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 ميبسم اهللا الرحمن الرح

 پيشنهاد تنظيم موضوعي مباحث مكاسب محرمه
از موضوعاتي است كه به نحوي در موضوع ديگري كه در مكاسب محرمه بحث شده است بحث قيافه است كه 

 روايات هم مطرح بوده است و فتاوا هم در آن از قديم موجود بوده است.
چند موضوع هست كه به نحوي در باب مكاسب محرمه باهم ارتباط دارد، البته به دليل ترتيب الفبايي كه در تنظيم 

ج موضوع مرتبط با قيافه است كه از نظر كيفيت و از هم جدا افتاده است. پن هااينمباحث مكاسب محرمه بوده است، 
عنوان، تنجيم است كه پيش از اين مفصل بحث شده است، عنوان ديگر  كي نوع موضوع خيلي به هم نزديك است؛

هم همين قيافه است كه امروز وارد آن  يك بحثسحر است كه پيش از اين بررسي شد، بحث ديگر شعبده است، 
به يك شكلي هم خانواده هستند  تقريباً هااينان كهانت است كه بعدها به آن خواهيم رسيد، خواهيم شد و يكي هم عنو

، به شكلي، توسل به بعضي از علل و اسباب غيرمتعارف هاآناي از مباحث و موضوعات است كه در يعني مجموعه
ز طريق سحر است يا پيشگويي اين دنيا است، حاال ا مسائلاست؛ يك نوعي بكار گيري علل و اسباب غيرمتعارف در 

اين پنج بحث دارند؛ سحر و تنجيم و شعبده و قيافه و كهانت،  خانوادگيهم، يك هاايناست يا چيزهايي مثل قيافه و 
ت همين پنج موضوع است كه به نحوي آيد كه در مكاسب مطرح شده اسپنج موضوع، حاال تا آنجايي كه به ذهنم مي

 .اندخانوادههم
 شودميكه در ضمن اين بحث به آن اشاره  »عّراف«هايي هم هستند كه اينجا بحث نشده است، مثًال عنوان البته بحث

هايي است كه ضمن بحث تنجيم به آن اشاره كرديم. اين پنج موضوع از چيزهايي است كه از و جفر و رمل هم بحث
اشخاصي  هاآنهم در اين است كه در  هانايشده است و مشابهت قديم در همين باب و ضمن مكاسب محرمه مطرح مي

هاي غيرمتعارف كه از سنخ علوم غريبه است، يا براي اينكه پيشگويي بكنند و يا براي اينكه تصرفي انجام به روش
يك نوعي از كاربست و استفاده از علوم غريبه و  هااين، در همه كنندميبدهند و يا اينكه قضاوتي انجام دهند، استفاده 

تعارف وجود دارد و با وجود اين كه در ضمن هر عنوان از اين عناوين، به طور مفصل مباحثي مطرح شد، باز هم غيرم
در كنار هم بحث شود و بحث علوم غريبه به طور كلي مورد توجه قرار بگيرد و  هاآنخيلي مناسب است كه مجموعه 

حد زيادي به اين مقصود در بحث تنجيم پرداختيم و  اين عناوين مشابه هم ضمن آن، مورد بررسي قرار بگيرد. ما تا
 هايي براي تنجيم در آنجا ذكر كرديم و بررسي شد.جامع بحث كرديم و انواع و اقسام و ويژگي نسبتاًكنم آنجا فكر مي
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 طرح بحث قيافه، تحت عنوان علوم غريبه
بوده است و مناسب  بحث ميتنظشتر براي اين ترتيب الفبايي دادن به مباحث مكاسب محرمه، وجه واقعي ندارد و بي

اند كه طبق حروف الفبا جلو بيايند، از اين بحث كه يك جنبه نظم دهي به بحث دارد، بخواهيم بگذريم و به عالم ديده
اين است كه تحت يك  ترمناسب كهثبوت برگرديم و مشابهات واقعي مباحث را ببينيم در اين صورت در خواهيم يافت 

مباحث را عنوان بدهيم و ضمن عنوان علوم غريبه، انواع و اقسام علوم غريبه را ذكر كنيم » علوم غريبه« مثلعنواني 
لحاظ فني و ثبوتي، اين  به را هم اضافه كنيم. هاآنهايي هم كه اينجا نيامده و بايد مورد بحث قرار بگيرد بسا بحث يوا

ست كه اين بحث علوم غريبه در يك جايي مثالً در فقه روش درست است، از نظر فني و ثبوتي اقدام درست اين ا
اي به آن بشود و تنها حكم مورد نظر در التربيه يا يك جاي ديگري، آنجا بررسي بشود و در مكاسب فقط اشاره

 مكاسب محرمه، مبتني بر آن نتايج بيان شود.

 بندي دو نكته آغازين بحثجمع
بحث، همين  يدهنظماينكه از نظر اثباتي و  به رغمايد به آن توجه داشت، اي است كه در تنظيم بحث باين دو تا نكته

 ترتيب الفبايي در مكاسب محرمه اآلن متداول و رايج است اما از لحاظ ثبوتي به اين دو نكته بايد توجه داشت كه:

بايد تحت هاي غيرمتعارف هست كارگيري روشكه در حوزه علوم غريبه و به ياخانوادهمجموعه مباحث هم  -1
 يك عنوان واحد قرار بگيرد و در ضمن آن عنوان، اين مجموعه مورد عنايت قرار بگيرد.

اينكه اصل اين مباحث هم در جاي ديگري در فقه بايد حالجي بشود و نتايج آن مطالعات، فقط در حد  -2
 استنتاج در مكاسب مورد توجه قرار بگيرد.

 

 يابي واژه قيافهريشه
قاف «ماده اصلي است كه مصدرش هم  كي» قوَفَ«اين است كه در لغت عرب خود اين  انيلغوظاهر بعضي از 

يك صيغه متبدل و تبدل يافته از » قاف و قيافه«، بعضي ديگر از لغويان هم ظاهرشان اين است كه اين شودمي» يقوف
كه البته جاي  باشد ترحيصحهم اين نظر  ديشا جابجا شده است،» الم الفعل«و » عين الفعل«است كه در آن » قفا«

» قفو يا قفا« يمادهبررسي بيشتر ادبي و لغوي دارد ولي ظاهرًا اين قول شايد اصح باشد و آن اينكه ما يك ريشه و 



                                                                                                                           :  2672 ماره 

 4

ها و مواد و يا حتي در هم از مشتقات آن است، البته با توجه به اين نكته كه گاهي در برخي ريشه »اقتفا«داريم كه 
و در مورد قائف  كندميپيدا » تبدل» «الم الفعل«و » عين الفعل«يا » عين الفعل«و » فاء الفعل« ظبرخي اشتقاقات و الفا

و اال خود  هم گفته شده است كه از اين نوع است يعني تبديل در آن ايجاد شده است يك جابجايي انجام شده است
از همان قفا و قفو است؛ اين هم  ياافتهيل ، يك لغت اصيل در كنار ساير لغات نيست بلكه شكل تبد»قاف يقوف قيافة«

 يك وجهي است كه اينجا گفته شده است.
كه اجوف است خود آن يك لفظ داراي اصل و ريشه » قاف يقوف قيافة«بنابراين ممكن است گفته شود كه اين 

معتل «يقت ناقص و مستقل است، وجه دوم اين است كه قيافه از مواردي است كه در آن تبديل انجام شده است و در حق
تبدل پيدا كرده و در نهايت به شكل اجوف  »عين الفعل«بوده با  »الم الفعل«بوده است كه در آن جاي اين واو كه  »الالم

بوده است، پس از نظر ادبي اين دو وجهي است كه در اين بحث وجود  »معتل الالم«درآمده است و اال اصل آن مشتق 
نيامده است » قاف يقوف«شتر مورد قبول است، حتي ظاهراً در بعضي از كتب لغوي اصًال دارد و ظاهر همين وجه دوم بي

 است.» قفا و قفو و قفا يقفو«كه اين هم شاهدي است بر اينكه اصل اين اصطالح، همان 

 لغوي قيافهشناسي مفهوم
در معناي  آنچه؛ است» قفا« ؛ چه قائل باشيم كهاست» قاف« آندر مورد معناي لغوي قيافه، چه قائل باشيم كه اصل 

يعني دنبال كرد، تتبع كرد، جستجو كرد از » اقتفا اثره« است،» تتبع آثار« آنتوان گفت اين است كه معناي لغوي آن مي
، پس معناي لغوي اين واژه »رفت آثارش را پيدا كرد«يعني » اقتفا«، »دنبال او رفت«يعني » اقتفا اثره«آثار يك چيزي، 

ما چه بگوييم كه اين شكل تبدل  ديگرعبارتبهاست » تتبع آثار«تبديل را قائل باشيم يا نباشيم همان هرحال چه به
اما  ؛است» تتبع اثره«و قفا هم در ارتكاز به معني  گرددبرمي» قفا«است، خب در اين صورت معناي آن به » قفا«يافته 

ه و ماده اصلي است، باز هم معنايش با قفا يكي است. پس اگر همان وجه اول را بگوييم كه خود قيافه مستقالً يك ريش
» دنبال اثر شيء رفتن«يعني » قفا«واژه را چه بگوييم تبديل يافته است و چه قائل به تبديل نشويم معنا همان معناي 

 است.

 اصطالحي قيافهشناسي مفهوم
اي دارد، قيافه يعني ح يك قيود اضافهدر اصطال» قيافه«در معناي اصطالحي چيزي فراتر از اين مطرح است چرا كه 

هم به نحو غيرمتعارف، بدين ترتيب همان  آن هاي اشخاص است،نوعي از تتبع آثار كه براي مشخص كردن ويژگي
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تعريف اصطالحي محفوظ است كه تتبع آثار است اما به اين مفهومي جنسي، دو قيد  در» جنس« به عنوانمعناي لغوي 
توان ها و موجودات انساني مورد نظر است، (در حيوانات هم ميكه از اين تتبّع آثار، آثار انسان؛ يكي اينشودمياضافه 

ها مطرح است) كه البته اين تتبّع آثار، براي مشخص كردن اموري از اين گفت كه عنوان صادق است ولي بيشتر در انسان
ها و خصوصيات مربوط به آن انسان ها و تفاوتقبيل است كه عشيره و قبيله و اصل و نسب صاحب آن آثار و ويژگي

اي در مورد آن انسان به چه گونه هايژگيوو از اين قبيل  يخانوادگ هايي از قبيل خصوصيات فردي،چيست؛ ويژگي
 است.

يا تبديل در آن هست يا نيست، مطلب » فقا«پس تا اينجا ما سه تا مطلب را عرض كرديم يكي اين كه از نظر لغوي، 
» تتبع آثار«تبديل در آن صورت گرفته باشد چه نباشد، همان معناي لغوي قفا كه  چه ينكه از نظر معناي لغوي،دوم ا

است مورد نظر است، مطلب سوم هم اين است كه از نظر اصطالحي، مطلق تتبع آثار مورد نظر نيست، بلكه تتبع آثاري 
و از سويي غرض از اين  شودميو افراد انساني بكار گرفته مورد نظر است كه در حوزه انسان و مسائل مربوط به انسان 

نظران در تعريفشان قيد و معين بشود، البته بعضي صاحب هاي اين شخص مشخص شودتتبّع آثار هم اين است كه ويژگي
زند اند و آن اينكه غرض فقط بايد اين باشد كه معلوم كنند اين انسان خاص اصل و نسبش چيست، فراضيقي را آورده

كيست يا اينكه او پدِر كيست. ولي اين قيد خاص شايد وجهي نداشته باشد كه در اين حد دايره مفهوم اصطالحي را 
 تنگ بگيريم چيزهاي ديگري هم حاال فراتر از اين ممكن است در قيافه وجود داشته باشد.

روايات آمده است و در اينجا مورد اصطالحي كه در  يافهيقمسلم است در اينجا اين است كه  آنچه ديگرعبارتبه
اي و هاست از حيث اصل و نسب و روابط قبيلهگيرد، مطلق تتبع آثار نيست بلكه تتبع آثار در مورد انسانبحث قرار مي

اي و مسائلي از اين قبيل كه البته ويژگي مهم در اين تتبّع آثار اين بود كه به شكل غيرمتعارف صورت گرفته عشيره
، البته اين موضوع را بحث كندينمآن مورد قيافه صدق  بر هاي علمي باشد،اگر به اشكال متعارف و با روشباشد، اما 

ها را مشخص بكند، اين ژنتيكي، بخواهد اصل و نسب هايآزمايشهاي علمي و با كه اگر كسي با روش خواهيم كرد
 عمل شايد مشمول عنوان قيافه نباشد.

 سه قيد صدق اصطالح
، در معناي اصطالحي، مطلق تتبع آثار مورد نظر نيست يك قيد آن مسلَّم است و در اين قيد جاي ديگربارتعبهيا 

يك مقدار  شودميهاست، دو تا قيد هم اينجا مطرح است كه بحث نيست و آن اين است كه تتبّع آثار در مورد انسان
رمتعارف است ظاهر اين است، يعني به روش تأمل كرد و محل بحث باشد، قيد دوم اين است كه اين به روش غي
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كه البته در مقام  شودميهاي متعارف هم ممكن است كسي بگويد كه قيافه شامل روش حالدرعينغيرمتعارف، ولي 
 هايشكلعمل اگر شبهه مفهومي مطرح شود بايد همان قدر متيقن را بگيريم و بگوييم واژه قيافه مربوط به آن 

دومي كه محل بحث است اين است كه اين تتبّع آثار فقط اختصاص به تعيين انساب دارد و اينكه غيرمتعارف است، قيد 
كه اين انسان  كندمي معلوم رود؛ يك وقت است كه با روش قيافه،هاي ديگر فرد هم بكار ميآيا براي شناختن ويژگي

؛ اما گاهي با استفاده از روش قيافه دكنميانسابي را مشخص  هايبحثخاص فرزند كيست، برادر كيست يا ... اين 
شناختي پيدا شناس حالت روانقيافه اظهارنظراين انسان خاص، شخصي عصباني است كه در اين صورت  گويدمي
منتهي روشش روش متعارف علمي مثل روانشناسي نيست، البته در مورد اين نكته ممكن است گفته شود كه  كندمي

پيدا بكنيم بايد همان قدر متيقن را  يهايمفهومدر اينجا هم اگر شبهه  هرحالبهولي  ظاهر اين اصطالح اطالق دارد
 بگيريم كه نتيجه آن اين است كه در قيافه تنها بحث تعيين انساب مورد نظر است.
است قيد اول اين است كه اين » جنس«پس در معناي اصطالحي سه قيد وجود دارد با توجه به اين كه اين تتبع آثار 

هايي در انسان است اين مسلم است، قيد دوم اين تتبع آثار در حوزه انسان و آثار انسان است و پي بردن به ويژگي
، قيد سوم اين است كه روش اين تتبع آثار غيرمتعارف روديم بكار مطلقاًاست كه براي تعيين انساب است يا اينكه نه 

 گيرد؟ محل بحث است.گيرد يا نمينكه آيا روش متعارف را هم ميبودن آن است كه البته اين قدر متيقن است ولي اي

 نظر نهايي در مفهوم اصطالحي
اصطالحي قيافه، معناي لغوي (كه همان تتبع آثار است) در واقع جنس تعريف قرار گرفته شناسي مفهومدر  بنابراين

ر معناي اصطالحي اين است كه اين واژه در است و عالوه بر اين در معناي اصطالحي اين سه قيد وجود دارد، قيد اول د
رود، اين قيد مسلم است اما آن دو قيد بعدي را كه با شبهه مفهوميه و ها بكار ميهاي انسانها و ويژگيتتبع آثار انسان

رسد كه قائل شد اين قيد است كه روش آن روش متعارف است يا غيرمتعارف؟ كه به نظر مي شودمياخذ به قدر متيقن 
شبهه مفهوميه است و بايد بگوييم قدر متيقن در  ،ا معناي اين واژه همان روش غيرمتعارف است يا اگر هم اين نباشدي

شناختي هاي روانو قيد ديگر هم اين است كه تتبع آثار در تعيين انساب است يا مطلق ويژگي اين مفهوم مورد نظر است
م مقصود تعيين انساب است ولو اينكه اين قيد را به صراحت احراز در مورد آن هم بعيد نيست كه بگويي كه فرد است؟

هاي نَسَبي اين شخص به لحاظ قوم و ويژگي متيقن در شبهه مفهوميه داشته باشيم، در واقع به قدرهم نكنيم و تمسك 
اي كه روايات و ادله يابيداللتبحثي كه اآلن عرض كرديم در  كه اينعشيره و قبيله مورد نظر است. بايد توجه داشت 

 در بحث وجود دارد، خيلي اثر دارد.
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 اصطالحيشناسي مفهوممنطق اتخاذ نظر در 
ترديد شود كه معناي محدود آن مورد نظر است يا معناي مفصل؟ در اين  ياواژهدر هر موردي كه در معناي لغوي 

گوييم در اين مورد در واقع دو تا و يا اينكه مي گيريمصورت يا شبهه مفهوميه داريم كه در مقام عمل، قدر متيقن را مي
رود ما قدر متيقن از معنا را بايد معنا وجود دارد كه در اين صورت در خصوص مواردي كه آن واژه در روايات بكار مي

رديم هاي لغوي مكرر اشاره كتوانيم بگيريم، اين دو تا نكته دو روشي بود كه ما در بحثبگيريم و بيش از آن را نمي
دانيم كه آيا معناي ديگري غير از اين معناي متيقن وجود دارد يا نه؟ و اگر چنين معنايي خيلي جاها است كه ما نمي

اي بر گفتيم كه بايد قدر متيقن را بگيريم مگر اينكه قرينهداشته باشد، آن معنا مشترك لفظي است يا نه؟ در اين جاها مي
كه در اصطالح بكار رفته است اين سه  يا» القيافه«كنم كه واژه ب اين را عرض ميشمول باشد. با عنايت به همين مطل

آدم است دو تا قيد بعدي را ها و بنيتا قيد را دارد كه يكي حتمًا در آن مأخوذ است كه تتبع آثار مربوط به حوزه انسان
مأخوذ نباشد و ترديدي داشته باشيم باز بايد اند يا اگر هم گفته طورهمينگوييم مأخوذ در معنا است كه بعضي هم يا مي

آمد) يعني آن  به دستاگر حاال رواياتش حكمي از آن ( استقدر متيقن را بگيريم و لذا اين واژه در روايات به اين معنا 
 دهد.غيرمتعارف انجام مي يژهيوهاي شناس در حوزه انساب، با يك روشبيني و قضاوتي است كه قيافهپيش

 اصطالحيشناسي مفهومرسي ضرورت بر
 گويدمياست اين است كه چند تا روايت داريم كه  توجهقابلاصطالحي اين واژه آنچه شناسي مفهومدر مورد 

است به  هكار رفتببينيم اين مفهوم كه در روايات به خواهيممي...،  اي» اجر قيافه حرام است« اي» مراجعه به قائف نكنيد«
، اين مفهومي كه در اين روايات تحريميه آمده است قدر متيقن آن، مفهومي است كه اين سه گردديبرمكدام از اين معاني 

آنچه در اينجا مقصود است  كهاصلي عرض ما در اينجا اين است  نكته توانيم،تا قيد را داشته باشد بيش از اين ما نمي
هم شناخت انساب ايشان كه به روش غيرمتعارف  ها باشد آنعبارت است از آن تتبع آثاري كه در حوزه شناخت انسان

با روش غيرمتعارف صورت  نه، يا اينكه كندميشناختي افراد كار هاي روانصورت گيرد، اما اگر در حوزه كشف ويژگي
، يشناسروانصورت روشي علمي در آمده باشد و مثًال در حوزه نگيرد بلكه روش آن متعارف باشد و روش آن به

كرده باشد، به نظر ما اين مفهوم هم مشمول اين واژه در روايات نيست، چرا كه يا قطعًا حكم به عدم شمول قاعده پيدا 
 گيريم.كنيم و يا اگر شك هم بكنيد، اصل اين است كه ما قدر متيقنش را ميمي
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 گفتهپيشخالصه مطالب 
 پس به طور خالصه بايد گفت كه سه تا مطلب ذكر شد،

 يل در آن هست يا نيست؟يكي واژه كه آيا تبد .1

 اش همان تتبع آثار استدو اينكه معناي لغوي .2

سوم هم اينكه معناي اصطالحي اخص از لغت است و سه قيد در آن وجود دارد كه يكي مسلم است، آن دو تا  .3
 باشد باز بايد در معناي روايات، آن قيود را اخذ كرد. هاآنهم اگر مسلم نباشد و شبهه مفهوميه در 

 شناسيفقها در مورد عمل قيافهاقوال 
يعني كارشان اين بوده است كه به اصطالح  انددادهميمبحث ديگر اين است كه اين عمل قيافه كه كساني انجام 

؛ اين عمل حكمش اندكردهميالقيافه بوده مشخص كه در علم هاييروشكردند و انساب را با آن شناسي ميقيافه
 اسي، دو قول از فقها نقل شده است؛شنمورد حكم قيافه در چيست؟

حرام است اصالً صِرف اينكه كسي بيايد وارد اين علم بشود و  مطلقاًشناسي يك قول اين است كه عمل قيافه .1
حرام است؛ قيد هم ندارد. اين يك قول  مطلقاًاين حدس زدن يا كار علمي به نحو خاص را انجام بدهد، اين 

به صاحب حدائق به  انددادهست و مرحوم شيخ اين را در مكاسب نسبت است كه در بعضي از كلمات آمده ا
كفايه به منتهي و كثيري از فقها نسبت داده شده است كه ظاهر قولشان اين است كه اين عمل قيافه و شناخت 

القيافه بوده است حرام است، صِرف كاربرد اين روش و اين تحصيل شناخت انساب و احوال با روشي كه در علم
 حرام است كه ظاهر اقوال كساني اين است. مطلقاًانساب از اين طريق 

قول دوم اين است كه اين حرام است در صورتي كه آثار حرامي بر آن مترتب بشود و ترتيب اثر حرام بر آن  .2
و به اين  كندميبررسي  هاروش با آنداده شود كه اگر ترتيب اثر محرم داده نشود اشكالي ندارد يك كسي 

رسد كه اين فرزند اين آقا هست يا نيست، اصل اينكه وارد اين حيطه و قلمرو بشود مانعي ندارد ولي يجه مينت
اي بشود براي اينكه، برخالف قواعد فقهي اگر بخواهد ترتيب اثر حرام بر اين امر داده بشود و اين اقدام وسيله

يافه بر خالف نظر فقهي بگويد نه اين فرزند آن القاين فرزند فالن شخص است؛ با اين علم گويدميكه مثالً 
يا بر اساس » الولد للفراش«كه بگوييم  كندميمباني فقهي و قواعد فقهي اقتضاء  كهدرحاليشخص نيست 

شناس برخالف آن شخص است، حكم كنيم، حاال اگر قيافه يبچهگويند اين شيوعي كه وجود دارد و مردم مي
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القيافه بگويد كه نه مبناي فقهي هم دارد، با علم كنند كهميهم بر اساس آن عمل  آن امري كه شايع است و همه
كرده است كه اين بچه مال صاحب اين فراش است و اين بچه او نيست يا در آنجايي كه الولد للفراش حكم مي

در نيست و حكم القيافه بخواهد بگويد كه اين فرزند مال آن پشناس بر اساس آن علمقيافه »للعاهر الحجر«
 اظهارنظركه مثالً زاني بوده است، اين خالف ضوابط فقهي  ديگري استفراش جاري نيست و مال آن شخص 

شناس بيايد آثاري را بر قيافه مترتب كند، در اين صورت شناس، چيز ديگري است اگر قيافهكردن از سوي قيافه
مرحوم شيخ  آنچهفسه حرام باشد. اين قول طبق امر حرامي است نه اينكه خودش في حد ن يشناسافهيقاين 
 ، به جامع المقاصد و تنقيح و كساني ديگر نسبت داده شده است.اندكردهبيان 

 نظر شيخ در بازگشت قول اول به دوم
در مقام عمل  القاعدهعلياست كه قائالن به قول اول هم  نكته اين و آناي دارند مرحوم شيخ در اينجا يك نكته

حرام است،  مطلقاًگويند و مي اندمطلقاي مان نظر دوم است هر چند به ظاهر در اينجا دو قول است يك عدهنظرشان ه
است اما مرحوم شيخ  اقوال فقهاحرام است، اين ظاهر » اذا ترتّب عليه محرّم«گويند اي هم مقيِّدند و مييك عده

بعيد است كه نظرشان اين باشد كه  باشد واهر كالم، مرادشان ظ واقعاًفرمايند كه خيلي بعيد است قائلين به قول اول مي
صورت غيرمتعارف در علم القيافة وجود داشته است و البته در نوع خود كه به هاييروشهمان  كسي باصِرف اين كه 

اهد با بوده كه به نحوي از علوم غريبه بوده است؛ حال اگر كسي بخو هاييروشهاي فني هم بوده است منتهي هم روش
اي است، اين بعيد است اي است يا از چه عشيرهبفهمد كه اين فرزند كسي است يا نيست يا اين از چه قبيله هاروشآن 

بگويد خيلي مستبعد است كه برخي فقها اين را حرام بدانند كه اصل اين دانش و فهم و روش علمي  خواهدميايشان 
همين قيد مورد نظر است كه  هاآنو قيد غير مصرح در كلمات  هاآنتكاز ولو غيرمتعارف بگوييم حرام است بلكه در ار

در قول دوم تصريح شده است يعني آن در صورتي حرام است كه بخواهد اين شناخت را مبناي حكمي قرار بدهد كه بر 
يخ ادعا جور باشد حرام است و اال حرام نيست. اين فرمايشي است كه مرحوم شخالف ضوابط فقهي است اگر اين

بر اين معنا هست يا نيست ولي مرحوم  حمل قابلو البته ما خيلي تتبعي نكرديم ببينيم كه ظاهر كلمات فقها  اندفرموده
 شيخ اين ادعا را فرمودند.
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 »ترتّب محرّم«شرط بودن قيد  ينحوهبررسي 
، يا طبق تحليل مرحوم شيخ كه »ماذا ترتب عليه محرَّ«گويند اين حرام است كه مي انددومكساني كه قائل به قول 

شناسي، از باب اينكه مقدمه حرام مدعي هستند كه همه اين قيد را دارند، اين قيد معنايش اين نيست كه اين عمل قيافه
است حرام باشد چرا كه اصوالً مقدمه حرام، حرام نيست؛ بلكه اين قول به حرمت قيافه، از اين باب است كه قيافه اگر 

و البته مقيد كردن  شودميزمه حرام پيش بيايد و ترتيب اثر محرّم بشود، در اين صورت اين عمل حرام دنبالش آن ال
اين قيد در قيافه است و يا به نحو  دانستن، يا به نحو جزء مفهومي شودمياي كه بر آن حرام مترتب قيافه محرّم به قيافه

 يد.آادعاي قيد ارتكازي منضم به مفهوم قيافه به دست مي
حرمت اين قيافه از باب مقدمه است تا كسي در مقام اشكال بگويد نه  گويندنميقائالن به قول دوم  ديگرعبارتبه

قيافه حرام است معنايش اين است كه قيافه  گويدميگويند همان دليلي كه قبول ندارم مقدمه حرام حرام است؛ بلكه مي
ادله خاصه حرمت قيافه، مشروط به شرط  بر حسب شودمي ديگربارتعبهزماني حرام است كه دنبالش محرمي بيايد 

 .شودمياست و در صورتي كه به دنبالش ترتيب اثر حرام بيايد، موضوع حرمت، آن محقق  متأخر
از حيث خود عمل  شودمياز حكم قيافه  سؤالمطلب ديگر هم كه بايد به آن توجه كرد اين است كه گاهي اوقات 

در صورت مراجعه به قائف و  شودمياز حكم قيافه  سؤالدهد ولي گاهي اوقات يافه را انجام ميقائف و كسي كه ق
اين هم بحثي  مراجعه به وي حرام است يا حرام نيست؟ كنندمياينكه كساني كه مثل مراجعه به ساحر، به قائف رجوع 

 ها ان شاء اهللا به آن خواهيم پرداخت.است كه در ضمن بحث

 بطائني حمزهوايت ابن ابي استدالل به ر
خب، حاال بياييم بعد از اين تحليل مباني بحث وارد بحث بشويم و ببينيم كه چه دليلي براي اين بحث وجود دارد، 

 غالباً استشهاد كرد كه جز يك دليل  شودمياي براي صِرف حرمت مطلق باشد يا مقيد، براي اصل حرمت قيافه به ادله
از  26روايتي است در باب  اندكردهبه آن تمسك كرد و تمسك  شودميدليلي كه اينجا  نتريمهمضعيف است  هااين

 طور است كه:روايت دوم است كه از خصال نقل شده است اين روايت اين بهابواب ما يكتسب 

عَْن  حمزه يبْنِ َأبِ  يٍر عَنْ َعلِيعُمَ  يحَمَّدِ بْنِ َأبِدَ عَنْ مُيزِيعْقُوبَ بِْن يهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَِّه عَنْ يالْخِصَالِ عَنْ أَبِ  يوَ فِ
:  يرٍ عَْن َأبِيبَصِ يأَبِ : فَالْقِ  -نِ مُحَمٍَّد صيفَقَد بَرِئَ مِْن دِ  لَهُ  تُكهِّنَ أَْو  تَكهَّنَ مَنْعَْبدِ اللَِّه ع قَالَ قَاَل مَا أُِحبُّ  1افَةُيقَاَل ُقلْتُ

                                                            
 هامش المخطوط).فالقافة ( -نسخة يف -1
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 ينَ بُعِثَ النَّبِ يالنَّاِس حِ يافَةُ فَْضلَةٌ مِنَ النُّبُوَّةِ ذَهَبَتْ فِيقُولُونَ فَقَالَ الْقِيباً مِمَّا يانَ قَرِكئاً إِلَّا يقُولُونَ شَيلَ مَا يهُمْ وَ قِيأَنْ تَأْتِ 
 2ص.

عن ابيه عن سعد بن عبداهللا عن يعقوب ابن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن علي بن ابي حمزه عن ابي  في الخصال«
 تا» قال : من تَكهّن او تُكهّن له فقد برئ من دين محمد صلي اهللا عليه و اله وسلم السالمعليهن ابي عبداهللا بصير ع

البته در نسخه بدل » قال قلت فالقيافه«قيافه چطور؟  كه كندمي سؤال ابو بصيراز كهانت بود بعد  سؤالاينجاي روايت 
ها بروي و دوست ندارم كه به سمت آن» هُمْ يمَا أُحِبُّ َأْن تَأْتِ« كهيد فرماميحضرت  ،شودميفالقافه است كه جمع قائف 

فقال القيافه فضلة من النبوة ذهبت في  اال كان قليال ما يقولون ئاً يشما يقولون «و قيل  مراجعه به قافه و قيافه بكني
ست كه بشود به آن اعتماد و اعتنا اصلي دارد اين قيافه، منتهي كامل ني فرمايد يك، حضرت مي»الناس حين بعث النبي

 كرد اين يك روايتي است كه در اينجا آمده است كه استشهاد به اين روايت شده است براي اينكه اين كار حرام است.

 ضعف سندي روايت بطائني
سند  سند آمده است هر چند كه بقيه در ايناين روايت از نظر سند ضعيف است براي اينكه علي بن ابي حمزه بطائني 
. شودميكه اين موجب ضعف سند  كندميدرست است ولي در اينجا ابن ابي عمير از علي بن ابي حمزه بطائني نقل 

درباره علي بن ابي حمزه بطائني پيش از اين سه قول را گفتيم و نتيجه آن عدم امكان تمسك به روايات علي بن ابي 
آن اشاره كرديم و توضيح آن از اين قرار بود كه بعضي روايات حمزه بطائني است طبق شرحي كه چند بار تا كنون به 

 وقفقبل از  آنچهدهند بين ، بعضي هم تفصيل ميدانندنميمعتبر  مطلقاًدانند، بعضي علي بن ابي حمزه بطائني را معتبر مي
ز وقف او بوده است و از حركت واقفيه است، اگر روايتي مربوط به قبل ا گذارانبنيانبود، چون علي بن ابي حمزه از  او

گفتيم نقل شده است، درست است و اگر مربوط به بعد از وقف وي باشد درست نيست. منتهي مي السالمعليهامام كاظم 
ما از نظر كبروي قول سوم و تفصيل را قائليم، ولي به  روازاينكه تشخيص قبل و بعد بودن يك روايت مشكل است 

شود خيص داد كه يك روايت خاص، مربوط به قبل وقف وي است يا بعد آن و لذا نميشود تشنمي غالباً لحاظ صغروي 
 به آن تمسك كرد. لذا اين روايت از نظر سندي ضعيف است.
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 مناقشه در داللت روايت بطائني
ي شناسان است منتهاز مراجعه به قيافه سؤالدر اين روايت  نكهيا نكتههست يك  نكته اينجااما از نظر داللت چند 

مراجعه نكن، اين عرفاً ظهور در اين دارد كه اين  هااينشما به  گويدميكه  چرا ،كندميبالمالزمه حرمت قيافه را استفاده 
و به اين  اندكردهمراجعه نكن و از اين نهي، يك نوع مالزمه را استفاده  هاآنشما به  گويدميكار حرام است چرا كه 

مالزم است با حرمت اين عمل آن  عرفا شناسان،امام از مراجعه به قافه و قيافه كه اين منع اندكردهروايت تمسك 
شما به آن مراجعه نكن. ممكن است كسي اين استدالل را و اين مبنا را  گويدمياشخاص؛ چون آن كار حرام بوده است 

 خواهدميار او حرام است ولي در حقيقت نه اينكه ك كندميمورد خدشه قرار بدهد و بگويد كه اين كه منع از مراجعه 
بگويد كه شما براي ترتيب اثر دادن به قول او مراجعه نكن، اگر منظور روايت را اين بگيريم كه شما نبايد براي ترتيب 

شود استشهاد كرد. بدين ترتيب اگر گفتيم كه آثار مراجعه كني، در اين صورت به اين روايت براي حرمت قيافه نمي
گوييم باشد در اين حال مي برقرارعني حرمت قيافه است و اگر اين مالزمه در مؤداي اين روايت حرمت مراجعه به م

؛ اما ممكن است كسي بگويد، اصل ايدشدهشما از مراجعه به او نهي  جهيدرنتاصل عمل آن شخص قائف حرام است و 
 خواهدميكننده داند آن مراجعهليل كه ميعمل قيافه حرام نيست منتهي در اين روايت منع از مراجعه شده است به اين د

 نيست. كار حرامحرام است و اال اگر براي ترتيب اثري نيست، اين  گويدمي، از اين حيث اثر بدهدبه نظر قائف ترتيب 
 محمد وعجل فرجهم)) آل((اللهم صل علي محمد و  

 


