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  )قطع يرفع تيحجّ / قطع( حجج و امارات موضوع:

  مباحث گذشته: خالصه
 نيدر ب رايهم ندارد، ز هيعقالئ تيقطع بحث شد. گفته شد نفسِ قطع حجّ هيو عقالئ هيعقل تيدر جلسات قبل در مورد حجّ

نزد عقالء منجّز است مگر  يفيهر تكل رايز ستيبلكه سبب قطع ممكن است معذّر باشد؛ و قطع منجّز هم ن ستيعقالء قطع معذّر ن

  .باشد نيدر ب يعذر

  قطع هيعرف تيحجّ 

) قطع حجّت است؟ قبل از يعقالئ اي ي(نه عقل يبر اساس حُسن و قبح عرف اياست كه آ نيقطع ا هيعرف تياز حجّ مراد

و حُسن  ؛ي. به طور اجمال حُسن و قبح سه قسم است: حُسن و قبح عقلشوديداده م حيتوض يعرف ورود به بحث حسن و قبح

  ؛يو حُسن و قبح عرف ؛يو قبح عقالئ

هستند مانند  يدو امر واقع ياست كه حسن و قبح عقل نيدر ا »يحُسن و قبح عقل«با  »يحُسن و قبح عرف« تفاوت

و  »تيملك«هستند مانند  ياز امور اعتبار يهستند؛ امّا حسن و قبح عرف ير واقعكه از امو» تالزم«و  »ةاستحال«و  »تيّعل«

  هستند. يكه از امور اعتبار »تيزوج«

  هستند، امّا سه تفاوت دارند: يهر دو از امور اعتبار »يحُسن و قبح عقالئ«و  »يحُسن و قبح عرف« هرچند

. پس شوديم يحفظ نظام است. اگر منشأ حُسن و قبح حفظ نظام نباشد، عرف شهيهم ي. منشأ حسن و قبح عقالئالف

  تفاوت اول در منشأ اعتبار عقالء است.

 يعنيمؤثِّر است.  يندارد، امّا در حُسن و قبح عرف يريتأث يو مانند آنها در حُسن و قبح عقالئ انتي. زمان و مكان و دب

وجود دارد، مربوط به حُسن و قبح  يحُسن و قبح نيچن ن،يمسلم نيدر ب اياصّ و در آن مكان خ اي ندهيدر آ اي ميدر قد نكهيا

 يهاممكن است به لحاظ مصداق در عرف زين ياست. البته حُسن و قبح عقالئ يقبح عرف وبلكه مربوط به حُسن  ستين يعقالئ
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 يدر گذشته ممدّ نظام اجتماع يمثال برده دارموضوع است. به عنوان  رييكند، امّا علّت آن، تغ رييمختلف تغ يهازمان ايمختلف 

 گريعوض نشده بلكه موضوع عوض شده است. مثال د ءعقال رهياست. پس س يبوده، امّا امروزه موجب اخالل به نظام اجتماع

  نخواهد بود. حينباشد، قب يكه دروغ مخلّ به نظام اجتماع ديايب ياگر زمان نكهيا

اعمّ بوده و  يهاست، امّا حُسن و قبح عرفانسان در قبال سائر انسان ياريفقط در دائره فعل اخت ي. حُسن و قبح عقالئج

 ت،يمعص ني. به عنوان مثال در عرف مسلمشوديم زيدر دائره رفتار خداوند در مقابل انسان، و رفتار انسان در مقابل خداوند ن

مطلب  نيكه به خداوند اعتقاد ندارند، ا يكسان يحت يعنياست ( حيال قبنسبت به اطف ياله ذابها عدر تمام عرف اياست؛ و  حيقب

 حيقب ايدر دن وانيح بيتعذ اياست)؛ و  يحياطفال را به جهنّم ببرد، كار قب امتيدر ق نكهيباشد ا ييرا قبول دارند كه اگر خدا

  ؛١دارد ياست، كه قبح عرف

 حياست. توض »يالئحُسن و قبح عق«از  ايو  ت،يو ترب ميبرگرفته از آداب و سنن و اعتقادات و تعل »يو قبح عرف حُسن«

در نظر  دانند،يم حيا قبر ايصغار در دن بيعرف تفطن ندارد كه خداوند خارج از دائره عقالست، لذا همانطور كه عقالء تعذ نكهيا

  .كنديم ليتمث يعنياست  يسازهيعرف در حال شب است. در واقع حيقب زيآنها توسط خداوند ن بيعرف تعذ

  قطع يعرف تيحجّ اثبات

 يفعل فيتكل فرض شود قطع به يعنيقطع در نظر عرف حجّت است؟  ايسوال مطرح است كه آ نيتوجه به مقدمه فوق ا با

(تا قطع منجّز  ستين حيقب اياست (تا قطع منجّز نباشد)، و  حينسبت به آن قب يعقوبت مول ايشده و با آن مخالفت شده، آ دايپ

  باشد)؟

  اول: در دائره انسان با انسان مقام

ه عدم آن دارد مخالفت بكه قطع  يفعل فيبا تكل ياگر كس نكهيا حي. توضستيرابطه انسان با انسان، قطع نزد عرف معذِّر ن در

طع نزد عرف معذِّر باشد سبب ق يقطع نوعباشد. اگر  ينوع اي يموارد ممكن است قطع، شخص ني. البته در استيمعذور ن د،ينما

  ).شوديب نممحسو ينه خودِ قطع و نه سبب آن، عذر عرف يعني( ستين حيمخالف، قب باشد مجازاتِ ياست؛ و اگر قطع شخص

 شود؛يمجازات م د،يمقطوع مخالفت نما يفعل في. البته اگر با تكلستيطور قطع در رابطه انسان با انسان منجّز هم ن نيهم

وجود داشته باشد (لذا در عرف جاهل مركب هم  يمگر عذر دانديرا منجّز م يفيهر تكل يعنيعرف هم مانند عقالء است  رايز

                                                             
 ياز حُسن و قبح عقالئ زيرفتار خداوند ن ورا مورد انكار آنها بوده،  يحُسن و قبح عقل رايز دانند؛يم يرفتار خداوند را بر اساس حسن و قبح عرف ،يحسن و قبح عقل نيمنكر. ١

 موضوعاً خارج است.
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نفسِ  نيبلكه به سبب عدم وجود معذِّر است. بنابرا ست،يبه سبب قطع ن زيتنج نيا ابه نفس مخالفت مستحق عقوبت است)؛ امّ

  .ستين قطع در نزد عرف، نه معذِّر و نه منجِّز

  دوم: در دائره انسان و خداوند مقام

قطع نه معذِّر و نه  يعنيرا دارد كه در رابطه انسان با انسان دارد.  يهمان نظر قاًيعرف دق زيرابطه انسان و خداوند ن در

  .نديبينم يقيحق يو موال يعرف يموال نيب يعرف تفاوت رايز باشد؛ينم فيمنجِّز تكل

  قطع يعرف تي: عدم حجّيبندجمع

و  ؛ياست نه عقل يوجوب اطاعت فطر رايز ستيمورد قبول ن ،يقطع بر اساس حسن و قبح عقل تيحجّ  نكهيا يبند جمع

خارج است؛ و بر اساس حسن و قبح  يرفتار خداوند از دائره عقالئ رايز ستيقطع حجّت ن زين يبر اساس حسن و قبح عقالئ

  .٢داندينم زمنجّ  ايعرف قطع را عذر  رايز ستيقطع حجّت ن زين يعرف

 

                                                             
  .ستيبر اساس حسن و قبح ن هيشرع تيبر اساس حُسن و قبح هستند؛ امّا حجّ ،يعرف اي يعقالئ اي يعقل تيحجّ. ٢


