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Abstract
Interpretive approach refers to the main ideas which construct the
interpretive method of a judge or a jurist. We classify the interpretive
approaches as intentional and functional attitudes. Feqh (Islamic
jurisprudence) proceeds two purposes in interpretation; discovery of divine
rules and integrity of interpretation. for these aims, Islamic jurists leads to
the text and they are mostly textualist. However, sometimes the context
helps the jurist to understand the hidden rules. In other hand, they attend to
systemic interpretation, legal essentialism, sovereignty of legal principles
and legal deduction. In contrast, pragmatic interpretation justifies the plural
views, does not need to deduction and is anti-essentialist. this article tries to
state these dimensions of the approaches and study the interpretation of Feqh
in a methodological way. In that way, we define the meaning of approach.
then introduce the characteristics of each approaches. The result is that,
every approach has it’s own advantages and disadvantages. The jurist must
choose the one which is more useful for his/her society.
KeyWords: Interpretive approach, Fiqh, Functionalism, Interpretive
Integrity, Textualism
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چکیده
ديدگاههاي کالني که چااچچب انديشاه تفساريي چا شال مايدهاد باا عنابا
چويليد ميشناسرم .به طبچ کلي ،چويليدهاي تفسريي چا ميتبا به دو دسته «اچاده-
گيا» و «کاچکيدگيا» تقسرم نمبد .چويليد تفساريي دچ فقاه اساالمي دو هاد اصالي
داچد :انسجام نظام تفسريي ،و کشف اچاده شاچع .انسجام تفسريي و منطقي که کمتاي
مبچد تبجه قياچ گيفته است مبتني بي نظييه صدق انسجام و با هد جزمرّت استدالل
قضايي است .ابزاچهاي تفسريي اين چويليد نراز عبااچ اسات از يلپااچچيي تفساري
قبانرن ،ماهرتشناسي ،حاکمرات اصابل حقابقي و قراا حقابقي .دچ بياباي ،تفساري
کاچکيدگيا مبتني بي پياگماترسم ببده و اساساً تلثيگايا اسات لااا بهااي کمتايي باه
جزمرت و يلپاچچيي تفسري ميدهد .همچنرن قرا گييز و ماهرتگييز است .از سبيي،
منبع تفسري دچ فقاه اساالمي اساسااً ماتن و گااهي زمرناه ماتن مايباشاد .دچ بياباي،
پياگماترسم تفسريي اصابالً زمرناهگايا اسات .تحقرا حاضاي تاال داچد جنباههااي
کمتيديدهشده و پي اهمرتِ تفسري فقهاي چا از منظاي چو شاناتتي بيچساي نماياد .دچ
ماايشاابد کااه وجااه تمااايز اصاالي تفسااري فقهااي و تفاسااري
نترجااه ،تحقر ا مش ا
کاچکيدگيا ،ناظي بي انسجام چو تفسري اول است.
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مقدمه

ن رشها دیدگا های کالنی ک چارچوب اندیش تفسیری را شکل میدهد ،با ع یوا
«ر یکرد» ابزارها ر شهای جزئیتر ک از ایین ر یکردهیا ناشیی مییشیود در مسییر
ر یکردها گام بر میدارند را ب نام «ر ش» میش اسی د( .نیکوگفتیار .) 49 : 31 ،برخیی
نویس دگا هم عبارت «مکتب» را برای اصو کلیی تفسییری بی کیار بیرد انید (کاتوزییا ،
 )5 / : 35ک معاد یا نزدیک ب مف وم ر یکرد است .با این صف ،اکثر نویس دگا
بد تفکیک بین این د مف وم ،ر شها ر یکردهای تفسیری را ب طور در هیمآمیختی ،
معرفی تحلیل مینمای د.
ب طور کلی ،ر یکردهای تفسیری را میتیوا بی د دسیت «اراد گیرا» «کیارکردگرا»
تقسیم نمود .هر چ د ر یکردها مکاتب تفسییری میرز کیامال مشخصیی بیرای اسیتقال از
یکدی ر ندارند ر یکردهای تفسیری ،یک طیفِ ب همپیوست را تشیکیل مییده ید کی از
تقدّس اراد ظاهری تجلّییافت در متن آغاز میشود ب عملگراترین ن ا هیای تفسییری
پایا مییابید .در اقی ،،لفی گراتیرین ن یا هیای تفسییری نییز در عمیل نمییتوانید از قیید
مالحظات اجتماعی رها شیود .از ایین ر  ،عمیلگراتیرین مفسّیر حقیوقی نییز نمییتوانید در
فضایی یل رها فارغ از پایب دی ب قانو  ،حکمی صادر ک د .با این حا  ،هر یک از ایین
ر یکردها همچ ین ر شهای تفسیریِ برخاست از یک پارادایم فکیریِ مجزاسیت .تفسییر
نتیج گرا مبت یی بیر عمیلگراییی اسیت آ دییدگا هیم بیر اسیاس ن یرش نسیبیگیرا
تکثرگرایان ی فلسفی شیکل گرفتی اسیت .در برابیر ،لفی گراییی در بسیتر اندیشی حقیوقی
کالسیک قیاس صوریِ جزماندیش مع ا مییابد.
فق اسالمی از قر های پیشیین تیاک و  ،شییو تفسییریِ اراد گیرا را توسیع داد اسیت.
بسیاری از نویس دگا  ،این شیو تفسیری را ب متنگرایی تقلیل میده د .امیا اقعیاا ا صیاف
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1. Approach.
2. Method.
3. Pragmatism.

اصلی ر ش تفسیر فق ی چیست چ تفا تی با ر یکردهای کارکردگرای مدر دارد؟ در
گفتارهای پیش ر ب تم ید پاسخ خواهیم پرداخت.

از م ظر تاریخی ب طور س تی قانو ریش در فراطبیعت فرابشر داشت اسیت .فقی نییز
بی ر ی ریا هدف نظام حقوقی را دریافت اراد شارع معرفی مینماید فقیی هیدفی جیز
این دنبا نمیک د .ه امی ک هدف نظیام حقیوقی ،اجیرای بییچیو

چیرای اراد برتیر

شارع است ،مفسر باید تالش خود را در «کشف» اراد ا صرف ک د .از سویی ،م طی ایین
نظام تفسیری ،دیدگا های تکثرگرایان را تحمل نمییک ید .در ایین ر یکیرد ،قواعید م طی
صوری حاکم است؛ زیرا از ن ا ایشا  ،استدال حقیوقی بایید را بی نتیجی ی احید ببیرد.
شیو تفکر م ط صوری ،شیو ای است جزمی قطعی ک بر این پای  ،تشیخی

هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسالمی رد قیاس با تفسیر کارگردگرا

 -1انسجام و ارادهگرايي رويکرد تفسیري فقه اسالمي



صیواب از

ناصواب ممکن میگردد (خواج نصیرالدین طوسی .) 32 : 2 ،ب همین خاطر اسیتدال
حقوقی بر مدار قیاس م طقی شکل میگیرد بیتردید ،بی نتیجی ای خیتم مییشیود کی ییا
مطاب موازین م طقی حقوقی صحیح مییباشید ،ییا خطیایی در مراحیل قییاس ،انتخیاب
کبرا ،صغرا یا نتیج ر ی داد بر همین اساس ،استدال نادرست میگردد.
با این مقدم  ،ر یکرد اراد گرا را با د رکن تفسیری عمد میش اسیم؛ انسجامگراییی
تقدس اراد قانون ذار .ب نظر میرسد ع وا «لف گرایی» کی بسییاری از حقوقیدانا بیرای
نام برد از ر یکرد اراد گرا ب کار میبرند ،موجب نادید گرفتن یکی از د رکن اساسیی
این ر یکرد یع ی انسجام نظام تفسیری است .در اندیش فقی ا نیز انسجام نظرییات حقیوقی
تفسیر حقوقی آنچ ا اهمیت دارد ک در مواردی ،حیدیث صیحیح ر شین را بی دلییل
مخالفت با م ط فق ی اصو حقوقی ک ار مین د؛ همچ ا ک شیخ انصیاری ر اییت ابین
ح ظل را تجزی میک د صرفاا صدر حدیث را ک با دست ا فق ی سازگار است مییپذیید
ذیل حدیث را ب دلیل آنچ «مخالفت با قواعد» مییخوانید ،ک یار مییگیذارد( .انصیاری،
)31-32 : 33
-1-1انسجام و نظاممندي

در اندیش حقوقی کالسیک ،عال بر حاکمیت م طی جیزمانیدیش صیوری ،تفسییر
حقوقی نیز در پی انسجام قطعیت است .در اق ،،هم م ط صوری ب ع وا م ط حقیو ،
هم متنگرایی تفسیر نظامم د ،هر د  ،یک هدف غایی را پی میگیرنید کی انسیجام ییا
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یکپارچ ی بر آ اطال میشود؛ تا جایی ک مییتیوا هیدف اصیلی تفسییر کالسییک را
انسجام نظام تفسیری برشمرد ،ک ثمر آ  ،برقراری نظم اید آ در نظیام حقیوقی متعاقبی اا
جامع بیر نی است .در برابیر ،هیدف اصیلی ر یکردهیای کیارکردگرا در تفسییر حقیوقی،
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کارکرد اجتماعی اقتصادی است.
ب هر حا  ،بد آ ک در تألیفات حقو یا فلسیف حقیو اشیار شیود ،انسیجام نظیام
تفسیری ریشی در بیا ری فلسیفی دارد .فیلسیوفا م طی  ،در تشیخی

ضیابط صید ییک

گزار  ،قضی  ،با ر یا یک نظر ،ب مالکهایی دسیت میییازنید .دیری ی تیرین مالکیی کی
اندیشم دا برای تشخی

درستی یک گزار ب کیار بیرد انید ،ضیابط مطابقیت گیزار بیا

اقعیات بیر نی است ک ب «نظری مطابقت» مش ور است .ب ابراین نظری  ،ب گزار ای میی-

توا صفت «صاد » داد ک با اقعیات بیر نیی مطابقیت داشیت باشید .میثالا ایین گفتی کی
«گا ها علف میخورند» در صورتی صاد است ک در عالم اق ،نیز گا ها علف بخورند.
با این هم  ،این معیار ساد اما پایدار عقالنی در جایی ب کار میآید ک گزار ای مرتبط
با اقعیات بیر نی طرح شود .در خصیو اعتبارییات ،بی میالک دی یری نییز نییاز اسیت.
اعتباریات ،همانا از ج س حکم است حتی در موقعیتی ک قانو یا قاعید حقیوقی ،امیری
اعتباری را ب قالب خبری بیا میک د ،در حقیقت باز هیم گیزار ای دسیتوری اسیت .ب یابر
این هیچ اقعیت بیر نی ندارد ک بتوا بی «مطابقیت» پرداخیت .از ایین ر فیلسیوفا ذهین
برای دریافت صد حکم ،9نظری «انسیجام صید » را پیشی اد مطیرح نمودنید .مطیاب ایین
نظری  ،صد یک گزار حکمی ب مع ای انسجام هماه ی در برابیر ،کیذب حکیم بی

مع ای ناهماه ی حکم با دست ا نظامی از گزار های دی یر اسیت .هیر گیزار حکمیی،
عضوی از اعضای یک نظام مع ایی است با دی ر اعضای آ دست ا مرتبط است .برخیی
این ارتباط را از ج س استلزامهای م طقی 5میدان د برخی بر ایین با رنید کی هیر ییک از
اعضای دست ا از اعضای دی ر اسیت تا مییشیود؛ همچ یا کی در ییک دسیت ا ریاضیی،
قضایا را میتوا از یکدی ر است تا نمود .در هر صورت ،س جش صد گزار بیا آزمیود
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1 Coherence
2 Correspondence Theory
3 Prescriptive statement
4 Judgment
5 Logical Implication

انسجام آ گزار در دست ا مع ایی گزار های مرتبط ب دست میآید( .فتحییزاد : 33 ،
)3 - 3
انسجام ب مثاب ضابط صد  ،ب خوبی در تفسیر حقوقی کالسیک مش ود است مفسّیر

ابزاری است ک درستی یا نادرستی تفسیر دادرس را با آ بس جد (شیخ ب یایی،

.)9 : 9

این ابزار ج ب عی ی مکانیکی دارد هم ا را یکسا میبی د.
ابزارهای تفسیری این ر یکرد را ب شرح زیر میتوا بیا کرد:
الف) يکپارچگي تفسیر قوانین

یکی از نویس دگا حقوقی ،در تعریف تفسیر نظامم د اشار میک د ک بیارزترین پرتیو

هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسالمی رد قیاس با تفسیر کارگردگرا

کالسیک هم با استلزامهای م طقیی هیم اسیت تا احکیام از یکیدی ر در پیی دسیتیابی بی
حکمی است ک با دست ا نظام حقوقی هماه گ باشد .نظیام تفسییری کالسییک در پیی



تفسیر نظامم د قوانین  ،ب ر گرفتن از مقررات یک قانو برای تفسیر مقررات قیانو دی یر
است ( .)peczenick, 2008: 314باید این توضیح را اینگون تکامل بخشید کی اسیتفاد از
مقررات مفاهیم قانونی در تفسیر مقرر ای دی ر ،خوا مقرر هما قیانو باشید ییا قیانو
دی ر ،نمون ای از تفسیر نظامم د است .نظامم یدی تفسییر ،یژگییهیایی بییش از ایین دارد.
یژگیهایی ک هم ی در راستای «یکپارچ ی تفسیر قوانین» یا ب تعبیر برخی نویسی دگا ،
«تفسیر م طقی» است؛ همچو س جش یک میاد قیانونی بیا میواد پیشیین پسیین در نظیر
گرفتن جای ا ماد قانونی مورد تفسیر نظم مواد قانونی مجا ر در نظر گیرفتن سرفصیل
ماد مورد نظر.
با کا ش در تاریخ حقو در مییابیم ک در آغاز شکل گرفتن فقی امامیی  ،هیر حکیم،
فارغ از ارتباط تجانسی ک با دی ر احکام ابواب داشیت  ،م تشیر مییشید اسیت .اصیوالا
اجت اد ،ب مع ای فعالیت ذه ی پیچید برای است باط فر عات از م اب ،اصیلی ،نمیود چ یدانی
نداشت آنچ ب ع وا فقاهت ش اخت میشد ،صرفاا بیا ر ایات در خصو یک موضوع
بود اسیت (گرجیی .) 1 : 3 ،بی تیدریج بیا توسیع فقی امامیی  ،فق یا سیعی کردنید
ت اقضات ظاهری احکام را مرتف ،سازند .شیخ طوسیی یکیی از ان ییز هیای اصیلی خیود در
تألیف اثر ماندگار «المبسوط فی فقی االمامیی » را دفی ،طع ی مخیالفین فقی شییع نسیبت بی
ت اقضات احکام در فق امامی اعالم میک د .ایشا در مقدم «مبسوط» میینویسید« :همیوار
1 Systematic interpretation of statutes
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میش یدم ک مخالفین ما از جمل فقی ا (رقیب) اهل فر ع ،فق میا امامیی را تحقییر میی-
ک د کم میشمارند آ را ب کمبود ِ فر ع ناچیز بود مسائل ،نسبت میده د .ایشا
میگوی د ک ما اهل حشو ت اقض هستیم کسی ک قیاس اجت اد را نفی ک ید راهیی بی
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مسائل بسیار تفری ،اصو ندارد» (طوسی .) / : 92 ،همین تالش فکیری را بایید آغیاز
یکپارچ ی نظامم دی گسترد ر ش تفسیر در فق امامی دانست .کمکم ،ادبییات ر ش
تفسیر در هم ابواب فق ی همسا گردید .عال بر م اب ،مشترک اجت یاد ،مفیاهیم کلیی در
هم ابواب فق ی مف یومی یکسیا یافتی انید .میا

مالییت ،اشیاع  ،قیبض  ...در عبیادات،

معامالت جزائیات دقیقاا مف ومی یکسا دارد .اصو لفظی قواعد م طقی یکسانی نیز بیر
اجت اد تفسیر احکام حاکم گردید.
در حقو موضوع نیز این موضوع مش ود است .هر چ ید شیاخ هیای مختلیف حقیو ،
اصو تفسیری خا خود را دارند ب ع یوا نمونی  ،یکیی از اصیو کلیی تفسییر قیوانین
جزایی ،بست بود تفسیر است چ ین اصلی فقط در حقو جزا اعما مییشیود اثیری از
آ در حقو مدنی یا احکام تجاری قانو تجارت نیست .با این حیا  ،اسیتفاد از میالک
م اط احکام نیز مفاهیم ماهیات قانونی حقوقی در تفسیر قوانین دی یر پذیرفتی شید
الزامی است .حقوقدا کالسیک در ر یار یی با این تردید ک رابط مدیرعامل بیا شیرکت
چ ون است ،ب حقو مدنی بازگشت مینماید ی را کیلی مأذ میدانید کی اعمیا
ی خییار از حیید د اذ اختیییارات تفییویض شیید  ،لییذا غیرنافییذ اسییت؛ از اییین ر ک ی
«مدیرعامل شرکت در حد د اختیاراتی ک توسط هییأت میدیر بی ا تفیویض شید اسیت
.ا. .ت .).ایین
نمای د شرکت محسوب از طرف شرکت ح امضیا دارد( ».میاد 5
در حالی است ک اقعیتهای اقتصادی اجتماعی مدیرعامل را چ ین نظیار نمییک ید .در
دنیای تجارت ،مدیرعامل شرکت را ب ع وا نمای د زبیا شیرکت مییش اسی د تصیور
نمیک د ک مدیرعامل ب اسط رابط محد د سستی چو اذ  ،از طرف شیرکت مختیار
باشد چ بسا در پس پرد  ،اختیاراتش محد د باشد.
باید متذکر شد کی در غالیب میوارد ،نظیامم یدی تفسییر ،امیری م فیی ضیدارزش ییا
برخالف مصالح اجتماعی نیسیت .در اقی ،یکپیارچ ی تفسییر قیوانین نظیامم یدی تفسییر
موجب انسجام تفسیر قانو میشود؛ چرا ک هییچ قیانونی آ قیدر کامیل نیسیت کی همی
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مفاهیم مشکوک م در در خود را توضیح دهد .از دی ر سو ،اگیر مفسیر قیانو  ،خیود بی
تشریح این مفاهیم بپردازد ،تفسیر حقوقی دچار تششت ،بینظمی شخصی شد میشود.



ب) ماهیتشناسي

ن اهی فلسفی ب علم است ک برترین علمیترین نظری علمی آ اسیت کی ماهییت ذاتیی
پدید را توصیف میک د .لذا مدار بحث علمی بر ش اخت ذات پدید مج یو شیکل میی-
گیرد .پوپر ،با ر ب برتری ش اخت ذات را ذاتبا ری یا ذاتییگیری میینامید .ی پیس از
توصیف ذاتیگری ب ع وا میراث اندیش گالیل این با ر ک در پس پرد ظواهر حقیقتی
ن فت است «صورتی در زیر دارد آنچ در باالستی» ،ب نقد آ پرداختی شید اسیت .بایید

هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسالمی رد قیاس با تفسیر کارگردگرا

ماهیتش اسی بارزترین تالش مفسر حقوقی برای حف ب هم پیوست ی یکپیارچ ی
نظام حقوقی انسجام تفسیر ب مثاب هدف اصلی تفسیر کالسیک است .امیا خیود ریشی در

توج داشت ک ن ا پوپری ب ذاتبا ری ،در قلمر فلسف علوم تجربی طیرح طیرد میی-
شود استفاد از این ع وا برای توصیف مب ای فلسفی ماهیتش اسی صحیح یا دست کیم،
م اسب نیست .با این هم ر یکرد کالسیک تفسیری ،قواعد حاکم بر اعتباریات را با قواعید
عمومی حاکم بر ج ا ماد نزدیک میک د .پس بیدلیل نیست کی مب یای عقلیی ماهییت-
ش اسی را در اندیش ذات با ر ب ا ن اد باش د( .پوپر) 3 : 23 ،
در فق امامی  ،ماهیتش اسی موضوعات حقوقی ب نحو بسیار گسترد ای مش ود اسیت
تقریباا در ابتدای هر کتاب فق ی ،ماهیت موضوع بررسی مییشیود .چ انچی عالمی حلیی در
ابتدای باب اجار ابراز داشت است« :کتاب االجار  .فی فصو  :اال فی الماهی  .هی عقید
ثمرت نقل الم اف ،بعوض معلیوم ( »...حلیی .) 3 : 9 ،تأکیید بسییار ایشیا از آ ج یت
است ک فر عات مسائل هم ی م طب بر این ماهیت باشید لیذا شی اخت ماهییات را بیاب
ر د ب دانش حقو دانست اند( .جعفری ل ر دی)23 : 3 ،
از م ظر تاریخی ،در برخی ر ایات فق ی ،موضوعات احکام تعریف شد است .چ انچی
در باب م ر احادیث مختلفی از اماما معصوم (ع) ب تعریف م ر میپردازد فق ر ایی نیز

ب هما تعاریف یا اندکی بیشتر بس د میک د (مفید .) 4- 2 : 1 ،اما آغیازگر ماهییت-
ش اسی ب ع وا یک ابزار رکن نظام تفسییری شییخ طوسیی کتیاب «المبسیوط فی فقی

1 Coherence
2 Integrity
3 Essentialism
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االمی » است ،در حیالی کی در آثیار فق یی برجسیت پییش از مبسیوط بی نیدرت تعریفیی از
ماهیات حقوقی مطرح شد است (صد  1 ،؛ مفید ) 12 ،حتی در آثار دی یر شییخ
طوسی ،جست گریخت در آغاز مباحث فق ی تعیاریفی مطیرح اسیت ،در کتیاب مبسیوط،

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

اکثر ابواب فق ی با عباراتی از این دست آغاز میشود ک «فی حقیقة البیی« ،»،السیلم هیو أ
« ،»...الرهن فیی اللغیة  ...امیا الیرهن فیی الشیریع « ،»...المفلیس هیو « ،»...الحجیر هیو ،»...
«الحوالة عقد  ...الحوالیة مشیت مین تحوییل الحی « ،»...المسیاقا هیو أ « ،»...المزارعی
هو« ،»...الوصیة مشتقة من صی  ...مع یا « ،»...الودیعیة مشیتقة مین دع  .»...بیا ایین همی ،
شایست ذکر است ک هم تعیاریف مبسیوط ،ارتبیاطی بیا ماهییتش اسیی حقیوقی نیدارد؛ از
همین ج ت در برخی عقود ایقاعات مان د عقد دیع یا اییال

ظ یار ،بی تعرییف زبیانی

اکتفا شد است .عال بر این طرح بحث در برخی عقود مان ید اجیار
پیشی ا بد ماهیتش اسی صورت میگیرد.

کالیت بی سیبک

پس از شیخ طوسی نیز با آ ک فق امامی شدیداا تحت تأثیر آرا ی بود تیا جیایی کی
کمتر فقی ی ب خود جرأت مخالفت با نظرات شیخ را میداد اما شیو ماهیتشی اختی طیرح
شد ا در «المبسوط» ب طور جدی دنبا نشد .مثال ابنزهر حلبیی در برخیی ابیواب فق یی
همچو شفع  ،رهن ،حجر ،تفلیس مضارب ب ماهیتش اسی عمل حقیوقی مییپیردازد امیا
در سییایر عقییود از اییین شیییو ر برگردانیید اسییت (حلبیی) 22 ، 5 ، 91 ، 9 : 15 ،؛
همچ ا ک در کتاب «سرائر» ابنادریس ،ماهیتش اسی کمرنگتر میشود.
پس از این ،در کتاب شرای ،االسالم در بیشتر ابواب فق ی ،ب صورت م سجم نظیام-
م د ،سخن با تعریف ماهیتش اسی اعما حقوقی آغیاز مییشیود .از ایین ج یت ،محقی
حلّی ،راه شای فقی ا پسین متأخر در اسیتفاد از ایین ابیزار قدرتم ید حقیوقی م طقیی
برای حف انسجام نظام فق ی است .اما عالمی حلّیی ماهییتش اسیی را بی بیاالترین سیطوح
تحلیلی میرساند .در کتاب شرای،االسیالم ،بیا آ کی اکثیر ابیواب فق یی بیا تعرییف عمیل
حقوقی آغاز میشود اما ب ابر تلقی مرسوم ،در برخیی میوارد الفیاع عقیود از ماهییت عقیود
تفکیک نمیشود .مثالا محق حلی در بحث بی ،میفرماید« :عقد (بیی )،لفظیی اسیت کی بیر
انتقا ملک از مالک ب شخ دی ری ب عوض معلیوم داللیت میینمایید» (محقی حلیی،
 )1/ : 53اما عالم حلی در کتاب تذکر الفق ا بحث را با ع وا «ماهیت بی »،آغیاز میی-
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نماید در ماهیت بی ،بیا میدارد ک «بی ،،انتقا عین مملوک است از شخصی بی شیخ

دی ر در مقابل عوض مشخ

شد با تراضی» .سپس آثار این ماهییتش اسیی را بییا میی-

دارد« :پس انتقا م یاف ،بیی ،نیسیت» .پیس از ایین در فصیل جداگانی ای بی طیرح بحیث در
خصو الفاع بی ،میپردازد( .عالم حلی)5/ 1 : 1 ،
اصو حقوقی را مفاهیمی کلی میدان د ک بازگوک د ارزشها معیارهای حیاکم بیر
یک نظام حقوقی است؛ اموری ک م شأ احکام جزئیتر است

جدا عمومی آ را میی-

پذیرد ،لذا نیازی ب اثبات آن ا احساس نیست (بوالنژ  .)19 : 12 ،گفت اند ک ایین اصیو ،
از ذات عدالتجوی انسا بُن میگیرد در حصار نظام حقوقی خاصی محبوس نمییشیود.
چ  ،این اصو کلی ،از حدتی جوهرین در تفکر حقیوقی خبیر مییدهید؛ همی نظیامهیای
حقوقی با جود گون گونی تکثّر خود ،در چ د اصل اصیل مشترک هست د .بدی سیا ایین

هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسالمی رد قیاس با تفسیر کارگردگرا

) حاکمیت اصول حقوقي



اصو  ،تبدیل مجدد کثرت ب حدت را سبب میشوند( .جعفریتبار) 4 : 33 ،
چ ین برداشتی از اصو حقوقی ،اگر ن وییم موجب محو شد آ میشود ،دایر آ را
بسیار ت گ میک د .گویی این ن رش بی اصیو حقیوقی کیاربرد آ در تفسییر حقیوقی،
ال امی از «نظری حقیوقی محیض» کِلسین اسیت .در نظیام حقیوقی کِلسین کی سلسیل ای از
ه جارهاست هر ه جار جزئی از ه جاری کلیتر م شعب میشود ،ه جار ب یادین اصیلی،
ب راستی چ د اصل حقوقی را میتوا نام بیرد کی
یک فرض علمی غیر قابل اثبات ،اما همیش موجود است.
هم نظامهای حقوقی بر آ اتفا نظر دارند؟ اصولی کی گمیا مییک ییم همی مییپذیرنید،
ان شتشمار است .بسیار از اصولی ک ر زی ذاتیاا تغییرناپیذیر انسیانی بی نظیر مییرسیید

امر ز در موض ،تردید حتی انکار است .عدالت ،اگر در عمل ،ب دست نیامید باشید امیا
بر سر زبا  ،آرمانی مشترک بود است .حا آ ک در ض ،ک ونی حتیی بی ع یوا آرمیا
نظام حقوقی در معرض تردید است .آیا یک لیبرا ک با ر دارد عرضی تقاضیا م جیر بی
کارآمدی خواهد شد هدف حقو نیز جز کارآمیدی نیسیت ،سی گ ب یای حقیو را بیر
«عدالت» مین د؟
ب نظر میرسد اصل حقوقی ،ماهیتی جیدا از سیایر قواعید نیدارد .بی بییا دی یر ،اصیل
حقوقی ،صرفاا قاعد ای کلی است ک گر هی از ر ابط حقیوقی را در بیر مییگییرد م بی،
چ دین قاعد جزئی است (کاتوزیا )2 4/ : 35 ،؛ خوا این اصل ناشی از توافقی پ یا
در تاریخ حقو باشد خوا از استقرا در احکام جزئی ب دست آید.
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در فق

حقو ایرا  ،اصو حقوقی را میتوا اینگون دست ب دی کرد :قواعد فقی ییا

اصو حقوقی ب مع ای خا آ  ،اصو قواعد م طقی اصو عملی .
اصو حقوقی یا قواعد فق  ،قواعدی ماهوی عمدتاا مبت ی بر متن میباش د .مان د اصیل

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

لز م قراردادی ک مست د ب آی شریف «ا فوا بالعقود» (مائد  ) ،سایر ادل فقیاهتی میاد
 4قانو مدنی است .مثا دی ر در این خصو  ،اصل تضام ی بود مسی ولیت صیاحبا
امضا در اس اد تجاری است ک مست د ب ماد  94قانو تجارت میباشید .در برخیی میوارد
نیز این اصو

قواعد ،از استقرا در مجموع احکام ،یا از تواف ضم یِ مفسّیرا در طیو

تاریخ حقو ب دست میآید؛ همچو اصیل تجرییدیبیود ِ اسی اد تجیاری .برخیی اصیو
حقوقی نیز محصوالت ماهوی در پی دارد ،گرچ ب خودی خود قواعدی عقلیی انتزاعیی
هست د؛ مان د قاعد «من ل الغ م فعلی الغرم».
باید توضییح داد بسییاری بیر آن ید کی قواعید فق یی بییش از آ کی نقیش تفسییری
است باطی داشت باش د ،خود احکام مسائلی کلی هست د (سیبحانی تبرییزی. ) /9 : 9 9 ،
با جود این ک نمیتوا این سخن را انکار کرد ،باید توضییح داد کی ایین قواعید فق یی
احکام کلی ،چ ارچوبی برای تفسیر متو قانونی پرد برداشتن از اب یام احکیام جزئییتیر
فراهم میک د .ب ع وا مثا  ،اصل لز م قراردادی ،قاعد ای فق ی محسوب میشود ییک
ابزار است باطی نیست ،اما ه ام تردید در فوریّت ییا د ام خییار تیبعّض صیفق  ،مفسّیر را بی
فوریّت خیار ره مو میک د.
پار ای از اصو قواعد م طقی فلسفی ،در تفسیر حقیوقی کیاربرد فیرا ا دارنید امیا
اصو حقوقی ب مع ای مصطلح نیست د .از این دست ،میتوا ب قاعید «محیا بیود اعیاد
معد م» اشار کرد ک در اصل ،اندیش ای فلسفی است .آغاز طرح این قاعد مربوط ب یک
اختالف کالمی در خصو معاد جسمانی ر حیانی اسیت .عید ای از اسیتداللیا معتقید
بودند ک در رستاخیز ،ر ح جسم از بین رفت  ،مجدداا باز مییگیردد مشی ور اهیل کیالم
چ ین با ر داشت د ک پس از مرگ ،ر ح ،پایدار جسم ،نیابود مییشیود در ر ز اپسیین
جسم اعاد میشود (جوادی آملیی .)9 /5 : 32 ،میردا فلسیف در برابیر چ یین تفکراتیی
ایستادند این قاعد فلسفی را ب یاد ن ادند( .مط ری) 9 : 34 ،
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« .إعما المسألة األُصولیة من قبیل االست باط ،بخالف القاعد الفق یة فا ّ إعمال ا من قبیل التطبی »

محا بود اسقاط مالم یجب ،همچ یین محیا بیود جمی ،ضیدّین نییز از ایین دسیت
قواعد است .چ ین قواعدی درست بر خالف قواعد اصو حقوقی ک اسیتث اپذیر بیود را
یکی از ا صاف ذاتی قاعد میدان د ،اموری فلسفی ریاضی ار است ک با یک بار نقیض

قر

هجری در حوز نجیف ،ییافتن اسیتدال هیای عرفیی عیاری از پیچییدگیهیای

فلسفی ،چ انچ بتوا ع وا فلسفی بر آ ن اد ،دشوار بود است.
دست دی ری از اصو

قواعد میورد اسیتفاد در تفسییر حقیوقی اسیت باط فق یی کی

بومیتر از د دست فو است ،اصو عملی میباشد .تا جیایی کی کیا ش میا ییاری داد در
سایر نظامهای حقوقی ،چ ین ابزاری با گستردگی فقی حقیو اییرا میورد اسیتفاد قیرار
نمیگیرد؛ هر چ د استصحاب برائت ب مثاب پرکاربردترین اصو عملی  ،قواعدی م طقیی

هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسالمی رد قیاس با تفسیر کارگردگرا

شد  ،اعتبار قاعد برای همیش از بین میر د .بیا ایین صیف ،هرچی اسیتدال هیای فق یی
گسترد تر عمی تر میشود ،ب ر گیری از این قواعد نیز افز مییشیود؛ تیا جیایی کی در



عقلی هست د ک در مف وم بسیط ابتدائی ،مورد استفاد سایر نظامهای حقوقی قرار می-
گیرند .مجموع این اصو را در یک مع ای عام با نام «اصو حقوقی» میش اسیم.

از م ظر تفسییریِ صِیرف ،اصیو حقیوقی موجیب نظیم بخشیید تفسییر چ یارچوب
م سیجمی
بخشید ب فعالیت ذه ی مفسّر میشود .ایین اصیو همچ یین چیی ش مشیخ
دارند؛ آنچ ا ک هر گا یکی از اصو عملی ،پا جا پای قواعد فق یی مییگیذارد ،فق یا بیا
تیزبی ی جابجایی آ را زیر نظر میگیرند .نمون آشیکارآ  ،مباحیث بسییار عمیی جیدّی
است ک دربار ماهیت نقش تفسیری استصحاب در گرفت است .این ک استصحاب امیار
است یا اصل عملی ،این ک آیا استصحاب قاعید فق یی اسیت ییا اصیل عملیی ،موضیوع
مباحثی چالشی عمی در فق اصو فق بود است.
د) قیاس حقوقي

قیاس حقوقی را ب «انتساب حکم احد ب د موضوع متفا ت بی دلییل اشیتراک آ د
در امری جام »،تعریف کرد اند (غزالی ،بیتا .) 3 :این تعریف ب نیکویی نشیا مییدهید
ک قیاس ،یک «ر ش» اجت یادی اسیت نی «م بی »،احکیام (سییمایی صیراف- 12 : 4 ،
) 11؛ ر شی ک مبت ی بر اندیش خودبسی دگی ییا لیز م خودبسی د پ داشیتنِ نظیام حقیوقی

 .فق یا متقدم امامی غالب فق ای بزرگ پیش از اخباریا  ،استصحاب را ب ع وا حکم عقیل میورد پیذیرش قیرار
میدادند( .انصاری)59 / : 9 2 ،
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است .ب همین سبب ،چ اهل حدیث کی اهیل رأی را بی تفسییر شخصیی دیین میت م میی-
کردند ،چ شیعیا ک ع وا کلّیِ قیاس را ب دالیل تاریخی مذموم میشمارند ،ناگریز بی
قیاس قطعی ر ی آ ردند هر جا ک علت حکم ر شن قطعی باشد ،قیاس را جیایز میی-

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

شمارند (مظفر) 34/ : 15 ،؛ هر چ د قیاس ظ ّی ک بیش از قیاس قطعی راه شای تعییین
احکام بر موضوعات مج و (فرع) است ،را ب فق امامی ندارد در نظام حقوقی ایرا بی
دلیل اصل حاکمیت قوانین ر یکرد حقو موضوع  ،مورد اقبا فراگییر حقوقیدانا قیرار
ن رفت است .قیاس ب مثاب ر ش تفسیر ،یکی از ابزارها نمودهای انسجام تفسیری است.
 -2-1منبع تفسیر :متن

متنگرایی اصالت الفاع اشار ب است باط حکیم بیر اسیاس الفیاع قیانو دارد .در ایین
شیو  ،برترین م ب ،است باط حکم ،متن قانو است؛ چ  ،متن قانو  ،پ جیر ای بیرای تماشیا
درک اراد قانون ذار ب حساب میآید .در اق ،،هرچ ب غلظت متنگرایی در ییک نظیام
حقییوقی افییز د مییشییود ،ارادت بیشییتر مفسّیرا مجریییا قییانو بی اراد ی ظاهرشیید ی
قانون ذار را ب نمایش میگذارد .از همین ر  ،در آ دست از نظامهای تق ی ی ک قانون ذار
قدسیتر باشد ،نفوذ متنگرایی نیز ژرفتر اسیت .پیس بیی دلییل نیسیت کی گسیترد تیرین
مباحث اصو فق  ،ب متنش اسی اصو تفسیر لفظی میپردازد .در نظامهیای دموکراتییک
زمی ی نیز ،اصل تفکیک قوا موجب برتری اراد قانون ذار نسبت ب مجری قانو میشیود
از آنجا ک اراد قانون ذار عمدتاا در متن قانو جلو گر شید اسیت ،الجیرم مجیری قیانو
مجبور ب تفسیر «متن» خواهد شد .از این ر م تسکیو ،دادرسا را ب ع یوا سیخ و زبیا
قانو تعبیر مینمود ک جز مقررات قانو را ن بیا ن اجرا مییک ید .از نظیر ا  ،هیر چی
جم وریت در یک نظام سیاسی تقویت شود ،ر ش قضا ت یا هما تفسیر نیز ثابتتر میی-
شود (م تسکیو .) 32 : 23 ،در این ن ا  ،حقو هما قانو اسیت دادرس بیرای اعمیا
قاعد حقوقی صرفاا باید ب مجموع قوانین مصوب مراجع ک د(.الشریف) 3 : 32 ،
در این میا  ،نقش اصالت متن در تفسیر ،از حساسترین موضوعات فلسیفی متفکیرا
کالسیک ،مدر پستمدر ب شمار میر د .بست ب زا ی ن ا نسبت بی میتن ،مؤلیف
خوان یید  ،تعریییف مییا از «تفسیییر» ب ییایی ک ی در آ ب ی مییتن م ییدهیییم تغییییر میییک یید.
هرم وتیسی ی چو هانس گادامر« ،تفسیر» را مرادف «ف م» میدانید .از ن یا ا  ،هیر ف میی،
44

تفسیر است تفسیر ،شکل آشکار هرگونی ف میی اسیت ( .)Lepore, 1988: 307در ییک
ن ا افراطیتر از دید شالود شکنِ ژاک دریدا ،متن هم از مؤلیف اسیتقال دارد هیم از

خوان د

مفسّر .استقال متن یا دفاع از مت یّت در فلسف دریدا ،ب مع ای برتیری اصیالت

متن نیست .از دریچ ن ا پستمدر ی ،متن نیز مان د هم چیزهای دی ر صیرفاا موضیوع
قرائت است .ما هم چیز را تفسیر میک یم البت این تفسیر ،آنچ یا هیم ثمیر چشیمنیوازی

تعیّن عدم تکثّر مع ا باز میگشاید ( .اعظی) 1- 2 : 4 ،
شورشهای فلسفی هرم وتیک مدر
بین دادرسا

پستمدر در برابیر تقیدس اصیالت میتن ،در

حقوقدانا محبوبیت راهبری کمتری دارد .با فلسف نمیتیوا نظیم را برپیا

داشت .نقط اشتراک بیشتر تعاریف «تفسیر قانونی» ،موضوعیت متن است .از ن ا فیلسیوفا
حقو « ،تفسیر» «متن» از یکدی ر جدایی ندارند .برخیی تفسییر قیانونی را ایینگونی مع یا
کرد اند ک « :فعالیتی م طقی برای مع ا بخشید ب متو قیانونی اسیت» (.)Barak, 2005: 4

هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسالمی رد قیاس با تفسیر کارگردگرا

ندارد ب درک عی ی هیچ چیز نائل نمیشویم .پس ر یکیرد پسیتمیدر شیالود شیکن
دریدا متن را مورد پذیرش توج قرار نمیدهد ،بلک در را بی ر ی عیدم قطعییت عیدم



ر یکرد کالسیک در تفسیر حقوقی ،مف وم گسیترد تفسییر را بیر نمییتابید هیر چی ایین
ر یکرد خال تر باشد ،تفسیر در دایر بست تری عمل میک ید .عید ای معتقدنید کی اصیالا
تفسیر قانونی جایی چ ر مینماید ک قوانین موضوع مصادر دارای لفی مع یی جیود
داشت باشد از این ر قواعد قیوانین عرفیی قابلییت تفسییر ندارنید (دیلمیی.) : 3 ،
فره گ اژگا حقوقی آکسفورد هم تفسیر قانونی را چ ین مع ا مییک ید« :فرآی ید قضیایی
تعیین مع ای صحیح قوانین پارلما با توج ب اصو
)2003: 261-262

پیشفرضهای مشیخ

»Martin, ( .

در تفسیر فق ی ،بیشترین تمرکز بر الفاع کتاب س ت است تردیدی نیسیت کی میتن
از م ظر فق ا دریچ نمایش اراد شارع است .در مواردی کی فقی یا بی زمی ی میتن رجیوع
میک د نیز در پی رف ،اب ام از متن هست د ن رها کرد متن اصالتبخشیید بی فیرامتن
زمی  .ب طور مثا  ،در اختالف فقی یا پیرامیو میدلو «ال ضیرر» نظراتیی کی در میورد
ضعی یا تکلیفی بود حکم الضرر شید اسیت ،برخیی بی ایین اقعییت تیاریخی تمسیک
جست اند ک این حدیث از جانب حضرت رسیو ( ) در میوقعیتی صیادر شید کی ایشیا
دستور رف ،تسلط قل ،ما سمر ابن ج دب را دادند .ب ابر ایین ه یام صید ر ایین حکیم،

1 textuality
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مفاد آ مفید حکم ضعی بود است (مکارم شیرازی،

 . )91/ : 9همچ ین برخی فق یا

معتقدند ن ی در حدیث الضرر ،ن ی حکومتی است ن ن ی ال یی؛ بیدین مع یا کی حضیرت
رسو ( ) در مقام رسالت خویش از اضیرار ن یی نفرمیود بلکی در مقیام قضیا ت رفی،

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

تراف ،بین سمر ابن ج دب مرد انصاری حکم ب تفو
(خمی ی ،بیتا)55/ :

برتری الضرر بیر تسیلیط دادنید.

همچ ین صاحب مفتاحالکرام در تبیین مع ی مفلّیس ،پیس از بررسیی لغیوی ،بی عیرف

تاریخی مراجع نمود این حدیث نبوی را شاهد آ رد ک ایشا ب مردم فرمود« :آییا میی-
دانید چ کسی مفلّس است؟ گفت د :ای پیامآ ر خدا ،مفلّس در نزد ما کسی است ک درهم
کاالیی ندارد( .»...عاملی/ 2 : 9 4 ،

)

در حقو پوزیتیوستی نیز اثباتگرایا معتقدند ک قیانو مشیر عیت خیود را از اقتیدار
مشر ع مق ن دریافت میک د لذا مفاد آ باید هما گون تفسیر شود ک قانون یذار انتظیار
تفسیر آ را داشت است مفسّر در تفسیر میتن قیانو بایید بی مع یایی مراجعی ک ید کی در
ه ییام ضیی ،قییانو ادراک میییشیید اسییت ( .)Boyce, 1998: 925بییر همییین اسییاس،
«م شأگرایی» ب یکی از ر یکردهای مورد توج در تفسییر قضیایی خصوصیاا تفسییر قیانو
اساسی تبدیل شد است .در ادبییات حقیوقی ،م شیأگرایی بی ع یوا یکیی از ر یکردهیای
تفسیر قانو اساسی عمدتاا در حوز حقو اساسی آمریکا مطیرح اسیت .بیا ایین همی  ،از
لحاع مف ومی اشکالی ندارد ک از آ ب ع وا یک گرایش در تفسیر حقوقی ب یر ببیریم.
م شأگرایی در بُعد اثبیاتی مبییّن آ اسیت کی مع یای قیانو آ چییزی اسیت کی در زمیا
تصویب قانو برای آ تثبیت شد است (اصل تثبییت) ،از سیوی دی یر در بُعید ه جیاری
توصی میک د ک قانو باید مطاب با هما مف ومی ک در زما تصویب از آ درک میی-
شد است تفسیر شود( .اصل محد دیت).)solum, 2013: 456( .

55

« .البدّ من تقدیم أمرین ل ما دخل تام فی ف م مع ى هذ الر ایات  ...الثانی :ال یخفى علیى ال یاظر فیی ر اییات البیاب
ر د قول «ال ضرر ال ضرار» ذیل قضیة سمر  ،ظاهر غیر احد م ا ر د مستقال أیضا ،لکن اإلنصاف أن ظ یور
بد ی یز بالتأمل»

2 Originalism

 -2مقايسه رويکرد تفسیري فقه اسالمي با تفسیر کارکردگرا

آنچ در گفتار پیشین در خصو ر یکرد اراد گیرا مطیرح شید ،بییش از پیرداختن بی
نتایج عملی تفسیر ،دغدغ احراز اراد قانو گیذار را داشیت .در برابیر ایین ن یا تفسییری،

ناق

قانو گذار نمود قانو باید با ابزار تفسیر پویا ،ب خدمت اجتماع بپردازد.
در ر یکرد اراد گرای کالسیک ب تفسیر حقیوقی ،حقیو ییک دانیش مسیتقل اسیت.

اهداف حقو ابزارهای دستیابی ب حقو در خود حقیو قابیل دسیتیابی اسیت .از همیین
ر  ،تالش مفسّرا کالسیک حقو برای تبدیل حقو ب یک نظام م طقیی م سیجم چونیا

هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسالمی رد قیاس با تفسیر کارگردگرا

ر یکردهییایی مطییرح مییورد نظییر بییود اسییت کی هییدف تفسیییر را بیییش از اجییرای اراد
قانون ذار ،سودم دی برای اجتماع یا عدالت برای مستضعفا یا نتایج نیکوی دی یر در نظیر
میگیرد .در چشم طرفدارا  ،ر یکردهای نتیج گرا ،حقو را نباید محد د مقیّد بی اراد



ریاضیات قابل درک است .اما د دست از دالیل موجب تلطیف یا ر ی ردانی از این ن ا
شد .از سویی ،ت اقضها نارساییهای قوانین نارسیایی ذاتییِ ن یا لفی گیرا در دریافیت
اراد شارع ،مشر عیت لف گرایی را ب چالش میکشید .این ن ا  ،معطوف بی نقید در نییِ
لف گرایی است .از دی ر سو ،برخیی اقعییتهیای بیر نیی هیم مشیر عیت لفی گراییی را
شدیداا زیر سوا برد .اعتبار شیو های تفسیری پوزیتیویسیتی در حقیو  ،ه یامی بیا چیالش
بیر نیِ جدّی مواج شد ک پس از شکست آلما در ج گ ج انی د م ،نوبت بی محاکمی
مس وال حکومت فاشیستی هیتلر رسید دفاع بسیاری از ایشیا در در دادگیا نیورنبرگ
دادگا های آلما این عبارت پوزیتیویستی بود ک «قانو قیانو اسیت»!؛ دفیاعی کی اعتبیار
پوزیتیویسمِ محض تقلیل «حقو » ب «قانو » را زیر سوا برد موجب پیذیرش ایین ایید
شد ک اصو حقوقی عام مشترک بین هم انسا هیا ،جزئیی از حقیو اسیت ( الشیریف،
،
هما  99- 9 ،ب نقل از پرلما  ،معقو نامعقو در حقو  ،آرشیو فلسف حقو ،
ص ).9 -9
این دالیل هم اعتبار م ب ،تفسییر اراد گیرا یع یی قیانو را محید د مییک ید هیم ن یا
م طقیِ انسجامگرا را زیر سوا میبرد .در نتیج  ،حقو ن ب ع وا یک نظام مستقلِ در -
زا ،بلک ب ع وا یک ابزار مطرح مییشیود .البتی تضیعیف مف یوم قیانو در گیرایشهیای
جدید ،ب مع ی بازگشت ب نظریات حقو طبیعی ب مف وم پیش از عصر جدیید نیسیت .در
ج بش ضد تحققیِ جدید ،ب جای ک ار ن اد یکبار قانو گرایی ک موجب ناام ی حقوقی
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است ،قاضی را موظف مختار دانست د ک پا را از قیاس صوری جمود بر الفاع فراتر ن د
ب راهکارهای عادالن یا کارآمد برای اجتماع برسد.
ن ا های نتیج گرا را میتوا در د دست تقسیم کرد؛ یک دست از ن ا هیای نتیجی گیرا

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

بیشییتر ج بی ر ششی اختی دارد اهییداف مختلفییی از عییدالت اجتمییاعی تییا اهییداف صییرف اا
اقتصادی را در بر میگیرد ،ک ب آ «تحقی علمی آزاد» گفت انید .در مقابیل ،ن یا نتیجی -
گرای دی ر ،ن ا عملگرایان ب حقو است ک ریش در فلسف

ج یا بی یی پراگماتییک

دارد؛ بدین مع ا ک این ر یکرد صرفاا ناشی از تأمالت ر شش اختی در حقو نیست ،بلکی
متأثر از ن رشهای کال فلسفی است ک بر ز آ در حقو  ،پراگماتیسم حقوقی ب طور
خا  ،تحلیل اقتصادی حقو است .در این مقال بیشتر بر ن ا اخیر تمرکز شد است.
 -1-2زمینه فلسفي رويکرد تفسیري پراگماتیک

پراگماتیسم یا فلسف اصالت عمل ،پیارادایمی اسیت کی غالبیاا بیا نیام آمریکیای معاصیر
عجین شد است .ا لین بار ،چارلز ساندرز پیرس اژ پراگماتیسم را در مع ای ش اخت شید
فعلی ب کار برد معر فشد ِ آ مدیو آثار یلیام جیمز خصوصا سخ رانیهیا کتیاب
«پراگماتیسم» است .اما شر ع اندیش پراگماتیستی از این زما آغاز نمیشیود .اندیشی هیای
تجرب گرا ریش های این پارادایم فکری را شکل داد اند .در این میا  ،ب طور خا باید از
اندیش شکاکان  ،تجرب گرا ابزارگرای هیوم ب ع وا یکیی از ارکیا پراگماتیسیم فلسیفی
یاد کرد.
پراگماتیسم ،دیدگاهی است ک فیارغ از آغیاز ذات اشییا بی دسیت آ رد نتیایج
اقعیتهای عملی آ چیز میاندیشد؛ اندیش ج ا بی یِ درست آ اسیت کی سیودم دی
دارد .)Stanford Encyclopedia of Philosophy, pragmatism(.از این تعریف میتیوا
تأثیر گسترد پراگماتیسم بر هم علیوم اجتمیاعی را درک کیرد .در عرصی حقیو نییز در
آغازین سا های قر بیستم ،اندیش هیای اقی،گرایانی در پیی آ  ،تیأمالت پراگماتیسیتی
جوال دادند .جا دیویی در مقیاالت خیود رئالیسیم حقیوقی پراگماتیسیم را پیونید زد
طلوع پارادایمی نوین در فلسف حقو را نوید داد ( .)Dewey, 1905: 324با این حا  ،ایین
آثار اندیش ها ب صبح کیاذب مییمانید؛ چی  ،پیس از ج یگ ج یانی د م هیم در عرصی
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 .پیش از این ،اژ پراگماتیسم ن ب ع وا یک ر ش یا یک مکتب بلک ب ع وا قواعید مبت یی بیر تجربی در حیوز
اخال  ،توسط کانت ب کار برد شد بود ر.ک( .خاتمی)43 : 3 ،

2 empiricist

فلسفی ،پراگماتیسم فر غی نداشت هیم در صیح اندیشی رزی حقیوقی ،اقی،گراییی
پراگماتیسم ر ب افو ن اد جای خیود را بی پوزیتیویسیم حقیوقی «مکتیب فرآی یدهای
ی اچ.ا .ای هارت ساکس سپرد .اما در ده  11 21میالدی ،میو
دادرسی» ب پرچمدار ِ

سپس در ده  ،31ب دست ن وپراگماتیستهای حقوقی همچیو مارتیامی و ،تومیاس گیری،
دانیل فاربر ،فیلیپ فری کی ،ریچارد پوزنر دی را پی یری شید( .کییوانفر- 93 : 32 ،
) 94
ب هر حا  ،تردیدی نیست ک معرفتش اسی فلسف علمی حقوقدا مسیتقیماا بیر شییو
تفسیری ی اثر دارد .برای نمون  ،فیلسوف حقوقدانی ک ج ا را پیچید تر از آ میبی د
ک بتوا قوانین حاکم بر آ ماهیت امور آ را ب تسخیر ش اخت درآ رد ،طبعیاا ماهییت-

هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسالمی رد قیاس با تفسیر کارگردگرا

اصلی تفکرات اق،گرایان نتیج گرا ب ج بش درآمید .در فلسیف نیوین آمریکیا ،ریچیارد
ر رتی ب احیای پراگماتیسیم پرداخیت در حقیو  ،توسیط «مطالعیات انتقیادی حقیو »



ش اسیِ ن ادهای حقیوقی را نییز امیری عبیث مییپ یدارد .ب یابر ایین ،تغیییر پیارادایم فکیری
فیلسوفا حقو در مغربزمیین آثیار ب ییادین شی رفی در شییو اسیتدال حقیوقی ر ش
تفسیری ایشا داشت

دارد.

 -1-2عناصر تفسیري رويکرد پراگماتیک
الف) فقدان جزمیت در استدالل حقوقي

همچ ا ک پیش از این اشار شد ،هدف م ط کالسیک حقو  ،تمایز ن یا صیواب از
ناصواب است .استوارت شی لد بر آ است ک یکی از خصوصیات بارز فراگییر اندیشی
س تی حقو  ،هوشیاری نسبت ب تعارض دیدگا هاست .ی بیا میدارد ک « :حقوقیدانا
کال با ر نمیک د ک ایشا با پذیرش تعلیم دید یک دیدگا خا نسیبت بی ج یا ،
خود را ب زحمت انداخت اند .ایشا ب سادگی میاندیش د ک تمری یات حقیوقی اساتیدشیا
ب ایشا شیو م طقی فکر کرد را آموختی اسیت .در ایین ج یا پیچیید  ،آن یا ابزارهیایی
فکییری دارنیید تییا بییر اسییاس ماهیییتش اسییی ،مسییأل یییا همی مسییائل فکییری را حییل ک یید»
( .)Scheingold, 1974: 161اما از ن ا پراگماتیستها هم ر یکردها ،حتی آن ا ک کامال
در برابر هم صف میکشیدند میتوان ید درسیت باشی د .بی اصیطالح نویسی دگا خیارجی،
پراگماتیسم حقوقی« ،ر یکردگرا» است.

1 perspectival

55



ب همین خاطر پراگماتیستهای حقوقی همچو دانیل فوربر ،توماس گیری ،مارگیارت
رادین ریچارد پوزنر بر این با رند کی دیوارهیای ر یکیرد سی تی کالسییک نسیبت بی
استدال قضایی شدیداا ترک برداشت است .ایشا معتقدند ک ن ا کالسییکِ بییش از حید

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

قانو مدار ،ب طرز ساد لوحان ای م طقی مبت ی بر سو برداشیتهیایی از ن ادهیای حقیوقی
است ( .)butler, 2002: 237در برابر ،حقو بیشتر از آ کی فق یا حقوقیدانا کالسییک
تصور میک د نام ظم ،ب همریخت

سیاسی کمتر م طقی ب یادی است ( .)Ibid: 243.ب

همین دلیل ،پراگماتیسم تأثیری انقالبی فراگیر بر م ط

تفسیر حقوقی دارد .معتقدیم ک

تأثیر پراگماتیسم بر ر ش تفسیر حقوقی ب مراتیب بییش از محتیوای میاهوی نظیام حقیوقی
است.
ب) قیاسگريزي

پراگماتیسم حقوقی ،قیاس صوری در حقیو را بیی ارزش مییدانید در برابیر ،رقییب
دیرآش ای آ یع ی استقرا را ب ع وا ابزار اصلی اندیش حقوقی معرفی مییک ید .در حیالی
ک در م ط کالسیک حقوقی ،کبرای قیاس امری پیشیی ی کلیی اسیت حقوقیدا بایید
تالش ک د ک نظراتش هماه گ با این مقدمات کلی باشد ،ابزارگرایا توصی مییک ید در
جست جوی اثرات احتمالی یک رأی ظرفیتهای یک ن یاد حقیوقی باشییم .ایین ن یا
ابزارگرایان  ،گرایش ب پیش آی ید دارد ( .)Rosenfeld, 1996: 98بی ع یوا نمونی  ،در
یک اختالف قراردادی ،قاضی کالسیک با استفاد از احکام کلیی قیانونی ر یی قضیایی،
حقو تع داتی ک برای طرفین مشخ شد اسیت را تحلییل میینمایید بیر ایین میدار
حکم مربوط ب آ اختالف را صادر میک د .در برابر ،قاضی پراگماتیست با جیود احتیرام
ب قانو  ،ب آثار این م اقش قراردادی در آی د نظر میافک د .بیرای دریافیت ایین کی ییک
رأی چ آثاری میتواند داشت باشد باید ب ابزارهای تجربی دسیت یازیید .گیرایش بی م طی
تجربی ب این مع است ک برای قاضیی پراگماتیسیت ،مجموعی ای از دالییل نیوین ،معتبیر
قابل اعما است .قاضی پراگماتیست مجاز ب استفاد از اطالعاتی غیرحقیوقی تجربیی ،از
قبیل اطالعات جامع ش اختی یا اقتصادی است تا بتواند بر پای آ پر ند ای م حصر بی فیرد
در اختیار داشت باشد .ب ابر این ب جای تکی بر ا لویت هماه ی بیا قیانو  ،ر یی قضیایی
اصو کلی حقوقی ،نتایج تفسیر را ترجیح میدهد)posner, 1995: 252( .
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ب همین خاطر ،اصالت تجرب در پراگماتیسم ب ا مییرسید .در پراگماتیسیم فلسیفی،
پیِرس تجرب گراییِ هیوم را بازتولید نمود .اصلیترین ایرادهای پراگماتیستهای حقوقی بی

ر یکرد کالسیک صورتگرا ،ایرادِ ناکارآمد بود قیاس م طقی است .از م ظر توصیفی،
این با ر ک میتوا از اصو برتر مقدمات کلی ،نتایجی صیحیح بی دسیت آ رد میرد د
است ( .)Cotter, 1996: 2085در نظام ارزشی پراگماتیسم ،درستی ب مع ای مفیید بیود

فاید است .همچ ا ک تحلیل اقتصادی حقو ک ذاتیاا ر یکیردی پراگماتیسیتی مییباشید،
مشر عیت ر ش تجربی خود را از پراگماتیسیم بی دسیت آ رد اسیتKreke’, 2004: ( .

)422
ج) زمینهگرايي

ب طور کلی ،پراگماتیسم ب راهکارهای لفظی ب ایی نمیدهد .یکی از ا صیاف اساسیی

هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسالمی رد قیاس با تفسیر کارگردگرا

ب کار آمد است .پس هیچ اصل کلی پیشی ی نمیتواند ،امیر درسیتی را در آی ید تضیمین
ک د .اما مشاهد تجرب  ،اطمی ا میدهد ک چ ب کار میآید چ چییزی م میل بیی-



پراگماتیسم حقوقی ،همین زمی گرایی توجی بی فیرامتن اسیت .از دریچی ایین ر یکیرد،
م اقش های حقوقی ،ت ا با ع ایت ب زمی خا خود قابل درک هست د .پوزنر بیا تأکیید بیر
این ک جود یک زمی خا

امری اجت اب ناپذیر است ،توضییح مییدهید کی (« :زمی ی -

گرایی) دست ا فلسف انتزاعی را از کار عملی حکومت بر زندگیها جامع مرخ

میی-

نماید»)Posner, ibid: 463(.
در حقو آمریکا ،زمی ی گراییی پراگماتیسیم حقیوقی بی ب تیرین نحیو در آرای قاضیی
هولمز مش ود است .هیولمز بیرای نشیا داد مفیاهیم انتزاعیی مطلی حقیوقی ،از تحلییل
تاریخی استفاد کرد است؛ زیرا این مفاهیم از نیازهیای مشیر ط مربیوط بی زمی ی ناشیی
شد اند )Tamanaha, 1996: 315(.در اق ،،مفاهیم قانونی م در در یک متن قانونی ییا
فتوای فق ی ،مربوط ب زمی بافتار آ متن است ن خود متن .مدعای اصلی زمی ی گراییا
م حصر ب فرد اقی،
چ ین است ک هم فتا ای فق ی آرای قضایی در یک زمی خا
میشود ک آ زمی  ،موضوعات احکام بعدی را شکل میدهد؛ ب نحوی ک اگر حکمی
را فارغ از زمی آ ببی یم ،حکمی ضعیف م حرف ب نظر خواهد آمد .پس مفاهیم مزبیور

ه امی ک در م اقشات مختلف ب کار میر د محل تردید است .ب همین خیاطر گیرایش-

1 Contextualism
2 context
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های متنگرایان  ،ر یکرد س ّتی مطلوبیت ندارد ر یکردی ک بر زمی تکی بیشیتری میی-
ک د  -همچو پراگماتیسم حقوقی -مطلوبتر برتر ب نظر میآید) Butler, ibid: 241( .
د) ماهیتگريزي

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

پیش از این اشار شد ک یکی از ابزارهای تفسییر نظیامم ید کالسییک ،ماهییتش اسیی
است .پراگماتیسم ب طور کلی با ش اخت ماهیات در علوم مخالف است .از ایین ن یا  ،کیار
علم این نیست ک ماهیت اشیا را ب ما بش اساند بلک عبارت از این است ک سایل تیأثیر
تصرف در آن ا را ب دست بدهد آن ا را با نیازهای ما سازگار مواف سیازد .بیدین قیرار،
حقیقت در این فلسف ب نحوی تصور شد ک مغایر است با آنچی فالسیف متعیارف دربیار
آ میاندیشیدند( .فولکی ) 51 : 11 ،
شاید این ن ا مستقیماا در حقو مؤثر نباشد یا ب نظر بیاید ک این ،موضیوعی معرفیت-
ش اسان است ارتباط علمی با ر ش تفسیر در حقو ندارد ،اما اقعییت ایین اسیت کی در
حقو نیز پراگماتیستها خود را مقیّد ب ماهییات حقیوقی نمییدان ید .شیاید بی ایین قضیی
تصریح نک د ،اما از آنجا ک ماهیتش اسی ،در حقو  ،مبت ی بر فیرض خودبسی دگی نظیام
حقوقی است پراگماتیستهای حقوقی معتقدند ک دادرس در تفسیر قضیایی مییتوانید از
نتایج داد های سایر علیوم همچیو جامعی ش اسیی ،ر ا ش اسیی ،اقتصیاد  ...ب یر ببیرد
( ،)Posner, ibid: 252پس پایب دی زیادی ب ماهیت حقوقی موضوعات ندارند .باید توجی

داشت ک کمتوج ی افراطی بی ماهییت مفیاهیم پدیید هیای حقیوقی ،بی مع یای ازهیم-
گسیخت ی نظام حقوقی است کمتر کسی میتواند چ ین شیو ای را تأیید ک ید .سیخن در
ا لویت مصلحت اجتماعی نسبت ب ماهیت حقوقی موضوعات است.

نتیجه

مقال حاضر پس از تبیین مف ومی ر یکرد تفسیری ،ر یکردهای تفسیری را در د دست
کال اراد گرا کارکردگرا تقسیم نمود .فق اسالمی ر یکردی اراد گرا دارد .با این حا ،
عال بر آ ک هدف فق  ،دریافت اراد شارع است ،انسجام نظام تفسیری را نیز بی ع یوا
هدف اصلی خود در نظر دارد .انسجام تفسیر ب مع ای شیو ای است ک تا حد امکیا م جیر
ب نتیج احد در یک مسأل شود این نتیج با م ط حقوقی یک نظام فکری م طب باشید.
55
1 Antiessentialism

ابزارهای م طقی تفسیری قدرتم دی برای نیل ب ایین هیدف شیکل گرفتی

توسیع یافتی

است .م مترین ابزارهای تفسیری با این هدف عبارت است از یکپیارچ ی تفسییر ،ماهییت-
ش اسی ،اِعما اصو حقوقی قیاس حقوقی است .از سیویی ،تفسییر فق یی بیرای دریافیت

زمی گرا نیست .در برابر این ر یکرد ،کارکردگرایا ب تفسیری ب ا میده د کی تکثیرگیرا
است لز ما ب نتیجی احید نمییاندیشید؛ نتیجی ییک مسیأل را در بسیترهای اجتمیاعی
اقتصادی متفا ت میس جد هر نتیج ای ک برای جامع مفیدتر باشد برمییگزی ید؛ از ایین
ر  ،بیش از آ ک ماهیتگرا باشد ،زمی گیرا اسیت؛ همچ یا کی قییاس م طقیی را ب یایی
نمیدهد ب طور کلی در مسیر جزمیت استدال قضایی گام بر نمیدارد.

هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسالمی رد قیاس با تفسیر کارگردگرا

اراد شارع ظ ور متن را ب ع وا م ب ،اصلی تفسیر در نظر دارد .البت در میواردی کی زمی ی
متن نیز موجب دریافت اراد شیارع شیود ،اعتبیار دارد امیا اساسیاا فقی اسیالمی ،م شیأگرا



منابع

.

الشریف ،محمدم دی 32 ،ش ،صیورت رایی در اسیتدال قضیایی :پژ هشیی در
نسبت بین قیاس قضائی قیاس صوری ،حقو  ،ش. 1

.
.

انصاری ،شیخ مرتضی ، 33 ،کتاب المکاسب ،چ ،1قم ،انتشارات اسالمی.
انصاری ،مرتضی ، 9 2 ،فرائد االصو  ،چ ،5قم ،انتشارات اسالمی.

.9

بوالنژ  ،ژا  12 ،ش ،اصیو کلیی حقیو حقیو موضیوع  ،ترجمی علیرضیا
محمدزاد ادقانی ،حقو علوم سیاسی دانش ا ت را  ،ش. 2

.5

پوپر ،کار  23 ،ش ،حیدسهیا ابطیا هیا ،برگیردا احمید آرام ،چ  ،ت یرا ،
س امی انتشار.
جعفریتبار ،حسن 33 ،ش ،فلسف تفسیری حقو  ،ت را  ،س امی انتشار.

.1

جعفری ل ر دی ،محمدجعفر 3 ،ش ،فن استدال  :م ط حقو اسالم ،بیچا،
ت را  ،گ ج دانش.
جعفری ل ر دی ،محمدجعفر 3 ،ش ،مبسوط در ترمی ولیوژی حقیو ،بیچیا،

.2

.3
.4

ت را  ،گ ج دانش.
جوادیآملی ،عبداهلل 32 ،ش ،رحی مختوم ،5 ،چ  ،قم ،اسرا .
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 . 1حلبی ،ابنزهر  15 ،ش ،غ ییة ال یز ع الیی علمیی االصیو

الفیر ع ،چ  ،قیم،

موسس امام صاد (ع).
 .حلی ،نجمالدین (محق حلی) ، 53 ،شرای ،االسالم فی مسائل الحرام الحیال ،

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

چ  ،قم ،اسماعیلیا .
 .حلّی ،حسن بن یوسف (عالم حلی)1 ،

 ،تذکر الفق ا ،چ  ،قم ،موسسی آ

البیت.
 ، 9قواعد االحکام فی معرفة الحال

 .حلی ،حسن بن یوسف،

الحیرام ،بیی-

چا ،قم ،انتشارات اسالمی.
 . 9خاتمی ،محمود3 ،

 ،پراگماتیسم ا مانیسم ،فصل ام فلسف  ،ش.5 9

 . 5خمی ى ،سیدر حال ّل  ،بیتا ،الرسائل ،بیچا ،قم ،مؤسس مطبوعاتى اسماعیلیا .
 . 2دیلمی ،احمد 3 ،ش ،تفسیر قانو  ،چ  ،قم ،دانش ا قم.
 . 1سبحانى تبریزى ،جعفر ، 9 9 ،إرشاد العقو الى مباحث األصو  ،چ  ،قم.
 . 3سیمایی صراف ،حسین 4 ،ش ،قیاس در اسیتدال حقیوقی :مطالعی تطبیقیی در
فق  ،نظام حقوقی ایرا کامنال ،چ  ،ت را  ،ش ر دانش.
 . 4شیخ ب ایى ،محمد بن حسین ، 9 ،زبد األصو  ،چ  ،قم ،مرصاد.
 . 1صانعی ،پر یز 34 ،ش ،حقیو اجتمیاع :رابطی حقیو بیا عوامیل اجتمیاعی
ر انی ،چ  ،ت را  ،طرح نو.
 .طوسی ،ابوجعفر محمد92 ،

 ،المبسوط فی فقی االمامیی  ،چ  ،ت یرا  ،المکتبیة

المرتضویة الحیا آثار الجعفری .
 .طوسییی ،خواجی نصیییر الییدین 2 ،ش ،اسییاس االقتبییاس ،چ  ،ت ییرا  ،دانشی ا
ت را .
 .عاملی ،سید جیواد ، 9 4 ،مفتیاح الکرامی فیی شیرح قواعید العالمی  ،چ  ،قیم،
انتشارات اسالمی.
 . 9علی بن بابوی قمی (صد ) ، 1 ،المق  ،،چ  ،قم ،موسس امام هادی (ع).
 . 5غزالی ،محمد ،بیتا ،المستصفی من علم االصو  ،بیچا ،قم ،دارالفکر.
 . 2فتحیزاد  ،مرتضا 33 ،ش ،نظری انسجام صد  ،ذهن ،ش .
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 . 1فولکی  ،پل 11 ،ش ،فلسف عمیومی ،ترجمی سیید یحییی م ید ی ،چ ،9ت یرا ،
دانش ا ت را .
 . 3کاتوزیا  ،ناصر 35 ،ش ،فلسف حقو  ،چ  ،ت را  ،س امی انتشار.

 .مجلسی ،محمد باقر ، 91 ،بحار االنوار،بیچا ،بیر ت ،دار احیا التراث العربی.
 .محمد بن محمد بن نعما (مفیید) 1 ،ش ،رسیال فیی الم یر ،چ  ،قیم ،ک یر
ج انی شیخ مفید.
 .محمیید بیین محمیید بیین نعمییا (مفییید) 12 ،ش ،المق عی  ،چ  ،قییم ،ک ییر دفتییر
انتشارات اسالمی.
 . 9مط ری ،مرتضی 34 ،ش ،شرح م ظوم  ،بیچا ،قم ،صدرا.

هدف و منبع رویکرد تفسیری فقه اسالمی رد قیاس با تفسیر کارگردگرا

 . 4کیوانفر ،ش رام 32 ،ش ،پراگماتیسم حقوقی ،فصل ام تحقیقات حقوقی ،ش.92
 . 1گرجی ،ابوالقاسم 3 ،ش ،تاریخ فق فق ا ،چ  ،ت را  ،سمت.



 . 5مظفر ،محمدرضا 15 ،ش ،اصو الفق  ،چ ،5قم ،اسماعیلیا .
 . 2مکارم شیرازی ،ناصر ، 9 ،القواعد الفق ی  ،چ  ،قم ،مدرس امیرالمؤم ین علی
السالم.
 . 1م تسکیو ،شار لویی 23 ،ش ،ر حالقوانین ،ترجم
چ ،3ت را  ،امیرکبیر.

ن ارش علیاکبیر معتیدی،

 . 3نیکوگفتار صفا ،حمیدرضا 31 ،ش ،ر یکردهای تفسیر قانو اساسی در اییرا
آمریکا ،پژ هش ام حقو اسالمی ،ش. 3
. 4
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