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  یاخالق يهام اهم ّبر مهم در تزاحمیتقد يهاشاخص
 *علی رضوانی

    دهيچک
 یگـاه  کـه چـرا  ؛اسـت  »یاخالق يهاتزاحم« بحث ،اخالق فلسفه و يکاربرد اخالق مباحث نیترمهم از

 يعلمـا  تـزاحم  رفـع  يبـرا . شودمی تزاحم دچار لیرذا ای لیفضا ی یعنیاخالق فیوظا انجام در انسان
ـ  روش با مقاله نیا در که آن، حل يهاوهیش از یکی. اندنموده ارائه ییهاوهیش اخالق، ـ یتحل –یفیتوص  یل

در دو بخـش ایـن    مقالـه این . باشدمی» مهم بر اهم میتقد«ی عقل قاعده قیطر از ،گرفته قرار یبررس مورد
 و اهـم  ،تـزاحم  تعارض، چونیمی هممفاه میمفهو يهایبررس و یمعناشناس اولکند: بحث را بررسی می

ـ  يهاتزاحم حل مراتب ضرورت، و تیاهم یبررس به ،است مقاله بخش نیترمهم که ،دوم و مهم  یاخالق
  .است پرداخته مهم بر اهم میتقد يهاشاخص و
  .مهم و اهم قاعده ،یاخالق تزاحم تزاحم، تعارض، :هادواژهیکل

   

                                            
    alirezvani2200@yahoo.com  دانشگاه معارف قم دانشجوي دکتري اخالق* 

  31/6/1392پذیرش:  - 25/2/1392دریافت: 

۶      ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

  مقدمه
 ،است که در اصـطالح فالسـفه غـرب    یاخالق هايبحث تزاحم ي،له در اخالق کاربردئن مسیتریاساس

که زندگی فردي و اجتمـاعی  کنند. ازآنجا) از آن یاد میMoral conflicts» (هاي اخالقیتعارض«با عنوان 
باشد، و از سوي دیگر، قدرت و اختیار انسان نسبتاً محـدود اسـت،   انسان، رو به گسترش و پیشرفت می

کارپـذیر اسـت.   در انجام دو یا چند فعل اخالقی، برخورد منافع با یکدیگر و تصادم سود و ضرر امري ان
 بنـدي و انتخـاب اهـم بـر مهـم     تردید انسان به حکم عقل فطري به گزینش و اولویتدر این شرایط، بی

ن یهمـ  ،ن موضـوع یـ ت ایدارد. در اهممیمقدم  يگریرا بر د یکی ي،اریبراساس مالك و مع پردازد ومی
را  ناپـذیري جبـران دمات ک فعل نداشته باشـد، صـ  یح یترج يبرا ياریبس که چنانچه انسان مالك و مع

  ده است.کرخود عمل ن یاخالق ۀفیبه وظ ،تید متقبل شده و در نهایبا
ف یلأق و تـ یتحق» م اهم بر مهمیتقد هايشاخص« آمده مشخص شد که در موضوععملبه یبا بررس

 يادیـ اسـتفاده ز » اهـم و مهـم   قاعدة«چه علما در کتب فقه و اصول فقه از گراست، فراهم نشده  یمستقل
ن مسئله پرداختـه شـده   یم به ایرمستقیم و غیطور مستقبه نیو ائمه معصوم امبریدر سنت پ اند.نموده
گـاه  آن«فرماینـد:  مـی  پیامبر اکرم م.یکنمیان یشان را بیاز سخنان گهربار ا ینده برخیدر مباحث آ .است

تـر  کیـ نزد یگین در بـه همسـا  یترکیدرا نزیز ؛ن در پاسخ دهیترکیکه از دو منزل تو را خواندند، به نزد
 .)608، ص 5تا، ج بی حنبل،(» است

 حثب يشناسفهومم
  تعارض

خـاطر  ل بـه یـ و تمانع دو دل یتناف ،اظهار و ابراز است و در اصطالح يمعنادر لغت از عرض به »تعارض«
و کـذب   یکـ ین بـه صـدق   یقیکه ياگونهالبته به .)11، ص 4ج  ،1377، يآن دو (انصار یمدلول و معان

  د.وما حاصل ش يبرا يگرید

  تزاحم

 بـر  قوم آن: القوم تزاحم« .گرفته شده است» ز ح م«شه یزحمت است و از ر ةاز ماد یعرب یلفظ »تزاحم«
 یشـلوغ  شـدت  از کـه ياگونـه بـه « .)225 ، ص1370 ،یبسـتان ( »نمودنـد  یو انبوه گرفتند تنگ گریکدی

ن یاز صـاحبان لغـت آن را چنـ    یبرخـ  .)262، ص 12ج  ،ق1414 منظـور، ابـن ( »دهند فشار را گریهمد
 »جـا شـود   یکـه موجـب تنگـ    يخاص بـه نحـو   یا در مکانیا اشیتراکم و ازدحام افراد «اند: کرده یمعن

  .)166ص  ،1367، فراهیدي(
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   ۷هاي اخالقي هاي تقديم اهم بر مهم در تزاحمشاخص

: هرگاه دو حکم چنان جعل شده باشند که از نظر قانونگـذار  تزاحم آمده است یاصطالحدر تعریف 
کـه   يبـه نحـو   ،با هـم جمـع شـوند    در عمل و در مقام امتثال و اجرا تصادفاً یدو مطلوب باشند، ول هر

از آنهـا را   یکـ یمکلف امکان نداشته باشـد و تنهـا بتوانـد     يآنها با هم در زمان واحد، برا يامتثال هر دو
 :بـارت اسـت از  تـزاحم ع  یعنی ؛)373 ، ص1384 (مظفر، ن دو حکم رخ داده استیانجام دهد، تزاحم ب

انجـام هـر دو    يمکلف بـرا  ییسبب عدم توانامالك در مقام امتثال، به ياالجرا و دارادو حکم الزم یتناف
  در زمان واحد.

  ان تعارض و تزاحميتفاوت م
 »تـزاحم «و تمانع داشته باشـند، امـا    یتناف يگذارع و قانونیاست که در هنگام تشر يدر مورد »تعارض«

نکـه در هنگـام   یبا وجـود ا  ،ن آن دو ممکن نباشدیاست که در مقام اجرا و امتثال، جمع ب ییمربوط به جا
ـ اسـت تعارض مربوط بـه ادلـه    رو،ازاین .اندنداشته یگونه تنافچیگر هیکدیبا  يگذارقانون تـزاحم   ی، ول

  .)233، ص 1378(گروه مطالعات اسالمی،  مربوط به امتثال است

  يتزاحم اخالق

رقابـل  یغ هـاي تعـارض  :عبارت است ازاینکه  از جمله، شده است يف متعددیتعار یالقتزاحم اخ يبرا
 فیـ تکل چنـد  ایـ  دو امتثال امکان عدم«ا ی) و 1390، یفیرو و شریپ ي(محمد یاخالق هايان الزامیحل م

  .)4 ، ص1391 ،یفیشر( »واحد زمان در یاخالقمی الزا

  اهم و مهم

توجـه قلـب    يمعنابا هاء مکسور، به» الهمه«در لغت عبارت است از: باشد، که از ریشۀ (ه م م) می» مهم«
، ص 2 ، ج1380 (جبـران، » ز را کرد و آن را خواسـت تـا انجـام دهـد    یآهنگ آن چ«است.  يزیبه هر چ

انجـام آن از  ند کـه  یرا گو يامر ي،ث لغویاز ح »اهم«مراد از  . و)1744، ص 2، ج 1996، يتهانو ؛1827
تـر، از نظـر مصـلحت    تـر اسـت. خـواه مهـم    که مهم يامر ايمعنز بهیبرخوردار است و ن ییت بسزایاهم
  .)24 ، صق1429ا مفسده اهم آن (صفار، ی ،که داردمی اه

تـر)  ن دو حکم (مهم و مهمیاست که ب ییتر، در جاتقدم حکم مهم يمعنادر اصطالح به ،اهم و مهم
ـ   ،نیزاحم وجود دارد. بنابرادر مقام عمل ت ن دو واجـب تـزاحم باشـد، در مقـام رفـع تـزاحم،       یهرگـاه ب

د به اهم عمل نمود. مثل آنکـه  ی، و باگردد وجوباًمیداشته باشد، مقدم  يشتریت بیاهم یکیکه یصورتدر
ک نفـر  یـ تـوان  میفقط  یول ،میدو نفر در حال غرق شدن هستند، بر ما واجب است هر دو را نجات ده

۸      ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

ـ با ،(مهـم)  یمعمول يفرد يگری(اهم) و د دانشمند است یکیچون  اما، ادرا نجات د را  دانشـمند فـرد  د ی
 .)613، ص 1389(جمعـی از محققـان،    نـد یگومیحل را قاعده لزوم تقدم اهم بر مهم ن راهیا .نجات داد

ن دو مصـلحت بـا   یاست، خواه بـ ن آنهیهمان تدافع ب» ن اهم و مهمیتزاحم ب«منظور از اصطالح  ،نیبنابرا
تزاحم مصلحت اهم بـا مهـم، مـراد مصـلحت      :شودمیگفته  یپس وقت .ا مصلحت و مفسدهیدو مفسده 

حکم بـه لـزوم    ،تیت آن کمتر است و در نهایکه اهم يتر است که به حکم عقل انجام کاريد و قویشد
  شود.میافت یح اهم بر مهم دریترج

  مصلحت

انـد:  کـرده  ان معنـ یرا چنـ  از صاحبان لغـت آن  یبرخ .ل ح) گرفته شده است (ص شهیاز ر ،»مصلحت«
ا بسـتگانش  یـ خـود   ير و سودمند که شـخص بـرا  یخ يآنچه که باعث صالح و مصلحت است، کارها«

ر بـه ضدفسـاد   یـ اند و از آن تعبد دانستهارا در مقابل فس آن عموماً .)830 ، ص1370، ی(بستان »انجام دهد
 .)393 ، صق1404، ی؛ راغـب اصـفهان  384، ص 7، ج ق1414 منظـور، (ابـن  انـد دهض فسـاد کـر  یا نقـ ی

ن واژه را از یـ ا یبرخ ،رونایشود. ازمیب اعتدال موجدانست که  يزیتوان مصلحت را آن چمی ،نیبنابرا
  .)158، ص 1382، ي(لنگرود اندواژه منفعت دانسته يمساو ی،معن ث وزن ویح

  ت و ضرورتياهم
، یشناسـ همچون اصول فقه، حقـوق، روان می در علو يعالوه بر اخالق کاربرد ،تعارض و تزاحم ۀلئمس

و مـی  (بهرا انـد سـته یمتفـاوت بـه آن نگر   يک از منظـر یـ هـر  .شـود میت مطرح یریو مد یشناسجامعه
. 1رد: یـ گمـی ن بحث در قلمرو اخالق، اغلب در دو سطح مورد توجه قرار یا .)30 ، ص1391همکاران، 

  .)32 ، ص(همانیف اخالقیص تکالیتشخ. 2 ي؛در مقام ارزش داور
 یکنـد و در زنـدگ  مـی ت یـ روزمـره فعال  یو انتخاب خـود در زنـدگ   یکه انسان براساس آگاهازآنجا

شـت،  یمـه، ورزش، رسـانه، معاشـرت، مع   یاسـت، ب یمختلف مثل هنر، اقتصـاد، س  هاينهیدر زم یاجتماع
 از اسـتفاده  ،مـثالً  .وجود دارد یو... تزاحمات اخالق یگو، پزشکوت، مناظره و گفتیست، جنسیزطیمح

 در يروزیـ پ يبـرا می، رنظایغ مناطق بمباران، زیآممصلحت دروغ، درد نیتسک ای کاهش يبرا ،مخدر مواد
 بـر  عالوه که یواکسن دیتول، مشروع حکومت کی معاندان و مخالفان ترور و شکنجه، مشروع جنگ کی

 ایـ  دام يرو بـر  یپزشـک  شـات یآزما ،گـردد مـی  مارانیب از گرید یبرخ مرگ موجب، یبرخ جان نجات
 آثـار  کـه ... هـا و جـاده ، سـدها ، یصـنعت  بـزرگ  هـاي کارخانـه  احـداث ، دارو آثار کشف منظوربه ،انسان

 میتحـر  اعمـال ، خـود  حـق  به دنیرس يبرا رشوه دادن، دارند دنبالبه یطیمحستیز مخرب و نامطلوب
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ـ ا از یهاینمونه و... شوندمی هاملت يبرا مشکالت بروز سبب که ،هادولت رفتار رییتغ منظوربه  گونـه نی
الزم اسـت   یگـاه  ،نهـا یانسـان در هـر کـدام از ا    یعنـ ی ؛)33 ، صهمان( اندگانهدو آثار يدارا که اعمالند

ص یتشـخ ن و یـی در مقـام تع  یا گـاه یـ د و یو قضاوت برآ يخودش، در مقام داور یبراساس نظام ارزش
ف فرد روشـن  یفه و تکلیکه وظياگونهشود، بهمی یفه، دچار تزاحم اخالقیو عمل به وظ یف اخالقیتکل

نکـه  یا ایـ د و یـ بد، قضاوت نما ۀنیا دو گزیخوب  ۀنین دو گزیناچار است ب یبلکه گاه ،ستیو شفاف ن
 یو چندضـلع  یچنـدوجه  ا رفتـار یـ گونه موارد، موضوع نیدر ا ه،کاینل حاص .ندکنه را انتخاب یک گزی

  گردد.می ین متعدد اخالقیاست و مشمول عناو
ن یتـر ن، مهـم یاز طـرف  یکـ یحِ یدر مرتبه ترج :ردیگمیچند مرحله انجام  یط یحل تزاحمات اخالق

ـ  .اسـت » م اهم بـر مهـم  یتقد« یقاعده عقل ست،توان از آن استمداد جمیکه  یعقل ةقاعد منظـور از  ندیب
 هـاي دست آورد کـه در برخـورد بـا تـزاحم    هتوان بمیرا  هاییره عقال، شاخصیو س ینیمتون د يالهالب

  ثر واقع شود.ؤانسان م يتواند برامی ی،اخالق

  يمراتب حل تزاحمات اخالق
ـ ا .اسـت  ی، حل تزاحمـات اخالقـ  ين مسائل اخالق کاربردیتریاز اساس یکی ،طور که گذشتهمان ن ی

  ر انجام داد:یرح زچند مرتبه به ش یتوان طمیکار را 

  در صورت امکان ين دو الزام اخالقيجمع ب .۱

را  ین است که در صورت امکـان، هـر دو الـزام اخالقـ    یا يبدو ین قدم در حل تزاحمات اخالقینخست
ـ کـ چنان .ت اجرا نداردیو مستقر قابل یواقع هاين مرتبه در حل تزاحمیانجام داد. البته ا  ين علمـا یه در ب

 يادعـا  ی،عقلـ  ةن قاعدیبر ا یبرخ یحت» الجمع مهما اَمکَن اَولی من الطرح«مشهور است: ز یاصول فقه ن
  .)19، ص 4، ج 1377، يانصار( انداجماع نموده

  يدفع تزاحم اخالق .۲

ود آن در یـ ط و قید با وجود تمـام علـل و شـرا   ین حکم بایا ،مطلق باشد یاز احکام اخالق میهرگاه حک
ن علـل و  یست اا ممکن یگاه ت برخوردار شود. حالْیاز اطالق و کل ،ن صورتیا نظر گرفته شود تا در

 .دیـ ر نماییـ و... تغ یاسـ یو س یو اجتمـاع  یط با توجه به گذشت زمان و تحوالت مختلـف فرهنگـ  یشرا
ال مطـرح  ؤن سـ یـ د و فروش خـون انسـان، ا  یخر ةدربار ،ن حکم از اطالق خارج شود. مثالًیا ،جهینتدر
د و فـروش خـون اخالقـاً و    یخر ،ا بد؟ در گذشتهین عمل خوب است ی، ایاز نظر اخالق ایشود که آمی
قِ آن بـه  یـ و نجات جان اشخاص توسط تزر یشرفت علم پزشکیصورت مطلق بد بوده، اما امروزه با پبه

۱۰     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

جهـت  سـت بـه  ا ممکـن  یکه تزاحم اخالقـ  يز در مواردیو ن ن حکم از اطالق خارج شده است.یبدن، ا
ن یـی ف و تبیحل آن، تعرراه ،ات باشدیح واقعیا عدم تصور صحیات و ینسبت به واقع یکاف عدم شناخت

  باشد.میمناسب آن  يسازز بستریو ن شنورق و یدق

  ک طرفيح يترج .۳

 یزه عملـ یـ انگ .1ه اسـتوار اسـت:   یـ رفتار و اعمال انسان بـر سـه پا   يگذارارزش ،اسالم یدر نظام اخالق
 یارزشـ  یافعـال  یعنی ؛)ییغا ۀعمل (جنب يامدهایآثار و پ .3 ؛)یذات عمل (حسن فعل .2 ؛)ی(حسن فاعل

و  یراخالقـ یت، عمل غیسه خصوصاین ک از یشده را دارا باشد، و با نبود هرادیهستند که هر سه شرط 
م تمـا  ةدارنـد بـر تواند درمیاست که  یعنوان جامع» عمل صالح«ن یشود. همچنمیقلمداد  یاخالقا ضدی

  گردد. یافعال اخالق
 ییت نهـا یـ ج افعـال بـا توجـه بـه غا    ینتا هحظالمها، وهین شیاز بهتر یکی ی،در حل تزاحمات اخالق

در حـل تزاحمـات   رو، ازایـن م. ییاسـتفاده نمـا  » م اهـم بـر مهـم   یتقد«از قاعده  یعنی) است؛ ی(قرب اله
موجبـات   يزیـ نکـه چـه چ  یص ایتشـخ  امااست توجه نمود.  ی، که قرب الهید به هدف اصلیبا یاخالق

 يد بـرا یـ ن خصوص بایا در .ستین يااست، کار ساده» اهم«جه ینترا فراهم آورده و در یشتر قرب الهیب
  ص داد.ین کرد تا بتوان اهم را از مهم تشخییرا تع ییارهایضوابط و مع» اهم«ن ییتع

عملـی اسـت کـه آراء و سـیرة     الزم به یادآوري است که بهترین دلیل تقدیم اهم بر مهم، عقـل  
عقال هم، با آن تطابق دارد؛ زیرا فرض این است جمع بین دو حکم متزاحم به هنگام امتثال، ممکن 

اي جز انجـام عمـل براسـاس    رو، چارهباشد. ازایننیست. از سوي دیگر، ترك هر دو هم جایز نمی
 تـرك  و اهـم  اخـذ  بـه  آن در که است عقلی مستقالت از» مهم و اهم« اختیار خویش نیست. قاعده

 بـین  هرگـاه  مـثالً،  .)21 ، ص1388، علیدوسـت (است  شده حکم مهم با اهم تزاحم فرض در مهم
 حفـظ  تقـدیم  بـه  بایـد  شود، تزاحم، شخصی مال و جان بین یا و دیگر واجبی و اسالم اصل حفظ
 بـه  اعتمـاد  خالصـه . دهنـد مـی  نسبت عقل به را داوري این و، کرد داوري افراد جان و اسالم اصل
 درك از را عقـل  کـه  اصـولیان،  برخـی  حتـی  کـه  است جایی تا، آن مراتب و مصالح درك در عقل

 حکـم  العقـل  به حکم ما کل« قانون براي صغرایی و بینندمی عاجز شارع نظرمورد مفاسد و مصالح
 را عقـل ، احکـام  و هـا مـالك  به هنگـام تـزاحم   و پذیرندمی را مزبور اعتماد شناسند،نمی» الشرع به

  .دانندمی مهم از آن تمییز و اهم تشخیص بر قادر و اهم به اخذ لزوم در حاکم
 رهیسـ «: سـد ینومـی  ازتیـ ح ةقاعـد  جملـه از ی،شـرع  ی،عقل قاعده نیا امثال مورد در ینیخم امام
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   ۱۱هاي اخالقي هاي تقديم اهم بر مهم در تزاحمشاخص

 کیـ  چیه .ردیگمی صورت ازتیح و ایاح قیطر از تیملک که بوده نیا يبشر تمدن آغاز از عالم يعقال
 میتقـد  لزوم کهانچنهم .)28، ص 3 ، جق1379، ینیخم(» اندنکرده انکار را آن منانؤم و ءایاول و ءایانب از

از یناشـ ، دارد وجـود  بـاره نیـ ا در یاختالف اناًیاح اگر و بوده يبشر تمدن آغاز از عقال رهیس مهم بر اهم 
  .است يدئولوژیا و ینیبجهان در اختالف آن أسرمنش که است مهم و اهم قیمصاد در تفاوت

  هاي تقديم اهم بر مهمشاخص
 .انـد ان نمـوده یـ را ب یو شـرع  یمرجحات عقل ،ص اهم و مهمیاصول فقه، در باب تزاحم و تشخ يعلما
ـ  ۀکـه خالصـ   انـد ان نمودهیص اهم و مهم بیتشخ يار برایده مع ،اصول الفقهدر  مظفرم مرحو مثالً ه آن ب

  باشد:میل یشرح ذ
الناس بر . حقوق2شود. هرگاه یک طرف تزاحم، اساس اسالم باشد که در خطر است، آن مقدم می .1

. آنچه مربوط به نفس و ناموس است، بر غیر آن مقدم است؛ زیرا شـارع در  3تکالیف مخصه مقدم است. 
ن مقـدم  . آنچه در عبادت رکن است، در صورت تزاحم بر غیـر رکـ  4این دو مورد احتیاط شدیدي دارد. 

. واجبی که بدلی ندارد، بر آنچه بـدلی دارد  6انگیز مقدم است. دار، بر راست فتنه. دروغ مصلحت5است. 
. واجبی که وقت مخصوص دارد، بـر آنچـه   8. واجب مضیق بر واجب موسع مقدم است. 7مقدم است. 

از واجبی است که چنـین  . واجبی که مشروط به قدرت شرعی است، موخَّر 9چنین نیست، مقدم است. 
 ).127- 125، ص 2ق، ج 1424. واجبی که به حسب زمان بر دیگري تقدم دارد (مظفر، 10نیست. 

  هایی را براي تشخیص اهم بر مهم و تقدیم اهم قرار داد:توان از طُرُق زیر شاخصرسد، میبه نظر می

  مصالح يبنددرجه .۱

آنـان   يو اخـرو  يویت به مصلحت دنیبا عنا ،االطاعه شدهخداوند بر بندگان الزم سويکه از  یهر قانون
ز یـ ن نیآن، قـوان  يبـه ازا ، رنـد یمتغ یثابت و برخـ  یها، برخانسان يازهایکه مصالح و نییازآنجا .باشدمی
، متعلـق  در تفـاوت  و قوت و ضعف جهت به ،شارع نظرمورد ر هستند. مصالحیمتغ یثابت و برخ یبرخ

 شـارع  بـه  مصـلحت  آن اسناد به ،نسبت نانیاطم عدم و نانیاطم جهت از مجتهد که یحالت، کشف ادله و
  :  دیگومیباره نیدر ا العالم حامد یوسف دارد.

  :گردد لحاظ هیناح سه از دیبا زین مراتب و دارد یمراحل و مراتب، ضعف و قوت جهت از مصالح
 نـان یاطم عدم و نانیاطم جهت از .3؛ آن ةگستر جهت از .2؛ آن تیموقع و مصلحت ذات هیناح از .1

: پـردازد مـی  ینـواح  نیا از کیهر حیتوض به سپس ي،و .دارد یپ در که يآثار و خارج در آن حصول به
 بـه  و کنـد مـی  اشـاره  ینیتحسـ  و یحاج ،يضرور گانهسه مراحل به مصلحت تیموقع و ذات جهت از

۱۲     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

، قیاضـ  و اَعـم  مصـلحت  به مصلحت ةگستر جهت از. داندمی معتبر را مراتب لحاظ، شد انیب که یبیترت
 بـه  عمـل  کیـ « :دیـ گومـی  نـان یاطم و عدم نانیاطم جهت از يو. کندمی اشاره فرد و اجتماع مصلحت

ـ ا ترتّـب  .گـردد می متصف، مفسد با مصلحت به ،دارد خارج در که يآثار لحاظ  و مقطـوع  گـاه  آثـار  نی
 در زیـ ن جـه ینت حصـول  انتظـار  درجه است الزم ،رونیااز .است موهوم ای مشکوك اناًیاح و مظنون یزمان

  .)190 ، صق1421العالم، ( »گردد مالحظه ریتأخ و میتقد به حکم
 ممکـن  چنـد هـر  .شـود مـی  یناشـ  ینوع مفاسد و مصالح از یشرع است که احکام یادآوريالزم به 

 یبرخـ  انجـام  در و، زکات و جهاد مانند .باشد داشته وجود یشخص ضرر واجبات یبرخ انجام در است
 بـا  يمسـاو ، مفسـده رو، ازایـن . غصـب  و سـرقت  مانند .باشد داشته وجود یشخص منافع، حرام يکارها
 ،اسـت  نظرمورد مفسده و مصلحت در آنچه رایز ؛ستین منفعت با مرادف مصلحت کهچنان .ستین ضرر

   .یشخص نه است ینوع مفسده و مصلحت
ـ ا لحاظ اند کهم نمودهیر تقسیمختلف ز هايت به گونهیمراتب اولومصالح را به اعتبار   ماتیتقسـ  نی

  دارد: يادیز ریتأث، مصالح يناسازگار و تزاحم به هنگام ژهیوهب ،حکم استنباط در

  ب و تقدمیم مصلحت به اعتبار ترتیتقس. 1

  م نموده است:یب به سه دسته تقسیترت یۀمصالح را بر پا غزالی
گانه شارع (حفظ الف. مصالح ضروري: مصالحی که گریزي از آنها نیست و بدون آنها در مقاصد پنج

  جان، مال، دین، نسل و ناموس) اختالل پدید آید. مانند حرمت کفر، قتل، زنا، سرقت و شرب خمر.
 بـا  کـه  سـت ین ياگونـه بـه  یول ،الزمند هاحاجت و ازهاین رفع يبرا که یمصالح :یحاج مصالح .ب

 خوانـدن  شکسته، شکار بودن مباح مانند .شود جادیا اختالل شارع گانهپنج مقاصد در آنها نکردن تیرعا
  .اجاره، عیب احکام، مسافر لهیوسبه نماز

 برطـرف  ماننـد  .شـود می انسان یزندگ شدن بهتر سبب آنها تیرعا که ی: مصالحینیتحس مصالح .ج
  .دنیآشام و خوردن آداب، عورت ستر، نجاست کردن

 .شـوند می مقدم گریکدی هر کدام بر بیترت به ینیتحس و یحاج، يضرور در بحث مصالح همچنین
 شـود مـی  مقـدم  ،باشد تیاولو در گانهپنج اتیکل از متعلَّقش که کدام باشند، هر اتیضرور از دو هر اگر

 مرتبـاً  يهلنـد  رانیگیمـاه  دوم، یجهـان  جنـگ  خـالل  در راي نمونـه، ب .)287، ص 1 ، ج1378، یغزال(
 ،ينـاز  یگشـت  قیقا کی. دادندمی يفرار انگلستان به قاچاق طوربه خود هايقیقا با را يهودی پناهندگان

 يناخـدا  از و زنـد، مـی  ادیـ فر ينـاز  فرمانـده . کندمی متوقف ،است پناهندگان حامل که را يهلند یقیقا
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   ۱۳هاي اخالقي هاي تقديم اهم بر مهم در تزاحمشاخص

 دروغ رانیگیمـاه  ب،یـ ترت نیهمـ  به هستند؟ قیقا سوار یکسان چه کجاست؟ مقصدش ،پرسدمی يهلند
 ایـ : داشتند رو شیپ راه دو فقط رانیگیماه که است شنور حال. کنند عبور که ابندیمی اجازه و ندیگومی
 شـقّ . شـوند  ربـاران یت و شـده  ریدستگ )خودشان و( مسافرانشان گذاشتندمی نکهیا ای گفتندمی دروغ دیبا

 کننـد  فـرار  و کـرده  حرکت هايناز از تندتر ای بمانند ساکت مثالً توانستندمین آنها .نداشت وجود میسو
 از مراقبـت  امکـان  و سـت ین یاجتمـاع  نیمأتـ  ۀمیب از برخوردار که يا فردی و )190 ، ص1389 چلز،یر(

 تکفلـش  تحـت  افـراد  تا دهد انجام دیبا چه ندارد، نامشروع قیطر از جز را آنها یحداقل نیمأت و خانواده
ـ نبا ،صـورت  هـر  در ایـ  اسـت؟  نامشروع يکارها به مجاز ،اشخانواده جان حفظ يبرا ایآ رند؟ینم  از دی

 بـا  فـرد  اتیـ ح حـق  کـه  ،مـوارد  گونهنیا در! گواراست؟ او بر مرگ و کند معاش نیمأت نامشروع قیطر
 و نـد کمـی  يداور چگونـه  اخـالق  رد،یـ گمی قرار تعارض در تیمالک حق مثل گرانید یاجتماع حقوق
  .)33 ، ص1391 همکاران، ومی بهرا( داند؟می عنوان کدام مشمول را شدهانجام عمل

  .بود خواهند مقدم شوند، شامل را بیشتري افراد که هرکدام، بودند مساوي هم متعلَّق جهت از اگر اما

  افراد شمول دامنه هیپا بر مصلحت میتقس. 2

 افـراد  ایـ  مـردم،  همـه  شامل: عام مصالح .الفشود: میم یث دامنه شمول به دو دسته تقسیمصلحت از ح
ـ  تزاحم هرگاه .گرددمیمیک افراد شامل: خاص مصالح .ب .شودمی ياریبس  خـاص  و عـام  مصـالح  نیب
 شـرکت  عامـل ریمـد  بـه  ،مـثالً  .)123 ، صق1421 ،یخـادم ( است مقدم خاص بر عام مصالح ،دهد رخ

: دیـ گومـی  او به و شودمی داده کارخانه فروش يمتصد توسط فرش تخته چند دیخر شنهادیپ x یتعاون
 تختـه  دوازده اگـر  و شـود مـی  داده هیـ هد شخص شـما  به فرش تخته کی ،دیبخر فرش تخته شش اگر
. شـود مـی  داده شـما  بـه  شـمال  يالیو در خانواده با روزه سه اقامت مجوز آن، بر عالوه د،یکن يداریخر

 ياعضـا  بینصـ  يسـود  تنهـا نـه  هـا، فـرش  نیـ ا دیخر صورت در نکهیا به علم با ،عاملریمد يآقا حال
 صـورت  نیـ ا در شـوند، مـی  متضـرر  ه،یسـرما  شدن بلوکه و فروش عدم لیدل به بلکه ،شودمین شرکت

ـ  ا هرگـاه یـ نـه؟ و   ایـ  شودمی محسوب یراخالقیغ یعمل ،يو دیبه خر اقدام ایاست که آاین ال ؤس  نیب
 بـر  جهـاد  بـه  مربـوط  مصـلحت  ،شـود  جـاد یا تـزاحم  نیوالد به احترام مصلحت و جهاد ینیع وجوب

 یحتـ  و کـرده  دایـ پ غلبه دشمن بساچه ،شود ترك جهاد اگر رایز ؛است مقدم نیوالد به احترام مصلحت
 قـرار  خـود  سـپر  عنـوان به جهاد در را اننامسلم از يتعداد دشمن هرگاه ای و .نندیبمی صدمه هم نیوالد
 مورد تعـرض  را مردم مال و جان و کرده دایپ غلبه دشمن، نشود يراندازیت آنها به اگر کهیصورتدر ،دهد
  .است الزم یاز نظر اخالق بلکه ،ندارد یتنها اشکالنه اسرا آن به يراندازیت ،صورت نیا در .دهدمی قرار

۱۴     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

 رهیسـ  بـه  توجـه  تـوان بـا  مـی  ،ن صـورت یجاد شود در ایتزاحم ا ن مصالح عام (جامعه)یهرگاه ما ب
  :کرد يبندتیاولو نینچنیا آنها را نیمعصوم

 احکـام  یحت و گرید مصالح ۀهم بر اسالم اصول حفظ و مجموعه کی عنوانبه اسالم حفظ مصلحت .1
  .باشد مقدممی اسال ثابت

 منظـور  .دارد قـرار  ترنییپا درجه در ،آن اصول و اسالم حفظ مصلحت به نسبت نظام حفظ مصلحت .2
 سـاله  25 سـکوت  از تـوان مـی  را مطلـب  نیا که باشدمی مشروعمی اسال حکومت ،میاسال نظام از

  .میکن استفادهمی اسال نظام لیتشک يبرا خلفا حکومت برابر در شانیا امیق عدم و یعل حضرت
 نیـ ا شـاهد  .اسـت  مقدم جامعه يظاهر شرفتیپ به مربوط مصالح بر ینید هايارزش حفظ مصلحت .3

  .میابیدر يو یاسیس مماشات عدم و المالتیب میتقس در یعل حضرت یحکومت ةریس دعام
 بـه  مربـوط  مصـالح  بـر  -  وحـدت  حفـظ  ماننـد  - جامعه یداخل امور اداره به مربوط مصالح از یبرخ. 4

 مصـلحت  یعنـ ی ؛شـود می عکس بر جهاد مورد در امر نیا البته .است مقدم میاسال جامعه گسترش
  .شودمی مقدم نفوس حفظ مصلحت بر اسالم گسترش

  يو اخرو يویمصلحت به دن میتقس. 3

  معامالت. به تکلیف مانند سروکار دارند. دنیوي مصالح با مستقیماً کهاحکامی  از دسته آن دنیوي: مصالح الف.
 و باورها تکلیف ندارند. مانند سروکار دنیوي مصالح با مستقیماً کهاحکامی از دسته آن اخروي: مصالح ب.

  شود.می مقدم دنیوي بر اخروي مصالح دهد، رخ دنیوي و اخروي مصالح بین تزاحم هرگاه ها.عبادت

  یه اعتبار شرعیم مصلحت بر پایتقس .4

 معتبـر  یشـرع  لیدل که یمصلحت: معتبر مصالح .الف: شودمی میتقس دسته سه به ی،مصالح به اعتبار شرع
 حکـم  بـر  ،معتبـر  یشـرع  لیدل که یمصلحت: شدهالغا مصالح .ب. شود افتی آن با مطابق یشرع حکم بر

 باشـد  رهـا  یشـرع  خـاص  لیـ دل کـه از  یمصـلحت : مرسل مصالح .ج. شود افتیدر آن برخالف یشرع
  .)132ص تا، یف، بی(الخف

  يفيبراساس احکام تکل يبنددرجه .۲

شـود: وجـوب، حرمـت، اسـتحباب، کراهـت و      مـی م یبه پنج نوع تقس یفیحکم تکل ،در علم اصول فقه
 انـد. حـال اگـر   نموده ون در حل تزاحمات احکام استفادهیاست که اصول ییهااز راه یکین خود یا .اباحه

بـه   يز تا حدین تکینسونامانند  یاز دانشمندانِ غرب یبرخ اما ،ستیم، در علم اخالق نین تقسیا قاًیچه دق
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اسـتفاده   یاز تعهـدات مطلـق و نسـب    ،اصـطالح واجـب و مسـتحب    يجاهاند و بم توجه کردهین تقسیا
دانـد و  مـی مطلـق   یفین را تکـال یـ به عهـد و پرداخـت د   ي، وفاییگوچون راست یفیتکال ياند. وکرده

 ینسـب  یفیگـران) و امثـال آن را وظـا   یرفاه د يا کمک برای( يکوکاری(توجه به رفاه خود) و ن يخردمند
چـون در   ؛گـردد می یمنتف فین تکالیتعارض ب ين مرزبندیرسد که با امیبه نظر «د: یگومی يداند. ومی
خـاطر امـر واجـب    هم (امر مستحب را بیدهمیح یترج یف نسبیف مطلق را به تکلیما تکل ين مواردیچن

ان یـ سـت و در م یکننـده ن نگـران  یف نسـب یم داد تعارضِ تکـال یکه نشان خواهيطورهب ،م)یگذارمیکنار 
  .)44- 38 ، ص1369 نسون،یتکا( »دیآمیش نیپ یف مطلق هم تعارضیتکال

هـا (عبـادات مسـتحبی) بـه واجبـات ضـرر       اگر نافله«آمده است:  در روایتی از حضرت علی
آمـده   بن الحسـین ). و یا در روایتی از علی312البالغه، ح (نهج» رساندند، مستحب را ترك کنید

، ص 1، ج 1365(طوسـی،  » شودگاه که واجب و مستحبی جمع شدند از واجب آغار میآن«است: 
  ).278، ص 2، ج 1373؛ مجلسی، 109

که هیچ کدام اهم نباشد، حکم صورتیدر«اند: فرموده آخوند خراسانی مرحومدر تزاحم بین مستحبات، 
شود، گرچه عمل به طرف مهـم هـم درسـت اسـت،     شود. ولی اگر یکی اهم باشد، مقدم میبه تخییر می

  ).198ق، ص 1424(خراسانی، » رك اهم درست استکه در تزاحم بین واجبات نیز، عمل به مهم و تچنان

  براساس انواع واجب و حرام يبنددرجه .۳

گـذار باشـد، آن را واجـب گوینـد.     هرگاه فعل، یا ترك چیزي که متعلق طلب اکید، و بعث شدید قـانون 
ب . واجـ 2. واحـب مطلـق و مشـروط؛    1شود: تقسیم می هایی که دارد بر اقسامیواجب به اعتبار ویژگی

. واجب 6. واجب عینی و کَفایی؛ 5. واجب تَعیینی و تخییري؛ 4. واجب اصلی و تَبعی؛ 3نَفسی و غیري؛ 
  ).261- 259، ص 1371. واحب معلَّق و منَجز (فیض، 8. واجب تَعبدي و تَوصلی؛ 7موقَّت و غیر موقَّت؛ 

فـوق اسـت کـه شـارع آنهـا را قـرار داده       مات یکمک تقسه ب یحل تزاحمات اخالق هاياز راه یکی
دلِ اضـطرار   ،که بدل دارد مقدم است یبر واجب ،که بدل ندارد یواجب است. از نظر شارع، را یـ ز ي،ولو بـ

ک انسـان،  یـ و نجـات جـان    ییگـو ن راسـت یدر تزاحم ب ،مثالً .شودمیف یان دو تکلیم آن جمع میتقد
هـم دروغ نگفتـه و    ،ه کنـد یتور یاگر کس ،در صورت تزاحم .ه استیبه نام تُور یبدل يدارا ییگوراست

 ینـ ی، واجـب ع ییو کفـا  ینـ ین واجب عیدر تزاحم ب ،گرید سويرا نجات داده است. از  یهم جان کس
از او  ين ویکـه والـد  یحـال در ،شـرکت کنـد   ییبخواهد در جهـاد کفـا   يهرگاه فرزند ،مثالً .مقدم است

سـت در جنـگ   ین خود اطاعت کنـد و الزم ن یاز والد ی،نظر اخالقد از ین صورت بایستند، در این یراض

۱۶     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

 راسـت  مـار یب به که است نیا مراقب فهیوظ ایآ ،است میوخ شدت به یضیمر حالِ یا وقتی شرکت کند.
  .)32 ، ص1369 نسون،یاتک( د؟ینما خوشحال را او کنندهواردیام نیتلق با ای دیبگو

 که شـرعاً  یق، واجبیهنگام تزاحم دو واجبِ موسع و مضکه ن در اصول فقه گفته شده است یهمچن
از  ین قاعـده برخـ  یتوان با استفاده از هممیحال  .آن شرط شده است مقدم است يوقت مخصوص برا

ن و درس خواندن، که هـر از  ین احترام به والدیب یدر تزاحم اخالق ،مثالً ود.را حل نم یتزاحمات اخالق
توانـد بـه   میپس فرزند ن .چون درس خواندن، موسع است ؛مقدم دانست را یالزم است اول ینظر اخالق

  د.ین را ننمایبهانه درس خواندن، اطاعت فرمان والد
ماننـد   –که وجوبش مطلـق اسـت   یست، بر واجبین یکه وجوب آن مشروط به قدرت شرع یواجب

د نشـده  یـ ل قیچون قدرت در دل اماباشد، میمشروط به قدرت  چند آن هم عقالًهر .شودمیمقدم  ـ حج
  خر است.  ؤوجوبش م

  و اصول اخالق يق با اهداف کليتطب .۴

شـارع   .ت اسـت یـ ز اهمیار حایامبران بوده بسیکه مقصود همه پ» و اصول یاهداف کل«ص ین و تشخییتع
شـتر  یا بیـ ف نشوند و علت وضع همـه  یا تضعیل یخواهان آن است که آنها، تعط ،مقدس در هر صورت

، عدالت، حفظ اسالم و گسـترش  یکتاپرستیمثل:  .باشدمیدن به آنها یو مقررات توسط شارع، رساحکام 
اسـت   یو... از آن دسته اهداف یو قرب اله یوجود کامل مطلق اله يسوانسان به یر تکاملیت سیآن، هدا

  بوده است. یکه مقصود ارسال رسل و انزال کتب آسمان
ـ با توجه به اهداف فوق و اصول اسالم و اولو حالْ در حـل  میتـوان بـه قواعـد عـا    مـی  ،آن هـاي تی

، یماننـد عرصـه خـانوادگ    ،خاص هايها و عرصهنهیافت. اهداف مربوط به زمیدست  یتزاحمات اخالق
 یمانند هـدف  ،بوده یتک احکام الهکه مربوط به تک یاهداف یعنی یی؛و اهداف جز ،و... يمعامالت تجار

  نمود. یرا سامانده ،که شارع از اخالق در نظر گرفته است
ن یـ ه و اسـاس د یکه پا یاهداف یعنی ؛م نمودیتقس یو عرض یتوان مقاصد را به ذاتمی ،گرید سوياز 
 يالهیکـه وسـ   یو اهدافمی ت و نظم امت اسالیمانند حفظ امن .هستند» یمقاصد ذات« ،دهندمیل یرا تشک

دن بـه  یرسـ  يبـرا می نظـا  یآمـادگ  جادیمثل ا .هستند» یمقاصد عرض« ،هستند یاصلل به مقصود ین يبرا
 ،از عقـل  يریـ گن و بهـره یـ ان دیشوایپ ةریات و سیم و روایات قرآن کری. با تأمل در آیت نظام اسالمیامن

ات هنگام مواحهه با تزاحمـ  بهکرد و  يبندتوان اصول و مقاصد فوق را استخراج نموده و آنها را دستهمی
  از آنها استمداد جست.
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  يبر امر عاد يم امر اضطراريتقد .۵
  تهياالَهمم امر محتمليتقد .۶

 یاز لحـاظ عقلـ   ،افـت نشـد  یک طـرف  ی يخاص برا یهرگاه هنگام برخورد با تزاحم دو طرف مرجح
ک طـرف احتمـال   یـ ن که ما نسـبت بـه   یهم .کندمیت یکفا يگریاز متزاحمان بر د یکیت داشتن یاولو
  تش احـراز شـود. از امـام صـادق    یست که اهمیالزم ن .شودمیگر مقدم یبر طرف د ،میت هم بدهیاهم
ان یـ ز دهد، بلکه عاقل آن اسـت کـه از م  یان خوب و بد تمیست که تنها میعاقل آن ن«ت شده است: یروا

  .)58، ح 6ص  ،75، ج 1373(مجلسی، » بدها بهتر را بشناسد

  نيک از طرفيهر ياصِ اخالقات خيخصوص يم براساس برخيتقد .۷

خواهد فردي را استخدام کند که در رشته حسابداري تخصـص داشـته و بـا    براي نمونه، مدیر شرکتی می
افزارهاي تخصصی هم آشنایی کافی داشته باشد و از بین داوطلبان دو نفر، که باالترین امتیاز را رایانه و نرم

حال اگر هر دو نفر در همۀ امتیازات بـا هـم برابـر هسـتند،     اند، هر دو نمرات یکسانی دارند. کسب نموده
  در انتخاب ایشان مؤثر باشد. تواندرو بودن، میوجود یک امتیاز اخالقی یکی از ایشان، مثالً خنده

  يريگجهينت
  .واحد زمان در یاخالقمیالزا فیتکل چند ای دو امتثال امکان عدم یعنی یاخالق تزاحم .1
ـ  ،بـوده  جعـل  مقـام  در و ادله به مربوط تعارض چراکه هستند؛ متفاوت تعارض با تزاحم .2  تـزاحم  یول

  .است امتثال مقام در احکام به مربوط
 تشـخیص  مقـام  .2 داوري؛ ارزش مقـام  .1: گیـرد  صـورت  مقـام  دو در تواندمی اخالقی تزاحم .3

  اخالقی. تکالیف
 تـزاحم  دفـع  ی؛اخالقـ  الـزام  دو نیبـ  جمع :است انجام قابل مرحله چهار یط یاخالق هايتزاحم حل. 4

  ؛رییتخ؛ و حیترجی؛ اخالق
 یعقلـ  قاعـده  از اسـتفاده  ،یاخالقـ  تزاحمـات  بـا  برخـورد  هنگام در حیترج هايراه نیترمهم از یکی .5

  ن نمود:ییتع ن کاریا يبرا یهایتوان شاخصمی مجموع در .است »مهم بر اهم میتقد«
 قیـ تطب؛ حـرام  و واجب انواع براساس يبنددرجهی؛ فیتکل احکام براساس يبنددرجه؛ مصالح يبنددرجه
؛ و تـه یاالَهممحتمـل  امـر  میتقـد ي؛ عـاد  امـر  بـر  ياضطرار امر میتقد؛ اخالق اصول و یکل اهداف با

  .نیطرف از کیهر یاخالق خاصِ اتیخصوص یبرخ براساس میتقد
   

۱۸     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  
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