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 چکیده

 از ییهاهیال یرگریتصو تیبلقا لیدل به است؛ جمالت و کلمات یهماهنگ و ینینشهم مولود که اقیس

 و قرائن یبرخ معلول ت،یقابل نیا .ابدییم تیاهم جمله و واژه مدلول خالف بر گسترده، ییفضا در معنا
 است. هاآن نشیچ نحوه و مفردات یژگیو بر افزون یافراواژه ارتباطات یاپاره و الفاظ به طیمح مالبسات

 یبرا ییمنشأ خود و است اقیس آن منشأ که شودیم یظهور به منجر قرائن از یقیتلف و هایژگیو نیا مجموعه
 هاگونه نیا .شودیم آن تحت یفرع اقسام با یلفظ ریغ و یلفظ از اعم یاقیس ظهور مختلف یهاگونه تحقق

 در مختار قول که آنجا از است. قیض و سعه ثیح از اقیس یستیچ دیتحد خصوص در مبنا نییتع بر مسبوق

 را یاقیس ظهور از یمختلف یهاگونه است، اقیس گستره در هیمقال بر افزون هیحال قرائن تیولشم خصوص نیا

 و بشتابد استنباط کمک به عمل دانیم در تواندیم یشناسگونه نیا حاصل داشت. میخواه نظر طهیح در
 آورد. فراهم را احکام لولمد در عیتوس موجبات

 
 استنباط. ،یلفظ ریغ ،یلفظ ،یاقیس ظهور اق،یس ها:کلیدواژه

                                                 
  .03/08/1395: یینها بیتصو خی؛ تار23/03/1395وصول:  خیتار*. 
 . نویسنده مسئول 1
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Abstract 

Context, which is the result of companionship and homogeneity of words and 

sentences, due to its capability to illustrate layers of sense in a vast space, unlike the 

meaning of word and sentence, becomes important. Such capability is caused by 

some evidences and circumstances surrounding the words and certain metaphorical 

communications, in addition to the characteristic of singulars and the arrangement 

thereof. A collection of these features and a combination of evidences leads to an 

appearance which is the origin of context and, in turn, it becomes a cause for 

realization of different types of contextual appearance including lexical and non-

lexical, in addition to their subtypes. Such types are preceded by determination of the 

basis concerning limitation of the nature of context from the wideness and 

narrowness perspectives. Since the selected opinion in this regard is the inclusiveness 

of textual evidences in addition to verbal evidences in the field of context, the authors 

will consider different types of contextual appearance. The result of this typology 

may, in practice, help in the course of inference and prepare the ground for widening 

the meaning of precepts. 
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 مقدمه

های متعدد فهم مدلول از ها و شیوهاز دیرباز دانشمندان اسالمی به خصوص فقیهان در صدد کشف راه
های موجود در کتاب و سنت به عنوان دو منبع اصییل اسیتنباط حقیایق در حیوزه فکیر و عمیل داللت گزاره

ست، که در ابعاد مختلف در کیانون اند دقت در سیاق کالم اهایی که بدان توفیق یافتهاند. یکی از راهبرآمده
توجه آنان قرار گرفته است تا به مدد علقه داللی بین عالمِت موسوم به دال و میدلول در سیاختار کیالم، بیه 
معنای مقصود انتقال یابند. لکن گاه در اصطالح، نظم کالم، صدر و ذیل عبارت و الفاظ مشابه را جایگزین 

اند و از خیالل مجمیوع ه موضوع سیاق در همان راستا بدان اهتمام ورزیدهواژه سیاق نموده و گاه با عنایت ب
ساختار کالم و نظام لفظی سیاق زمینه ظهور سخن در معنایی خاص را فراهم آورده و با رمزگشایی از سیاق 

اند. چنانکیه گیاه در گسیتره هایی از کشف کاربردی مفاهیم متون شرعی را به سمت استنباط گشیودهدریچه
انید. لی این مقوله در همین راستا، مناسبات پیرامونی محیط به کالم را نیز افزون بر آن ملحیوظ قیرار دادهدال

های مختلف ظهیور سییاقی بسیان چیسیتی آن در غالیر میوارد از با وجود آن جنبه نظری بحث مانند گونه
اب آورده کیه موجبیات نظرآنان مغفول مانده است. گویا تعرض به آن را از قبیل توضیح واضحات بیه حسی

انید خیود را از قیدم نهیادن در آن وادی آورد و یا به عکس چون آن را مشکل یافتهابهام بیشتر آن را فراهم می
گیری متفاوت و گاه متناقض آنان در حوزه کاربردی ایین مفهیوم در اند. و همین امر منجر به موضعبازداشته

ال یمسیه »رحوم حکیم قول مشهور را در استدالل به آیه شیریفه  فرآیند استنباط شده است. به عنوان نمونه م
(، در خصوص عدم جواز مس مصحف بدون طهارت شرعی با استناد به سییاق 79)واقعه  « إال المطهرون

(. در همان حال شیخ انصاری در بحیث طهیارت بیا 164/ محمد سعید، حکیمدهد )ناقشه قرار میمورد م
تسری داده و سخن از ضرورت جلوگیری ولیی از میس قیرآن توسیط کیود ، تمسک به سیاق دایره حکم را 

(. که محصول آن الإقتضاء معرفیی نمیودن کریمیه 411/ 2کتاب الطهاره، انصاری، راند )بدون طهارت می
مزبور نسبت به موضوع مس قرآن توسط شخص محدث از حیث حرمت یا عدم آن از طرفیی، و ضیرورت 

فزون بر حرمت لمس در صورت فقدان طهیارت شیرعی بیه اقتضیاء آییه، از بازداشتن کود  از سوی ولی ا
شود که موضوعی واحد در ساز و کار اسیتنباط منیتب بیه دو نتیجیه متعیاکس طرف دیگر است. چگونه می

 گردد؟!
های ظهور متکی به سییاق ارائیه حل این مشکل مستلزم تبیین جنبه نظری بحث است که در قالر گونه

عبر تلفیقی از آنها مدلول نهائی منتسر به سیاق استقرار یابد. به همین منظور نخست سییاق گردد تا از ممی
گذاریم. امید اسیت را تعریف نموده و از خالل تنقیح موضوعی، اقسام و محدوده داللی آنها را به بحث می

و عینیی نمایید و منید های اسیتنباطی را رو ترین عرصیهکه حاصل این گونه شناسی بتواند یکی از پیچیده
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های اصولی و فقهی را هموارنموده، های نهفته در آن فرصتی را فراهم آورده تا مسیرساز و کار استنباطقابلیت
 و اختالفات در دایره فهم را به حداقل رساند.

 
 سیاق و باز جست مفهومی

عناشیناختی و است که به عنوان یکیی از ابزارهیای مهیم در حیوزه م« سوق»سیاق اجوف واوی از ماده 
رود. در خصوص چیستی سیاق و برخی خصائص آن به طیور مفصیل مبیاح ی کشف حقیقت به شمار می

 شود . از این روی در این مقال تنها اجمالی از تعریف سیاق بازخوانی می1تحت همین عنوان مطرح شد
داللت بیر مقصیود از  سیاق عبارت است از ساختار و روند کلی کالم مترابط، با اشتمال آن بر قرائن که

 کند، هرچند فراتر از آن را موجر شود.کالم می
اسیت، بیا  2این تعریف ضمن آنکه مبّرا از ضعف و قصور موجود در تعاریف باب از حیث سعه و ضیق

عنایت به ساختار و قالر کالم به عنوان ظرفی مناسر جهت استقرار قرینه و منشأیی برای تحقق داللت نوع 
دهد، و ظرفیت الزم را برای بحث از ابعاد و اقسیام مختلیف ز افزون بر مقال در خود جای میحالی آن را نی

ای که در نوع معنای القائی تأثیرگذارنید، آورد. و با ملحوظ قرار دادن برخی ارتباطات فراواژهسیاق فراهم می
داند. تا در سیاق کالم میشوند را در زمره نشانگرهای موجود مجموع عناصری که به پدیده داللت منجر می

انواع داللتگرهای موجود در سیاق، اجزاء متن را به سمت غرض صاحر کالم و حتی فراتیر از آن بیه پییش 
برد. و به برکت آن ظهور نشأت یافته از سیاق منعقد گردد. لکن چون هر یک از این عناصر موجر پییدایش 

یابد. که برآینیدی از آنهیا پدییده داللیت تحقق می های مختلفی از ظهورگردد، گونهظهوری ولو بدوی می
 سیاقی و ظهور نهائی را رقم خوهد زد.

 
 

                                                 
 از نگارنده. «د فقهی و اصولیبررسی چیستی سیاق با رویکر». رجوع شود به مقاله: 1
ای و ینه لفظی تعریف نکرده تا منجر به تفسیری مضیق از سییاق ریردد بهکیه بیا نظیر بیه ارتواژیا  وا ه       زیرا سیاق را صرفاً بر اساس قر.  2

کند. چنانکه قرینه لفطیی را  ها اعم از لفظی و غیرلفظی را در این مقوله دنوال میای به جهت اژالق قرائن و عدم تقیید آن، انواع نشانهفراوا ه
ندانسته تا تفسیری أضیق را موجب شود، بهکه سوق و لحوق را از این حیی  بیه ییی مییدان د یی        الحقهم منحصر در کهما  و جمال  

داند. همچنین با تأکید بر عنصر پیوستگی مجال را برای اشخاص رسسته سخن واسع ندیده تا آنها را نید در مقوله سیاق مطالعه نماید و در می
اتمام شخص سخن و سکو  ژوالنی و عدم الحاق قرائن و لواحق داللت به عنوان فع  دال  نتیجه تفسیری موسّع از سیاق ارائه رردد. چه، با

ای داشته باشد. االوته با استثناء کالم شارع که فص  در آن به مندلیه الفصی  بیه شیمار     یابد؛ بی آنکه حالت منتظرهو به توع آن ظهور تحقق می
عاد  شارع بر احتساب فص  بین اشیاء از قوی  وصی   »ژهود. زیرا ن راستا به استمداد میآید، عناصررسسته کالم را نید بسان پیوسته در ایمی
شود که در مقام مواجهه با کالم او فرض جمال  منفص  (. و جریان این عاد  از شارع موجب آن می622/ 4)صدر، مواح  االصول، « است

 کالم شارع را اعم از قولی، حالی، متص  و منفص  در قهمرو سیاق میسر نماید. بسان متص  بر ما تعین یابد. تا مطالعه تمامی قرائن محفوف به
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 های ظهور سیاقیگونه

ای از داللت لفظ بر معنا است، به دو قسم کلی لفظی و ظهور برخاسته از سیاق که نشانگر مرحله ویژه
 شود غیر لفظی تقسیم می

 ظهور سیاقی لفظی -1 
شیود، ی که مستند بسیاری از مفسران و نیز فقیهان در حوزه تفسییر و فقیه واقیع میاین نوع ظهور سیاق 

های لفظیی و بیه سیازی نشیانهظهور برآمده از نحوه چینش الفاظ به کار رفته در کیالم و مصیداقی از زمینه
ب تعبیری قرینه مقالی به عنوان اثرگذارترین عامل یاری کننده در جهت نیل بیه غیرض مقصیود در چیارچو

ای که مفهیوم رسد. به گونهمبنای مختار در سیاق است، که از رهگذر عناصر زبانی داخل متن به سامان می
شود. و هریک از این عناصر بانظر به موقعیت آن در کالم و به لحاظ ارتباطات موجود بین آنها مشخص می

وایی در بسیتر ارتبیاط لفظیی و یابد کیه برخیوردار از انسیجام و ارتبیاط معنیایی و محتیبه کالمی تعلق می
 رساند.ساختاری باشد و ظهور آن در مسیر استکشاف مراد متکلم یا شارع مدد می

 1ظهور مزبور به جهت تأثر از سیاق کلمات و جمالت خود بر دو قسم است 
مییراد آن اسییت کییه کلمییات یییک جملییه درکنییار   قسممم لو ظ ظهممور ناشممی ل  سممیا  ک ممما 

ند و ظهور مستقلی را سبر شیوند، کیه اگیر کلمیات یادشیده اینگونیه درکنیار یکدیگرخصوصیتی ایجاد کن
یکدیگر قرار نگرفته بودند، خصوصیت و ظهور یاد شده را نداشتند. چنانکه تأثیر ظهور قرینیه بیر ظهیور ذو 

یت أسدا رأ»آید. به عنوان نمونه در تعبیر رایب اصولی  القرینه از قرار گرفتن واژگان در کنار یکدیگر پدید می
کنند که اگر این کلمات اینگونه در کنار یکدیگر واقع نشیوند، ایین ، کلمات خصوصیتی را ایجاد می«یرمی

، ظهیور در رجیل شیجاع دارد. و «یرمیی»به قرینه کلمه « أسد»رود. به عبارتی کلمه خصوصیت از بین می
کیه ذو « أسید»، «یرمیی»مقصود از خصوصیت مزبور ظهور همین معنا است که در صورت فقیدان قرینیه 

ظهور قرینه بر ظهور ذوالقرینه تقیدم »القرینه است، ظهوری در رجل شجاع نخواهد داشت. برهمین اساس 
 (.365)صدر، قاعده ال ضرر و الضرار، « تری از قرینه داشته باشدیابد، حتی اگر ذوالقرینه ظهور قویمی

( و امری مقبول و مرسیوم در محیاورات 101، یهای سیاق )رجبترین گونهز قویاین نوع ظهور سیاقی ا
است؛ زیرا گفتارگوینده دانا به اقتضاء حکمت بر اساس اصول و مبانی تخاطیر میورد پیذیر  نیزد عیرف 

پذیرد که از جمله این اصول، عدم اراده معانی ناهمگون از واژگانی است که در جمله اسیتخدام صورت می

                                                 
های تفسیری از سیاق آیا  نید به عنوان قسمی از اقسام، افدون بر سیاق کهما  و جمال  یاد شده است. لکن از آنجا که شرط . در پژوهش1

یامده، بهکه تدا   موضوعی و مصداقی با آنهیا دارد؛ ژیرآ آن بیه صیور      تقسیم تواین اقسام است، و این قسم نه تنها قسیم آن دوبه شمار ن
 مستق  ناموجه است. مگرآنکه موضوعیت قداست آیا ، لحاظ استقاللی آن را موجه نماید. 
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کنید. بیه همیین منظیور از هدفی را از سخن خویش تعقییر میشوند. چه، هر متکلمی در مقام سخن می
کند که متناسر با آن غرض باشند. در همین راستا از هر کلمیه صیرفام معنیایی را میورد واژگانی استفاده می

ای که مجموع آنها کالم تام و دهد که با معنای کلمات دیگر سازگار و هماهنگ باشد. به گونهلحاظ قرار می
 کیل دهد و از منظر اهالی عرف داللت برآن معنا داشته باشد.کاملی را تش

موارد ذیل چند نمونه از این ظهور سیاقِی مورد اعتماد در تعیین مدلول، به نحیو اسیتدالل ییا استشیهاد 
 است 

(، بیا وجیود 28)فیاطر  « إنما یخشی الله من عباده العلمیاء»عالمه مجلسی از معبر سیاق آیه شریفه  
/ 1مجلسیی، علماء به اقتضاء حصر، خشیت را به عنوان الزمه علم معرفی نمیوده اسیت )حصر خشیت در 

نماید. کیه ها به ذهن می(. سیاقی که برآیند چگونگی چیدمان به هم پیوسته کلمات و پیوند مفهومی آن48
ناد حکیم گذارد. گویا اسنماید که بی هیچ توضیحی آن را به وضوحش وا میاز منظر ایشان چنان بدیهی می

خشیت به افراد متصف به علم و اناطه حکم به این وصف که اشعار به علیت دارد موجر شده کیه خشییت 
 بر علم مترتر شود و به عنوان الزمه آن معرفی گردد.

و إن کنیتم علیی سیفر و لیم »در آییه شیریفه  « فرهان مقبوضه»شهید ثانی ظهور برآمده از سیاق فقره  
را عامل تأیید نظریه عدم اشتراط قبض در رهین، در مقابیل نظرییه 1(283 )بقره« ضهتجدوا کاتبا فرهان مقبو

داند. تیا بیا تخصییص فیردی از افیراد اشتراط آن، به شمار آورده و وصف را مفید تخصیص و نه توضیح می
 (.515، تمهیید القواعیدشهید ثیانی، رهن، موجبات وثوق به استیفاء دین را برای صاحر دین فراهم آورد )

چون در آیه، رهِن اتصاف یافته به قبض با فاء تفریع، مترتر بر سفر و فقد کاتر شده اسیت، کیه از شیرایط 
شود. استنتاجی که بر اساس سیاق ها میآیند، پس قبض نیز در عدم اشتراط ملحق به آنرهن به حساب نمی

 تم ل یافته در کلمات قابل توجیه است.
من بعد وصییه یوصیین »وم واژه وصیت مطرح در فقرات آیه کریمه  رهیافت عالمه حکیم در تعیین مفه

(، نییز 12)نسیاء  « من بعد وصیه یوصیی بهیا أو دیین»و « من بعد وصیه توصون بها أو دین»و « بها أو دین
هادی به این نوع از ظهورسیاقی است. به نحوی که سیاق به عنوان عامل تعیین معنای عهید از وصییت، در 

بیا ایین توضییح کیه در آییات 2(.532/ 14، محسینل به شمار آمده است )ر.   حکیم، مقابل معنای وص
                                                 

جواب « وضهفرهان مقو». ممکن است در بادی امر چنین به نظر آید که مورد از موارد سیاق جمال  و نه سیاق کهما  است. اما از آنجا که 1
آید. و این تعویر قرآنیی  ای واحد است؛ لذا هر یی از فقرا  از اجداء یی جمهه به حساب میشرژیه بوده و جمهه شرژیه در قوه جمهه« إن»

 باشد. ای از این قسم از ظهور سیاقی مینمونه
شتقاق صرفی این وا ه است. ارر مصدر ثالثی از . در  صوص وا ه وصیت میان فقیهان ا تالف واقع شده است.  استگاه این ا تالف نید ا2

باشد، به « أوصی یوصی ایصاء»یا « وصیّ یوصّی توصیه»باشد، به معنای وص  است و ارر اسم مصدر متّخذ از ثالثی مدید: « وصی یصی»باب 
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آمده است، که همگی از مشیتقات بیاب « یوصی»، «توصون»، «یوصین»، قبل از واژه «وصیه»مذکور واژه 
شود که کلمه وصیت نیز مأخوذ از همان باب و به معنیای عهید و باشند و همین سیاق موجر میافعال می

 باشد.پیمان 
...فأن لله خمسیه و للرسیول ولیذی القربیی و »همچنین سیاق به ظهور رسیده از مسیر کلمات در آیه  

ن اراده طبیعت در قبال احتمال عموم اسیتغراق، از دو 41)انفال  « الیتامی و المساکین وابن السبیل... (، معیِّ
جوب پرداخیت خمیس بیه تمیام افیراد از آن حکم عدم و واقع شده است. تا« المساکین»و  «الیتامی»واژه 

-استنتاج شود )روحانی، المرتقی الی الفقه األرقیصنف از یتیم و مسکین، و کفایت دفع به برخی از آنان، 
، مفرد است، که میراد از آن طبیعیت اسیت. پیس کلمیات «ابن السبیل»(؛ زیرا کلمه 270کتاب الخمس، 

 نشأت یافته از سیاق مفید طبیعت خواهد بود.هم به مقتضای ظهور « ابن السبیل»و « یتامی»جمع 
مقصیود آن اسیت کیه دو ییا چنید جملیه در ییک میتن،  قسم دومظ ظهور ناشی ل  سیا  جممت ظ

خصوصیتی را ایجاد کنند و ظهور مستقلی را موجر شوند که در صورت تنها بودن آنها چنین خصوصیت و 
 ظهوری تحقق نیابد.

 این نوع از ظهور برخاسته از مدلول سیاقی است  براعتماد  هایی ازمصادیق زیر نمونه
فإن کان من قوم عیدو لکیم و هیو میفمن فتحرییر رقبیه »صاحر جواهر با استناد به داللت آیه شریفه  

و من قتل مفمنا خطأ فتحریر رقبه مفمنه و دیه مسلمه »(، از رهگذر سیاق جمالت سابق  92)نساء  « مفمنه
، «ن من قوم بینکم و بینهم می اق فدیه مسلمه إلیی أهلیه و تحرییر رقبیه مفمنیهو إن کا»و الحق  « إلی أ هله

/ 43، صیاحر جیواهروجوب کفاره برقتل مفمن به گمان کفر و عدم وجوب دیه را اسیتنباط نمیوده اسیت )
کند، و (. با این بیان که در غیر این صورت تفصیل بین سه حالت  مفمنی که در میان دشمن زندگی می410

نمود کند با وجود می اق بین طرفین، و نیز بین مطلق مفمن، ناموجه میکه در میان دشمنی زندگی می مفمنی
؛ عالمه 618/ 2؛ فاضل آبی، 102/ 4)همان(. زیرا به حکم آنکه تفصیل قاطع اشترا  است )محقق حلی، 

شود و از آنجا کیه می (، احکام مترتر بر هریک از این سه حالت نیز مختلف151/ 6تذکره الفقهاء،  حلی، 
در آیه محل بحث، مورد قتل مفمن مستقر در میان دشمن محکوم به ِصرف پرداخت کفاره شده اسیت، کیه 
مسبوق و ملحوق به حکم پرداخت دیه در دو حالت قتل مطلق مفمن و قتل مفمنی که با قوم او پیمیان بسیته 

در چنین حالتی دارد، بی آنکه پرداخیت دییه شود که آیه مزبور ظهور در وجوب کفاره شده است؛ معلوم می
براو فرض شود. چه، در غیر این صورت وجهی برای تعرض به این حالت خاص در مقابل دو حالت دیگر و 

                                                                                                                   
  (.24 - 23؛ انصاری، رساله فی الوصایا، 242/ 28، صاحب جواهرمعنای عهد است )ر.ک: 
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د اطالق ادلیه  به تعبیری تفصیل وجود نخواهد داشت. و بدین ترتیر ظهور برخاسته از سیاق آیه کریمه، مقیِّ
 گردد.ن میدال بروجوب دیه بر قتل انسان مفم

...اْلَوکاَلُة َثاِبَتٌة »در روایت  « مشافهت»و « ابالغ ثقه»همچنین ظهور مستفاد از سیاق به جهت مقارنت 
ُغُه َأْو یَشاَفُه ِباْلَعْزِل َعِن اْلَوکاَلةِ  ی یْبُلَغُه اْلَعْزُل َعِن اْلَوکاَلِة ِبِ َقٍة یَبلِّ (، 162/ 19)حر عاملی، وسائل الشیعه، « َحتَّ

عنوان دو طریق برای ثبوت عزل وکیل، مفید اتفاق هر دو در اتصیاف بیه حجییت بیه شیمار آمیده اسیت  به
 (. که اثر آن نیز اثبات حجیت قول ثقه در موضوعات است.279)صدر، رضا، 

( در عصیمت 59)نسیاء  « أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی األمر منکم»نمونه دیگر، ظهور کریمه  
؛ 673، الحاکمیه فی االسالم، ه سیاق عطف دو جمله است )خلخالیب اّتباع از او در نتیجولی امر و وجو

(. که این ظهور سیاقی مقتضی مطاع مطلق بودن ولی امر، همچون خدا و پیامبر )ص( است. 46/ 1تهرانی، 
اسیت. و  آمیده« أطیعیوا»زیرا اطاعت از ولی امر با اطاعت از رسول خدا )ص( در یک جمله و بدون تکرار 

 چنین اطاعتی جز از معصوم روا نیست.
یابد که حتی با وجود انکار قرینه بودن آن از سیوی برخیی ظهور برخاسته از این سیاق آنچنان قوت می

المستند فی شیرح العیروه  همو، ؛286/ 30؛135/ 21؛ 307/ 12اساطین )خوئی، موسوعه االمام الخوئی، 
ای واسع از موضع انکار و سپس مقام تعامل با آن برآمده تا مجال به گونه(، ناگزیر از رفع ید 130/ 1الوثقی، 

/ 2فرض شود که عامل تقدم بر وضع و اصالت حقیقت نیز معرفی گردد )همو، دراسات فی علیم االصیول، 
ف سیاق به شمار آیید )ر.   محقیق دامیاد، 293 / 1(. چنانکه توفیر آن موجر شده که ردیف جمالت معرِّ
214.) 

 محمدمهدی، ؛ نراقی،289/ 2)سیوری، « سفاال و جوابا»ای مواضع تعابیر  ن ذکر است که در پارهشایا
/ 3؛ کیاظمی، 339 مشیرق الشمسیین، ،بهیایی« )نسق واحید»یا  1(176/ 3 ، الدرر النجفیه ؛ بحرانی،82

 ؛124/ 2کرکیی، رسیائل المحقیق الکرکیی، محقیق « )نظیم الکیالم»و  2(383/ 1؛ فیض کاشیانی، 108
/ 2بحیر العلیوم، محمید، « )مقابلیه»؛ یا مقتضا و قرینیه 3(139/ 1حسین، ؛ خوانساری، 240/ 4کاظمی، 

                                                 
کمیری، الینجم   ؛ کیوه 49/ 16 احمید، ؛ نراقیی،  50/ 11، عهی؛ ژواژوائی، 28/ 20 ،غروی ؛ عامهی561، آل عصفورعه بیشتر ر.ک: )برای مطال  .1

 (.10الداهر، 
/ 2، ؛ آشیتیانی 324/ 5میرزای قمی،  ؛192/ 8، ی؛ بهوهان576/ 20 ،غروی ؛ عامهی228. برای مطالعه بیشتر ر.ک: )حر عامهی، الفوائد الطوسیه، 2

 (.451/ 2کتاب الخمس، - هخالی، فقه الشیعه ؛842
؛ 88سیانی، حاشییه المکاسیب،    ؛ آ ونید  را 162/ 1؛ مامقیانی،  158/ 1 محمد،؛ بحرانی، 423 مهدی،. برای مطالعه بیشتر ر.ک: )بحرالعهوم، 3

 (.86/ 1؛ حهی، دلی  العروه الوثقی، 225/ 2، شهیدی
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، بدل از سیاق آمده است که اشاره به ایین 1(25/ 18؛ خوئی، موسوعه االمام الخوئی، 15/ 1؛ ایروانی، 100
 دارد.به معنای عام آن نوع از ظهور سیاقی 

 ظهور سیاقی غیر لفظی -2
های غیرلفظی محفوف به کالم، از عناصر ع ظهور سیاقی، برخاسته از حال و مقام به عنوان نشانهاین نو 

هایی از معنا در فضایی گسترده و انشعاب یافته از مبنای متخذ از دامنه محتوائی سیاق در تصویرگری حالت
دهند. و را تشکیل میشود که موقعیت کالم تعریف سیاق است و شامل عناصر غیرزبانی محیط به کالم می

به جهت ارتباط وثیق آن عناصر با کالم، معنای موردنظر مبتنی برآنها و از معبر ظهیور برآمیده از برآینید آن 
عناصر قابل استیفاء است. ظهوری که منبعث از فضای فرهنگی زمان ایراد سخن، شیرایط، مقامیات، حیال 

و عنوان قرینه و رهنمود را در بازیابی زوایای پیدا و  باشد.متکلم و ارتکازات عرفی مخاطبان زمان صدور می
ای که فرو گذاری آن از این قلمرو موجیر ایجیاد خلیل در احضیار معنیا یابد. قرینهپنهان موضوع کالم می

 های مخالف مراد متکلم منجر شود.گردیده و حتی ممکن است به دریافت
؛ همیو، 159/ 2)صدر، دروس فی اصیول الفقیه، از همین روی این نوع از طهور سیاقی به قرینه حال  

/ 9،  ؛ آملیی315/ 2،( یا مقام )مامقانی225/ 4؛ خمینی، جواهراالصول، 106/ 3بحوث فی شرح العروه، 
 (، یا تالزم )سیفی، 281/ 16؛ سبزواری، مهذب االحکام، 326/ 2، آملی( و نیز عرف )325؛ بالغی، 252

( عقلیی اتصیاف یافتیه اسیت و ییا 71والیه الفقیه، -لیل تحریرالوسیلهدهمو، ؛ 132/ 3مبانی الفقه الفعال، 
( با فرض 160/ 2، ؛ اشتهاردی244/ 1الفقه الفعال، همسانی آن با مناسبت حکم و موضوع )سیفی، مبانی 

یییه صییدر، بحرانییی، ؛ توج161/ 4نشییأت از قرینییه حییال و مقییام )خییوئی، دراسییات فییی علییم االصییول، 
/ 17شود. چنانکه به مرتکزات مخاطبین )سیبزواری، مهیذب االحکیام، ح می( مطر329/ 1 محمدصنقور،

 ( نیز تفسیر گشته است.338، ( و مذاق فقهاء )کاشف الغطاء320/ 20؛133
 توان این نوع از ظهور سیاقی را نیز به اقسام ذیل تقسیم نمود بر همین اساس می

شود، ی که در آن واقع شده، نمایان میظهوری است که از حال متکلم و مقام ظهور حالیظ قسم لو ظ
که به عنوان مالکی برای ظهور تصدیقی و اثبات آن به جهت کاشیفیت از قصید تفهییم از سیوی میتکلم و 

باشید. از جملیه ایین ظهیورات ظهیور شود. که خود منشأی برای دیگر ظهورات میمدلول کالم مطرح می
تمام مرام با شخص کیالم در مقیام تکلیم، صییاغت  اطالقی است. که براساس ظهور حال متکلم، در بیان

                                                 
/ 3، حسین؛  وانساری، 379الآ، ، مفتاآ الفبهایی؛ 333/ 2 محمد،؛ عامهی، 324/ 6مقاصد، ، جامع الکرکیمحقق . برای مطالعه بیشتر ر.ک: )1

 (.79/ 8، احمد؛ نراقی، 180/ 13 عهی،؛ ژواژوائی، 343
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؛ هرچند از نظرگاه برخی محققان ظهور مزبور از مألحظه 1(219یابد )آخوند خراسانی، کفایه االصول، می
(. زیرا با سکوت طوالنی و عیدم 44/ 2شود )نائینی، اجود التقریرات، مجموع کالم در مقام تکلم ناشی می

شود. الزمه ظهور مزبور نیز آن است که اگر مرام متکلم مقید بود، الق تمام مینصر قید داللت کالم بر اط
نمود. و چون قید با شخص کالم بیان نشده ظهور اطالق میرام تعیین باید آن را در شخص این کالم ذکر می

اصل یابد. حتی اگر قید در کالمی دیگر بیاید. چه، آمدن قید در کالمی دیگر موجر تکذیر ظهور و نه می
شود. و این دلیل بر آن است که اطالق از شفون داللیت التزامیی ظهیور سییاقی تصیدیقی اسیت ظهور می

(. به بیان دیگر متکلم در مقام بیان تمام مراد و مرام خود 490-489/ 7، )ر.   صدر، تقریرات عبد الساتر
ورد و نه مرام را زائد بر کالم )همیان(. با القاء کالم است و این مستلزم آن است که نه کالم را زائد بر مرام بیا

شود. که از تطابق بین کالم و مرام به لحاظ جنبه سلبی ]هر آنچه نگفته نخواسته[ ظهور اطالقی استنتاج می
ظهوری فراتر از وضع و تصور که اثر حکایتگرانه داشته و متقوم به قصد است، و در مقام اسناد به کالم پیوند 

گیردد و اطالق محصول ظهور سیاقی تصدیقی و نه مقیدمات حکمیت معرفیی میخورده است. از همین ر
 (.461/ 3)روحانی، منتقی االصول، 

یکی دیگر از مصادیق ظهور فوق ظهور ناشی از وقوع امر بعد از امر، در تأسییس اسیت. کیه نتیجیه آن 
صیم یومیا، صیم »  ن ای که بر پایه این ظهور حالی سیاقی در تعبییری چیواثبات دو وجوب است. به گونه

شود. زیرا ظاهر اطالق صیغه امیر آن اسیت کیه امیر دوم دو روز روزه گرفتن در حق مکلف ثابت می« یوما
کید[ باشد )مکی عاملیبرای تأسی کید و افاده مفهیوم 138، س ]و نه تأ (. هر چند درنهایت حمل برمعنای تأ

/ 3، رار یک ییا دو لفیظ )موسیوی قزوینییتکنماید. یا به جهت لحاظ رویه عرف در موارد واحد متعین می
؛ کیوه 146فاییه االصیول، (؛ یا در اثر تصادم این ظهور با ظهور ماده در اطالق )آخونید خراسیانی، ک354

(؛ یا به جهت تقدم ظهور لفظی بیر ظهیور سییاقی از حییث 302/ 1المحجه فی تقریرات الحجه،  ، کمری
ای (؛ یا از حییث توقیف تأسییس بیر مسیبوق نبیودن جملیه493/ 2قوت ظهور آن )نائینی، فوائد االصول، 

(؛ و یا به لحاظ عدم ظهور مفاد هییأت امیر در 152/ 3؛ خرازی، 510/ 1همانند آن )خوئی، غایه المأمول، 
 (.160/ 2؛ سبحانی، 384/ 2،  تأسیس و اتخاذ اطالق ماده )صدر، تقریرات شاهرودی

ف استعمال از حیث اخبار و انشیاء اسیت، کیه از میدالیل از دیگر تطبیقات ظهور سیاقی نامبرده اختال
/ 1منییه الطالیر،  ؛ همیو،405/ 1سیاقی در مقابل وضع به شمار آمده است )نیائینی، المکاسیر و البییع، 

                                                 
. ایشان آنجا که سخن از شروط جریان اژالق تحت عنوان مقدما  حکمت می راند، با ژرآ در مقام بیان تمام مرام بودن متکهم،، مقصود از 1
داند ولو مراد به اراده جدی نواشد )همان(. که مفید آن اسیت کیه معیوّل در بیاب اژیالق،      ن را مجرد بیان و اظهار به نحو مراد استعمالی میآ

 شخص کالم و نه مجموعه کالم است.
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(. بیه عنیوان 94/ 1، رودی(. و دال بر آنها ظهور حالی سیاقی است )هاشمی شیاه204، ؛ خوانساری176
در مقیام حکاییت از نسیبت  -به معنای نسبت تحققیه بیع به فاعیل اسیت که -«بعت»نمونه اگر متکلم در 

(. و لیذا 61/ 1، باشد، مراد إخبار، و اگر در مقام ایجاد نسبت باشد، مراد انشاء اسیت )حسیینی شیاهرودی
اخبار و انشاء از قرائن حال و مقام قابل حصول است. همانطور که عامل تحصییل ظهیور سییاقی بیه گونیه 

، تا با ایفاء نقش به نحو تصرف در میدلول کیالم وصیول بیه 1(42/ 1، ایآید )کوه کمرهمار میار به شانحص
 مراد را میسر نماید.

  ظهوری برآمده از فهم عرف است که معتمد در محاورات در هر عصری بوده قسم دومظ ظهور عرفی
هیان )سیبزواری، مهیذب ( و مطیابق بیا ارتکیازات موجیود در اذ37، بنا به تصریح برخی فطری )عراقی و

یابد که ظهور حالی نیز با وجود گستردگی موارد آن از ای اصالت می(، است. و به گونه320/ 20االحکام، 
(. تا نه به عنوان قسیم ظهور حالی بلکیه بیه 281/ 16، انسیاقی عرفی به شمار آمده است )همسنخ مدلول 

 عنوان منشأیی برای آن معرفی گردد.
توان از قاعده احترازیت قیود یاد نمود. زیرا مقتضای ظهیور عرفیی آن نوع از ظهور، می در تم یل بر این

است که قیود مذکور در کالم موجر احتراز از هر حالتی شود، که آن قید مفقود گردد. تأثیر قیود مزبیور در 
تحقیق قیید(، بیه حکم موجود در کالم به لحاظ جنبه سلبی )=موارد فقدان قید( افزون بر ایجابی )=میوارد 

گیرد. بیا ایین گردد. که از ظهور سیاقی عرفی نشأت میای است که اصل در قیود احترازیت معرفی میگونه
بیان که هر متکلمی با بیان معانی مورد نظر توسط الفیاظ در مرحلیه میدلول تصیوری، همیان را در مرحلیه 

دروس فی علم االصیول، صدر، « )قوله یریدهما ی»نماید؛ به تعبیر شهید صدر مدلول تصدیقی جّدا اراده می
و میدلول جیدی نییز -که مفاد الفاظ است -(. که از آن تعبیر به اصالت تطابق میان مدلول تصوری231/ 1

 (.71/ 1آید )صنقور، شود. از همین رو قاعده احترازیت قیود نحوی از داللت سیاقی به شمار میمی
مفهیوم در عیداد داللیت اطالقیی سییاقی و نیه داللیت  چنانکه معرفی مال  عرف در احتساب مقوله

تواند از تطبیقات این ظهور به حساب آید. (، می106/ 1وضعی از سوی برخی )سبزواری، تهذیر االصول، 
زیرا داللت سیاقی با مالحظه عرف مستوجر خروج مفهوم از داللت وضعی و دخیول آن در حیطیه ظهیور 

اند، لکن اصل، عیدم طلر آمده است  مفاهیم ولو از لوازم عرفی کالمشود. در استشهاد بر این مسیاقی می
 التفات واضع به این خصوصیات است. و این لوازم اعم از آنند که ملحوظ در هنگام وضع باشند )همان(.

                                                 
لسییاقی ال محصی  لیه إال أن    المدلول ا». تعویر ایشان به لحاظ استفاده از ادا  استثناء مشیر به همین مطهب است. نص عوار  چنین است: 1

 همان(.«)یکون المراد منه ما یفهم من القرینه الحالیه
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گردد تا برپایه آن مفهیوم از انشیعابات ظهیور سییاقی بیه مطابق این مبنا عرف عامل نشأت ظهوری می
نکه در تباین با آن و به عنوان قسمی مستقل در مقابل داللت سیاق و منطوق، مطیرح باشید. شمار آید، بی آ

نماید که مفهوم موافق به عنوان یکی از مصادیق بلکه چه بسا این ظهور سیاقِی مرتبط با عرف، چنان مهم می
اراکیی، اصیول ای که مدلول مطابقی ملحیوظ نظیر نباشید )ر.   شود، به گونهآن، مقصود اصلی واقع می

« فیال تقیل لهمیا أف»به پدر و مادر از آیه شیریفه  « أف»(. تا محصول آن عدم استفاده حرمت 543الفقه، 
(، در صورت عدم اییذاء، بلکیه ممنوعییت ضیرب و اییذاء آنیان باشید )ر.   خمینیی، تنقییح 43)إسراء  

 (. حتی در صورتی که منشأ آن فعل و نه لفظ باشد.396/ 2االصول، 
(، و بیه تعبییر 118ن معرفی عرف به عنوان نکته ظهور سیاقی )صدر، قاعده الضیرر وال ضیرار، همچنی

( و یا میدخلیت آن در یگیانگی سییاِق رواییات حیول 367دیگر نشأت ظهور سیاقی از فهم عرفی )همان، 
ظهوربه  تواند از مصادیق این نوع از( نیز می83، شوند )ر.   منتظریب به ظهور میموضوع واحدی که منت

 شمار آید.
  این نوع ظهور قرابت مفهومی و تداخل مصداقی با ظهور میذکور در قسیمت قسم سومظ ظهور فع ی

قبل دارد. و مراد ظهور ناشی از رویه و سیره عقالء از باب داللت فعل در مقابل لفظ به عنیوان منشیأ ظهیور 
ای (. این ظهور با اقتباس از نظریه145ی، سیستان قالئی نیز اتصاف یافته است )سیاقی است، که به می اق ع

یابد که به حسر رتبه برداللت ثابیت بیرای لفیظ نییز تقیدم در خصوص داللت مفهومی تا حدی قوت می
(. با این تقریر که بناء خرمندان بر این امر استقرار یافته کیه 293یابد )ر.   بروجردی، نهایه االصول، می

کنند، که عادتام مقصود از آن است. و به احتمال صدور لغیو و ی آن میعصدور فعل غیر را حمل بر غایت نو
شود، به حسر همیین بنیاء کنند. از طرفی لفظ صادر از غیر هم که از جمله افعال تلقی میگزاف اعتنا نمی

شود. که مقصود از آن هم غایت طبیعی و عادی است. عقالئی حمل بر صدور آن به غرض و غایت مراد می
شود به آنکیه تکلیم بیرای تحقیق جا که غایت طبیعی و عادی از القاء کالم افاده معنا است، حکم میو از آن

غایتی صورت پذیرفته است؛ حتی قبل از آنکه اطالعی بر معنای مقصود حاصل شیود. و ایین انتقیال نیه از 
به غرض تحقق غاییت باب داللت الفاظ بر معانی بلکه از باب استقرار سیره عقالء بر آن است که فعل غیر 

باشید )همیان(. کیه از صادر شده است، و بر داللت لفظی مقدم می -یعنی حکایت لفظ برای معنا-نوعی 
( به عنوان فعل اسیت کیه بیه ظهیور 149باب داللت تکلم و نه کالم )بروجردی، تقریرات فی اصول الفقه، 

اتصیاف « عقالئییه»یاقی بیه وصیف باشد. از همین رو ایین ظهیور سیانجامد، هرچند منشأ آن لفظ میمی
(، تا از قبیل مرتکزات مخزون در ذات خردمندان بیه عنیوان قرینیه 180/ 2یابد )صدر، مباحث االصول، می

سییاقها »...( گردد، و در همان راستا ظاهر شود. چنانچه در این خصوص آمده است  354/ 2لبی )فیاض، 
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(. و بدین وسیله سیاق ظهور خود را مرتبط بیا 320/ 20)سبزواری، مهذب االحکام، « المطابق للمرتکزات
 سازد. تا به عنوان محل تالقی با ظهور عرفی قابل طرح باشد.ارتکازات عقالئی و منشعر از آن می

یابد. به نحیوی کیه وجیه تسیمیه   این ظهور بر مبنای قرینه عقلی تحقق میقسم چهارمظ ظهور عق ی
باشید. دیشمندان اصولی، دخالت مقدمه عقلی در معنا و مدلول میظهور و داللت سیاقی از سوی برخی ان

زیرا ایشان در ضمن تصدی مباحث مربوط به منطوق و مفهوم به مدلولی دست یازیدند، که به جهت خروج 
از گستره این دو مقوله و حاجت بیه داللیت ناشیی از عقیل، آن را میدلول سییاقی نامیدنید )نیائینی، اجیود 

(. از منظر آنان این داللت عقلی و مسیتند بیه 171/ 4، ؛ حسینی میالنی132/ 1ر، ؛ مظف414/ 1التقریرات، 
 شود.واقع می3و اشاره 2، تنبیه 1لوازم و مقدمات عقلی و مقسم برای اقسام سه گانه  داللت اقتضا 

عنایت به این نوع از ظهور است که وجوب و ندب از مدلول سیاقی و نه لفظی معرفی شیده اسیت کیه 
(. با این تقریر که وقتی مولی فعلی 226/ 1تفاد از حکم عقل است )ر.   خوئی، الهدایه فی االصول، مس

دارد، وقرینیه بیر جیواز کند، و حّبش را از مسیر جعل تکلیف بر مکلف ابراز مییرا بر ذمه مکلف اعتبار می
 (.175/ 4کند )طباطبائی، تر  نصر نکند؛ عقل حکم به لزوم امت ال می

ه اثبات علیت شرط برای جزاء از مسیر ظهور سیاقی ترتر جزاء بر شرط قابل تحقق اسیت. زییرا چنانک
سیاق کالم از تقدم ذکر شرط و سپس جزاء تالی تلو آن، مقتضی آن است که به اقتضاء تبعیت عالم اثبات از 

( 406/ 4الفقه، ؛ حلی، اصول 481-480/ 2ثبوت، صدور کالم مطابق واقع باشد )نائینی، فوائد االصول، 
و جزاء در واقع مسبوق به شرط و معلول آن باشد. و این نیست جز داللت سییاق قضییه شیرطیه بیر علییت 

شیود. از (. که به موجر تحلیل عقالنی از این ظهور سیاقی چنین استنتاجی ناشیی می608/ 1)بجنوردی، 
( ییا 297/ 3، محمدصیادقحیانی، این رو داللت سیاق با اتصاف به عقل در مقابل وضیع قیرار گرفتیه )رو

                                                 
. داللتی است که به حسب عرف مقصود متکهم بوده و صدق یا صحت کالم از نظر عقهی یا شرعی یا لغوی و عادی متوقف برتقدیر در کالم 1

فی المسجد، واسأل القریه و.... که در هر یی سیاق دال بر تقیدیر لفیی ییا    : الضررو الضرار فی اإلسالم، الصاله لجار المسجد إال است. نظیر
 معنای متناسب با کالم است. 

ای است کیه قطیع بیه اراده    . داللتی است که متکهم قاصد معنا بوده، بی آنکه صدق یا صحت کالم متوقف برتقدیر باشد. لکن سیاق به رونه2
نماید. مانند جایی که متکهم معنایی را قصد نموده باشد، اما آن را به وسهه الزمش تفهییم نمایید،    الزم حاص  شود، یا عدم اراده الزم مستوعد

، تا مخاژب  ود را مهتفت فرا رسیدن زمان وعده نماید. یا آنکه کالم مقتیرن بیا چییدی باشید کیه در      «ساعت ده شده است»مث  آنکه بگوید 
در جواب شخص اعرابی درإ وار از  ،«کفّر»م این امور را افاده نماید. مث  کالم پیامور )ص(: متفاهم عرفی، عهت یا شرط یا مانع یا جدء یا عد

مجامعت با همسر در ماه رمضان. که مستفاد از سیاق معرفی مجامعت در ماه رمضان به عنوان عهت حکم به وجوب کفاره است. به لحاظ آنکه 
 داند.نمیدرصور  عدم افاده عهیت، عرف چنین ترکیوی را مناسب 

د . عوار  از آن است که کالم به جهت استعمال داللتی برمطهب مورد اشاره نداشته باشد، اما به واسطه حکم عق  امکان استفاده آن معنا وجو3
اده شش ماه داشته باشد. چنانچه لوازم کالم شخص اقرار کننده مح  ا ذ است، ررچه مراد به اراده استعمالی نواشد. و مثال قرآنی آن نید استف

)احقاف: « وحمهه وفصاله ثالثون شهرا»( و 233)بقره: « والوالدا  یرضعن أوالدهن حولین کامهین»به عنوان اق  حم  از انضمام دو آیه شریفه: 
 ( تحت عنوان سیاق است.15
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 (.175/ 4 تقی، ،عقل به شمار آمده است )طباطباییحاکم در آن 
های غییر لفظیی میذکور از سییاق کیه بیا بایسته به ذکر است که محط نظر در اختصاص به ذکر گونیه

منظور اصطیاد از نحوه تعابیر اصولیان فقیه قابل طرح است، عدم فروگذاری برخی اقسام ممکن در بحث به 
کییدی  ارائه تقسیمی جامع در مقام ثبوت است. هرچند منجر به تداخل اثباتی برخی از اقسام آن شود. تیا تأ

 بر تضعیف انگاره اختصاص سیاق به گونه لفظی باشد.
شود که تکوین ظهور سییاقی بیا حاصل آنکه از مجموع مستندات و شواهد مطروحه در مقام ظاهر می

ای که شواهد مذکور طرح انحصار این ظهیور ثر از عناصر مختلفی است. به گونههای آن متأگستردگی گونه
 در قسمی خاص را برنمی تابد.

گویا تقیید ظهور سیاقی به مقال یا مقام و حال بسان عقل و عرف در برخی تعابیر نیز بیه منظیور تبییین 
یافته است. نه آنکیه قییود فیوق  ای از داللت سیاقی صورت پذیرفته است، که در آن مورد نمود بیشتریگونه

خصوصیت احتراز داشته باشند. بنابراین نه ایجیاد تقابیل بیین داللیت سییاقی بیا داللیت لفظیی )نیائینی، 
شیاهرودی، هاشیمی ؛ 214/ 1؛ خمینیی، کتیاب البییع، 334/  2 محمد، ؛ صدر،470المکاسر و البیع، 

شود و نه اتصاف یا انتساب ور سیاقی می؛( موجر خروج قرائن لفظی از گستره ظه350/ 2کتاب الخمس، 
؛ کیوه کمیری، 120؛ اراکی، الخییارات، 191/ 1، الحدائق الناضرهب عبارت )بحرانی، سیاق به لفظ و اسلو

نمایید. از ( خروج موضوعی قرائن غیر لفظی از مقوله سیاق را موجیه می46/ 1، ؛ حسینی92النجم الزاهر، 
محقیق ؛ 203/ 2شود )خواجیوئی، ستعانت جوئی سیاق از مقام میهمین رو در مواضع متعدد تصریح به ا

/ 1 سیبزواری،محقیق ؛ 108، گیردد )بهیائیم به سیاق تفسیر می(، یا مقا355/ 3؛ سیفی، 31/ 1سبزواری، 
، شیهید ثیانیپیذیرد )(، و ییا اسیناد معکیوس صیورت می140/ 13؛ همیدانی، 431/ 2، ؛ خواجوئی122

(. لیذا میانعی از تبلیور ظهیور 335؛ بالغیی، 482/ 19، الحدائق الناضره، ؛ بحرانی191المقاصد العلیه، 
« الظیاهر مین مسیاق الکیالم و سییاق المقیام»های مختلف آن وجود ندارد. چنانکه تعابیر  سیاق در گونه

سیاق الکالم و القرائن »( و 74، )مکی عاملی« ائن لفظیه أو حالیهسوقه ]الکالم[ من قر»( و 168)شیرازی، 
( نیز اشیاره بیه 64)نجفی، « قرائن حالیه و مقالیه و سیاقیه»( یا 78/ 2)مدرسی یزدی، « الیه أو المقالیهالح

کند. ولو اتصاف آن به فعل یا عقل یا عرف به عنوان اقسام فرعیی، بیه دو قسم کلی از انواع ظهور سیاقی می
 نماید.لحاظ منشأ این ظهور می

(، صیرفام 363/ 4یابید )بحرانیی، الحیدائق الناضیره، م را نییز میبنابر این ظهور سیاقی که عنیوان نظیا
برخاسته از عناصر لفظی، یا غیر لفظی مصطلح به حال یا مقام نیسیت، بلکیه برآینیدی از عناصیر بیه هیم 
پیوسته و سایه گستر و مرتبط با اجزای کالم است. که ظهور تصدیقی را به نفع خود مصادره نموده و در فهم 
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بایست تمام اموری که قابلییت داللیت دارنید، میورد لحیاظ واقیع ذار است. به همین منظور میمعنا تأثیرگ
بندی آنها ظهور منتسر به سیاق و داللت نهیایی مسیتقر از مجمیوع ها و جمعشوند. تا از مجموعه داللت

اشد. ( ب187/ 7)صدر، بحوث فی علم االصول، « محصول اندماج چند داللت»کالم منعقد گردد. هرچند 
این امر نیز منوط به تأمل و امعان نظر به مناسبات و استحصیال نکیاتی اسیت کیه در تنقییح ظهیور سییاقی 

فاضیل باشید )هیا برخفیا میمدخلیت دارند. تا مخاطر بر قرائن تنبه یابد. قرائنی که به طور معمول بناء آن
داند، کیه ستور تحت پوشش می( از همین روی شهید صدر برخی از ظهورات سیاقی را م267/ 2لنکرانی، 

(. 232/ 2مباحیث االصیول، صیدر، پوشش کذائی نیز با بحث و فحص و اعمال صناعت قابل رفع است )
غایت این دقت و اعمال رأی هم وصول به دال است، تا از آن وادی مدلول وغرضی که میتکلم بیه سیبر آن 

 کالم را القاء نموده مکشوف گردد.
 

 گیرینتیجه

 توان به نتایب ذیل ظفر یافت حث مطرح در این مقال میاز مجموع مبا
سیاق که ساختار و روند کلی کالم است، با اشتمال بر قرائن لفظیی و غییر لفظیی منجیر بیه چنیان  -1

گردد، که برآیند آنها در کشف معنا و مدلول تأثیرگذار است. به همین دلیل منقسیم بیه دو گونیه ظهوری می
 دهد.تری را در محدوده داللی خود جای میشود و هریک اقسام جزئیی میکلی ظهور لفظی و غیر لفظ

کیه مسیتفاد از چگیونگی وقیوع -چون عقلی و فعلیی -های غیر لفظیتسمیه در برخی از این گونه -2
سیاق در فرآیند استنباط و نحوه تعبیر محققان است، به لحیاظ منشیأیت در شیکل گییری داللیت صیورت 

به لحاظ مدخلیت در تصیدیق و ت بییت داللیت صیورت  -چون حالی و عرفی–گر پذیرفته است و بعض دی
 پذیرد و متقوم به قصد و التفات است.می

های مزبور دافعیتی نسبت به یکدیگر ندارند بلکه هم بستگی آنها مسیر فهیم را در سیاز و کیار گونه-3
ام در تعیابیر محققیان بیه جهیت نمیود سازند. بنابراین تقیید سیاق به هر یک از این اقسیاستنباط هموار می

نماید؛ نه آنکه قیود میذکور خصوصییت خاصی است که آن قسم داشته که اختصاص به ذکرآن را موجه می
 احتراز داشته باشند.

برهمین اساس چنانچه تصریح فقیهان در مطالعه موردی به قیدی خاص چون حال، موجر خروج -4
شود؛ تعرض آنان به قید مقال و عناوین مشابه نیز موجر اقی نمیهای ملفوظ از تحت قلمرو ظهور سیگونه

 شود.های غیرملفوظ از گستره داللی ظهور سیاقی نمیخروج موضوعی گونه
توان به ظهور نهایی نشأت یافتیه از های مختلف در نظر، و تلفیقی از آنها در عمل، میبا طرح گونه -5
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زیرین از معنا را فراهم آورد. این مهم که به مدد چارچوب نظری های سیاق رهنمون شد. و قابلیت در  الیه
ای که منطبیق بیا شود، به گونهپذیرد، موجر ارائه فهمی ضابطه مند میمباحث مربوط به سیاق صورت می

 نحوه عملکرد فقیهان در حوزه استناد یا استشهاد باشد.
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 ق. 1414، قم  مفسسه اسماعیلیان، لولمع صاحبقرلنیمجلسی، محمدتقی بن مقصودعلی، 

 ق. 1408، قم  مفسسه اسماعیلیان، شرلئع لالستممحقق حّلی، جعفر بن حسن، 
 ق. 1406، تهران  مرکز نشر علوم اسالمی، قولعد فقهی، محقق داماد، مصطف

 ق. 1247، قم  مفسسه آل البیت علیهم السالم، ادلمعل ةذخیر محقق سبزواری، محمد باقر بن محمد مفمن، 
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 ق. 1414، قم  مفسسه آل البیت علیهم السالم، جامع للمقاصدمحقق کرکی، علی بن حسین، 
، قم  کتابخانه آیه اللیه مرعشیی نجفیی ودفتیر نشیر اسیالمی، لکرکیرسائل للمحقق ل_________________، 

 ق. 1409
 .1383، قم  داوری، نماذج لالصو  فی شرح مقاال  لالصو مدرسی یزدی، عباس، 

 ق. 1402، تهران  مرکز الکتاب و الترجمه و النشر، للتحقیقمصطفوی، حسن، 
 .1375، قم  اسماعیلیان، لصو  للفقهمظفر، محمد رضا، 

 .1391، قم  مفلف، قولعد لستنباط لالحکامی عاملی، حسین یوسف، مک
 تا.نا، بی، قم  بیکتاب للخمس ولالنفا منتظری، حسینعلی، 

 ق. 1427، قم  دفتر انتشارات اسالمی، ع ی معالم لالصو  ةتع یقموسوی قزوینی، علی، 
 ق. 1417، قم  دفتر تبلیغات اسالمی، غنائم لالیاممیرزای قمی، ابوالقاسم، 

یرل نائینی، محمدحسین،   .1352، مقرر  ابوالقاسم خوئی، قم  مطبعه العرفان، لجود للتقر
 ق. 1413، مقرر  محمدتقی آملی، قم  دفترانتشارات اسالمی، للمکاسب و للبیع____________، 
قیم،  ، مقرر  محمدعلی کاظمی خراسانی، قیم  جامعیه مدرسیین حیوزه علمییهفولئد لالصو ____________، 

1376. 
 .1373، مقرر  موسی خوانساری، تهران  المکتبه المحمدیه، للطالب ةمنی____________، 
 .1383، قم  دارالفقه للطباعه والنشر، لالصو  ةمرقانجفی، بشیرحسین، 

 ق. 1415، قم  مفسسه آل البیت علیهم السالم، مستند للشیعهنراقی، احمد بن محمد مهدي، 
یعلولنراقی، محمدمهدی،   تا.نا، بی، قم  بیلالستم ةمع لالحکام فی فقه شر

، قیم  مفسسیه دائیره أضولء و آرلء، تع یقا  ع ی کتاینا بحوث فمی ع مم لالصمو هاشمی شاهرودی، محمود، 
 ق. 1431المعارف فقه اسالمی، 

 ق. 1425، قم  مفسسه دائره المعارف فقه اسالمی، کتاب للخمس________________، 
 ق. 1416، قم  مفسسه الجعفریه الحیاء التراث، مصباح للفقیهبن محمد هادی، همدانی، رضا 


