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کاربرد هرمنوتیک در حل تعارض متن قوانین در ایران
صادق امیندهقان  ،1نجادعلی الماسی ،2ابراهیم

یاقوتی3

 .1دانشجوي دكتراي تخصصي پژوهشمحور حقوق خصوصي ،گروه حقوق خصوصي ،دانشكدة حقوق،
الهیات ،و علوم سیاسي ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ايران
 .2استاد گروه حقوق خصوصي ،دانشكدة حقوق ،الهیات ،و علوم سیاسي ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد
اسالمي ،تهران ،ايران
 .3استاديارگروه فقه و مباني حقوق اسالمي ،دانشكدة ادبیات و علوم انساني ،واحد تهران مركزي ،دانشگاه آزاد
اسالمي ،تهران ،ايران
(تاریخ دریافت 1397/11/24 :ـ تاریخ پذیرش)1398/11/30 :

چکیده
هرمنوتيك و كيفيت فهم متن قوانين دو بحث روز و بسيار مهم محافل علمى و حقوقی است .از آنجا كه قانون اساسی ما برگرفته از فقه
اماميه است ،برای هرمنوتيك متن قوانين به فهم دانش اصول فقه ،كه از منابع مهم دریافت اصول قواعد و كيفيت فهم فقهى است ،نياز
داریم .در حقيقت ،هرمنوتيك علمِ تعبير و تفسير و تأویل است؛ درحالیكه قواعد به دالیلی چون اجمال و ابهام تـا تفاسـير گونـاگونی
دارند .به سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون بهناچار آن را تفسير میكند ،هرمنوتيك را فهم عصری دانستهاند كه تفسير
را به واقعيت نزدیك میكند .در واقع ،هرمنوتيك علمی است كه محدود به زمان و مکان خاصی نيست و در بسياری از زمينهها (حقوقی،
اقتصادی ،اجتماعی )... ،توانسته اثرگذار باشد .هنگام تعارض در متن قوانين هم هرمنوتيك ابزاری قدرتمند است و میتوان از آن بهرهمند
شد .در این پژوهش مشاهده خواهد شد كه بهرغم تفاوتهای هرمنوتيك و اصول استنباط و نيز وابستگی هرمنوتيك بـه منـابع حقـوقی
غربی و وابستگی اصول استنباط به منابع حقوق اسالمی ،با توجه به اقتباس برخی مقررات نظام حقوقی ایران از نظامهای حقوقی غربی،
الزم است اصول و قواعد مشترک هرمنوتيك و اصول استنباط در تفسير قوانين ایران به كار گرفته شوند.

کلیدواژگان
تعارض ،تفسير ،روش استنباط ،هرمنوتيك.
 رایانامة نویسندة مسئولnalmasi@ut.ac :
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مقدمه
هرمنوتیک فن و روشی از تفسیر است .زمانی که میخواهیم اعماا و رفاارهاام ماناا ار یار اا
حاصل آنها را تفسیر کنیم ا هرمنوتیک مواجه میشو م .ر هرمنوتیک ماموالً ا ماونی که حاصل
تفکرات انسانی است سروکار ار م .پاسخ ا ن پرسش کاه گووناه اعماا ف افااا ف هنارف و ساا ر
موضوعات مرتبط ا یر فهمیده شوند ر هرمنوتیک افت میشو  .هرمنوتیک کی از روشهاام
تحلیل و تفسیر ا ن موضوعات است .از ور روشها میتوان ه تجر هگرا ی اشااره کار کاه اا
جمعآورم شواهد تجر ی ه پرسشهام مخالف پاسخ می هد .فرا ند تفسیر فرا ندم مبهم است و
ا توجه ه آموزههام روششناخای زمانی که شروع ه تفسیر گیزم مایکنایم مایتاوانیم فهمایم
منظور و مقصو ما از تفسیر گیست .ا ورو مباحث هرمنوتیک جد دف فهم فقهاا اا تکیاه ار آن
مباحث اورى شده است و رخى ر ارة انش اصو فقاه گناین اورى کار هاناد کاه آن اه ر
مباحث الفاظ علم اصو آمده مر وط ه ساواه اللت ز ان و ماناشناسى است و ر ا ن علم هیچ
توجهى ه مباحث هرمنوتیکى نیده است .نا را نف ک غفلت زرگ ر ا ان علام رد ا ه اسات
(مجاهد شبسارى  )23 :1375و رخى ا تکیه ه ا ههاى شاخهاى از هرمنوتیک جد اد غر اى ار
فهم عصرى فقهى و اصولى تأکید کر ه و ر فهم اصولیین و فقهاف که ر اساس ظهاور صاا ر و ناه
ظهور اصل و عصرى استف تاخاهاند (سروش  .)22 :1374سیارى از موضوعات الفاظ اصو فقاه
ا خیی از مباحث ماناشناسى و هرمنوتیاک کهان و شااخة ماابار و پرررفادارى از هرمنوتیاک
جد دف ه نام کالسیک و نئوکالسیکف همسان است و ر فرا ند فهم کااب و سانت اراى اساانباط
احکام شرعى و هم ماناشناسى نقیی مؤثر ار و همکارى هرمنوتیکى صورت مىگیار  .اهمیات
اساسی حث ر ا ن است که گنان ه ضوا ط و مایارهام قیا

ارام تفسایر و فهام هنجارهاام

حقوقی وجو نداشاه اشدف عالم حقوق ا گالش نسبیتگرا ی مواجه میشو ؛ ه ا ن مانا کاه هار
شخص و مقامیف ا توجه ه ضا طهمند نبو ن ا زارهام تفسیرف میتواند رکی مافاوت و خاا

از

هنجارهام حقوقی ارائه کند و ا ن موضوع ک گالش اساسی رام عالم حقوق محسوب میشو .
ز را عالم حقوق ر واقع ا زار تنظیم روا ط تا اان حقوق است .ر ا ن فضاف مفهوم حکومت قانون
ه منزلة ساون فقرات تلقی میشاو  .حکومات قاانون پانص عنصار ار  :سارسای اه عادالت و
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رسیدگی قضا یف جزمیت حقاوقیف تناسا،ف را ارم و عادم تباایضف شافافیت (.)Leal 2014: 2
پرواضح است که نسبیتگرا ی ر تفسیر و رک مفهوم هنجارهام حقاوقی اا جزمیات حقاوقیف
را رم و عدم تبایضف و شفافیت ر تاارض آشکار است .ر نایجهف الزم است مایارها و ضاوا ط
تفسیر ر نظامهام حقوقی ا قت تایین و ررسی شوند .ر ا ن پژوهش رصاد پاساخ اه ا ان
پرسشها هسایم که هرمنوتیک گیست و از ا ن علم ر تفسیر مان قانون گوونه اسافا ه میکنند؟
مفهومشناسی
هرمنوتیک

تعریف لغوی

هرمنوتیک1ف ر تار فی ا ادا یف علم تابیر و تفسیر و تأو ل نام گرفاه است .هرمنوتیاک اه ماناام
تابیر و تفسیر رام سایا ی ه ماناست ( .)Zimmermann 2015: 1ا ن واژه ر آ ین تفسیرى کااب
مقدس (آر انپور  )38 :1363آمده و از ر یة وناانى (هرمنیاا) 2گرفااه شاده کاه رگرفااه از ناام
هرمس 3است (Ginev 2016: 11؛ احمدى 309 :1372؛ ها وى .)201 :1377
تعریف اصطالحى

هرمنوتیک ر اصطالح ک آ ین کهن و سایار اساا قه اسات و ر روش تأو ال و تفسایر مااون
مقدس ر اور قدسى و ن آنان ر یه ار  .هرمنوتیک ا نوارش کااب هرمنوتیک قدساى توساط
وهانس رامباد )1735( 4و ارائة اصل «انطباق تفسیر ا مان»ف ه منزلة مهمتر ن اصال تفسایرف وار
مرحلهام جد د شد (.)Babich 2013: 119
دوران هرمنوتیک

هرمنوتیک رآمده از وضایت اجاماعیف سیاسیف فرهنویف و تار خی است .ا تکیه ر ا ن موضاوع
میتوان گفت هرمنوتیک ر رو تار خ ساخوش تغییرات سیار و ه است.

1. Hermeneutics
2. Hermena
3. Hermes
4. Rein Bach
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ا ور قد م هرمنوتیک :هرمنوتیک ر اصطالح عام و کهن آن عبارت است از هر حثى کاه اه
تفسیر مر وط اشد (« .)Longenecker 2004: 2-5هرمنوتیک کهن» ه مانااى اصالى و نهاا ى ماان
اور اشت .نا ه نیان ا ن نورشف هر مانى که انسان نوشاه اشد مانا ى ار که مرا ذهن مؤلف
و ه است و کیف نیت مؤلفف هرگند شوار اشدف ناممکن نیست (.)Chou 2018: 77-79
ا ورة جد د هرمنوتیک :ا ن وره ا اصل «انطباق تفسیر ا مان» ر نوشاة رامباد شروع شد و
ا وهان مارتین کال نیوس ()1759ف که اساس هرمنوتیک را «نیت مؤلف» می انستف ا اماه افات
(.)Gadamer 2008: 45-46
اساس هرمنوتیک ر ا ن وره مامرکز ر ا ن است که اعابار فهم ماان را موضاوعی اامانى و
صحیح انساهاند .از نروف ک فهم از مان ا کالم ه صحت ماصف شده و ما قى فاقد اعابار است
( .)Schmidt 2016: 136-137هرمنوتیک سه مرحله و سه رو کر را پیت سر گذاشاه است:
الف) هرمنوتیک کالسیک :هرمنوتیاک کالسایک رصاد ارائاة روش و منطا تفسایر مااون
مقدسف لکهف مطل ماون است (خسروپناه  .)136 :1394ر ا ن رو کر ف هرمنوتیک انیای اسات
که قواعد و اصو تفسیر ماون را کیف میکند و ر واقع منط گفامان اسات (حساینزا ه :1381
 .)4ر هرمنوتیک کالسیکف رام تفسیرف هفت پرسش اساسی و آگاهی ه ا ن موضاوع کاه مفسار
ر حا تفسیر ه روش هرمنوتیک است الزامی است .ا ن هفت پرسش عبارتاند از .1 :گه کسای
مان موضوع تفسیر را نوشاه است؟  .2موضوع ا ن مان گیسات؟  .3گارا ا ان ماان نوشااه شاده
است؟  .4گوونه ا ن مان خل شده است؟  .5زمان و رهة تار خی که مان ر آن نوشاه شده گاه
زمانی و ه؟  .6ا ن مان ر گه مکان و موقایت جغرافیا یام نوشاه شده؟  .7ه گه نحاوهام ا ان
مان نوشاه شده (مکاو ات نو سنده و ه ا تقر رات او) و ه گه شیوهام یان شده (کااب او ه اا
نما ینامه ا .)Parris 2009: 287-289; Newsom 2019: 62-64( )...
ب) هرمنوتیک رمانایک :هرمنوتیک رمانایک از مقولة روششناسی و رصد ارائة روش فهم و
تفسیر است .اما اخاصا

ه زمینة خاصی از علوم ندار و شاخههام مااد م از علوم تفسایرم را

پوشش می هد و ه همین سب ،آن را «هرمنوتیک عام» نیز مایتاوان ناام نهاا (
.)226-227

Kennedy 1989:
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ج) هرمنوتیک فلسفی :هرمنوتیک فلسفی ا ها دگر ر قرن یسام آغاز شد و ه کمک گا امر و
ر کور و ر دا اسامرار افت (خسروپناه  .)136 :1394هرمنوتیک فلسفی رو کر م و ژه است اه
موضوع فهم و تفسیر که ا رو کر هام هرمنوتیک کالسایک و هرمنوتیاک رمانایاک تفااوتهاام
نیا ن ار  .ر اساس ا ن و رو کر ف هرمنوتیک روش است و ه نبا کیاف قواعاد و اصاو
تفسیر و فهم ماون (.)Ginev 1997: 7-8; seebohm 2007: 200
) هرمنوتیک حقوقی :هرمنوتیک حقوقی ر یاه ر هرمنوتیاک فلسافی ار  .اماا موضاوع آن
ماون قانونی و حقوقی است و از پرسشهام اساسی ا ن شااخه از هرمنوتیاک مایتاوان اه ا ان
پرسش اشاره کر که آ ا مانا و مفهومی که ر تفسیر مان حقوقی و قانونی ه ست میآ اد قیقااً
همان است که مقصو نو سندة آن و ه است؟ د هی اسات ر هرمنوتیاک حقاوقی عقباة فکارم
نو سنده حائز اهمیت است .اما الزامی رام تایین مانا و مفهوم مان اه هماان شاکل کاه مقصاو
نو سنده و ه وجو ندار  .مثالً ممکن است ا اقاباس از کا ،مقدس قوانینی تدو ن شاده اشاند؛
اماف نمیتوان اناظار اشت مانا و مفهومی که از آن قوانین ه ست میآ د همانی اشد که ر کا،
مقدس وجو اشاه است ( .)Seebohm 2007: 20-21وضایت میا هی ر اصو اساانباط اساالمی
نیز وجو ار  .ر ک تقسیم ندمف احکام شرعی ه و ساة اصلی تقسیم میشوند :حکم واقاای
و حکم ظاهرم.
حکم واقای عبارت است از حکمی که از سوم شارع مقدس ه مالحظة ذوات اشیا و ا قطاع
از نظر علم و جهل مکلف جال و تیر ع شده است .ه یان سا هترف علم و جهل مکلف ر ثباوت
و عدم ثبوت ا ن حکم خالای ندار  .مثالً ر شرب خمر مفسدة عظیمی وجو ار که خداوند آن
را ر مکلفان تحر م کر ه است؛ خواه مکلف ه آن مفسده آگاه اشد خواه آگاه نباشد .ماعالوصاف
حکم از وم ساقط نمیشو .
حکم ظاهرم عبارت است از حکمی که ه مالحظة جهل مکلف از سوم شارع مقادس جاال
شده است .انی زمانی که مکلف ه حکم واقای جاهل و مر

اشد اصو اساانباط کلای وجاو

ار که مجاهد را از حیرت و سرگر انی یرون میآور  .هنوامی که مجاهد ناواند از ا لة اجاها اه
حکم واقای را ه ست آور ماحیر و سرگر ان میشو و ارام رفاع سارگر انی اه ا ان اصاو
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اسانباط کلی ماوسل میشو و موقااً خو را از حیرت و سرگر انی نجات می هد .اماا ا ان حکام
نظرم ر واقع ندار و ممکن است واقااً ا آن ه ر لوح محفوظ ثبات و ضابط شاده اسات کای
اشد و ممکن است مغا ر آن اشد (محق

اما 20 :1370ا  .)21اماف ه هر حا ف ا ن راهی اسات

که خو شارع آن را تجو ز کر ه است .مثالً هرگاه مجاهاد ارام اه سات آور ن حکام واقاای
اسااما

خانیات همة سای و تالش خو را از رر

ا لة اجاها ه (کاابف سنتف عقلف اجماع) ه

عمل آور ف ولیف ه نایجه نرسدف مأ وس و ماحیر میشاو  .ر ا ان شارا طف ارام رفاع حیارت و
سرگر انیف ه اصو عملیه ا ال ال فقااهای (اصال رائاتف اصال احایااطف اصال تخییارف اصال
اساصحاب) مراجاه و ر اساس اصل رائت حکم ر جواز صا ر میکند .حا گنان ه حکم مذکور
ا آن ه ر لوح محفوظ ثبت و ضبط شده است مطا قت اشاه اشدف «مطلوب» حاصل اسات .امااف
اگر مطا قت نداشتف گون مجاهد راهی را ری کر ه است که مأذون از جان ،شاارع او ه اساتف
پس رفاار او «ماذور» است.
ه حث خو ازگر م .از ور پرسشهام هرمنوتیک حقوقی میتوان اه ا ان ماوار اشااره
کر  :گوونه میتوان ه ماهیت ا ن ماون حقوقی پی ر ؟ تایینکنندة مانام تفسیر گه کسی است؟
مایار مد نظر مفسر گه و ه و آ ا ا ن مایار کافی و ضرورم است؟ ا ن مایار همسو ا مناافع گاه
قیرم است؟ آ ا مایارها ی که ر گذشاه رام ا ن تفسایر اساافا ه شاده هناوز کارآمدناد؟ ساار
تار خی و فرهنوی و سیاسی و اجاماعی آن گه و ه؟ ا د توجه اشت که ه منظور ارائة ازتاا ی
هار از مانام اصلی مان و شفافسازم آنف از اولین حلقة زنجیر تفسیر تا آخر ن حلقاة آنف فقاط
گوونوی اتصا ا ن اجزا ه ک ور ررسی میشو نه گیسای آنها .فرا ند اسادال است کاه ر
تفسیر هرمنوتیک حقوقی اهمیت ار ( .)Kevelson 2012: 88-90رام رک هار ناگاار م ر اارة
مکات ،فلسفی حقوق نیزف کوتاهف سخن رانیم.
و نظر ة اصلی ر مکات ،فلسفی حقوقی نظر ة «حقوق ربیای» و «اثباتگرا ی حقوقی» است.
ر نظر ة حقوق ربیای اخالق و قانون از ک ور جدا یناپذ رند و ر نظر ة اثباتگرا ی حقوقی
الزامی ه ارتباط اخالق و قانون ا ک ور وجو ندار  .اما نظر ة سومی وجو ار ه نام نظر اة
«تفسیر قانونی» که ه تابیرم ا غام ا ن و نظر ه است و راه اعاادا این ا ان و نظر اه را پایش
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گرفاه و نظر ة هرمنوتیک حقوقی ه آن سیار نز ک است .ررفداران ا ن نظر ه ر ا ن اورند کاه
قانون ر ذات تفسیرم است و اعابار میروعیت و مقبولیت خو را از قواعد حقوقی میگیر  .ا ان
قواعد نه میتوانند صرفاً قانونی اشند و نه میتوانند صرفاً ر اساس توصیهها و تاذکرات اخالقای
اشند .اما ا د مجموعهام از ساورالاملها ی اشند که سا قة حقوقی ارند .ه نظر میرسد منظور
از سا قة حقوقی نظر کار ن اشد .پسف از منظر نظر ة تفسیر حقوقیف ا ر کنار هم قارار گارفان
اخالق و قواعد حقوقی ر سیر سنت حقوقیف قوانین ه وجو میآ ند .ر فرا ند تفسیر قانون فقط
جا ی ماوقف میشو م که ه مرحلة صدور حکم ر آن فرا ند میرسایم؛ صادور حکمای کاه اه
اقاضام ضرورت شرا ط است و مطا

نظر شخص صا رکنندة حکم است که ا د شخصی مسلط

ر سیر سنت حقوقی و قواعد آن اشد .ر آن نقطاه تفسایر پا اان مایپاذ ر و ماناام آن قاانون
میخص میشو (.)Patterson 2010: 453-454
حا ه هرمنوتیک حقوقی ازمیگر م و وجه تما ز آن ا تفسیر قاانونی را ررسای مایکنایم.
ررفداران هرمنوتیک حقوقی ر آناند که وقای ر تفسیر حقوقی اناساب مانا اتفااق مایافااد ا ان
مانا ثا ت و پا دار نیسات و نیاان میخصای ارام تفسایر قاانون از رارف هرمنوتیاک حقاوقی
پذ رفاهشده نیست .ه تابیرمف عینیای ر تفسیر نمیتواند وجو اشاه اشد و صارفاً تکنیاکهاام
اسافا هشده ر تفسیر ارزش ک تفسیر را نسبت ه تفسایر وار میاخص مایکناد .هرمنوتیاک
حقوقیف ا پرهیز از پرسش نیا گرا انهف مواجهة نقا انه ا تفاسیر قاد م و فالایف ر ااب موضاوع
مور نظرف را راهحل جا وز نی رام سه رو کر فلسفی حقوقیف که پیشتار ادانهاا اشااره شادف
می اند .ر نایجهف ا قت ر آن ه آمدف ا اد گفات قواعاد کلای و عماومی هرمنوتیاک و اصاو
اسانباطف هر وف ر قواعد منط ف که مبنام آن «عقال» اساتف ر یاه ار  .امااف ر جزئیاات روش
هرمنوتیک کامالً ا روش اصو اسانباط اسالمی مافاوت اسات و لیال ا ان تفااوت نیاز مکاتا،
منطقی ا ن و روش است .مبنام هرمنوتیک جد د غر ای منطا فاازم 1اسات .واژة «فاازم» اه
مانام مبهم و غیرواضح و غیر قی است .ا ن رو کر را ر هة  60مایال م پروفساور لطفایزا ه

1. Fuzzy logic
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ارائه کر و ه رور خالصه ر مقا ل منط ارزشهام صفر و کی رراحای شاده اسات .اه یاان
سا هترف ر پرتو ا ن منط

ا توجه ه تاد ماغیرها خروجی ممکن اسات ریفای از مقاا ر کاامالً

صحیحف صحیحف غلطف کامالً غلطف تا حدو م صحیحف و تا حدو م غلط اشد

(Perez 2017: 236-

 .)272اماف ر روش اسانباط اسالمیف ر غال ،موار ف کماکان منط کالسیک کی از مباانی اصالی
ر اصو و قواعد اسانباط و ه رور کلی محاسبات اسانباط احکام محسوب میشو  .ر نایجهف ر
پژوهش حاضرف آن ساه از قواعد هرمنوتیک مد نظر قرار خواهد گرفت که ر قامت قواعاد کلای
هم ر هرمنوتیک کالسیک هم ر هرمنوتیک پستمدرن ه صورت میارک وجو ارند.
اهمیت هرمنوتیک

ا فهمیدن :فهمیدن گونهام از شناخت است .خواندن ک مان ا شنیدن ک گفاار غیر از فهمیادن
آن است .ممکن است شخصی سخنی را ینو ا مانی را خواندف ولیف آن را نفهمد .ا عمل تفسیرْ
مان ا گفاار شفاف میشو (.)Palmer 1969: 69-71
ا تفسیر ا تأو ل :تقسیر ا تأو لف خو ف نوعی قرائت و روا ت است .قرائت و روا ت ماهیت و
هو ت میساز و گه سا خو ه گفامانی از حقیقت تبد ل شو که ما رون آن زندگی میکنیم ا
ا نکه رصد تغییر جاماه ر اساس آن گفامان رمیآ یم .مارکس میگفت فالسافه ر پای تفسایر
جهاناند .ولیف سخن ر سر تغییر آن است .و ا نک از دگاه هرمنوتیکی ا د گفات کاه تفسایر و
تأو لف خو ف تغییرند و زمینهساز

تغییر.

ا هرمنوتیک همراه نظر ة اناقا م 1و پارا ا م مجزا اما مرتبط ه هم از نقد را فراهم کر هاند کاه
ه سه لیل مهماند .هر ک از ا ن و روش تاار خی از اناقاا را ر پنجااه ساا گذشااه توسااه
خییدهاند .نظر ة اناقا م ر تئورمهام سیاسایاا اجامااعی و ز باا یشناساانه و هرمنوتیاک ر
ا یات اناقا م و فلسفه ه رور عام .نا را نف و روش مذکور میتوانندف ارام میاکالت حاضارف
تجر هام ارزشمند از نقد اخالقی و سیاسی ر اخایار ما

وذارند2.

1. Critical Theory
2. ichael kelly, Hermeneutics and critical theory in the Ethics and politics (London: MIT press 1990),
p. vii.
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ا از لحاظ روششناسیف روش تأو ل ا هرمنوتیاک ر را ار تجر اهگرا ای1ف مکانیاکگرا ای2ف
ربیاتگرا ی3ف و هو ژه اثباتگرا ی 4و حای رفاارگرا ی قرار ار و ر مقا ل نظر ة وحادت روش
ر علوم (ربیای و انسانی) ه تما ز روش ر علوم اور ار کاه موضاوعی اسات سایار مهام و
نیا ن.
کی از پرسشهام اساسی ر هرمنوتیک ا ن است که آ ا اعما انسانی را ا د صرفاً فیز کی و
غیرمانا ی نواه کنیم؟ از نظر ربیاتگراهاف رفاار و اعما انسانی ر سیر و نسبت اا ربیاات ماناا
پیدا میکنند و ر مقا ل تفسیرگراها ر آناند که اعما انسانی ه واسطة نیاات شاکل مایگیرناد و
مانا پیدا میکنند .پس محصو ا ن نیات و تفکرات نیز مانا ارند .نحوة کارکر هرمنوتیک اه ا ان
صورت است که ا رجاای انسانِ سیر تفسیر ا ادا جزء هجزء مسئلهام را ررسی میکند و ه ک
تصو ر کلی ست می ا د و ر مقا سة ا ن تصو ر کلی ا تکتک اجزام آن کل ه رک هاارم از
آن میرسد .ه ا ن سیر ر اصطالح « ور هرمنوتیکی» میگو ند.
قواعد کلی حل تعارض متن از باب اصولی آن
راههام حل تاارض میان و مانف خواه مان شرعی اشد خاواه عاا مف اه جماع اللای محادو
نمیشو  .مثالً رام حل تاارض میان و وصیتنامة مااارضف میتوان ه جالی او ن کای از آن
و اسانا شو  .ر نایجه ا راهی غیر از جمع اللیف تاارض میان آنها رفع شده است .ر اصاو
فقه و اصطالح «تزاحم» و «تاارض» هر ک مانام خا

خو را ارند .ر اب تزاحمف ر فهام

مانا و مقصو شارع ا قانونگذار ا هام ا اشکالی وجو ندار  .اماف ر مقام عمال انجاام ا ن اک
تکلیف ا تکلیف ور تزاحم پیدا کر ه است .پسف اگر و نفر ر حا غرق شدن اشاند و کسای
که ر محل حضور ار توانا ی نجات فقط ک نفر از آنها را اشاه اشدف ا توجاه اه ا نکاه اه
حکم عموم ا لة لزوم حفظ جان آ میف او ر عین حا موظف است هر و را نجات هادف انجاام

1. Empircism
2. Mechanicism
3. Naturalism
4. Positivism
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ا ن هر ک از و تکلیف ا انجام ا ن ورم تزاحم ار  .مایار کلی حل اب تزاحم ا ن اسات
که ه تکلیف اهمّ عمل شو  .و هرگاه کی از و تکلیف از ورم اهمّ نباشدف مکلف ر اماثا هر
ک از آنها مخیر است (حکیم :ج 2ف 9؛ رباربا ی ز م  1426ق44 :؛ مظفار 1388ف ج 2ف 213اا
219؛ امینی و آ ای 182 :1388ا  1.)183ر اب تاارضف امااف میاکل و ا هاام ر ساطح اللات و
فهم مقصو شارع ا قانونگذار است .شاخص و مایارها ی که رام حل تاارض مطارح مایشاو
ر واقع ه منظور فهم مرا مان ر پس غبار تاارض است.
قاعدة تقدم ترجیح داللی بر دیگر ترجیحات
ر مباحث اصو فقه گفاه میشو ترجیح کی از خبر ماارض ا اسانا ه ور مرجحات ماؤخر
است از ترجیح ه اعابار قوت اللت .پسف هرگاه ه تااارض ظااهر و اظهار اازگر ف نو ات اه
مالحظة ور مرجحات نمیرسد (انصارم  1428ق :ج 4ف 80ا 81؛ حاائرم .)44 :اه نظار شایخ
انصارمف انیمندان اصولی ر ا ن مطل ،اخاالف ندارند .شیوه و روش آنان ر اصاو و فقاه ار
همین مطل ،گواهی می هد (انصارم  1428ق :ج 4ف  .)82پسف هرگاه نسبت میان و لیل نسابت
نص و ظاهر اشدف تاارض ا مایار تقدم نص ر ظاهر حل میشو و نو ت اه مرجحاات وارف
مانند مرجحات سندمف نمیرسد (انصارم  1428ق :ج 4ف )126؛ هرگند ظاهر عبارت شیخ روسی
ر اسابصار رخالف ا ن مطل ،گواهی می هدف لکه از ظاهر سخن او رمیآ د که او تارجیح اه
مرجحات غیر اللی را ر تاارض میان نص و ظاهر هم ه کار می ند گه رسد ه ظااهر و اظهار
(انصارم  1428ق :ج 4ف .).82
مثا

ر ا ن زمینه وضایت موا  6و  16ال حة اصالح قسمای از قانون تجاارت اسات .ماا ة 6

ر ارتباط ا میزان سرما ه جهت تیکیل شرکتهام ساهامی عاام مقارر مایکناد « :ارام تأسایس
شرکتهام سهامی عام مؤسسین ا د اقالً  20رصد سرما ة شرکت را خو تاهد کر ه و الاقل 35
رصد مبلغ تاهدشده را ر حسا ی ه نام شرکت ر شرف تأسیس نز کی از انکها سارر ه .»...
ر نایجه  35رصد از  20رصد سرما ة شرکت ا د نقداً پر اخت شو  .حا ف ما ة  16گنین مقرر
 .1کی از شاخصهام مهم ر ا ن زمینه تقدم ح الناس ر ح اهلل است.
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میکند ...« :مؤسسین حداکثر تا ک ماه ه تاهدات پذ رهنو سان رسیدگی و پاس از احاراز ا نکاه
تمام سرما ة شرکت صحیحاً تاهد گر ده و اقالً  35رصد آن پر اخت شده اسات  .»...ر نایجاه
مطا

مفا ا ن ما ه ا د  35رصد از کل سرما ة شرکتف و ناه  35رصاد از  20رصاد سارما ة

شرکتف نقداً پر اخت شو  .ر ا نجا شاهد تاارض نص ( انی مفا ما ة  )6و ظااهر ( انای مفاا
ما ة  )16هسایم و ر ا نجا تاارض مز ور را ه نفع نص ( انی مفا ما ة  )6ا د حلوفصل کر .
قاعدة تقدیم عام ضعیف بر عام قوی برای تخصیص
هرگاه امر ائر اشد میان تخصیص کی از و عامف ا وجو عام ضایف که تخصیص را آساانتار
پذ را میشو ف نو ت ه عام قوم نمیرسد .قوت و ضاف عموم گاه شخص و ه لحاظ و ژگیهام
خو عام است؛ مانند ا نکه ر ز ان عر ی واژة جمع ارام «ا » نسبت ه مفر ارام «ا » قاومتار
است (انصارم  .)141 :1428گاه نیز قوت عام ه لیل موقایای است که ر آن موقایت صا ر شده
است .مثالً عامی که رام یان ضا طه و مایار صا ر شده اشد از عامی که گناین نیسات قاومتار
است (انصارم  .)141 :1428هم نینف گاه گفاه میشو عامی که گار تخصیص فراوان شاده 1ر
مقا سه ا عامی که گنین نیست قومتر است (خراسانی  1410ق)469 :؛ د ن مانا کاه عاامی کاه
گار تخصیص فراوان شده ر مقا سه ا عاامی کاه گناین نیسات زمیناة کماارم ارام پاذ رش
تخصیص ار  .نیز عامی که ر عمل ارام مصا

کمارم است ر مقا سه اا عاامی کاه گناین

نیست قومتر است (خراسانی  1410ق .)470 :ر واقعف هرگاه امنة عامی محدو و مضی

اشادف

هم ون لفظی که نص و صر ح استف همة افرا خو را ا قوت ر رمیگیر  .گاهف ممکن است ر
مقام وران امر میان تخصیص و عام عامی که ارام افرا ییارم است رام پاذ رش تخصایص
مناس،تر اشد .ز را عامی که ارام افرا ییارم است ا پذ رش تخصیص کمار ر مارض پد دة
تخصیص مساهجن قرار میگیر .
 .1الباه پیداست که مقصو تخصیصهام گندان فراوانی نیست که سب ،اساهجان تخصایص شاو  .کثارت تخصایص اه
شرحی که گذشت گاه عرفاً مساهجن و ناماقو است .تقید هم همینگوناه اسات و تقیاد مسااهجن عرفااً پاذ رفانی
نیست.
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مثا

ر ا ن زمینه وضایت موا  10قانون آ ین ا رسی کیفرم و  960قانون مدنی است .ما ة 10

مقرر میکند« :کلیااً اسقاط حقوق عمومی  ...موج ،اسقاط حقوق خصوصای نمایشاو »؛ از رارف
ور ما ة  960قانون مدنی مقرر میکند« :هیچکس نمایتواناد از خاو سال ،حر ات کناد و اا ر
حدو م که مخالف قوانین و ا اخالق حسنه اشد از اساافا ه از حر ات خاو صارفنظار نما اد.».
تر دم نیست که حر ت کی از مصا

حقوق عمومی اشخا

اسات .ر ا نجاا مفاا ماا ة 960

قانون مدنی عام ضایفترم نسبت ه ما ة  10قانون آ این ا رسای کیفارم محساوب مایشاو  .ر
نایجهف «عامی که تخصیص ییارم اشاه اشد نسبت ه عامی کاه تخصایص کماارم ار قاومتار
محسوب میشو » .پس ر ارتباط ا حر ت ا د مفا ما ة  960را نسبت ه مفا ما ة  10ترجیح ا .
قاعدة تقدم تخصیص مقبول بر تخصیص نامقبول
هرگاه امر ائر اشد میان و تخصیصف که کی عرفاً مقبو تر از ورم اشدف تخصیص مقبو تار
و مااارفتر مقدم است (خراسانی  1410ق .)470 :مثالً تخصیصی که مسالزم اخراج افرا کماارم
از شمو عام اشد ر تخصیصی که مسالزم شمو ییارم از شمو عام اشد مقدم مایشاو  .ر
ا ن زمینه میتوانیم ه وضایت موا  423و  557قانون تجارت اشاره کنیم .ما ة  423مقرر میکناد:
«هرگاه تاجر اد از توقف ماامالت ذ ل را نما د ارل و الاثر خواهد و  .»...ر نایجه ر موار
ندهام سهگانة ا ن ما ه شاهد تخصیص حکم صحت ماامالت تاجر هسایم .اماا از رارف وار
ما ة  557مقرر میکند« :کلیة قرار ا ها ی که پس از تار خ توقف تاجر مناقد شده اشد نسابت اه
هر کسف حای خو تاجر ورشکساهف محکوم ه طالن است» .ر ا نجا ا ارة تخصایص وضاایت
صحت ماامالت تاجر سیار گسار هتر و شامل همة مصا
423ف ه جهت ا نکه تخصیص مصا

قرار ا هام وم است .پسف مفا ما ة

سیار کمارم را نسبت ه مصا

ما ة  557ر رمیگیار ف

ر ا نجا مقدم محسوب میشو .
قاعدة تقدم نقل به لفظ بر نقل به مضمون
ر مباحث اصو فقه ر تاارض میان و روا ت مااارض روا ای که ماضمن الفاظی اشد که عینااً
از ماصوم(ع) شنیده شده اشد ر روا ای که فقط مضمون و مانام ساخن ماصاوم(ع) شانیده شاده
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اشد مقدم است (حلی  1404ق236 :؛ انصارم  1428ق :ج 4ف  .)78گون ر نقل ه ماناا احاماا
اشاباه ییار از نقل عین الفاظ حد ث است (انصارم  1428ق :ج 4ف  .)80ه نظر میرساد اجارام
اصل صحت ر امور ظنی و اسانباریف آسان نیست .پیداست که ا ن قاعده ر ماون قانونی کاار ر
ندار  .اماف ر ارة اعابار آن ر حوزة ال ل و امارات عرفی جام تأمل و رنگ وجاو ار ؛ مانناد
ا نکه ر مقام شها ت ر شها ت کی از و شاهد عین شها ت اصل را ا همان الفااظ نقال کنادف
اماف شاهد ر شاهد ور مضمون و محاوام شها ت اصل را نقل کند .ور نیست که شاها تی کاه
عیناً ر ر ارندة الفاظ شها ت او است مقدم اشد .هم نینف ا ن موضاوع ر اجارام مفاا ماا ة
 1315نیز کار ر ار  .ما ة  1315مقرر میکند« :شها ت ا د از روم قطع و قین اشد نه ه راور
شک و تر د» .کی از اماراتی که میتواند ه مثا ة لیلی مبنی ر قین اشان شاهد اساافا ه شاو
یان عین عبارات و الفاظ توسط شهو مااد است.
قاعدة تقدم عام بر مطلق در فرض تعارض
گاه میان واژة عام ر ک لیل ا واژة مطل

ر لیل ور تاارض رد می هد .مثالً اگر گفاه شو :

«همة انیمندان را احارام کنید»ف آنگاه لیل ورم مقرر کند« :فاس را احارام نکنید»ف میان عموم
واژة انیمند از ک سو و ارالق واژة فاس از سوم ور تاارض وجو ار  .ر واقعف انیامند
فاس

ه حکم لیل او ا د احارام شو ف حا آنکه ه اقاضام ارالق لیل وم نبا د احاارام شاو

(نو هار )231 :1394؛ نا ر ا نکه مطل

ر مقید اگر اسااما حقیقی اشد (سلطانالالماء  1410ق:

)306ف یگمان عام ر مطل مقدم میشو ف ز را حکم ه ارالق مر وط ه فرض عادم یاان اساتف
حا آنکه عام ماارض ا مطل میتواند یان و قیدم رام مطل قلمدا شو  .ر نایجاهف مطلا را
مقید کند .ر واقعف نبو قر نه ر تقید جزئی از آن گیزم است که مقاضی ارالق است .وقاای عاام
میتواند نیانة تقید اشدف گو ی مقاضی رام ارالق وجو ندار  .حا آنکه ر مور عام لیلی که
نیان هندة تخصیص عام اشد مانای است که نیان هد از لفظ عام قصد عموم نیده اسات .ا ان
ه مانام آن است که ر مور عام هآسانی میتوان گفت اصلْ نبو ِ گنین مانای رام عاام

اسات1.

 .1ر واقعف ه مقاضام قاعدة مقاضی و مانعف مقاضی که از جنس امر وجو م است ا اد احاراز شاو ؛ اماا عادم ماانع را
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ر تقر رم ور از ا ن موضوع و اثبات تقدم تقید مطل

ر تخصیص عام مایتاوان گفات مطلا ْ

لیلی تالقی استف حا آنکه عامْ لیلی تنجزم است .عمل ه لیل تالقی موقوف اسات ار کناار
ز ن لیل تنجزم .پسف اگر ررح لیل تنجزم ر عمال اه لیال تالقای ماوقاف اشادف ور الزم
میآ د .ولیف نا ر ا نکه اسااما مطل

ر مقید مجاز اشدف ماروف آن است که وجه تقاد م عاام

ر مطل آن است که تقید مطل نسبت ه تخصیص عام غال،تر است .ولی موضوع جام رنگ و
تأمل ار (انصارم  1428ق :ج 4ف  98و  111و  1.)106ا ا نکه ه نظر رخی تقدم عام ار مطلا
ه فرضی است که عام ه لحاظ زمانی مقدم ر مطل

ا همراه آن یان شده اشدف اگر لیال مطلا

مقدم اشدف ر واقعف ا کار ست مقدمات حمکتف از جمله نبو قیدف حکم میشو کاه مقصاو از
مطل همان مانام شامل است و عام مؤخر نمیتواند قر نه ر تقید مطل

اشاد (خراساانی.)426 :

ر نها تف ه یان سا هترف اللت عام ر عموم ک اللت تنجیزم است و ماوقف ر گیزم نیست.
اما اللت لفظ مطل

ر مانام ارالقی ک اللت تالیقی است؛ ه ا ان ماناا کاه لفاظ ار ماناام

ارالقی خو ش ر صورتی اللت میکند که قر نة رخالف وجو نداشاه اشد .ه عباارت وارف
رخالف مانام ارالقی یانی وجو نداشاه اشد؛ رحالیکه خو عام صالحیت رام یانیت ار .
ر ا ن زمینه میتوان ه وضایت موا  25و  141قانون مدنی اشاره کر  .ما ة  25مقرر میکناد:
«هیچکس نمیتواند اموالی را که مور اسافا ة عموم است و مالک خا

ندار ف از قبیال پالهاا و

کاروانسراها و ...ف تملک نما د» .از ررفی ما ة  141قانون مدنی ر ااب حیاازات مباحاات مقارر
میکند« :مرا از احیام زمین آن است که اراضی موات و مباحه را ه وسیلة عملیاتی کاه ر عارف
آ ا کر ن محسوب است  ...قا ل اسافا ه نما ند» .ر ا نجاا مراتاع از اک ساو اخال ر تار اف
اراضی مباحه است و از سوم ور ه جهات مخالافف از جملاه تفار ح مار م عاا م و اساافا ة
امداران و عیا رف مصداق مفا ما ة  25است .پسف نسبت ه عناوان «مراتاع» مفاا ماا ة  25اک
میتوان ا تکیه ر ا نکه اصلْ عدم مانع است احراز کر .
 .1ر رخی از نسخههام رسا ل شیخ انصارم آمده است وجه تأمل آن است که سخن ما ر تقید ه لیل ماصال اسات و
نمیتوان پذ رفت که ا نگونه تقید نسبت ه تخصیص غال،تر است .لیف اگر اللت مطل
وضای اشدف میتوان گفت اللت الفاظ عموم از اللت مطل قومتر است.

ر شمو از جنس اللات
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حکم عام و مفا ما ة  141ک حکم مطل است .ر نایجهف رام حل تاارضف حکام ماا ة  25ر
حث مراتع نسبت ه ما ة  141مقدم است.
قاعدة تقدیم تخصیص در فرض تعارض عام با ظاهر
هرگاه عام ا ظاهر ورم جز مطل تاارض کند و حل تاارض موقوف اشد ر تخصیص عام اا
حفظ ظهور عام و تصرف ر اللت لیل ورف ماروف آن است که تخصیص مقدم میشو  .شیخ
انصارم ا ن دگاه را روشن و ماروف انساه و علت آن را غلبه و شیوع تخصیص فارض کار ه
است (انصارم 1428ق :ج 4ف  .)98پسف اگر گفاه شو « :همة انیامندان را ر هار حاا احاارام
کنید»ف آنگاه لیل ورم مقرر کند« :همة انیمندان را ر صورتی که اقدامی سو مند رام جاماه
انجام هند احارام کنید» عموم مسافا از «احارام ر هر حا » ا مفهوم شرط مسافا از جملاة وم
تاارض میکند .ا توجه ه رواج تخصیص و عا م و ن آنف مفهاوم جملاة وم تخصایص هنادة
عموم جملة او قلمدا خواهد شد .ا ن گز نه ر گز نة ورف انی الاازام اه عماوم لیال او و
نا ده گرفان مفهوم شرط ا تأو ل آنف مقدم میشو  .حا اگر عموم عام اا ظهاور صایغة امار ر
وجوب تاارض کندف نمیتوان قاراانه ظهور امر ر وجوب را ر ظهور عام ر عماوم مقادم کار
(انصارم  1428ق :ج 4ف 98ا .)99
ر ا ن زمینه میتوان ه وضایت موا  212و  1214قانون مدنی اشااره کار  .ماا ة  212مقارر
میکند« :ماامله ا اشخاصی که الغ ا عاقل ا رشید نیساندف ه واسطة عدم اهلیتف ارل است»؛ که
ر قامت ک حکم عام ظاهر شده است .از ررفی ما ة  1214مقرر میکند« :مااامالت و تصارفات
غیررشید ر اموا خو نافذ نیست مور ا اجازة ولی ا قیم او  ...معالوصف تملکات العوضف از
هر قبیل که اشدف دون اجازه هم نافذ است»؛ که ا ن ما ه ر واقع ر قامت تخصایص نسابت اه
حکم عام ما ة  212ظاهر شده است .ر نایجه ما ة  1214نسبت ه  212مقدم است.
قاعدة تقدیم مفهوم غایت بر شرط
ظهور جملهام که یانکنندة مفهوم غا ت اشاد ار ظهاور حاصال از مفهاوم شارط مقادم اسات
(انصارم  1428ق :ج 4ف  .)99پس اگر گفاه شو  « :اغ ة منز را تا ش ،آب دهید»ف آنگاه گفااه
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شو « :اگر آب اران آمد آب ا ن اغ ه ر ش ،الزم نیست»ف مفهوم غا ت ر جملاة نخسات اا
مفهوم شرط ر جملة وم ر تاارض است .ز را مفهوم جملة او ا ن است کاه ر شا ،ر هار
حا آب ا ن ه اغ ه الزم نیست .اما مفهوم جملة وم ا ن است که اگار ااران نیا ادف آب ا ن
اغ ه ر ش ،الزم است .ر تاارض ا ن و مفهومف مفهوم مسافا از جملة او ر مفهاوم جملاة
وم مقدم میشو  .ر واقعف ا ن اور وجو ار که مفهوم حاصل از مقید شدن حکم ه غا ات از
مفهوم ناشی از تقید حکم ه شرط قومتر است (نو هار .)235 :1394
مثا

ر ا ن زمینه مفا ما ة  355قانون مدنی است .ا ن ما ه مقرر میکند« :اگر ملکی ه شارط

اشان مساحت ماین فروخاه شو و اد مالوم شو کمار از آن مقدار استف میاارم حا فساخ
ماامله را خواهد اشت» .ر ا ن ما ة قانونیف اگرگه قانونگذار ح فسخ را ه کم او ن زماین از
مقدار ماین منوط کر ه استف ممکن است زمین از مقدار ماین کمار نباشاد .ر نایجاه آ اا مفهاوم
مخالف ما ه ا ن است که اگر زمین کمار از مقدار از پیش تایین شاده نباو ف امکاان فساخ مااملاه
وجو ندار (مفهوم شرط)؟! قطااً پاسخ منفی است .ز را میارم ممکن است ماامله را اه جهات
خیار ورم مانند خیار عی ( ،ر نقش مفهوم غا ت) فسخ کند.
قاعدة تقدیم ظهور مفهوم شرط بر مفهوم وصف
مفهوم جملة شرریه ر مفهوم حاصل از وصف مقدم میشو (عراقای  1404ق :ج 1ف  .)474پاسف
گنان ه گفاه شو « :اگر پژوهیورم اروم جد دم کیف کر ف وم را ماور احاارام و اژه قارار
دهید» و مضمون لیلی ور ا ن اشد که «احارام و ژه ه پژوهیور غیرپارسا واج ،نیست» و ر
آن اشیم که جملة اخیر ارام ا ن مفهوم است که «احارام و ژه ه پژوهیور پارسا واج ،اسات»ف
و لیل ر مور حکم احارام و ژه ه پژوهیورم که اروم جد دم اخاراع نکر هف اماف پارساست
ا ک ور تاارض ارند .نا ر تقدم اللت شرط ر وصفف احارام وم الزم نیست .ا ن اه لیال
آن است که ظهور شرط ر مفهوم از ظهور وصف ر مفهوم ه مرات ،قومتر اسات؛ اگار وصاف
اصوالً مفهوم اشاه اشد( .عراقی  1404ق :ج 1ف .)236
ر ا ن زمینه میتوانیم ه وضایت موا  1314و  1313قانون مدنی اشاره کنیم .ماا ة  1313مقارر
میکند « :ر شها ت لوغف عقلف عدالت  ...شرط است» .ه تابیرمف مفهوم مخالف ما ه ا ن اسات کاه
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گنان ه اوصاف مز ور نباشندف شها ت صحیح نیست .از ررفی ما ة  1314مقارر مایکناد« :شاها ت
ارفالی را که ه سن  15سا تمام نرسیدهاند فقط ممکن است رام مز د ارالع اساماع نمو ؛ مور ر
موار م که قانون شها ت ا ن قبیل ارفا را ماابر شناخاه اشد» .ر ا نجا «رفل و ن» شارط اسات.
ر نایجة تاارض میان مفهوم و ما ة فوق ا د تاارض را ه نفع ما ة  1314حلوفصل کنیم.
قاعدة تقدیم ظهور کالم در استمرار بر دیگر ظهورها
مفهوم ا ن قاعدة تفسیرم آن است که هرگاه ظهور کالم ر اسامرار ا کی ور از ظواهر تاارض
کندف ه گونهام که امر ائر اشد میان پذ رش نسخ ا پذ رش خالف ظاهرم ورف ظهور کاالم ر
اسامرار مقدم میشو تا مور از موار نساخ قلمادا نیاو (عراقای  1404ق :ج 1ف  .)236علات
"تقد م ظهور اسامرار کالم ر اسامرار"ف نه عدم نسخف لکه وجو اصال اساصاحاب اسات .ز ارا
سخن ر ا نجا ر سر قوت و ضاف و گونه اللت است .ا وجو امکان حلوفصال تااارض اا
اسانا ه قوت و ضاف اللتف نو ت ه او عملای نمایرساد (عراقای  1404ق :ج 1ف  .)236ر
مور ماون شرعی گاه رام اثبات ا ن مطل ،و اساامرار و تاداوم احکاام اه ا ان حاد ث اساانا
میشو که «حال محمد( ) تا روز قیامت حال اسات و حارام او تاا روز قیامات حارام اسات»
(کلینی  :1387ج 2ف  1.)18ولی ا ن اسادال تماام نیسات .ز ارا مقصاو از ا ان حاد ث اساامرار
(

تکتک احکام شر ات محمد( ) نیست؛ لکه مقصو آن است که حال و حرام محمد

)

ا ان

ورم نسخ نمیشاو (انصاارم  1428ق :ج 4ف 99؛ خراساانی  1410ق .)463 :اه ا ان حاد ث
فراوان اسادال میشو تا همة احکام شر ات ثا ت و ال اغیر قلمدا شو  .حاا آنکاه حاد ث ر
مقام یان عدم تغییر ر شر ات ه اقاضام زماان و مکاان و مصاالح نیسات؛ لکاه ر مقاام یاان
خاتمیت آ ین محمدم( ) است .انبوهی از شواهد عقلی و نقلی گواه آن است که رخی از احکاام
شر ات ثا ت و رخی ماغیرند (نو هار .)237 :1394
مثا

ر ا ن زمینه وضایت موا  1171و  1188قانون مدنی است .ما ة  1171مقرر میکند « :ر

صورت فوت کی از ا و نف حضانت رفل ا آن که زنده است خواهد او ؛ هرگناد مااوفی پادر
 .1حالله (محمد) حال الی وم القیامه و حرامه حرام الی وم القیامه.
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رفل و ه و رام او قیم ماین کر ه اشد» .از ررفی ما ة  1188مقرر میکند« :هر ک از پدر و جد
پدرم اد از وفات ورم میتواند رام اوال خو که تحت وال ت او می اشند وصی ماین کناد
تا اد از فوت خو ر نواهدارم و تر یت آنها مواظبت کر ه و اماوا آنهاا را ا اره نما اد» .ر
ا نجاف ا توجه ه لزوم اسامرار وال ت ولی قهرمف مفا ما ة  1188نسبت ه  1171اولی است.
قاعدة سقوط دو یا چند تخصیص متعارض
ا آنکه تخصیص اصوالً امرم را ص استف هرگاه تخصیص مسالزم محذورم اشدف نمیتاوان آن را
پذ رفت .هرگاه پذ رش همزمان و ا گند تخصیص ه عام سب ،شو که ر عمل ماور م ارام
عام اقی نماندف نمیتوان گنین تخصیصی را پذ رفت .لکه را طة و ا گند لیل خاصی که گناین
نسبای ا عام اشاه اشند و سب ،شوند مصداقی رام عام نماند ا عاام را طاة تباا ن اسات و ناه
عموم و خصو

مطل  .پسف نمیتوان عام را اا گناین مخصاصهاام مااارضای تخصایص ز

(انصارم  1428ق :ج 4ف 102ا .)103
مثا

ر ا ن زمینه وضایت حکم موا  212و  213قانون مدنی نسبت ه قاعدة کلی منادرج ر

ما ة  1207است .ما ة  1207مقرر میکند« :اشخا
مالی خو ممنوع هساند .1 :صغار؛  .2اشخا

ذ ل محجور و از تصرف ر اماوا و حقاوق

غیررشید؛  .3مجانین» .ا ن ما ه ر واقع ک قاعادة

کلی را ر ارتباط ا ممنوعیت از مداخله ر امور مالی توسط محجور ن یان میکندف دون آنکه ر
ارتباط ا ا رة شمو ا ن محدو ت سخنی ه میان آور  .اماا ماوا  212و  213قاانون مادنی ر
واقع ر مقام تخصیص ا ن قاعدة عام و حکم را اعالم میکنند .ما ة  212مقرر میکند« :ماامله اا
اشخاصی که الغ ا عاقل ا رشید نیساند ه واسطة عدم اهلیت ارل اسات» .از ررفای ماا ة 213
مقرر میکند« :مااملة محجور ن نافذ نیست» .نایجه ا نکه ر جمع و تخصیص مااارض و قاعادة
عامف ا د ه قاعدة عامف انی حکم ما ة 1207ف عمل کر .
حکم تعارض فصیح با غیرفصیح و افصح با غیرافصح
اگر و مان مااارض را از گیمانداز عنصر فصاحت ا ک ور مقا سه کنیمف ممکن است از ا ان
لحاظ ر ک رتبه و جا واه نباشند و کی فصیح و ورم غیرفصیح اشد .گاه تارجیح روا ات و
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مان فصیح ر غیرفصیح ر مقام تاارض از روشهام حل تاارض ه شمار آماده اسات (انصاارم
 1428ق :ج 4ف 114؛ ز نالد ن  1.)283 :1374پیداست که ر محیط تیر ع و قانونگاذارم عرفای
کار ست ا ن شاخص رام ترجیح کی از و مان مااارض مور م ندار  .اگر ثا ت شو که مانای
ر شمار قوانین استف اهمیای ندار که فصیح اشد ا افصح .حای ر مور مااون حقاوقیف مانناد
مان ک قرار ا ف ه کار سان ا ن مرجح مور ندار (نو هار .)239 :1394
قاعدة سقوط دو دلیل متعارض و دارای داللت مساوی
تا آنجا که ه جنبههام لفظی و اللی مر وط میشو هرگاه اللات و لیال ماااارض اه لحااظ
رجة ظهور مساوم اشدف هر و لیل تساقط میکنند .حکم ه تسااقط و لیال ماااارض اورم
عرف و عقالست (عراقی  1404ق :ج 3ف  .)174نا را نف ر صورتی که روا اتی را کاه ار تخییار
میان و خبر مااارض اللت میکنند رذ ر مف مضمون آنها ه تاارض اخبار محدو خواهد و و
ه هر گونه و مان مااارض تامیم ا ه نمیشو  .ر تاارض اخبار شرعیف اگر خاواهیم فراتار از
مباحث لفظی و اللی ه موضوع نواه کنیمف ا د ه ور مزا ا و مرجحاتف مانند مرجحات سندمف
نیز توجه کنیم (اانصارم  1428ق :ج 4ف  .)33اگر ر جمع ندم نها ی و لیال ماااارضْ مسااوم
اشندف کی ر ورم ترجیحی نخواهد اشت و ه هیچ ک از آن و نمیتوان عمال کار (صادر
 1431ق .)218 :اگر نسبت و لیل مااارض عموم و خصو

من وجه اشدف رام حل تااارض

میان آنها ه مز تها و مرجحات اللی 2توجه میشو  .گاهی و لیل مااارض ه راور میاارک
ر مانا ی اللت الازامی ارند (صدر  1431ق.)241 :
عمدة کار ر ا ن قاعده ر اب ا لة اثبات عوا و ه رور خا

ارزشگذارم ا له است .مثاا

 .1ا د ا آور شو م که منا ع اصولی اغل ،حث ر ارة و روا ت مااارض را مطرح کر هاند .اما ا ان مایاار اا شارا طی
میتواند ر تاارض هر و ا گند مان ه کار گرفاه شو .
 .2عالوه ر مرجحات اللیف مرجحات ورمف مانند مرجحات صدرمف وجو ار کاه اه قاوت ساند روا ات اا ماان
مااارض مر وط میشو  .ساة ور از مرجحات ه جهت صدور مر اوط مایشاو کاه مرجحاات جهاای ناام ار .
مرجحات مضمونی نیز ه محاوام و مان مااارض ازمیگر .
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ر ا ن زمینه مفا ما ة  1317است که مقرر میکند« :شها ت شهو ا د مفا اً ماحد اشد .ناا را ن
اگر شهو ه اخاالف شها ت هندف قا ل اثر نخواهد و ؛ مور ر صاورتی کاه از مفاا اظهاارات
آنها قدر مایقنی ه ست آ د» .ه یان سا هترف ر فرض تاارض شاهو ف اا جماع شارا ط فاوقف
شها ت آنها ساقط میشو  .اما آ ا ر تاارض مان قوانین نیز ا ن قاعده کار ر ار ؟ پاسخ مثبات
است .اصل  167قانون اساسی جمهورم اسالمی یان میکند« :قاضی موظف است کوشش کند که
حکم هر عوا را ر قوانین مدون یا د و اگر نیا دف ا اسانا ه منا ع ماابر اسالمی و فااوم ماابارف
حکم قضیه را صا ر کند و نمیتواند ه هانة سکوت اا نقاص اا اجماا اا تااارض قاوانین از
رسیدگی ه عوا اماناع ورز » .ه تابیرم ر ا ن اصل فرض تاارض مان قوانین پایش ینای شاده
است و ا ن تاارض ر حالای است که جمع حکم قوانین مااارض امکاانپاذ ر نیسات .ر نایجاه
عمالً قوانین مز ور ساقط میشوند .ر ا نجا قاضیف رام فرار از ن ست ناشی از عدم امکان جمع
حکم و قانون مااارضف میتواند ه منا ع ماابر اسالمی و فااوم ماابر فقهی مراجاه کند.
بحث و نتیجه
وقای سخن از هرمنوتیک و اصو اسانباط ه میان میآ ادف ر واقاعف ساخن از روش و ا زارهاام
اسادال است .اصو اسانباط اسالمی ر واقع از ا ادا رام کاوش ر مناا ع فقهای رراحای شاده
است و از حیث تحوالت تا ع تحوالت فقه است .از ررف ورف هرمنوتیک روش اساداللی اسات
که ر جهان غرب رام کاوش ر منا ع غر ی رراحی شده است .پرواضاح اسات کاه هرمنوتیاک
صرفاً مخاص عالم حقوق و ماون حقوقی و مذهبی نیست؛ لکه روش اساداللی است که تقر باً ر
همة علوم اسافا ه میشو  .الباه نبا د از نظر ور اشات کاه ا ان روش اساادال

ر شااخههاام

مخالف گهرههام مخالف ار  .ه تابیرمف هرمنوتیک حقوقی ا هرمنوتیک ر اضایف مهندسایف و
 ...مافاوت است.
ر رهههام زمانی مخالفف ا توجه ه مقاضیات زمان و حکومات مکاتا ،منطقای مخالافف
هرمنوتیک ورانهام مخالف را پیت سر نها ه است .ر حا حاضرف ر فضاام پساتمدرنیسام
قرار ار م و منط حاکم ر عالم فلسفه و حقوق ر غرب منط گندارزشی ا منط فاازم اسات.
اماف نکاهام که ا د ه آن توجه کنیم ا ن است که منط حاکم ر اصو اسانباط و عالم فقاه ارام
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رنگو و ی از منط کالسیک و منط ارسطو ی است .ر نایجهف قواعد هرمنوتیک فالیف که حااکم
ر عالم حقوق ر غرب استف ا اصو اسانباط اسالمی سیار مافاوت است .ا ا ن وصفف پیشتر
از ا نف فضام منط کالسیک ر فلسفه و حقوق غرب حاکم و  .ا توجه ه اشاراک مبنام منطقای
ر اصو اسانباط اسالمی و هرمنوتیک کالسیک غر یف قواعد عمومی میاارکی ر ا ان و حاوزه
وجو اشت.
از سوم ورف سیارم از قوانین اخلی ا اران از نساخههاام غر ای الواو ر ارم و حاای ر
موار م ه صورت مساقیم ترجمه شده است؛ مانناد قاانون تجاارت کاه ر واقاع ترجماة نساخة
فرانسوم است .ر نایجهف رام تفسیر ا ن ساه از مااون قاانونی و پیادا کار ن رک صاحیحی از
ماون مز ورف میتوان از روش و قواعد میارک میان هرمنوتیاک غر ای و اصاو اساانباط اساالمی
اسافا ه کر .
مان حقوقی کلید اصلی فهم مرا مؤلف و مقنن ر وضع قانون است .اما هتنها ی کافی نیسات
و مفسر ا د ر حد توان خو ش ه ورام مان یند ید .موقایت هرمنوتیکی و اف ماناا ی مفسار
حقوقی ر زمینة قضا همییه از تار خ و شرا ط وضع قانون و سنت اثر میپذ ر  .از نروف تار خی
و سیا است .ر ثانی فهم مان قضا ی مان ا زمان حاضر است.
اهمیت و ضرورت ا ن موضوع زمانى میخص مىشو که دانیم توجه ه مباحاث هرمنوتیاک
ماناشناسى ر مان قانون از اد اصو فقه و فرا ند فهم فقهى ماىتواناد کمکای ا سااه اه رک
ماقا ل ییار ر قیر حوزوى و انیواهى کند تا ز ان ک ور را هار فهمند و ا ن و مرکز مهم
علمى و راهبر ى ییار ه هم نز ک شوند.
توجه مساقیم و عمی تر حوزو ان ه هرمنوتیاک جد اد و آراى مخالاف انیامندان غارب و
مقارنه و موازنة آنها ا نظر ات هرمنوتیکى اصو فقه ماداو
گفتوگو و تبا

ر حوزههااى علمیاه ساار ا سااة

و نز کى ین انیوران مسلمان و غرب را فراهم مىساز .

ا توجه ه کار ر و اهمیت هرمنوتیک و امنة آن ر قوانین و گسارة آن ر اصو فقه ر اب
اللت و اصالةالظهور و اعابار ات شا ساه است که از ا ن روش جهت رفع هر گونه تاارض هاره
جست .ر واقع هرمنوتیک ر همة ا ن زمینهها کارا ی ار .

246

حقوق خصوصی ،دورة  ،16شمارة  ،2پاییز و زمستان 1398

منابع
 .1ا ن منظور ( 1408ق) .لسان الاربف یروتف ار احیا الاراث الار ی.
 .2احمدمف ا ک ( .)1382ساخاار و هرمنوتیکف چ 3ف تهرانف گام نو.
 .3انصارمف مرتضی ( 1428ق) .فرائد االصو ف چ 4ف قمف مجمع الفکر االسالمیف ج  1و  3و .4
 .4حلیف حسن ن وسف ن مطهر ( 1404ق) .مبا م الوصو الی علام االصاو ف چ 3ف قامف المطبااه
الالمیه.
 .5خراسانیف محمدکاظم ( 1410ق) .فی الحاشیه علی الفرائدف سید مهدم شمسالد ن (تحقی )ف تهرانف
وزارة الاقافه و االرشا االسالمی.
 .6ز نالد ن ن علی (شهید ثانی) ( .)1374تمهید القواعدف قمف مکا ،اعالم االسالمی.
 .7سلطان الالماءف حسین ن محمد ( یتا) .حاشیه السلطان علی ماالم الد نف قمف اورم.
 .8سروشف عبدالکر م ( .)1374قبض و سط تئور ک شر ات :نظر اة تکامال مارفات نایف تهارانف
مؤسسه فرهنوی صراط.
 .9شبسارمف مجاهد ( .)1375هرمونوتیکف کااب و سنت :فرآ ند تفسیر وحیف تهرانف ررح نو.
 .10صدرف سید محمد اقر ( 1431ق) .روس فی علم االصو ف چ 6ف قمف ارالصادرف الحلقاه االولای و
الثانیهف ج .2
 .11صدرالد ن شیرازمف محمدا راهیم ( .)1363مفاتیح الغی،ف ترجمة محمد خواجومف تهرانف مولی.
 .12رباربا ی ز مف سید محمدکاظم ( 1426ق) .الااارضف قمف مؤسسة انایارات مد ن.
 .13رباربا یف سید محمدحسین ( .)1359اصو فلسفه و روش رئالیسم (مقالة شیم)ف قامف نیار فاار
انایارات اسالمی.
 .14عراقیف ضیاءالد ن ( 1404ق) .النها ة الفکارف قمف مؤسسة النیر االسالمیف ج  1و .3

 .15کُر َنف هانرم (« .)1384تأو ل قارآن و حکمات ماناوم اساالم»ف ترجماة رضاا اورمف مجموعاه
مقاالت هانرم کر نف ه اهامام محمدامین شاهجو یف تهرانف حقیقت.
 .16کلینیف محمد اقوب ( .)1378االصو من الکافیف چ 8ف تهرانف انایارات اسالمیف ج  1و .2
 .17الماسیف نجا علی ( .)1385حقوق ینالملل خصوصیف چ 4ف تهرانف میزان.
 .18محق

اما ف سید مصطفی ( .)1370قواعد فقه ( خاش مادنی)ف چ 3ف تهارانف اند یاههاام ناو ن

247

کاربرد هرمنوتیک در حل تعارض متن قوانین در ایران

.اسالمی
.2  و1 ف النجف الیرفف ج3  اصو الفقهف چ.)1388(  مظفرف محمدرضا.19
 «نواهی نوگرا انه ه فقه مقاصدم و گالشهام پیش روم آن»ف ساخن مااف.)1394(  نو هارف رحیم.20
.2 ف س6 ش
.  مبانی کالمی اجاها ف قمف خانة خر.)1377(  ها وم تهرانیف مهدم.21
.ف پژوهیواه فرهنگ و اند یة اسالمیف تهران4  رآمدم ر هرمنوتیکف چ.)1396(  واعظی؛ احمد.22
23. Ahmadi, B. (2004). Structure and Hermeneutics, 3rd Print. Tehran: Gam-e-No. (in
Persian)
24. Almasi, N. A. (2006). Private International Law, 4th Print. Tehran: Mizan Publication.
(in Persian)
25. Al-Sadr, S. M. B. (2009). Durus fi Ilm al-Usul. al-Halaqat al-Ula va al-Sanieh, Vol. 2,
6th Print. Qom: Dar al-Sadr. (in Arabic)
26. Ansari, M. (2007). Faraed-al-Usul. Qom: Majma-al-Fekr-al-Eslami. (in Arabic)
27. Babich, B. E. (2013). Hermeneutic Philosophy of, Science, Van Gogh’s Eyes, and God,
Springer, Berlin.
28. Chou, Abner (2018). The Hermeneutics of the Biblical Writers, Kregel, Washington.
29. Corbin, H., Davari, R., & Shahjouee, M. A. (2005). Quran Hermeneutics and Islamic
Spiritual Philosophy. Articles by Henry Corbin. Tehran: Haghighat Publication. (in
Persian)
30. Eraghi, Z. (1983). Al-Nahayat al-Afkar, Vol. 3 & 4. Qom: al-Nashr al-Islami. (in
Arabic)
31. Gadamer, Hans-Georg (2008). Philosophical Hermeneutics: 30th Anniversary Edition,
University of California Press, Berkeley.
32. Ginev, Dimitri (2016). Hermeneutic Realism: Reality Within Scientific Inquiry,
Springer, Berlin.
33. Ginev, Dimitŭr (1997). A Passage to the Hermeneutic Philosophy of Science, Rodopi,
Atlanta.
34. Hadavi Tehrani, M. (2018). Theological Basis of Ijtihad. Qom: Khane-e-Kherad
Publication. (in Persian)
35. Heli, Hasan ibn Yûsuf ibn Mutahhar (1983). Mabadi-al-Usul Ela Elma-al-Vusul, 3rd
Print. Qom: Almatbae-al-Elmieh. (in Arabic)
36. Ibn Ali, Zeyn-al-Din (1995). Tamhid al-Qavaed. Qom: Maktab al-Aalam al-Eslami. (in
Arabic)
37. Ibn Manzour (1987). Lisan-al-Arab, 1st Print. Beirut: Dar Ehya Al-Toras Al-Arabi. (in
Arabic)
38. Kennedy, George Alexander (1989). The Cambridge History of Literary Criticism:
Volume 5, Romanticism, Cambridge University Press, London.
39. Kevelson, Roberta (2012). Law and Semiotics, Vol. 2, Springer, Boston.
40. Khorasani, M. K. & Shamsodin, S. M. (1989). Fi Hashieh Ela al-Faraed. Tehran:
Ministry of Culture and Islamic Guidance. (in Arabic)

1398  پاییز و زمستان،2  شمارة،16  دورة،حقوق خصوصی

248

41. Koleini, M. Y. (1999). Al-Usul men al-Kafi, 8th Print, Vol. 1 & 2. Tehran: Eslami
Publication. (in Arabic)
42. Leal, A., Rafael, Essential Elements of the Rule of Law Concept in the EU, Queen
Mary University of London, School of Law Legal Studies Research Paper No.
180/2014.
43. Longenecker, Richard N. (2004). Studies in Hermeneutics, Christology and
Discipleship, Sheffield Phoenix Press, oxford.
44. Mohaghegh Damad, S. M. (1991). Jurisprudence Basics, 3rd Print. Tehran: Andishehaye-Novin-e-Eslami Publication. (in Persian)
45. Mozafar, M. R. (2009). Usul al-Fiqh, 3rd Print, Vol. 1 & 2. Najaf. (in Arabic)
46. Newsom, Carol A. (2019). Rhetoric and Hermeneutics, Mohr Siebeck.
47. Nobahar, R. (2015). A Modernist Approach to Purposive Jurisprudence and Challenges
It Faces. Journal of Sokhan-e-Ma, 2 (6). (in Persian)
48. Palmer, Richard E. (1969). Hermeneutics, Northwestern University Press, Evanston.
49. Parris, David Paul (2009). Reception Theory and Biblical Hermeneutics, Pickwick,
New York.
50. Patterson, Dennis (2010). A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory,
Wiley, West Sussex.
51. Perez, Oren (2017). Fuzzy law: a theory of quasi-legality, in: H. Patrick Glenn, Law and
the New Logics, Cambridge University Press, London.
52. Sadr al-Din Shirazi, M. E. & Khajavi, M. (1984). Mafatih al-Geib. Tehran: Mola
Publication. (in Persian)
53. Schmidt, Lawrence Kennedy (2016). Understanding Hermeneutics, Routledge, New
York.
54. Seebohm, Thomas M. (2007). Hermeneutics. Method and Methodology, Springer,
Boston.
55. Sultan Al Olama, H. I. M. Hashieh al-Sultan Ela Maalem al-Din. Qom: Davari. (in
Arabic)
56. Tabatabaie, S. M. H. (1980). Philosophy Basics and Realism Methodology. Qom:
Daftar-e Entesharat-e Eslami. (in Persian)
57. Tabatabie Yazdi, S. M. K. (2005). Al-Taaroz. Qom: Modayen Publication. (in Arabic)
58. Vaezi, A. (2017). An Introduction to Hermeneutics, 4th Print. Tehran: Islamic Research
Institute for Culture and Thought. (in Persian)
59. Zimmermann, Jens (2015). Hermeneutics: A Very Short Introduction, Oxford
University Press, London.

