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 مقدمه
» ال نأخذُ بقولِ عرّافٍ و ال قائف«ابو بصير دليلي است كه در آن آمده  هحيصحدر بحث قيافه گفتيم كه روايت 

 آن دو روايت قبلي و دو سه روايتي كه در بحث وارد شده است. برخالف

 صحيحه ابو بصيراز حكم تكليفي يا وضعي تفاده اس
گفتيم » ال نأخذ بقول عّرافٍ و ال قائف«كه اميرالمؤمنين فرمودند كه  كنندمياين روايت معتبره است و حضرت نقل 

ل هم در آن دو احتما باز» ال نأخذ«و چه  باشد» ال تأخذ« چهتعبير روايت  »ال نأخذ بقول عرّافٍ و ال قائف«كه در اين 
طور است كه ما ما اين هريسطور است هست يك احتمال اين است كه ناظر به بيان حكم تكليفي باشد كه عمل ما اين

 و احتمال دوم اين است كه ناظر به حكم وضعي باشد. دهيمنمياين اقدام را انجام  كنيمنمياخذ 
باشد شايد » ال نأخذ«ست منتها وقتي كه هم ه» ال نأخذ«بود در » ال تأخذ«همان دو احتمالي كه در آن بر فرض 

ارشاد است به اينكه اين قول حجت  يمعن بهظهورش در آن احتمال طريقيت بيشتر باشد، به معناي اينكه طريقيت در آن 
 .كنيمنميفرمايد كه ما أخذ به آن نيست، از اين جهت روايت مي

 دو احتمال در روايت به يك نتيجه بازگشت
ال «اگر بگوييم كه  رسديمبه يك نتيجه  تقريباًست كه هر يك از اين دو احتمال را ما بگيريم حاال عرض ما اين ا

فرمايد كه قول قائف به معناي ارشاد به حكم وضعي است كه روشن است اين روايت مي» نأخذ بقول عّراف و ال قائف
اين قول حجت نيست منتها  گويدميط ، بلكه فقكندنميروايت مراجعه به قائف را نفي و نهي  پس اينحجت نيست، 

در جايي كه بنا است بر اساس اين نظر و قول قائف  شودينمعدم حجيت قول يك الزمي دارد، آن الزمش اين است كه 
شود به توان خالف حكم شرعي عمل كرد، يعني ترتيب اثر شرعي نمياحكام شرعي را مترتب كنيم، در اين حال نمي

اگر » الولد للفراش و للعاهر الحجر« گويدميانجام دهد كار حرامي كرده است، وقتي كه قاعده اين داد و اگر كسي هم 
بلكه مبناي  كنمينمكسي بيايد بگويد كه نه من به اين قاعده فقهي در نسبت اين بچه به اين شخص يا آن شخص عمل 

 اين شخص است. هبچكه مثالً  گويدميمن، قول قائف است كه 
اين جايز  كه برداريمدست از حجت  خواهيممييز نيست براي اينكه با تمسك به امر غير حجتي چنين حكمي جا

 كهدرحالي، ابوتنيست شرعاً؛ چيزي كه حجيت ندارد و اعتبار ندارد آن را مبنا قرار بدهيم براي ترتيب آثار بنوت و 
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حكم تكليفي است كه به خاطر  شرع براي اين موضوع، طريق ديگري مشخص كرده است. اين حكم وضعي مستلزم
 .كندنمياين امر منع  از اما اصل اينكه مراجعه كند به قائف، شودميعدم حجيت اينجا پيدا 

را به معني حكم وضعي بدانيم اما اگر بپذيريم كه » ال نأخذ«بر اين فرض، بحث دنبال شد كه در روايت  تاكنون
است كه مفيد  ي» ال نأخذ«است يا تعبير آن » ال تأخذ«تعبير روايت  روايت، بيانگر حكم تكليفي است با اين توجيه كه

كه نبايد مراجعه كرد به قائف و أخذ  گويدميشريفه  هحيصحاين روايت  مييگويمحكم تكليفي است در اين صورت ما 
عيد نيست كه بگوييم و عمل بقول او كرد و البته اين منع از عمل به قول قائف و بر حذر داشتن از أخذ به قول قائف، ب

براي اينكه آثار ديگري  كندميبر آن مترتب كند و اال اگر كسي مراجعه  خواهدميانصراف دارد به آنجايي كه آثاري را 
 را مترتب كند ظاهرش بعيد است كه آن را هم بخواهد شمول داشته باشد. هااينغير از بحث نسبت و 

اين چيز جديدي و  درواقعو با پذيرفتن احتمال انصراف در آن، پس در احتمال دوم از احتماالت اين روايت 
انصراف دارد به آنجايي كه » حرام است ترتيب اثر بدهيد« گويدمييعني  ؛شودبر آن احتمال قبلي نمي زائديمتفاوتي و 

اِسناد بنوت شرعي وارد شده در مورد تعيين نسب و  ضوابط برخالفبر اساس قول او دست به عمل بزنيم و  خواهيممي
عمل بكنيم اين ظهورش اينجا است اما احتمال اينكه اين روايت اطالقي داشته باشد اين محل ترديد است و بعيد  ابوتو 

چيزي را از قول قائف  بخواهد كنندهمراجعهجور اطالقي داشته باشد؛ وجه بعيد بودن هم اين است كه اگر است كه اين
 موردتوجه يك احتمال، عنوان بهه مسائلي از اين قبيل بفهمد يا اينكه حرف او را راجع به تيپ شخصيتي او يا راجع ب

 باشد، هااين از ريغو  ابوتقرار دهد و به مقتضاي آن در يك مسائلي احتياط كند، حتي اگر اين مسائل از قبيل بنوت و 
 احتمالي بعيد است كه بخواهد روايت آن را بگويد. نيچن

. چرا؟ براي اينكه وقتي احتمال شودمييكي  اشنتيجهانصراف را بپذيريم با آن احتمال،  پس واضح شد كه اگر اين
يك حكم تكليفي بود در آنجايي كه با قول قائف  اشالزمهداديم كه يك حكم وضعي است، عدم حجيت را مي

حكم از قبيل  كي عدم حجيت در آن احتمال، هالزم پس عمل بكند، ابوتخالف ضوابط اسناد بنوت و  خواهدمي
منتها خود حكم  گويدمياحتمال، مستقيم دارد همين حكم تكليفي را  بنابرايناين روايت  درواقع احكام تكليفي بود.

اين دو احتمال يك نتيجه  وقتآنتكليفي هم مستلزم و متوقف بر آن حكم وضعي است اگر ما اين انصراف را بپذيريم 
اصالً نبايد به او مراجعه كرد  گويدميگيرد مي تروسيعاين دايره را دارد  وقتآنيرد اما اگر كسي انصراف را نپذ ؛دهدمي

البته به توضيحات  ميكنيمگفتيم و اآلن هم عرض  قبالً اجماالًهيچ توجهي نبايد به قول قائف كرد. اين چيزي است كه 
باشد كه بيان سيره است، معني آن اين است كه  »ال نأخذ«كنيم كه اگر تعبير روايت جديد را اضافه مي هنكتقبلي، اين 

، در اين صورت، اين بيان سيره معصوم احتمال دارد حمل بر معنايي شود كنيمنميفرمايد ما اين كار را خود حضرت مي
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اين  در كهاگر توجه شود  هرچنداين نيست  روشمانبگويد ما  خواهدميكه الزامي از آن بيرون نيايد؛ بلكه بيشتر 
شايد مفيد الزام باشد، ولي اين برداشت در حد احتمال است و  گويدميچون روايت استمرار سيره معصوم را  صورت

مانعي ندارد و لذا در اينكه روايت  كنندميمستمر آن را ترك  طور به هاآنممكن است كه مفهوم آن مكروهي باشد كه 
 جود دارد.ال نأخذ باشد، مفيد الزام باشد يك ترديدي و بنابراين كه

 

 انصراف باقدر متيقن در مقام تخاطب  رابطه
قدر متيقن اگر بخواهد موجب انصراف دليل  شودينماين كه قدر متيقن است منتها صرف قدر متيقن موجب انصراف 

ريزد. اين انصراف در جايي است كه در مقام تخاطب و محاوره، يك فضايي مي هم بهدستگاه فقه اصالً  وقتآنبشود 
اينجا و اال صرف  ميدهيمما اين را احتمال  نديبينمبرد به آن سمت اصالً در آن اطالق م باشد كه ذهن را اصًال ميحاك

 و اين در اصول هم آمده است. شودينمقدر متيقن كه مستحضريد كه موجب انصراف 

 بندي مدلول روايات قيافهجمع
جز همين عدم حجيت قول قائف در تعيين نسب. چون روايت  تا اينجا مفهوم اين روايت خاصه چيزي نبود بنابراين

نبود و  اشكاليبمعتبر نبود داللتش  هاايناول و دوم و شايد يك روايت ديگري هم باشد كه همين مضامين را دارد 
محمد بن قيس در باب  هحيصحدر اينجا وجود داشت همين روايت بود اين روايت  آنچهاعتباري هم در آن نبود 

از آن استفاده كرد، عدم حجيت قول  شودميمسلم و قطعي است كه  آنچهده از ابواب سفر بود، اين روايت هم چهار
 قول قائف را معتبر دانست و به آن ترتيب اثر داد. شودينمقائف در تعيين نسب است، يعني براي تعيين نسب 

نيست از  تفكيكقابلدن است اين عدم حجيت به معني حجت نبو» ال نأخذ بقول عرّاف و ال قائف«اگر بگوييم اين 
بعيد  ديگراين قولي كه اينجا حجت نشد  ديگراين حيث كه در يكجا حجت باشد و در جاي ديگر حجيت داشته باشد 

شود ، حجت نيست از نظر شرعي نميديگرانصرافي ندارد به اينكه بگوييم اينجا حجت نيست جاي  ديگراست اينجا 
رد در اين ترديدي نيست اين قول آن نهي اگر وجود داشته باشد يك مقداري شايد آن انصراف را مبناي عملي قرار بگي

 درست كند و حكم تكليفي مطلق درست نباشد.
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ايات اين است كه عدم حجيت امر مسلمي است يعني اين قول روازاينگرفت  شودميمسلم  آنچه درهرحالولي 
حجيت كه ندارد ما وقتي قائفي  طبعاً وقتآناز آن استفاده كرد.  شوديمقائف حجيت ندارد اين تنها چيزي است كه 

الولد للفراش و «كرديد اگر قائف نبود؛ بديهي است كه در آنجا كار مي چهاين قول او كالعدم است؛ يعني  گويدميچيزي 
 مبنا بود؛ حاال هم كه قائف قولي ايراد كرده است قول او كالعدم است.» للعاهر الحجر

مثالً هر چه راهش است اين  ستكرديد بايد ببينيد راه چيكار ميآنجا چه اي جايي كه حاال تداعي بر يك بچه در
و حجت شرعي  امارهيك  عنوان بهشرعي ندارد  هجنبشود مبناي تعيين نسب باشد يا هر چيز ديگري، يعني قائف نمي

 ايت استفاده بشود.روازايننيست اين بعيد نيست كه 

 مدلول روايات با سيره عقالءرابطه 
خاص است شايد  هاماراي نيست يك حكم وضعي است عدم حجيت يك روايات خاصه اينجا حكم تكليفي ويژه

هم عقالء آن را حجت بدانند حداقل در بعضي جاها، شارع آمده اينجا ردع كرده برخالف مثل خبر واحد كه شارع آمده 
اين قول  گويدميعقالء و نظر عقالء را تأييد و امضاء كرده اينجا ردع كرده  هريسا، تأييد كرده و امضاء كرده قول عقالء ر

از  شودميمسلّم است كه  تقريباًقائف اعتباري ندارد من در فضاي شرعي برايش حجيتي قائل نيستم اين چيزي است كه 
 روايات استفاده كرد.

فيتي در قول قائف نيست بلكه در بعضي از روايات دارد كه اين مدلول روايات الزاماً معنايش اين نيست كه هيچ كاش
 در اين قيافه بوده و از جمله علم نبوت هم بوده است. نماييواقعيك نحو كاشفيت و  گويدمي

 محدوده داللت قاعده فراش
كه اگر  گفت يك سؤالي آنجا هست» الولد للفراش و للعاهر الحجر«حتي نظر من اين است كه بايد در فقه در قاعده 

انصراف دارد از » الولد للفراش«توانيم بگوييم كه او پيدا شده است؛ حال آيا مي هنطفكسي علم دارد كه اصالً اين بچه از 
نيست بگوييم كه قاعده نسبت به اين مورد، انصراف ندارد و  ديبع بلكهتوان مدعي شد؟ اينجايي كه علم دارد يا نمي

را متوقف بر اين  ابوتو  بنوت، مسئله نسبت است بودهرا به خاطر هر مصلحتي كه  و بنوت ابوتشارع اصًال  درواقع
 شارع نكرده كه آن فرزند متكون از ماء صاحب فراش باشد ولو بچه متكون از ماء غير صاحب فراش هم هست،
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 گويدميشده، باز هم  حتي اگر اطمينان هم دارد كه اين بچه از ماء او متكون درواقعكه بچه مال او است يعني  گويدمي
 مصالح اهمي كه اينجا وجود داشته است. به خاطر» الولد للفراش«

 القيافهعلماقتضاء قواعد فقهي در يادگيري 
تواند در مقابل اين قاعده به آن عمل كرد و حتي عدم حجيتش بعيد نيست قول قائف حجيت ندارد و نمي درهرحال

موارد ديگر هم بگوييم كه اين قول اعتبار ندارد و حجيت ندارد. اين روايات  كه اطالق داشته باشد و در بحث تداعي و
يا بعيد هم نيست مطلق كه بگوييم كه  »الولد للفراش«خاصه بود كه فقط همين اندازه عدم اعتباري حاال يا در خصوص 

 .كندمينفي حجيتش 
يست؛ ببينيم در اين صورت قواعد چه حاال از اين بحث عبور كنيم و فرض بشود كه در اينجا روايات خاصه ن

 اقتضائي دارد.
؛ كندميهاي حدسي يا علوم غريبه تعيين انساب اگر ما باشيم و قاعده اوليه در باب نظر قائف و كسي كه با اين روش

آن علم  از يااستفادهببندد و  به كاربه اصل اين عمل، عمل قيافه، اينكه كسي علم را ياد بگيرد تا بعد  همراجعاصًال 
بررسي  ،)هم نيست جز يك روايت كه همان عدم اعتبار و عدم حجيت بود درواقعبشود، حال اگر اين روايات نبود (كه 

 ؟كندميكنيم كه قواعد چه اقتضاء 
و  فراگرفتنشاست اين علم  ياهيالتربدر اينجا چند مبحث است يكي خود اين علم است كه اين بيشتر بحث فقه  

كسي برود اين علم كه از علوم غريبه است و قواعد و ضوابطي مخصوص به  نكهيا حكمي دارد؟ آموزش دادنش چه
 خود دارد را ياد بگيرد، حكم آن چيست؟

اگر ما باشيم و قواعد اوليه و چيزي در اينجا وجود نداشته باشد، اينكه اين علم را (بر فرض اينكه علم باشد) منع  
 هرحال، دو حالت دارد:شناسي بهبكنيم وجهي ندارد، چرا كه قيافه

 كاشفيتي هم دارد، الجملهفيواقعاً يك علم است ضوابط و قواعدي دارد و  قيافه گاهي

 القيافه نيست.و هيچ واقعيتي، در پس اين علم هاستاينگاهي قيافه بيشتر يك نوع تخيالت و توهمات و امثال 

اين دو مالكي است كه در تعيين حكم طبق قواعد مؤثر است؛ اگر حالت دوم باشد يعني اينكه قيافه از قبيل توهمات  
 وقتآنو خياالت باشد و واقعيتي در پس آن وجود نداشته باشد؛ اگر هم باشد خيلي چيز نادري باشد، اگر اين باشد 

اص هم نيست و بعيد نيست كه از باب اينكه در ابن فرض، به معناي خ اباحههيچ رجحاني در يادگيري آن نيست و 
نيست » علم«است قائل به كراهت آن بشويم. اگر علم قيافه در حدي باشد كه  حاصليبيقيافه يك كار لهو و لعب و 
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 عدم حدآن بسيار نادر است و در  تيكاشف است و يا اينكه اگر هم واقعيتي در آن هست،» موهومات و خياالت«بيشتر 
؛ اگر اين باشد در اين صورت بايد بگوييم حكم آن حداقل اين است كه مكروه است، حاال گاهي هم با ديآيم به حساب

است و تضييع وقت  حاصلبيعناوين ثانويه ممكن است حتي حرام هم بشود ولي في حد نفسه يك كار لهو است و 
 صادق است.بر آن  شودمياست و عناويني از اين قبيل كه موجب كراهت آن 

احوال كاشفيت  ههماول يعني اينكه بگوييم نه قيافه يك علم است ولو علمي نيست كه بتوان گفت كه در  فرض براما 
نيست كه كاشفيت تام و  طورنياعلوم هم  هيبقهرحال، يك نوعي كاشفيت دارد چون در مورد داشته باشد، ولي به

 نماييحقيقترسانند و صورت موجبه جزئيه، در مواردي ما را به واقع ميهداشته باشد بلكه گاهي ب» ايصال الي الواقع«
بيايد ولو از علوم غريبه كه  به حسابيك علم  به عنوانهرحال آن حد نصاب و شرايط براي اينكه . ولي بهكنندمي

ل باشد، در اين صورت، و شرايط خاصي دارد و با آن تعاريفي كه براي خود دارد، اگر از اين قبي اي داردقواعد ويژه
تواند داشته باشد و حداكثر اين است كه يك علم از علوم كراهت نمي هجنب روازاينو  كندنميعنوان لهو بر آن صدق 

علم غريبه بودن يا علم غيرمتعارف بودن،  به عنوانغريبه است و با توجه به اينكه در علوم غريبه، اطالقي نداريم كه 
چه به نحو نهي كراهتي يا به نحو نهي حرمتي، البته منكر اين واقعيت نيستيم كه برخي مصاديق  مورد نهي قرار بگيرد؛

اين قبيل علوم در برخي موارد منع شده يا مورد منع واقع نشده و بسته به مصداق هر علم غريبه، حكم يادگيري آن 
 متفاوت است.

ه كراهت يا منع از علمي كه از علوم غريبه است و علوم كلي و اطالقي، براي حكم ب هقاعدپس با توجه به اينكه يك 
پس اين عنوان هم چيزي نيست  دانندنميبر اين علم صادق  را هم عقالء» لهو« عنوانمتعارف نيست نداريم و از سويي، 

حال  و شودميكه بتواند حكم كراهت يا حرمت از ناحيه آن عارض بشود و لذا قيافه يك علم مثل ساير علوم قلمداد 
 كه يك علم شد همانند باقي علوم؛ در باب مطلق علم دو نظر است.

 يك نظر اين است كه ما اطالقي داريم كه مطلق علم را برايش رجحان قائل است. 
 نداريم. االطالقعلييك نظر هم داريم كه نه در مطلق علوم دليلي براي رجحان  

كه اطالقي نداريم براي رجحان مطلق علوم، در هر جايي بايد هاي فقه التربيه قائل بوديم ما در يك دوره در بحث
بيشتري شد به اين نتيجه رسيديم كه نه يك اطالقي وجود دارد بر رجحان  همداقبعد كه يك  هدور در دليل خاصي ديد.

 و استحباب مطلق علم و تحصيل مطلق علم ولو غير علوم الهي.
گيري مطلق علم است كه آيا اطالق رجحان و استحباب هست يا عبيري بايد گفت، دو نظر در باب يادپس به ت

در اينجا براي تحصيل مطلق علم قائل شد مگر كسي كه بگويد  شودمينيست؟ كه ما متأخراً قائل شديم كه يك اطالقي 
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ت جور علومي كه كاشفيتش خيلي واضح نيست و حالشده است در مورد اين ادعا آن اطالقي كه در تحصيل مطلق علم،
منصرف است مخصوصاً اگر دليل ما براي اثبات اطالق، همان دليل عقل باشد كه  اين موارد از علوم غريبه دارد،

بينيد، در اين صورت حكم به رجحان يادگيري اين قبيل كه در جلد دوم فقه تربيتي و چاپ جديد مي گفتيممالصدرا 
 علوم همانند قيافه، بعيد است.

ست؛ اگر كسي گفت كه اطالقي وجود دارد در رجحان و استحباب تحصيل مطلق علم، آن علي المبنا ا بنابراين 
در اين  طبعاً؛ اما اگر گفتيم اطالقي نيست و يا انصرافي در آن ادله هست، شودمياطالق شامل مصداق مورد بحث ما 

 .ماندينمحال، رجحاني در آن باقي 

 در علم بودن قيافه تصورقابل يهافرض
 باألخره، نود درصد درصد صدنه اينكه هميشگي و  دهديمهست يك چيزي را نشان  عي كاشفيت در قيافهعرفًا نو

جمله كاشفيتي در آن هست اما نه كاشفيتي در حد هفت، هشت درصدي كه حاال اتفاقًا گاهي و در يك موردي 
تي در آن باشد و بايد گفت كه دهد بلكه يك كاشفيتي كه سي يا چهل، پنجاه، شصت درصد كاشفيتصادفي، نتيجه مي

 مالك عرفي آن اين است.
اين به لحاظ اصل اينكه علم را بخواهد كسي فرابگيرد و از اين علم وارد يادگيري بشود، في حد نفسه حكمش اين 

 شد. اباحهبه  قائل ،شودميبيشتر  درمجموع كه ؛است كه عرض شد
شناختي يا كشف از طرق مثالً آزمايش و غيره روان هجنببا  حال اگر قيافه، علم به معناي جديد را پيدا كند كه

، در اين فرض، يادگيري اين علم اشكال ندارد اگر به اين شودمييابد، در اين صورت يك علم متعارف كاشفيت مي
 رود.از اين بحث بيرون مي درآمدهشكل 

وانشناسي پيدا كرده باشد، اين فرض در بودن كاشفيتش، حدي رسيده كه فرمول روانكاوي و ر بررسيقابلاگر در 
اما اگر به حد فرمول اينجا نرسد، بيشتر يك حدس است يا يك چيزهاي غير مكشوفي  ؛بحث بعدي بررسي خواهد شد

باشد،  گونهنيا، حال اگر كاشفيت اين علم به درآوردصورت يك ضابطه و قاعده روش تحقيق علم به شودينماست كه 
دارد،  اباحهشود و اين علم را ياد بگيرد حداكثر اگر قائل به رجحان هم نشويم، طبق قواعد، حكم كسي متكفل اين علم ب

 .كندمياين فرض همين حكم را پيدا  با ،ياددادنشو  فراگرفتن طبعاً
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 القيافهاقتضاء قواعد در گزارش نتيجه علم
جايز است كه وارد اين علم و  توانديممطلب دوم در اينجا اين است كه طبق قواعد شخص قائف خودش 

 شناسي كه از علوم غيرمتعارف است،قيافه ازآنجاكه غيرمتعارف بشود و ياد بگيرد، فكر بكند، بررسي بكند، نتيجه بگيرد؛
شناسي دارد اين علم قيافه هيپااز دليل خاص، اين سخني كه شخص قائف بر  نظرقطععلوم متعارف، حال آيا با  نه
 خودش را گزارش بدهد، حكم اين رفتار چيست؟ هاييافته هجينت خواهدميو  گويدمي

 ش را گزارش كند اين چند حالت دارد؛اكشف علمي هجينتاين  خواهدميواقعيت اين است كه وقتي كه 
اين  كهدرحاليدهد گزارش مي طورقطعبهطور است كه بر اساس اين دانش وي، مسئله اين كندمييك وقت گزارش 

 .گويدمينيست كه اشكال دارد چون دارد دروغ  يبحث حالوده و قطع آور نيست. در اين علم ظني ب
اين را بيان كند براي ديگران، اين  خواهدميشناسي فهميد، حالت دوم اين است حاال كه مطالبي را در نتيجه قيافه

به آن مسئله پيدا كرد  ظن شناسي،يافهبيان اگر مطابق همان حد كشف باشد مانعي ندارد، يعني اگر بر اساس اين فرمول ق
 انيب قطعآن به همان شكل جايز است؛ اگر هم قطع پيدا كرد و به همان شكل  انيب و به همان شكل ظني هم بيان كرد،

از اين دانش خود اصطياد كرده و استكشاف كرده  درواقع آنچهاما اگر بيش از  ؛كرد، باز هم معذور است و جايز است
كه يافته او در حد يك ظن است يك احتمال بوده يا ظن بوده، ولي او  چرا ين معلوم است كه اشكال دارد،بيان بكند، ا

كلي است،  هقاعدموارد كه آدم دروغ بگويد اشتباه هست و اشكال دارد. اين يك  هيبق، اين مثل گويدمي طورقطعبهآن را 
 درواقعارائه بكند، اين اغراء به جهل است و اشكال دارد و هست  درواقع آنچه برخالفمطلبي را  خواهدمييعني وقتي 

صورت قطع  به ش راهاييافتهيا احتمال يا ظن به  كندميباور او احتمال است ولي ظن را إفاده  درجه نوعي كذب است؛
 بيان كند، اين معلوم است كه اشكال دارد.

 تا اينجا دو حكم تكليفي طبق قواعد اثبات شد:
مباح است و  درواقعآن و تعلم و استعمالش، اين موضوع  به كردنفكر  علم اين علم و ورود در آن وحكم تكليفي ت

 مباح است. طورهمين همآنتعليم 
كشفي باشد كه او  هدرجاين بايد مطابق با همان  كندميش هاييافتهكه از  ياارائهحكم دوم اين است كه نوع بيان و 

 خالف باشد، اشكال دارد چرا كه كذب است.به آن رسيده است، اگر با آن م
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 بررسي حجيت قول قائف طبق قواعد فقهي
را نسبت به خود يا ديگران بررسي كند كه حجيت  اشيشناسافهيق هاييافتهحجيت  خواهدميبند سوم اين است كه 

كشف قطعي است اين  اناً احيدارد يا نه؟ و اينكه طبق قواعد ببينيم آيا اين كشفي كه انجام شده، كشف ظني است يا 
 كاشفيت، حجيتش چطور است؟

ظنيات است، در اين حالت اصل در حكم آن، عدم حجيت  هريدااو در  هاييافتهواقعيت اين است كه اگر تا وقتي كه 
، شك در حجيت، مساوق با عدم حجيت است اين را مرحوم نائيني و آقاي خوئي اندفرمودهكه  طورهماناست، چرا كه 

تا زماني كه دليل خاص در كار نباشد، اصل، عدم حجيت است يعني اينكه بر  گان دارند. چرا كه در مبحث حجيتو بزر
بر  خواهدميحكمي از احكام شرعي را مترتب كند يا اينكه  خواهدمياش، براي يك حكم شرعي اساس اين يافته

بيايد بر  خواهدمياست  ياعقدهصباني است يا آدم مبناي قيافه، به ديگري نسبت بدهد و بگويد اين شخص مثالً، آدم ع
اش نسبت بدهد، نه اينكه صرفًا يك احتمالي بدهد، اين جايز نيست براي اينكه اين ترتيب اثر دادن به اساس اين يافته

ر اصل، عدم حجيت است و به منظو همآن، متوقف بر حجيت اين ظن است كه در القيافهعلماز  اشآمدهدستبهنتايج 
 .خواهدميحجت دانستن، دليل بر حجيت 

آن ردع  مورد درعقالست كه شارع  هريس آن ليقبممكن است كسي بگويد مثل خبر واحد، اين موضوع هم از 
چند  كهنيهماحراز عدم ردع نيست، چرا كه  امكان جايز است، اما بايد توجه داشت كه در اين موضوع، پس نكرده،

. اينجا از آن جاهايي است كه روايت غير كندميباشند، همين احتمال ردع را ايجاد  روايت در كار هست ولو ضعيف
. از سويي در اشكال به مقدمه اول اين استدالل بايد گفت كندميمعتبر هم ارزش دارد و مقدمه دوم استدالل را خراب 

موارد، آثار  ههمتني بر اين است كه در مب عقالء هريساست كه آيا چه مقدار  بحثقابلعالوه بر اينكه اين سيره را هم 
عقالء يك  هريسبر فرض هم بگوييم در  حالدرعينعقالئي بر اين قيافه مترتب كند در اين هم ترديدي وجود دارد 

الولد « هقاعد، اينجا احتمال ردعش با توجه به اين رواياتي داشتيم و با توجه به آن اندبودهحجيتي براي قيافه قائل 
آنجا كه حتمًا ردع شده در يك جايي قطعًا ردع شده در غير آن موارد احتمال ردعش چيزي » و للعاهر الحجر للفراش

 است.نيست كه بخواهد ردعش كرد و لذا در حدي نيست كه بگوييم سيره هست و ردع نيست پس امضاء شده 
اي خودش و چه براي ديگران شود قائل به حجيت قول قائف بشويم چه بربنابراين اصل عدم حجيت است و نمي

اين هم بر اساس  تواندينمچه براي خودش چه براي ديگران بخواهيم بگوييم كه بيايد آثار مترتب بكند،  كندينمفرقي 
 عرض شد. كهنيهم
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باشد، مباح است و اگر علم نباشد كراهت دارد، يعني اينكه اگر عرفًا علمي » علم« افهيقبر  اگر طبق قواعد، بنابراين
 و به لحاظ حجيت هم حجيت ندارد. شودميباشد كه حد نصاب الزم را داشته باشد مباح 

 ررسي حجيت قول قائف در صورت قطعب
قول  گويدميبعيد نيست كه حتي بر فرض قطع هم شارع » الولد للفراش و للعاهر الحجر« هقاعداگر قطع باشد در 

مالك بنوت آن  گويدميموضوع اين نيست  ديگويم بلكه قطعش حجت نيست، گويدميقائف حجت نيست، نه اينكه 
خاصي  هقاعدنيست مالكش اين است كه فراش باشد حتي قطعش هم در اينجا حجت نيست اما در غير اين موردي كه 

خاصه داريم چرا اما اگر قاعده خاصه نداريم و او قطع پيدا  هقاعدداريم بعيد نيست كه قطعش حجت باشد، آنجايي كه 
 توانديماو است آن  هبچد در زمينه ترتيب اثر همان تداعي كه گفتند يا مواردي از اين قبيل قطع پيدا كرد كه اين كر

 اين نيست هبچنه اين  گويدميآنجا اين قاعده فراش اطالق دارد حتي با فرض قطع  نهترتيب اثر بدهد ولي در موارد زنا 
و  كندميشارع در موضوع حكم تصرف  بلكه بگويد قطعت حجت نيست؛ كه كندينمو با اين حكم، تصرف در قطع وي 

 1مالك بنوت تكوّن از ماء نيست بلكه اين است كه او شوهرش باشد. گويدمي
كرد كه قطع حجت نيست موضوع چيز ديگري  شودينم تعبيراگر مخالف آثار شرعي باشد حجت نيست، از اين 

اي را بيان كرده باشد آنجا بعيد نيست ي را معين كرده باشد و قاعدهاست اما اگر از مواردي نيست كه شرع اثر
 قطعش حجت باشد.

 بندي نتايج ادله خاصه و قواعد عامهجمع
همه يكي است چون روايت خاصه كه چيزي معتبر  القاعدهعليچند بحث قبلي ما  تا اينجا مالحظه كرديد كه نتايج

نتيجه بررسي بر اساس قاعده  و اظهر همان عدم حجيت قول قائف بود، يقواحتمالبه همآننتيجه  نبود جز يك روايت،
حداقل مباح  گويدميدليلي نداشت، قاعده  همآنهم عدم حجيت است حكم تكليفي براي اينكه ياد بگيرد و استفاده كند 

                                                            
و حتي قطع اين زناكار قاطع را در حق خودش و رابطه خود با آن فرزند از  زديخينمرسد در مثل اين موارد، شارع به مخالفت با قطع قطاع بر به نظر مي -1

 كند.، منتها در عين حال در مورد تكليف ديگران (غير از زاني و زانيه و فرزند متكون از اين ارتباط) حكم به شياع و فراش ميكندينمحجيت ساقط 
 همين بحث در مورد قطع قائف هم مطرح است.



                                                                                                                             :  2678 ماره 
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 هقاعدنيست چه  حجيتي در آن هجينتاز لحاظ وضعي هم  و استتعاطي علم، مباح  نيا است. پس از لحاظ تكليفي،
 عامه اين دو تا به هم منطبق شد. هقاعدخاصه بگيريم چه 

 وصل اهللا علي محمد و آله الطاهرين
 

 
 


