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 ميبسم اهللا الرحمن الرح

 مرور نتايج بحث قيافه در دو مقام 
قواعد و ضوابط  احياناًحدس و گمان است يا  هيپاشناسي يا بر ه به كه اين قيافهشناسي بود با توجبحث در قيافه

آن بررسي شد؛ ابتدا  حكم ،اندكردهميخفيي كه وجود داشته و كساني با آن آشنا بودند و انساب را بر اساس آن تعيين 
معتبر  قوياحتمالبه هاآنتنها يكي از از منظر روايات خاصه بررسي شد كه چهار روايت در اين زمينه وارد شده بود كه 

كه قول قائف در تعيين انساب حجت نيست، اين حاصل مقام اول از منظر روايات  فرموديمبود كه آن روايت هم اين را 
خاصه بود مبني بر صحت يك روايت و اينكه علي االظهر آن يك روايت هم حكم وضعي عدم حجيت قول قائف در 

 حكم تكليفي و مسائلي از اين قبيل از ادله خاصه نبود. هاستفادو  بيش از اين امكان مقام تعيين نسب است 
به همين نتيجه رسيديم كه از لحاظ تكليفي اين كه كسي  تقريباًقواعد بود؛ طبق قواعد هم  بنا براما مقام دوم 

راي اينكه مسائل را كشف كند يا حتي آن يا بكار بگيرد ب رديفرابگآن را  كه نحواين  به باشدممارستي با اين علم داشته 
بعضي از  بنا بر احياناًمنعي ندارد بعضي ممكن است  هاايناز  كدامچيهاين را به ديگران آموزش بدهد،  و را ياد بدهد
 دارد؛ اين اباحه هااينطبق روال عادي،  االصولعليداشته باشد كه البته اين نظر محل تأمل بود ولي  همĤنديدگاه رجح

 كه ؛مترتب بشود يا اينكه در مسيري كه يك امر محرمي قرار بگيرد ايثانويهاز لحاظ تكليفي بود مگر اينكه عناوين 
 .ميكنيمالبته اين وجه را امروز بحث 

القيافه و پس مقام دوم از نگاه قواعد كلي دو بحث بود؛ يك بحث حكم تكليفي آن است كه تعلم و اعمال اين علم
حجيتش است و اينكه آيا حجيت دارد يا ندارد؟ در اين مورد  كهآنعي ندارد، يك بحث هم در حكم وضعي تعليم آن مان

و  خواهدميالقيافه يك امر ظني است و اين دليل بر حجيت القيافه و محصول كاربست آن قواعد علمهم گفتيم كه علم
 هريسر اينجا حجيت ندارد و اگر كسي بگويد مثًال امر ظني است و اين ظن د غالباً اينجا ما دليل بر حجيت نداريم. 

بر فرض هم كه باشد وجود همين  ثانياً عقالء در اينجا يك ترديدي است  هريسدر وجود  اوالً عقاليي چيزي هم هست 
ا كه اطمينان به عدم ردع داشته باشيم تا از آن، امضا را كشف بكنيم و لذ شودميروايات ولو ضعاف باشد مانع از اين 

شك در حجيت داريم كه اين بدان معني است كه دليلي بر حجيت نيست، اين هم همان چيزي است كه روايات خاصه 
گفت يعني باز نتيجه بحث در قواعد عامه و خاصه منطبق بر هم شد؛ از لحاظ حكم تكليفي روايات هم همين را مي
عمال چه تعليم اين علم، از لحاظ حكم وضعي هم آن مباح است چه تعلم چه ا گفتيمعامه هم  هقاعدخاصه تام نبود 
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، گويدميعامه  هقاعدحجت نيست (اين احتمال اقوي بود) در اين مورد هم  گفتيماظهر  بنا برمحمد بن قيس  هحيصح
 هماهنگ هستند و تخالفي ندارد. باهمحجت نيست و 

 القيافه با قاعده فراشرابطه كاربرد نتايج علم
يم هيچ روايتي نيست بر اساس قواعد كلي فقهي و اصولي كه دست ما است، اصل عدم حجيت پس اگر فرض بگير

) 28) و (نجم:36(يونس:» ئاًيشَ الْحَقِّ ِمنَ يغْني ال الظَّنَّ إِنَّ«) و 36(اسراء:» عِْلمٌ  بِهِ كلَ  سَيلَ ما تَقْفُ وَال«ظنون است كه 
كه دليل  خواهدمياين قواعد كلي مبني بر عدم حجيت ظنون كه دليل ، خروج از اندكردهكه نفي حجيت ظنون  ياادلهو 

عقالء گفتيم كه با  هريسكه در اينجا دليلي نيست، چون در مورد  خواهدميخاصي هم نداشتيم، خروج از آن، يك دليلي 
است كه آن » لحجرالولد للفراش و للعاهر ا«اي كه در باب وجود اين روايات كه در باب قائف بود و وجود آن قاعده

 توان دليلي براي ادعاي حجيت اين ظن پيدا كرد.فقهي هم مخالف اين است، نمي هقاعد
طور برند بعد از زايمان تميز كنند بچه گم شده، گاهي اينتوضيح اينكه، گاهي در اثر اينكه بچه را در بيمارستان مي

ست در آنجا ولو ممكن است ما قاعده فراش يا دليل چه كسي ا هبچو معلوم نيست كه اين  شودمياست كه بچه گم 
 القيافه استناد كرد اين اعتبارش خيلي قوي نيست.خاصي هم نداشته باشيم، ولي باز در اينكه بشود به اين علم

 القيافه در صورت قطع عمل به علم
اي اشاره كرديم حاال بايد تكمله است كه ديروز يانكتهالبته اگر هم جايي علم آور باشد اطمينان باشد يا علم باشد (

مورد قيافه در دو مورد بحث شد؛ يكي  در است طبق قواعدي كه بحث شد؟جه عرض بكنيم) اين طبق قواعد حكمش 
القيافه از القيافه بود، يكي هم بحث حكم وضعي بود در صورتي كه علمو تعليم علم حكم تكليفي نسبت به تعلم، اعمال

، يك اطمينان يا علمي را توليد كند در اين صورت بعيد القيافهعلماما اگر  ؛م حكمش گفته شدامور ظنيه باشد، اين ه
داريم يعني » الولد للفراش و للعاهر الحجر« هقاعدنيست كه قائل به تفصيلي بشويم؛ به اين تفصيل كه در آنجايي كه 

اگر زني فرزندي آورد  گويدميطور است كه شرايط الحاق ولد به زوج فراهم است؛ به اين شرح كه در باب نكاح اين
 حمل. أقل مدت 2. دخول يا انزال شده باشد 1اين فرزند با يك شرايطي ملحق به زوج اوست، آن شرايط اين است كه 

. اينكه از اكثر مدت حمل نگذشته باشد كه حاال در اكثر 3، گذشته باشد كه شش ماه أقل شهر است، هااينازدواج  از
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 اهللا معاذتالف است، براي الحاق ولد به زوج سه و يا شايد چهار شرط دارد، اگر اين شرايط باشد ولو مدت حمل اخ
 ».الولد للفراش و للعاهر الحجر« كه كنندمي حكم عمل خالف و فحشايي هم انجام داده باشد،
نع بشود از عمل به مقتضاي ، علم هم ايجاد كند شايد آن قاعده ماالقيافهعلمدر چنين مواردي گفتيم حتي اگر اين 

كه موضوع در  كندميالقيافه در اين موارد؛ البته نه از باب اينكه حجيت علم را سلب بكند، بلكه از حيث اينكه بيان علم
او به وجود باشد، » ماء«موضوع اين نيست كه بچه، از  پس ؛كندمياين حكم چيز ديگري است يعني موضوع را عوض 

 شخص» ماء«كه آن بچه از همسري كه آن شرايط در او جمع است، متولد شده باشد ولو از بلكه موضوع اين است 
اطالقي داشته باشد، اما اگر حاال » الولد للفراش و للعاهر الحجر«ديگر باشد. اين حكم در صورتي است كه ما بگوييم 

القيافه ديگر حجت است. از علم كسي در آن اطالق اشكال كند البته در آن صورت ممكن است بگوييم اين علم حاصل
البته بعيد نيست كه بگوييم علمش در اين فرض هم  و ؛اين يك بحثي است كه حاال در كتاب النكاح بايد بحث كرد

» الولد للفراش و للعاهر الحجر« هقاعدقبل عرض كرديم، اما در غير اين موردي كه  هجلساعتبار ندارد، با اين بياني كه 
ايط الحاق به اين پدر، تمام نيست؛ مثالً أقل حمل نشده يا بيش از اكثر حمل شده يا دخول و انزالي آيد، اگر شرمي

جمع نبود در مواردي از اين قبيل، اگر » الولد للفراش و للعاهر الحجر« هقاعدشرايط جريان  اگر نبوده، در اين فرض،
اطمينان و ظن متĤخم به علم باشد، در اين موارد ممكن  حالت ظني باشد، اين ظن در اينجا معتبر نيست اما اگر علم يا

آن جريان ندارد » الولد للفراش و للعاهر الحجر« هقاعدالقيافه حجت است چون اينجا است قائل بشويم كه نتيجه علم
القيافه حجت است (و البته تكميل اين بحث موكول به كتاب نكاح است اين ممكن است بگوييم كه نتيجه علم وقت

كنم خيلي نهايي نيست براي اينكه ممكن است يك وجوهي در كار باشد كه در كتاب قسمتش با ظن قوي عرض مي
 نكاح بايد آن را بيشتر مالحظه كرد).

كه يك مطلب جديدي در آن بود ضعيف  هاييآنگوييم روايت خاصه چيز جديدي در آن نبود تا اينجا مي بنابراين
گفت كه اگر هم نبود، طبق قاعده هم همين را عرض كرديم كه از لحاظ حجيت مي بود آنكه معتبر بود همان عدم

تكليفي، تعليم، تعلم و اعماِل اين علم به لحاظ وضعي، اعتباري ندارد هيچ جا، چه آنجايي كه شرايط الحاق هست و 
كه گم شده، اين حجيت  زنايي انجام شده، چه آنجايي كه شرايط الحاق نيست، چه آنجايي كه تداعي است، چه آنجايي

» الولد للفراش و للعاهر الحجر«اما اگر قطعي باشد آن وقت ال يبعد تفصيل به اينكه بگوييم در جايي كه مصداق  ؛ندارد
القيافه ممكن است بگوييم اعتبار است، اين علم اعتبار ندارد اما در غير اين موارد اين قطع و اطمينان حاصل از علم

 دارد. 
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 كننده يا قائف در ظن و اطمينان راجعهحكم تفاوت م
به او متفاوت بود، مثالً قائف خودش مطمئن است كه اين بچه، فرزند  هكنندمراجعهاگر اين قطع و ظن براي قائف يا 

اين شخص است وبر اساس قواعدي كه او خبر دارد يقين دارد كه اين بچه، فرزند آن شخص است، در آنجايي كه با 
الفتي ندارد، به اين شرح كه شرايط آن قاعده جمع نيست مثالً دخول نشده، انزال نشده، يا جاي تداعي فراش مخ هقاعد

شوند، القيافه براي او قطع حاصل شد، اما براي كساني كه از نظر او مطلع ميعلم است. در اين موارد، در اثر شدنگميا 
 است كه يك امر ظني است. شود. اين از قبيل مراجعه به نظر كارشناسقطعي پيدا نمي

اما گاهي مسئله بالعكس است كه خود قائف اطمينان و قطعي پيدا نكرده ولي آن بنده خدايي كه به وي مراجعه كرده، 
» لكل حكمه«گوييم حكمش چيست؟ مي نيا ،شودميوحي منزل است. اين هم گاهي  كندمياي است كه فكر آدم ساده

و آن شخصي كه قطع ندارد حجت  به قطع عمل كرد، برايش حجت است شودميه آن شخصي كه قطع دارد در جايي ك
؛ اين قائف و نيز شودميموارد آن متفاوت است؛ اين شخصي كه مراجعه به او  پس» لكل حكمه للقائف وللراجع« نيست؛

طع و ظن و تابع همان ق هركدامشخصي مراجع، گاهي هردو قاطع هستند گاهي يكي قطع و يكي هم ظن دارد، حكم 
 كرديم.  يزيرهيپااي است كه در بحث كلي همان قواعد عامه

 حكم تسبيب به گناه در اثر اعالم نظر قائف
و  كندميدهد و  استخراج نكته و مطلب ديگر در ذيل اين بحث اين است كه اگر اين عملي را كه قائف انجام مي

مشخص كند اين عمل گفتيم كه اشكال ندارد، حدس و گمان  كي هست و نسب را هبچبراي اينكه بگويد  كندمياِعمال 
 ديگرعبارتبه، چون كذب است پس كندميفهميده بگويد آن اشكال پيدا  آنچهاگر خالف  همĤناشكال ندارد. در مقام بي
كه قائف خودش  اي باشدندارد، اما اگر خالف آن درجه اشكال يفيتكل، ذاتًا به لحاظ القيافهعلمگفتيم اعالم كردن نتيجه 
 به آن باور دارد ابراز بكند، معلوم است كه اين كذب و حرام است. آنچهبه آن باور دارد؛ بيش از 
اي كه دنيا ، اين بچهالقاعدهعليگيرد، يعني داند كه اين اعالم نظر او در مسير يك گناه قرار مياما در جايي قائف مي

شرايط الحاق هم تمام است؛ دخول و انزال وجود دارد و أقل شهر نيست و آمده، از اين مادري كه همسر مشروع دارد و 
الولد للفراش و « هقاعدأقل حمل و اكثر هم نيست، اين شرايط براي الحاق فرزند به زوج همگي تمام است و جاي 

داند داند اينجا جاي اين قاعده است يا اينكه جاي اين قاعده هم نيست ولي مي، قائف ميحالباايناست، » للعاهر الحجر
داند كه هم مي طرف آنداند و از ، ظني است و نظر ظني او اعتباري ندارد اين را هم ميالقيافهعلم كه اين يافته او در اثر
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اصًال  هاايندست از آن حكم شرعي بردارند. گويي  اهاينكه  شودميموجب  هااينالقيافه به علم هجينتاعالم اين 
بر  خواهنديمبه آن اعتنا بكنند بلكه  خواهندنميشرعي كه مبني بر عدم اعتبار ظن قائف است،  هقاعدبه آن  خواهندنمي

نند، اين اي كه از مصاديق قاعده فراش است را تعيين بكگم شده يا مورد تشاء يا بچه هبچاين  نسب اساس نظر قائف،
 حالت حكمش چيست؟

آن ضوابطي كه در  برخالفدر پاسخ بايد گفت كه اگر خود او بخواهد بر اساس اين ظن خود، به اين نظر خود، 
حجت قرار بدهد، در اين حال اصل اين  خواهدمياينكه حجيت ندارد،  برخالفكتاب نكاح گفته شده، عمل كند و 

حرام نيست؛ اما اگر فرض بر اين است كه  همحرام  همقدمحرام است و  هدممقكه اين عمل او  چرا عملش حرام نيست؛
خود را اعالم كند كه  يشناسافهيقاين نظر  خواهدميترتيب اثر خالف ضوابط فقهي بدهد، بلكه  خواهدنميخود او 

، چون شودمياو حرام  اعالم نظر كهدهد در اين صورت بايد گفت داند ديگري اين را انجام ميديگري انجام بدهد؛ مي
 همقدماعانه بر اثم است با اين توضيح كه در ارتكاب عمل حرام از سوي يك شخص، خود شخص  هقاعداز موارد 

حرامش حرام نيست، ولي اگر اين شخص، مقدمه را براي ارتكاب حرام از سوي شخص ديگري انجام بدهد، اين مورد 
تمهيد مقدمات حرام براي  نيا اعانه را قبول داشتند، هقاعدنظر مشهور كه  از مصاديق اعانه بر اثم است كه بنا بر آن

آنچه مصداق  بلكه خود دانش و فهميدن و اعمال قواعد نيست، همان ، البته مصداق حرام در اينجا،شودميديگري، حرام 
را انجام بدهد، ولي  هااينه است كه قائف هم تصورقابلمقدمه و تمهيد براي حرام است، اعالم نظر قائف است؛ چرا كه 

گذارد عرفاًَ� بر آن اعانه صادق هست چرا كه مي هاايناين نتيجه را در اختيار  نكهيا اعالم نكند؛ در اين صورت،
آن احكام نسب از برادري و خواهري و ساير  ههمنزاع است و البته طبق قواعد شرعي  كه مورد يابچه، مثالعنوانبه

 ههمشخص ديگري؛ يعني در اينجا  هخانرود به با مشاركت قائف، اين بچه دارد مي حالباايناست،  مسائل بر آن مترتب
هم  اعمال قيافهريزد. در اين صورت است كه اعالم اين نتيجه قيافه و حتي شايد خود اين قواعد و ضوابط به هم مي

. به تعبير ديگر بايد گفت، اينكه خود قائف شودمياشكال داشته باشد و الاقل ديگر اعالمش اينجا از باب اعانه حرام 
اين را در  خواهدميخالفي انجام بدهد، اين مقدمه حرام براي فعل خودش است كه حرام نيست؛ ولي اگر  خواهدمي

اعانه بر اثم حرمت  هقاعدضوابط شرعي، الحاق نسبي انجام بدهند، اين از باب  برخالفاختيار ديگران قرار بدهد كه 
 . كندميدا پي

از سوي قائف حتمًا اعانه هست و بعيد نيست اما در ادامه بيان  نظرتوجه به اين نكته الزم است كه گفته شد كه اعالم 
اشكال دارد براي اينكه اين عمل هم در مسير آن  همآنشويم كه حتي اعمال اين قواعد و فهم  قائل شد كه بعيد نيست،
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قريبه نيست؛ بلكه مقدمات بعيده هم  همقدمانه بر اثم گفتيم كه حرمت آن محدود به چرا كه ما در اع قرارگرفتهگناه 
 اعانه حرام باشد. هقاعدهمين حكم را دارد و لذا بعيد نيست اين اعمال قواعد قيافه از سوي قائف هم از باب 

 ، صرفاً براي احتياطالقيافهعلمعمل به 
دهد اين امور را براي خودش يا براي ديگري انجام مي ههمگر قائف موضوع ديگر در ذيل بحث قيافه اين است كه ا

است، ولي نه براي اينكه آثار حرام را مترتب بكند، » الولد للفراش و للعاهر الحجر«حتي در آنجايي كه مصداق قاعده 
ال از اين انصراف بلكه فقط براي رعايت احتياط، اين شايد اشكال نداشته باشد، حتي دليل خاص هم اگر داشتيم احتم

 داشت دليل خاصي هم نداريم. 
شرايط الحاق نسب كه در كتاب  يابچه، »الولد للفراش و للعاهر الحجر« گويدميگاهي بر اساس قاعده فراش كه 

كه اين بچه مال اين شوهر است ولو زاني هم در كار بوده، در  كندمينكاح آمده را دارد؛ در اين صورت قاعده، اثبات 
كه حكم شد كه  حالدرعين، اما ازآنجاكه احتياط اشكال ندارد؛ يعني كندميال، قائف هم طبق همين ضابطه عمل اين ح

مثالً ازدواج بكند، در اين صورت اين احتياط را ملتزم  خواهدمي، ملحق به اين شخص است ولي او كه موردنظر هبچ
دارد، ، حريم را نگه ميكندميدر نتيجه، آنجايي كه ارتباطي پيدا اين زاني باشد و  هبچدهد كه شايد و احتمال مي شودمي

. چنين كندميهرحال اين در حد احتياط است نه اينكه اثر خالفي را مترتب كند، بلكه اثر احتياطي را مترتب ولي به
 حالتي شايد مانعي نداشته باشد. 

: درست گويدميمك كند، به اين صورت كه القيافه به شخص ديگري كحتي در مواردي ممكن است از طريق علم
كه آن بچه، فرزند اين شخص است، ولي در صورت ازدواج فرزندش، اگر  گويدمياست كه شرع چنين حكمي را 

 خواهدميبخواهد در مسائل سببي و نسبي و غيره احتياط بكند، يا اينكه اگر بعدًا اين بچه، مثالً امام جماعت شد يا 
القيافه رعايت احتياط كند، اين موارد حكم احتياطي اين است كه خوب است كه طبق قواعد علم مرجع تقليد بشود در

گونه اعالم نظر از سوي قائف اشكال تا موافق احتياط باشد. بديهي است كه اين كندميخاص عمل  ياوهيشيعني به 
 ندارد.

ولي نه براي اينكه  كندمي، اعالم هم كندمي يشناسافهيقدر اين بحث، فرض بر اين است كه قائف، ِاعمال قواعد 
 اين شخص نيست بلكه فقط براي رعايت احتياط؛ اين حالت قطعًا اشكالي ندارد. هبچبگويند 

شكند مثالً سمعه و آبروي اين حرمت را مي واقعاًالبته نبايد از نظر دور داشت كه اگر در جايي اين رعايت احتياط، 
 يست كه اين صورت هم اشكال دارد.، شكي نكندميشخص را خراب 
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 حكم تكسب به قيافه
و مزدش چطور است؟ اين بحث از اين  اجرمطلب ديگر در ذيل اين بحث اين است كه خود اين عمل، به لحاظ 

تا اآلن گفتيم جايش اينجا نيست منتها چون در حال  آنچه ههم و إالآيد حيث است كه در بحث مكاسب محرمه مي
ها آمده در مكاسب محرمه ها نداشته اين بحثاست كه جاي مناسبي براي بحث ايگونهبهاحث در فقه حاضر، تنظيم مب

با اينجا ارتباط  آنچههرحال به و اال اگر تنظيم مباحث فقه بازسازي شود، اين بحث بايد در جاي ديگري بحث شود.
 كمش چيست؟و مزد براي كسي كه كارش قيافه است، ح اجردارد، همين مطلب است كه 

در اين خصوص بحث خاصي ندارد؛ اگر اين عمل قيافه، عمل حرامي است و مصداق هر مورد از موارد قبلي كه 
گيرد، در اين حال مزد گرفتنش هم حرام است اما اگر اين عمل حرام نيست؛ به اين صورت كه گفتيم حرام است قرار مي

احتياط كند يا در جايي است كه قطع  خواهدميكند يا فقط  را مترتب يشناسافهيقآثار  خواهدنميجايي است كه 
 آورد و آثارش، آثار معتبري است، بديهي است كه در اين موارد، مزد گرفتن مانعي ندارد.مي

پس حكم مزد گرفتن قائف مترتب بر همان فروض قبلي است؛ هر جا قائل شديم كه شارع منفعت آن عمل را الغاء 
بر آن حرام است اما در طرف مقابل، هر جا كه امر جايزي  اجرو اعطاي  اجرمحرمه دارد؛ أخذ  كرده و اين عمل، منفعت

بود و مباح يا راجح بود، در اين صورت اخذ اجرت مانعي ندارد؛ يعني موارد آن طبق همان تفصيالت و فروعي است كه 
ن باطل است و معامله كه باطل شد أخذ داشت، معامله آ يهامحرمعرض كرديم؛ وقتي چيزي حرام بود و منفعت  قبالً
چرا كه با پول  كندميو مزد هم از باب اينكه اعانه بر اثم است، حرمت پيدا  اجر اعطاءحرام است؛ در اين حال،  اجر

 دهد. دادن او، شخص قائف اين گناه را انجام مي

 مرور چارچوب مباحث در قيافه
بحث شد؛ ابتدا براي قيافه، مقدماتي عرض كرديم و گفتيم دو مقام  هم ترتيباينبهاينجا عرض كرديم كه  آنچهكل 

داريم؛ يكي از نگاه روايات خاصه و ديگري از جايگاه قواعد عامه؛ در هر كدام از اين دو مقام هم يك بحث در حكم 
ديد، اين كل اين چند فرعي كه مترتب بر آن شد بيان گر هم ناتكليفي آن بود و يك بحث هم در حكم وضعي و در پاي

 بحثي بود كه ما پشت سر گذاشتيم.  هچوبچهار 
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 اعمال قواعد علمي براي تعيين انساب
ازآنجاكه بحث در خصوص تعيين انساب بود، به تناسب آن، بحث ديگري غير از اين بحث قيافه در اينجا مطرح 

آن  امروزيبه معناي » علمي« در اين عبارت». اعمال قواعد علمي براي تعيين انساب«است و آن عبارت است از 
علوم غريبه بوده كه مبتني بر  احياناًاست، نه علومي از قبيل قيافه و غيره كه ملحق به حدس و ظنون حدسي و  موردنظر

شناسي نه به معناي و آن قيافه شودمي. در اينجا بحث ديگري مطرح شودميو غيره  طلسماتقواعد خفي مثل 
علمي ديگر؛ خواه اينكه اين قبيل علوم يا  هايروششناسي و كشف انساب از طريق قيافه حدسيات يا علوم غريبه بلكه

و خواه  كندميروحي و شخصيتي را بررسي  هايويژگيگيرد به لحاظ اينكه علوم انساني و اجتماعي قرار مي هحوزدر 
چرا كه مبتني بر  رديگيمست قرار علوم طبيعي ا هحوزكه مربوط به  ييهاشناختاينكه در رديف علوم طبيعي و آن 

 هاآنكه در  ييهادانشخواه اينكه از قبيل  و ؛يا مباحث ژنتيك و از اين قبيل است ايانديآزمايش خون يا آزمايش 
 .كنندمي، قضاوتي كنندمياز طريق تحليلي كه روي دست يا چشم فرد 

 شدهاعالمني علمي كه بين االذهاني است و روش حال اگر كسي بخواهد از اين امور علمي به معناي امروزي، يع
تواند اين روش عقاليي علمي را اعمال كند و ياد بگيرد، اگر كسي هم كه اين مسير را طي كند، مي يهركسدارد و 

، انساب را تعيين  كند، اين حكمش هااينشناختي يا پزشكي و ژنتيكي و امثال روان يهايبررسبخواهد از طريق 
نداريم، بايد ببينيم كه طبق قواعد عامه، اصل اين كار جايز  فعالًاي جا ديگر هيچ دليل خاص و روايت خاصهچيست؟ اين

 چطور است؟ هاايناست يا جايز نيست و از نظر تكليفي و وضعي، اعتبار و حجيت 
ا در حدي كه چند مطلب اساسي وجود دارد كه بايد در جاي ديگري به آن پرداخت ام نكهيباوجودادر اين خصوص 

 است؛  مالحظهقابلتوجه كرد چند مطلب  شودمياينجا 
يا ظني است يا اينكه حالت  رسدينمسه حالت دارد يا احتمالي است كه در حد ظنون هم  هاروشيكي اينكه اين 

در اين ولي نه در حدي كه به ظن هم برسد  كندمياطمينان و قطع دارد؛ در آن حاالت احتمالي كه احتمالي را طرح 
اما حالت  ؛تواند هيچ كجا مبناي تعيين انساب قرار بگيردنسب حجيت ندارد و اعتباري به آن نيست و نمي موارد تعيين

 از نظر كارشناسي حجت است يا حجت نيست؟  درواقعدوم كه ظني است بايد ببينيم اين ظن 

است كه اگر مقابل آن » الولد للفراش«ده ؛ يكي آنجايي كه مقابل قاعشودميدر اين حال، اين فرض، خود دو قسم 
اصًال براي همين قبيل موارد وارد شده » الولد للفراش وللعاهر الحجر« هقاعدباشد اين حالت حتمًا اعتبار ندارد چون اين 
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 ، اما اگر در مقابل قاعده فراش نيست و حالت قطعي است، اين فروض در جلسه فرداكندميرا از اعتبار ساقط  هاآنو 
 انشاء اهللا بحث خواهد شد.

 
 و صل اهللا علي محمد و آله الطاهرين                                               

 


