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چکیده
فقهاي اماميه )به ويژه فقهاي متأخر( در انتهاي باب مفاهيم، بحثي تحت عنوان دالالت سياقيه يا دالالت 
ثالثه مطرح مي نمايند كه تاكنون آن چنان كه بايسته است، بدان توجه نشده است و حال آنكه اين دالالت در 
موضوعات بسياري راهگشا خواهد بود و به واقع بسياري از مشكالت و معضالت حقوقي روز با اين دالالت 
حل می گردد. اين بحث در ميان ساير مذاهب اسالمي نيز سابقه داشته است، اما هريك از مذاهب آن را در 
بابي متفاوت مطرح مي نمايند. در پژوهش پيش رو كه به روش توصيفی ـ تحليلی است، پس از ذكر تعاريف، 
ويژگيها و اقسام اين دالالت، درباره حجيت هريك سخن به ميان آمده و در پايان نيز شيوه عملكرد و كاربرد 
هريك در موارد و پرونده هاي حقوقي روز تبيين می گردد. برخي از معاهدات بين المللي بررسي و مواردي 

از كاربرد اين دالالت در آنها نيز كشف شده است.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال پانزدهم/ دوره جدید/ شماره 53/ بهار و تابستان 1399

صص 79-95 )مقاله پژوهشی(

کلیدواژه ها: داللت، سیاق، اقتضاء، تنبیه، اشاره، حجیت.
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مقدمه
از  بسياری  موارد  در  اصوليان،  و  فقها  تعبيرات  در 
داللت اقتضاء، تنبيه يا اشاره، سخن به ميان می آيد و 
بسيار به چشم می خورد كه بيان می كنند فالن مسئله از 
باب داللت اقتضاء يا داللت اشاره است. با اين وجود 
در اغلب كتابهای اصولی، اين دالالت تشريح و تبيين 
نشده اند و حد و مرزی برايشان تعيين نشده است. اما 
برخی از كتب اصولی هم كم و بيش به اين دالالت 
سه گانه پرداخته و توضيحی برای آنها ارائه كرده اند. 
مفاهيم  باب  در خاتمه  را  بحث  اين  اغلب  كتب  اين 
بحث  در  كه  باشد  اين  دليلش  شايد  كرده اند.  طرح 
التزامی  داللت  نوع  از  هم  آن  داللت،  از  هم  مفاهيم 
سخن به ميان می آيد و عالوه بر اين در مقدمات آن، 
منطوق و داللت مطابقی هم تشريح و تبيين می گردد 
كه از اين جهت دالالت سه گانه اقتضاء، تنبيه و اشاره 
با اين بحث اشتراك دارند. از اين رو، برای ورود به 
بحث پيرامون اين گونه دالالت، بيان و توضيح مفهوم 
و منطوق و نوع داللت بر معنا در هريك از اين دو 

ضروری به نظر می رسد.

تاریخچه بحث
همچون  اسالمی  مختلف  علوم  در  داللت  موضوع 
ادبيات، منطق، اصول فقه و روش شناسی تفسير مطرح 
تفسير هريك  منطق، اصول و  است. عالمان بالغت، 
در بخشی از مباحث خود، بدان پرداخته و مطالبی را 
ارائه كرده اند. در اين ميان داللت سياقی كه از آن به 
داللت التزامی بيّن به معنی اعم ياد می كنند، نيز مورد 
پرداخته  بدان  گوينده  مقصود  فهم  در  و  بوده  توجه 

شده است.
فقها و اصوليان متقدم گاه به صراحت و گاه به طور 
غيرمستقيم از اين دالالت سخن گفته اند؛ عمومًا ضمن 
داشته  بدان  گذرا  اشاراتی  منطوق،  و  مفهوم  از  بحث 
تصور  منطوق  يا حتی  مفهوم  گونه ای  را  آن  بعضًا  و 
اولين  از جمله عالمه حلی كه ظاهراً جزء  نموده اند. 
فقهای شيعه است كه بدين بحث ورود داشته است و 

شايد برای اولين بار در شيعه به صراحت از اين دالالت 
بحث می كند و آنها را با همين عناوين امروزی؛ يعنی 
ياد  اشاره  و  ايماء  اقتضاء،  داللت  و  سياقيه  دالالت 
می كند.1 البته فقهای پيش از عالمه حلی هم بعضًا به 
صورت گذرا ذيل بحث از اقسام داللت، به جمالت 
و عباراتی اشاره می كنند كه جز ظاهر كالم، معنايی 
معنای  يك  از  بيش  بر  واقع  در  و  دارند  هم  باطنی 
ظاهری داللت دارند، از جمله شيخ طوسی در كتاب 

اصولی خود العدة فی أصول الفقه.2
با اين حال بحث داللت سياقيه، بعد از شيخ انصاری، 
ظهور بيشتر و پررنگ تری در كتابهای اصول فقه شيعه 
پيدا كرد و به ويژه در قرن حاضر در آثار شهيد صدر 
و  بحث  مورد  مظفر  محمدرضا  همچون  بزرگانی  و 
مداقه قرار گرفت. در ميان اصوليان اهل سنت نيز اين 
نيز  آنها  بحث دارای سابقه است و در آثار متقدمان 
مشاهده می شود، از جمله غزالی و بيضاوی كه بحثی 
مفصل در اين باب را مطرح نموده اند.3 اما ظاهراً اين 
بحث در منابع حنفيه، سابقه و قدمت بيشتری دارد و 
در بحث الفاظ و اقسام وضع الفاظ بيش از هر جای 
را  عنوان(  اين  با  دقيقًا  نه  )البته  سياقيه  داللت  ديگر 
مطرح می كنند و مورد بحث و بررسی قرار می دهند.4

تعاریف
1( منطوق

از كالم  مستقيمًا  كه  است  معنايی  از  عبارت  منطوق 
شده  ذكر  جمله  در  آن  موضوع  و  می شود  فهميده 
باشد. اصوليان در تعريف منطوق، بيانات و تعبيراتی 
قرار  اين  از  قوانين األصول  از جمله عبارت  دارند، 
است: »المنطوق مدلول يكون حكمًا من احكام شیء 
مذكور أو حااًل من احواله«.5 نوع داللت در منطوق، 
مطابقی است؛ يعنی معنا بی واسطه از خود ظاهر كالم 

1. نهاية الوصول، ج3، ص354.
2. العدة فی أصول الفقه، ج1، صص411-409.

3. المستصفی، ج2، ص188؛ اإلبهاج فی شرح المنهاج، ج1، ص57.
4. ر.ك: أصول السرخسی، ج1، صص253-248.

5. قوانين األصول، ج1، ص168.
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برداشت می شود.
2( مفهوم

يفهم  »ما  می نويسد:  مفهوم  تبيين  در  طوسی  شيخ 
قوله: »َفَل  نحو  بصريحه و ذلك  بفحواه ال  به  المراد 
َتُقْل لَُهَما ُأفٍّ َوَل َتْنَهْرُهَما« فان فحواه يدل علی المنع 
من أذاهما علی كل وجه. و كذلك قوله: »َوَل ُيْظَلُموَن 
ما  و  بذلك  نفی الظلم لهم  فحواه  يقتضی  ألنه  َفِتيًل« 
تعريف  در  األصول،  قوانين  در  همچنين  عليه«.6  زاد 
آن آمده است: »المفهوم يكون حكمًا من احكام شیء 
صاحب  تعريف  احواله«.7  من  حااًل  أو  مذكور  غير 
كفايه نيز از اين قرار است: »المفهوم ... حكم إنشائی 
أو إخباری تستتبعه خصوصية المعنی الذی أريد من 

اللفظ بتلك الخصوصية ...«.8
در واقع، صاحب كفايه بيان می كند كه مفهوم حكمی 
غيرمذكور است، نه حكمی برای غير مذكور. در تعريف 
قوانين األصول هم چنين مضمونی مشاهده می شود. 
نوع داللت در مفهوم التزامی است. اين داللت التزامی 
بايد به صورت لزوم بيّن به معنای اخص باشد؛ يعنی 
روشن  و  واضح  صورت  به  جمله،  معنای  تصور  از 

بتوان به الزمه آن پی برد.9
نه صفت  معنا و مدلول است  منطوق و مفهوم صفت 
كه  نيست  درست  بنابراين  داللت.10  صفت  نه  و  لفظ 
منطوق  داللت  يا  مفهوم  لفظ  و  منطوق  لفظ  بگوييم 
و  منطوق  معنای  بگوييم  بايد  بلكه  مفهوم،  داللت  و 
مفهوم، ولی  يا مدلول منطوق و مدلول  مفهوم  معنای 
معمواًل موصوف را حذف می نمايند و می گويند مفهوم 
و منطوق. تعريف منطوق و مفهوم به بيانی كه گذشت، 
در برابر هم قرار دادن آنها در اصطالح اصول است 
وگرنه در عرف عام منطوق كمتر به كار رفته و مفهوم 
در معنايی وسيع كه شامل منطوق هم می شود، به كار 

6. العدة فی أصول الفقه، ج1، ص410.
7. همان.

8. كفاية األصول، ج1، ص300.

9. فوائد األصول، ج1، ص477.
10. كفاية األصول، ج1، ص301.

می رود، چنان كه می شنويم می گويند مفهوم اين كالم يا 
آن ماده يا اين شعر چنين است. مفهوم عرفی به معنای 
باشد  شده  ذكر  كالم  در  آنچه  از  اعم  است،  مدلول 
)منطوق اصولی(، يا ذكر نشده باشد )مفهوم اصولی(.11 
همين طور اگر تصور مفهومی به تنهايی تصور مفهوم 
ديگری را به دنبال نداشته باشد و در صورت تصور 
مفهوم دوم مالزمه ميان آن دو روشن باشد و نياز به 
برهان نداشته باشد، در اين صورت مالزمه ميان آن 

دو بيّن به معنای اعم است.12
فقهای اهل سنت نيز در مورد داللت مفهوم ديدگاههايی 
التزامی و  نه  از جمله سبكی داللت مفهوم را  دارند. 
عقلی، بلكه با توجه به عرف اهل لغت يا كاربران آن 
عبارت و لفظ می داند.13 البته برخی ديگر از اهل سنت 

نيز آن را از جنس داللت التزامی می دانند.14

جایگاه بحث
سؤالی كه پيش می آيد، اين است كه دالالت سه گانه ای 
»دالالت  متأخر  اصوليان  بيان  به  و  شد  ذكر  كه 
هستند:  دو  اين  از  كدام يك  دارند، جزء  نام  سياقی« 
اين  جايگاه  واقع،  در  مفهوم؟  يا  منطوقند  در  داخل 
دالالت چيست؟ در اين باره، سه نظريه ميان اصوليان 

به چشم می خورد:
1( داخل در منطوقند

معتقدان به اين رأی، بيان می دارند كه منطوق بر دو 
نوع است: صريح و غيرصريح. منطوق صريح آن است 
باشد.  آن  تضمنی  مدلول  يا  كالم  مطابقی  مدلول  كه 
كالم  لوازم  از  مدلول  كه  است  آن  غيرصريح  منطوق 
باشد و دالالت سياقی را از همين نوع اخير می دانند. 
الفقه، در توضيح منطوق  الوافية فی أصول  در كتاب 
غيرصريح آمده كه يعنی آنچه لفظ برای آن وضع نشده 
اللفظ بل يكون مما يلزم  له  لم يوضع  است: »هو ما 

11. مبانی استنباط حقوق اسالمی، ص72.
12. نهاية األفكار، ج2، ص468.

13. اإلبهاج فی شرح المنهاج، ج1، ص365.
14. البحر المحيط، ج2، صص275-269.

81

مي
سال

ب ا
ذاه

ه م
 فق

ول
اص

در 
ه  

اقي
 سي

ت
الال

د



لما وضع له اللفظ«.15 همچنين شهابی می گويد: »برای 
منطوق دو قسم گفته شده است: صريح و غيرصريح، 
منطوق صريح آن است كه مدلول مطابقی يا تضمنی 
مدلول  كه  است  آن  غيرصريح  منطوق  و  باشد  كالم 
را  مدلول  آن  عقل  كه  معنی  بدين  باشد؛  آن  التزامی 
برای كالم استنباط و ثابت كند«.16 خالد رمضان هم 
داللة  هو  »منطوق صريح  می دارد:  بيان  باره  اين  در 
اللفظ علی الحكم بطريق مطابقة و تضمن لوضع اللفظ 
لذلك و منطوق غير صريح هو داللة اللفظ علی الحكم 
برخی  المعنی«.17  اللفظ لذلك  التزام الستلزام  بطريق 

از اماميه18 و اكثر حنابله19 بر اين رأی هستند.
2( داخل در مفهومند

اين رأی را برخی از فقهای اهل سنت و به ويژه شافعيه، 
از جمله غزالی20 و بيضاوی21 اظهار داشته اند. ايشان 
بيان می دارند كه مدلول اين دالالت از الفاظ برداشت 
و  الفاظ  اين  اشاره  و  فحوا  حيث  از  منتها  می شود، 
انصاری  نه از حيث صيغه و صرف ظاهر آنها. شيخ 
در مطارح األنظار، از تفتازانی نقل كرده كه داللتهای 
سياقی را مفهوم می داند. ايشان می گويد: منطوق فقط 

صريح است و منطوق غيرصريح نداريم.22
همان طور كه پيش تر هم بيان شد، مفهوم معنا و مدلولی 
است كه جمله به داللت التزامی بيّن به معنای اخص 
بر آن داللت می كند. مفهوم در لغت به معنای چيزی 
می گويند:  برخی  می شود.23  فهميده  لفظ  از  كه  است 
مفهوم عبارت است از آنچه لفظ در محل نطق بر آن 
داللت نمی كند.24 همچنين داللت مفهومی عبارت از 

15. الوافية فی أصول الفقه، ص228.
16. تقريرات اصول، ص80.

17. معجم أصول الفقه، ص303.
18. از جملــه: قوانين األصــول، ج1، ص168؛ الفصــول الغروية، 

ص146.
19. به نقل از: المهذب فی علم أصول الفقه المقارن، ج4، ص1724.

20. المستصفی، ج2، ص188.
21. اإلبهاج فی شرح المنهاج، ج1، ص57.

22. مطارح األنظار، ج2، ص15.
23. اصول فقه شيعه، ج1، ص17.
24. منهاج األصول، ج5، ص314.

مدلول جمله تركيبی بوده كه اين مفهوم الزمه بيّن به 
معنای اخص برای منطوق كالم می باشد.25

3( نه داخل در منطوقند و نه مفهوم
معتقدان به اين رأی، بيان می دارند كه معنا و مدلول 
بلكه در  نيست،  مفهوم  به منطوق و  عبارت، منحصر 
برخی موارد، بعضی عبارات بر معنای ديگری غير از 
آنها  به  كه اصطالحًا  مفهوم داللت می كنند  و  منطوق 
داللت سياقی می گويند. در داللت سياقی آنچه از كالم 
فهميده می شود، الزمه آن كالم است. اما اين لزوم به 
صورت بيّن و واضح نيست؛ يعنی صرِف تصور معنای 
با ضميمه  بلكه  جمله در كشف مالزمه كافی نيست، 
كردن دليل خارجی می توان به الزمه آن عبارت پی 
با داللت مفهومی  بنابراين تفاوت داللت سياقی  برد. 
معنای  بين  مالزمه  مفهومی،  داللت  در  كه  است  آن 
اصلی جمله )منطوق( و مفهوم آشكار و روشن است، 
ولی در داللت سياقی، مالزمه به نحو غيربيّن است و 
نياز دارد. در واقع از نظر معتقدان به  به تأمل بيشتر 
اين رأی، داللت سياقی نوع ويژه ای از داللت در برابر 
بيشتری  تقارب  مفهوم  با  اما  است،  مفهوم  و  منطوق 
دارد كه به خاطر التزامی بودن و دخالت عقل و التزام 
عقلی در برداشت معنا از لفظ می باشد. بيشتر اصوليان 
اماميه به ويژه متأخران26 و نيز حنفيه، مالكيه و اكثر 

شافعيه بر اين رأی هستند.27
سياق  كه  ناميده اند  سياقی  رو  آن  از  را  دالالت  اين 
كالم بر معنايی مفرد يا مركب يا لفظی كه مقدر است 
و حذف شده است، داللت می كند. رابطه بين دال و 
مدلول در دالالت سياقيه برخالف مفهوم به صورت 
دليل  كردن  ضميمه  با  و  است  غيربيّن  و  نيست  بيّن 
در  و  برد  پی  عبارت  آن  الزمه  به  می توان  خارجی 
می شود،  فهميده  كالم  از  آنچه  دالالت  اين  در  واقع 

الزمه كالم است.28
25. نهاية اإليصال، ج2، ص181.

26. از جملــه: فوائد األصول، ج1، ص477؛ أصول الفقه، مظفر، ج1، 
ص121.

27. ر.ك: المستصفی، ج2، ص189.
28. محاضرات، ج5، ص57.
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داللت اقتضاء
اگر داللت كالم بر چيزی عرفًا مقصود متكلم بوده و 
صحت كالمش متوقف بر وجود اين داللت باشد،29 يا 
اگر در جمله ای خبری صدق كالم يا در جمله انشائی 
آن  باشد،30  كلمه ای  گرفتن  تقدير  مقتضی  آن  صحت 
از  اول  تعريف  كه در  توقفی  نامند.  اقتضاء  را داللت 
آن سخن به ميان آمد )توقف صدق يا صحت(، گاهی 
توقف  گاهی  و  است  عقل  حكم  به  و  عقلی  توقف 
شرعی و به حكم شرع است و گاهی هم صرفًا توقف 
لغوی است )لغت به معنی اعم كه شامل كليه ادبيات 

عرب است( و نيز گاهی توقف عادی و عرفی است.
بنابر باور اصوليان اماميه31 و برخی از اهل سنت32 در 
اقتضاء دو عامل اصلی الزم است: 1- اصل  داللت 
باشد.  متكلم  مراد  و  مقصود  به حسب عرف،  داللت 
2- صدق و صحت كالم عقاًل يا شرعًا يا عادتًا متوقف 
بر آن داللت باشد. اما بايد خاطر نشان كرد كه برخی 
و صدق  توقف صحت  حلی  عالمه  همچون  قدما  از 
كالم بر اين نوع خاص از داللت را ضروری نمی دانند. 
عالمه در اين مورد می نويسد: »إما أن يتوقف صدق 
المتكلم أو صحة الملفوظ به عليه، أو ال«.33 به طور 
بر معانی  التزامی  كلی می توان گفت تمامی داللتهای 
مفرد و كليه مواردی كه از باب »مجاز در كلمه« يا 
»مجاز در اسناد« است، به داللت اقتضاء برمی گردد.

مثالهای فقهی:
1- حديث رفع: »رفع عن امتی تسعة اشياء: الخطأ و 
النسيان و ما أكرهوا عليه و ما اليعلمون و ما اليطيقون 
مقصود  روايت  اين  در  ...«؛34  اليه  اضطروا  ما  و 
پيامبر)ص( آن است كه مؤاخذه و عقاب در اين موارد 
ميان  از  امور  اين  اينكه خود  نه  است،  برداشته شده 
مسلمانان برداشته شده باشد؛ زيرا ترديدی نيست كه 

29. الفصول الغروية، ص146؛ أصول الفقه، مظفر، ج1، ص121.
30. قوانين األصول، ج1، ص168؛ تقريرات اصول، ص80.

31. ر.ك: أصول الفقه، مظفر، ج1، ص121.
32. أصول السرخسی، ج1، ص248؛ الضياء الالمع، ج2، ص82.

33. نهاية الوصول، ج3، ص354.
34. وسائل الشيعة، ج15، ص369.

دارد.  وجود  مسلمانان  ميان  در  عماًل  امور  اين  همه 
بنابراين حديث رفع به داللت اقتضاء داللت می كند بر 
رفع مؤاخذه و عقاب در موارد نه گانه. اگر اين حديث 
پيامبر)ص( صحيح  كالم  باشد،  نداشته  داللتی  چنين 
نمی شود؛ يعنی صحت كالم پيامبر)ص( متوقف بر اين 

داللت است.35
2- آيه »َواْسَأِل الَْقْرَيَة«؛ می دانيم كه از قريه نمی توان 
كلمه  بايد  ناچار  كالم  درستی  برای  و  نمود  سؤال 
»اهل« را در تقدير گرفت. اين چيزی است كه خود 

كالم اقتضاء دارد.
فی  إال  المسجد  جاره  لمن  صالة  »ال  روايت   -3
المسجد« يا »ال صالة لجار المسجد إال فی المسجد«؛ 
در اين مورد هم صحت و صدق كالم هردو متوقف 
عبارت  يعنی  است؛  »كاملة«  كلمه  گرفتن  تقدير  بر 
چنين می شود: »ال صالة كاملة لجار المسجد إال فی 
المسجد«. مراد اين است كه نماز همسايه مسجد در 
نباشد  نماز  اصاًل  اينكه  نه  نيست،  كامل  نماز  منزل، 
وگرنه بال اشكال كالم كاذب است.36 در واقع صدق 
كالم بسته به تقدير گرفتن لفظی است و داللت اقتضاء 

جز اين نيست.
اإلسالم«؛  فی  الضرار  و  »الضرر  نبوی  روايت   -4
ضرر و ضرار به معانی مختلفی تعبير شده است. ممكن 
است مراد از ضرر و ضرار، هردو، يكی باشد؛ يعنی 
ممكن  و  ديگر،  مسلمان  به  مسلمانی  رساندن  ضرر 
از ضرار،  مراد  و  نفس  به  از ضرر، ضرر  مراد  است 
ضرر به ديگری باشد، و نيز ممكن است مراد از ضرر، 
ضرر يك طرفه و مراد از ضرار، ضرر طرفينی باشد 

كه اين به آن و آن به اين ضرر بزند.
كلمه  كه  است  متوقف  كالم،  صدق  حديث،  اين  در 
حكم يا اثر شرعی تقدير گرفته شود و مراد اين باشد 
كه حكم ضرری در اسالم نيست؛ زيرا اگر چيزی در 
تقدير نباشد، ظاهر كالم اين است كه ضرر و ضرار نزد 
مسلمانان نيست؛ يعنی مسلمانان به هم ضرر نمی زنند، 

35. فرائد األصول، ص338.
36. أصول الفقه، مظفر، ج1، ص121.
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اساسًا  دارد.  واقع وجود  در  اشكال  بال  كه  در حالی 
سمرة بن جندب كه حديث درباره او صادر شده است، 
ضار بود. پس مراد احكام ضرريه است. مثاًل وضوی 
نشده  جعل  اسالم  در   ... و  غسل ضرری  يا  ضرری 
است. ضرر همانند عسر و حرج حد و مرز تكليف 

است.37
عنی  »اعتق عبدك  عبدی:  مالك  به  انسان  قول   -5
و علّی ثمنه«؛ يعنی بنده ات را از جانب من آزاد كن 
و بهای آن بر عهده من است. در اينجا صحت كالم 
به حكم شارع متوقف است به اينكه تقديری در كار 
يعنی  عنی؛  اعتقه  ثم  بثمنه  العبد  ملكنی  يعنی  باشد؛ 
كن.  آزاد  من  جانب  از  سپس  و  بفروش  من  به  اول 
دليل اين توقف اين است كه دليلی شرعی داريم مبنی 
مالك  تا شخص  ملك«؛  فی  إال  عتق  اينكه: »ال  بر 
صورت  او  برای  بنده  آزادسازی  و  عتق  نشود،  عبد 
بعد  و  است  تمليك  اول  اينجا  در  بنابراين  نمی گيرد. 
عتق، تا عتق برای او صورت گيرد.38 در نتيجه در اين 
مورد، كالم شرعًا متوقف بر تقدير گرفتن چيزی است.

َمْت َعَلْيُكُم  َهاُتُكْم« يا »ُحرِّ َمْت َعَلْيُكْم ُأمَّ 6- آيه »ُحرِّ
الَْمْيَتُة«؛ از ظاهر اين آيات، چنين برداشت می شود كه 
»الميتة« تحريم شده است و حال  ذات »أمهات« و 
می گيرد،  تعلق  انسان  اعمال  و  افعال  به  تحريم  آنكه 
صدق  برای  بنابراين  اشخاص.  يا  اشياء  ذات  به  نه 
كالم بايد چيزی در تقدير باشد كه در آيه اول كلمه 
»زواج« )حرمت عليكم زواج أمهاتكم( و در آيه دوم 
اين  است.  الميتة(  أكل  عليكم  )حرمت  »أكل«  كلمه 

توقف را عقل می يابد.39
مال  اين  با  يعنی  لنفسك«؛  طعامًا  بمالی  »اشتر   -7
من برای خودت غذايی بخر. فقها40 می گويند در اين 
مورد بايد مقصود متكلم اين باشد كه يا اين مال را 
به تو می بخشم يا قرض می دهم و آن مال به نحوی 

37. شرح اصول فقه، ج1، صص244و245.
38. أصول الفقه، مظفر، ج1، ص121.
39. الوجيز فی أصول الفقه، ص169.

40. المكاسب، ج1، ص89.

آن  با  برای خودش  بتواند  و  منتقل شود  به مخاطب 
چيزی بخرد.

مثالهای حقوقی:
1- ماده 954 قانون مدنی: »كليه عقود جايزه به موت 
احد طرفين منفسخ می شود و همچنين به سفاهت در 
بايد  »جنون«  كلمه  است«؛  معتبر  رشد  كه  مواردی 
به  باشد؛ چون عطف سفاهت  تقدير  از موت در  بعد 
بين دو جمله معطوف  واقع  نيست. در  مناسب  موت 
و معطوف عليه در اين ماده، هيچ گونه تناسبی وجود 
و  يك حكم  در  سفاهت  و  موت  بين  جمع  و  ندارد 
در يك ماده كاماًل بی ربط و بی تناسب است و كالم 
»به  كلمه  از  بعد  »جنون«  كلمه  كه  می نمايد  اقتضاء 
موت« در تقدير گرفته شود، تا تناسب بين اجزاء كالم 

در ماده رعايت و برقرار شود.41
كه  داده اند  احتمال  مدنی  قانون  شارحان  از  بعضی 
انتشار  و  چاپ  برای  مدنی  قانون  استنساخ  هنگام 
از روی نسخه اصلی عبارت »و جنون« ساقط شده 
باشد42 و به هر حال اگر اين احتمال هم ثابت نشود، 
به داللت اقتضاء بايد كلمه »جنون« در تقدير گرفته 

شود تا تناسب بين اجزاء ماده محفوظ بماند.
2- ماده 821 قانون مدنی: »حق شفعه فوری است«؛ 
تقدير  در  حق  از  پيش  »اِعمال«  كلمه  ماده  اين  در 

است.
شخصی  سوی  از  طلبی  ادعای  كسی  عليه  اگر   -3
»من  بگويد:  ادعا  اين  پاسخ  در  وی  و  بشود  ديگر 
رد  مطابقی  داللت  به  بيان  اين  داده ام«؛  را  تو  طلب 
مدعا می كند، اما به داللت التزامی و داللت اقتضاء به 

طور ضمنی اقرار به وجود بدهی است.43

عموم مقتضی
بحثی در خاتمه باب داللت اقتضاء از سوی اصوليان 
اين  از  كه  می شود  مطرح  حنفيه  به ويژه  و  اهل سنت 

41. مبانی استنباط حقوق اسالمی، ص73.
42. حقوق مدنی، ج1، ص240.

43. مبانی استنباط حقوق اسالمی، ص76.
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قرار است: هرگاه مقتضا عام باشد و افراد كثيری را 
شامل شود و قرينه ای بر اراده برخی از آنها موجود 
نباشد، آيا بايد مدلول را تمامی آن افراد در نظر گرفت 
يا تنها يكی از آنها؟ در اين باره دو نظر غالب در ميان 

اصوليان وجود دارد:
تمامی  شامل  مدلول  و  نيست  آن  برای  عمومی   -1
باب ضرورت  از  مقتضا  ثبوت  زيرا  نيست؛  آن  افراد 
از  به همين خاطر  لفظ است و  معنای  برای تصحيح 
كه  مقدار ضرورت  برآوردن  با  كه در ضرورت  آنجا 
بين  از  حاجت  و  می گردد  رفع  نياز  است،  حداقلی 
نيست.  آن  افراد  تمام  ثبوت  به  نيازی  ديگر  می رود، 
اين رأی حنفيه و برخی از شافعيه مانند آمدی و نيز 

حنابله می باشد.44
2- برای مقتضا عموم است و شامل تمامی افرادش 
می شود؛ زيرا مقتضا مانند منصوص برای ثبوت حكم 
پس  می كند،  عموم  اثبات  اينجا  در  چون  و  است 
عموميت جاری است. اين رأی برخی از شافعيه، از 

جمله خود امام شافعی می باشد.45
مثال و ثمره بحث:

و  الخطأ  امتی  است: »رفع عن  آمده  رفع  در حديث 
النسيان و ما استكرهوا عليه«. در اين روايت مقتضا 
»حكم« است كه در تقدير گرفته شده است و حكم 
هم كه عام است و شامل حكم دنيوی و حكم اخروی 
می شود. حال كسی كه قائل به رأی اول است و عمومی 
برای مقتضا لحاظ نمی كند، تنها حكم اخروی را در 
برای  كه  به رأی دوم  قائل  اما  و  مقدر می داند  اينجا 
و  دنيوی  حكم  هردوی  می كند،  لحاظ  عموم  مقتضا 
حكم اخروی را در اينجا مقدر می داند. قائل رأی دوم 
مثاًل كالم در نماز از روی خطا و نسيان را عالوه بر 
رفع حكم و مؤاخذه اخروی موجب رفع حكم قضای 
آن در دنيا می داند يا مثاًل حكم طالق به اكراه را هم 

چه از نظر اخروی و چه دنيوی مرفوع می پندارد.46
44. ر.ك: أصول السرخسی، ج1، ص250.

45. به نقل از: همان.
46. المهذب فی علم أصول الفقه المقارن، ج4، صص1731-1733؛ 

أصول السرخسی، ج1، ص251.

داللت تنبیه یا ایماء
داللتی كه مقصود و مراد متكلم است، اما صحت يا 
صدق كالم بر آن متوقف نيست و از سياق كالم يقين 
پيدا می كنيم كه متكلم آن داللت را اراده كرده است 
يا بسيار بعيد می دانيم كه آن را اراده نكرده باشد.47 
پرسش  پاسخ  يا  جمله  دو  اقتران  از  كه  »داللتی  يا 
عليّت استفاده شود، بدون آنكه آن مطلب سؤال شده 
مترتب  علتی  و  وصف  بر  حكمی  »اگر  يا  باشد«.48 
باشد، به گونه ای كه علت آن حكم همان وصف مذكور 
تشخيص داده شود«.49 عالمه حلی نيز در تعريف آن 
اللفظ  تناوله  محل  فی  مفهومًا  يكون  »أن  می نويسد: 

نطقًا«.50
دالالت  از  قسم  اين  افتراق  وجه  و  اشتراك  وجه 
بود،  اقتضاء  داللت  همان  كه  قبلی  قسم  با  سه گانه 
مراد  و  مقصود  همان  كه  اول  نقطه  در  كه  است  اين 
دارند،  تشابه  و  اشتراك  باهم  است،  آن  بودن  متكلم 
اما در مورد دوم كه همان توقف عقلی، عرفی، لغوی 
بر داللت )و واژه  و يا شرعی صحت يا صدق كالم 
يا عبارت مقّدر( می باشد، باهم تفاوت دارند. توضيح 
اين  بيان كرد،  بايد  تنبيه  ديگری كه در مورد داللت 
است كه كالم دارای قيدی است كه به نظر می رسد آن 

قيد علت حكم است وگرنه نبايد ذكر شود.

موارد استعمال تنبیه
تنبيه  برای  كلی  استعمال  مورد  اصوليان هريك چند 
ذكر كرده اند كه در ادامه به بيان اين موارد می پردازيم:
1- مواردی كه بين دو امر يا عقاًل در علت و معلول 
لعلة ثالثة و يا عرفًا مالزمه است. متكلم  يا معلولين 
يكی از آنها را ذكر می كند و بدين وسيله مخاطب را 

متنبه و متوجه ديگری می كند.
اين ساعت  و  بگويد: »ساعت 10 شد«  مثال: كسی 

47. أصول الفقه، مظفر، ج1، ص124.
48. تقريرات اصول، ص27.

49. اإلحكام، ج3، صص42-39.
50. نهاية الوصول، ج3، ص354.
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10، زمانی است كه با كسی جز آن كس كه مخاطب 
اين  بيان  با  و  دارد  ديدار  وعده  است،  اين جمله اش 
جمله قصد دارد مخاطبش را از اين وعده ديدار آگاه 
عطشان«  »إنی  بگويد:  كسی  مثاًل  يا  سازد.  متنبه  و 
و با اين جمله اش قصد داشته باشد كه به مخاطبش 
بفهماند برايش آب بياورد و تشنگی اش را فرو بنشاند. 
بنابراين در اين قسم گوينده كالم به طور غيرمستقيم 
كالمش  در  ظاهر  كه  امری  از  را  شنونده  دارد  قصد 
نيست آگاه كند و به او اختبار كند و يا حتی چيزی 

بخواهد.
2- متكلم اخبار می كند و منظورش بيان الزم فايده 
گاهی  حال  باشد،  فايده  مفيد  بايد  خبری  هر  است. 
اخبار به منظور آگاه كردن مخاطب نسبت به واقعه ای 

است كه هدف اصلی از خبرها هم همين است.
مثال: نزد كسی باشی كه مثاًل نمی داند زيد شهيد شده 
است و برای آنكه او را نسبت به اين واقعه آگاه و متنبه 
كنی، به او بگويی: »زيد شهيد شد«. در اينجا در واقع 
شدن  شهيد  ذات  خود  متكلم،  اصلی  مراد  و  مقصود 
زيد نيست، بلكه می خواهد با اين جمله مخاطب خود 
را از جهل نسبت به اين مطلب بيرون بياورد. يا مثاًل 
هرگاه شخصی به مخاطب خود بگويد: »إنك صائم« 
تا به وی بفهماند كه من هم می دانم كه شما روزه دار 
هستيد. پس با اين جمله نمی خواهد به مخاطب خبر 
بدهد كه روزه دار است، بلكه فايده خبر اين است كه 

به او خبر دهد من هم از اين امر آگاه هستم.
3- كنايات: اگر با بيان لفظ، معنای حقيقی آن اراده 
شده باشد و سپس به وسيله آن از چيز ديگری كنايه 

آورده شود.
مثال: شخصی به كسی بگويد: »زيٌد طويل النجاد« كه 
با بيان اين كالم، مفهوم كنايی آن را اراده كرده باشد. 
در مورد مثال اخير اين مفهوم كنايی از اين قرار است: 
زيد شجاع و بلند قامت است؛ چون از بلند بودن بند 
شمشير الزم می آيد كه صاحب شمشير نيز بلند قامت 
ـ  آن  حقيقی  معنای  كه  است  صحيح  باز  اما  باشد، 

كه همان بلند بودن بند شمشير زيد است ـ نيز اراده 
و  ملزوم  ذكر  از  است  عبارت  كنايه  واقع  در  گردد. 
اراده الزم. حال، گاهی در كنايه فقط همان الزم اراده 
می شود و ملزوم اصاًل مراد نيست و مقصود باالفاده 
نيست. گاهی در كنايه ملزوم را كه می گويد، معنای 
حقيقی آن را هم اراده می كند و در عين حال لفظ را 

كنايه قرار می دهد، از معنای ديگری كه الزم باشد.51
بفهماند آن چيز،  كه  به چيزی  باشد  مقترن  4- كالم 
يا  و  است  اين حكم  جزء  يا  مانع  يا  يا شرط  علت 

بفهماند كه آن شیء يا شرط يا مانع يا جزء نيست.
مثال: كالم مقترن باشد به سؤال سائل از مورد خاصی. 
اگر جواب مثبت باشد، معلوم می شود آن امر عليّت 
اگر  مثاًل  است.  مانع  يا  دارد،  جزئيت  يا  شرطيت  يا 
دو  نمازهای  تعداد  در  شك  درباره  فقيه  از  كسی 
ركعتی سؤال كند و فقيه به او بگويد: »أعد الصالة«، 
در اين صورت از اين كالم فهميده می شود كه چنين 
شكی، علت بطالن نماز و حكم كردن به وجوب اعاده 
نماز بوده است. يا مثاًل شخصی به امام بگويد: »بعت 
السمك فی النهر« و امام هم به او بگويد: »بطل البيع«. 
از اين دو كالِم مقترن به هم، فهميده می شود كه قدرت 
تسليم مبيع شرط صحت معامله است و اين شخص 
قدرت بر تسليم ماهيان دريا و پرندگان فضا را ندارد، 
در  بسيار  مورد  اين  است.  باطل  معامله اش  بنابراين 

روايات و روابط روزمره انسانها رخ داده و می دهد.
باشد كه برخی متعلقات فعل  5- كالم همراه چيزی 
كالمش  در  متكلم  ديگر  عبارت  به  يا  كند.  معيّن  را 
دو فعل يا بيشتر ذكر می كند و يكی را با متعلقاتش 
می آورد و ديگری را بدون هيچ متعلقی و به وسيله 
متعلقات فعل  از  بر برخی  آن كه متعلقش ذكر شده، 

ديگر داللت می كند.
مثال: شخصی می گويد: »وصلت الی النهر و شربت«. 
اينجا دو چيز فهميده می شود: الف( مشروب و نوشيدنی 
او آب بوده است. ب( از آب نهر بوده است و الغير. 

51. شرح اصول فقه، ج1، ص349.
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اما اينكه چقدر خورده يا با چه وسيله ای خورده، از 
اين كالم فهميده نمی شود. يا مثاًل كسی بگويد: »قمت 
و خطبت«. جمله اول )قمت( را با متعلق آورده است 
كه  خواندم«  خطبه  »و  گفته  بعد  و  ايستادم  يعنی  كه 
يعنی سخنرانی كردم. در اينجا می فهميم كه در حالت 
خطبه  چقدر  اينكه  اما  است.  خوانده  خطبه  ايستاده 

خوانده؟ از كالم برداشت نمی شود.
مظفر اين موارد استعمال داللت تنبيه را به تفصيل ذيل 
سه دسته كلی بيان كرده52 و سه مورد اول مذكور در 
اين مقاله را ذيل يك مورد آورده است. بنابراين برای 
تبيين بهتر و كامل تر آنها و همين طور از آن جهت كه 
با وجود تشابه اين سه مورد باهم، تفاوتهايی ميان آنها 
وجود دارد، اين سه مورد را به طور مجزا ذكر كرده ايم. 
همچنين آمدی از فقهای شافعی در كتاب مشهور خود 
اإلحكام به تفصيل به ذكر موارد استعمال داللت تنبيه 
ذكر  مورد  شش  را  آنها  شمار  و  پرداخته53  ايماء  يا 
كرده است. البته قسم ششم داخل در موارد ذكر شده 

اين مقاله است.
مثالهای فقهی:

در  َأْيِدَيُهَما«؛  َفاْقَطُعوا  اِرَقُة  َوالسَّ اِرُق  »َوالسَّ آيه   -1
اين آيه حكم مذكور همان قطع يد است، اما به داللت 
اين  است.  يد، سرقت  قطع  علت  كه  درمی يابيم  تنبيه 
مورد از مصاديق مورد اول استعمال داللت تنبيه؛ يعنی 
مالزمه ميان دو امر مذكور در كالم است، به گونه ای 
كه يكی دليل ديگری باشد. در آيه فوق، »السارق« و 
»السارقة« آمده كه در واقع دليل قطع يد است كه در 

ادامه آيه آمده است.54
تنبيه  داللت  به  نَِعيٍم«؛  لَِفي  ْبَراَر  اْلَ »ِإنَّ  آيه   -2
درمی يابيم علت در بهشت بودن ابرار، بّر ايشان است.

تنبيه  داللت  به  َجِحيٍم«؛  لَِفي  اَر  الُْفجَّ »َوِإنَّ  آيه   -3
بودن فجار، فجور  درمی يابيم علت و دليل در جهنم 

52. أصول الفقه، مظفر، ج1، صص124و125.
53. اإلحكام، ج3، صص42-39.

54. المستصفی، ج2، ص412.

ايشان است.55
َوَأْنُتْم  ْيَد  الصَّ َتْقُتُلوا  َل  َآَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  »َيا  آيه   -4
ِمَن  َقَتَل  َما  ِمْثُل  َفَجَزاٌء  ًدا  ُمَتَعمِّ ِمْنُكْم  َقَتَلُه  َوَمْن  ُحُرٌم 
النََّعِم«؛ داللت تنبيه از اين آيه چنين به ما می فهماند كه 

قتل صيد در احرام علت وجوب جزا است.56
حكم  علت  غضبان«؛  هو  و  »اليقضی  روايت   -5

نكردن قاضی را غضب و خشم او ذكر كرده است.
عبارت  اين  از  له«؛  فهی  ميتًا  أرضًا  أحيی  »َمن   -6
چنين فهميده می شود كه علت تملك، احياء و عمران 
زمين است. با از بين رفتن آن، معلولش )ملكيت( نيز 

از بين می رود.57
مثالهای حقوقی:

سبب  كه  دينی  »ضمان  مدنی:  قانون   691 ماده   -1
آن ايجاد نشده باطل است«؛ با دقت در متن اين ماده 
هم حكم بطالن ضمان فهميده می شود و هم با داللت 
از:  است  عبارت  كه  می شود  دريافت  آن  علت  تنبيه 

فقدان سبب.
2- ماده 882 قانون مدنی: »بعد از لعان، زن و شوهر 
از يكديگر ارث نمی  برند«؛ تنبيه چنين داللت می كند 
از  )ارث  ارث  از  شوهر  و  زن  محروميت  علت  كه 

يكديگر( همين لعان ذكر شده در متن ماده می باشد.
3- ماده 670 قانون مجازات اسالمی: »كسانی كه به 
مجازات  به  می شوند،  محكوم  تقلب  به  ورشكستگی 
حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهند شد«؛ هرگاه 
يا  می باشد  مجرم  تقلب  به  ورشكسته  كه  سؤال شود 
خير؟ در پاسخ بيان می شود: مجازات مرتكب مطابق 
ماده 670 قانون مجازات اسالمی از سه سال تا پنج 
كننده  سؤال  پاسخ  ظاهر  به  جواب  اين  است.  سال 
كه  درمی يابد  مجازات  ذكر  از  سائل  ولی  نيست، 
ورشكسته به تقلب مجرم می باشد كه اين با استناد به 

داللت تنبيه است.

55. همان.
56. الموطأ، ج1، ص308.

57. مسالك األفهام، ج4، ص187.
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نظر اهل سنت درباره تنبیه
در اصول فقه اهل سنت بحث داللت تنبيه، ذيل باب 
و  دليل  از  بيشتر  آن  در  زيرا  می شود؛  مطرح  قياس 
علت حكم بحث می كنند و در بحث قياس هم كه دليل 
حكم،  و  )فرع(  عليه  مقيس  )اصل(،  مقيس  كنار  در 
يكی از اركان اصلی قياس به حساب می آيد. از اين 
رو، چندان اشاره ای به خود تنبيه و موارد استعمال آن 
و نيز مصاديق آن نمی شود. اين مسئله به ويژه در ميان 
اصوليان حنفی رواج بيشتری دارد كه شايد ناشی از 
توجه ويژه ايشان به قياس و استفاده زياد از آن باشد. 
البته مطلب فوق شامل تمامی كتب اصولی اهل سنت 
داللت  بحث  شافعيه(  )به ويژه  نيز  برخی  و  نمی شود 
و  اقتضاء  داللت  كنار  در  گوناگون  تعابير  با  را  تنبيه 

اشاره مطرح می كنند.58

داللت اشاره
داللتی است كه از اقتران دو جمله، عقل معنايی را كه 
در ظاهر مورد توجه گوينده نيست، بالمالزمه كشف 
می كند.59 يا داللت كالم بر آنچه الزمه آن است، اما 
گوينده آن را اراده نكرده است. برخی از اهل سنت 
)به ويژه مالكيه( نيز آن را »اقتضای تلويحی« می نامند 
و چنين تعريف می كنند: »معنايی از لفظ كه با معنای 
اما صدق و صحت  و  دارد  لفظ مالزمه عقلی  اصلی 
معنای اصلی بر آن متوقف نيست و عادتًا قصدی بر 
ايشان در واقع اشاره را نوعی  نيست«.60  آن متوجه 

داللت اقتضاء بدون قصد می دانند.
تعريف  چنين  را  آن  نيز  اهل سنت  از  ديگر  برخی 
می كنند: »آنچه از اشاره لفظ اخذ می شود، حتی اگر 
ضرورتی بر آن نباشد و مقصود اصلی نباشد و اما از 
توابع آن لفظ باشد«. اين تعريف را بيشتر حنابله ذكر 
كرده اند.61 تعريف غزالی نيز از اين قرار است: »آنچه 

58. ر.ك: المستصفی، ج2، ص412.
59. أصول الفقه، مظفر، ج1، ص124.

60. إيصال السالك، ص15.
61. التحقيق و البيان، ج1، ص110.

از لفظ بدون آنكه قصد شده باشد، برداشت می شود 
و متكلم با اشاره و حركت در اثناء كالم برساند و به 

مخاطب منتقل كند«.62

شرایط داللت اشاره
اشاره  داللت  برای  كه  تعاريفی  اكثر  مشترك  وجه 
ارائه شده است، همين شرايط آن است، به ويژه شرط 
اول كه به قصد و اراده متكلم برمی گردد: 1- داللت 
عرفًا، مقصود استعمالی متكلم نباشد، بلكه مدلول آن 
الزمه مدلول كالم باشد، آن هم به داللت التزامی. 2- 
صدق يا صحت كالم عقاًل، شرعًا و عادتًا متوقف بر 
آن نباشد. از اين دو شرط چنين برداشت می شود كه 
اشاره با دو داللت سياقيه ديگر؛ يعنی داللت اقتضاء 
داللت  با  تفاوتش  اما  است.  متفاوت  تنبيه  داللت  و 
تنبيه اين است كه برخالف آن داللت بر حسب عرف 
مقصود و مراد متكلم نيست و در واقع در مورد اول 
از  البته در مورد دوم كه عبارت  تفاوت دارد.  با آن 
عدم توقف عقلی، شرعی يا عادتی كالم بدان است، با 
داللت تنبيه تشابه دارد. اما با داللت اقتضاء در هردو 
اقتضاء همان طور كه  تفاوت دارد. داللت  مورد فوق 
پيش تر بيان شد، هم مقصود و مراد متكلم است و هم 
كالم بر آن متوقف است. از اينجا می توان بر تعريفی 
ايراد  كرده اند،  ارائه  اشاره  داللت  برای  مالكيه  كه 
شرط  هردو  به  خود  تعريف  در  ايشان  زيرا  گرفت؛ 
اشاره صريح می كنند، اما باز بر اين امر اصرار دارند 
كه اشاره در واقع نوعی اقتضاء است )اقتضاء تلويحی( 
بنابر تعريف خودشان  و حال آنكه اشاره )دست كم 
از آن( هيچ كدام از دو شرط اصلی اقتضاء را ندارد. 
نه مقصود و مراد متكلم است و نه كالم عرفًا، عادتًا، 

عقاًل، لغتًا يا شرعًا متوقف بر آن است.
نكته مهم ديگری كه درباره داللت اشاره بايد گفت، 
اين است كه اين داللت به حكم عقل و با دقت عقلی 
از كالم فهميده می شود. به عبارت ديگر مدلول داللت 

62. المستصفی، ج2، ص411.
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كه  غيربيّن  لزوم  به  است  كالم  مدلول  الزمه  اشاره، 
است،  كالم  از خود  دليلی خارج  و  استدالل  محتاج 
يا لزوم بيّن به معنای اعم كه محتاج تصورات سه گانه 
است، درست مثل مقدمه واجب. حال خواه اين معنا 
از يك كالم استنباط شود و خواه از دو كالم، آنجا كه 

از دو كالم فهميده شود.
مثالهای فقهی:

و  َشْهًرا«  َثَلُثوَن  َوِفَصالُُه  »َوَحْمُلُه  آيات   -1
»َوالَْوالَِداُت ُيْرِضْعَن َأْوَلَدُهنَّ َحْولَْيِن َكاِمَلْيِن«؛ با كنار 
هم گذاردن اين دو آيه و كم كردن 24 ماه از 30 ماه، 
توجه  بايد  است.  مدت حمل  اقل  كه  می ماند  ماه   6
داشت كه مقصود اصلی آيه اول بيان تعب و رنج مادر 
در زمان حمل و فصال از شير است و مقصود و مراد 
بنابراين  است.  رضاع  مدت  حداكثر  هم  دوم  آيه  از 
برداشت  اشاره  داللت  به  آنچه  كه  می شود  مشاهده 
)اقل مدت حمل(، مقصود و مراد متكلم در  كرده ايم 
هيچ كدام از دو بيان باال نمی باشد، اما باز با كنار هم 
چنين  عقلی  استداللی  و  عبارت  دو  اين  دادن  قرار 
مطلبی برداشت كرده ايم و داللت اشاره هم چيزی جز 

اين نيست.
نكته قابل توجه در مورد اين مثال آن است كه آن را 
تمام مذاهب اسالمی و تقريبًا تمامی فقها و اصوليان 
شهرت  اين  دليل  می كنند.  مطرح  اشاره  بحث  ذيل 
توسط  ابتدائًا  استدالل  اين  كه  است  اين  عموميت  و 
چنين  ايشان  و  گرديد  مطرح  علی)ع(  اميرالمؤمنين 
اصوليان  و  فقها  نتيجه  در  گرفت.63  آن  از  نتيجه ای 
مذاهب پيش و بيش از هر مثال ديگری اين مثال را 

به تبعيت از علی)ع( ذكر می كنند.
و  الُْقْرَآُن«  ِفيِه  ُأْنِزَل  الَِّذي  َرَمَضاَن  »َشْهُر  آيات   -2
»ِإنَّا َأْنَزلَْناُه ِفي لَْيَلِة الَْقْدِر«؛ با كنار هم قرار دادن دو 
آيه فوق، به داللت اشاره چنين برداشت می كنيم كه 
شب قدر در ماه رمضان است. در واقع الزمه جمع دو 
آيه اين است كه شب قدر در ماه رمضان باشد. اين 

63. الموطأ، ج2، ص825.

مالزمه هم غيربيّن است.
َأْهَل  »َفاْسَألُوا  و  ْمِر«  اْلَ ِفي  »َوَشاِوْرُهْم  آيات   -3
با  هريك  آيه  دو  اين  َتْعَلُموَن«؛  َل  ُكْنُتْم  ِإْن  ْكِر  الذِّ
داللت اشاره حاكی از وجوب ايجاد دسته ای مشاور 

و اهل ذكر در امت اسالمی هستند.64
4- استدالل علمای اهل سنت بر تعيين اقل مدت ُطهر 
از 15 روز  عبارت  كه  اكثر مدت حيض  و همچنين 
می باشد؛ ايشان با استناد به روايتی از پيامبر)ص( و 
پيامبر)ص(  داده اند:  حكمی  چنين  اشاره،  داللت  به 
فرمود: »ما رأيت من ناقصات عقل و دين«. پرسيدند: 
إذا  »أليس  فرمود:  و حضرت  ديننا؟«  نقصان  ما  »و 

حاضت لم تصل و لم تصم«.65
از ظاهر كالم نمی توان به مدت حيض پی برد و اصاًل 
گوينده در مقام بيان اكثر مدت حيض نبوده است و 
بلكه در  نبوده است،  اين مطلب، مقصود و مراد وی 
از  اما  است.  بوده  زنان  دين  نقصان  دليل  بيان  حال 
سياق كالم او به داللت اشاره چنين برداشت می شود 
از آنجا كه زنان نيمی از عمر خود را قادر به نماز و 
روزه نيستند )با كنار هم قرار دادن اين روايت و ادله 
مثبته عدم وجوب نماز و روزه برای حائضه( و اينكه 
حيض هر ماه تكرار می شود، نتيجه اين می شود كه هر 
ماه حداكثر 15 روز )نيمی از هر ماه( در حيض هستند 
و باز نتيجه می شود مدت طهر ايشان حداقل 15 روز 
است. اين مطلب را بسياری از فقهای اهل سنت بين 

داشته اند.66
از  روايتی  الوصول،  نهاية  كتاب  در  حلی  عالمه   -5
پيامبر)ص( را بدين ترتيب ذكر می نمايد: »قوله)ص(: 
رسول  يا  فقيل:  دين«،  و  عقل  ناقصات  »النساء 
اهلل)ص( و ما نقصان دينهن؟ قال: »تمكث إحداهن فی 
قعر بيتها شطر دهرها التصلی و التصوم««.67 سپس 

64. الوجيز فی أصول الفقه، ص167.
65. صحيح البخاری، ج1، ص405؛ صحيح مسلم، ج2، ص66.

66. المســتصفی، ج2، صص411و412؛ الضياء الالمع، ج2، ص86؛ 
أصول فقه اإلمام مالك، ج1، ص588.

67. الكافی، ج5، ص322.
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اضافه می كند كه سياق اين روايت در مقام بيان علت 
نقص دين زنان است و نه بيان اكثر حيض و يا مثاًل 

اقل مدت طهر و پاكی زنان.68
مثالهای حقوقی:

 117 ماده  ثبت؛  قانون   117 و   48  ،47 مواد   -1
يا  رسمی  سند  موجب  به  »هركس  می دارد:  مقرر 
منقول  از  )اعم  مالی  منفعت  يا  عين  به  نسبت  عادی 
و غيرمنقول( حقی به شخص يا اشخاصی داده و بعد 
نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمی 
معامله يا تعهدی معارض با حق مزبور نمايد، به حبس 
جنايی درجه يك از سه تا ده سال محكوم می شود«. 
از طرفی به موجب مواد 47 و 48 همان قانون، در 
نقاطی كه ثبت اسناد اجباری شده باشد، سند عادی 
اموال و منافع آن، قابل پذيرش در  انتقال  نقل و  در 
ادارات و محاكم نمی باشد. پس در نتيجه، هرگاه يكی 
از دو معامله مورد بحث به موجب سند عادی واقع 
شده باشد، معامله معارض نيست و مشمول ماده 117 
نمی باشد، بلكه بر فرض احراز سوءنيت با ماده كيفری 

ديگر ممكن است منطبق باشد.69
ديوان  عمومی  هيئت  الزم االتباع  رأی  مورد  اين  در 
كشور به شماره 34-10- 1351/8/1 جالب توجه 
است: نظر به اينكه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 
قانون ثبت اسناد و امالك، قابليت تعارض دو معامله 
كه  نقاطی  در  و  می باشد  مال  به يك  نسبت  تعهد  يا 
ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معامالت اموال 
مزبور  قانون   47 ماده  اول  بند  موجب  به  غيرمنقول 
اموال  معامله آن  به  باشد، سند عادی راجع  اجباری 
ادارات  از  هيچ يك  در  قانون  همان   48 ماده  طبق 
سند  با  تعارض  قابليت  و  نشده  پذيرفته  محاكم  و 
در  كسی  چنانچه  بنابراين  داشت.  نخواهد  را  رسمی 
رسمی  ثبت  بودن  اجباری  وجود  با  نقاط  قبيل  اين 
اسناد قباًل معامله ای نسبت به مال غيرمنقول به وسيله 

68. نهاية الوصول، ج3، ص356.
69. مبانی استنباط حقوق اسالمی، ص75.

سند رسمی  موجب  به  بعد  و  دهد  انجام  عادی  سند 
معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال 
ثبت  قانون   117 ماده  مصداق  او  عمل  سازد،  واقع 
اسناد نخواهد بود، بلكه ممكن است بر فرض احراز 
سوءنيت با ماده كيفری ديگری منطبق باشد. اين رأی 
طبق قانون وحدت رويه مصوب سال 1328ش برای 
شعب ديوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه 

الزم االتباع است.
2- مواد 821 و 808 قانون مدنی؛ ماده 808 مقرر 
كه  را  قيمتی  دارد  حق  ديگر  شريك   ...« می دارد: 
مشتری داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملك 
كند ...«. ماده 821 نيز مقرر می دارد: »... حق شفعه 
فوری است«. از اين دو ماده به اشاره درمی يابيم كه 
حق  شفيع  طرف  از  ثمن  تأديه  در  اهمال  و  اعسار 

شفعه اش را ساقط می كند.
3- ماده 10 قانون مجازات اسالمی: »هركس مردم را 
به قصد برهم زدن امنيت به جنگ و كشتار با يكديگر 
اغوا كند كه موجب قتل ولو در بعضی از نواحی گردد 
يا باعث نهب و غارت شود، محارب است«؛ از آنجا 
نتيجه  بنابراين  می باشد،  اعدام  محارب  مجازات  كه 

گرفته می شود كه مجازات آشوبگر اعدام است.70

حجیت دالالت ثالثه
در مورد داللت اقتضاء و تنبيه بايد گفت: اگر به درجه 
عرف  كه  باشند  در حدی  يعنی  برسند؛  عرفی  ظهور 
اين داللت را از كالم بفهمد و بتواند بر گردن متكلم 
بگذارد كه مقصود تو تفهيم اين معنا بوده )كه نوعًا هم 
باب  از  اين دو داللت  اين صورت  در  است(،  چنين 
حجيت ظواهر حجت خواهند بود )و می دانيم كه در 
دليليت ظواهر بحثی در ميان نيست(. اگر اين درجه از 
ظهور عرفی نباشد )البته بايد گفت كه به ندرت پيش 

می آيد( حجيت ندارند.
اين قسم  بيان می شود كه  نيز  در مورد داللت اشاره 

70. اصول فقه )مبانی استنباط(، ج1، ص59.
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اشكال  بال  ظواهر  باب حجيت  از  سياقيه  از دالالت 
حجيت ندارد و اساسًا اينكه نام اين قسم را »داللت« 
را  نامش  كه  است  آن  بهتر  است.  مسامحه  بگذاريم، 
اين  زيرا  اشاره؛  داللت  نه  و  بگذاريم  اشعار  و  اشاره 
و  قصد  تابع  داللت  كه  است  رسيده  اثبات  به  مطلب 
اراده است، از اين رو، داللت تصوری از اقسام داللت 
و  است  معانی  تداعی  باب  از  بلكه  نمی شود،  دانسته 
اصاًل تقسيم داللت به تصوری و تصديقی، تقسيم شیء 
همين طور  نمی باشد.  است و صحيح  غيره  و  نفسه  به 
داللت  در  كه  شد(  بيان  هم  پيش تر  )و  است  روشن 
اشاره  با  كه  )مطلبی  ندارد  وجود  قصدی  هم  اشاره 
رسانده می شود، مقصود و مراد صاحب كالم و گوينده 
نمی باشد(، و بيان كرديم كه در داللت اشاره، مدلول به 
اين داللت، مقصود به قصد استعمالی نيست؛ چون اين 
عقل است كه با محاسبه، كشف الزم می كند )برخالف 
دو داللت سياقيه ديگر(. بنابراين از باب ظواهر الفاظ، 

بال اشكال حجيت ندارد.71
به  قائل  كسی  است  ممكن  عقلی  مالزمات  باب  از 
را  مالزمه  و  ملزوم  ما  عقل  اگر  كه  باشد  آن  حجيت 
مالزمه  راه  از  و  می كند  الزم  به  حكم  نمايد،  ادراك 
الزم را كشف می كند، خواه آن الزم حكم باشد، مانند 
اينكه عقل حكم می كند به وجوب مقدمه، از اين باب 
كه شارع حكم به وجوب ذی المقدمه نموده باشد كه 
ملزوم است و عقل مالزمه بين وجوب ذی المقدمه و 
مقدمه را ادراك می كند، بنابراين به اين حكم می كند 
كه مقدمه اين واجب هم واجب است، يا مانند اينكه 
ملك  خانه  اين  كه  می كند  اقرار  محكمه  در  شخصی 
طلق زيد است و اين عبای روی دوش من ملك بكر 
است و خالد هم ثمنی از من طلبكار است و مواردی از 
اين دست. در اينجا قاضی اين مقر را به لوازم اقرارش 
اخذ می كند و اگر مقرله نبخشايد، قاضی مقر را مجبور 
فرياد  مقر  امور می كند. حال، هرچه  اين  پرداخت  به 
كند كه شوخی كردم و قصدی نداشتم، يا بگويد بين 

71. أصول الفقه، مظفر، ج1، ص135.

اين اقرار من و اخذ لوازم، مالزمه ای نيست، به سخن 
او توجهی نمی شود،72 و خواه غير از حكم باشد، مانند 
استداللهای عقلی در قياس استثنايی اتصالی كه از راه 
استثنای عين مقدم، عين تالی را نتيجه می گيرد و هر 
كجا حكم عقل حجت بود، اين داللت هم حجت است.

مراتب دالالت سیاقیه
مراتب دالالت سياقيه در ميان اصوليان اهل سنت مطرح 
می شود. اين بحث در جايی به كار می آيد )و در واقع 
ثمره اش اين است( كه در كالمی )جمله يا جمله هايی( 
تمام يا دست كم دو مورد از دالالت ثالثه سياقيه وجود 
و  باشد  داشته  را  مدلول خاص خود  هريك  و  داشته 
ميان اين مدلوالت تعارضی يافت گردد كه برای حل اين 
تعارض بايد بدانيم كدام يك بر ديگری مقدم است، تا از 
حيرت خارج شويم. در اين بحث كه بيشتر توسط حنفيه 
مطرح می گردد، البته شافعيه و برخی از فقهای مالكيه 
هم در آن صاحب رأی هستند، اختالف شده است كه 
در ادامه پس از بيان دو رأی غالب، دليل هريك از اين 

اقوال را نيز ذكر می كنيم:
از  )اعم  لفظ  كلی دالالت  به طور  حنفيه  نظر  از   -1
داللت سياقيه و غير آن( دارای چنين ترتيبی می  باشد:

نص          داللت    اشاره  داللت    عبارت  داللت 
داللت اقتضاء

در نتيجه در موارد تعارض ميان هريك از اين دالالت 
با ديگری، با مراجعه و مبنا قرار دادن اين نمودار، به 
حل تعارض دست می زنيم و يكی را بر ديگری مقدم 

می كنيم.73
2- شافعيه نيز چنين رأی دارند:74

اشاره          داللت  نص  داللت  عبارت  داللت 
داللت اقتضاء

ميان  اختالف  كه  درمی يابيم  باال  قول  دو  مقايسه  با 
يا تأخر داللت اشاره و داللت نص  تقدم  اين دو در 

72. شرح اصول فقه، ج1، ص253.
73. أصول الفقه، ابوزهره، ص134.

74. ر.ك: الوجيز فی أصول الفقه، ص169.
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می باشد و اينكه در موارد تعارض ميان اين دو بايد 
كدام را بر ديگری مقدم كرد. از اين رو، در ادامه به 
بيان دليل قائالن هريك از اين دو رأی نسبت به همين 

مورد اخير می پردازيم:
لوازم  از  و  نظم  از  مأخوذ  اشاره  داللت  حنفيه:   -1
منطوق است، اما داللت نص يا همان مفهوم موافقت 
از منطوق فهميده نمی شود و از مفهوم كالم برداشت 
می گردد و بديهی است كه آنچه از لوازم منطوق است، 

بر داللت ناشی از مفهوم مقدم است.75
2- شافعيه: داللت نص از خود نص درك می شود و 
از اين نظر نزديك تر به داللت عبارت است، اما اشاره 
از لوازم بعيده نص است و منطقی نيست كه آن را بر 

داللت نص مقدم نماييم.
بايد به اين مطلب اشاره نمود هم حنفيه و هم شافعيه 
دالالت  ادنای  اقتضاء  داللت  كه  متفقند  نكته  اين  بر 
آن  كند،  تعارض  دالالت  از  هريك  با  اگر  و  است 
داللت ديگر لزومًا بايد بر آن مقدم گردد. دليل اين نظر 
آن است كه ذات داللت اقتضاء بر تصحيح لفظ است و 
اصاًل داللت مستقلی به حساب نمی آيد و داللتی جز 

داللت لفظی كه آن را تصحيح كرده است، ندارد.76

مثالها و مصادیقی برای تعارض میان دالالت
1( تعارض داللت عبارت با اشاره

َيْقُتْل  »َوَمْن  و  الِْقَصاُص«  َعَلْيُكُم  »ُكِتَب  آيات  الف( 
ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخالًِدا ِفيَها«؛ در اين مورد  ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ
قاتل  قصاص  وجوب  كه  را  اول  آيه  عبارت  داللت 
اخروی  جزای  به  اكتفا  كه  دوم  آيه  اشاره  بر  است، 
دنيوی  مجازات  و  قصاص  عدم  )و  عمد  قاتل  برای 
وی( می باشد، مقدم می كنيم و اين بدان جهت است كه 

داللت عبارت بر اشاره تقدم دارد.
لَُهْم« و  َسَكٌن  َصَلَتَك  ِإنَّ  َعَلْيِهْم  آيات »َوَصلِّ  ب( 
»َوَل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل اهلِل َأْمَواًتا بَْل َأْحَياٌء 

75. همان.
76. أصول الفقه، ابوزهره، ص134.

اين  از  اول  آيه  عبارت  داللت  ُيْرَزُقوَن«؛  ِهْم  َربِّ ِعْنَد 
قرار است كه نماز بر تمامی اموات )و از جمله شهدا( 
واجب است و داللت اشاره آيه دوم نيز حيات شهدا 
است )كه در اين صورت وقتی در قيد حيات باشند، 
ديگر نماز بر ايشان موضوعيتی ندارد(. به خاطر مقدم 
بر  را  شهدا  بر  نماز  اشاره،  بر  عبارت  داللت  بودن 

داللت اشاره آيه دوم مقدم می كنيم.
ج( دو روايت نبوی »أقل الحيض ثالثة أيام و أكثره 
عشرة أيام« و »تقعد إحداهن شطر عمرها التصوم و 
التصلی«؛ داللت عبارت روايت اول تعيين اقل و اكثر 
مدت حيض است كه به ترتيب 3 و 10 روز در ماه 
می باشد و اين داللت با داللت اشاره روايت دوم كه 
اكثر مدت حيض را 15 روز می داند، در تعارض است 
و بنابر آنچه پيش تر گفتيم، بايد دالت عبارت روايت 
داللت  بر  را  مدت حيض(  اكثر  بودن  روز   10( اول 
اشاره روايت دوم )15 روز بودن اكثر مدت حيض( 

مقدم كنيم و بدان رجحان دهيم.
2( تعارض داللت اشاره با داللت نص

ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخالًِدا  دو آيه »َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ
ُمْؤِمَنٍة  َرَقَبٍة  َفَتْحِريُر  َخَطًأ  ُمْؤِمًنا  َقَتَل  »َوَمْن  و  ِفيَها« 
َوِدَيٌة ُمَسلََّمٌة ِإلَى َأْهِلِه«؛ داللت اشاره آيه اول از اين 
قرار است كه بر قاتل متعمد، كفاره ای واجب نيست، 
اما داللت نص )مفهوم موافق( آيه دوم اين است كه 
است  بديهی  زيرا  متعمد واجب است؛  قاتل  بر  كفاره 
بنابر  قتل عمد از قتل خطايی باالتر و اولی است و 
كفاره  هم  عمد  قتل  در  اولی  طريق  به  موافق  مفهوم 
ميان  موجود  تعارض  حل  برای  حال  دارد.  وجوب 
قتل  در  كفاره  نبودن  )واجب  اول  آيه  اشاره  داللت 
بودن كفاره در  عمد( و داللت نص آيه دوم )واجب 
داللت  بر  را  اول  آيه  اشاره  داللت  بايد  عمد(  قتل 
رأی  اين  بايد گفت  البته  كنيم.77  مقدم  دوم  آيه  نص 
كسی است كه قائل باشد داللت اشاره بر داللت نص 
مقدم است؛ اين نظر حنفيه است، اما شافعيه كه نظری 

77. الوجيز فی أصول الفقه، ص170.
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بر عكس دارند و داللت نص را بر داللت اشاره مقدم 
می دانند، در اين مثال داللت نص آيه دوم را كه همان 
واجب بودن كفاره در قتل عمد است، بر داللت اشاره 
اول كه عدم وجوب كفاره است، مقدم می دارند. اين 
مورد برای ساير موارد تعارض ميان داللت اشاره و 

داللت نص نيز جاری و ساری است.
3( تعارض داللت نص با داللت اقتضاء

در اين مورد بايد گفت: نمی توان مثالی مناسب برای 
احكام  داليل  و  شرعيه  امور  در  تعارض  اين گونه 

شرعيه پيدا كرد.78

دالالت سیاقیه در تفسیر قوانین و معاهدات
دالالت سياقيه در تفسير قوانين و معاهدات بين المللی 
مورد نظر هستند و اگر نظام حقوقی و مقام تفسيركننده 
بر اصالت اراده باطنی قانون گذار معتقد باشد، از ظاهر 
متن عبور و معنای باطنی آن را برداشت می كند و به 
سياق ماده قانونی يا معاهده توجه می كند و معنايی جز 
آنكه در ظاهر متن آمده را از ماده استخراج می كند 
و مبنای عمل قرار می دهد. معمواًل برای خارج كردن 
مقام تفسيركننده قانون يا معاهده يا هركسی كه قصد 
رجوع به آن را دارد، خود مقام قانون گذار اجازه يا 
عدم اجازه بر گذر از متن و توجه به معنای باطنی و 
سياق متن قانون يا معاهده را در قالب ماده يا موادی 

در خود معاهده جای می دهد.
به عنوان مثال در عهدنامه وين درباره قانون معاهدات 

آمده است:
 Art. 31- 10: A treaty shall be interpreted
 in good faith in accordance with the
 ordinary meaning to be given to the
 terms of the treaty in their context and
in the light of its object and purpose.
متعارف  معنای  بايد  معاهده  ماده 31 بخش 10: هر 
در سياق  و هدف مصنفش  مقصود  پرتو  در  را  خود 

78. همان.

متن و كلمات معاهده پيدا كند.
بهره برداری  و  اكتشاف  تفحص،  موافقت نامه  در  يا 
ايران و شركت  نفت  ملی  بين شركت  نفت  فروش  و 
آمده  1337ش  مصوب  ليميتد«  ليومز  »سافايزيترو 
است: »ماده 1: جز در مواردی كه سياق عبارت مفهوم 
ديگری را اقتضاء كند، معنای بعضی از اصطالحاتی كه 
در اين قرارداد به كار رفته، از لحاظ اين قرارداد به 

شرح تعاريف زير خواهد بود ...«.
مشاهده می شود كه در هردوی اين معاهدات از مالك 
معاهده  متن  در  موجود  عبارات  سياق  بودن  عمل 
سخن به ميان آمده است و اين اجازه به مفسر داده 
شده است كه از متن عبور كند و به جستجوی معنای 

باطنی بپردازد.

نتیجه گیری
مذاهب  تمامی  در  تقريبًا  سياقيه  دالالت  بحث   .1
اسالمی مورد بحث و مداقه بوده است، البته حنفيه و 
شافعيه در اين مورد پيشتاز بوده اند. هرچند اين بحث 
از ديرباز مورد استناد فقهای اماميه نيز بوده است، اما 
به صورت بحثی مستقل در اصول فقه به ندرت تبيين 
شده و شايد محقق قمی اولين بار آن را در قالب بحثی 

اصولی طرح كرده است.
2. در باب مفهوم و دامنه عملكرد هريك از اين داللت 
سه گانه بحثهايی مفصل وجود دارد، اما در باب حجيت 
اسالمی  مذاهب  فقهای  ميان  پردامنه ای  بحثهای  آنها 
مطرح شده است و نظرات مختلفی در اين باب ميان 
ايشان مشاهده می شود. شايد بتوان چنين نتيجه گرفت 
كه داللت اقتضاء و تنبيه از باب حجيت ظواهر حجت 
بال  ظواهر  حجيت  باب  از  اشاره  داللت  اما  هستند، 
را  قسم  اين  نام  اينكه  اساسًا  و  ندارد  اشكال حجيت 
»داللت« بگذاريم، مسامحه است و از باب مالزمات 
عقلی ممكن است كسی قائل به حجيت آن باشد كه اگر 
عقل ما ملزوم و مالزمه را ادراك نمايد، حكم به الزم 

می كند و از راه مالزمه الزم را كشف می كند.
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عبدالكافی  بن  علی  المنهاج،  شرح  فی  اإلبهاج   -
سبكی و عبدالوهاب بن علی سبكی، بيروت، دارالكتب 

العلمية، 1416ق.
- اإلحكام فی أصول األحكام، علی بن ابی علی آمدی، 

بيروت، دارالكتاب العربي، 1404ق.
- أصول السرخسی، محمد بن احمد سرخسی، دهلی، 

دار ابن عباس، 2008م.
- أصول الفقه، محمد ابوزهره، قاهره، دارالفكر العربی، 

بی تا.
انتشارات  دفتر  قم،  مظفر،  محمدرضا  الفقه،  أصول   -

اسالمی، 1422ق.
ضيائی  محمدحسين  استنباط(،  )مبانی  فقه  اصول   -

بيگدلی، قم، دارالعلم، 1376ش.
- أصول فقه اإلمام مالك، عبدالرحمن شعالن، رياض، 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 1424ق.
مركز  قم،  لنكرانی،  فاضل  محمد  شيعه،  فقه  اصول   -

فقهی ائمه اطهار)ع(، 1381ش.
- إيصال السالك فی أصول اإلمام مالك، محمديحيی 

والتی شنقيطی، تونس، المطبعة التونسية، 1346ق.
عبداهلل  بن  محمد  الفقه،  أصول  فی  المحيط  البحر   -

زركشی، قاهره، دارالكتبی، 1414ق.
أبياری، قاهره،  البيان، علی بن اسماعيل  التحقيق و   -

دارالفكر العربی، بی تا.
- تفصيل وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشريعة، 
البيت)ع(  آل  قم، مؤسسة  بن حسن حرعاملی،  محمد 

إلحياء التراث، 1414ق.
چاپخانه  تهران،  شهابی،  محمود  اصول،  تقريرات   -

حاج محمدعلی علمی، 1344ش.
- حقوق مدنی، سيد حسن امامی، تهران، كتاب فروشی 

اسالميه، 1364ش.
دارالفكر،  قم،  محمدی،  علی  فقه،  اصول  شرح   -

1385ش.
- صحيح البخاری، محمد بن اسماعيل بخاری، بيروت، 

دارالفكر، 1401ق.
- صحيح مسلم، مسلم بن حجاج قشيری نيشابوری، 

قاهره، دارالشعب، 1393ق.
الفقه،  أصول  فی  الجوامع  جمع  شرح  الالمع  الضياء   -
الرشد،  مكتبة  رياض،  قروی،  عبدالرحمن  بن  احمد 

1420ق.
- العدة فی أصول الفقه، محمد بن حسن طوسی، قم، 

ستاره، 1417ق.
- فرائد األصول، مرتضی بن محمدامين انصاری، قم، 

كتاب فروشی مصطفوی، 1374ق.
محمدحسين  الفقهية،  األصول  فی  الغروية  الفصول   -
اإلسالمية،  العلوم  دارإحياء  قم،  اصفهانی،  حائری 

1404ق.
دفتر  قم،  نائينی،  محمدحسين  األصول،  فوائد   -

انتشارات اسالمي، 1404ق.
ميرزای  محمدحسن  بن  ابوالقاسم  األصول،  قوانين   -

قمی، تبريز، چاپخانه حاج ابراهيم، 1303ق.
دارالكتب  تهران،  كلينی،  يعقوب  بن  محمد  الكافی،   -

اإلسالمية، 1388ش.
قم،  خراسانی،  آخوند  محمدكاظم  األصول،  كفاية   -

مؤسسة آل البيت)ع( إلحياء التراث، 1409ق.
محمدی،  ابوالحسن  اسالمی،  استنباط حقوق  مبانی   -

تهران، دانشگاه تهران، 1380ش.
- محاضرات فی أصول الفقه، سيد ابوالقاسم خويی، قم، 

دارالهادی، 1410ق.
- مسالك األفهام إلی تنقيح شرائع اإلسالم، زين الدين 
اإلسالمية،  المعارف  مؤسسة  قم،  ثانی،  شهيد  علی  بن 

1413ق.
- المستصفی من علم األصول، محمد بن محمد غزالی، 

بيروت، دارالكتب العلمية، 1431ق.
- مطارح األنظار، مرتضی بن محمدامين انصاری، قم، 

مجمع الفكر اإلسالمی، 1428ق.
- معجم أصول الفقه، خالد رمضان حسن، قاهره، مطبعة 
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المدنی، 1418ق.
قم،  انصاری،  محمدامين  بن  مرتضی  المكاسب،   -
تولد  سالگرد  دويستمين  بزرگداشت  جهانی  كنگره 

شيخ انصاری، 1415ق.
بيروت،  عراقی،  ضياءالدين  األصول،  منهاج   -

دارالبالغة، 1411ق.
- الموطأ، مالك بن انس، دمشق، دارالقلم، 1413ق.

- المهذب فی علم أصول الفقه المقارن، عبدالكريم بن 
علی نملة، رياض، مكتبة الرشد، 1420ق.

- نهاية األفكار، ضياءالدين عراقی، قم، دفتر انتشارات 

اسالمی، 1417ق.
- نهاية اإليصال، سيد حسن سيد اشرفی، قم، قدس، 

1385ش.
- نهاية الوصول إلی علم األصول، حسن بن يوسف 
التراث،  إلحياء  البيت)ع(  آل  مؤسسة  قم،  حلی، 

1431ق.
فاضل  محمد  بن  عبداهلل  الفقه،  أصول  فی  الوافية   -

تونی، قم، مجمع الفكر اإلسالمی، 1412ق.
الفقه، وهبه زحيلی، تهران، نشر  - الوجيز فی أصول 

احسان، 1423ق.
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