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Abstract 

Recognizing criteria of aham in tazahom chapter is one of the valuable topics that have not been 

accurately identified and verified so far. In this article, attention has been paid to one of the criteria 

of preference in the recognition of aham, the origin and source of which is the consideration and 

assertions of the holy law; That is, the priorities of those who use Sharia'h texts from the 

perspective of preference. In a descriptive and analytical research, after stating the proof of the rule 

of aham and mohem( the matter which is important) the priority of determination over takheer 

(adopting either one) in possible mohem, the method of reconciling some conflicting traditions in 

determining the mohem is mentioned, and finally in the conflict between some of the rulings 

according to the verses and traditions showing preference as a definite or possible morajah 

(prioritizing reasons) of aham, the position of concrete and practical criteria such as strengthening 

the foundations of religion, paying attention to the quality of the motezahem (conflicting reason), 

confronting of the rights and getting rid of the corrupt when in doubt have been identified. Despite 

this, it is clear that in order to determine the definite or possible aham, the mind must observe all 

the criteria and their kasr and enkesars, and by considering the condition of tazahom, reach the 

definite or probable aham. 
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 های برآمده از متون شرعی در تشخیص اهموارسی اولویت
 واعظی دکتر میرزامحمد

 سطح چهار حوزه علمیه مشهد آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد و طلبهدانش
 )نویسنده  مسئول( دکتر سید محمد تقی قبولی درافشان

 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
ghabooli@um.ac.ir Email: 

 دکتر محمد تقی فخلعی 
 استاد  دانشگاه فردوسی مشهد

 چکیده
صورت دقیق شناساایی و های تشخیص اهم در باب تزاحم ازجمله مباحث ارزشمندی است که تاکنون بهسنجه

تشخیص اهم توجه شده که خاستگاه و آبشخور آن های ترجیح در وارسی نشده است. در این نوشتار به یکی از سنجه
های مساتااد از متاون شارعی از زاویاهج مرج. یات. در ی وهشای توجه و تنصیص شارع مقدس است؛ یعنی اولویت

توصیای ت لیلی یس از بیان مدرک قاعدهج اهم و مهم، اولویت تعیین بر تخییر در اهّم م تمل، چگونگی جما  میاان 
باه آیاات و ای از احکام باتوجهرض در تعیین اهم ذکر شده است و سرانجام در تزاحم میان یارهبعضی از روایات متعا
هایی ملماوس و کااربردی نریار تقویات مثابهج مرّجح قطعی یا احتمالی اهم، موقعیات سانجهروایات مبّین ترجیح به

، شناسایی شده است. بااوجود ایان، های دین، توجه به کیایت متزاحم، تقابل حقوق و دف  ماسده به هنگام شکیایه
و باا  را رصد کنادها ها و کسر و انکسار آنروشن است که برای تعیین اهِم قطعی یا احتمالی، عقل باید تمامی سنجه

 یازد.  درنرر گرفتن شرایط تزاحم، به اهم قطعی یا احتمالی دست
ح تزاحم، آیات مبیِّ واژگان کلیدی:  ن ترجیح.اهم و مهم، سنجهج اهمیت، مرجِّ  ن ترجیح، روایات مبیِّ
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 مقدمه

شود مستااد از قاعاد  عنوان مستند برای فرعی از فروعات فقهی ل اظ میقوانین و قواعد بسیاری که به
الَمیساور الَیساُقط »، «ما الُیادرک کّلاه ال ُیتارک کّلاه»، «هاالّضرورات تتّقدر بقدر» اهم و مهم است؛ نریر

دفا  افساد باه »، «اولویت دف  ماسده نسبت به جلا  مناعات»، «بر مرجوحترجیح راجح »، «بالَمعسور
 «. اختالل نرامعدم»و « فاسد

(. 273، المقاالت اوائلتقیه و رعایت مرج ات، به اهم و مهم استناد کرده است ) شیخ ماید در مسئلۀ
(، در علم باه 04/77جواهر، ؛ صاح 3/283؛ طباطبائی، 32/273همچنین در احکام لقطه )شهید ثانی، 

(، در نهی 3/044، الغطاء کاشفتمکن جمی  )بودن و عدمفساد اتیان یکی از کاارات در صورت غیرمتعین
(، در 3/248، الفقاهب  مصباا در تزاحم حقوق اخاوان )خاوئی،  ،(3/388دلیل تقیه )همدانی، از قنوت به

معروف با هالکت ناس )روحانی، به(، در تزاحم امر3/233بودن دف  زکات و تعارض جهات )یزدی، ارجح
زناد و ( از جمله مصادیق م دودی است که در نررات فقیهان ماو  می32/340، فقه الصادق علیه السالم

 األهم فالمهم استناد شده است.  به قاعد 
ای معتبر های تعیین اولویت است که مستااد از ادلههای تشخیص أهم، معیاردر تشخیص أهم، سنجه

عنوان اهم تعیین خواهد کرد که البته به اختالف تمام مواردی است که یکی از دو حکم متزاحم را بهو شامل 
صورتی قطعی یا احتمالی مقتضی ترجیح را در بر خواهد داشت. بر اساس تتب  نگارنده مبنا، این اولویت به
فت نشاد. در بعضای از ی وهان یاهای تشخیص اهم از مهم، تألیف مستقلی در آثار فقهدر خصوص سنجه

( یا مطاالبی از قاانون 360تا3/303تألیاات، از این مسئله با عنوان طرح ی وهشی اهم و مهم یاد )مهریزی، 
(. اصولیان در مناب  اصولی باا عنااوینی مانناد 000اهم و مهم و مصادیق آن ایراد شده است )علیدوست، 

اند که البتاه و تخییر، در این مسئله ورود ییدا کردهمرج ات باب تزاحم، اجتماع امرونهی، تعادل و تراجیح 
(، تقادیم 8/111تمرکزگاه اصولیان در مواردی نریر ترجیح حکم بدون بدل بار حکام دارای بادل )مراار، 

دلیل داشتن بدل زماانی و دلیل داشتن بدل افرادی، تقدیم واج  مضیق بر موس  بهوجوب عینی بر کاائی به
دلیل داشتن بدل عرضی و مصداقی اسات. تقادیم فعلای کاه دارای   تخییری بهتقدیم واج  عینی بر واج

هاا و ماسد  کمتری است و تقدیم حکمای کاه مصال ت آن بیشاتر از حکام دیگار اسات، از دیگار نمود
های احتمالی تقدیم، به مواردی مثل اولویات دفا  ماساده در های قطعی ترجیح است. دربارهج سنجهنمونه

 توان اشاره کرد. الله میالناس بر حقتقدیم حق خصوص جل  مصل ت و
ها بر طباق اسالوبی صا یح و معیااری درسات بندی اولویتتوان فهمید که طبقهدر اینکه چگونه می

شاود، ی وهاان یدیادار میانجام شده و بهترین انتخاب صورت گرفته است، سؤاالت زیاادی در ذهان فقاه



 921،  شمارة پیاپی 2، شماره چهارم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 391

 

شاود. ازجملاه آوردی مناس  در حل مسئلۀ مذکور منجر میبه ره هایابی عمیق و کامل به این یرسشیاسخ
گشاست، غاور در های قطعی است، متون شرعی است و آنچه که در این زمینه راههایی که جزء سنجهمعیار

آیات و روایات است؛ با این توضیح که در دوران میان تکالیف، حقوق و احکام، رجاوع باه سااختار افعال 
عناوان تواناد باهروایات از زمره مواردی است که در تشخیص اهم، مثمر ثمر اسات و میتاضیل در آیات و 

 یک سنجه برای تعیین اهم ارزیابی شود. 
اند، تمسک به قرآن و سنت را برای یافتن اهم از مهم یادآور فقهایی که در باب تزاحم نیز ورود ییدا کرده

و رف  تزاحم، تمسک به متونی است که بدون واسطه مورد جویی اهم اند و اصواًل بهترین راه برای ییشده
تأیید شارع است؛ یعنی قرآن و سنت، چراکه برای امتثال مهمترین تکالیف، به سراغ جاعل تکالیف رفتن، ما 

در مرج ات مستااد از آیات و روایات در  آثار فقیهان نیزرساند. در میان تر و بهتر به مقصد میرا سری 
میان احکام اعم از عبادی و غیرعبادی، شخصی و نوعی، الزامی و غیرالزامی، دارای  تقابل و تزاحم

جستجوگر را به این مصل ت یا ماسده، منقط  یا تدریجی و...، مصادیق و نکاتی مطرح شده است. اما 
ت و رساند که نگاه فقها به قرآن و سنت بیشتر از دریچۀ استنباط حکم شرعی بوده است و به آیاباور می

هایی است نگارنده درصدد تبیین سنجهروایات کمتر از زاویۀ ت صیل اهم و رف  تزاحم تمسک شده است و 
 های الزامی و غیرالزامی )است بابی و نریررا بر اولویت شود که نتیجهج آنکه در تزاحم امتثالی سنجش می

به اینکه باتوجه .ل به اولویت تعیین باشیماگر قائهنگام دوران میان تعیین و تخییر  .توان تعمیم دادآن( می
توان با توسل به اهِم م تمل که مستااد از صورت جداگانه حجیت دارندا نیز میهریک از متزاحمین به

 بست ت یر در انجام تکالیف در زمان واحد خار  شد. تصریح شارع است، از بن
اد از قرآن و سنت در تشخیص اهم اسات های مستاشود، تعیین اولویتکاوش می آنچه در این نوشتار

شود تا بتوان در های تشخیص، اهم قلمداد مینایذیر برای جستجوگران سنجهعنوان ضروررتی اجتنابکه به
عنوان یک سنجه و معیار برای تشخیص اهم استااده کارد، البتاه تعیاین اهام در مقام تزاحم از این مالک به

ها، سنجش و ارزیابی شود. ورود به این ب اث را باا نار دیگر سنجهصورتی میسور است که این سنجه در ک
 کنیم: ذکر چند نکتۀ مقدماتی میسر می

عنوان مهمترین ادله در استنباط احکام هستند، در هنگام دوران میان طور که به. آیات و روایات همان 3
ن تعیین عالوه بر رفا  تازاحم در میاان دو ها اهم را معین کرد و ایتوان با استناد به آندو حکم شرعی نیز می

 شود. حکم الزامی شامل دو حکم غیرالزامی نیز می
. همان طور که بیان شد، رجوع به متون شرعی بهترین سنجه برای تشخیص اهم از مهم است. باااین8

انکساار  هاا، کسار وها نیز ضروری است و در هنگام تزاحم سنجهوجود در تعیین اهم توجه به سایر سنجه
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 ها توسط عقل الزم است. مصالح موجود در هریک از سنجه
های ترجیح که برآمده از آیات و روایات باشند، نیازمناد ت قیقای مبساوط و . استقصاء تمامی سنجه1

ها و شواهدی از تزاحم در احکام از دریچۀ مارجح بااب تازاحم نگااه مستقل است و در اینجا به بیان نمونه
 شده است. 

های احتماالی و هایی از سانجهر این نوشتار یس از تبیین مدرک قاعد  اهم و مهم، شواهد و نمونه. د0
 شود. قطعی مستااد از قرآن و سنت در تعیین اهم بدون نررداشت به اقسام تزاحم، ارائه می

 1. مدرک قاعدۀ اهم و مهم1

ای مالحراهشاود، از شاهرت درخاور تقدیم اهم بر مهم که از آن به قانون یا قاعد  اهم و مهم یااد می
نرار دارناد برخوردار است و هیچ فقیهی با آن مخالات نکرده است و امامیه و غیرایشان بار قباول آن اتاااق

(، هرچند که مستند آن نوعًا بیاان نشاده اسات. مساتندات و مصاادیق ایان قاعاده را 3/84)نک: مطهری، 
رساد کاه وجود، باه نرار میدنبال کرد. بااین 0بیت)ع(ی اهلو سیر  عمل 2و روایات 3توان در آیات قرآنمی

دلیل عمدهج مدرک قاعده، حکم عقل است و مستندات نقلی و بنای عقال نیز مؤید حکم عقل است، چنانچه 
 مصباا ها در خودشاان نهاتاه شاده اسات )خاوئی، این قاعده جزء مسائلی شمرده شده است که دلیل آن

(. همچنان که بیاان 3/223)نائینی، دهند ن در تقدیم اهم را به عقل نسبت میکردو داوری( 3/47، االصول

                                                 
 الجمله به بعضی از مصادیق و مستندات در یاورقی یرداخته خواهد شد.ست؛ لذا فیبه اینکه اثبات قاعد  اهم و مهم از حوز  رسالت این مقاله خار  ا. باتوجه3
ْکَبا»...الجمله مؤید قاعد  اهم و مهم است، آیۀ شریاه: ازجمله آیاتی که فی .3 ااِس َو ِإْثُمُهماا َأ ُر ِماْن َیْسَئُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َو اْلَمْیِسِر ُقْل فیِهما ِإْثٌم َکبیٌر َو َمناِفُ  ِللن.

دلیل ها را بیشتر دانسته است و درنتیجه در تقابل میاان منااف  و مااساد آن، باه( است که در آن، ضمن تصریح به مناف  خمر و میسر، اثم آن33)بقره: ...« َنْاِعِهما
َم َو َلْ َم اْلِخْنِزیاِر إِ »آیۀ شریاه: اهمیت دف  ماسده و اعمال قاعد  اهم و مهم، حکم به حرمت خمر و میسر شده است. همچنین طبق  َم َعَلْیُکُم اْلَمْیَتَة َو الد. ما َحر. ن.

ِه َفَمِن اْضُطر. َغْیَر باٍغ َو ال عاٍد َفال ِإْثَم َعَلْیِه  ت (، انسان اگر در موقعیت اضطرار با رعایت ضوابطی قرار گیرد، با عنایت به اهمیا311)بقره: ...« َو ما ُأِهل. ِبِه ِلَغْیِر الل.
؛ 302و  21، 38، 33؛ نسااء: 393کناد )ناک: بقاره: شود که حکایت از رعایت قانون اهم و مهم در نزد شارع میحاظ ناس، جواز آنچه ممنوع است، صادر می

 (.306؛ ن ل: 11؛ زخرف: 60؛ توبه:19و  13کهف: 
رِّ َو لَ  اْلَخْیَر ِمَن  َیْعِرُف  َمْن  اْلَعاِقُل  َلْیَس »روایت  .2 ْین َیْعِرُف  َمْن  اْلَعاِقَل  ِکَن الش. ر. تواناد (، ازجملاه روایااتی اسات کاه می73/4، بحار االنوارمجلسی، )« َخْیَر الش.

زماان داند؛ بلکه رعایت مرات  شرور و تقدیم شر ضعیف بر شر اقاوی در بودن را فقط در تمییز بین خیر و شر کافی نمیمستند این قاعده قرار گیرد و ضابطهج عاقل
َواِفِل »کند. همچنین روایت بودن معرفی میتزاحم، دال بر یذیرش قاعد  اهم و مهم است که تشخیص بد و بدتر را مالک عاقل ْت  اَلُقْرَبَة ِبالن. « ِبااْلَاَراِئ  ِإَذا َأَضار.

کند که صورت نای جنس بیان میکه در این روایات به( ازجمله مصادیق مؤید این قاعده است؛ با این توضیح 322؛ لیثی واسطی، 23شریف الرضی، حکمت )
صورت کامل که به انجام واجبات ضرر برسانند، هیچ قرب و نزدیکی به خداوند نخواهد داشت؛ چراکه اهم، انجام واج  بههای مست بی درصورتیاتیان عبادت

 را فدای غیراهم کرد.است و نباید آن 
یوشای ٬شود که در ماجرای غص  حق خالفت، از حاق مسالم خاود چشامعملی حضرت علی علیه السالم مشاهده می ازجمله مصادیق این قاعده در سیر  .0

به تقابل دو امر و اهمیت بیشتر خطر ارتداد، حضرت امر ارجح و اهم را رعایت یوشی بیان کردند که باتوجهعنوان دلیل این چشمکردند و ترس از ارتداد مردم را به
ای کردم، هیچ شایعهکند که اگر این کار را نمیامام حسن علیه السالم دلیل صلح با معاویه را چنین بازگو میهمچنین  (.02/373، حار االنواربمجلسی، کردند )

 (.333، الشرایع عللبابویه، )ابنشد ماند، مگر آنکه کشته میبر روی زمین باقی نمی
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شود داند؛ زیرا ترجیح راحج بر مرجوح میشده است که عقل تاویت اهم و ت صیل غرض مهم را قبیح می
هایی کاه عقال را از درک مصاالح و که حتی آن(، تاجایی2/48، األصول منتقیروحانی، )و این قبیح است 

دانند، در زمان تزاحم مالکات و احکام، عقل را در تشخیص اهم و تمیز آن از د مدنرر شارع عاجز میمااس
(. بناابراین عماده دلیال بارای 374و 2/74، محاضرات فی اصول الفقهدانند )خوئی، مهم حاکم و قادر می

کام عقال دارناد و مندبودن اهم و مهم و رعایت آن، حکم عقل است و دیگر مستندات، ارشااد باه حقاعده
 مؤید آن هستند. 

 تقدیم اهم محتمل . تقدیم یا عدم2

صاورت توجه در تعیین اهم، ترجیح در هنگامی است که یک آیه یاا روایات باه یکی از مباحث درخور
ها در احتمالی در رف  تردیاد بودن یکی از متزاحمین باشد که تقدیم متزاحم دارای سنجۀاحتمالی مبّیِن اهم

تارجیح اهاِم ای برخوردار خواهد بود. راج  به تشخیص اهم و تارجیح یاا عادمحم از اهمیت وی هباب تزا
اند. عمده تقدیم شدهم تمل، نررات مختلای بیان شده است که جمعی قائل به تقدیم و بعضی قائل به عدم

 دالئل تقدیم به شرح زیر است: 
شود. لیف و برائت در فرض تخییر حاصل نمی. در صورت اشتغال یقینی به تکلیف، قط  به انجام تک3

 (. 116شود )عراقی، اما با اخذ به قدر متیقن و تقدیم توأم با تعیین، برائت و قط  به انجام تکلیف م رز می
کند که اهِم م تمل مقدم شود و منشأ آن حکم عقل است و این احتیااط در دوران . احتیاط اقتضا می8

 (. 1/836ی است )مرار، میان تعیین و تخییر نیز جار
شاود، اماا . در صورت علم به اهمیت یکی از متزاحمین، علم به سقوط اطالق از دیگری حاصل می1

شود و لذا اخاذ باه آن موجاه و در احتمال اهمیت یکی از متزاحمین، سقوط اطالق اهم م تمل احراز نمی
 (. 1/90معّین است )صدر، 

کناد؛ صاورت مساتقل حکام باه تعیاین میهِم م تمل، عقل به. در هنگام شک در تقدیم یا تخییر ا0
چراکه در تعیین، تخییر نیز اعمال شده است، ولی در تخییر جان  تعیین رعایت نشده است. همان طور که 
در هنگام شک در تعیین یا تخییِر حجیت فتوای اعلم و غیراعلم، حکم به تعیین حجیت فتوای اعلم، جان  

 (. 363د )جزایری، /شوتخییر نیز ل اظ می
 اند از: تقدیم اهم م تمل عبارتعمده دالئل عدم

کند. اماا . عقل به قبِح تساوی راجح و مرجوح و همچنین ترجیح یکی از دو حکِم متساوی، حکم می3
 (. 0/880تطبیق این کبرای عقلی بر اهِم م تمل، م ل تردید است و حجیت ندارد )اصاهانی، 
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االهمیاة موجاه نیسات؛ زیارا جز از امتثال چند تکلیف باشد، تقدیم م تملکه مکلف عا. درصورتی8
شود و تنجز تقدیم حاصل نیست، یس تخییر ثابت اسات )خاوئی، علم اجمالی تبدیل به علم تاصیلی نمی

 (. 3/181، االصول مصاا 
کدام منجز بودن در غیراهم م تمل است و هیچبودن، در اهِم م تمل نریر احتمال اهم. احتمال اهم1

 (. 0/883نیست؛ چراکه ازنرر تمکن موافقت قطعی یا ترک مخالات قطعی در یک حد هستند )اصاهانی، 
توان از اصل برائت از تکلیف زائاد اساتااده رسد که در صورت شک تقدیم اهِم م تمل، میبه نرر می

اسات و احتماال اهمیات، کرد؛ با این توضیح که در هنگام تزاحم، حکم اولی تثبیاِت تخییار توساط عقال 
کند و تقدیم تعیین بر تخییر، نوعی ت میل تکلیف زائد است که اصل بر برائت احتمال احتیاط را تقویت می

که بتوان شک در اصل تکلیف را م رز دانست. از طارف دیگار شااید از تکلیف زائد است، البته درصورتی
دانیم کاه در عاالم واقا  یکای از که اجمااًل میشود؛ چرابه منعقد میچنین به نرر رسد که شک در مکلف

متزاحمین، اهم است؛ هرچند که علم تاصیلی نداریم. اما این علم اجمالی ارتبااطی باا برائات از تکلیاف 
بر تعین اهِم م تمل ندارد؛ چراکه علم اجمالی فقط راج  به اصل تکلیف به اطراف تزاحم است و زائِد مبنی

بر اهم مقطوع و معلوم نخواهد بود و با صرف احتماال، دلیلای بارای اخاذ باه  بودن، دلیلیاالحتمالصرف
قدر تقویت شود کاه در نازد عقال موجاه شاود و باهتعیین وجود ندارد، مگر اینکه این احتمال از نرری آن

اصطالح، احتمال ترجیح توسط عقل سلیم نوعی یا شخصی تأیید شود، در آنجا به نرر تقدیم اهِم م تمال 
 شود. می متعین
های بسیاری رسد که در صورت یذیرش تقدیم اهِم م تمل، نمودزعم نگارنده در مجموع به نرر میبه

وجود رصادکردن کمیات و کیایات احتماال هریاک از توان مشمول تقدم دانست. باایناز متزاحمین را می
جود در هریاک، توجاه باه ها با مقاصد شریعت، میزان مصل ت و ماسدهج مومتزاحمین، میزان سازگاری آن

هایی است که نیاز اسات در بودن متزاحمین ازجمله مؤلاهالناسالله یا حقبودن و حقبودن یا نوعیشخصی
های قطعی برای طور جداگانه سنجهبسا در هریک از متزاحمین بهاین خصوص مدنرر قرار داده شوند و چه

ماواردی کاه  تارجیح احتماالی تنازل یاباد و در هماۀ ترجیح موجود باشد که نتیجۀ آن، از ترجیح قطعی به
شود، این عقل است کاه در منصا  داوری و قضااوت یاس از کسار و انکساار احتمال اهمیت حاصل می

های ترجیح احتمالی به اولویت یکی از متزاحمین حکام خواهاد کارد، هرچناد کاه در ارزیاابی باه مالک
قرعه فقط  که از ادلۀکند. مثاًل درصورتیالئی نیز کاایت میاولویت یقینی نرسد؛ بلکه ترجیح با احتمال عق

احتمال عقالیِی تقدیم یکی از متزاحمین به دست آید، در اینجا در صورت یذیرش تقدم اهم م تمل، تعیین 
سب  وجود مصالح و مااسد در هریک بر تخییر مقدم خواهد بود یا اگر هنگام دوران میان صدق و کذب به
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های ترجیح به احتمال عقالیی وجود مصل ت بیشاتر در کاذب برسایم، از مترصدشدن سنجهها یس از آن
توان حکم به ترجیح کذب کرد. اما در صورت نپذیرفتن تقادیم اهام م تمال، در با یذیرش این مطل  می

مثال اول تخییر حاکم خواهد بود و در مثال دوم حرمت کذب باقی خواهد ماند؛ چراکاه اقتضاای حرمات 
 کذب موجود است و مان  نیز ماقود است.  برای

 . وجه جمع میان بعضی از روایات متعارض در تعیین اهم3

رسد که بعضی از روایات بر فرض صا ت سندشاان، ای از اوقات به نرر میهدر تشخیص اهم، در یار
باه روایاات، توجاهشاده باازنرر داللت با هم ناسازگاری دارند؛ با این تقریر که در بعضی از تکالیِف م ول

که تکلیای مطابق با روایتی و تکلیف دیگر باا روایات دیگاری مطابقات ای گونهگیرد؛ بهتزاحم صورت می
ای تکلیف شده باشد که اتیان آن از دو طریق میسر باشد که هریک المقدمهطور نمونه اگر امتثال ذیدارد. به

ها ازنرر ظاهری منتای باشاد، در اینجاا جم  میان آن از مقدمات با روایتی همخوانی داشته باشد و قابلیت
ْعَمااِل »... نما هستند، بیان شود؛ ماثاًل روایات نیاز است که وجه جم  میان روایاتی که متعارض

َ
َأْفَضاُل اأْل

ُماوِر »... ( باا دو روایات 1/20، العقول مرآة؛ همو، 8/00، المتقین روض )مجلسی، « َأْحَمُزَها...
ُ
َخْیاُر اأْل

ْمَ ة...»... ( و 6/303)کلینی، « ْوَسُطَها...أَ  ْهَلِة الس. ِة الس. ( ازنرار ظااهری 3/090، و)هما «َبَعَثِنی ِباْلَ ِنیِای.
شاود و ها توصایف میترین آنها بافضیلتترین کارمتعارض است؛ با این توضیح که در روایت اول سخت

روایت سوم نیز ییامبر اکرم)ص( یکی از اهداف خویش کند. در در روایت دوم خیر را امری میانه معرفی می
 کنند. گرفتن بیان میگیری و آسانشدن برای سهلرا مبعوث

های سخت و دشوار برای فرد تا رسد که انجام کاردر وجه جم  میان روایت اول با دوم چنین به نرر می
و خروجای آن از کیایات بااالتری تار دارد کاه نتیجاه زمانی فضلیت و برتری بیشتری نسبت به کاار آساان

هایی که داراست از حوز  تعادل خار  نساازد؛ چراکاه به ظرفیتبرخوردار باشد و عالوه بر آن فرد را باتوجه
فضائل اخالقی در مارز افاراط و تااریط هساتند؛ ماثاًل شاجاعت، مارز میاان بزدلای و جساارت اسات و 

ت تعاادل خاار  و ملابس باه افاراط یاا تااریط که شخص به یک جهت گرایش ییدا کند، از حالدرصورتی
تواناد باودن در هنگاامی میکاه افضالشود، درحالیشود که دیگر اصل کار او از ارزشمندی خار  میمی

شاود کاه بودن زیر سؤال نارود و ایان اصال ماادامی حااظ میمدنرر قرار گیرد که اصل کار ازنرر ممدوح
  شخص را از حوز  تعادل در امور ساقط نکند.

رسد که روایت اول انصراف به افراد دارد و روایات دوم در وجه جم  میان روایت اول با سوم به نرر می
انصراف به انواع دارد؛ با این توضیح که هر شخص راج  به خود باید در اجارای فارامین و دساتورات الهای 
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کناد. شااهد آن روایتای  گیاری برخاوردکردن دیگران با وسعت و سهلگیر باشد، اما در چگونه عملسخت
دیگر است که هشت خصیصه برای مؤمن بر شمرده است؛ ازجملاه اینکاه بادن ماؤمن در رناج و زحمات 

(. رسول اکرم)ص( هم راجا  باه 398، امالیبابویه، است، اما مردم از او در راحتی و آسودگی هستند )ابن
کردند. البته ناگاته نماناد کاه تسااهل د میخود اهل مداقه بودند و دربارهج دیگران با تساهل و تسامح برخور

راج  به دیگران همیشه ممدوح نیست و در صورتی ص یح است که مسؤلیتی متوجه یک فرد یا جمعای باه
صورت تکلیای عینی راج  به دیگران نباشد، وگرنه در مواردی نریر امر تربیت فرزند و ماتعلم، نراارت بار 

دقات و مداقاه  گرفتن غلط و مذموم است و بالعکس نیااز باهسانالمال و اجرای حدود الهی، آمصرف بیت
 دارد تا حق آن ادا شود. 
رسد که روایت اول ناظر به مصالح شخصی است و دو روایت دیگر بیاانگر مصاالح بنابراین به نرر می

شاود، یها اساتااده مهای کلی در قانونگاذاریعنوان راهبردنوعی است که در تشریعات اسالمی معمواًل به
اناد کاه باه ایان مطلا  اذعاان دارد که علی)ع( برای برتری عدل بر جاود دالیلای را بیاان فرماودههمچنان

 (. 18/130، بحار االنوار)مجلسی، 

 های مستفاد از آیات و روایات در تقویت اصول اعتقادی. سنجه4

ترجیح مطرح شود، توجاه باه های عنوان یکی از سنجهتواند در زمان تزاحم بهیکی از معیارهایی که می
باه تضعیِف اصول اعتقادی است که باتوجاهیک از متزاحمین، تقویت و عدماین نکته است که رهاورد کدام

 هایی نریر شخصیت فرد و مقتضیات زمانی و مکانی نیز متااوت خواهد بود. مؤلاه
ْعَمااِل »در این زمینه آیات و روایاتی وارد شده است؛ مثاًل 

َ
ین َخْیر اأْل )لیثای واساطی، « َماا َأْصاَلَح الادِّ

َمٌة ُمْؤِمَنٌة َخْیٌر ِمْن ُمْشِرَکٍة َو َلْو َأْعَجَبْتُکْم... َو َلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْیٌر ِمْن ُمْشرٍِک َو َلْو َأْع »... ( و 811
َ
 3«َجاَبُکم...َو أَل

از ازدوا  باا زن ناصابی شامرده در باب نکاح، ازدوا  با زن یهودی و نصرانی افضل و بهتر ( یا 883)بقره: 
رسد ازدوا  با زن یهودی در تقابل با زن ناصبی، نوعی دف  افسد ( که به نرر می3/133شده است )کلینی، 

توان دریافات کاه همسار یهاودی نوعاًا به فاسد است؛ هرچند که دلیل خیربودن آن بیان نشده است اما می
رزندانش نسبت به زن ناصبی دارد. در روایتای دیگار، ماسدهج کمتری در تضعیف اصول اعتقادی شخص و ف

کردن یک میلیون درهم در غیرحج شمرده شده است و بااالتر از کردن درهمی در راه حج، بهتر از خر خر 
، الفقیبه بابویاه،کردن یک میلیون درهم در راه حج است )ابانآن، رساندن یک درهم به امام، افضل از خر 

                                                 
یرسات هرچند ]زیبایی یا ثروت یا موقعّیت او[ شما را به شگاتی آورد... یک غالم با ایمان از یک مارد آزاد بت یرست بهتر است؛کنیز با ایمان از زن آزاد بت. »3

 (.13)مکارم شیرازی، ...« بهتر است، هرچند ]مال و موقعیت و زیبائی او[ شما را به شگاتی آورد 



 921،  شمارة پیاپی 2، شماره چهارم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 022

 

کردن مال در راه حج در مقابل غیارحج، عناوانی نریار دلیل تااوت شگرف هزینه رسد(. به نرر می8/883
تقویت شعائر دینی باشد و حاظ این تااوت در رساندن مال به دست معصوم نسبت به خر  آن در راه حاج 

ن و داند چگونه با ایان ماال، دیانیز به این دلیل است که باالترین جایگاه دینی برای امام است و او بهتر می
اند شعائر دینی را تقویت کند! همچنین بعضی از روایات، سالمت دین و ص ت بدن را بهتر از مال دانساته

دارشدن خر  کنیم و ناه باالعکس (؛ یعنی مال را برای دین9/361، مرآة العقول؛ مجلسی، 8/836)کلینی، 
 (. 8/060یا گناه در دین را بهتر از حسنه در غیردین برشمرده است )کلینی، 

شود که در دوران میان دو در مجموع از مضمون روایاتی که از باب نمونه مطرح شد، چنین برداشت می
شود مقدم است و ممکن است بیان شود که چناین روایااتی داری میمتزاحم، آنکه سب  تقویت دین و دین

مین غیرالزامی، جاری اسات. به انتااع موضوع است و فقط در میان متزاح در میان دو متزاحم الزامی، سالبۀ
های نگاری و سانجش ییاماداما توجه به این مؤلاه در هنگام دوران میان دو امر الزامی هم با عنایت به آینده

متارع بر هریک از متزاحمین توسط فرد در تعیین اهم، بسیار راهگشا است؛ مثاًل یکای از واجباات شارعِی 
ناساه خص در یذیرش یکی از دو شغل مخیر باشد که هر دو فیوار، تأمین ناقه است. حال اگر شمرد عیال

ها هرچند که درآماد به مقتضیات مختلای مثل فردی، زمانی و مکانی، یکی از شغلمباح باشند، اما باتوجه
ماداری او داری او را تضعیف کند و شغل دیگر دینصورت تدریجی دینبیشتری داشته باشد ممکن است به

شود، در اینجا با کمک از این ای بر آن بار میخص احتمال عقالیی بدهد که چنین نتیجهرا تقویت کند یا ش
 سنجه، اهم متعین خواهد شد. 

 های مستفاد از آیات و روایات در کیفیت عمل. سنجه5

تواند در تعیین اهم مدنرر قرار گیرد، توجاه باه کیایات هریاک از متازاحمین از دیگر معیارهایی که می
عنوان تری برخوردار است بهتر و دقیقهایی را که از م توای عمیقین توضیح که فرد مکلف مؤلاهاست؛ با ا

های کیایت، خاار  از حوصالۀ سنجه و مالک برای اهم مورد سنجش قرار دهد. البته استقصاء تمام سنجه
ضی از شاواهد روایای اند. بعها و شواهد مبّین کیایت در عمل نیز متااوتاین نوشتار است. همچنین نمونه

 از:  اندگر اهمیت کیایت عمل و اولویت آن است عبارتکه تبیین
ْعَمااِل »روایاتی نریر متزاحم توأم با استمراِر زمانی نسبت به فعل غیرمستمر: 1اولویت. 3

َ
َأَحاُ  اأْل

َوَجل. َما َداَوَم َعَلْیِه اْلَعْبُد َو ِإْن َقل.  ِه َعز. َقِلیاٌل َیاُدوُم َخْیاٌر ِماْن »( و 1/22؛ حر عاملی، 8/28)کلینی، « ِإَلی الل.

                                                 
ها وارسای شاود و درنهایات عقال باا مشهود خواهد بود که این سنجه در کنار دیگر سنجه بودن هنگامی. نگارنده از تعبیر اولویت استااده کرده است؛ زیرا اهم3

 ها، به اهم مقطوع یا احتمالی دست یازد. نررداشت تمامی سنجه
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تار در تر و م بوبداشتنی( مؤید این است که عمل اندک مستمر، دوست110)لیثی واسطی، « َکِثیٍر ُمْنَقِط 
رساد کاه در دوران میاان دو متازاحم، عمال دارای تعالی نسبت به دیگر اعمال است. باه نرار مینزد باری

فعل منقط  و غیرمستمر اولویت دارد. البته ممکن است این استمرار، مرتبط به خود عمل  استمرار نسبت به
ای که مثاًل مکلای یکی از طرفین تزاحم را بتواند باهگونهیا دستور شارع باشد یا به شرایط مکلف برگردد، به

 صورت مستمر انجام دهد و مکلف دیگر، متزاحم دیگر را. 
َقِلیٌل َمُدوٌم َعَلْیاِه َخْیاٌر »شخصی که به روایت آور: نسبت به فعل مالل ورآاولویت متزاحم نشاط. 8

( توجه نداشته باشد، ممکن است در نگاه اول چنین به نرر برساد 3/332)حر عاملی، « ِمْن َکِثیٍر َمْمُلوٍل ِمْنه
های شایطان فنادصورت مطلق اهمیت بیشتری از فعال قلیال دارد و یکای از ترکه ازنرر کمی، فعل کثیر به

هاا را از ساازد تاا آنشود، متمایال میرجیم این است که افراد را به فعلی بزرگ که دفعی و منقط  انجام می
کاه ایان روایات باا تعیاین دو شود باازدارد؛ درحالیهای زمانی مختلف انجام میفعلی کوچک که در بازه

آور ل اظ را بهتر واهم از فعل کثیر منقط  و ماللضابطهج استمرار و نشاط، فعل صغیر دارای استمرار و نشاط 
 کند. می

آیات و روایاات زیاادی مؤیاد ایان مطلا  اسات؛  اولویت متزاحم مخفی نسبت به فعل علنی:. 1
ُکاْم َتَضار  »(؛ 813)بقره:  3«ها َو ُتْؤُتوَها اْلُاَقراَء َفُهَو َخْیٌر َلُکم...َو ِإْن ُتْخُاو»...ازجمله:  عًا َو ُخْاَیاة اْدُعاوا َرب.

ْکِثْر ِذْکِری ِفی اْلَخَلَوات »... (؛ 33)اعراف:  3...« َأْعَراُم »(؛ 8/308)کلینی، ...« َیا ِعیَسی َأِلْن ِلی َقْلَبَک َو َأ
ِخیِه ِبَرْهِر اْلَغْیاِ  َفَیُقا»(؛ 3/19، و)هم« اَدةِ َأْجرًا َأْخَااَهااْلِعبَ 

َ
، و)هما« ُک آِماینوُل َلاُه اْلَمَلااْلُمْؤِمُن َیْدُعو أِل

َدقَ »...(؛ 8/301 ِه َأْفَضُل ِمَن الص. رِّ َو الل. َدَقُة ِفی السِّ (. دلیل آن، نزدیاک3/111، و)هم...« ِة ِفی اْلَعاَلِنَیة الص.
( و درنتیجاه عماِل خیار 0/83، مرآة العقولتربودن به اخالص و دوربودن از ریا بیان شده است )مجلسی، 

شود و از دستبرد ناس و رذایل اخالقی، بهتار در اماان کیایت آن بیشتر حاظ میکه مخای باشد، درصورتی
ماند؛ ولی کار نیکی که در منرر دیگران باشد ممکن است با رذایلای چاون ریاا و عجا  حابط شاود و می

رساد کاه انجاام مخایاناۀ اعماال صاالح، توانند مان  ت قق آن شوند. البته به نرر میشیاطین انسی نیز می
شه هم اولویت ندارد؛ مثاًل انجام تکالیف عبادی و اجتماعی واج  اگر در اغل  اوقات در خاا انجاام همی

باودن شود، ممکن است شائبه حاصل شود و شخص را در معارض تهمات قارار دهاد. همچناین مخایاناه
خیار مخایاناه هاای اند که انجام کاربعضی از عبادات، سالبۀ به انتااع موضوع است. بعضی نیز بیان داشته

خوف ریا، اظهار کاار خیار اعم از واجبات و مندوبات در هنگام خوف ریا، احسن است و در صورت عدم

                                                 
 (.06)مکارم شیرازی، « ها را مخای ساخته و به نیازمندان بدهید، برای شما بهتر است...و اگر انااق. »... 3
 (.331)مکارم شیرازی، « از روی تضرع و در ینهانی بخوانید...یروردگار خود را . »3
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روض  کند )مجلسی، احسن است؛ چراکه تأسی به خیر است و دیگران را به کار صالح ترغی  و تشویق می
 نداشاتنخوفبه مرات  آن، احراز نمایی ناس باتوجهدلیل ییچیدگی و جلوه(، هرچند که به3/330، المتقین

 از ریا دشوار است. 
ِلُکالِّ َعَماٍل »در روایااتی نریار  نسبت به فعل دیگر: اخروی برخوردار از نتایجاولویت متزاحم . 0

« َخْیُر ااِلْسِتْعَداِد َما ُأْصِلَح ِباِه اْلَمَعااد»(؛ 003َجَزاٌء َفاْجَعُلوا َعَمَلُکْم ِلَما َیْبَقی َو َذُروا َما َیْاَنی )لیثی واسطی، 
ان امر بین دو (، توجه به فعلی شده است که انجام آن توأم با بقا است و درنتیجه در هنگام دور131)آمدی، 

تر است، اولویت دارد که تالش شخص در فعلی مصروف شاود کاه از اخروی آن یررنگ فعل که یکی جنبۀ
توان این زاویه، قوت و شدت بیشتری دارد و در صورت تزاحم در دو امر الزامی با مددگرفتن از این سنجه می

است و متزاحِم دارای این خصیصاه عاالوه  اهم را تعیین کرد؛ چراکه حداقل داللت این روایت بر است باب
َسْوَداُء َوُلوٌد َخْیاٌر ِماْن َحْساَناَء »ناسه قیدی دیگر از اولویت را دارا است. همچنین روایت بودن، فیبر الزامی

صورت غیرمساتقیم باه روناق(، مؤیدی دیگر است که به303الدین، ؛ تا 386)یاینده، ...[« َعِقیم ]التلد 
کند؛ چراکاه ازنرار روی ولود میت اشاره دارد و در انتخاب، فرد را تشویق و ترغی  به سیاهبخشِی امر آخر
کند، اما سنجی معمواًل همسر مؤمن ولود یروند  اعمال ماتأخر فرد را یس از مرگ تقویت مینتیجه و عاقبت

 تر است. همسر مؤمن زیبارو و عقیم نوعًا جنبۀ دنیایی آن مل وظ
شاّمٌة ِمان »بعضی از روایات نریار  تفصیلی نسبت به فعل دیگر: بخشم معرفتاولویت متزاح. 3

)لیثای واساطی، « ِإْتَمااُم اْلَمْعاُروِف َخْیاٌر ِماِن اْبِتَداِئاه»(؛ 16)طبرسای، « المعرفِة خیاٌر ِمان کثیاِر العمال
اْبَهة َقِلیُل اْلَعَمِل َمَ  َکِثیِر اْلِعْلِم َخْیٌر ِمْن َکِثیِر اْلَعَمِل »(؛ 3116،386 کِّ َو الش  )مایاد، « َمَ  َقِلیِل اْلِعْلِم َو الش.
(، به اهمیت انجام عمل توأم با علم و معرفت داللت دارند. شاید چنین به نرر برسد که 803، االختصاص

داند کدام اهم است، ولی باا توجاه باه ایان روایاات در صورت تزاحم، شخص علم به تکلیف دارد اما نمی
به دو صورت بسیط و مرک  تقسیم کرد؛ با این توضیح که ممکن است شخص راج  به اتیان توان علم را می

و اتمام یکی از متزاحمین، علم اجمالی و در خصوص دیگار متازاحم ازنرار ورود و خارو  انجاام کاار و 
یلی جزئیات آن علم تاصیلی داشته باشد که درنتیجه با استااده از این سنجه، متزاحِم متلبس باه علام تاصا

تواناد راجا  باه اصال عنوان اهم، متعین شود و این معرفات تاصایلی میتواند بهدارای اولویت است و می
 کردن عمل و دیگر موارد، مالک و معیار سنجش باشد. عمل، مقدمات عمل، اجرایی

ای از اوقاات، در یااره موضوع مطلوب شارع نسبت به فعل دیگر: برخوردار ازاولویت متزاحم . 6
ف در دوران میان چند موضوع متزاحم، مجبور است که دست به گزینش زند و اهام را مشاخص کناد؛ مکل

که ت صیل مال یا ت صیل علم، وجوب عینی نداشته باشد و متلبس به اناواع دیگار وجاوب مثاًل درصورتی
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ِإن. َطَلَ  اْلِعْلِم َأْوَجُ  »و  (806، االختصاص)ماید، « اَل ُمِصیَبَة َأْعَرُم ِمَن اْلَجْهل»به روایات باشد، باتوجه
ها تاداخل که باا دیگار سانجهتوان موضوع علام را درصاورتی( می3/10)کلینی، « َعَلْیُکْم ِمْن َطَلِ  اْلَمال

صورت الزامی ییشنهاد شاود نداشته باشد، اهم دانست. همچنین ممکن است مثاًل به استادی چند جلسه به
تر باشاند و تر و مخاطبان آن عالمموضوع و م توای یکی از جلسات عالمانهکه ازنرر زمانی مقارن باشد و 

در دیگر جلسات افرادی سرشناس مخاط  باشند، اما مباحث غیرعلمِی آن مشهودتر باشد یاا اینکاه هماۀ 
که مالک و معیار ها معرفت به حالل و حرام باشد، درصورتیجلسات عالمانه باشد، اما خروجی یکی از آن

اْلُجُلوُس َساَعًة ِعْنَد ُمَذاَکَرِة اْلِعْلِم »به روایت جهت ترجیح یکی از این جلسات مدنرر نباشد، باتوجه دیگری
ی ِفی ُکلِّ َلْیَلٍة َأْلُف َرْکَعٍة َو اْلُجُلوُس َساَعًة ِعْنَد مُ  ِه ِمْن ِقَیاِم َأْلِف َلْیَلٍة ُیَصل.    ِإَلای َذاَکَرِة اْلِعْلِم َأَح َأَح   ِإَلی الل.

ِه ُمَذاَکَرُة اْلِعْلِم َخْیٌر ِمْن ِقَر  ِه َقاَل َیا َرُسوَل الل. ِه ِمْن َأْلِف َغْزَوٍة َو ِقَراَءِة اْلُقْرآِن ُکلِّ ِه الل. ِه َفَقاَل َرُسوُل الل. اَءِة اْلُقْرآِن ُکلِّ
اِه اْثَناا َعَشاَر  صلی الله علیه و آله َیا َأَباَذرٍّ اْلُجُلوُس َساَعًة ِعْنَد ُمَذاَکَرةِ  ِه ِمْن ِقَراَءِة اْلُقْرآِن ُکلِّ اْلِعْلِم َأَح   ِإَلی الل.

ٍة َعَلْیُکْم ِبُمَذاَکَرِة اْلِعْلِم َفِإن. ِباْلِعْلِم َتْعِرُفوَن اْلَ اَلَل ِمَن اْلَ َرام َیا َأَبااَذرٍّ الْ  ُجُلاوُس َسااَعة ِعْناَد ُماَذاَکَرِة َأْلَف َمر.
َرُر ِإَلی َوْجِه اْلَعاِلِم َخْیٌر َلَک ِمْن ِعتْ  اْلِعْلِم َخْیٌر  « ِق َأْلِف َرَقَباةٍ َلَک ِمْن ِعَباَدِة َسَنٍة ِصَیاٍم َنَهاُرَها َو ِقَیاٍم َلْیُلَها َو الن.

آموزی مطرح شده توان اهم را تعیین کرد که در صدر حدیث ارزش علم( می3/803، بحار االنوار)مجلسی، 
به علمی که سب  معرفت به حالل و حرام شود توجه شده است که در هنگام تزاحم میان است و در ذیل آن 

تر باشاد، اولویات دارد و در صاورت بودن آن یررنگدو چند کار آنچه که صبغۀ علمی داشته باشد یا علمی
ا را تبیین شود، علمی است که حالل و حرام خدتر معرفی میتزاحم میان دو علم، آنچه که در نزد شارع ناف 

ْنَیا َو َماا ِفیَهاا ِماْن َذَهاٍ  َأْو »کند. همچنین روایت  َحِدیٌث ِفی َحاَلٍل َو َحَراٍم َتْأُخُذُه ِمْن َصاِدٍق َخْیٌر ِماَن الاد 
ة (، مؤید دیگری است که عالوه بر توجه به ضرورت ص ت و استناد کالم به معصوم)ع( 3/1)کلینی، « ِفض.

به کثرت معارف، کند که در هنگام دوران امر بین یادگیری علوم مختلف باتوجهمیما را به این مطل  ارشاد 
ها دارد که این اولویات نشدنی با دیگر یادگیریتعّلم روایتی صادق در تمییز حالل و حرام، اهمیتی توصیف

کید شده است.  با قسم جالله از ناحیۀ  معصوم)ع( تأ
عناوینی نریر نیت، تقوا، تاکر  بخش نسبت به فعل دیگر:اولویت متزاحم توأم با عناوین محتوا. 1

تواند در انتخااِب اهام از بخشد و مکلف میو اخالص ازجمله مورادی است که م توای عمل را رونق می
ُه ِمَن اْلُمت. »...آنچه که عمق بهتری ازنرر کیای دارد، کمک بگیرد؛ مثاًل بیان شده است که:  ُل الل. ما َیَتَقب. ِقینِإن.

ْقَوی َخْیٌرِمْن َکِثیِر اْلَعَمِل ِباَل َتْقَوی...»...( یا 81)مائده: «  ( که قباولی 8/16)کلینی، « ِإن. َقِلیَل اْلَعَمِل َمَ  الت.
صورت ان صاری، منوط به تقوا است و اگر دوران بین دو امر باشد که در یکای از آن دو، احتماال اعمال به

عایت تقوا باشد ولو آنکه ازنرار کمیات بسایار باشاد، امار دیگار اولویات دارد. عقالیی در اتیان آن بدون ر
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ِتهِ »همچنین روایات  ُة اْلَکاِفِر َشرٌّ ِمْن َعَمِلِه َو ُکل  َعاِمٍل َیْعَمُل َعَلی ِنی. ُة اْلُمْؤِمِن َخْیٌرِمْن َعَمِلِه َو ِنی. )کلینای، « ِنی.
ْخاَلصَخْیُر اْلَعَمِل َما َصِ َبُه »( و 8/20 کند کاه اگار ( ما را به این نکته رهنمود می819)لیثی واسطی، « اْْلِ

تر باشد و اخالص بیشاتر در آن ماو  بزناد، آن دو عمل باشد که یکی از آن دو ازنرر نیت شخص، یرییمانه
 3اولویت دارد. 

 های اهم در دفع مفسده هنگام شک. سنجه6

هاا ممکان اسات ماساده یاا غیرالزامی باشد که هریک از آن تواند در میان دو حکم الزامی یاتزاحم می
باه کسار و انکساار مااساِد موجاود در مصل ت داشته باشد و اگر دو متزاحم دارای ماسده باشند، باتوجاه

که یکی ماسدهج الزامی و دیگاری ماسادهج غیرالزامای داشاته هریک، باید دف  افسد به فاسد کرد و درصورتی
 .باشد، ترجیح واضح است

صورت یکی دیگر از صور این مسئله، تقابل متزاحم دارای مصل ت با متزاحم دارای ماسده است که به
الزامی یا غیرالزامی است؛ نریر تقابل حکمی حرام در مقابل واج  یا مست   در مقابل مکروه. درصورتی

شاده تلقای سائله حالکه اولویِت دف  ماسده یا جل  مصل ت در هریک از طرفین با دلیلی احراز شود، م
های مختلف، کماکان تارجیح هریاک از طارفین شود. اما سخن در جایی است که یس از ِاعمال سنجهمی

به اصاول عملیاه، حکام باه تخییار در انتخااب دلیل فقدان اصول لاری و باتوجهم تمل باشد. در اینجا به
 شود. هریک از متزاحمین می

ای موجود نباشد، دف  ماسده نسبت به که سنجهموجود، درصورتیبه روایات رسد که باتوجهبه نرر می
جل  مصل ت در صورت شک، اولٰی باشد؛ مثاًل در روایتی وارده شده است کاه: عبداللاه مقتاول بااش و 
عبدالله قاتل مباش؛ یعنی بند  خدایی باش که تو را کشته باشند، نه آنکه بند  خادایی باشای کاه دیگاری را 

شدن که ترک شدن که نوعی فعل است و مقتول( که در دوران بین قاتل881، التوحیدبابویه، کشته باشی )ابن
شدن و مرلومرسد که دلیل اولویت از ظالمشدن حکم شده است و به نرر میفعل است، به اولویت مقتول

شدن یا ظالم گیرد؛ با این توضیح که شخص اگر در آِن واحد مجبور باشد که یا متلبس بهبودن سرچشمه می
بودن اولویت دارد و نوعًا قاتل از مصادیق ظالم و مقتول از مصادیق مرلوم اسات و بودن شود، مرلوممرلوم

َیا ُبَنای. »نکردن و دف  ماسده همخوانی دارد. در روایتی دیگر بیان شده است که: اقدامنوعی با این روایت به
ُف َو َأْمِسْک َعْن َطِریٍق ِإَذا ِخْاَت َضاَلَلَتُه َفِإَن اْلَکَف ِعْنَد َحْیاَرِة َدِع اْلَقْوَل ِفیَما اَل َتْعِرُف َو الْ  ِخَطاَب ِفیَما اَل ُتَکل.

ْهَوال 
َ
اَلِل َخْیٌر ِمْن ُرُکوِب اأْل نکردن باه کااری را تاا هنگاام اقادام( که کف و 81/360)حر عاملی، ...« الض.

                                                 
 .8/803؛ مؤمن جیالنی، 330، الشریع  مصاا م مد، . نک: جعاربن3
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اْبَهِة َخْیاٌر ِماَن »... . همچنین عباراتی نریر معرفت و خرو  از حیرت، اولٰی دانسته است اْلُوُقاوُف ِعْناَد الش 
ُبَهاِت َخْیٌر ِمَن ااِلْقِتَ اِم ِفی اْلَهَلَکاِت »... (؛ 3/833)برقی، « ااِلْقِتَ اِم ِفی اْلَهَلَکة )کلینای، « اْلُوُقوَف ِعْنَد الش 

ُت َخْیٌر ِمَن اْلَعَجَلِة ِإال. فِ »( و 3/62 َثب  (، در مجموع باه ایان نکتاه ارشااد 32)لیثی واسطی، « ی ُفَرِص اْلِبرالت.
کند که در صورت شک میان بهتربودِن اقدام به فعلی که مصل ت دارد یا ترک فعلی که انجام آن ماساده می

تاه ها اقدام اولویات یاباد. البای از دیگر سنجهنکردن و صبرکردن اولٰی است، مگر اینکه با سنجهاقدامدارد، 
باودن یکای از طارفین ممکن است چنین بیان شود که این روایات شامل حالتی است که ما علم به تکلیاف

باودن نداشته باشیم که در خصوص فرض ما سالبه به انتااء موضوع است. اما هرچند که ما علم به تکلیاف
صورت عقالیای احتمال به بودن یکی از متزاحمین علم نداریم و اینهریک از متزاحمین داریم، ولی به اهم

به اطالق این روایات، قابلیت تعمایم باه ایان ماوارد صاادق باشاد و هماین تواند مطرح شود که باتوجهمی
ای بارای تارجیح دفا  ماساده نسابت باه جلا  عناوان سانجهتواند بهاحتمال بنا بر مبنایی که ذکر شد می

 مصل ت در هنگام شک مطرح شود. 

 بل حقوق مستفاد از آیات و روایاتهای اهم در تقا. سنجه7

تواند مدنرر قرار گیرد؛ مواردی نریر حاق شاخص در مقابال حاق تقابل حقوق از جهات گوناگون می
الناس تا جاایی اسات افراد، حق افراد در دوران با حق خدا و حق اشخاص در تقابل با یکدیگر. اهمیت حق

که ت؛ اما فقها در هنگام سررساید دیان درصاورتیکه مثاًل در حالت عادی، شکستن نماز واج ، حرام اس
تنها حکم به جواز؛ بلکه حکم به وجوب شکستن تنها راه ادای دین من صر در شکستن نماز موس  باشد، نه

 (.081زاده، کردن نماز معصیت کرده است )مسلمیکه مکلف در صورت تمامطوریاند، بهکرده
دلیل ارتداد، جاواز تقدیم قتل ازنرر قصاص بر تقدیم قتل به(، 3/101تقدیم ادای دین بر حج )خمینی، 

( نیاز از دیگار 3/189هنگام صد و احصار و تقدیم جواز کارگویی در هنگام اکراه )شهید اول، شدن بهم ل
صورت موجباۀ کلیاه، صا یح الناس بهوجود تقدیم حقالله است. بااینالناس بر حقهای تقدیم حقنمونه

الله مقدم است؛ نریر تقدیم حکم بطالن بی  غرری حتی در صورت توافق ای از اوقات حقنیست و در یاره
( 3/189بها )شاهید اول، و تراضی متبایعان بر غرر و تقدیم حد زنای به اکراه حتی در صورت گذشت مزنی

 الله است. ازجمله موارد تقدیم حق
فراوانای کاه درباارهج اهمیات قضاای حاجاات  دادن روایاترسد که با مددگرفتن و تعمیماما به نرر می

دلیل فقدان نص، از مجماوع ایان الناس بهالله بر حقمسلمانان وارد شده است، در صورت شک تقدیم حق
الله در صورت شک استناد کرد؛ هرچند کاه الناس بر حقای برای تقدیم حقعنوان معیار و سنجهروایات به
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طور مثال در به3شده است، ولی قابلیت تعمیم را دارا خواهد بود؛این روایات فقط در خصوص خودش بیان 
هاا کردناد و وقتای شود که اعتکاف را برای حاجت یک برادر دینی رسیر  عملی امام حسن)ع( مشاهده می

 أَما َعِلْمَت َأَن »... راوی به امام متذکر شدند که آیا یادشان رفته که معتکف هستند؟ ! امام در یاسخ فرمودند: 
( و 38/038)نوری، « اْلَمْشَی ِفی َحاَجِة َأِخیِه اْلُمْؤِمِن َخْیٌر ِمِن اْعِتَکاِف َشْهَرْیِن ُمَتَتاِبَعْیِن ِفی اْلَمْسِجِد اْلَ َرام
اِه َلَقَضااُء َحاَجاِة »در روایتی دیگر قضای حاجت مؤمن با قسم جالله مؤکد شاده اسات باا مضامون:  َوالل.

کردن در بارآوردن ( و حتی برای سعی و تالش36/103)حر عاملی، « ِصَیاِم َشْهٍر َو اْعِتَکاِفهِ  اْلُمْؤِمِن َخْیٌر ِمْن 
حاجت مسلمانی، اعم از اینکه به نتیجه برسد یا نرسد، چنان یاداشی در نرر گرفتاه شاده اسات کاه ازنرار 

اَه َمْن َسَعی ِفی َحاَجِة َأِخی»عقوِل عادی ممکن است ناصواب باشد؛ مثل روایت  َماا َعَباَد الل. ِه اْلُمْساِلِم َفَکَأن.
اَلِف َسَنٍة َصاِئمًا َنَهاَرُه َقاِئمًا َلْیَله َوَجَل ِتْسَعَة آ ، المتقبین روضب ؛ مجلسای، 8/390، الفقیبهبابویاه، )ابن« َعز.

ْنُسُهَم »... ( و نیز روایت 1/306
ُ
ِذی َنْاِسی ِبَیِدِه أَل « ا ِبَک َیْومًا َو َلْیَلًة َخْیٌر ِمْن ِجَهاِد َسَنةٍ َفِقر. َمَ  َواِلَدْیَک َفَو ال.

ای برای اولویت حق والدین در صورت تزاحم میان جهاد و حقوق والادین عنوان سنجه( به8/360)کلینی، 
 3است.

 گیری نتیجه

های ای برخاوردار اسات. سانجهقاعد  اهم و مهم ازجمله قواعدی است که از شهرت درخور مالحره
هاای برآماده از متاون ها، اولویتتواند در تشخیص اهم، ارزیابی شود که یکای از ایان سانجهمیمختلای 

شرعی است که در این نوشتار یس از تبیین قاعد  اهم و مهم، تقدیم اهم م تمل و وجه جم  میان بعضای 
 ریح شده است. های مستااد از آیات و روایات تصها و معیارها و شواهدی از سنجهاز روایات، به نمونه

های این ت قیق در ترجیح دو امر متزاحم که از مصادیق مدنرر شارع اسات، تقویات یاا آوردیکی از ره
باه آینادهتضعیف اصول اعتقادی است که با عنایت به این مؤلاه در هنگام دوران میان دو امر الزامی باتوجه

رد در تعیاین اهام بسایار راهگشاسات. از های متارع بر هریک از متزاحمین توسط فنگری و سنجش ییامد
تواند در تعیین اهم در ایان زمیناه مادنرر قارار گیارد، توجاه باه کیایات هریاک از دیگر معیارهایی که می

باودن نسابت باه متزاحمین است که در مواردی نریر اولویت متزاحم دارای استمرار زمانی، اولویت مخاای
یک عمل، معرفت تاصیلی به متزاحم، توجه به موضوع متزاحم  تربودن جنبۀ اخرویبودن فعل، یررنگعلنی

 نرر است. و عمق کیایت مطمح
                                                 

 .81به بعد؛ کراجکی،  3/380؛ طوسی، 391تا8/312. نک: کلینی، 3
الدین، ؛ تا 88/100شود )نک: بروجردی، ته است که فرد مت یر می. بعضی از روایات نیز چنان صواب و اجری را برای خدمتگزاری راج  به خانواده بیان داش3

308.) 
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رسد که در هنگام شک در اولویت دف  ماسده نسبت به جل  مصل ت نیز روایات موجاود به نرر می
دلیال فقادان اصاول لارای، که فقها طبق اصول عملیه و بهکند؛ درحالیحکایت از اولویت دف  ماسده می

دانند و ایان مطلا  در تقابال حقاوق در هنگاام حکم به تخییر را در انتخاب هریک از متزاحمین موجه می
عناوان تاوان باهشاده میالناس نیز صادق است که از مجموع روایاات مطارحالله بر حقشک در تقدیم حق

 الله در صورت شک استناد کرد. الناس بر حقای برای تقدیم حقسنجه
های برآمده از متون شرعی در تشخیص اهم، فقاط باه ذکار چناد نموناه ر وارسی اولویتوجود دبااین

مرج یات در  بازخوانی دوبار  آیاات و روایاات از دریچاۀسوی را به  جستجوگربسنده شده است تا اذهان 
آن  نرر در هر مورد باه فراخاورورد نیازمند استقصاء تمامی نصوص با عنایت به تزاحم م وتزاحم سوق دهد 

صاورت ها باهعقل به تماامی سانجه توأم با نگرشرساند که ها هنگامی ما را به اهم میاست و این اولویت
 ها به اهم مقطوع یا احتمالی دست یازد. با کسر و انکسار آن ومجموعی باشد 

 منابع
 .5831قرآن کریم، ترجمۀ ناصر مکارم شیرازی، انتشارات به نشر، 

 ق. 3030، قم: دار الکتاب االسالمیة، الحکم غرر، م مدآمدی، عبدالواحدبن
 تا. ، ترجمۀ م مدعلی اردکانی، تهران: انتشارات علمی اسالمی، بیالتوحیدعلی، بابویه، م مدبنابن

 . 3116، تهران: نشر کتابچی، االمالیاا، ااااااااااااااااااااااا
 تا. ، قم: داوری، بیعلل الشرایعاااااااا، ااااااااااااااااا

 ق. 3031، قم: دفتر انتشارات اسالمی، کتاب من ال یحضره الفقیهااااااااااااا، اااااااااااا
 ق. 3089نا، ، مؤسسۀ آل البیت علیهم السالم، بیروت: بینهای  الدرایه فی شر  الکفای اصاهانی، م مدحسین، 

 ق. 3113، قم: دار الکتاب االسالمیه، المحاسنم مد، برقی، احمدبن
 . 3126، تهران: نشر فرهنگ سبز، جامع احادیث شیعهجردی، حسین، برو

 . 3128، تهران: دنیای دانش، نهج الفصاح یاینده، ابوالقاسم، 
 ق.3033، قم: مؤسسۀ دار الکتاب، منتهی الدرای  فی توضیح الکفای جزایری، م مدجعار، 

 ق. 3000 ، بیروت: اعلمی،الشریع  مصاا م مد، امام جعار صادق)ع(، جعاربن
 ق. 3030، قم: مؤسسۀ آل البیت علیه السالم، وسایل الشیع حسن، ر عاملی، م مدبنح

 ق. 3000، قم: مؤسسۀ نشر اسالمی، تحریر الوسیل الله، خمینی، روح
 ق. 3034تقریر م مداس اق فیاض، قم: دار الهادی، به ،محاضرات فی اصول الفقهخوئی، ابوالقاسم، 
 ق. 3088تقریر م مدسرور واعظ بهسودی، قم: داوری، ، بهصاا  االصولمااااااااااااااااا، 
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 تا. تقریر م مدعلی توحیدی، قم: نشر سید الشهداء)ع(، بیبه ،مصاا  الفقاه ااااااااااااااااا، 
 ق. 3033الکتاب،  قم: دارفقه الصادق علیه السالم، روحانی، م مدصادق، 
 ق. 3031الله روحانی، تقریر سید عبدالصاح  حکیم، قم: دفتر آیتبه ل،منتقی االصوااااااااااااااااااااااا، 

 . 3119، تهران: نشر تألیاات فی  االسالم، نهج الاالغ حسین، شریف الرضی، م مدبن
 تا. ، نجف: نشر حیدری، بیجامع االخاارحیدر شعیری، م مدبنالدین، م مدبنتا 

 ق. 3000، قم: ماید، دالقواعد و الفوائمکی، شهید اول، م مدبن
 ق. 3032قم: مؤسسۀ معارف اسالمی، ، مسالک االفهام إلی تنقیح شرایع االسالمعلی، بنالدینشهید ثانی، زین

 . 3247، تهران: دار الکت  السالمیة، جواهر الکالم فی شر  شرایع االسالمباقر، بنجواهر، م مدحسنصاح 
 ق. 3031جا: غدیر، تقریر سیدم مود هاشمی شاهرودی، بی، بهبحوث فی علم االصولصدر، م مدباقر، 

 ق. 3040، قم: مؤسسۀ آل البیت علیه السالم، ریاض المسائلم مد، بنطباطبائی، علی
 . 3120های اسالمی، ، ترجمهج حمیدرضا شیخی، مشهد: بنیاد ی وهشنثر الاللیحسن، بنطبرسی، فضل

 ق. 3001: دار الکتاب االسالمیة، ، تهرانتهذیب االحکامحسن، طوسی، م مدبن
 . 3122، قم: نوید اسالم، االجتهاد و التقلیدالدین، عراقی، ضیاء

 . 3230تهران: سازمان انتشارات ی وهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی،  ،فقه و مصلحتعلیدوست، ابوالقاسم، 
 تا. ن: مهدوی، بیاصاهاکشف الغطاء من مهّمات الشریع  الغراء، خضر، کاشف الغطاء، جعاربن

 ق. 3190، تهران: المکتبة مرتضویة، معدن الجواهرعلی، کراجکی، م مدبن
 ق. 3123، تهران: مکتبة الصدوق، کافی اصولیعقوب، کلینی، م مدبن

 .  3116، قم: دار ال دیث، الحکم عیونلیثی واسطی، علیین م مد، 
 ق. 3042ة الوفاء، ، بیروت: مؤسساالنوار بحارم مدتقی، مجلسی، م مدباقربن

 ق. 3000، تهران: دارالکت  االسالمیة، العقول مرآةااااااااااااااااااااااااااااااااا، 
 ق. 3006، قم: مؤسسۀ فرهنگی اسالمی، المتقین روض ، مقصودعلیبنمجلسی، م مدتقی

 . 3123، مشهد: هاتف، توضیح المسائل شش مرجعزاده، مسلمی
 . 3120، تهران: صدرا، ضیات زماناسالم و مقتمطهری، مرتضی، 

 ق. 3010، قم: انتشارات اسالمی، الفقه اصولمرار، م مدرضا، 
 ق. 3031، قم: نشر مؤتمر العالمی، االختصاصم مد، ماید، م مدبن

 ق. 3030بیروت: نشر دار الماید،  ،اوائل المقاالتااااااااا، _اااااااااااا
، تهاران: انجمان اساالمی حکمات و فلسااه، لذریع  الی حافظ الشریع ام مد، م مدبنالدینمؤمن جیالنی، رفی 

3160. 
 . 3119تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  ،پژوهیفقهمهریزی، مهدی، 
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 ق. 3043تقریر: م مدعلی کاظمی، قم: مؤسسۀ نشر اسالمی، ، بهفوائد االصولنائینی، م مدحسین، 
 ق. 3002، قم: مؤسسۀ آل البیت علیهم السالم، لمسائلمستدرک الوسائل و مستناط انوری، حسین، 

 تا. جا: نشر مکت  صدر، بیبی ،مصاا  الفقیهم مدهادی، بنهمدانی، رضا
 ق. 3043بیروت: اعلمی،  ،العروة الوثقیعبدالعریم، بنیزدی، م مدکاظم

 
 

 


