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ملف العدد

فهم املراد بني اهلرمنيوطيقا وعلم أصول الفقه
دراسة مقارنة بني غادامري والشهيد الصدر-املوسوي
الس ّيد عيل عباس
ّ

(((

خالصة املقالة:
تتناول هذه املقالة دراسة قواعد الفهم وأصوله بنحو مقارن بني علم أصول الفقه
اإلسالمي والنظر ّية اهلرمنيوطيق ّية ،بالرتكيز عىل َع َلمني بارزين اعتنيا هبذه املسألة؛ ومها:
ّ

اهلرمنيوطيقي) ،والشهيد الس ّيد حممد باقر الصدر (االجتاه
هانز جورج غادامري (االتجّ اه
ّ

اإلسالمي) .وقد عاجلت املقالة ذلك ضمن حماور أربعة :املحور األول:
األص��و ّيل
ّ
اهلرمنيوطيقي عند غادامري ،املحور الثاين :أصول الفقه وفهم املراد،
مقومات الفهم
ّ
ّ
النص والقارئ ،املحور الرابع :فلسفة
املحور الثالث :إشكالية االنقطاع بني صاحب ّ
الفقه ودراسة عمل ّية الفهم.

مصطلحات مفتاح ّية:

النص ،املتك ّلم ،القارئ ،فلسفة الفقه،
أصول الفقه ،اهلرمنيوطيقا ،الفهم ،املرادّ ،
الزمان ،املكان ،اللغة...
اإلسالمي ،ورئيس حترير جملة املنهاج ،من لبنان.
((( باحث يف الفكر
ّ
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مقدّ مة:

تطورت األبحاث اللغو ّية يف واقعنا املعارص حتى شكّلت حمور ًا أساس ًا ألبحاث
ّ

فهم املراد بني الهرمنيوطيقا وعلم �أ�صول الفقه -درا�سة مقارنة بني جادامري وال�شهيد ال�صدر-

العلمي ،ولسنا يف هذه املقالة بصدد البحث عن مناشئها أو
خمتلفة يف جماالت البحث
ّ

غاياهتا؛ بل من أجل حماولة تناوهلا يف جمال مناهج الفهم يف مقام التفهيم والتفاهم بني

اإلسالمي
الناس ،مركّزين يف ذلك عىل قواعد الفهم وأصوله بنحو مقارن بني علم الفقه
ّ
والنظر ّية اهلرمنيوطيق ّية.
وتُعدّ مفردتا «الفهم» و«املراد» حمور االهتامم املشرتك بني اهلرمنيوطيقا وأصول الفقه
بغض النظر عن موقفهام املختلف منهام.
ّ
اهلرمنيوطيقي والفهم األصو ّيل يف جمال الفهم ،يف
ويكمن الفارق األساس بني الفهم
ّ

ّ
أي اهتامم للمراد ،يف حني
األول يريد دراسة الفهم؛ بوصفه ظاهرة ،من دون أن يعري ّ
أن ّ
ّ
أن الثاين ينظر إىل املراد؛ بوصفه أساس ًا ،ويرى نفسه معن ّي ًا بكيفية الوصول إليه.
اإلسالمي واهلرمنيوطيقا
وعليه ،كان ال بدّ من إجراء بحث مقارن بني أصول الفقه
ّ
يف جمال فهم املراد ،مع الرتكيز عىل الرؤية اهلرمنيوطيق ّية عند هانز جورج غادامري

(2001-1900( )Hans-Georg Gadamerم)((( ،وعىل الرؤية األصول ّية عند
الشهيد الس ّيد حممد باقر الصدر (1980-1935م)(((.
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أملاين اشتهر بعمله الشهري «احلقيقة واملنهج» ،وبتجديده يف النظر ّية التفسري ّية «اهلرمنيوطيقا» .من أبرز مؤ ّلفاته:
((( فيلسوف ّ
األخالق الدياليكتيك ّية عند أفالطون ( ،)1931أفالطون والشعراء ،)1934( ،الشعب والتاريخ يف تفكري هريدر
الروحي لإلنسان
( ،)1942باخ وفيامر ( ،)1946غوته والفلسفة ( ،)1947يف ّأول ّية الفلسفة ( ،)1948يف املجرى
ّ
الفلسفي (...)1963
( ،)1949التفسري والنزعة التارخي ّية :التفسري
ّ
وخصص
إسالمي .مت ّيز بالشمول والعمق والسعة .وقد اعتنى بعلم األصول،
شيعي ومفكّر وفيلسوف
عراقي
ديني
ّ
ّ
ّ
ّ
((( مرجع ّ
له كثري ًا من نتاجاته العلم ّية .ومن أبرز مؤ ّلفاته :غاية الفكر يف علم األصول ( ،)10\10فدك يف التاريخ ،فلسفتنا،
اقتصادنا ،البنك الالربوي يف اإلسالم ،املدرسة اإلسالم ّية ،املعامل اجلديدة لألصول ،األسس املنطق ّية لالستقراء ،بحوث
يف رشح العروة الوثقى( ،)4\4الفتاوى الواضحة ،دروس يف علم األصول ( ،)2\2بحث حول الوالية ،بحث حول
املهدي ،اإلسالم يقود احلياة ،املدرسة القرآن ّية ،أهل البيت -تنوع أدوار ووحدة هدف ...-وقد ّقرر عدد من تالمذته
ّ
احلائري يف «مباحث
اهلاشمي يف «بحوث يف علم األصول» ،والس ّيد كاظم
أبحاثه األصول ّية ،ومن أبرزهم :الس ّيد حممود
ّ
ّ
األصول».

للنص عند غادامري:
مقومات الفهم
اهلرمنيوطيقي ّ
أوالًّ :
ّ
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قوامها الركائز النظر ّية اآلتية:

ملف العدد

سعى غادامري إىل اخل��روج من إشكال ّية النسب ّية يف الفهم لالقرتاب من مساحة
املوضوع ّية قدر اإلمكانْ ،
ليؤسس بذلك نظر ّية يف الفهم
وإن أنكر املوضوع ّية املطلقةّ ،
 .1اهلرمنيوطيقا = معرفة وجود الفهم :قام غادامري -وبتأ ّثر واضح بأستاذه مارتن
هايدغر ( -((()1976 - 1889( )Martin Heideggerبنقل اهلرمنيوطيقا من
مه ّية اليشء يف نفسه؛
معرفة منهج الفهم إىل معرفة وجود الفهم؛ بالتأكيد عىل أ ّ
النص بام هو هو .وهو يرى ّ
الوجودي للهرمنيوطيقا يسري من
التحول
أن
ّ
ّ
أي ّ
اللغوي يف تشكيل عمل ّية الفهم:
مه ّية اللغة واإلطار
ّ
خالل اللغة ،وهذا يعكس أ ّ
«الفهم برمته تأويل ،والتأويل برمته حيدث وسط ٍ
لغة ما تتيح للموضوع أن يتأتّى
ّ
ّ
(((
بكلامت» .
 .2حيمل الفهم يف اهلرمنيوطيقا الفلسف ّية عند غادامري اخلصوص ّيات اآلتية:
للمدْ ِرك ،والديالكتيك ّية
التأ ّثر بالتاريخ ،والتقاليد ،واألحكام الذهن ّية املسبقة ُ
املكونة
(اجلدل ّية) ،واالعتامد عىل احلوار (السؤال واجلواب) .وهذه العنارص هي ِّ
ملقولة النسب ّية؛ ْ
وإن مل تكن نسب ّية مطلقة؛ كام يف النظر ّيات اهلرمنيوطيق ّية عند غريه.
ّ .3
إن هذه األحكام املسبقة والقبل ّيات متأل ذهن ا ُملدْ ِرك ،وهي ليست حتت اختياره
وإرادت��ه ،فلن يكون بإمكانه التمييز بينها ليقوم بالفصل بني الصحيح وغري
الصحيح منها ،وهو -بذلك -يريد رفض مقولة اخلروج التا ّم عن دور األحكام

واحلر ّية ،واحلقيقة ،وغريها من املسائل .ومن أبرز
الفلسفي بمشكالت الوجود ،والتقن ّية،
أملاين اشتهر باهتاممه
((( فيلسوف ّ
ّ
ّ
وصدة ( ،)1950ما الذي ُي َس َّمى فكر ًا ( ،)1954املفاهيم األساس ّية يف
مؤ ّلفاته :الوجود والزمان ( ،)1927دروب ُم َ
احلر ّية اإلنسان ّية ( ،)1982نيتشه ( ...)1983ومت ّيز هايدغر بتأثريه الكبري عىل
امليتافيزيقا ( ،)1961نداء احلقيقة ،يف ماه ّية ّ
مهها :الوجود ّية ،التأويل ّيات ،فلسفة النقض أو التفكيك ّية ،ما بعد احلداثة .ومن
املدارس الفلسف ّية يف القرن العرشين ،ومن أ ّ
أهم إنجازاته أنه أعاد توجيه الفلسفة الغرب ّية بعيد ًا عن األسئلة امليتافيزيق ّية والالهوت ّية واألسئلة اإلبستمولوج ّية ،ليطرح
ّ
عوض ًا عنها أسئلة نظر ّية الوجود (األنطولوجيا) ،وهي أسئلة ترتكّز أساس ًا عىل معنى الكينونة (.)Dasein
((( غادامري ،هانز جورج :احلقيقة واملنهج ،ترمجة :حسن ناظم؛ عيل صالح ،ط ،1طرابلس الغرب ،دار أويا2007 ،م،
ص.510
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املسبقة -كام ا ّدعاه بعضهم -ليلتزم بمقولة رضورة الفصل بني أحكام مض ِّللة
موضحة .وهو يرى ّ
أن السعي إىل اخلروج عن هذه
لعمل ّية التفسري وأخرى ِّ

فهم املراد بني الهرمنيوطيقا وعلم �أ�صول الفقه -درا�سة مقارنة بني جادامري وال�شهيد ال�صدر-

التصورات التي نحملها يف قضية التفسري هو أمر غري ممكن ،بل ال معنى له،
ّ
تصوراتنا املسبقة يف اللعبة ،إىل
وهو غري معقول .فالتفسري يعني -بالد ّقة -إدخال ّ

للنص فيه واقع ًا أن خياطبنا« :ما الذي يم ّيز األحكام املسبقة املرشوعة
حدّ يمكن ّ
النقدي الثابتة التغ ّلب
مهمة العقل
ّ
من تلك األحكام املسبقة العديدة التي من ّ
عليها»(((.

 .4إذا كان اإلنسان يعيش ضمن العرف والعادة ،وال يمكنه اخلروج عن هذا العرف،
وكان فهمه جلميع األمور خاضع ًا لتأثري التاريخ والعرف؛ فهو لن يتمكّن من
ِ
اين
اخلروج عن العرف لينظر إىل املوضوع عىل ما هو عليه ،ولن يكون له فهم ع َي ّ
ٍ
التارخيي.
خال من التأثري
ّ
املفس ،واحلدث نفسه
 .5يوجد أمران رئيسان يدخالن يف توجيه الفهم؛ ومها :ذهن رّ
(اندماج اآلفاق أو صهرها) (« :)Fusion of horizonsالفهم هو دائ ًام انصهار
تلك اآلفاق ( )...ومع ذلكْ ،
فإن مل تكن هناك آفاق متاميزة ،فكيف نتحدّ ث عن
انصهار اآلفاق؟!»(((.

النص بشكل
 .6ال أثر يف عمل ّية اهلرمنيوطيقا للحديث عن قصد املؤ ّلف .ومعنى ّ
عا ّم هو أبعد عماّ قصده املؤ ّلف ابتدا ًء ،فرسالة الفهم ترتبط من األساس بمعنى
أؤوله فقط؛ بل هو يشء
النص الذي ّ
النص نفسه« :هذا اليشء ليس يل أو ملؤ ّلف ّ
ّ
مشرتك»(((.
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ويتّجه غادامري إىل القول ّ
النص ،وال رجحان
مفسي ّ
إن املؤ ّلف هو -أيض ًا -أحد رّ
أي تأثري عىل عمل ّية
لتفسريه
للنص عىل سائر التفاسري؛ وعليه ،فليس لقصد املؤ ّلف ّ
ّ
((( غادامري ،احلقيقة واملنهج ،م.س ،ص.383
((( م.ن ،ص.417
((( م.ن ،ص.511

الفهم.
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ملف العدد

 .7تت ّبنى النظر ّية اهلرمنيوطيق ّية الفلسف ّية عند غادامري القول بعدم وجود معنى حمدّ د
ٍ
للنص أمر ًا
للنص ،بل طبق ًا هلذه النظر ّية يكون الوصول إىل معان جديدة ّ
ّ
ومعينّ
اهلرمنيوطيقي أو وجدت أسئلة جديدةّ :
«إن
متاح ًا لنا؛ متى ما اختلف املحيط
ّ
النص .فعليه
عىل من يريد أن يفهم أن يبحث عن األسئلة املخبوءة وراء ما حيويه ّ
النص،
النص بمنزلة جواب عن سؤال .ولو َعبرَ نا إىل ما وراء ما حيويه ّ
أن جيعل ّ
فال ّ
شك يف أنّنا سوف نصل إىل أسئلة وراء ما قيل»((( .و«نحن ال نصل إىل معنى
النص؛ إال عن طريق الوصول إىل أفق السؤال الذي حيويه؛ هذا األفق الذي حيمل
ّ
يف حدّ ذاته إمكان وجود أجوبة أخرى؛ وعليه ،فمعنى اجلملة يرتبط بالسؤال
الذي تصلح اجلملة جواب ًا عنه .ونتيجة هذه القض ّيةّ :
النص هو أمر زائد
أن معنى ّ
ِ
(((
ويسمي عمل ّية احلوار املحادثة التأويل ّية» .
النص،
عماّ ورد ذكْره يف ّ
ّ
انطالق ًا من نظر ّية اهلرمنيوطيقا عند غادامريّ ،
النص لن يكون له هناية ،وال
فإن تفسري ّ

ثم إنّنا
يمكننا عىل اإلطالق أن نقوم بمعرفة ّ
صحة تفسري أو أفضل ّيته عىل تفسري آخر؛ ّ
متى س ّلمنا باألصل الذي يرى ّ
النص ألجوبة
النص ليس عبارة إال عن تقديم ّ
أن فهم ّ
املفس ،فلن يمكننا احلديث
عىل األسئلة الالمتناهية؛ وهو مملوء باألحكام املسبقة عند رّ

للنص.
بعد ذلك عن فهم كامل
وهنائي ّ
ّ

ثاني ًا :أصول الفقه وقواعد فهم املراد:

ّ
األعم
النص
النص (ويراد من ّ
اهلم األساس لدى األصو ّيل هو معرفة املراد من ّ
ّ
إن ّ
اخلاص)؛ وذلك ّ
ألن البحث األصو ّيل غرضه معرفة اجلعل
من االصطالح األصو ّيل
ّ
الرشعي املوضوع من اهلل عىل العباد ،أم بمعرفة
أفس ذلك بمعرفة احلكم
ّ
الرشعي؛ سواء رّ
ّ
ّ
الرشعي؟
واملعذر
املنجز
ّ
ّ

((( غادامري ،احلقيقة واملنهج ،م.س ،ص.507
((( م.ن ،ص .510وبحسب تعبري حممد جمتهد شبسرتيّ :
«إن الفهم يبدأ بالسؤال ،والسؤال غري ممكن من دون معلومة مسبقة.
ّ
نص ًا؛ إنّام يبحث عن يشء ،والذي يبحث عن يشء ،إنّام يطرح سؤاالً .والذي يسأل ال بدّ من أن يعرف
إن الذي يريد أن يفهم ّ
الرفاعي،
ار
ب
اجل
عبد
نجف؛
حيدر
وحتقيق:
ترمجة
ّة)،
ن
والس
(الكتاب
اهلرمنيوطيقا
جمتهد:
حممد
(شبسرتي،
يسأل»
ماذا
عن
ّ
ّ
ط ،1بريوت ،دار التنوير؛ مركز دراسات فلسفة الدين2013 ،م ،ص.)18-17
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ولكن ،ال ّ
شك يف حمور ّية املراد يف اهتامم األصو ّيل ،وألجل بحث ذلك ،كان ال بدّ من
بحثه ملوضوعني :صغرو ّي ًا وكربو ّي ًا.
فهم املراد بني الهرمنيوطيقا وعلم �أ�صول الفقه -درا�سة مقارنة بني جادامري وال�شهيد ال�صدر-

ِ
حج ّية الظهور ،وترتبط
حج ّية الفهم؛ وهي ما ُأطلق عليها ّ
ترتبط الكربى ببيان ّ
احلجة وآل ّياته وقواعده.
الصغرى ببيان وسائل حتديد هذا الفهم ّ

وسوف نتحدّ ث أوالً عن الكربى -خالف ًا للمعهود يف ترتيب البحث األصو ّيل-؛
بحج ّية الظهور .وقد عالج األصول ّيون يف ذلك مسألة
حج ّية الفهم؛ املعبرّ عنها ّ
أي عن ّ
حج ّية الظهور ،ومسألة موضوع الظهور .وما له ارتباط وثيق ببحثنا هنا هو
الدليل عىل ّ
احلج ّية.
موضوع الظهور الذي
ينصب عليه دليل ّ
ّ
ويف حتديد موضوع الظهور ،ال بدّ من االلتفات إىل نقاط عاجلها البحث األصو ّيل،
والس ّيام ما قدّ مه الشهيد الس ّيد حممد باقر الصدر من مقاربات يف أبحاثه األصول ّية التي
عقدها يف هذا الصدد؛ وهي اآلتية:

التصديقي:
 النقطة األوىل :الظهورّ

فإن ما شكّل ّ
أن األصو ّيل يدور يف حمور معرفة املراد؛ ّ
نظر ًا إىل ّ
جل اهتاممه يف البحث

تصورية تنشأ
عن الظهور هو حتديد املدلول
التصديقي ،فبعد تقسيمه للداللة إىل ثالثةّ :
ّ
من الوضع ،استعاملية (تصديقية أوىل) ،وجدّ ّية (تصديقية ثانية) ،يرى ّ
أن موضوع

احلج ّية هو الداللة التصديق ّية الثانية؛ أي الداللة املرتبطة باملراد اجلدّ ّي للمتك ّلم .وهبذا
ّ
يذكر األصو ّيل بوضوح ّ
أن حمور اهتاممه هو املراد اجلدّ ي حتديد ًا« :ال إِشكال عند اجلميع

يف َّ
التوصل إىل اثبات املراد اجلدّ ّي للمتك ّلم»(((.
أن املقصود من أصالة الظهور؛ إنَّام هو
ّ
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املهمة عمل ّية استكشاف املراد ،ولك ْن هل يعني ذلك ضامن الوصول
وهكذا تكون ّ
ثمة قرائن ختفى عىل القارئ أو عىل من وصله
إىل املراد دائ ًام؟ وكيف احلال فيام لو كان ّ
النص؟ ويكمن اجلواب يف ّ
أن العربة بام لدى القارئ من معطيات؛ ألنّه ُمطالب باجلري
ّ
((( اهلاشمي ،حممود :بحوث يف علم األصول (تقرير أبحاث الشهيد الس ّيد حممد باقر الصدر) ،ط ،2قم املقدّ سة ،املجمع
العلمي للشهيد الصدر 1405 ،هـ.ق ،ج ،4ص .266
ّ
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فيه عىل أساس ما لدى العقالء من سرية عىل ذلك؛ ّ
فإن املعترب هو عدم العلم بالقرينة ،ال

واقع عدم القرينة!

ملف العدد

وهبذا حترض سرية العقالء يف التفاهم؛ لتكون هي املعيار احلاكم عىل حتديد عمل ّية
الفهم ملراد املؤ ّلف.

قصد إفهامه:
 -النقطة الثانية :الظهور حتى ملن مل ُي َ

بحج ّية الظهور بني َم ْن ُق ِصدَ إفهامه ومن
املنقول عن املح ّقق القمي تفصيله يف القول ّ
هيمنا ممّا ُذ ِكر من تعليل هذا التفصيل هو ّ
أن َمن مل ُيقصد باإلفهام
مل ُي َ
قصد إفهامه ،وما ّ
ربرة خلفاء ذلك؛ من قبيل :االصطالح
يحُ تمل أن ال حي ّقق الظهور؛ لتو ّلد احتامالت م ّ
اخلاص ،أو االتّفاق اخلاص بني املتك ّلم واملقصود باإلفهام .وهكذا تعود حمور ّية املراد
ّ
لتكون هي السبب يف هذا التفصيل؛ ّ
ألن الغرض معرفة مراد املتك ّلم.

ويتجاوز األصول ّيون هذه اإلشكالية عىل حت ّقق الفهم عرب سرب أسباب إرادة املتك ّلم
خالف الظاهر من كالمه ،وبنفي هذه األسباب حيملون كالم املتك ّلم عىل ظاهره ،ويرون

ّ
حج ّية الظهور تا ّم؛ حتى ملن مل َيقصد املتك ّلم إفهامه.
أن أساس ّ

يتصور هّأنا ترتبط بشكل وثيق
وفكرة التفصيل بني املقصود باإلفهام وغريه قد
ّ
باهلرمنيوطيقا بنحو ما ،باعتبار ّ
قصد إفهامه يعيش أفق ًا خمتلف ًا عن
أن القارئ الذي مل ُي َ

املقصود باإلفهام؛ ولذا ال يمكنه الوصول إىل مراد املؤ ّلف ،ولك ّن الد ّقة يف الفهم
اهلرمنيوطيقي ال تنظر إىل اختالف األفق فقط يف من مل ُيقصد إفهامه ،بل حتى املقصود
ّ
باإلفهام ال يصل إىل معرفة مراد املتك ّلم؛ إال عرب صهر اآلفاق املو ّلدة ملعنى يكون نتاج ًا
مشرتك ًا للقارئ واملؤ ّلف.

الشخيص باخلالف:
والظن
 النقطة الثالثة :الظهورّ
ّ

مل يعتمد األصول ّيون عىل اشرتاط كون مراد املتك ّلم ظنّ ًا شخص ّي ًا لدى السامع؛ ّ
ألن

العربة يف الكاشف ّية عن املراد هي خصوص الكاشف ّية النوعية .فكان ملالحظة اختصاص
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الشخيص
النص املبحوث عنه أصول ّي ًا باملوىل وعباده ،الدور يف عدم االعتداد هبذا الظ ّن
ّ
ّ
باخلالف.
فهم املراد بني الهرمنيوطيقا وعلم �أ�صول الفقه -درا�سة مقارنة بني جادامري وال�شهيد ال�صدر-

الشخيص
للحج ّية لتفيد أنّه مع حصول الظ ّن
وحترض السرية العقالئية بصفتها مدرك ًا
ّ
ّ
املتكون.
يتم االعتامد عىل الظهور
ِّ
باخلالف ال ّ
وجياب عن ذلك ّ
بأن هذا صحيح يف األغ��راض التكوين ّية الشخص ّية ال يف جمال
األغراض الترشيع ّية.

ّ
ولعل هذا الفارق ُيعدّ مهماّ ً يف نظر اهلرمنيوطيقا؛ ّ
الشخيص عىل
مكونات الظ ّن
ألن ّ
ّ
اخلالف تو ّلد معنى جديد ًا.
الشخيص ُيؤخذ به يف جمال ترك العمل بالظهور يف األغراض التكوين ّية؛
وإذا كان الظ ّن
ّ
ّ
الشخيص باختالف املراد -جتعل القارئ ال
نص الكاتب -حيث حيصل الظ ّن
فإن قراءة ّ
ّ
يعتمد عىل ّ
توصل إليه
توصل إليه من فهم هو املعنى املراد للمؤ ّلف؛ بل يكون ما ّ
أن ما ّ
فه ًام آخر ،بام جيعل الفهم معتمد ًا عىل وجود قراءة خمتلفة لدى ّ
كل قارئ يتح ّقق لديه ظ ّن
شخيص خمالف!
ّ

النقطة الرابعة :الظهور الذايت والظهور املوضوعي:

مه ّية كبرية يف البحث
وهي ترتبط بمباحث اهلرمنيوطيقا بشكل ج��دّ ي؛ كام هلا أ ّ
شك يف ّ
األصو ّيل ،وال ّ
أن الولوج يف معاجلة هذا األمر يبتني عىل أساس حمور ّية مراد
الفعيل للكالم).
املتك ّلم ،والذي يعبرّ عنه الشهيد الصدر (باملدلول
ّ

48

ولتعريفهام وبيان الفرق بينهام ،نذكر كالم ًا للشهيد الصدر يف هذا الصدد« :واملراد
الشخيص ا ّل��ذي ينسبق إىل ذهن ّ
كل شخص .وبالظهور
يت :الظهور
بالظهور ال��ذا ّ
ّ
النوعي ا ّلذي يشرتك يف فهمه أبناء العرف واملحاورة الذين متّت
املوضوعي :الظهور
ّ
عرف ّيتهم ،ومها قد خيتلفان؛ َّ
ألن الشخص قد يتأ ّثر بظروفه ومالبساته وسنخ ثقافته أو
مهنته أو غري ذلك ،فيحصل يف ذهنه أنس خمصوص بمعنى خمصوص ال يفهمه العرف
العا ّم عن اللفظ»(((.
((( اهلاشمي ،بحوث يف علم األصول ،م.س ،.ج ،4ص.291
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املوضوعي ،ال
ويؤسس الشهيد الصدر -بعد ذلك -عىل كون املدار هو الظهور
ّ
ّ

يت؛ وذلك انطالقا من أنّه «حقيقة مطلقة ثابتة؛ مقام ثبوته غري مقام إثباته؛ ألنَّه عبارة
الذا ّ
عن ظهور اللفظ املشرتك عند أهل العرف وأبناء اللغة بموجب القوانني الثابتة عندهم

وال ّ
شك يف ارتباط حمور ّية فهم املراد لدى املتك ّلم به ،ولك ْن من منطلق ظهور حال
اخلاص للسامع.
املتك ّلم يف أنّه يتبع قوانني لغته وعرفه املشرتك ،ال العا ّم ،وال العرف
ّ

ملف العدد

للمحاورة؛ وهي قوانني ثابتة متع ّينة».

النص -وغرضه يف حمور عمل ّية الكالم التي
وبذلك حيرض املتك ّلم -أي صاحب ّ

اهلرمنيوطيقي
العريف العا ّم ،بخالف الفهم
ال بدّ من أن ُيتَّبع فيها التفهيم والتفاهم
ّ
ّ
(اهلرمنيوطيقا = ال دور للمتك ّلم).

النص:
 النقطة اخلامسة :الظهوراملوضوعي يف عرص ّ
ّ

احلج ّية
حج ّية الظهور السؤال اآليت :هل ترتبط هذه ّ
من األسئلة املثارة يف موضوع ّ
بالظهور املعارص لصدور الكالم ،أم لزمان وصوله إلينا؟ ويؤكّد الشهيد الصدر عىل
ّ
أن العربة بزمان صدور الكالم؛ مستدلاّ ً يف إثبات ذلك بظاهر حال املتك ّلم يف أنّه يتّبع
وسائل التعبري املتعارفة يف زمانه.

النص وتغيرّ هذه البيئة بوضوح؛ وذلك ملا يذكره الشهيد
وهنا حترض فكرة بيئة
ّ
وتتطور
الصدر :فـ«األوضاع اللغو ّية ،بل حتى الظهورات السياق ّية الرتكيب ّية ،قد تت ّغري
ّ
بمرور الزمان ،وإِ ْن كان ذلك بطيئ ًا جدّ ًا؛ َّ
ألن اللغة وما يرتبط هبا ظاهرة اجتامع ّية ،فتكون
متأ ّثرة بطرائق احلياة االجتامع ّية املتغيرّ ة ال حمالة»(((.

 النقطة السادسة :فكرة أصالة الثبات يف اللغة:يتحدّ ث الشهيد الصدر عن أصالة الثبات يف اللغة؛ وذلك باعتبار «ندرة وقوع النقل
إن ّ
والتغيري وبطئه؛ حيث َّ
عريف -حسب خربته -غالب ًا ال يرى تغيري ًا حمسوس ًا
كل إنسان ّ
((( اهلاشمي ،بحوث يف علم األصول ،م.س ،.ج ،4ص.293
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أن ّ
ألن عمر اللغة أطول من عمر ّ
كل فرد يرى َّ
كل فرد ،فأ ّدى ذلك إىل َّ
يف اللغة؛ َّ
أن التغيرّ
حادثة عىل خالف الطبع والعادة»(((.
فهم املراد بني الهرمنيوطيقا وعلم �أ�صول الفقه -درا�سة مقارنة بني جادامري وال�شهيد ال�صدر-

ويرى الشهيد الصدر ّ
أن أصالة الثبات هذه ال ترتبط بخصوص املوايل والعبيد(((؛
بل تشمل األوضاع اللغو ّية والظهورات السياق ّية الرتكيب ّية((( غري الوضع ّية أيض ًا .وهذه
موسع ًا لفكرة أصالة الثبات.
ألنا تشكّل حمور ًا ّ
مهمة؛ هّ
االلتفاتة ّ

حج ّية الظهور أكّد عىل ّ
ولذاّ ،
أن
فإن الشهيد الصدر عندما استعرض الدليل عىل ّ

ختتص بعامل املولو ّيات واألغراض الترشيع ّية؛ بل تشمل سرية العقالء يف
هذه السرية ال
ّ

معاشهم وأوضاعهم اخلارج ّية اليوم ّية؛ أي يف جمال األغراض التكوين ّية(((.

ثالث ًا :إشكالية االنقطاع:
النص مشكلة انقطاع بيئة صدور
أهم املسائل التي تطرحها اهلرمنيوطيقا يف قراءة ّ
من ّ

اهلرمنيوطيقي» ،حيث ِّيؤكد يف
يسميه غادامري« :املحيط
ّ
ّ
النص عن بيئة القارئ ،أو ما ّ
مقولته «صهر اآلفاق» عىل رضورة انتقال القارئ من أفقه إىل أفق الكاتب ،ويعبرّ عنه
بنقل أنفسنا إىل حالة أخرى(((.
وقد عالج الشهيد الصدر هذه املشكلة يف كتابه «اقتصادنا»؛ وهو يف صدد التأسيس
للنظرية االقتصاد ّية اإلسالم ّية؛ من منطلق ّ
أن وظيفة املجتهد تتّجه ناحية ما يطلق عليه:

«االستكشاف للنظر ّية من خالل املفاهيم واألحكام»؛ ومتى كانت كذلكّ ،
فإن ما يشكّل
خطر ًا عىل املعرفة الصحيحة هبذه النظر ّية هو عنرص الذات ّية؛ ولذا يقول« :ويشتدّ اخلطر
ويتفاقم ،عندما تفصل بني الشخص املامرس والنصوص التي يامرسها فواصل تارخي ّية
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((( اهلاشمي ،بحوث يف علم األصول ،م.س ،ص.294
((( انظر :احلائري ،كاظم :مباحث األصول (تقرير بحث الشهيد الس ّيد حممد باقر الصدر) ،ط ،1قم املقدّ سة ،مكتب اإلعالم
اإلسالمي1407 ،هـ.ق ،ج ،2ص.189
ّ
((( انظر :اهلاشمي ،بحوث يف علم األصول ،م.س ،ص.293
((( م .ن ،ص.250
((( غادامري ،احلقيقة واملنهج ،م.س ،.ص.415
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وواقع ّية كبرية ،وحني تكون تلك النصوص بصدد عالج قضايا يعيش املامرس واقع ًا
خمالف ًا ّ
كل املخالفة لطريقة النصوص يف عالج تلك القضايا؛ كالنصوص الترشيع ّية
واملفهوم ّية املرتبطة باجلوانب االجتامع ّية من حياة اإلنسان»(((.

ملف العدد

يؤسس الشهيد الصدر أوالً ملقولة ّ
أن القارئ يف عمل ّية استكشاف؛
وبنا ًء عىل ذلكّ ،

النص (الكاتب) .وهبذا ال بدّ من البحث عن
وهذا يعني البحث عن املراد لدى صاحب ّ

خماطر كامنة يف عمل ّية االستكشاف وخطر الذات ّية الذي يظهر يف الفاصل الزمني املؤ ّدي
وحقيقي.
واقعي
إىل فاصل
ّ
ّ

وأهم منابع الذات ّية -حسب ما يراه الشهيد الصدر -يكمن يف عوامل؛ هي:
ّ
 -تربير الواقع.

خاص.
النص ضمن إطار
ّ
 دمج ّالرشعي من ظروفه ورشوطه.
 جتريد الدليلّ

النص.
 -اتخّ اذ موقف معينّ بصورة مسبقة جتاه ّ

هيمنا هو إشارته إىل مسألة
ويسهب الشهيد الصدر يف بيان هذه املنابع ،ولكن ما ّ
النص:
اللغة؛ حيث يقول« :ومن اإلطارات الفكر ّية التي تلعب دور ًا ف ّعاالً يف عمل ّية فهم ّ
النص لفظ ًا مشحون ًا بالتاريخ؛ أي ممتدّ ًا
اإلطار
اللغوي؛ كام إذا كانت الكلمة األساس يف ّ
ّ
ومتطور ًا عرب الزمن ( )...فمن الطبيعي أن يبادر املامرس بصورة عفو ّية إىل فهم الكلمة
ّ
كام ّ
تدل عليه يف واقعها ،ال يف تارخيها البعيد .وقد يكون هذا املدلول حديث ًا يف عمر
الكلمة ،ونتاج ًا لغو ّي ًا ملذهب جديد ،أو حضارة ناشئة .وألجل ذلك ،جيب ،عند حتديد
النص
النص ،االنتباه الشديد إىل عدم االندماج يف إطار
لغوي حادث ،مل يعش مع ّ
ّ
معنى ّ
االجتامعي للملك ّية يف تضليل املامرس
منذ والدته .وقد يتّفق أن تساهم عمل ّية اإلرشاط
ّ
مر
ّ
للنص عن الفهم الصحيح؛ فالكلمة حتى إذا كانت حمفوظة بمعناها األصيل عىل ّ
اإلسالمي ،ط ،2قم املقدّ سة ،بوستان كتاب (مركز النرش التابع
((( الصدر ،حممد باقر :اقتصادنا ،حتقيق :مكتب اإلعالم
ّ
اإلسالمي)1425 ،هـ.ق1382 /.هـ.ش ،.ص.384
ملكتب اإلعالم
ّ
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فهم املراد بني الهرمنيوطيقا وعلم �أ�صول الفقه -درا�سة مقارنة بني جادامري وال�شهيد ال�صدر-

خاص أو سلوك
الزمن ،قد تصبح ،خالل مالبسات اجتامعية مع ّينة بني مدلوهلا فكر
ّ
معني ،مرشوط ًة بذلك الفكر أو السلوك ،حتى َل َيطغى أحيان ًا مدلوهلا السيكولوجي
اللغوي
عىل أساس عمل ّية اإلرشاط التي ينتجها وضع اجتامعي معينّ  -عىل مدلوهلاّ
األصيل ،أو يندمج عىل ّ
النفيس،
الرشطي
اللغوي للكلمة باملعطى
أقل تقدير ،املعطى
ّ
ّ
ّ
الذي هو يف احلقيقة نتيجة وضع اجتامعي يعيشه املامرس ،أكثر من كونه نتيجة للكلمة
ذاهتا»(((.

اإلسالمي بوصفه
النص يظهر التباين التا ّم بني ما ينشده املجتهد يف اإلطار
ويف هذا ّ
ّ
األول ّ
اإلسالمي وبني ما تريده اهلرمنيوطيقا؛ ّ
حيذر متام ًا من
الترشيعي
للنص
ألن ّ
قارئ ًا ّ
ّ
ّ
هذه األطر التارخيية اجلديدة وينظر إليها بوصفها عام ً
للهرمنيوطيقي
ال سلب ّي ًا؛ خالف ًا
ّ
الذي يسعى إىل فهم جديد من دون أن يبدي عناية بالفهم القديم يف إطار اللغة والتباساهتا
النص.
اخلاصة بعرص صدور ّ
ّ

ويرجع هذا اخلالف بني النظرتني  -كام تبينّ سابق ًا -إىل مسألة املراد ،فاملراد هو
اإلسالمي.
األساس املنشود لدى املجتهد
ّ

وتعود املسألة يف معاجلة املجتهد من جديد إىل مسألة الوظيفة والدور يف املعذور ّية
أو البحث عن تكليفه؛ حيث يقول الشهيد الصدر« :االجتهاد -إذ ًا -عمل ّية مع ّقدة،

تواجه الشكوك من ّ
كل جانب ،ومهام كانت نتيجته راجحة يف رأي املجتهد ،فهو ال جيزم

النص يف الواقع؛
صحة ّ
بصحتها يف الواقع ،ما دام حيمل خطأه يف استنتاجها ،إ ّما لعدم ّ
ّ
ْ
وإن بدا له صحيح ًا ،أو خلطأ يف فهمه ،أو يف طريقة التوفيق بينه وبني سائر النصوص،
أو لعدم استيعابه نصوص ًا أخرى ذات داللة يف املوضوع ذهل عنها املامرس أو عاثت هبا
القرون .وهذا ال يعني بطبيعة احلال إلغاء عمل ّية االجتهاد أو عدم جوازهاّ ،
فإن اإلسالم

عىل الرغم من الشكوك التي تكتنف هذه العمل ّية -قد سمح هبا ،وحدّ د للمجتهد املدى52

الذي جيوز له أن يعتمد فيه عىل الظ ّن ،ضمن قواعد تُشرْ َ ح عادة يف علم أصول الفقه،
وليس عىل املجتهد إثم إذا اعتمد ظنّه يف احلدود املسموح هبا ،سواء أخطأ أم أصاب»(((.

((( الصدر ،اقتصادنا ،م.س ،.ص.388
((( م.ن ،.ص.396
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ولكنّنا نتو ّقف عند رؤية مشرتكة -بنحو ما -بني ما طرحه غادامري وما طرحه الشهيد
الصدر يف األحكام املسبقة ،ودورها الذي يكون تضليل ّي ًا ،ورضورة العمل عىل اخلروج

من هذا التضليل إىل التفسري املعتمد عىل أحكام مسبقة منّقحة ،كام تقدّ م يف النقطة الثالثة
ملف العدد

عند توضيحنا لركائز فكر غادامري.

رابع ًا :فلسفة الفقه وقراءة الفهم:
يف فرتة ليست بعيدة جدّ ًا طرح يف احلوزة العلم ّية يف قم املقدّ سة مصطلح «فلسفة

تفرعها عنه -هو
الفقه» ،والغرض منه -بعد جدل دار حول انفصاهلا عن أصول الفقه أو ّ

الفقهي من اخلارج؛ أي دراسته بوصفه ظاهرة فهم.
دراسة عمل ّية الفهم
ّ

وأمام هذا التعريف نجد ارتباط ًا ما باهلرمنيوطيقا املعاجلة لظاهرة الفهم والباحثة عن

مكوناته.
ّ

ومن خالل نظرة إىل بعض املسائل املطروحة يف علم «فلسفة الفقه» ،يمكن اإلشارة

إىل املسائل اآلتية:

 .1العالقة بني الفقه والزمان.
 .2مناهج تفسري النصوص.
 .3العالقة بني الفقه والعلوم األخرى.
 .4العوامل املؤ ّثرة يف االجتهاد.
 .5موجبات اختالف الفقهاء.
ونحن نجد للعنرص الثاين (أي مناهج تفسري النصوص) صل ًة وثيقة بدراسة

اهلرمنيوطيقا؛ بوصفه دراسة ملناهج الفهم ومقارنة مناهج الفهم لدى املجتهدين من
املقاصدي.
األخبار ّية واألصول ّية والفقه
ّ
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خامتة:
بنا ًء عىل ما تقدّ م يف هذه املقالة ،يمكن إجياز جمموعة من املقارنات يف نظرة ّ
كل من

فهم املراد بني الهرمنيوطيقا وعلم �أ�صول الفقه -درا�سة مقارنة بني جادامري وال�شهيد ال�صدر-

واهلرمنيوطيقي إىل الفهم واملراد؛ وهي اآلتية:
األصو ّيل
ّ

شك يف ّ
 .1من هو املتك ّلم :ال ّ
أن األصو ّيل ينظر إىل املتك ّلم بصفة كونه موىل؛ بام تعنيه
اهلرمنيوطيقي باملتك ّلم ،بل ينظر
حق األمر والنهي ،يف ما ال يعتني
كلمة موىل من ّ
ّ
النص والقارئ فقط.
إىل ّ

 .2طريقة املتك ّلم :مل خيرج املتك ّلم -املوىل عند األصو ّيل -عن طريقة العقالء؛ يف حني
ّ
اهلرمنيوطيقي ال يعتني باملتك ّلم وال بطريقته.
أن
ّ
اهلرمنيوطيقي الذي يراها متبدّ لة
 .3أصالة الثبات يف اللغة عند األصو ّيل؛ بخالف
ّ
ومتغيرّ ة.

اهلرمنيوطيقي
 .4الفهم ودراسة ظاهرة الفهم أمر مشرتك بني االتجّ اهني؛ فقد عالج
ّ
مسألة الفهم؛ كام عاجلها األصو ّيل وشكّلت حمور اهتاممه.
اهلرمنيوطيقي يف بحثه باملراد؛ فيام يشكّل أساس ًا لدى األصو ّيل يف بحثه.
 .5ال يعتني
ّ

ويف اخلتام ،لقد سعى علم أصول الفقه بوضوح إىل وضع قواعد عمل ّية االستنباط

الفقهي،
واهتم بشكل فائق بمباحث األلفاظ ،وعالج ما يرتبط منها بغرضه ،ولكن ال بدّ
ّ
ّ
ملعاجلة ذلك من دراسة الفهم؛ بوصفه ظاهرة ،كام دعت إىل ذلك اهلرمنيوطيقا ،وهذا ما
عرف بـ «فلسفة الفقه».
نشهد له حماوالت يف ما بات ُي َ

54

