تقریرات درس خارج اصول

س ّ مح ّ
ّ
ی
س
ط
ط
حضرت آیت اهّلل ید مدرضا مدر ی با با ی زیدی

دامت ربکاهت

دورهیدومـسالنهمـسالحتصییل29ـ 29

جلسه  14ـ سهشنبه 94/9/82
ّوِی آًچِ تا تِ حال روش شذ هشتَط تِ حالتی تَد وِ دٍ عشف لضیِ اص حیث احتوال ٍ هحتول
هساٍی تاشٌذ؛ یؼٌی هثالً هىلّف  ٪05احتوال هیدّذ وِ لسن تش تشن سفش یاد وشدُ است ٍ  ٪05احتوال
هیدّذ وِ لسن تش اًجام سفش تَدُ استّ ،وچٌیي اّوّیت سفش (ػلی فشع ٍجَب) تا اّوّیت تشن سفش
(ػلی فشع حشهت) هساٍی ّستٌذ.
عثیؼی است ایي سؤال هغشح شَد وِ اگش ششایظ فَق تغییش وٌذ ٍ احتوال دس یه عشف الَیٰ تاشذ یا
هحتول دس یه عشف اّن تاشذٍ ،ظیفِ چِ خَاّذ تَد؟
بررسی صورت قوّت احتمال در یک طرف
فشع وٌیذ هىلّفی هی داًذ وِ لسن تش سفش یاد وشدُ است (فؼالً اٍ تشواً) ٍ گواى داسد وِ لسن تِ فؼل
سفش تؼلّك گشفتِ ،هثالً  ٪05احتوال هیدّذ وِ تایذ تِ سفش تشٍد ٍ تٌْا  ٪05احتوال هیدّذ وِ لسن تش تشن
سفش تَدُ است.
تٌاتش هثٌای هختاس یؼٌی هسله حكّ الغاػة عثیؼی است وِ تشائت ػملی دس عشفیي جشیاى ًذاسد .اهّا اص
جْت جشیاى تشائت ششػیِ سٍشي است وِ ادلِّی تشائت شاهل عشف هشجَح هیشَد ،ووا ایٌىِ عشف
ساجح ًیض تِ ًظش ها هشوَل ادلِّی تشائت است؛ صیشا ًْایت آى است وِ هىلّف  ٪05احتوال هیدّذ وِ سفش
تش اٍ ٍاجة تاشذ ٍ ایي هاًغ جشیاى تشائت ًیست ٍ ّواىگًَِ وِ دس شثِْی تذٍیِی هظًٌَِ تشائت جاسی
هیتاشذ دس ها ًحي فیِ ًیض تشائت جاسی است.
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ػلن اجوالی هَجَد ًیض ًویتَاًذ هٌجّض عشف ساجح تاشذ؛ صیشا ػلن اجوالی تِ جاهغِ عشفیي تؼلّك داسد
(احذّوا) ًِ تیشتش ،تٌاتشایي دس طَستی وِ احتوال دس یه عشف الَیٰ تاشذ ّیچ تأثیشی دس جشیاى تشائت
دس دٍ عشف ٍجَد ًذاسد ٍ ػلن تِ جاهغ ًیض ًویتَاًذ هَجة احتیاط ًسثت تِ عشف الَیٰ تاشذ.
اهّا اگش وسی لائل شَد وِ تشائت ششػی دس ّیچ یه اص دٍ عشف جاسی ًویشَد ٍ لاػذُی لثح ػماب
تال تیاى سا ًیض هٌىش شَد ،الهحالِ ّواىگًَِ وِ اطل احتوال تشای اٍ هٌجّض است لَّت احتوال ًیض تشای اٍ
هٌجّض خَاّذ تَد؛ تِ دلیل آًىِ دست اٍ اص تشائت ػملیِ ٍ ششػیِ خالی است ٍ هسله حكّ الغاػة تیاى
هیوٌذ تا هؼزّس ششػی ٍجَد ًذاش تِ تاشذ هؤهٌّی تشای هىلّف دس اًجام ػول ٍجَد ًذاسد ٍ اگش فیالَالغ
حىوی ٍجَد داشتِ تاشذ هستحك ػمَتت خَاّذ تَد .وسی وِ احتوال هیدّذ ٍجَب سفش تش ػْذُی
اٍست ٍ ایي احتوال اص احتوال حشهت لَیتش است ایي شخض تایذ احتیاط وٌذ ٍ جاًة احتوال لَیتش سا
اخز وٌذ.
حال اگش وسی لاػذُ ی لثح ػماب تالتیاى سا پزیشفتِ تاشذ تاص لَّت احتوال تأثیشی ًخَاّذ داشت؛ صیشا
لَّت احتوال تِ هؼٌای ظيّ تیشتش است ٍ ظيّ تیشتش ػلی الفشع ،تیاى ًخَاّذ تَد؛ تِ خاعش آًىِ تیاى یؼٌی
ٍجَد لغغ یا اعویٌاى یا آًچِ وِ دس لَُّی آ ًْا است ٍلی ظيّ ًِ ػمالً حجّت است ٍ ًِ ششػاً .تٌاتشایي لثح
ػماب تال تیاى دس عشف احتوال اّن ًیض جاسی است حتی تٌاتش هسله هشحَم ػشالی وِ لائل است ػلن
اجوالی ػلت تاهِّ ی تٌجّض است؛ تِ دلیل آًىِ ػلّیت آى تشای تٌجّض تِ همذاس هؼلَمِ آى است ٍ ػلن اجوالی
حاطل شذُ دس ها ًحي فیِ ،تِ جاهغ تیي فؼل ٍ تشن تؼلّك داسد ٍ ها ًسثت تِ یه عشف توا َّ ،لاػذُی
لثح تال تیاى سا جاسی هیوٌین ،تٌاتشایي هاًؼی اص جشیاى لاػذُی لثح تال تیاى ٍجَد ًذاسد.
بررسی صورت قوّت محتمل در یک طرف
طَست دیگش آى است وِ اهش دائش تیي هحزٍسیي است ٍ احتوال ّش یه اص عشفیي هساٍی است ٍلی
هحتوَل یه عشف لَیتش اص دیگشی است .فشع وٌیذ هىلّفی لسن تِ سفش دس سِشٌثِی خاطّی یاد وشدُ
است (فؼالً أٍ تشواً) ٍلی اگش ایي لسن هشتَط تِ اًجام سفش تاشذ اّوّیت تیشتشی داسد ٍ اگش لسن هتؼلّك تِ
تشن سفش تاشذ دسجِی اّویت آى ووتش است ،آیا دس چٌیي جایی تاص هی تَاى دس عشفیي تشائت جاسی وشد
یا ایٌىِ ها ًحي فیِ هاًٌذ دٍساى اهش تیي تؼییي ٍ تخییش است ٍ لزا تایذ جاًة هحتول االّوّیة سا اخز وشد؟
تِ ًظش ها دس ّش یه اص دٍ عشف ،تشائت جاسی است ٍلَ هحتولِ یه عشف الَیٰ تاشذّ ،واىعَس وِ
دس شثِْی تذٍیِای وِ هحتوَل آى لَی است تشائت جاسی هیشَد .ػلن تِ جاهغ ًیض دس ها ًحي فیِ تأثیشی
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ًذاسد.
اهّا اگش وسی تشائت ششػی سا دس عشفیي جاسی ًذاًست ٍ تشائت ػملی سا ًیض ًپزیشفت ،شىّی ًیست وِ
لَّت هحتول هَجة احتیاط ػملی هیشَد؛ یؼٌی تِ حىن ػمل تایذ احتیاط شَد.
اگش وسی لائذُ ی لثح ػماب تال تیاى سا پزیشفت ،ایي لاػذُ دس طَست لَّت هحتول یىی اص عشفیي
ّوچٌاى جاسی است؛ صیشا لَّت هحتول ،تیاى هحسَب ًخَاّذ شذ.
مبنای آخوند

در طرفِ محتمل االهمیّة

هشحَم آخًَذ هؼتمذًذ تا ٍجَد پزیشش جشیاى تشائت ششػیِ دس دٍساى تیي هحزٍسیي ،اگش هحتول دس
یه عشف داسای اّویت تیشتش تاشذ ّواًٌذ دٍساى اهش تیي تؼییي ٍ تخییش است ٍ تایذ دس عشفِ داسای لَّت
هحتول ،احتیاط ًوَد.
توضیح بیشتر کالم آخوند

اتتذا هٌاسة است دٍساى اهش تیي تؼییي ٍ تخییش ،تثییي شَد .دٍساى اهش تیي تؼییي ٍ تخییش اًَاػی داسد،
اهّا آًچِ تِ ًظش هیسسذ دس ایٌجا هَسد ًظش هشحَم آخًَذ تَدُ است یىی اص دٍ لسن است:
1ـ دس همام اهتثال ٍ سمَط تىلیف گاّی اهش دائش تیي فشدی هؼیٌّاً ٍ یا ّواى فشد ٍ سایش افشاد هخیّشاً
هی شَد .فشضاً وسی وِ ػوذاً دس هاُ هثاسن سهضاى افغاس وشدُ است احتوال داسد وفّاسُی اٍ خظَص ػتك
سلثِ تاشذ یا ػتك سلثِ ،اعؼام ستّیي هسىیي یا طَم ستّیي یَمّ ،ش وذام سا اًجام دّذ وافی است .تلی دس
فشع اٍّل اگش ًتَاًست ػتك سلثِ وٌذ ًَتت تِ اعؼام ستّیي هسىیي یا طَم ستّیي یَم هیسسذ .تٌاتشایي
دٍساى اهش تیي تؼییي ٍ تخییش خَاّذ تَد؛ یؼٌی احتوال هیسٍد خظَص ػتك سلثِ تش اٍ ٍاجة تاشذ ٍ
احتوال ًیض دادُ هیشَد وِ وفّاسُ ی اٍ یىی اص سِ اهش تاشذ .هشَْس دس ایٌجا لائل تِ احتیاط ّستٌذ؛ یؼٌی
وفّ اسُ سا دس لالة ػتك سلثِ اًجام دّذ؛ صیشا لغؼاً وفّاسُای تش رهِّی اٍ آهذُ است ٍ شه داسد تا اعؼام ستّیي
هسىیي یا طَم ستیي یَم ٍظیفِاش سالظ هیشَد یا خیش ،اشتغ ال یمیٌی تشائت یمیٌی الصم داسد ٍ ًویتَاًذ
تِ یىی اص ایي دٍ اوتفا وٌذ ،دس حالی وِ اگش ػتك سلثِ اًجام دّذ لغؼاً رهِّی اٍ تشیء خَاّذ تَد.
هثال دیگش ایي فشع هیتَاًذ لضیِی تملیذ تاشذ؛ تِ ایي طَست وِ آیا هىلّف تایذ هتؼیٌّاً اص اػلن تملیذ
وٌذ یا ایٌىِ هیتَاى اص اػلن ٍ یا اػلن پس اص اٍ ٍ دیگش هجتْذیي تملیذ وشد .دس حمیمت اهش دائش تیي تؼییي
ٍ تخییش است.
0ـ فشد دیگش اص دٍساى اهش تیي تؼییي ٍ تخییش ،آى است وِ گاّی فشد دس ششایغی لشاس هیگیشد وِ دٍ
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تىلیف هتَجِّ اٍ هیشَد ٍ ّش دٍ تىلیف داسای هالن ّستٌذ اهّا ایي هىلّف داسای لذستی ًیست تا ّش دٍ
تىلیف سا اهتثال وٌذ ،الهحالِ تایذ یىی سا اًتخاب وٌذٍ ،لی هوىي است یىی داسای احتوال اّوّیت تیشتش ٍ
یا لغؼی األّوّیة تاشذ.
فشع وٌیذ فشدی هشاّذُ هیوٌذ دٍ هؤهي دس حال غشق شذى ّستٌذٍ .ظیفِی اطلیً ،جات ّش دٍ
هؤهي است صیشا شاسع ساضی تِ ّالوت ّیچیه ًیست ،اهّا ایي هىلّف لذست تش ًجات ّش دٍ ًذاسد .اگش ّش
دٍ هساٍی تاشٌذ ایي هىلّف هخیّش تِ ًجات یىی اص دٍ هؤهي است اهّا اگش یىی اص آى دٍ پیاهثشی اص پیاهثشاى
الْی تَد یا وسی تَد وِ دس ًظش شاسع داسای اّوّیت است ،هىلّف تایذ اٍ سا اًتخاب وٌذ ٍ حتی اگش یىی اص
آى دٍ داسای احتوال اّوّیت تاشذ تاص ّن دس آًجا گفتِ هیشَد تایذ هحتول األّوّیة اتیاى شَد ٍ هْن سّا
شَد .دس حمیمت آًجا ًیض هظذالی اص هظادیك دٍساى اهش تیي تؼییي ٍ تخییش است؛ صیشا احتوال هیدّذ ّش
وذام سا وِ ًجات دّذ وافی است ٍ احتوال ًیض هیسٍد وِ ٍظیفِی اٍ تِ طَست هؼیّيً ،جات هحتول
األّوّیة تاشذ ،تٌاتشایي تایذ احتیاط وٌذ.
هشحَم آخًَذ ها ًحي فیِ سا تِ طَست دٍم تشثیِ وشدُاًذ ٍ فشهَدُاًذ ٍلتی یه عشف احتواالً داسای
لَّت هالن تاشذ هاًٌذ دٍ تىلیف هتضاحن است وِ یه عشف آى هحتول األّوّیة است ٍ ػمل هیگَیذ هؼیٌّاً
تایذ هحتول األّوّیة آٍسدُ شَد.
ظاّش تَضیح وفایة آى است وِ ایي سخي اص هشحَم آخًَذ هشتَط تِ هَسدی است وِ یه عشف داسای
هحتول الَیٰ است ٍ لؼلّ دس طَست لَّت احتوال دس یه عشف ،هشحَم آخًَذ چٌیي هغلثی سا لائل
ًثاشٌذ.
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