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

  مباحث گذشته: خالصه
حث از بداده شد. سپس وارد  حيتوض يعقالئ تيحجّ  يقطع شروع شده و معنا يعقالئ تيدر جلسه قبل بحث از حجّ

  .جلسه ادامه آن بحث داده خواهد شد نيشده، و در ا هيعقالئ تيحجّ يبررس

  قطع يعقالئ تيمنجّز

قطع منجّز باشد. به عنوان  رسديمخالفت شود، به نظر م فيشده و با آن تكل دايقطع پ هيعقالئ فياز تكال يفيبه تكل اگر

 يمورد در نزد عقالء مجازات و نيقطع داشته باشد استفاده از مواد مخدر ممنوع است، و از آن استفاده كند، در ا ديمثال اگر ز

موارد، خوِد  نيدر ا رسدي. امّا به نظر مستين يمقطوع نزد عقالء منجَّز است، شكّ فينكه تكليدر ا گري. به عبارت دستين حيقب

 ياحتمال منجّز است و عقوبت و نيتمال هم بدهد كه مصرف موارد مخدّر ممنوع است، ااح دياگر ز يحت رايز ست؛يقطع منجّز ن

 ديدر مخالفت آن وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر ز يمنجّز است مگر مجوّز و عذر هيعقالئ يفعل في. هر تكلستين حيقب

قول ناظم حّجت  راياست؛ ز حيقب يمورد مجازات و نياست، در ا ليگفته مدرسه تعط يناظم به و نكهيا ليبه مدرسه نرود به دل

  موارد قول ناظم معذّر است. ني. در ا١دروغ گفته باشد اياست هرچند اشتباه كرده و 

وجود دارد. به عنوان  زيبلكه بدون احتمال هم تنج ست،ياحتمال هم منجّز ن يو حت ست؛يموارد، قطع منجّز ن نيدر ا نيبنابرا

در حجج  جهي. در نت٢ستين حيقب يمنجّز بوده و مجازات و فيو عبور كند، تكل دهيه چراغ قرمز را سبز دبه اشتبا ديمثال اگر ز

در  گريعذر وجود داشته باشد. به عبارت د ديبا ،يفعل فيمخالفت تكل يمنجّز است. برا وضوع،م تيبه فعل فيهر تكل يعقالئ

  .ستيبه منجّز ن يازيدائره عقالء، ن

                                                             
 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.

 اطالع است. ياز آن ب ديشده و ز بيقانون تازه تصو نكهيمانند ا شود؛ياز افراد جهل، عذر محسوب م ياالبته پاره. ٢
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  قطع در دائره انسان و خداوند يعقالئ تيدوم: حجّ مقام

ا در مورد رفتار انسان و خداوند، در دو مورد به طور مستقلّ بحث خواهد شد: ابتد نيقطع ب يعقالئ تيبحث از حجّ  در

  انسان در مقابل خداوند؛ و سپس در مورد رفتار خداوند در مقابل انسان؛

نزد عقالء، اطاعت خداوند واجب است؟ به نظر  ايل مطرح است كه آسوا ني. در مورد رفتار انسان در مقابل خداوند االف

خودشان است. البته  يفقط در مورد نظام اجتماع هياعتبارات عقالئ رايندارند، ز يعقالء در مورد اطاعت خداوند نظر رسديم

و هم  يه هم حرمت عقالئو سرقت ك يامور كه نزد عقالء ممنوع است، توسط شارع هم حرام شود، مانند دزد يممكن است برخ

انسان ندارند) خارج  يخلل در نظام اجتماع ايبا حفظ  يمانند نماز و روزه (كه ارتباط گريامور د يدارند. امّا برخ يحرمت شرع

با حفظ و  يارتباط» اطاعت يبما ه«اطاعت  رايز ست،ين حيقب اياز اعتبار عقالء است. پس اطاعت خداوند در نزد عقالء حَسن 

  ندارد. يبه نظام اجتماعاخالل 

 حيقب اياست  حيقب امتيدر ق يعقوبت اله ايكه آ شوديسوال مطرح م نيا زي. در مورد رفتار خداوند در مقابل انسان نب

» بما هم عقالء«عقالء  نيندارد. بنابرا يويبلكه با امور دن يبا نظام اجتماع يدر آخرت، ارتباط يعقوبت اله رسديبه نظر م ست؟ين

  است. هيرفتار خداوند در مقابل انسان هم خارج از اعتبارات عقالئ پسندارند.  يمورد هم نظر نيدر ا

  : عمل عقالء به قطعنكته

 يو حت كنند،يبر طبق قطع عمل م شهيتذكر داده شود. عقالء هم يااست نكته ازيقطع، ن يعقالئ تيبحث از حجّ  يانتها در

. به كننديدر امور اهمّ به احتمال هم عمل م نكهيور هامّه بر ظنّ هم عمل كرده، و باالتر ا. بلكه در امكننديهم عمل م نانيبه اطم

. ستين يدي. به هر حال در عمل عقالء به قطع، تردزننديظرف باشد، لب به آن نم كيسمّ در  ودعنوان مثال اگر احتمال وج

حجّت است؟ قطع » بما هو قطع«نزد عقالء قطع  ايآ يعنيعقالء است.  نيقطع، در احتجاج به قطع در ب هيعقالئ تيبحث از حجّ 

  .ستيعقالء معذّر و منجّز ن نيدر ب

  قطع يعقالئ تي: عدم حجّيبندجمع

منجِّز  ايخودِ قطع در نزد عقالء معذِّر  يعنيندارد.  هيعقالئ تيكه خودِ قطع حجّ ديآيبه دست م جهينت نيمباحث گذشته ا از

  .ستين

و » خودِ قطع«نه  ،يدر قطع شخص رسدي. به نظر مشوديم »ينوع«و  »يشخص«به  مينطور كه گفته شد قطع تقسهما امّا

در نزد عقالء حجّت است. به » سبب قطع«امّا  ست،يحجّت ن» خودِ قطع«هرچند  يو در قطع نوع ست؛يحجّت ن» سبب قطع«نه 
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 نيكه در ا رسند،ياز قرائن نوع مردم به قطع م يااز مجموعه ايكه حجّت است.  شود،يم دايعنوان مثال از خبر پنج نفر به قطع پ

  .هم معذّر و هم منجّز است» سبب قطع«موارد 

 


