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بررسی مفهوم و ماهیت داللت سیاقی
سارا حاجی زاده
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دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ،تهران ،ایران
علیرضا مشهدى زاده
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استادیار گروه حقوق خصوصی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

چکیده
داللت سیاقی داللتی است که از سیاق کالم فهمیده میشود و الزمه کالم است ولی مستقیما در
کالم گوینده بیان نمیشود .اقسام داللت سیاقی عبارتند از :داللت اشاره ،داللت ایماء یا تنبیه و
داللت اقتضاء .در خصوص جایگاه این داللت که مفهوم یا منطوق است و یا خود شق سومی از
داللت است سه دیدگاه در بین اصولیون وجود دارد .عدهای این داللت را مفهوم میدانند ،گروهی
آن را منطوق غیر صریح نامیدهاند و برخی از اصولیون نیز میگویند که این نوع داللت درکنار
داللت مفهومی و داللت منطوقی نوع سومی از داللت میباشد.
کلیدواژهها :داللت ،داللت سیاقی ،مفهوم ،منطوق غیر صریح.

 .1تاریخ وصول9311/91/91:؛ تاریخ تصویب1931/2/11 :
 .2پست الكترونیک (مسؤول مكاتبات)sara.hj66@yahoo.com:
 .9پست الكترونیکAlireza.mashhadizade@gmail.com :
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مقدمه
بحث داللت در علوم مختلفی مانند ادبیات ،منطق ،اصول فقه و روششناسی تفسیر مطرح
است .عالمان بالغت و منطق و اصول و تفسیر هر یک در بخشی از مباحث خود بدان
پرداخته و مطالبی را ارائه کردهاند .در این میان داللت سیاقی که از آن به داللت التزامی بین
به معنی اعم یاد می کنند نیز مورد توجه بوده است و در فهم مقصود گوینده بدان پرداخته
شده است .به این ترتیب در کنار داللت منطوقی که معنای مستقیم کالم است و داللت
مفهومی که کالم به داللت التزامی بین به معنی اخص بر آن داللت دارد نوع سومی از
داللت مطرح میشود که اگرچه مستقیما در کالم بیان نمیشود ولی در مواردی مقصود به
قصد استعمالی متكلم است .حال سؤالی که مطرح میشود جایگاه این نوع داللت است،
اینكه داللت سیاقی مفهوم کالم است یا منطوق آن یا خود قسم دیگری از داللت است .در
نوشتار حاضر برای بیان جایگاه این نوع داللت در گفتار اول تعریف داللت و اقسام آن به
طور خالصه مطرح میگردد .در گفتار دوم مفهوم داللت سیاقی و اقسام آن بیان میشود و
در پایان جایگاه این داللت و نظرات اصولیون مورد بررسی قرار میگیرد.
تعریف داللت و اقسام آن
تعریف داللت
علم داللت علمی است که به بررسی معنا و راههای رسیدن به آن میپردازد .شریف
جرجانی آن را اینگونه تعریف کرده است« :اینكه یک چیز در حالت خویش باعث علم و
آگاهی به چیز دیگری شود ،شیء اول را دال و شیء دوم را مدلول مینمامیم و چگونگی
راهنمایی لفظ بر معنا بر عبارت متن ،اشاره متن و مقتضی متن منحصر است».

 .1الجرجانی ،الشریف علی محمد ،التعریفات ،نشر مكتبه لبنان ،بیروت1321 ،م ،ص.211
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داللت ،عبارت از حالتی است که در آن علم به یک چیز ،علم به چیز دیگری را در پی

داشته باشد 1.هر پدیدهای در طبیعت ذهن انسان را به سوی چیز دیگری غیر از خود هدایت
میکند ،آنگونه که دود انسان را به وجود آتش هدایت میکند ،واژهها نیز انسان را به معنی
نهفته در ورای خودشان هدایت میکنند .الفاظ و واژهها بر معنای خاصی داللت دارند و این
داللت با توجه به شكل و طریقه ادای آوا ،سیاق آن ،ساختار کالم به صورت لفظ مفرد یا
جمالت ترکیبی متفاوت میباشد.
اقسام داللت
هر لفظی در برابر معنایی وضع میشود و ممكن است در تمام آن معنا یا جز یی از آن یا
خارج از معنای موضوع له به کار رود .به این اعتبار داللت به سه قسم تقسیم میشود:
داللت مطابقی ،داللت تضمنی ،داللت التزامی .اگر در جملهای یک لفظ برای نشان دادن
تمام مدلول خود به کار گرفته شود ،در اصطالح به این نوع داللت «داللت مطابقی»
می گویند .داللت مطابقی داللت لفظ بر تمام موضوع له است .در داللت تضمنی ،لفظی
که به عنوان دال استفاده میشود ،تمام مدلول خود را نشان نمیدهد ،بلكه نشان دهنده
جزئی از مدلول خود است.

2

9

داللت التزامی ،داللت لفظ بر چیزی است که به کلی خارج از معنای آن باشد .لوازم
در داللت التزامی سه گونه است :بین بالمعنی االخص ،بین بالمعنی االعم و غیر بین.
مالزمه غیر بین جایی است که مالزمه میان دو ماهیت با برهان ثابت شود .اینكه گفته
 .1مؤمن قمی ،محمد ،تسدید االصول ،مؤسسه النشر االسالمی ،قم ،ج 9191 ،1ق ،ص.13
 .2محمدی ،ابوالحسن ،مبانى استنباط حقوق اسالمى(اصول فقه) ،مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران ،تهران،
9319ش ،ص.82
 .9واحدی ،مصطفی« ،بحثی از اصطالحات حقوقی» ،نشریه حقوق ،مهنامه قضایی ،شماره  ،88تیرماه ،9351
صص.21-22
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میشود مجموع زوایای مثلث  121درجه است از این قسم به شمار میآید .زیرا این موضوع
با برهان ثابت شده است .مالزمه ِبین بالمعنیاالخص زمانی است که تصور مفهومی به
تنهایی تصور مفهوم دیگری به دنبال داشته باشد یعنی با تصور ملزوم تصور الزم نیز حاصل
شود .در این صورت مالزمه میان آن دو ِبین بالمعنیاالخص است .مانند زوجیت و چهار،
رابطه آتش و حرارت.
اگر تصور مفهومی به تنهایی تصور مفهوم دیگری به دنبال نداشته باشد ولی در صورت
تصور مفهوم دوم مالزمه میان آن دو روشن باشد و نیاز به برهان نداشته باشد در این صورت

مالزمه میان آن دو بین بالمعنیاالعم است 1.داللت بین اعم در مواردی است که واسطه
عقلی برای ثبوت الزم نیاز دا ریم .برخی از عالمان داللت التزامی بین بالمعنی االعم را
داللت سیاقی نامیدهاند.
مفهوم داللت سیاقی و انواع آن
داللت سیاقی همان مفاهیمی است که مقصود گوینده میباشد و شنونده در خالل صحبت
گوینده و بر اساس شرایط پی به آن میبرد .به عبارت دیگر سیاق و مقتضای کالم گوینده
معنای مورد نظر را مشخص میکند .داللت سیاقی را متكلم مستقیم مطرح نمینماید و
معنای مستقیم کالم گوینده نمیباشد .از سوی دیگر در این داللت رابطه مفهوم و منطوق
بین بمعنی االخص نمیباشد .اقسام داللت سیاقی عبارت است از .1 :داللت اقتضاء .2
داللت تنبیه یا ایماء  .9داللت اشاره.
داللت اشاره

در این داللت معنا مقصود گوینده به قصد استعمالی نیست 2.به تعبیر دیگر لفظ هیچ

 .1عراقی ،ضياءالدین ،نهایة االفاا  ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،ج9191 ،2ق ،ص.182
 .2شیروانی  ،علی ،تحریر اصول فقه ،نشر دارالعلم ،قم ،ص.31
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ظهوری در این معنا ندارد؛ لكن مدلول آن ،الزمه مدلول کالم است به نحو لزوم غیر ّبین یا
به نحو لزوم ّبین به معنای اعم ،خواه این مدلول از کالم واحد استنباط شود ،خواه از دو
کالم.
َ ْ ُ ُ َ َ ُُ َ َُ َ َ
ْ
به عنوان مثال :آیه شریفه «حمله و ِفصاله ثالثون شهرا»(احقاف )1 /به قرینه آیه شریفه
َ َ َ َ
َ َ
ْ َ ُ
دیگر « َو ال َو ِالدات ُی ْر ِض ْع َن أ ْوال َد ُه َن ح ْول ْین ک ِامل ْین»(بقره )299/داللت میکند بر اینكه
ِ
ِ
کمترین زمان حمل و بارداری شش ماه است و این معنا الزمه کالم است اگرچه مراد و
َ ُ
ُ َ َُ َ َ
مقصود متكلم نیست ،زیرا منظور از آیه «ح ْمل ُه َو ِف َصال ُه ثالثون ش ْهرا» بیان زحماتی است
َ َ
ْ َ ُ
که مادر به خاطر فرزند ،متحمل میشود و نیز مقصود از آیه « َو ال َو ِالدات ُی ْر ِض ْع َن أ ْوال َد ُه َن
َ َ َ َ
ح ْول ْین ک ِامل ْین» بیان بیشترین زمان شیر دادن به بچه است لكن با کنار هم قرار دادن معنای
ِ
ِ
دو آیه ،معنای سومی به دست میآید و آن اینكه کمترین زمان بارداری شش ماه است.
ِ َ َ ََِ ِ َ ْ ُ َ
همچنین وفق آیه « َش ْه ُر َر َم َض َان َالذ َي ُأنز َل فیه ْال ُق ْر ُآن ُ
اس و بینا ٍت من الهدی
لن
ل
ی
د
ه
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َْ َ َ َ َ َ َ ٌ ِ ْ ََ ُ َ َ ُ ُ
َ ُْ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ََْ ُ ْ ُ َ َ َ َ
َ
والفرق ِان فمن ش ِهد ِمنكم الشهر فلیصمه ومن کان م ِریضا أو علی سف ٍر ف ِعدة من أی ٍام أخر ی ِرید
َ ُ ُ ْ
ّ ُ ْ
َ ْ ّ ََ
َ ُ َ َ ُ
ْ ُ ْ ْ َ
الل ُه ِبك ُم ال ُی ْس َر َوال ُی ِرید ِبك ُم ال ُع ْس َر َو ِل ُتك ِملوا ال ِعد َة َو ِل ُتك ِب ُروا الل َه علی َما َهداک ْم َول َعلك ْم
َ َ ْ
َ َ
َْ ُ َ
تشك ُرون»(بقره )121/قرآن در ماه رمضان نازل گردیده است و مطابق آیه « ِإنا أ َنزل َن ُاه ِفي ل ْیل ِة
َْ ْ
القد ِر»(قدر )1/قرآن در شب قدر نازل گردیده است .با توجه به این دو آیه گفته میشود شب
قدر در ماه مبارک رمضان قرار گرفته است.

داللت اقتضاء

این داللت در مواردی است که مدلول عرفا مقصود متكلم باشد و صدق کالم یا درستی آن

از حیث عقل یا شرع یا لغت یا عادت ،متوقف بر آن داللت باشد 1.مالک در داللت اقتضاء
دو چیز است .1 :داللت از نظر عرف مقصود گوینده باشد .2 .کالم بدون آن درست و

 .1حامد عثمان ،محمود ،القاموس المبين فى اصطالحات االصوليين ،نشردار الزاحم ،ریاض9113 ،ق ،ص.88
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صحیح نباشد.

1

برای نمونه جمله «ضرر و ضرار در اسالم نیست» از نوع داللت اقتضا میباشد .صدق
این سخن ،متوقف بر این است که احكام و آثار شرعیه را به عنوان آنچه که نفی شده ،در
تقدیر بگیریم (و بگوییم احكام و آثار شرعیه ضرری و ضراری در اسالم نیست) چرا که
ضرر و ضرار قطعا در بین مسلمین وجود دارد .پس نفی ضرر به اعتبار نفی آثار شرعیه و
احكام ضرر است.
داللت ایماء یا تنبیه

داللت تنبیه یا ایماء امری است که مقصود گوینده است ولی چنان نیست که صحت یا
صدق کالم منوط به آن باشد بلكه سیاق کالم مخاطب به طور قطع یا قریب به یقین بدان

راهنمایی میکند 2.برخی از موارد مهم در داللت ایماء عبارت است از:

 .1ذکر مالزم عقلی یا عرفی چیزی به جای تصریح به خود آن ،مانند آنكه به جای
درخواست آب بگوید تشنهام یا به جای آنكه بگوید نمازت قضا شد بگوید آفتاب تابید.
 .2اینكه کالم همراه چیزی باشد که بیانگر علت یا شرط یا مانع یا جز بودن یا نبودن
آن باشد که در این صورت ذکر حكم تنبیه بر علت یا شرط یا مانع یا جزء بودن یا نبودن آن
خواهد بود .مانند آنكه شخصی به کسی که از شک در تعداد رکعتهای نماز صبح میپرسد
بگوید :نمازت را اعاده کن که تنبیه بر آن است که شک مذکور علت بطالن نماز میباشد.
 .9اینكه کالم همراه با چیزی باشد که بعضی از متعلقات آن را مشخص میسازد.
مانند آنكه به رودخانه رسیدم و نوشیدم یعنی آب نوشیدم.

9

 .1شیروانی ،تحریر اصول فقه ،ص.32
 .2قیاسی ،جالل الدین ،وش تفسير قوانين کيفری ،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی1933 ،ش ،ص.111
 .9شیروانی ،تحریر اصول فقه ،ص.31
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عقلی یا لفظی بودن داللتهاى سیاقی

یكی از مباحثی که درباره داللتهای سیاقی مطرح شده است عقلی یا لفظی بودن این نوع
داللت است .مرحوم نایینی داللتهای سیاقی را داللت عقلی میدانند زیرا واسطه عقلی
میخواهند .امام خمینی(ره) در کتاب تهذیب االصول گفتهاند داللت التزامی از داللتهای
عقلی نمیباشد زیرا داللت التزامی عبارت است از انتقال نفس از تصور ملزوم موضوع له
به تصور الزم آن به مالزمه عقلی یا عرفی و لفظ دخالتی در این انتقال ندارد .جز اینكه انتقال
به ملزوم به سبب لفظ است و این باعث نمیشود که لوازم معنایی لفظ را از مدالیل خود
لفظ به شمار آوریم.

1

اما برخی مانند آیت الله سیستانی در کتاب الرافد فى علم االصول بر این باورند که

داللت التزامی لفظی است نه عقلی 2.در اجود التقریرات آمده است 9:داللت لفظ بر مفهوم
داللت التزامی است .داللت التزامی بر دو قسم است :داللت لفظی و داللت عقلی .اگر
داللت لفظ بر معنای موضوع له به نحو لزوم بین بالمعنی االخص باشد داللت لفظی است
زیرا در اینجا داللت لفظ نیاز به مقدمه عقلی دیگری ندارد و اگر به نحو بین بالمعنی االعم
باشد به گونهای که داللت لفظ بر معنای موضوع له نیاز به مقدمه عقلی خارجی داشته باشد
 .1موسوی خمینی ،روح الله ،تهذیب الصول ،ج ،1موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،تهران ،ص.111
 .2حسینی سیستانی ،علی ،الرافد فى علم االصول ،ناشر لیتوگرافی حمید ،قم9191 ،ق ،ص.181
 .9الداللة االلتزامیة تنقسم إلی قسمین لفظیة و عقلیة ألن لزوم انفهام شیء النفهام الموضوع له ان کان بنحو اللزوم
البین بالمعنی األخص کما فی مثال الضوء و الشمس أو العمی و البصر فالداللة لفظیة لعدم احتیاج داللة اللفظ
حینئذ إلی مقدمة أخری عقلیة و ان کان بنحو اللزوم البین بالمعنی األعم بان یكون االنفهام الالزم النفهام الموضوع له
محتاجا إلی مقدمة عقلیة خارجیة کانفهام وجوب مقدمة من وجوب ما یتوقف علیها کانت الداللة عقلیة (ثم ان)
انفهام مفهوم ترکیبی من جملة ترکیبیة ان استند إلی داللة نفس الجملة فی حد ذاتها علی ذلك المعنی کانت الداللة
منطوقیة و ان استند إلی لزومه النفهام منطوق الجملة بنحو اللزوم البین بالمعنی األخص لتكون الداللة لفظیة کانت
الداللة مفهومیة و بنحو اللزوم البین بالمعنی األعم لتكون الداللة عقلیة کانت الداللة سیاقیة کما فی داللة االقتضاء و
التنبیه و اإلشارة.
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داللت عقلی است .اگر داللت لفظ بر معنی لزوم بالمعنی االعم و داللت عقلی باشد
داللت سیاقی است.

1

در کتاب الهدایه فى االصول نیز گفته شده است در داللت سیاقی که لزوم بین بالمعنی
االعم است نیاز به مقدمه خارجی عقلی میباشد و از اقسام داللت لفظی نیست و اثبات آن
نیاز به برهان عقلی دارد.

2

ماهیت داللت سیاقی
در خصوص جایگاه داللت سیاقی سه دیدگاه در بین اصولیون وجود دارد .عدهای این
داللت را مفهوم یعنی بین به معنی اخص کالم دانستهاند .در مقابل گروهی میگویند که این
داللت مفهوم نمی باشد بلكه منطوق را به دو نوع صریح و غیر صریح تقسیم نموده و داللت
اقتضاء و تنبیه و اشاره را منطوق غیر صریح مینامند .در کنار این دو دیدگاه بعضی از بزرگان
علم اصول این نوع داللت را به صورت یک داللت جداگانه که نه مفهوم است و نه منطوق
مورد مالحظه قرار دادهاند .در این قسمت از نوشتار حاضر سه دیدگاه بیان شده به تفصیل
ذگر میگردد.
داللتهاى سیاقی مفهوماند

برخی از اصولیون میگویند داللتهای سیاقی مفهوماند .مفهوم معنا و مدلولی است که
جمله به داللت التزامی بین بالمعنی االخص بر آن داللت میکند .مفهوم در لغت به معنای

چیزی است که از لفظ فهمیده میشود 9.در تعریف دیگری میگویند مفهوم عبارت است از

 .1نایینی ،محمد حسین ،اجود التقریرات ،نشر مطبعه العرفان ،قم ،ج ،1ص .111
 .2خویی ،ابوالقاسم ،الهدایة فى االصول ،نشر موسسه صاحب االمر ،قم ،ج ،1ص.212
 .9لنكرانی ،محمد فاضل ،اصول فقه شيعه ،نشر مرکز فقهی ائمه اطهار ،قم ،ص.13
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آنچه که لفظ در محل نطق بر آن داللت نمیکند 1.همچنین داللت مفهومی عبارت از
مدلول جمله ترکیبی بوده که این مفهوم الزمه بین بالمعنی االخص برای منطوق کالم
میباشد.

2

9

در کتاب عنایه االصول فى الشرح کفایه االصول آمده است داللتهای اقتضاء ،تنبیه
و اشاره از اقسام مفهوم هستند نه منطوق زیرا منطوق عبارت است از آنچه که به نطق میآید
و لفظ در محل نطق برآن داللت میکند در حالی که تعریف این داللتهای با منطوق
همخوانی ندارد و منطوق فقط یک قسم دارد و نمیتوان آن را تقسیم به منطوق صریح و غیر
صریح نمود زیرا منطوق آن است که لفظ صریحا بر آن داللت دارد و بر اساس این تعریف
منطوق منحصر است به داللت مطابقی و تضمنی نه غیر از آن.
مرحوم آخوند خراسانی در کفایه االصول در قسمت مفاهیم گفتهاند داللت منطوقی
منحصر است به داللت تطابقی و داللت تضمنی و داللت مفهومی بر چهار قسم است.1 :
داللت التزامی الزم بین بالمعنی االخص  .2داللت اقتضاء  .9داللت ایماء  .1داللت
اشاره.

1

شیخ انصاری در مطا ح االنظا از مرحوم تفتازانی نقل کردهاند که داللتهای سیاقی

را مفهوم میدانند .میگوید منطوق فقط صریح است و منطوق غیرصریح نداریم 1.همچنین
 .1عراقی ،ضیاء الدین ،منهاج االصول ،ج ،1نشر دارالبالغه ،بیروت ،ص. 911
 .2سید اشرفی ،حسن ،نهایة االیصال ،ج ،1نشر قدس ،قم9385 ،ش  ،ص.121
( .9أقول) ان عد المدلول بداللة االقتضاء و اإلیماء و اإلشارة من المنطوق و لو من غیر صریحه مما ال وجه له سیما
اإلشارة التي صرحوا بأنها غیر مقصودة للمتكلم فان المنطوق علی ما عرفت عبارة عما نطق به أو ما دل علیه اللفظ فی
محل النطق و لیس شیء منها مما نطق به أو مما دل علیه اللفظ فی محل النطق (و علیه) فتقسیم المنطوق إلی صریح
و غیر صریح و ان مدلول االقتضاء و اإلیماء و اإلشارة من الغیر الصریح فی غیر محله و المناسب عد الجمیع أی
االقتضاء و اإلیماء و اإلشارة من أقسام المفهوم.
 .1زاهدی ،جعفر ،شرح کفایة االصول(مرحوم آخوند خراسانی) ،ج ،1نشر کتابفروشی جعفری ،مشهد ،ص.183
 .1انصاری ،مرتضی بن محمد امین ،مطا ح االنظا  ،نشر مجمع الفكر اسالمی ،قم ،ج ،1ص.11
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مرحوم فیروز آبادی در کتاب عنایه االصول داللتهای سیاقی را مفهوم دانسته است.
داللتهاى سیاقی منطوق غیر صریح اند

آنچه که با مراجعه به کتابهای اصولی به دست میآید این است که تعداد قابل توجهی از
آنها داللتهای سیاقی را مفهوم نمیدانند بلكه آن را منطوق غیر صریح دانستهاند .منطوق
عبارت است از آنچه لفظ در محل نطق بر آن داللت میکند (بما دل علیه لفظ فی محل
نطق).

1

این اصولیون بیان میدارند که مدالیل منطوقی جمالت به دو دسته صریح و غیر صریح
تقسیم میشوند .منطوق صریح همان مدلول مطابقی و تضمنی جمله است (البته برخی
مدلول تضمنی را نیز مدلول غیر صریح دانستهاند) و مدلول غیر صریح مدلول التزامی
میباشد .مدلول التزامی جمله نیز به سه قسم تقسیم میشود که عبارت است از داللت
اقتضاء ،داللت تنبیه و داللت اشاره.

2

در کتاب الوافيه فى اصول فقه در توضیح منطوق غیر صریح آمده است که منطوق غیر
صریح یعنی آنچه که لفظ برای آن وضع نشده است :هو ما لم یوضع له اللفظ بل یكون مما
یلزم لما وضع له اللفظ.

9

مرحوم میرزای قمی در قوانين االصول داللت سیاقی را از داللتهای منطوقی
غیرصریح نامیده است .بدین صورت که «منطوق یا صریح است یا غیر صریح .اولی همان
معنای مطابقی و تضمنی است .گرچه صریح بودن تضمنی به نظر من اشكال دارد بلكه از
 .1عالمه حلی در بخش مفهوم و منطوق چهار مورد را ذکر کرده اند :داللت اقتضاء ،داللت ایماء ،داللت اشاره،
مفهوم موافق و مخالف .عالمه حلی ،حسن بن یوسف ،نهایة الوصول الى علم االصول ،ج ،1نشر موسسه امام
صادق ،قم ،ص.119
 .2عدالت ،علی ،الموجز فى الصول فقه ،نشر نصایح ،قم1921،ش ،ص.992
 .9تونی ،عبدالله بن محمد ،الوافيه فى اصول فقه ،ج ،1نشر مجمع الفكر االسالمی ،قم ،ص.222
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داللتهای عقلی تبعی است ،چنانکه در مقدمه واجب باز گفتیم .بنابراین اولی آن است که
از جمله داللتهای غیر صریح باشد و اما غیر صریح همان مدلول التزامی است که بر سه
قسم است .مدلول به داللت اقتضاء ،مدلول به داللت تنبیه و ایماء و مدلول به داللت
اشاره».

1

البته میرزای قمی در پایان بحث از منطوق میگوید چه بسا در فرق میان منطوق
غیرصریح و مفهوم تأمل شده و آن دو را متحد بپندارند و غیر از منطوق صریح را مفهوم
بدانند و شاید دلیل آن مثالهایی است که برای منطوق غیر صریح ذکر کردهاند مثال اقل
مدت حمل در دو آیه مورد استدالل برای آن صریحا ذکر نشده است و همچنین حرمت زدن
والدین حكمی از احكام مربوط به والدین است و والدین صریحا در آیه آمده است این
مطلب به حیثیت و نوع اعتبار بر میگردد.
دکتر شهابی در کتاب تقریرات االصول میگویند :برای منطوق دو قسم گفته شده است
صریح و غیرصریح ،منطوق صریح آنست که مدلول مطابقی یا تضمنی کالم باشد و منطوق
غیر صریح آنست که مدلول التزامی آن باشد بدین معنی که عقل آن مدلول را برای کالم
استنباط و ثابت کند.

2

کتاب معجم اصول فقه بیان میدارد منطوق صریح هو دالله الفظ علی الحكم بطریق
مطابقه و تضمن لوضع اللفظ لذلک و منطوق غیر صریح هو دالله اللفظ علی الحكم
بطریق التزام الستلزام اللفظ لذلک المعنی.

9

صاحب هدایه منطوق را به دو قسم صریح و غیر صریح تقسیم میکند و داللت
التزامی را منطوق غیر صریح میداند .همچنین شیخ انصاری نیز داللتهای سیاقی را
منطوق غیر صریح نامیده است.

1

 .1میرزای قمی ،ابوالقاسم بن محمد حسن ،قوانين االصول ،ج ،1نشر مكتبه العلمیه االسالمیه ،تهران  ،ص .182
 .2شهابی ،محمود ،تقریرات االصول ،ج ،9ناشر حاج محمد علی علمی ،تهران ،ص.21
 .9خالد رمضان ،حسن ،معجم اصول فقه ،نشر مطبعه المدنی9198 ،ق ،ص.919
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در کتاب نتایج االفاا نیز آمده است که داللت التزامی از اقسام منطوق غیر صریح
است ،منطوق صریح که داللت مطابقی است و منطوق غیر صریح که داللت التزامی و
تضمنی است.

2

همچنین مرحوم حائری اصفهانی نیز در کتاب الفصول الغرویه فى االصول الفقهيه
داللت سیاقی را منطوق غیر صریح میدانند و گفتهاند که منطوق به صریح و غیر صریح
تقسیم میشود و منطوق غیر صریح تقسیم میشود به داللت اقتضاء ،داللت تنبیه و داللت
اشاره.
داللتهاى سیاقی قسم سومی از داللتاند
امروزه نظر غالب این است که داللت سیاقی یعنی داللت اشاره ،تنبیه و داللت اقتضاء را نه
میتوان مفهوم یعنی بین بالمعنی االخص کالم دانست و نه میتوان منطوق یعمی معنای
مستقیم کالم به شمار آورد .برخالف برخی که معتقد به حصر عقلیاند و میگویند داللت
یا مفهومی است یا منطوقی ،این اصولیون معتقدند که حصر داللت به مفهومی و منطوقی
حصر عقلی نمیباشد و داللتهای سیاقی خود شق سومی از اقسام داللتاند و نمیتوان
آنها را مفهوم یا منطوق دانست و بهتر است این داللتها را داللت سیاقی و نوع دیگری از
داللت بنامیم.

9

مرحوم نایینی میفرمایند داللتهای سیاقی داللت لفظی نمیباشند .داللتهای
سیاقی داللت عقلیاند زیرا لفظ به تنهایی بر آنها داللت نمیکند و نیاز به مقدمه عقلی
است .در همه اقسام داللت سیاقی الزمه آنها الزم به معنی اعم است اینكه حتی ما این
داللتها را لفظی بدانیم صحیح نیست که بگوییم مفهوماند یا منطوق .منطوق معنایی است
 .1انصاری ،مرتضی بن محمد امین ،فوائد االصوليه ،ج ،1نشر شمس تبریزی1128 ،ق ،ص.122
 .2موسوی قزوینی ،سید ابراهیم ،نتایج االفاا  ،نشر بمبئی ،ص.32
 .9فرحزادی ،علی اکبر ،تقریرات د س اصول فقه ،مقطع دکتری حقوق خصوصی ،ص.3
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که جمله ترکیبی به داللت مطابقی بر آن داللت میکند و مفهوم معنایی است که جمله
ترکیبی به داللت التزامی بین بالمعنی االخص برآن داللت میکند .داللتهای سیاقی
معناییاند که از کالم فهمیده میشوند نه مدلول مطابقی کالماند که منطوق باشند و نه
مدلول التزامی بین به معنی اخص که مفهوم باشند.

1

عالمه مظفر نیز میفرمایند داللت مفهومی عبارت است از مدلول جمله ترکیبی که
این مفهوم الزمه بین به معنی اخص برای منطوق کالم میباشد و منطوق نیز عبارت است از
مدلول خود لفظ به داللت مطابقی .اما مدلوالتی وجود دارند که نه داخل در مفهوماند و نه
داخل در منطوقاند مثل آنكه کالم به داللت التزامی داللت کند بر لفظ مفرد یا معنای
مفردی که صریحا در منطوق ذکر نشده است یا کالم داللت کند بر مفاد یک جمله که الزمه
منطوق کالم است البته نه به نحو لزوم بین به معنی اخص که مفهوم باشد و نه منطوق .این
داللت ،داللت سیاقی است در مقابل داللت مفهومی و منطوقی میباشد و خود شق سومی
است.

2

نتیجه
داللت سیاقی نوعی از داللت است که به طور مستقیم در کالم متكلم بیان نمیگردد بلكه از
سیاق کالم او فهمیده میشود و عقل آن را استنباط میکند چه معنای مدلول مقصود گوینده
باشد و چه نباشد .اقسام داللت سیاقی عبارتاند از :داللت اشاره ،داللت تنبیه و داللت
اقتضاء.
آنچه که با مراجعه به کتابهای اصولیون بدست میآید اختالف نظری است که در
خصوص جایگاه این نوع داللت وجود دارد .عدهای داللت اقتضاء ،داللت تنبیه و داللت
اشاره را در اقسام داللت مفهومی ذکر کردهاند .مفهوم معنا و مدلولی است که جمله به
 .1کاظمی خراسانی ،محمدعلی ،فوائد االصول ،ج ،1نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،ص.133
 .2سید اشرفی ،نهایة االیصال ،ص.122
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داللت االتزامی بین به معنی اخص بر آن داللت میکند لذا به نظر میرسد آنها لزوم بین به
معنی اعم را نیز مفهوم دانستهاند.
در مقابل عده بیشتری از اصولیون معقدند که داللت سیاقی مفهوم یعنی لزوم بین به
معنی اخص کالم نمیباشد .این گروه منطوق را به دو قسم صریح و غیر صریح تقسیم
می نمایند داللت مطابقی را منطوق صریح و داللت التزامی و تضمنی را منطوق غیر صریح
میدانند و داللت اقتضاء و تنبیه و اشاره را داللت التزامی و منطوق غیر صریح نامیدهاند.
دیدگاه سوم درباره جایگاه داللت سیاقی ،این داللت را نه مفهوم میداند و نه منطوق
غیر صریح بلكه نوع سومی از داللت نامیده است .این اصولیون بیان کردهاند که
مناسبترین نام برای چنین داللتهایی این است که به طور کلی آنها را داللت سیاقی
بنامیم ،تا در مقابل داللت مفهومی و منطوقی قرار گیرد زیرا داللتهای سیاقی معناییاند که
از کالم فهمیده میشوند نه مدلول مطابقی کالماند که منطوق باشند و نه مدلول التزامی بین
به معنی اخص که مفهوم باشند.
به نظر میرسد نظر غالب که امروزه مطرح است نیز دیدگاه سوم میباشد زیرا منطبق
با ویژگیها و مفهوم داللت سیاقی ست ،داللت سیاقی را نمیتوان منطوق دانست زیرا این
داللت صریحا در کالم نیامده است و مفهوم نیست چون مالزمه منطوق با آن به نحو بین به
معنی اخص نمیباشد .لذا باید آن را قسم سوم داللت در کنار داللت مفهومی و منطوقی
دانست.
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