوتیــک را از . اســت» فهــم«شناســي   مبــاني هــستيۀارائــصــدد 
بخـشد و   شناسـي فهـم ارتقـا مـي        شناسي به تفکر فلسفي و هستي      شناسي و معرفت   روش
هایدگر و گادامر از جملـه مؤسـسان        . داند   این علم را تبیین مباني فلسفي فهم مي        ۀوظیف

بنابراین، هر چند، علم هرمنوتیک در رویکرد اول و بحث           .این رویکرد هرمنوتیک هستند   
 ،شود و تا این حد آنها با هم منطبـق هـستند              مرتبط مي  این تحقیق به فهم متون دیني،     

  متفـاوت و مغــایر اسـت، زیــرا  علـم هرمنوتیـک در رویکــرد دوم بـا بحـث ایــن نوشـتار،     
هـاي آن    فرض  صدد تبیین ماهیت فهم، اصول کلي و پیش         در ،هرمنوتیک در رویکرد دوم   

هـاي    اپذیري گزاره ن پذیري یا فهم    های خاص، یعني فهم    الؤ بحث این س   که است، در حالي  
هاي کتاب بـا      هاي غیر دیني از یک سو و تفاوت گزاره          ها با گزاره    دیني و تفاوت این گزاره    

 . دشو  زبان مربوط ميۀ فلسف به،هاي سنت از سوي دیگر گزاره
ایـن علـوم بحـث    در . پذیري متون یک زبان پرداخته است   علوم روانشناختي هم به فهم    

 کـه  هستند و در صدد این کنند بررسی میاز بعد روانشناختي پذیري متون یک زبان را   فهم
 کدام تغییرات و تحوالتي در درون انسان حاصـل          ،همزمان با فهم معناي یک واژه یا عبارت       
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هـا و متـون       ثیرات روانـي واژه   أ تـ   متـون دینـي،    پذیري  فهماصولیان در    سخن   ، ولي شود  مي
 ،هـاي آنهـا   ها و مدلول  میان نشانهۀ رابطۀمطالع  متون دیني،  پذیري  فهم مراد از    ، بلکه نیست

ي متـون  هـا  گـزاره کـه آیـا   است  و این تاها، یا عبار با عنایت به تعیین شرایط داللت جمله  
نظر از شـرایط ادراکـي و روانـي گوینـده، وراي             قام ثبوت و داللت تصوري، صرف      در م  دیني

تصوري وراي شـرایط ادراکـي   خود به واقعیتي ناظر هستند یا اساساً در مقام ثبوت و داللت   
 گـزاره در   گویـد   فرضي است کـه مـي       ال پیش ؤن س  ای أو رواني گوینده واقعیتي ندارند؟ منش     

 در مقـام اثبـات و     ، هر چنـد   مقام ثبوت و داللت تصوري به گوینده و قصد او ارتباطي ندارد           
قرینـه،   در صورت عدم نصب ویژه شوند، به  گوینده و قصد وي مربوط مي    به ،داللت تصدیقي 

 گوینده کـشف    ۀشود و از این طریق اراد        استعمالي فرض مي   ۀ جدي گوینده همان اراد    ۀاراد
 .)127ـ125 :نصري، عبدهللا، راز متن (دشو مي

 
 ظواهر متون دیني ناپذیري  و فهمپذیری  های فهم نظریه. 6

. طـرح کـرده اسـت     بحـث حجیـت     متـون دینـي را در       ظواهر   پذیري   علم اصول فقه فهم   
 احکـام    دلیل دانستن چیزي براي     و  عبارت از معتبر دانستن    ،علماین  در اصطالح    حجیت

گوییم خبر واحـد حجـت اسـت، یعنـي شـارع               وقتي مي   است، براي مثال   فقهي و شرعي  
 ،مطـابق ایـن بیـان     . احکام فقهي و شرعي شناخته است     مقدس خبر واحد را دلیل اثبات       

حجیـت بـه ایـن معناسـت کـه        بـدانیم،    حجیتاگر ظواهر متون دیني را براي مراد خدا         
 پس،   براي کشف قصد الهي، دلیل و سند است        آنهافهم ما از    معناي ظواهر متون دیني و      

از ظواهر متون دینـي اسـت،   فهم  دلیلیت و سندیت   متون دیني به معناي   ظواهر   حجیت
 بـراي   ید، فهـم مـذکور، دلیـل و سـند         شو چنین فهمي تأیید     جیت و اعتبار  ح اگر   یعني
، یت از ظواهر متون دیني خواهد شد؛ اما سؤال این است که آیا ظـواهر متـون دینـي                تبع

هـاي مختلفـي      نظریـه ؟ اصـولیان در پاسـخ ایـن سـؤال،           خیرپذیرند یا      فهم حجت، یعني 
. انـد   شـده قائـل فرق  ،پذیري و فهماهر از حیث حجیت   وها بین انواع ظ     این نظریه . اند  داده
و  را حجت    ظواهر نظریه، مطلق و انواع    یک. جا وجود دارد   نظریه در این   چهارطور کلي،    به

 نوظـواهر متـ    نظریه بـین     سه و    تحقیق مطابق آن است    ۀ که نظری  دانسته است پذیر    فهم
 : خواهند شدو ارزیابي طرح   به شرح زیر، کهاند داده مختلف، تفصیل دیني
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برخالف  ـ اهر متون دیني را   وحجیت ظ  که بیان خواهد شد، اصولیان       طور هر چند، همان  
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الجملـه   فـي   مختلف و از جملـه بنـاي عقالیـي         ۀدل با استناد به ا    ـ اولي عدم حجیت ظن   اصل  
ظـن  انواع در  اند، کردهاستثنا    عدم حجیت ظن   اصل اولي متون دیني را از     ظواهر  و    اند  پذیرفته

برخي مالك ظن حاصل از متـون دینـي را          . اند   شده قائلمتون دیني تفکیک    حاصل از ظواهر    
، شـود  تعبیـر مـي  نیز  ظن شخصي که گاهي به ظن فعلي .اند  شخصي قرار داده،نوعي و بعضي 

مـذکور بـراي    ممکـن اسـت ظـن    د وشو  از کالم حاصل مي  ، و براي فردي   ردشخصي دا ۀ  جنب
 مي نوع و غالـب مـرد  ظن نوعي، ظني است که برا .دوشخص دیگري از همان کالم حاصل نش  

 .د یا خیرشو، اعم از اینکه براي شخصي هم همان ظن حاصل شود از کالمي حاصل مي
 را با توجه به فهم عرفـي و  متون دینيمبناي حجیت ظواهر  مشهور اصولیان   چند  هر  

  از ، برخـي  انـد   کردهگونه توجهي ن    و به ظن شخصي هیچ      اند  ، بر ظن نوعي نهاده    بناي عقال 
مکـارم شـیرازي،     (اند  دهکر را به ظن شخصي متوقف       متون دیني  ظواهر   اصولیان حجیت 

عي را در تمـام      تفـصیل در ظـن شخـصي و نـو          البته بعضي از آنان   . )2/325انواراالصول،  
مقـام   میـان الفـاظي کـه در   او .  اسـت ایـن گـروه  میرزای ناییني از . اند موارد الزم نداسته 

 قائـل ، تفـصیل  شـود  بدل مي و رددوستانه در محیط  و الفاظي که    شوند    بیان می احتجاج  
.  است ه شخصي شد   به ظن  قائل، ولي در دومي     دانسته  و ظن نوعي را در اولي کافي        شده  
 خم بـه أکه همان ظن مت( ظن شخصي، یعني اطمینان   ۀ مرتب باالترین حتي   وي رو، از این 

 .)326 :همان (ه استدانستالزم در دومي  را )علم است
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مـورد ظـواهر الفـاظ        در یـي عقالعـرف   رسد که این ادعاي بدون دلیلي باشد، زیـرا            نظر مي  به

شاهد گفتار این است که اگر کسي با ظاهر کالم مولي مخالفت کنـد و               . چنین تفصیلي ندارند  
رفتـه  مولي پیدا نکـردم، عـذر او پذی        به مراد شخصي  در دلیل مخالفت عذر بیاورد که من ظن         

توان مواردي را یافت که بـه          در شریعت مي    چند  هر ،)1/282االصول،  یةکفاخراسانی،   (نیست
 باب حدود و دیات در نظـر شـارع          ، براي مثال   احتیاط در آنها الزم است     ،علت اهمیت موضوع  

وا ؤُرُدْا «:ۀا حـصول شـبهه بـه قاعـد        باهمیت دارد و الزم است که در این موارد احتیاط شود و             
 . دشواستناد ) 4، ح18/336الشیعه،  حر عاملي، وسائل(» اتِهَبَالشَّ بِودَدُحُالْ
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 و حجیت الفاظ کتـاب      اند   شده قائل به تفصیل دیگري     ،برخي از اصولیان در ظن شخصي     
ـ  را به عدم حصول ظن شخصي به خالف مـراد مـولي مقیـد کـرده               مکـارم شـیرازي،    (دان
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 در صـورتي موجـب   ،بر اساس این دیدگاه ظن نوعي حاصل از بنـاي عقـال   . )2/325 االصول، انوار
شود که ما ظن شخصي به خالف ظاهر مراد گوینده نداشته باشیم، ولي               حجیت ظواهر الفاظ مي   
 سـبب  ، ظن نوعي حاصل از بناي عقال،داشته باشیم) خالف ظواهر الفاظ(اگر ظن به خالف مراد      

در د کـه  خواهـد شـ  د، معلـوم   شواگر به گفتار مذکور دقت      . شود   نمي متون دیني حجیت ظواهر   
کند، بلکه بین     حقیقت قائل این نظریه بر اصل ظهور و نیز اصل عدم قرینه به مطلق تمسک نمي               

گذارد و در صورت حصول ظن  ظن برخالف اصول مذکور و عدم ظن برخالف این اصول فرق مي     
 .کند ل حقیقت یا حصول ظن بر قرینه، به آنها تمسک نميبرخالف اص
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 برخالف این نظریـه  ، فهم عرفي و بناي عقال درست نیست و نظریهرسد که این نظر مي  به

 ،حتـي عـرف عقالیـي      د و در ظواهر الفاظ چنـین تفـضیلي نـدار         یيعقالعرف  است، زیرا   
. دانند  ا در موارد حصول ظن غیرمعتبر برخالف مراد مولي حجت مي          رمتون دیني   اهر  وظ

 : آورد که آخوند خراساني شاهد مياین است 
اگر کسي با ظاهر کالم مولي مخالفت کند و بعد در مقام اعتذار برآید و بگوید علـت                  «

مخالفت من این بود که من ظن برخالف مراد او پیـدا کـردم، ایـن عـذر از وي پذیرفتـه                  
مسموع نبودن عذر مذکور، شاهد بر این است که الفاظ حتي با حصول ظـن بـه               ونیست  

 . )1/282االصول، ةیخراساني، کفا (»خالف مراد حجیت دارند
بنابراین، تفصیل بین حصول ظن بـه خـالف مـراد مـولي و بـین عـدم حـصول ظـن           

 گوینـده   د مـرا  خالف بلي اگر علم و ظن معتبر بر       .برخالف مراد مولي، مبناي علمي ندارد     
 .طور مطلق بر اصل ظهور و اصل عدم قرینه تمسک کنیم توانیم به یم، نميکنپیدا 
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 در متـون دینـي میـان      »قـوانین « و صـاحب     »معالم«جمله صاحب    اي از اصولیان و از      عده

 متـون دینـي را     ظواهر سایر  اند و    شده قائلظواهر الفاظ قرآن و سایر متون دیني تفصیل         
پـذیر    حجـت و فهـم   ،انـد را    نـشده   یـا  هـام شـده   ف اعم از کساني که قصد ا      ،نسبت به همه  

» هامـه فمـن لـم یقـصد ا   «و میـان  » هامهفمن قصد ا «ن میان   آاند، ولي در ظواهر قر      دانسته
کـساني کـه    و میـان  هام آنها مقصود آیـات بـوده    ف و ا   کساني که طرف خطاب آیات     یعني

 و ظـواهر الفـاظ   انـد   شدهقائلاند، تفصیل  نها قصد آیات نبوده آ هامفا  و طرف خطاب آیات  
 حجـت  ، دومۀ نـسبت بـه دسـت   ، ولـي  انـد   حجـت دانـسته  ، اولۀنسبت بـه دسـت   قرآن را 
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ند، پذیر  ، معنادار و فهم    اول ۀ، ظواهر الفاظ قرآن نسبت به دست       به این ترتیب    و اند  ندانسته
الـدین    جمـال  .ناپذیرنـد   فهـم   و ت ندارنـد   ولـي حجیـ    ،دارند دوم معنا  ۀ نسبت به دست   ولي
 :دفرمای  مي»معالم«لف ؤ م،نحس
، "وانُ آمَ نَیْذِا الَّ هَیُّا اَ اس و یَ  ا النَّ هَیُّا اَ یَ": اند، نظیر  آنچه براي خطاب مشافهي وضع شده     «

د و حکم چنـین آیـاتي بـا    شو  ش شامل کساني که از زمان خطاب متأخرند، نمي        ا  با صیغه 
و اکثـر اهـل   ] امامیـه [ مـا    قول اصحابۀشود و این نظری  آنها ثابت مي  راي  دلیل دیگري ب  
 . )108 :الدین الدین حسن، معالم جمال (»خالف است

 :کند آنگاه بر گفتار خویش چنین استدالل مي
شود و انکار      و مانندش گفته نمي    "یا ایها الناس  "] غائبین و آیندگان  [براي معدومین   «
 . )همان (»مطلب مکابره است این

مجنـون وجـود     دوم است، زیرا صبي و    عمجنون اقرب به خطاب از م       و صبيهمچنین  
 ممتنـع   خطاب آنها به آن نحو قطعاً همه، این باشوند، ولي  دارند و به انسانیت متصف مي     

 .)109ـ108 :همان (تر به این ممنوعیت است است، پس معدوم شایسته
 :کند میرزاي قمي در این مورد اظهار مي

اند، به ظـن خـاص    که طرف خطاب و مخاطب آن بوده  قرآن نسبت به کساني  ظواهر«
انـد، از بـاب ظـن         نوعي حجت است، ولي نسبت به کساني که طرف خطاب تکلـم نبـوده             

 . )2/103میرزاي قمي، قوانین،  (»مطلق حجت است
 تـا منظـور ایـشان روشـن         ،کـرد  به انواع ظن توجه      ددر توضیح مراد میرزاي قمي بای     

 ظن شخصي   . ظن مطلق   و ظن شخصي، ظن نوعي، ظن خاص     : ع است  چهار نو   ظن .دشو
 تعریـف ظـن     .گیـرد   قرار مي در برابر ظن نوعي و ظن خاص در مقابل ظن مطلق            ) فعلي(

 ،غیر از دلیل انـسداد دلیلي   کهگویند  ظن خاص، به ظني مينوعي و شخصي گذشت؛ اما    
ـ ا ذَلَوْلَ«ستند به حدیث مکه  ف  رتص ید و  ۀ مانند حجیت امار   ،دکنحجیت آن را اثبات       کَلِ

را از باب ظـن     ف  رید و تص   ۀامارحجیت  ، مشروط بر اینکه     است» قٌوْ سَ نَیْمِلِسْمُلْ لِ امَا قَ مَلَ
 .بدانیم و ظن مطلق، ظني را گویند که حجیت آن به دلیل انسداد، مـستند باشـد                معتبر  

ت کـه ظـواهر قـرآن        اسـ   مطلب  این د بیان صد  توضیح مذکور، میرزاي قمي در     ر مبنای ب
 به ظن خاص حجت است، زیرا از ظواهر الفـاظ           ،اند  نسبت به کساني که مخاطب آن بوده      

داریم، اجماع  و بر لزوم پیروي از این ظن       ودش   ظن نوعي حاصل مي    ،ناقرآن براي مخاطب  
 ظـواهر   تـوان   توان گفت در صورتي مي       مي ،نولي در حجیت ظواهر قرآن نسبت به دیگرا       

 و در نتیجـه معتقـد بـه         ت که معتقد به حجیت ظن مطلق      آنها حجت دانس  ن را براي    آقر
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ن و  اغائبـ (علمي باشیم، زیـرا دلیـل خاصـي بـر اعتبـار ظـن دیگـران                  انسداد باب علم و   
 . نداریم) آیندگان از خطاب

 :کند  دو دلیل مخالف این نظریه را چنین نقل مي»معالم«صاحب 
یکي اینکه، اگر رسول اکرم، صـلّی       : اند ردهه دو وجه استدالل ک    بمخالفان این نظریه،    «

  نخواهـد بـود و     يهللا علیه و آله و سلّم، براي معدوم مخاطب نباشد، پس بـراي او رسـول               
 مگـر اینکـه   ؛معنایي براي ارسال رسول نیست   : بیان مالزمه .  منتفي است   این گفتار  ۀالزم

ن عمومات قرآن صورت     و تبلیغ احکام از طریق همی      "احکام مرا برسان  ": به او گفته شود   
ه معدوم منتفي اسـت؛ امـا       پذیرد، در حالیکه فرض بر این است که عموم آنها نسبت ب             مي

 لدیگري اینکه، همیشه علما بر اهـ      . به دلیل اجماع است   گفتار مذکور    الزم   يادبیان انتف 
ه و ل شرعي به آیات و اخبار منقول از نبي اکـرم، صـلى هللا علیـ        ئعصرهاي بعدي در مسا   

کنند و آن، نوعي اجماع علما بر عمومیت حجیـت ظـواهر              و سلم، احتجاج کرده و مي      آله
آنگـاه صـاحب     ).108 :الدین جمال الدین حسن، معالم    (»الفاظ قرآن براي معدومین است    

اول ایـن  جـواب وجـه   «: گویـد  آید و مي مي صدد پاسخ این دو وجه مخالفان بر    در »معالم«
نها به عمومات که آنها خطاب شفاهي هـستند، صـورت            تبلیغ ت  است که ما قبول نداریم،    

پذیرد، زیرا تبلیغ متعین در خطاب شفاهي نیست، بلکه حصول آن براي بعضي شفاهي و               
امارات بر اینکه حکم آنهـا همـان حکـم مـشافهین اسـت،               ران با نصب دالیل و    گبراي دی 

ن در شـمول  اما جواب از وجه دوم این اسـت کـه احتجـاج علمـا متعـی             کند و   کفایت مي 
، بلکه آن به خـاطر علـم آنهـا بـه ایـن       شفاهي و خطاب براي آنها نیست    ۀخطاب به صیغ  

دلیل دیگري است و این مطلبـي اسـت          است که حکم معدومین همان حکم مشافهین با       
ما مکلف به تکالیفي هستیم که مخاطبین و مشافهیني          که در آن نزاعي وجود ندارد، زیرا      

 .)همان( »ند و این از ضرورت دین استا به آن تکلیف مکلف بوده
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رو،  از ایـن . این تفصیل برخالف عرف عقالیي حاکم بر ظـواهر الفـاظ متـون دینـي اسـت       

مطلـق و    آخوند خراسـاني و میـرزای نـاییني،          انصاري، شیخ   چون ،عاصربزرگان اصولي م  
داننـد و ظـواهر       هر هر کالم دیگري حجت مـي      قرآن را مثل ظوا   متون آیات   اهر  وظعموم  

 آخونـد خراسـاني     این اسـت کـه    . کنند  پذیر معرفي مي     قرآن را معنادار و فهم     متون آیات 
 : دآور  مذکور، چنین استدالل ميتفصیلبراي عدم صحت 

ظاهر کالمي مولي مخالفت کند و استدالل نماید که عموم تکلیف مولي             اگر کسي با  «
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حتي اگر تکلیفي مخصوص به غیرمقـصودین بـه         و یا   افهام نیست  مل غیرمقصودین به  شا
  به افهم نبودم، عذرش مسموع نیـست، بعد آن عبد عذر بیاورد که من مقصود   افهام بود و  

 را خطاب قرار دهد و بگوید عمرو باید فـردا فـالن کـار را انجـام         دمثال اگر مولي زی   براي  
 اگر عمرو با ظاهر کالم مولي مخالفت        ،ورتص در این .  بشنود  را هم این کالم   بدهد و عمرو  

بعد عذر بیاورد که من مقصود به افهام نبـودم، ایـن عـذر مـسموع نیـست و ایـن           بکند و 
 » ظـواهر کـالم بـراي او حجـت اسـت           ،نباشـد  مقصود به افهام هم   اگر  کند که     داللت مي 

  ).1/282االصول، ةیخراساني، کفا(
 : دنویس آورد و مي مي این مطلب رای هم بآخوند خراساني شاهدي

 دي که این اقـرار زیـ  دافرا، ام اگر زید براي عمرو اقرار بکند که من مرتکب قتلي شده     «
کـه    نمایند، در حاليدتوانند در محکمه حاضر شوند و شهادت به اقرار زی     مي ،شنوند ميرا  

ر    کـه مـن قـصد    تواند ادعا کند قصد افهام این افراد را نداشته است، لذا زید نمي    ) زید(مُقِّ
 . )همان (» براي آنها حجت نیست من را نداشتم و ظاهر کالموافهام غیر عمر

 
 متون دیني ظواهر تحقیق در ۀنظری. 7

ناپـذیري    پذیري یـا فهـم      ظهور عرفی متون یک زبان، فهم      این تحقیق آن است که       ۀنظری
 ۀت و همـ   پذیري متون دیني هم مطابق ظهور عرفي اسـ           مالك فهم  .کند  آن را تعیین مي   

و عمـوم  مطلـق   ،بنابراین. متون دیني را با استناد به ظهور عرفي بفهمند   توانند    میمردم،  
 ایـن نظریـه، طـرح، بررسـي و          ۀتـرین نکتـ     مهـم . ندپذیر  ظواهر متون دیني حجت و فهم     

  :پردازیم ن ميعاي مذکور است که به آآن براي اثبات اددالیل ارزیابي 
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یکي، یقین منطقي است کـه همـراه آن احتمـال           : پذیري متون دیني به دو معناست       فهم
 و دیگري، یقین عرفي است که به آن اطمینان یـا            )18 :مظفر، منطق  (خالف وجود ندارد  

 نراقـي، ( رود  گویند، زیرا همراه این علم احتمال خالف نیز مـي           خم به علم نیز مي    أظن مت 
پذیري نوع اول      فهم .)268 و   226،  1/223االصول،   ؛ مکارم شیرازي، انوار   435 :االیام عوائد

، مـراد الهـي از آن      باشد وص نص ،ن دیني واگر مت  پسآید،    از نصوص متون دیني پدید مي     
یقـین  کند و بـا       مفاد نصوص، فهم یقیني به شخص مخاطب اعطا مي         شود، زیرا   کشف مي 

ت پیـدا   یـ م اه وقتـی این گفتار   . شود   کشف مي  دالهي صد درص   مراد   متون دیني، به مفاد   
 ذاتـاً طریـق   نماي واقـع،   تمامۀني قطع آین   ذاتي است، یع   ،حجیت قطع کند که بدانیم      مي
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به واقع و راه حقیقت است و پیروي از آن به حکم عقـل الزم و ضـروري اسـت و کـسي،                     
جـت بـشناسد یـا      د و قطع را ح    کنتواند حجیت قطع را از آن نفي یا اثبات             نمي ،حتي شارع 

 موجـب  یء، چون نفي ذاتي شـ  نیستپذیر ء نفي و اثبات     ذاتي شي  به این دلیل که   . نشناسد
 اصـولیان قطـع و یقـین را از هـر      رو،  از این  .تناقض و اثبات آن موجب تحصیل حاصل است       

؛ خراســاني، 1/5االصــول،  انــصاري، فرائــد (انــد  حجــت دانــسته،راهــي کــه حاصــل شــود
تنها از نصوص و متـون ماننـد آن         حقیقي و منطقي    یقین به معناي    . )1/258االصول،   ةکفای

کـه همـراه آن   آید، ولي باید دانست بیـشتر متـون ظواهرنـد          دست مي  چون اخبار متواتر به   
است که بـه آن اطمینـان        عرفي   همان علم  ، و علم حاصل از آنها     احتمال خالف وجود ندارد   

سـؤال  . رود  مراه این علم احتمال خالف نیـز مـي        گویند، زیرا ه    خم به علم نیز مي    یا ظن متآ  
کـه  (اهر باشد و از آن ظاهر علم عـادي و اطمینـان             وظاز نوع   ن دیني   واین است که اگر مت    

 تـا   ناشي شود آیا شارع این نوع علم را نیز حجت دانسته است            )م به احتمال خالف است    أتو
 ؟دکنمتون دیني کشف پذیري آن معتبر باشد، به این معنا که قصد الهي را از  فهم

 علـم عـادي را بـه صـراحت     »انواراالصـول « و مکارم شیرازي در   »عوائداالیام«في در   نرا
 و  226،  1/223االصـول،    ؛ مکارم شیرازي، انـوار    435 :الیاما عوائد نراقي، (اند  حجت دانسته 

 : دارد ، اظهار ميزمینهیکي از محققان در این . )268
اند،  اي دارند که آنها چنین علمي را نیز حجت شناخته         خر اشاره برخي از اصولیان متأ   «

 » مانند طهارت و نجاست    اند،  ا الزم دانسته  جز در مواردي که در آنها علم و قطع حقیقي ر          
 .)279 :محمدي، مبانی استنباط حقوق اسالمی(

شـود یـا     علم حقیقي که از نص متن دیني حاصـل مـي        پس درستي است،    این سخن 
 حجیت دارند و آنهـا دلیـل بـر مـراد          ،آید  دست مي  ن دیني به  ور مت اهوعلم عادي که از ظ    

مجمل باشد  متشابه یا    ، اما اگر لفظ متن    س از معناي الفاظ متن دیني هستند؛      شارع مقد 
د، بلکه تنها نوعي شک به معناي لفـظ وجـود داشـته       شوگونه علمي حاصل ن    و از آن هیچ   

 از واقـع    یگونـه کـشف    ین شکي هیچ   حجیت و دلیل نخواهد بود، زیرا چن       ،باشد، این شک  
 . معقول نیست که شارع آن را دلیل و حجت قرار دهدپسکند،  نمي

اگر فرض کنیم ما از داللت لفظي بر معنا علم حقیقي یا علم عادي پیدا نکنـیم،                 حال  
سؤال این است   . نامیم   را ظاهر مي   یصورت چنین لفظ    در این  ،بلکه تنها ظن داشته باشیم    

 حجیـت   )کـه همـان ظـاهر اسـت       (ي حجیت دارد تا معناي ظني لفـظ         که آیا چنین ظن   
 چنین لفظـي، معنـاي آن را اراده کـرده     ۀداشته باشد و بتوان ادعا کرد که شارع و گویند         

 است یا خیر چنین ظني حجت نیست؟
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ه، یکی از اصولیان، ادعا        محال است که شارع مقدس، ظن را حجت        : کرده است ابن قِبَ
اي را هم براي این ادعاي خود ارائه داده است که اصـولیان بـه                 و ادله و دلیل قرار دهد و ا     

، )48ـ1/40االصول،   ؛ انصاري، فرائد  280ـ275 :االصولةیخراساني، کفا  (اند  آنها پاسخ داده  
 طبق قاعده و اصـل اولـي، حجـت شـناخته      ر شریعت نیز  ولي باید توجه داشت که ظن د      

 :کنیم  ميصهخالو دالیل آن را چنین ) همان(نشده است 
در ایـن زمینـه     . انـد    و حجیت آن را نفي کرده      متعدد قرآن ظن را نکوهش     آیات   )اول

 :کنیم  زیر اکتفا ميۀآیات زیادي وجود دارد که به ذکر آی
لْ أَرَأَ « امًا وَ          تُمْیقُ رَ هُ حَ لْتُمْ مِنْ عَ جَ نْ رِزْقٍ فَ هُ لَکُمْ مِ زَلَ اللَّ نْ نَ      مَا أَ ـهُ أَذِ لْ آللَّ لَالًا قُ ـمْ أَمْ    حَ  لَکُ

ونَ رُ هِ تَفْتَ لَى اللَّ   ؛)59: یونس (»عَ
 از آن را    ی که بعـض   دیا  دهی د  است،  را که خداوند بر شما نازل کرده       ییها ی روز ایآ: بگو

 بر خدا افترا ای،   است  خداوند به شما اجازه داده     ایآ: بگو! د؟یا   را حرام نموده   یحالل و بعض  
 .!)د؟یکن ی م خود، حالل و حرامشیو از پ (دیبند یم

 و اسـتناد   خداونـد دانـسته  ۀدر اذن و اجـاز این آیه استناد صحیح چیزي بـه خـدا را          
 در صدد بیان این مطلـب       ۀ مذکور آی. ده است کر افترا به خدا معرفي      ،خارج از این اذن را    
توانید به او نسبت دهید، ولي اگر در           مي به صدور چیزي از خدا دارید،     است که اگر یقین     

 ؛ به خدا نسبت دهیدتوانید  نمي، از خدا ظن و شک داریدصدور چیزي
متن این حدیث بـه  . کند  حدیث حکم قضاوت نیز بر عدم حجیت ظن داللت مي  )مدو

 :بیان زیر است
سه قـسم آنهـا در جهـنم و یـک           : قضات بر چهار قسمند   : السالم، فرمودند  علي، علیه «

کند، در حالي که عـالم اسـت در جهـنم     شخصي که به ظلم قضاوت مي  . قسم در بهشتند  
 در جهـنم  ،کنـد، درحـالي کـه عـالم نیـست      خواهد بود و شخصي که به ظلم قضاوت مي 
 در جهـنم  ،لم نیـست کنـد در حـالي کـه عـا     خواهد بود و شخصي که به حق قضاوت مي       
 در بهـشت  ،کنـد، در حـالي کـه عـالم اسـت       خواهد بود و شخصي که به حق قضاوت مي        

 .)2/375کلیني، الکافي،  (»خواهد بود
تـازه  . این حدیث میزان قضاوت حق و باطل را مطابقت حکم با علم قـرار داده اسـت                 

در صـحت   تنهـا  ،علم هم، علم موضوعي است، نه علم طریقي وگرنـه بایـد قـضاوت حـق        
 ؛که مطابقت علم با واقع هم مطرح شده است قضاوت کافي بود، در حالي

 خـتم   ۀ به دید  توان  درستي ندانیم، نمي    به عقل حاکم است که تا چیزي را      حکم   )ومس
 . نگریستن ه آبو الزام 
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 :گوید  وحید بهبهاني مي. اجماع)مچهار
ـ         به غیر علم نزد عـوام، بـدیهي اسـت،          حرمت عمل «  »ه خـواص علمـا    تـا چـه رسـد ب

 .)281 :مبانی استنباط حقوق اسالمیمحمدي، (
، عبارت از کلمه یا کالم یا متني است که داللت آن بر معنا ظنـي باشـد            » ظاهر«گفتیم که   

نـامیم   یکي راجح است که آن را داللت ظني مي      : رود  دو احتمال مي  » ظاهر« در مورد لفظ     پس
ایـن اسـت کـه همیـشه در         . یمویگ  کي مي است که آن را داللت وهمي و ش       مرجوح  و دیگري   
 احتمال خالف معناي ظاهري وجـود دارد، ولـي آن احتمـال مـشکوك و موهـوم                  ،لفظ ظاهر 

 علـم قـوي و شـدیدتر از         ۀ مرتبـ  ،ن است و از آنجایي که در ظن       است و معناي ظاهري، مظنو    
 .م تـرجیح دارد و معناي ظن بر معنـاي مـشکوك و موهـ   پس علم در شک و وهم است،  ۀمرتب
 دارد، احتمـال نیـز    ظهـور   در وجـود    الهي بر بندگانش   امرفعل  گوییم    عنوان مثال، وقتي مي    به
راجع امر اسـت، در حـالي کـه      معناي ظني و   ،معناي مستحب باشد، ولي وجوب      که به  رود  مي

 و ظنـي بـر معنـاي     حجـ ار معناياز باب ترجیح     و   استآن  مرجوح   معناي موهوم و     ،مستحب
دلیل این تقدیم و ترجیح مـذکور ایـن اسـت کـه     . شود ، مقدم ميومو مشکوك و موه  مرجوح  

 وهـم   نمـایي در    دهد، در حالي چنین واقعت       واقعیت را برایمان نشان مي     ،ظن، هر چند ضعیف   
 ، اوالً و منطقـي  از آنجایي که حجیت ظن مثل علـم حقیقـي  با این وصف،.  ندارد وجودشک   و

 کـه آیـا     آیـد   پـیش مـي   ال  ؤ س ،شود  محسوب نمی ع  نماي واق   تمام ۀ ظن آین  ذاتي نیست و ثانیاً   
منشأ این سـؤال آن     ؟  خیر یا   ،وجود دارد متون دیني   اهر  ودلیلي براي حجیت ظن حاصل از ظ      

ال ؤ سـ  پـس اصل اولي عدم حجیت ظن است؛ مگـر اینکـه خـالف آن ثابـت شـود،                  است که   
 کند؟ ميثابت را خالف این اصل دلیل  آیا  کهشود مي

. شود  به شک در معناي لفظ مربوط مي      مذکور   بحث   :اید گفت ال مذکور ب  ؤدر پاسخ س  
 به شک در مراد مـتکلم  ،گاهي شک ما در معناي لفظ: شک در معناي لفظ دو گونه است     

اسـت  پذیري متون دینـي       در فهم ي اصولیان   واین همان نزاع کبر   . شود  از لفظ مربوط مي   
 بـه شـک در   ،عنـاي لفـظ   و گاهي شـک مـا در م        ایم  که در نوشتار به تحقیق آن پرداخته      

 این همان نزاع صغروي اصولیان در معناداري متون دینـي           .دشو موضوع له آن مربوط مي    
نظـر    بنابراین، از بحث شک دوم یا معنـادراي صـرف         . یمپرداز  نمي   به آن  در اینجا است که   

پذیري را بـراي       فهم ۀپردازیم و اصول و ادل      پذیري مي   کنیم و به بحث شک اول یا فهم         مي
 .خواهیم کردیین تکلیف شک در مراد متکلم، طرح و بررسي تع
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 بعد از اینکه علم بـه وضـع         باشد،شک ما در معناي لفظ، شک در مراد متکلم از لفظ            اگر  
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» شـیري را دیـدم  «: مثل اینکه شک کنیم مراد متکلم کـه گفـت    . دانیم  لفظ بر معنا را مي    
یـوان درنـده، وضـع      حبـراي   » شیر«دانیم لفظ     با توجه به اینکه مي    . یا مَجاز حقیقت است   

 و  کار گرفت  توان به   کلم مي متهاي ظني را در تشخیص مراد         آیا عالیم و نشانه   : شده است 
 ت دارد؟یظهور لفظ در معنایي، حجاز  حاصلظن گفت 

 اصول لفظي را ،تکلم براي فهمیدن مراد م،مثبت است، لذا علماي علم اصولاین سؤال جواب 
کار  کلم به متاهل زبان این اصول را براي تشخیص مراد         . اند آوري کرده   از محاورات اهل زبان جمع    

  ایـن پـس نـد،  فهم برند و در هنگام بروز شک در مراد متکلم با این اصول مراد مـتکلم را مـي         مي
ـ    پذیري    و فهم توان اصول معناداري      اصول لفظي را مي    ایـن اصـول    . ان نامیـد  ظواهر الفاظ یک زب

 ، اصالت حقیقت و اصالت عموم، اصالت اطالق، اصالت عدم نقل، اصالت عـدم اشـتراك     :ند از عبارت
 :دهیم هر کدام از این اصول را توضیح مي. ه و اصالت ظهورینالت عدم قراص

ي که موضـوع لـه آن        شک در مراد متکلم است که آیا او از لفظ          ،مورد اصالت حقیقت  
با توجه به اینکـه وجـود قرینـه         . ده است کر یا مجازي را اراده      اي حقیقي معلوم است معن  
گویند اصل حقیقـت اسـت، یعنـي          اینجا مي . رود  احتمال وجود آن مي   ولی  معلوم نیست،   

 دلیل و   ،مل کنیم و این معناي حقیقي     حبر معناي حقیقي آن      اصل این است که کالم را     
توانـد بـراي شـنونده        نده نمي یوگت، لذا   حجت گوینده بر شنونده و شنونده برگوینده اس       

 چون اصـل در حقیقـت اسـت و    ،عذر بیاورد که من معناي مجازي آن را اراده کرده بودم     
خواهد    ظهور آن در حقیقت است و مجاز قرینه مي         ،عبارت بهتر   به ، دارد م قرینه الز  ،مجاز

 ؛ از ظهورش برگرداند تا آن را
شـک درعمـوم عـام و      عـام وارد شـده و مـا   مورد جریان اصالت عموم آنجاست کـه لفـظ        

اي هـم بـر تخـصیص         دهیم، ولـي قرینـه      مياحتمال   تخصیص عام را     ، زیرا تخصیص آن داریم  
االتبـاع گوینـده       الزم يعنی ،گویند اصل عموم است و آن عموم دلیل و حجت            اینجا مي  .نداریم

 ؛ هور را از بین ببرد تا قرینه و دلیلي، این ظدارد چون عام ظهور در عموم .و شنونده است
مورد جریان اصالت اطالق جایي است که اطالقي داریم و آن داراي حاالت و قیـودي                

در ایـن هنگـام   . اي هم بر تقییـد آن نـداریم     است و احتمال تقیید وجود دارد، ولي قرینه       
 میـان مـتکلم و مخاطـب حجـت و الزم االتبـاع             ،این اطالق . اصل اطالق است  : گویند  مي

 اگـر شـک   )275: بقـره  (»احل هللا البیـع «: اند نوان مثال، خداوند متعال فرموده    ع  به .است
تـوانیم   کنـد؟ مـي   کنیم که آیا بیع باید با لفظ عربي خوانده شود یا فارسي هم کفایت مي     

اطالق بیع به این شرط، مقید نشده اسـت و          : گوییمبیم و   کن مذکور تمسک    ۀبه اطالق آی  
صـحیح اسـت، زیـرا ظهـور     ) و از جمله فارسـي نیـز  (ربي  یم که بیع با لفظ غیرع     کنحکم  

 ؛ اطالق در مطلق است؛ مگر اینکه قرینه یا دلیلي این ظهور را از بین ببرد
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اي هم بر تقـدیر    رود و قرینه    مورد اصالت عدم تقدیر جایي است که احتمال تقدیر مي         
 چنـین بـوده   کنیم کـه   وارد شده است و ما شک مي      »  است عالمحسن   «مثالً. وجود ندارد 

اي   از جمله حذف شده است، ولـي قرینـه        » پدرش«و  » حسن پدرش عالم است   «: است که 
اینجـا بـه    .  برایمـان مـشکوك اسـت      پس مسئله  .هم بر حذف آن از جمله مذکور نداریم       

 عـدم   ، ظـاهر و اصـل     ، زیـرا  دارنـد   کنند و آن تقدیر را برمي       اصالت عدم تقدیر تمسک مي    
 اصـالت عـدم     حقیقـت در  . یا دلیلي این ظهور را از بین ببرد       تقدیر است مگر اینکه قرینه      

 ؛ نقل و اشتراك به اصالت عدم تقدیر، ملحق هستند
مورد جریان اصالت نقل جایي است که لفظ بر معنایي در سابق وضـع شـده باشـد و                   

ه باشد به طـوري کـه از        شددوباره وضع   ) دوم(رود که در معناي دیگري        االن احتمال مي  
از معنـاي چـشم بـه    » عـین « به عنوان مثال، . به معناي دومي نقل شده باشد   معناي اولي 

اصـل  : گوینـد   اینجـا مـي   . معناي چشمه نقل شده باشد و در معناي اولي هم به کار نرود            
عدم نقل است؛ مگر این که قرینه یا دلیلي این ظهور را            ) اصل( ظاهر   ، زیرا عدم نقل است  

 ؛ هداز معناي اولي به معناي دومي، نقل د
مورد جریان اصالت اشتراك جایي است که لفظ در سابق بر معنایي وضع شده باشـد                
و احتمال داده شود که دوباره در معناي دیگر وضع شده باشد و آن لفظ هـم در معنـاي                    

کـه بـه معنـاي تـرازو     » عـین « مثل .اولي به کار رود و هم در معناي جدید استعمال شود 
. الوه از معناي قبلي، به معناي شتر هم وضع شده باشـد           است احتمال داده شود دوباره ع     

گویند اصل عدم اشتراك است چون ظهور لفظ در عدم اشتراك است مگـر ایـن    اینجا مي 
 ؛ اي این ظهور را از بین ببرد که دلیلي یا قرینه

جایي است که به علت وجود قرینه احتمال خالف ظاهر          عدم قرینه   مورد جریان اصل    
 . اصل عدم قرینه است: گویند دهند و مي ین اصل را جریان میا. شود داده مي

مورد جریان این اصل جایي است که لفظ در معنایي ظـاهر باشـد و احتمـال خـالف                   
ظاهر برود، ولي براي خالف ظاهر آن قرینه یا دلیلي موجود نباشد و فقط صرف احتمـال              

اصالت ظهـور؛ یعنـي   .  استاصل در ظهور: گویند  اینجا مي . کندآن خالف ظاهر را تداعي      
الظهور، حجت اسـت؛ یعنـي ظهـور         اصل: گویند  باید ظاهر کالم را تبعیت کرد و اینکه مي        

 . دکن الزم االتباع است؛ مگر اینکه قرینه یا دلیلي خالف ظاهر را اثبات ،کالم
  زیـرا  ،کننـد   در حقیقت جمیع اصول لفظي مذکور به این اصالت ظهور بازگـشت مـي             

 بـه  ، مجاز، ظاهر در حقیقت است و لفظ بـا احتمـال تخـصیص یـا تقییـد       لفظ با احتمال  
 به ترتیب ظـاهر  ،ترتیب ظاهر درعام و اطالق است و لفظ با احتمال تقدیر، نقل واشتراك      
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داي اصالت حقیقت، عمـوم، اطـالق،      ؤ عدم نقل و عدم اشتراك است، لذا م        ،در عدم تقدیر  
ي اصالت ظهور در احتمال مجاز، احتمال       داؤم عدم اشتراك، خود   عدم تقدیر، عدم نقل و    

 اگر اصـالت ظهـور را   پسو احتمال اشتراك است،    تخصیص، احتمال تقیید، احتمال نقل    
 این اسـت . دي به غرض خواهد بودؤیم، مکناصول لفظي مذکور تعبیر  جاي هر کدام از   به

کنـد و     مـي   به اعتبار اصالت ظهور بازگشت پیدا      ،که اعتبار هرکدام از اصول لفظي مذکور      
 بیش از یک اصل وجود ندارد و آن اصالت ظهور است وسـایر اصـول          ،در حقیقت پیش ما   

است که اگـر ظهـور    این. فرعي و منطبق با اصالت ظهور هستند هاي  شعبه ،لفظي مذکور 
ك ظهـور   ااشـتر  کالم برعکس شود، یعني کالم در مجاز، تقیید، تخصیص، تقدیر، نقـل و            

کالم در مجاز، تقیید، تخـصیص، تقـدیر،        ظهور  د شد؛ یعني    پیدا کند، اصل برعکس خواه    
 .)27ـ1/26الفقه،  مظفر، اصول (نقل و اشتراك خواهد بود

 
  پذیري ظواهر متون دیني  فهمۀادل. 3. 7

کننـد، سـؤال پـیش     ت مـي شگـ  اصول یادشده به اصل ظهـور باز ۀهمحال که معلوم شد    
چهار نوع دلیل وجـود دارد کـه       ش  پرس اصل ظهور چیست؟ در پاسخ این        ۀآید که ادل    مي
 :یمکن ميطرح و بررسي  ا رآنها

 
 بناي عرفي عقال  سیره و .1. 3 . 7

 عقـال   ۀسـیر  پذیري تمام اصول لفظـي را        مدرك و دلیل حجیت و فهم      ،علماي علم اصول  
 اول این است که عقـال در     ۀمقدم: اند   و آن را متشکل از دو مقدمه معرفي کرده          اند  دانسته
اند که ظهور کالمـشان را   یابد تباني و قرارداد کرده  ي که در میانشان جریان مي     های  خطاب

 خالف ظاهر اعتنا نکنند، چنانکه بـه احتمـال غفلـت، خطـا،       ۀد و به احتمال اراد    کنناخذ  
یـد،  ی بر احتمال مجاز، تخـصیص، تق      رو، از این . کنند   اهمال و اجمال اعتنا نمي     ۀهزل، اراد 

 دوم اینکـه شـارع مقـدس ایـن     ۀکننـد و مقدمـ    کالم اعتنا نمـي    اك از اشتر تقدیر، نقل و  
کـرد و    منع و نهي مي مذکور ۀاست وگرنه باید ما را از آن طریق        عقال را امضا کرده      ۀطریق

اي از    یقـه کـرد و چـون چنـین طر         براي ما بیان مـي      خودش را  ۀباید طریق  ،صورت در این 
 پـس ، نهـي نکـرده    نیـز منـع و  کوریي مذ عقال ۀسوي شارع بیان نشده و از طریقه و سیر        

ظهـور الفـاظ و   : یقـین گفـت   توان با علـم و     پس مي  ده است، کرود او نیز از آن تبعیت       خ
حجت اسـت،    االتباع و  م الز ،خطابات پیش شارع نظیر ظهور الفاظ و خطابات در نزد عقال          

؛ خراسـاني،  28 :همـان  (یـي مـذکور اسـت      مبناي حجیت اصالت ظهـور، بنـاي عقال        پس
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اینجـا آن   منظور از بناي عقال در      . )72 و   1/55االصول،   ؛ انصاري، فرائد  1/281 الصول،اةیکفا
 یعنـي الفـاظ     ؛داننـد   هاي یکدیگر را حجت مـي       گفته  خود ۀزندگي روزمر است که مردم در     

ند، لـذا بـه آنچـه از ظـاهر     پذیر اي یکدیگر معنادار و فهمفهمند و الفاظ آنها بر  یکدیگر را مي  
نـد  کن اعتنا نمـي احتمال خالف آن به کنند و   عمل مي،فهمند ي یکدیگر مي  ها  الفاظ و گفته  

ن  ایـ .)1/52االصـول،   انـصاري، فرائـد   (ریخـت  هم مي آنها بر و اگر جز این بود، نظم زندگي   
م با ظن نوعي به معناي الفـاظ اسـت و در بنـاي عقـال بـه                  پذیري الفاظ توأ    معناداري و فهم  

 ظـن  ،یـي  ظن حاصل از ایـن بنـاي عقال       پسشود،    ميظنون شخصي در معناي اعم توجه ن      
گوینـد کـه دلیـل        ظن خاص به ظني مـي     . گیرد  خاص است و در مقابل ظن مطلق قرار مي        

بر حجیت آن رسیده باشد، ماننـد حجیـت خبـر           ) دلیل خاص (دیگري، غیر از دلیل انسداد      
ـ   هر ظن حاصل از ظواهر الفاظ و      واحد یا  سداد بـاب  ظني که حجیت آن مستند به دلیـل ان

ماننـد حجیـت خبـر      . اصول به آن ظن مطلـق گوینـد       علم   در اصطالح     و دعلم و علمي باش   
  .دانند برخي شرع مي  برخي حاکم بر حجیت را عقل و.علمي واحد در انسداد باب علم و

 را اصـالت ظهـور       مدرك حجیت ظواهر متون دینـي      ،لم اصول فقه  بنابراین محققان ع  
دانند و حجیت آن را طبق بیان گذشـته            مي یر را اصل مستقل   آنها اصالت ظهو  . اند  دانسته

نیـازی  کید دارند که اصالت ظهور بـه اصـل عـدم قرینـه              أت کنند و   با بناي عقال اثبات مي    
ـ  جز در مواردي کـه احتمـال خـالف ظـاهر      ،ندارد  ا کمـک قرینـه وجـود داشـته باشـد     ب

 . )1/286االصول، ةیخراساني، کفا(
ل اصـ  ابتـد  ،عقالي مـذکور  ۀبنا و سیر   اول، یعني  از مقدمۀ از اصولیان براي احر   برخي  

 از دیـدگاه ایـن   پسآورند،    دست مي  کنند، سپس اصل ظهور را به      مي جاریدم قرینه را    ع
اسـت، زیـرا عـدم حجیـت ظـواهر          پـذیر     و فهم  حجت   متون دیني ظاهر  عده از اصولیان،    

ا اصل عدم قرینه از بـین        خالف ظواهر است و این احتمال ب       ،دلیل وجود احتمال قرینه    به
ایـن ظـن طـرف     شود و  ظهور لفظي موجب ظن به معناي آن مي   ،عبارت دیگر   به .رود  مي

چـون  . در طـرف مرجـوح قـرار گرفتـه اسـت     احتمال خالف این ظهـور   و استراجح آن   
 وجـود دارد و ایـن   )که همان طـرف مرجـوح ظـاهر باشـد        (همیشه احتمال خالف ظاهر     

هـا   برخي اصـولي . کند   خالف ظاهر را تداعي مي     ۀ احتمال اراد  احتمال خالف ظاهر قرینه،   
کننـد و نتیجـه    این احتمال خالف ظاهر را با جریان دادن اصل عـدم قرینـه مرتفـع مـي             

 ظاهر حجت است و به این ترتیب ظواهر الفـاظ کـه داللتـشان ظنـي                 ،گیرند که پس    مي
 ۀ شیخ انصاري نظری   .کند  شود و حجیت پیدا مي       از اصل عدم حجیت ظن خارج مي       ،است

 :اند یید کردهأمذکور را چنین ت
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که اهـل زبـان امـور        اشکال و خالفي در این نظریه وجود ندارد، زیرا فرض این است           «
 .)460 :انصاري، رسائل، چاپ سنگی (»برند کار مي مذکور را در محاوراتشان به

ظهـور را  وضـوع اصـالت    آنگـاه م ،در حقیقت، دیدگاه اول، اصل عدم قرینـه را جـاري       
  .خواهد کرداصل ظهور را به طور مستقیم جاري ، ولي دیدگاه دوم، کند ميمحقق 
 

 نقض غرض . 2  .3  .7
متـون   ظـواهر و عمـوم   مطلـق  پـذیري  محقق حایري دلیل دیگري را براي حجیت و فهم 

 امر ثابـت شـود،     اگر پیش ما دو   : کند و حاصل فرمایش ایشان چنین است         بیان مي  دیني
: شـود  کنیم که مراد متکلم همان چیزي است که از ظاهر لفظ استفاده مـي  مي یقین پیدا 

دیگـري اینکـه، بـدانیم او     یکي اینکه، بدانیم متکلم در مقام بیان و تفهیم مرادش است و     
او بـه مطلـب     . همراه کالم نکرده است که موجب انصراف ظاهر کالمش شـود           اي را   قرینه

 مذکور را احرار کنـیم، ولـي مطلـب         ۀر دو مقدم  ستداللي کرده است که اگ    نین ا چمذکور  
آید که ملتزم شویم که متکلم خـود   آید، یعني الزم مي      نقض غرض الزم مي    ،چنین نباشد 

 مـذکور را    ۀ آن محال اسـت؛ امـا اگـر دو مقدمـ            غرض عمدي خود اقدام کرده و      ضبه نق 
شک کنـیم و     ؛یراحراز نکنیم و در اینکه متکلم معناي ظاهر لفظ را اراده کرده است یا خ              

جهـت    یا از هر دو    قرینه  یا شک در وجود    م شک یا شک در مقام تفهیم بودن متکل        أمنش
 نسبت به صورت اول باید گفته شود اصل ایـن اسـت کـه مـتکلم در مقـام تفهـیم                     باشد،

نـسبت بـه صـورت دوم        اي نیـست و     این اصل براي هیچ کـس شـبهه        مرادش است و در   
ام اصالت عدم قرینه است یا اصالت حقیقت، یعني اصـالت           آیا اصل در این هنگ    : یمیگو  مي

بـر مبنـاي     بنا. اي نصب شود    شود که به کالم قرینه      ظهور است؟ ثمره در جایي ظاهر مي      
 کنـد و بنـا   شود، زیرا اصالت عدم قرینه جریان پیدا نمـي   قرینه سبب اجمال لفظ مي  ،اول

 دشـو اینکـه خـالف آن معلـوم    شود تا   مقتضاي وضع و ظهور لفظ اخذ مي،بر مبناي دوم 
  .)362ـ2/359د، ئحایری، دررالفوا(
 
 آیات قرآن . 3  .3. 7

.  هـستند  ویژه قرآن، آیـات قرآنـي      متون دیني و به   ظواهر   مطلق   پذیري  م حجیت و فهم   سودلیل  
 : کنیم کنند و ما چند نمونه را ذکر مي آیات زیادي وجود دارند که به مطلب مذکور داللت مي

لَ   ای« هْ ولُنَا      أَ سُ ای لَکُمْ کَثِ  نُیبَیالْکِتَابِ قَدْ جَاءَکُمْ رَ نَ الْکِتَابِ وَ      رً ونَ مِ خْفُ وی مِمَّا کُنْتُمْ تُ  عْفُ
نْ کَثِ ورٌ وَکِتَابٌ مُبِرٍیعَ هِ نُ نَ اللَّ   ؛)15: مائده (»نٌی قَدْ جَاءَکُمْ مِ



 1393، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هفتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و       48

 دیـ کرد یکتمان م  را که شما     ی کتاب آسمان  قی از حقا  یاری ما، که بس   امبریپ!  اهل کتاب  یا
) ستیـ  آن مـصلحت ن    ی افـشا  که فعـالً  ( از آن    یاری و از بس    شما آمد  ی به سو  سازد، یروشن م 
 . شما آمدی به سویاز طرف خدا، نور و کتاب آشکار) یآر. (دینما ینظر م صرف
لَامِ وَ       یهْدِی« لَ السَّ هُ سُبُ انَ وَ عَ رِضْ نِ اتَّبَ هُ مَ هِ اللَّ هُمْی بِ جُ رِ ـ خْ لُمَ نَ الظُّ ـهِ     مِ نِ ـورِ ِبإِذْ ـى النُّ اتِ إِلَ
اطٍ مُسْتَقِهِمْیهْدِیوَ رَ  ؛)16 :همان (»مٍی إِلَى صِ

 سـالمت،  یهـا   کنند، بـه راه یروی او پی را که از خشنود  ی به برکت آن، کسان    خداوند
 ی و آنها را بـه سـو  برد ی میی روشنای به سوها یکی و به فرمان خود، از تارکند ی م تیهدا

 .دینما ی میراه راست، رهبر
مِ   « وحُ الْأَ هِ الرُّ زَلَ بِ لَى نُینَ نَ الْمُنْذِرِ    عَ ونَ مِ لْبِکَ لِتَکُ ـسَانٍ  نَی قَ لِ ـ  بِ بِ رَ ـ  ی عَ : شـعراء  (»نٍی مُبِ
  ؛)195ـ193

 را  آن !یتو نازل کرده است، تا از انذارکننـدگان باشـ         ) پاک( قلب   بر آن را    نی االم روح
 .)نازل کرد( آشکار یبه زبان عرب

کتاب و عربي مبین اشاره شده اسـت و قـرآن کتـاب هـدایت و انـذار       در این آیات به     
کمال افراد انسان بدانـد   که کتابي خودش را رشد و  نیستپذیرفتنیاست و از نظر عقلي      

 از آیـات ذیـل      . مفاد آیات را اراده نکرده نباشـد       ، و گوینده   نباشد پذیر  ال فهم حو در عین    
  :شود هم این گفتار فهمیده مي

نَایوَلَقَدْ « رْ رٍسَّ نْ مُدَّکِ لْ مِ هَ رِ فَ لذِّکْ آنَ لِ رْ   ؛)32: قمر (» الْقُ
   هست که متذکر شود؟ی کسای آ.می آسان ساختیادآوری ی قرآن را براما

همین  عنوان یادآوري انسان معرفي کرده است و        این آیه، خداوند قرآن را به      بر اساس 
 .  بودن آن استشدنی  و دركپذیر امر نشانگر فهم

زَلْنَاهُ إِلَکِ« نْ وای مُبَارَكٌ لِکَیتَابٌ أَ رُ بَّ هِی آدَّ رَیلِ  وَاتِ و الْأَلْبَابِتَذَکَّ ولُ   ؛)29: ص ( » أُ
 آن تـدبر کننـد و    اتیـ  تـا در آ    ،میـ ا   است پربرکت کـه بـر تـو نـازل کـرده            ی کتاب نیا

 .خردمندان متذکر شوند
بِ« رَ آنًا عَ رْ زَلْنَاهُ قُ نْ نَّا أَ عْایإِ لَّکُمْ تَ عَ ونَ لَ لُ   ؛)2 :یوسف (»قِ
 . )دیشیندیو ب (دی شما درک کندی شام،ی نازل کردی عربی آن را قرآنما
لَا « ونَیأَفَ رُ بَّ هَاتَدَ وبٍ أَقْفَالُ لُ لَى قُ آنَ أَمْ عَ رْ   ؛)24: محمد (» الْقُ
   قفل نهاده شده است؟شانیها  بر دلای کنند، ی آنها در قرآن تدبر نمایآ

 در آیات    را ن انسان آداند و خود قر     تعقل مي   تدبر و  ۀم را مای   قرآن کری  خداوند متعال، 
پـذیر نبـود، جـایي بـراي چنـین           فهـم قـرآن   اگـر   . کند  ميدعوت  مذکور به تدبر و تعقل      

  .ها وجود نداشت دعوت ها و توصیف
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  دور اسـت و ، با قرآن کسي اشکال کند و بگوید اثبات حجیت ظواهر الفاظ قرآن      شاید
که اگر ما ظواهر الفـاظ قـرآن را بـا ظـاهر اثبـات            این است  شواب ج ولي! دور محال است  

ا درست است، ولي ما حجیت ظواهر الفاظ قرآن را با نص اثبات کردیم و               م گفتار ش  ،کنیم
ي حتي نصوص کتاب را هم منکر باشند، زیـرا داللـت نـصوص قـرآن        کسرسد    نظر نمي  به

ي بتواند حجیت آن را نفي یا     کس تا    نیست پذیر  ت و یقین جعل و سلب     قطعي و یقیني اس   
ظاهر کتاب مفیـد ظـن بـه محتـوا و      د و بحث در داللت ظني و یا ظاهر است و       کناثبات  

 . چنین نیستوجود دارد، ولي در نص جاي خدشه  در ظهور پسمعاني است، 
 

 احادیث معصومان. 4 . 3  .  7
یـن احادیـث را     ا. ند احادیـث هـست    ، الفاظ قرآن   واهرظپذیري    دلیل چهارم حجیت و فهم    

 :کنیم ميتقسیم کرد و ما از هر گروه به یک روایت تمسک به ده گروه توان  می
 :های اخبار ثقلین، به شرح زیر، است یکی از نقل. اخبار ثقلین هستند: گروه اول

ـا هُنَّاِوا فَ لُّضَ تَ نْا لَ مَهِ بِ مْتُکْسُّمَ تَ نْا اِ ي مَ تِرَتْ عِ  وَ هللاِ کتابِ: نِیْلَقَ الثَّ مِکُیْ فِ كٌارِي تَ نِّاِ« ـ  مَ  نْ لَ
 بـاب   ،1  ج شیعه،الحادیث  جامع اال بروجردي،  طباطبایي   (»ضوْحَ الْ يَّلَعَا  دَرِیَي  تِّا حَ قَرِتَفْیَ

 ؛ )، از ابواب مقدمه4
را در میـان شـما بـاقي        ] اکبـر و اصـغر    [مـن دو ثقـل      : فرمایـد    مـي  )ص(پیامبر اکرم   

 گمراه نخواهید   ،یدکنتمسک   ي که شما به آن دو     عترتم را؛ تا زمان    و خداکتاب  : گذارم  مي
 . شوند بر من وارد مي] کوثر[شوند؛ تا اینکه درحوض  شد و آن دو از یکدیگر جدا نمي

 ظاهر این   .)همان (ه و عامه نقل شده است     ع طرق متعدد از شی     و این حدیث با سندها   
کتـاب  . د حجـت مـستقل هـستن   ، و عتـرت خـدا حدیث داللت دارد که هر کدام از کتاب  

نـد  کنئید أ، هر چند آن دو یکدیگر را هم ت  استعترت همان ثقل اصغر      همان ثقل اکبر و   
 نیست که حجیت و داللت      ایید و موافقت به این معن     أباشد، این ت    موافق  و یکي با دیگري     

باشد و حجیت و داللـت روایـات بـه داللـت کتـاب      مقید حجیت داللت روایات   به   ،کتاب
دلیـل    هر کـدام از آن دو حجـت و         پس،  طلبي را کسي نگفته است    باشد و چنین م   مقید  

مستقل هستند و به ترتیب ظواهر الفاظ هر کدام ظهـور دارنـد و ایـن ظهـور بـر اسـاس                   
این است که ظواهر الفـاظ کتـاب نظیـر    . االتباع است اصالت ظهور حجت است یعني الزم     

  ؛پذیرند ظواهر الفاظ سنت معنادار و فهم
تي هستند که قرآن را تنها مرجع هنگام التباس امور، تنهـا پناهگـاه               روایا :گروه دوم 

 عصمت براي کسي که بـه       ۀهللا، نور مبین، شعاع نافع، مای      زمان حوادث و مشکالت، حبل    



 1393، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هفتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و       50

کند، صراط مستقیم، عامـل      ن تبعیت مي  آ نجات براي کسي که از       ۀد و مای  کنآن تمسک   
 به سوي آن، دعوت به صراط مستقیم        کننده مطابق آن عادل، دعوت     جور و حکم  أبه آن م  

 .)16ـ1/15 البیان، طبرسي، مجمع(داند  می
کنند   پذیري ظواهر الفاظ قرآن داللت مي       هر کدام از فرازهاي مذکور به معناداري و فهم        

هـاي نهـج      چنانکـه برخـي از خطبـه      (و از آنجایي این طایفه از احادیث زیاد و بسیار اسـت             
  کنیم؛ می اکتفا های فوق  تنها به ذکر عنوان)ه استالبالغه به آن، اختصاص یافت 

 : کنند  هستند که بر این مفاد داللت ميياحادیث: گروه سوم
 ؛)81، ح 18/151حر عاملي، وسایل،  (»ونَمُلَعْا یَالَمَ بِقَلْخَ الْبُاطِخَا یُ لَ هللاَنَّاِ«

 . ندکند که آنها معنای آن را ندان خداوند خلق را به کالمي خطاب نمي
 : حر عاملي در شرح این حدیث گفته است

السالم، و یا جمیع مکلفـین بـه اعتبـار            در روایت مذکور معصومان، علیه     مراد از خلق  «
 یعنـي   ،هـا   ن مجموعه هستند، زیرا اگر بعضي از مکلف       آالسالم، در    دخول معصومان، علیه  

ب الخلـق بمـا ال   ال یخاطـ " معنـاي قـرآن را بداننـد بـراي صـدق        السالم، معصومان، علیه 
 .)همان( » کافي خواهد بود"یعلمون
ف چنـین معنـایي   ف و تکلّ  ارتکاب خالف ظاهر، تعسّ   این گفتار درست نیست، زیرا       اما

  ؛بر کسي مخفي نیست
ـ تَعْمِا سَمِاَ« که در آن جمله ندتس روایاتي ه:گروه چهارم   آمـده اسـت  » … هللاِلَوْ قَ

از . ایات آن است کـه ظـاهر قـرآن حجـت اسـت     گونه رو   ظاهر این  . )82 ، ح 152 :همان(
 : رو، استدالل ذیل حر عاملي صحیح نیست این
اي را بشنود که ظاهرش بـر حکـم نظـري             این روایات آن است که هر کس آیه       وجه  «

به خاطر احتمال خالف ظاهر      کند، شخص حق جزم و اعتقاد بر خالف ظاهر را           داللت مي 
ال  به خاطر احتمـ  ظاهر آن را نیزۀاعتقاد و ارادو  شخص مذکور حق جزم  چنانکهندارد و 

  ؛)همان(»  نداردنسخ و تخصیص و تأویل و غیر آن
 .دهنـد   بـه قـرآن ارجـاع مـي     روایاتي هستند که مردم را در احکام الهي   :گروه پنجم 

 :)ع( سام از امام صادق لاالعلي، مولي آت عبدمثل روای
اي گرفتـار     دثـه ابـه ح  : عـرض کـردم   الم،  الس ، علیه له امام صادق  : گوید  داالعلي مي عب«

 بگیـرم؟ حکـم ایـن       وچگونـه وضـ   . ام  شدم و ناخن انگشتم شکست و بر آن دوایي بـسته          
مـا جعـل   " :ده اسـت وداي متعـال فرمـ  خشود که  ن از قرآن فهمیده مي  آه و مشابه    ئلمس

 ؛)5 ح ،1/327همان،  (»روي همان محل مسح کن، "علیکم في الدین من حرج
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ن به محکمـات     لزوم ارجاع متشابهات اخبار و قرآ      یاتي هستند که بر    روا :گروه ششم 
 :)ع(لي رضا از امام رضا مثل روایت ابوحیون، مو: کند آنها داللت مي

راط مـستقیم   صـ بازگشت دهد، به    را به محکم آن     قرآن  هر کسي متشابه    : حضرت فرمود «
م قرآن و متـشابه ماننـد   همانند محک  ما محکماخباردر  : آن حضرت فرمود  . هدایت یافته است  

ابه آن  شابه آن دو را به محکم آن دو بازگشت دهیـد و از متـ              شبنابراین، مت .  است قرآنمتشابه  
  ؛)22، ح18/82همان،  (»شویدنتا گمراه ، یدنبدون محکم آن پیروي نک

 کـه  مثـل روایتـي  . اند  روایاتي هستند که مالك حکم را شنیدن آیه قرار داده :گروه هفتم 
دلیـل تـازه     ب را بـه   ا تحـریم شـر    ۀ آی ،ب خمر رب خمر وارد شده است که اگر شا       رشادر مورد   

 . )1 ح ،475 :همان (شود برداشته مي مسلمان شدن، نشنیده است، حد شرب خمر از او
فردي که در سـفر نمـازش         در مورد  )ع(گویند از امام باقر      مسلم و زراره مي    محمدبن

 : ضرت فرمودندال کردیم، آن حؤ س،را تمام خوانده بود
 و او نماز را تمام خوانده است، بایـد نمـاز    تقصیر براي او قرائت و تفسیر شده       ۀاگر آی «

 تقصیر برایش خوانده نشده باشـد و او آن آیـه را ندانـد، اعـاده                 ۀر آی گرا اعاده کند، ولي ا    
  .)4، ح 5/531 همان، (»کند نمي

ن اشاره بـه گفتـار اخباریـان        مراد از تفسیر در حدیث چیست؟ آیا آ       : اگر کسي بگوید  
ـ اجُلَ«: کلمۀ ، به تفسیر   تقصیر ۀ مراد از تفسیر آی    که خیر، زیرا   ندارد؟ جواب این است     »احَنَ

مکـارم   ( است که الجناح معناي مناسب وجـوب دارد ن، ایششود و تفسیر  مربوط مي  آیه
  ؛)2/330 االصول، شیرازي، انوار

 غیـر از شـروط مخـالف کتـاب را         ، روایاتي هستند کـه تمـامي شـروط        :گروه هشتم 
حرعــاملي،  (مثــل روایــاتي کــه در بــاب خیــار وارد شــده اســت. داننــد الوفــا مــي بواجــ

کننـد،   این روایات، حجیت ظواهر الفاظ کتاب را ثابت مـي . )2، ح  12/353الشیعه،   وسائل
 موافقت و مخالفت آن شروط بـا کتـاب قـرار            ،مالك تشخیص شروط حق از باطل را      زیرا  
 ؛ندا داده

خبر موافق کتـاب     ،گویند باید در تعارض چند خبر        روایاتي هستند که مي    :گروه نهم 
  ؛)35، ح 86 :همان و 19، ح 80 :؛ همان12، ح 18/78همان،  (را اخذ کرد

مثـل  . دکـر گویند باید روایات را بر کتـاب عرضـه             روایاتي هستند که مي    :گروه دهم 
 :)ع(سکوني از امام صادق روایت 
هـر   : فرمودنـد هللا علیه و آلـه و سـلّم،      هللا، صلّی   رسول حضر:  فرمود السالم، ، علیه قامام صاد «
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 آن را   ،بنابراین، هر چیزي که با کتاب خود موافقت نماید        . حقي حقیقتي و هر درستي نوري دارد      
 ).35، ح 86 :همان (» آن را رها کن،اخذ کند و هر چیزي که با کتاب الهي مخالفت کند

هاي مذکور روي هم، هماننـد سـایر         هاي دهگانه و حداقل همۀ گروه      وههر کدام از گر   
 دو  کننـد، ولـي     پذیري ظواهر الفاظ متون دیني را اثبـات مـي            و فهم   حجیت ، گذشته ۀادل

در یک سـؤال مهـم      :  حجیت ظواهر الفاظ قرآن باقي مانده است       ۀسؤال مهم در مورد ادل    
 تأسـیس شـارع یعنـي     حکـم ، مفاد آنها  احادیث وجود دارد که آیا     ۀهاي دهگان  مورد گروه 

 ،امـضایي اسـت و شـارع      ایجاد حجیت براي ظواهر الفاظ قرآن است یا مفـاد آنهـا حکـم               
 ان عرفي و عقال بر اساس اخبار مذکور اعالم کرده است؟یتبعیت خود را از ز

 ۀد که طریقـ   کن یث مذکور اعالم مي   پاسخ اخیر درست است، زیرا شارع از طریق احاد        
عقـال    زبان مطابق عـرف و ئلۀمس و او در یستو عقال ن   برخالف عرف  ،برد زبان وي در کار  

کند و هر کدام از موارد احادیث، بیان مصادیق حکم کلي تبعیت شـارع از زبـان                   عمل مي 
اصولیاني که حجیـت ظـواهر الفـاظ قـرآن را تعبـدي      نظر  پسعرفي و عقالي قوم است،  

 و اصـوالً    )284 :مبانی استنباط حقوق اسالمی   محمدي،   (اند، مبناي درستي ندارد     دانسته
 . معناست و مفهومي ندارد تعبد در امر زبان بي

 حجیـت ظـواهر الفـاظ کتـاب را          ۀال دیگر، بعد از اینکه اصولیان در کبـراي قـضی          ؤس
یا باید میـان     طور مطلق حجت است    شود که آیا ظاهر الفاظ کتاب به        ال مي ؤ س ،پذیرفتند

ل شد؟ همچنین باید میان ظن به وفـاق و ظـن بـه              ئل قا ظن شخصي و ظن نوعي تفصی     
ن در ایـن مـورد      اصولیاد که   شهاي پیشین مالحظه       هر چند در بحث    خالف تفصیل داد؟  

 تفـصیل میـان     ۀعتبار مطلق ظن شخصي که همان نظریـ        عدم ا  ۀنظری: اند  سه نظریه داده  
: گیـرد    قرار مي   دیگر ۀاین نظریه مقابل دو نظری    .  به معناي اعم است    ظن نوعي و شخصي   

 تفصیل میان ظن به     ۀ، نظری  تفصیل میان ظن نوعي و ظن شخصي و دیگري         ۀیکي، نظری 
 ،محققـان علـم اصـول     ، ولي از آنجایي که این تحقیق به تبعیـت از            وفاق و ظن به خالف    

ن به وفاق یـا ظـن   اعم از ظ(گونه ظن شخصي   مبناي حجیت ظواهر الفاظ را تعبد و هیچ       
 کـه   یم معتقـد  پس،  دکرفي و بناي عقال را علت آن اعالم         ه فهم عر  ، بلک دانست) به خالف 

ن یـا تعبـد بـه آن    آگونه ظـن شخـصي حاصـل از      به هیچ،عرف براي به کار بستن الفاظ   
عـرف   حتي اگر ظني غیرمعتبر برخالف ظاهر لفظي وجود داشته باشد،            کند،  نميتوجهی  

رو،  از ایـن  . )2/326االصـول،   مکـارم شـیرازي، انوار     (کننـد  عقالیي به ظاهر لفظ عمل مي     
ظن حاصـل از شـهرت فتـوایي، ظـاهر           در صورت تعارض ظاهر قرآن یا سنت با       اصولیان  

ایـن  . )284 :محمدي، مبانی اسـتنباط حقـوق اسـالمی    (دانند  ميتقرآن یا سنت را حج  
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چـاپ   ( شـیخ انـصاري    »رسـائل «در آثار مکتوب اصولیان چـون       توان    مبنا را به وضوح مي    
 میـرزاي   »االصـول  فوائد« ،)281: 1ج   ( آخوند خراساني  »االصولةکفای« ،)72 و   55 :سنگی
 .  مالحظه کرد)1/28 ( مظفر»اصول فقه« و )1/78 (ناییني
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 را تعیـین  متـون دینـي   ناپـذیري     پذیري یا فهم    ظهور عرفی، فهم   ، تحقیق ۀ نظری بر مبنای 

 عقالیـي دارد، یعنـي      ۀي، مبناي سیر  پذیري متون دیني از ظهور عرف        تبعیت فهم  .کند  مي
پذیري همان ظهور عرفي است و از آنجـایي کـه     عقالیي در هر زبان نیز تبعیت فهم    ۀسیر

شارع مقدس اسالم روش دیگري را در بیان مقاصد شرعي متـون دینـي خـودش غیـر از           
ـ کنـ  عقالیي نداشته است، تا پیروان خود را از سیر عقالیي مذکور منع    ۀاین سیر  ان د و آن

 مقاصد الهي از ظواهر متون دیني بر اسـاس       پسرا به روش خاص دیني خود سوق دهد،         
 تفـصیل خطابـات   ۀای از اصولیان نظریـ  متأسفانه عده . شود   عقالیي تحصیل مي   ۀاین سیر 

پذیری متون آیات قـرآن   این گروه فهم. اند  طرح کرده هئلمسمشافهي و غیرمشافهي را در      
د که فهم آنها بـر اسـاس        ان دهکرد سایر خطابات مشافهی تلقی      را برای مخاطبان آنها مانن    

که فهم متون آیات قرآن برای غیرمخاطبان هماننـد   پذیرد، درحالی  تحقق می ظهور عرفی 
صورت خطـاب غیرمـشافهی اسـت و از آنجـایی کـه آنهـا        خطاب مشافهی نیست، بلکه به    

.  نیـست پـذیر  فهم استنادشوند، ظهور عرفی برای آنها در     مخاطب این آیات محسوب نمی    
پـذیري آن متـون را     و فهم اند  این گروه مالك ظهور عرفی را در فهم متون قرآن رد کرده           

انـد،    ناپـذیر تلقـي کـرده       اند و آنها را بـراي غیرمعـصوم فهـم           معصومان دانسته به  منحصر  
 شخـصي و غیرشخـصي را ارائـه      ن تفصیل میان ظـ    ۀ دیگر از اصولیان نظری    ۀهمچنین عد 

اند کـه شـخص بـرخالف         و ظهور عرفی در فهم متون آیات را در صورتی پذیرفته           اند داده
ا هـ   د که این نظریـه    شق حاضر اثبات    تحقی  در .ظهور عرفی متون آیات، ظن نداشته باشد      

. اسـازگارند پذیري حاکم بر علم اصول فقـه ن          علمي ندارند و با اصول معناداري و فهم        ۀپای
 را بـر اسـاس ظهـور عرفـی          متون دیني مطلق و عموم    پذیری   فهم،  همقالدر این   بنابراین،  

 بین متون دینـي و      نظر و از این     یماعالم کرد  پذیر   فهم  براي همگان  ،توجیه و متون دیني   
 آن اسـت کـه بـا قـول مـشهور         ۀ مـذکور  امتیـاز نظریـ   . یم نشد قائلمتن عادي تفاوتي را     
هـاي   هـا و دال و مـدلول   نهنـشا  این است که ،اش جهنتی و  خواهد بود اصولیان نیز منطبق    

بـدانیم و    متـون دینـي   پـذیري     مالك معناداري و فهـم     ،وضعي و قراردادي زبان عرفي را     
بـه ایـن    . منیلف یا متکلم و مخاطب یا خواننده را ملزم از تبعیت این قرارداد وضعي ک              مؤ
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صد  آنها مـوارد قـ   بایدمعنا که آنها حق قصد کردن خالف قرارداد مذکور را ندارند و حتي   
یید، عام و خاص و غیره      قخالف ظاهر الفاظ را بر اساس قواعد حقیقت و مجاز، اطالق و ت            

 معنـاي خـود داللـت وضـعي و     بـه  هـر لفـظ    ،هاي این تحقیـق     مطابق یافته . ندکنمعین  
بـر معنـاي    ) معنـاي اخـص و اعـم       به(قراردادي دارد و هر دالّی داللت مطابقي یا التزامي          

هـا    فاهیم ذهني خود را بر اساس قواعد مربوط به ایـن داللـت            کند و گوینده، م    میداللت  
هـاي مـذکور کـشف        کند و شنونده، معنا و مراد گوینده را بر اساس قواعد داللت             بیان مي 

 اسـتعمالي   ۀ داللت جدي مراد گوینده نباشد، بلکه او قصد اراد         شایدفهمد و      و مي  کند  می
نونده کنـد و شـ   ، معناي لفظ را معین ميدر این موارد قراین موجود در لفظ  . از لفظ بکند  

 بـر اسـاس ایـن قـراین، قـصد جـدي و اسـتعمالي را از لفـظ               دکننو خواننده باید تالش     
ارادۀ اسـتعمالي همـان ارادۀ      : تـوان گفـت     مي کلي   ۀدر یک قاعد  . دن و بفهم  کنندتحصیل  

ن دیني  پذیري متو    و فهم  اي بر خالف این اصل، داللت بکند         قرینه که؛ مگر این  استجدي  
د نصورت مخاطب و خواننده باید سعي کن        جدي رقم بزند که در این      ۀرا بر اساس آن اراد    

د و از پیش خود چیزي      ن مقصود او را کشف کن     ، جدي گوینده و مؤلف    دۀبر اساس این ارا   
 .دن و از آن چیزي را نکاهکنندرا بر متن او اضافه ن
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