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Abstract
Objective examples of two conflicting verdicts are abundant in many subjects,
and the examination of criteria to find the superior preferences reveals that it
has not been accurately analyzed. With a brief look at the issues of the principles of jurisprudence, it appears that some issues such as: conflict and preference have been discussed in a scattered manner. The axial issue in this article
is the position of the most important subjects of Usul Fiqh to find the preference and importance based on Islamic sects and their Usul Fiqh studies . The
author's idea is to re-examine the content of the theories, not just to find common titles. Because of the lack of similarity between the title of Tazahum (emulation in acting) in relation to the two schools of Imamiyyah and Sunni and
their Usul Fiqh, it is necessary to study principled-jurisprudential content of
the materials that are likely related to this article's title . With this approach, the
criteria do not result in scientific conclusions merely, but help to explain the
practical aspect of these titles, and also because of these evaluations, the verbal
and semantic commonalities have been explained based on main Islamic sects
ideas in the subject of Usul Fiqh. Therefore, in this article, the researcher has
chosen a descriptive-analytical method. Research findings show that In the
"Principles of Jurisprudence", based on the ideas of Islamic sects, such rules
like "avoiding the corruption is more important than gaining the benefits ", the
similarity between the verdict and the subject, and the purposes of religion
have a special role in the discovery of importance and preferences. There are
also two important origins in the discussion of Tazahum (emulation in acting)
in the Ahl al-Sunnah principles, namely: The jurisprudence of the preferences
and the jurisprudence of the balanced matter were studied. Although there are
more differences in terms of titles, but in terms of content and concepts, there
are many similarities.
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چکيده
نمونههای عینی دو حکم «متزاحم» در مصادیق فراوانی دیده میشود و لزوم وارسی معیارهای

تشخیص حکم مهمتر را آشکار میکند؛ اما با نگاهی اجمالی به مباحث «اصول فقه» ،این نکته رخ

مینماید که از برخی مباحث ،مانند تزاحم و مرجح اهم و مهم ،بهصورت پراکنده بحث شده است.
مسئلة محوری در این نوشتار ،جایگاه مهمترین مباحث اصولی مرتبط و دخیل در کشف اولویت
و اهمیت ،در اصول فقه فریقین است .ایده نگارنده در واکاوی این مسئله ،بهجای اشتراکیابی در

عناوین ،بازپژوهی بر روی محتوای انگارهها است؛ با این توضیح که بهدلیل عدم اشتراک عنوان تزاحم

در اصول فقه دو مکتب امامیه و اهلتسنن ،برای وارسی سنجهها میبایست سراغ محتوای اصولیفقهی
روش توصیفیتحلیلی صورت گرفته ،نشان میدهد ،در اصول فقه فریقین مباحثی همچون قاعدة «درء

المفسدة أولی من جلب المصالح» ،مناسبت حکم و موضوع و نیز مقاصد شریعت ،جایگاه خاصی در

کشف اهمیت دارند .همچنین در این مقاله ،دو خاستگاه مهم بحث تزاحم در مبانی اهلتسنن یعنی «فقه

األولویات» و «فقهالموازنات» بررسی شده و هرچند از حیث عناوین ،تفاوت بیشتری مالحظه میشود،
ولی از حیث محتوا اشتراکات فراوانی وجود دارد.

کلیدواژهها :تزاحم ،مرجحات ،اهمیت ،مصلحت ،مقاصد.
 .1این مقاله از رساله سطح چهار حوزة علمیه خراسان استخراج شده است.
 .2دانشآموخته سطح چهار حوزة علمیه خراسان( .نویسندۀ مسئول) mahdi19970606@gmail.com
 .3مدرس دروس خارج حوزه علمیه خراسانhozehjournais@gmail.com .
 .4مدرس دروس خارج حوزة علمیه خراسانhosseini@gmail.com .

«مرجح اه ّم» از منظر اصول فقه فریقین
سنجههای کشف اهمیت در ّ

مطالبی رفت که احتمال ارتباط با مبحث کشف اهمیت و اولویت دارند .یافتههای این تحقیق که با

مقدمه
2

«تزاحم» و مرجحات آن ،با معانی اصطالحی خاص خود ،در علم اصول پیشینه طوالنی
ندارد؛ هرچند مباحثی که خاستگاه آن به شمار میرود ،مطرح بوده است؛ مانند اجتماع
امرونهی ،داللت امر بر نهی از ضد و ترتب .مطالعة منابع اصولی امامیه نشان میدهد که
حکم
نخستین بار شیخ انصاری تزاحم را بهعنوان اصطالحی اصولی و بهمعنای «تنافی دو
ِ

دارای مالک» ،مطرح کرد( .انصاری1416 ،ق )52/4 :سپس آخوند خراسانی در کفایة

االصول بهطور گسترده و جدی بحث تزاحم را مطرح کرده (خراسانی1409 ،ق )155 :و
ِ
بعدی آن کتاب نیز مباحث دیگری بر آن افزودند و دربارة آن
مرحوم نائینی و شارحان

بهصورت مستقل بحث کردند.
اصولیان امامیه بهمناسبت بحث تزاحم« ،مرجح اهم و مهم» را مطرح کردهاند؛ از جمله
میرزای نائینی ،شهید صدر و آیتاهلل خوئی به مرجحات تزاحم ،مثل مرجح تقدیم اهم بر مهم،
پرداختهاند( .نائینی322/1 :1376 ،؛ صدر1417 ،ق87/7 :؛ خوئی1428 ،ق )476/1 :مرحوم
مظفر نیز بهصورت مختصر این مرجح را مطرح کرده و به ذکر راههای شناخت اهمیت و
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اولویت ،مانند مناسبت حکم و موضوع و شناخت مالکهای احکام از راه دالیل نقلی،
میپردازد و بعد مثالهایی در این زمینه ،مانند حکم «محافظت بر بیضة اسالم» یا حقالناس را
ذکر میکند( .مظفر1430 ،ق)219/3 :
در هر حال ،هدف ،پژوهشی است که به مشخصکردن دامنه و توسعة کلیدواژهها
برسد تا دستیابی به سنجههای مشابه در اصول فقه فریقین ،در محتوای مشابه ،آسان شده و به
پژوهشگران در این حوزه کمک شود .درمورد پیشینة بحث بهجز مطالب مذکور ،بهصورت
مستقل میتوان به مقالههای زیر اشاره کرد:
«ارزیابی مقایسهای ادله و مبانی مذاهب پنجگانه فقهی در باب قاعدة اهم و مهم»،
(خادمی« )1397 ،تبیین قاعدة اهم و مهم و جایگاه آن در فقه و قانون مجازات اسالمی»،
(روضهسرا و حسیننژاد کریمی« )1396 ،مبانی فقهی قاعدة اهم و مهم»( ،سترگ)1390 ،
«راهکار حل تزاحم حقوق از دیدگاه مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ایران»( ،مرتاضی،

« )1393اجرای تزاحم در احکام حقوقی»( ،خردمندی« )1392 ،نقش قاعده اهم و مهم در
حل تزاحمات اخالق امنیتی»( ،طجری« )1394 ،فقه و مقاصد شریعت»( ،علیدوست)1384 ،
«بررسی تزاحم اهم و مهم در فعالیتهای اطالعاتی» (طالبی )1396 ،و «مبانی قرآنی و حدیثی
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کاربرد قاعده اهم و مهم در بهداشت و سالمت»( .یوسفی)1397 ،
اما نوآوری این مقاله در ضمن چند مطلب ذکر میشود :الف) در آثاری که ذکر شد،

عموماً درمورد دالیل حجیت قاعدة اهم و مهم بحث شده و بسیار کم درمورد راههای کشف
اهمیت و اولویت ،بحث کافی دیده میشود؛ در حالی که در این مقاله بهصورت مستقل و
مفصل به راههای کشف اهمیت پرداخته شده است .ب) در همان موارد نادری که در آن

مقالهها به تبیین راههای کشف اهمیت پرداخته شده ،به ذکر کلیات بسنده شده است؛ حال
آنکه در این مقاله به تنقیح قواعد و مسائل مختلف اصولی که در راه کشف اهمیت مؤثر
است ،پرداخته شده است؛ البته اشاراتی از این مسائل در کتب اصولیان وجود دارد ،ولی این
جستار ،بهنظر اولین اثر مستقل در این زمینه است که مسائلِ دخیل در کشف اهمیت در آن
گردآوری شده است .ج) پژوهش تحلیلی و مقارنهای در آثار اهلتسنن ،بهویژه معاصران
ایشان ،صورت نگرفته است؛ چراکه عنوان تزاحم در منابع اهلتسنن بهمعنای مصطلح اصولی
امامیه وجود ندارد و یا بسیار کم به کار رفته است.

 -1-1تعریف تزاحم
تزاحم در لغت بهمعنای «گردآمدن گروهی بر چیزی ،تالطم امواج و راندن برخی از
آنها برخی دیگر را در یک تنگنا» ،آمده است( .ابنمنظور1414 ،ق)262/12 :
مؤلف مقائیس اللغة درمورد ریشة تزاحم ،یعنی «زحم» ،معنایی را بیان میکند که عبارت
است از :انضمام ،باهمآمدن و ازدحام مردم با قید شدت و تأکید( .ابوالحسین1404 ،ق)49/3 :
حکم دارای مالک ،در مقام امتثال» است ،بهسبب آنکه
تزاحم در اصطالح« ،تنافی دو
ِ

مکلف ،قادر به انجام هر دو در یک زمان نیست( .خراسانی1409 ،ق174 :؛ نائینی:1376 ،
317/1؛ صدر1417 ،ق)26/7 :
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 -1کلیات

عنوان تزاحم بهمعنای اصطالحی از عناوین مختص اصولیان امامیه متأخّ ر از زمان شیخ
4

انصاری ،آخوند خراسانی و محقق نائینی ،بهبعد است .نگارنده بر این باور است که مفهوم
تزاحم در کلمات متقدمان اصولی امامی و اهلتسنن فراوان دیده میشود؛ اما بهندرت
اصولیان معاصر سنی ،مطابق همان عنوان تزاحم تعاریفی را ارائه میدهند که از جمله میتوان
به این مورد اشاره کرد« :هرگاه تعارض دو حکم شرعی در واقع عملی رخ دهد ،بهگونهای

که مکلف از جمع بین آن دو عاجز باشد ،پس در این حالت مکلف اضطرارا ً یکی را و به

ِ
اولویت آن انتخاب مینماید( ».وکیلی1420 ،ق122 :؛ قحطانی1425 ،ق)235/29 :
جهت
 -2-1اقسام تزاحم

پیش از ورود به بحث ذکر این مطلب ضروری است که تزاحم اقسامی دارد:
الف .تزاحم امتثالی :دو حکم متوجه مکلف شده و تزاحم در دو عمل است که مشکل
از ناحیه مکلف بوده و در واقع او در تطبیق مصداق بین دو طرف ،بهدلیل عدم قدرت ،دچار
«تنافی» شده است( .نائینی)183/1 :1352 ،
ب .تزاحم مالکی :دو حکم متوجه مکلف شده و تزاحم در یک عمل است ،ولی از
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دو جهت دارای مصلحت و مفسده است و مشکل از ناحیه مالک است که در واقع بین دو
مالک ،تنافی واقع شده است( .طباطبائی حکیم1414 ،ق)27/6 :
ج .تزاحم حفظی :تنافی میان احکام واقعی در موارد مشتبه ،در مقام محافظت از اغراض
تشریع است و یا بهعبارتی ،تنافی میان اغراض احکام تشریعی در مقام پیروی از اغراض تشریع
رخ داده است؛ برخی از اصولیان ،فلسفه جعل احکام ظاهری (اصول عملیه) را از راه تزاحم
حفظی تبیین کردهاند( .صدر1417 ،ق)325/4 :
تزاحم حفظی که مربوط به عالم تشریع است ،به بحث مرجحات تزاحم (تکلیف مکلف
بر گزینش و ترجیح حکمی از دو حکم است) ارتباطی ندارد؛ اما در تزاحم امتثالی و مالکی،
بهنظر با اندکی تفاوت ،مرجح اهم و مهم در هر دو قسم کاربرد دارد.
 -3-1تعریف مرجح اهمیت (اهم و مهم)

لزوم مقدمکردن حکم مهمتر بر مهم ،هنگام تزاحم آنها در مقام امتثال و پیروی از حکم،

یعنی :در موردی که نمیتوان ،هم به اهم و هم به مهم عمل کرد ،باید به اهم عمل کرد و
مهم را فروگذاشت( .نائینی322/1 :1376 ،؛ صدر1417 ،ق87/7 :؛ خوئی1428 ،ق)476/1 :
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وجه امتیاز مرجح «تقدیم اهم بر مهم» از میان دیگر مرجحات باب تزاحم ،عبارت است

از :اوالً ،کاربرد این مرجح بسیار وسعت دارد و قابلقیاس با دیگر مرجحات ،مانند مرجح
«واجب مضیق» بر «واجب موسع» نیست و ثانیاً ،مشهور ،دیگر مرجحات را نیز به مرجح

اهمیت برمیگردانند( .نائینی399/1 :1376 ،؛ اصفهانی (کمپانی)1409 ،ق185 :؛ رشتی،
1311ق261 :؛ یزدی1410 ،ق)163/2 :

 -4-1خاستگاه تزاحم در اصول فقه
اهمیت ،اولویت و مصلحت اهم ،عناوینی است که در اصول و فقه فریقین در بحث

مرجحات باب تزاحم استفاده میشود؛ اما عنوان تزاحم و مرجحات آن در اصول فقه
اهلتسنن مطرح نیست ،مگر افراد نادری از معاصران که عنوان تزاحم را بهمعنای اصطالحی
امامیه مطرح کردهاند( .وکیلی1420 ،ق122 :؛ قحطانی1425 ،ق)235/29 :
اما مفهوم تزاحم و مرجحات آن در اصول فقه اهلتسنن در مباحث مختلفی مطرح است؛
مانند مقاصد الشریعه ،مصلحت و مفسده ،تعارض ،استحسان ،مصالح مرسله و بهویژه در
آرای معاصران از حنابله و سلفیها در مباحث فق ه االولویات ،فقهالموازنات و فقهالواقع.
خاستگاه تزاحم در اصول فقه امامیه مباحثی همچون اجتماع امرونهی ،داللت نهی بر فساد
و ...است و بهدلیل آنکه درمورد آن پژوهشهای فراوانی صورت گرفته ،از تکرار آن پرهیز
میکنیم؛ اما چون درمورد خاستگاه بحث تزاحم و مرجحات آن در اصول فقه و فقه اهلتسنن
پژوهشی صورت نگرفته ،دو خاستگاه مهم آن بیان میشود:
 -1-4-1فق ه االولویات
این اصطالح بین قدمای اصولی اهلتسنن رایج نیست؛ ولی در بین معاصران آنها این
واژه رایج است .قرضاوی در تعریف آن میگوید« :قراردادن هر شیء اعم از احکام و اعمال
در مرتبه خودش بهصورت عادالنه ،پس آنچه اولویت دارد مقدم میشود»؛ (قرضاوی،
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سنجههای کشف اهمیت در ّ

(ملهیالحجری1439 ،ق)44 :

1416ق )9 :اهلتسنن معاصر در این زمینه کتابهای مفصلی نگاشتهاند.
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البته در فقه االولویات ،تمام آنچه بهنوعی در معارف اهمیت بیشتری دارد ،بهترتیب
اولویت بیان میشود؛ اعم از اینکه دارای دو طرف باشد و نزاعی در میان باشد ،یعنی مباحث
مربوط به «تعادل و تراجیح» و در اصطالح ،تعارض ادله ،یا جایی باشد که دو تکلیف در مقام
امتثال با هم تزاحم کنند و یا اینکه یکطرفی باشد و نزاعی در بین نباشد.
 -2-4-1فق ه الموازنات
این اصطالح نیز در بین قدما رایج نبوده است؛ بهعنوان نمونه برخی چنین میگویند:
«چنین اصطالحی را در بین متقدمین از علمای اصول نیافتم؛ بلکه معنای آن از البهالی کالم
ایشان در بحث تعارض و ترجیح بین مصالح و مفاسد دیده میشود؛ مانند عبارت جوینی و
دیگران( ».ملهیالحجری1439 ،ق)26 :
در میان تعاریفی که برای فقهالموازنات ،ذکر شده ،به نظر میرسد این تعریف کاملتر
باشد« :علم به احکام شرعیهای است که مصالح و مفاسد متعارض و متزاحم ،بهجهت تقدیم
راجح از آن دو موردسنجش قرار میگیرند»( .ملهی الحجری1439 ،ق )27 :در فقهالموازنات
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نیز تمام سنجهها و مالکهایی که در سنجش بین دو حکم ،موجب امتیاز یکی از طرفها
میشود ،چه بحث تعارض ادله و چه بحث تزاحم اصطالحی ،مطرح شده است.
پس از بیان کلیات که در آن مفهوم تزاحم در اصول فقه فریقین و خاستگاه تزاحم در
اصول فقه اهلتسنن وارسی شد ،اصل موضوع این تحقیق در ضمن دو مطلب نگاشته میشود.
 -2سنجههای کشف اهمیت
پیش از پرداختن به اصل بحث ،این تذکر ضروری به نظر میرسد که مراد از مسائل
اصولی دخیل در کشف اهمیت ،نفس مرجحات باب تزاحم نیست؛ چراکه مرجحات باب
تزاحم بنا بر مشهور عبارت است از :تقدیم واجب بدون بدل بر بدلدار ،تقدیم واجب مضیق
بر موسع ،تقدیم واجبی که مشروط به قدرت عقلی باشد بر واجبی که مشروط به قدرت
شرعی است و تقدیم اهم بر مهم؛ پس مراد از مباحثی که در ادامه خواهد آمد فقط مربوط به

مرجح اهم و مهم است و همچنین مباحثی است که در اصول فقه فریقین برای کشف اهمیت
یکی از دو یا چند حکم متزاحم به آن پرداخته شده است؛ نه اینکه ادعای نگارنده این باشد

7

که موارد زیر باید جزء مرجحات باب تزاحم به شمار آیند؛ بنابراین مرجح ،همان «تقدیم اهم
بر مهم» است و مواردی که ذکر خواهد شد ،فقط کاشف اهمیت یا اولویت یکی از اطراف
تزاحم است.

 -1-2قاعدة «درء المفاسد أولی من جلب المصالح»
مصلحت یعنی آنچه با مقاصد انسان در امور دنیوی ،یا اخروی و یا هر دو ،موافق بوده و

نتیجة آن بهدستآوردن منفعت و یا دفع ضرر است( .حلی (محقق) ،بیتا221 :؛ قمی:1378 ،

 )92/2درمورد جایگاه مصلحت در اصول فقه امامیه باید گفت که «معلّلبودن شریعت به
مصالح» ،امری مورد ِوفاق فقهای متقدم و متأخر امامیه است( .عاملی (شهید اول)1400 ،ق:

138/2؛ نائینی ،بیتا)36 :
علمای فریقین در تعریف این قاعده ،اینگونه نگاشتهاند :هرگاه نزد مکلف ،مفسده و
مصلحت در امری از امور دینی یا دنیایی تعارض کرد ،اصل در حق مکلف ،دفع مفسده
است؛ زیرا دفع مفسده مهمتر از جلب منفعت است( .علیدوست519 :1388 ،؛ ابننجیم،
1413ق)99 :
خراسانی1409 ،ق277 :؛ حکیم1429 ،ق )139 :و همچنین در کتب اهلتسنن نیز به این
قاعده پرداخته شده است( .سبکی1411 ،ق105/1 :؛ زرقاء1420 ،ق )594/2 :هرچند امامیه
بر این باورند که این قاعده کلیت ندارد؛ زیرا چهبسا ُعقال جلب مصلحت زیاد را بر دفع

مفسدة اندک ،مقدم بدارند؛ (حکیم1413 ،ق )544 :اما بهطور کلی در مبحث تزاحم و
مرجح اولویت و اهمیت ،از این مسئله بهرهها جستهاند( .فاضل مقداد1403 ،ق493 :؛ خمینی،
1390ق 448/1 :و )452/20 :1378
این مسئله همچنین در آثار اهلتسنن ،جایگاه بسیار مهمی دارد؛ تا جایی که فنوحی حنبلی
میگوید:

«مرجح اه ّم» از منظر اصول فقه فریقین
سنجههای کشف اهمیت در ّ

فقهای امامیه به این قاعده در آثار خویش پرداختهاند (حلی (عالمه)1425 ،ق65/2 :؛

«کاربرد این قاعده در فقه حدوحصر ندارد و چهبسا نصف فقه را در
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بر بگیرد؛ زیرا احکام یا برای جلب منافع است یا دفع مفاسد؛ بنابراین حفظ
ضروریات پنجگانه (دین ،نفس ،عقل ،نسب و مال) در این قاعده داخل
میشود؛ زیرا محل اعمال این قاعده در تعارض مصالح و مفاسد است؛
بنابراین قاعده مشتمل بر مقاصد شریعت و در حمایت از مصالح خلق و دفع
ضرر از ایشان است و ازاینرو در فقه مقاصد ،از اهمیت ویژهای برخوردار
است( ».فتوحی حنبلی1400 ،ق)443/4 :

نگارنده بر این باور است که اشتراکات فراوانی بین دو مبحث مقاص ِد شریعت و مصلحت
در مبانی اهلتسنن وجود دارد .از طرفی با توجه به کلیتنداشتن این قاعده میبایست هر مورد
جدا سنجیده شده و بهوسیلة دیگر راههای کشف اهمیت ،ارزیابی شود .مطلب دیگر ،جایگاه
تشخیص این مصلحتسنجیها است که آیا بر طبق مبانی صحیح شرعی و بدون دخالت
آرای بشری و هوای نفسانی نتیجهگیری میشود ،یا اینکه وسیله برای هدف ،توجیه میشود.
درمورد ارتباط قاعدة یادشده و کاشفیت اهم نیز باید گفت :فارغ از اختالفنظری که
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درمورد کلیتنداشتن این قاعده وجود دارد ،بهصورت موردی میتوان ادعا کرد که در
برخی موار ِد تزاحم ،این قاعده اقتضا دارد که از یکی از اطراف تزاحم ،کشف اهمیت کند.
 -2-2مصالح مرسله

علمای فریقین مصالح مرسله را اینگونه تعریف کردهاند :امور حافظ مقاصد مهم شرع و
فاقد نص شرعی بر اعتبار آنها را «مصالح مرسله» و استنباط حکم شرعی از طریق این مصالح
را «استصالح» گویند( .حکیم طباطبایی1418 ،ق381 :؛ غزالی1413 ،ق)416/1 :
آنچه در اینجا موردنظر است ،مصالح ضروری و ارتباط احتمالی آن با قاعده اهم و مهم
است .برای مصالح مرسلة ضروری ،جنگی را مثال زدهاند که کفار ،گروهی از مسلمانان
اسیر را سپر خود میکنند و در صورت هدف قرارندادن آنها ،تمام مسلمانان کشته خواهند
شد .در اینجا مصلحت قطعی و کلی که مربوط به همة مسلمانان است ،اقتضا میکند که آن
اسیران مسلمان کشته شوند .البته اعتبار این مصلحت از جانب شارع مقدس معلوم و مسلم

نیست؛ چون قتل مسلمان بیگناه در شرع معهود نیست؛ الغای آن از سوی شارع نیز محرز
نیست( .آمدی1400 ،ق )195/4 :در اینجا بعید نیست از باب دفع افسد به فاسد و ترجیح اهم
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بر مهم ،عمل مذکور صحیح باشد؛ البته در این صورت به عقل یا سنت باز خواهد گشت و
از این جهت ،مصالح مرسله دلیل مستقلی برای استنباط حکم شرعی محسوب نخواهد شد.
 -3-2مقاصدِ شریعت

مقاصد ضروری شریعت را در پنج چیز خالصه کردهاند :حفظ دین ،حفظ جان ،حفظ

عقل ،حفظ نسب و حفظ مال؛ (کمالی1421 ،ق )145 :البته برخی حفظ ِعرض و آبروی
مسلمان را نیز اضافه کرده و آن را بر حفظ مال مقدم میدانند( .اصفهانی (کمپانی)1418 ،ق:
 )47/1حال برخی ،حفظ نسب را بهمعنای حفظ ناموس تأویل کردهاند (غزالی1417 ،ق:

 )174و برخی حفظ ِعرض را اضافه نمودهاند؛ در نتیجه مقاصد در نزد ایشان  6مورد است.
(قرافی1420 ،ق)170/4 :
این مسئله در کلمات بسیاری از بزرگان فقهای امامیه ،از قدما و معاصران نیز دیده میشود
(عاملی (شهید اول)1400 ،ق36/1 :؛ احسائی1410 ،ق45 :؛ طباطبائی1419 ،ق434/5 :؛
فاضل مقداد1404،ق15/1 :؛ عاملی (شهید ثانی)1414 ،ق93 :؛ بروجردی1427 ،ق 9/1 :و
 )16و ایشان همچنین جایگاه ویژهای برای حفظ آبروی مؤمن در مباحث فقهی قائلاند.
1404ق )653/41 :واضح است که یکی از ثمرات مهم بحث مقاص ِد شریعت ،تعیین تکلیف
و تشخیص مرجح اهم برای برونرفت از تزاحم است .از طرفی رابطه تنگاتنگی بین مبحث
مقاصد و مصلحت و «مذاق الشریعه» وجود دارد.
به نظر میرسد دلیل اینکه اهلتسنن زودتر سراغ نگاه مقاصدی به احکام رفتهاند ،از طرفی
فقدان نصوص بودهاست و از طرفی چون قیاس را حجت میدانستهاند و قیاس هم آرای
بشری است ،بنابراین ،هم با تعارضات فراوانی در ادله مواجه شدهاند و هم در مقام تزاحم
بهناچار برای برونرفت از آن زودتر درب نگاه مقاصدی را گشودهاند.

«مرجح اه ّم» از منظر اصول فقه فریقین
سنجههای کشف اهمیت در ّ

(حلی (فخرالمحققین)1387 ،ق 432/4 :و 450؛ اردبیلی (مقدس)1403 ،ق501/10 :؛ نجفی،

 -4-2مذاق شریعت
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با آنکه مذاق شریعت اصطالحی جدید است ،ولی پیشینة آن در کالم بزرگان دیده
میشود .مرحوم کاشفالغطاء در توضیح آن میفرماید« :مذاق شرع ،فهم و درک جدیدی
است که فقیه با بهرهگیری از ذوق سلیم و درک منضبط ،پس از جستوجو در مجموع ادله،
به آن دست مییابد( ».کاشفالغطاء1422 ،ق)187/1 :
یکی از کاربردهای مهم این مسئله در تشخیص اهم در مرجح اهم و مهم است (مکارم
شیرازی1422 ،ق )506 :و در بعضی مسائل ،بهویژه مسائل مستحدثه که ممکن است نصوص
خاصی درمورد آن وجود نداشته باشد و فقیه در ارزیابی آن به تزاحم بر بخورد ،یکی از
راههایی است که میتوان با آن ،کشف اهمیت نمود .دیگر اینکه از مذاق شریعت میتوان
برای تعیین اصلح و افسد ،بهره جست و در واقع مذاق شریعت ،مکمل قاعدة «درء المفسده
اولی من جلب المنفعه» ،دفع افسد به فاسد و تشخیص مصلحت نظام و مقاصد شریعت است.
بهعنوان مثال ،مرحوم آقا ضیاء عراقی در تزاحم فردی که در مکان غصبی ،نماز بر او
واجب شده است ،مفسده غصب را قویتر از مصلحت نماز یافتهاند و آن را مستند به مذاق

دوفصلنامه علمیتخصصی مصباحالفقاهه ،سال دوم ،شماره چهارم ،پاییز و زمستان 1399

شارع نمود ه (عراقی1417 ،ق )434/2 :و امامخمینی نیز در کتاب البیع این فرع فقهی را
میآورند« :در شرع مقدس فروش قرآن به کفار بهجهت تسلط آنها بر مصحف و مس آن
حرام است ...اما چون مذاق شریعت مقدسه ،لزوم تبلیغ دین اسالم و گسترش احکام و لزوم
هدایت مردم است ،بنابراین در تزاحم بین این دو حکم ،این مصالح مذکور از مفسده احتمال
مس قرآن توسط کفار ،قویتر و اقوی است( ».خمینی1421 ،ق)726/2 :
ّ
 -5-2مناسبت حکم و موضوع

مناطها ،روابط و مناسبتهایی است که در دید عرف میان هر حکم و موضوع آن وجود
دارد .این مناسبتها در گذار زندگی ،در ذهن اهل عرف جامعهای خاص رسوخ کرده است؛
بهگونهای که بهعنوان دلیلی شرعی و لفظی ،گاهی سبب تخصیص و گاهی سبب تعمیم حکم
میشود( .صدر1417 ،ق)257/1 :
این مناسبت ،یکی از راههای کشف اولویت در موارد تزاحم است؛ (مظفر1430 ،ق:

 )219/3بهعنوان نمونه شهید صدر این مثال را برای تشخیص اهم بهوسیلة بحث مناسبت حکم
و موضوع آورده است:
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«در تزاحم بین حرمت غصب و حفظ نفس محترمه با توجه به مناسبت
حکم و موضوع ،اهمبودن و اولویت حفظ نفس محترمه برداشت میشود،
گرچه حفظ نفس محترمه موجب تلف مال غیر یا تصرف در مال غیر گردد؛
زیرا این مطلب از لحاظ عرفی و عقالیی ثابت است که مالک حفظ مال و

ِ
تصرف غیر در آن بدون اذن صاحبش ،از شئون و توابع احترام غیر
عدم جواز
و مال غیر است؛ بنابراین معقول نیست که این احترام مال غیر با حفظ اصل
وجود و نفس انسان دیگر بتواند مزاحمت ایجاد کند و عرف و عقال اهمیت
حفظ نفس محترمه را بیشتر میدانند( ».صدر1417 ،ق)98/7 :
در آرای اهلتسنن نیز مناسبت مسلکی از مسالک علت به شمار میرود که در واقع
یکی از اقسام قیاس بوده و در تشریع حکم و مصلحت دخیل است (غزالی1417 ،ق )311 :و
میتواند یکی از راههای برونرفت در تزاحم بین احکام باشد.
نگارنده بر این باور است که مناسبت مسلکی فارغ از اینکه نزد امامیه فاقد حجیت است،
اما از جهتی با بحث مناسبت حکم و موضوع ،شباهت دارد؛ البته تفاوتهایی دقیق و علمی
قلعهجوئی)67 :1391 ،

 -6-2تنقیح مناط
علمای فریقین «تنقیح مناط» را اینگونه تعریف نمودهاند :در اصطالح وصفی است که

حکم از نظر وجود و عدم به آن وابسته است و چون معموالً حکم به علت منوط است ،به

آن مناط گویند؛ بنابراین تنقیح مناط همان تعیین علت است( .حلی (محقق)125/2 :1364 ،؛
شبلی ،بیتا221 :؛ شوکانی1412 ،ق)221/7 :
البته تعریف تنقیح مناط در بین امامیه متفاوت است .شهید ثانی میفرماید« :تنقیح مناط
عبارت است از راهیابی به متعلق حقیقی حکم و تبیین و استخراج آن از درون نصوص و

«مرجح اه ّم» از منظر اصول فقه فریقین
سنجههای کشف اهمیت در ّ

بین این دو وجود دارد که برخی از محققان معاصر به این تفاوتها پرداختهاند( .علیشاهی

تعبیرات ظاهری ،بهکمک نصوص( ».عاملی (شهید ثانی))224/1 :1360 ،
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نگارنده بر این باور است که مسئلة تنقیح مناط یا الغای خصوصیت ،در مسئلة تزاحم و
تشخیص اهم ،از دو راه به فقیه یاری میرساند :الف) تشخیص علت و مالک احکام؛ ب)
تشخیص موضوع؛ زیرا یکی از موارد پرکابرد تنقیح مناط ،مسائل فقهی نوپیدا و مستحدثه
است و گاهی آن مسئلة مستحدثه از موارد تزاحم است؛ بنابرای الغای خصوصیت ،برای
تشخیص موضوع به فقیه کمک میکند.
بنابراین تزاحم در مسائل مستحدثه و نوپیدا ،اقتضائات زمان و مکان ،و فقهالواقع در
فقه اهلتسنن ،کاربرد فراوانی دارد؛ اما باید توجه کرد که این تنقیح مالک و علت ،قطعی
و منصوص یا «منصوصالعله» باشد؛ زیرا اگر ظنی باشد ،وارد مقوله قیاس خواهد شد که
موردنهی روایات معصومان و فقهای امامیه است.
برای تبیین نقش تنقیح مناط در کشف اهمیت ،نمونهای ذکر میشود:
«در بحث قواعد فقهی ناظر بر تکثیر موالید و کنترل جمعیت ،در تزاحم
بین فرزندآوری بانوان با مشاغل اجتماعی ایشان ،برخی برای اولویتداشتن
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و اهمبودن شأن مادری و تولید و تکثیر نسل مادران ،از راه تنقیح مناط دلیل
آوردهاند؛ به این بیان که :مسئلة حفظ نسل که از فروعات حفظ نفس است،
بهعنوان مناط اصلی است؛ ازاینرو ،نسل جامعه باید باقی و سالم بمانند و
آیندگان باید مصونیت جانی و روانی داشته باشند .در این رابطه هرآنچه به
سالمت نسل لطمه زند ،از جمله عقیمسازی ،مذموم است .به این ترتیب از
آنجا که محور تنقیح مناط ،بحث علیت است و محور الغای خصوصیت،
موضوع حکم است ،میگوییم :در مسئلة حفظ نسل بهعنوان یکی از مقاصد
شریعت توسط دو ابزار عقل و عرف از طریق تنقیح مناط ،یعنی با منقحکردن

و پاککرد ِن علت حکم ،چنین استنباط میشود که در هر شرایطی حفظ
نسل ،اه ّم است( ».مظاهری و دیگران)136 :1391 ،

 -7-2قیاس اولویت
عموم فقها و اصولیان امامیه ،قیاس تشبیه و تمثیل را نپذیرفتهاند ،ولی قیاس منصوصالعله و
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قیاس اولویت را قبول کردهاند .قیاس مستنبطالعله نیز از سوی اندیشمندان اصولی پذیرفته نشده
است( .جناتی 265 :1370 ،و  269و 302؛ نملة حنبلی1420 ،ق )1921/4 :در قیاس اولویت،
چنانچه دو شرط «سنخیت حکم» و «اقویبودن مالک» محقق باشد و بتوان صورتهایی
را فرض کرد که تزاحم اصطالحی رخ داده باشد ،مث ً
ال فرد ناگزیر از یکی از دو حالت

«اُفگفتن» یا آزاردادن والدین باشد ،در این صورت قاعده اهم و مهم بهمعنای اصطالحی

به جریان میافتد و اُفگفتن اولویت مییابد .در اینجا اولویت نه بهمعنای لغوی (صرف
برگزیدن یکی از دو طرف) ،بلکه بهمعنای اصطالحی (برگزیدن یکی از دو حکم متزاحم در
مقام عمل) است( .خادمی)215 :1397 ،
 -8-2استحسان

استحسان بهمعنای خارجشدن از مدلول دلیل کلی بهواسطة وجود مصالح موردی و جزئی
است .به این دلیل که گاهی احکام حاصل از ادلة عقلی و قیاس ،خشک و انعطافناپذیر
است ،بهطوری که عمل به آن باعث بروز مفاسدی میشود و با تمسک به استحسان ،این
نتایج تلطیف و به مصلحت تبدیل میشود( .والئی )57 :1387 ،اگر معنای استحسان را «اخذ
)363
فارغ از اینکه استحسان را یکی از منابع مستقل اجتهاد بدانیم یا نه ،آنچه در بحث استحسان
بهعنوان مبنای قاعده اهم و مهم میتواند مطرح باشد و در پیشامدها و مسائل مستحدثه به ما
ِ
«ترک عملِ به دلیل» یا قیاس خاص
یاری رساند ،استحسان به ضرورت و مصلحت است؛ یعنی

و «عملِ به دلیل» یا قیاس قویتر در مقام تزاحم ،بهجهت مصلحت یا بهاقتضای ضرورت .البته
در این صورت ،به نظر میآید که دیگر دلیل مستقلی به نام استحسان نخواهیم داشت؛ بلکه
مستند به ضرورت و مصلحت خواهد بود .همچنین اگر استحسان را به دالیلی دیگر ،چون
اجماع یا عرف و عادت ،قبول داشته باشیم ،با توجه به اینکه دالیل مذکور دالیل مستقلی

«مرجح اه ّم» از منظر اصول فقه فریقین
سنجههای کشف اهمیت در ّ

به اقوی الدلیلین» بگیریم ،خود استحسان یکی از مرجحات تزاحم خواهد بود( .حکیم:1418 ،

هستند ،با وجود آنها نیازی به استحسان نخواهد بود( .خادمی)201 :1397 ،
14

نگارنده بر این باور است که استحسان در بحث اهم و مهم ،با مبانی امامیه شباهت دارد؛ از
جهت توجه به عرف و مصلحتسنجی که اگر مراد این باشد ،وارد بحث مصلحت و مفسده
میشود؛ ولی نکته اینجاست که در استحسان ،خروج از مدلول دلیل مطرح است ،حال اگر
نص» خواهد بود که موردقبول امامیه نیست.
دلیل ،نص باشد« ،اجتهاد در مقابل ّ
 -9-2سدّ ذرایع

اصطالح «سد ذرایع» ،یعنی ممانعت از هر کاری که بهطور طبیعی مفسدهای را به دنبال
دارد( .نملة حنبلی1420 ،ق )1017/3 :بیشتر دانشمندان اهلتسنن به استناد اصل سد ذرایع ،هر
عملی را که مقدمه حرام باشد ،ممنوع میدانند( .نملة حنبلی1420 ،ق )1016/3 :هر ذریعه
پیش از مقدمهشدن ،دارای حکمی از جنس وجوب یا حرمت بودهاست؛ اما پس از ذریعه
و مقدمهشدن ،حکم دیگری (از باب مقدمهبودن) بر آن بار میشود که در مقابل حکم قبلی
است .در این حالت ،مکلف با تزاحم احکام در مقام امتثال مواجه میشود و چون قابلجمع
نیستند ،باید بر اساس شناخت مالکهای اهمیت ،یکی از دو حکم را برگزیند.
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برای مثال ،ورود به منزل دیگری بدون اذن جایز نیست؛ اما چنانچه شخصی در آتشسوزی
منزلش گرفتار شود و تنها راه نجاتش ورود به منزل دیگری باشد ،از باب مقدمة واجب ،ورود
بدون اذن حتی واجب میشود .این حکم با حکم حرمت پیشین تزاحم پیدا میکند و بدیهی
است که با تقدیم اهم بر مهم ،در مقام عمل بر آن رجحان مییابد( .خادمی)215 :1397 ،
نگارنده بر این باور است که مصداق دیگری را هم میتوان ذکر کرد که به مبانی امامیه
نزدیک است :طبق تعریف ،سد ذرایع بهمعنای بستن راهی است که بهصورت طبیعی منجر
به مفسده شود و باید جایی را در نظر گرفت که احتمال ورود به مفسده وجود دارد؛ بهعنوان
مثال« ،اصالح ذاتالبین» در میان اقوام بر شخصی واجب شده و ناگزیر باید دخالت کند و از

طرفی نیز احتمال عقالیی میدهد که با این دخالت او ممکن است خون یا ِعرض و ناموس
مسلمانی به خطر بیفتد؛ به نظر میرسد با توجه به اهمیت زیاد «دماءِ ،عرض و مال مؤمن»
و سفارش فقها به احتیاط در این سه گزاره ،میبایستی احتیاط کرده و راه مفسده را ببندد.

بهعبارتی ،مکلف نباید در این نزاع ورود پیدا کند و وجوب اصالح ذاتالبین بهدلیل اولویت
احتیاط در خون مسلمان و مؤمن ،از گردن او ساقط میشود .البته این احتیاطی که امامیه در
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بحث دماء مؤمن به آن قائلاند ،بهدلیل نصوص است و دایرهاش محدود است؛ ولی سد ذرایع
پشتوانه حجیت ندارد.

 -10-2اقتضائات زمان و مکان
تحوالت زمان و مکان موردتوجه امامیه است و یکی از کاربردهای آن در تزاحم بین

احکام و حقوق است .این بحث در مبانی امامیه ،بهویژه معاصران ،در مباحث موضوعشناسی
مسائل مستحدثه و نوپیدا مطرح است .در نظرات اهلتسنن نیز «فقهالواقع» یا «فقهالنوازل»
یا «فقه األحداث» پدیدهای نوظهور است که در بین معاصران اهلتسنن رواج دارد؛ مثل
فقهاالولویات و فقهالموازنات که اصطالحی گرفتهشده از کلمات متقدمان است.
در تعریف آن گفته شده است« :آنچه در زندگی بشر جریان پیدا میکند از پدیدههای
مختلف ،چه مسائل مربوط به معیشت ،عادتها و تقلیدها ،چه آن پدیدههایی که بهصورت
جدید و مستحدثات برای بشر اتفاق میافتد»( .بوعود )2 :2006 ،بهعبارتی علم به تمام جوانب
موضوعات مسائل ،با توجه به علم روز و تغییر زمان و مکان.

در موازنه بین دو حکم متزاحم با نگرش فقه مقاصدی و فقهالواقع و فق ِه پویا بایستی توجه

41 :1384؛ البانی )24 :2006 ،در واقع آنچه در برخی موارد موجب کشف اولویت در بین
دو حکم میشود ،توجه به اقتضائات زمان و مکان است که بسیار نزدیک به مناسبت حکم

و موضوع و مباحث تشخیص مصلحت است و فقهالواقع یا فق ِه پویا خاستگاه آن در مباحث
فقهی است.
نگارنده بر این باور است که میتوان مسائل دخیل در کشف اولویت را اینگونه
جمعبندی کرد :برخی از موارد ریشه در نصوص دارد و حجیت آن عقلی ،عقالیی ،نقلیِ
قطعی و نیز از بخشی یا از مجموعه معارف دین است؛ مانند :مقاصدالشریعه ،مذاق شریعت،
مصلحتسنجی و قیاس منصوصالعله .برخی از موارد نیز ظنی و به آرای بشری و شخصی

«مرجح اه ّم» از منظر اصول فقه فریقین
سنجههای کشف اهمیت در ّ

داشت که این نگرش منجر به ایجاد فقه جدید و دین جدید و بدعت نشود( .علیدوست،

متکی است؛ مانند :استحسان ،سد ذرایع و مناسبت مسلکی (قیاس مردود) .برخی موارد هم
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مباحث عقالیی و ارتکازی است که بهویژه برای تشخیص موضوعات و مصادیق و مسائل
مستحدثه در موارد تزاحم و تشخیص اهم ،فقیه یا مکلف را یاری میرساند؛ مانند :فقهالواقع
یا توجه به اقتضائات زمان و مکان و نیز مناسبت حکم و موضوع.
 -3تطبیقات فقهی
حال در اینجا بهغیر از تطبیقات فقهی که در بعضی از موارد باال یادآوری شد ،به برخی از
تطبیقات فقهی مرجح تقدیم اهم بر مهم در منابع فریقین ،جهت نمونه اشاره میشود:
 -1-3تزاحم حفظ نظام با حقوق اشخاص

در برخی موارد ممکن است بین حقوق اشخاص با حق حاکمیت ،یا حقوق عمومی و
اجتماعی با حفظ نظام اسالمی ،تزاحم به وجود آید؛ کدامیک ترجیح دارد و مقدم است؟
در واکاوی این مسئله و رسیدن به اقوال فقهای امامیه ،نکتهای اساسی باید مالحظه شود که
«وجود موضوع» برای این بحث است؛ یعنی در اعصار گذشته بهدلیل اینکه موقعیتی برای

تشکیل نظام اسالمی نبوده و طبعاً نظامی وجود نداشته است ،چنین فرع فقهی در بین آرای
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مشهور فقها بهصورت گسترده و دقیق و مستقل مطرح نبوده است؛ هرچند در البهالی کلمات
فقهای بزرگ در این زمینه مطالبی ذکر شده است( .کاشفالغطاء1383 ،ق287/4 :؛ حلی
(عالمه)1421 ،ق79/2 :؛ نائینی1419 ،ق 39 :و 81؛ حائری1415 ،ق15 :؛ آشتیانی1425 ،ق:
)99
در عصر حاضر ،امامخمینی مصلحت حفظ نظام اسالمی را قاعدة زیربنایی در فقه
حکومتی و سیاسی اسالم مطرح کردهاند که بهعنوان واجبی عقلی و ضرورتی شرعی نیازی
به دلیل ندارد؛ ازاینرو حفظ دین و نظام اسالمی از روشنترین مصادیق «ما الیرضی الشار ُع
بتر ِکه» است؛ یعنی آنچه شارع مقدس راضی به ترک آن نیست؛ بنابراین در تزاحم آن با
دیگر واجبات و حقوق حفظ اسالم« ،بیضة اسالم» و «نظام اسالمی» مقدم است( .خمینی،
1421ق)46/2 :

بهعنوان مثال :اگر مصلحت حفظ نظام و امنیت ملی و عمومی در مواردی اقتضا کند که
از برخی افراد شنود صورت گیرد ،هرچند اصل این عمل از باب تجاوز به حریم خصوصی
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افراد و تجسس حرام است ،ولی بهدلیل اهمبودن حفظ نظام (البته با رعایت ضوابط خاص و
اصول اخالقی) جایز خواهد بود( .ر.ک .طجری21/18 :1392 ،؛ طالبی)11/2 :1396 ،
البته در این مسئله برخی از اهلتسنن دچار افراط نیز هستند؛ یعنی حتی اطاعت از نظام و
حکومتی که از راه غلبه به حکومت برسد و از ابتدا مخالف شریعت شکل گرفته باشد را الزم

میدانند و در تزاحم حقوق اشخاص با حکومتی که اصطالحاً طاغوت باشد و یا حکومتی
باشد که بر اساس شریعت بر سرکار آمده ،اما بعدا ً دچار انحراف از مسیر شریعت شده ،حکم

حکومت و اطاعت از آن را مقدم میدانند( .قاضی ابییعلی1380 ،ق11 :؛ باجوری1429 ،ق:
256/2؛ قلقشندی1427 ،ق71/1 :؛ غزالی1421 ،ق97 :؛ شمسالدین1420 ،ق)117 :
صحیح است که بر مبنای امامیه چنین حکومتی طاغوت و اطاعت از آن معصیت است،
ولی نگارنده بر این باور است که اگر از افراط این قول صرفنظر کنیم ،قدر متیقن آن این
است که اگر نظامی اسالمی بر سرکار آید که بنای آن پیروی از شریعت مقدس باشد ،طبق

مبنای مشهور اهلتسنن نیز اطاعت از آن از مهمترین واجبات است و طبعاً در صورت تزاحم
حق حفظ نظام و برخی حقوق اشخاص ،حفظ نظام بهدلیل مرجح تقدیم اهم بر مهم ،ترجیح
 -2-3سقطجنین

فقهای بزرگ امامیه در زمینه سقطجنین مباحث مفصلی را از گذشته مطرح کردهاند.
(مفید1413 ،ق87 :؛ طوسی1407 ،ق729/1 :؛ حلی (محقق)1408 ،ق44/1 :؛ نجفی1404 ،ق:
 )376/4از منظر فقه شیعی ،سقطجنین برای حفظ سالمتی جسمی و روانی مادر ،قبل از
دمیدهشدن روح ،تنها بهاستناد قاعدة «نفی عسر و حرج» و قاعدة «الضرر» امکانپذیر است؛
آنهم در صورتی که بقای جنین مستلزم نقص عضو یا درد تحملناپذیری برای مادر باشد
و زنده نگهداشتن جنین در خارج رحم نیز میسر نباشد( .خمینی1422 ،ق281/3 :؛ مکارم
شیرازی1427 ،ق)436 :

«مرجح اه ّم» از منظر اصول فقه فریقین
سنجههای کشف اهمیت در ّ

دارد.

در واقع بین حفظ جان مادر و حفظ جنین ،تزاحم به وجود میآید و طبق قاعدة اهم و
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مهم ،حفظ جان مادر ،اهم است و بعد از دمیدهشدن روح ،بهدلیل اینکه این دو قاعده ،در
حق تمامی مکلفان است ،نمیتواند به نفع مادر و ضرر جنین مورداستناد قرار گیرد .بعضی
نظرات مذاهب اربعه اهلتسنن نیز مانند نظر فقهای امامیه است( .بغوی1418 ،ق117/6 :؛
مرداوی386/1 :1978 ،؛ جوینی (ابوالمعالی)1428 ،ق337/14 :؛ بخاری1424 ،ق374/5 :؛
رافعی قزوینی1417 ،ق179/9 :؛ رعینی1412 ،ق)477/3 :

 -3-3کالبدشکافی ،پیوند اعضا و اهدای عضو
در واکاوی و رسیدن به اقوال فقهای امامیه در این مسئله نیز باید «وجود موضوع» را در

نظر گرفت؛ یعنی در اعصار گذشته ،بهدلیل نرسیدن علم پزشکی به این موفقیت ،مسئلة پیوند
یا اهدای اعضای مردگان (تشریح و ترقیع) در منابع دستهاول فقهی فریقین مطرح نبوده است.
در هر صورت دلیل عمدة موافقان برداشت عضو از مردگان بهمنظور پیوند به بیماران مسلمان
و نجات جان آنان ،قاعدة تزاحم است.
یکی از این اقسا ِم تزاحم بین مقدمه و «ذیالمقدمه» ،در مواردی است که فعل حرامی

مقدمة عمل واجبی باشد ،یا عمل به امر واجبی مستلزم عمل حرامی باشد؛ مانند نجات نفس
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محترمهای که از نارسایی قلبی رنج برده ،در ُشرف مرگ است و تنها راه نجات او ،برداشت
قلب از بدن مردة مسلمان در دسترس است و میدانیم که قطع اعضای مردگان مسلمان ،مغایر
با احترام مسلمان و در حکم مُثله و حرام است .با مراجعه به مرجحات باب تزاحم ،این نتیجه

حاصل میشود که حکم با اهمیت بیشتر ،بر حکم دیگر مقدم است و حفظ جان مسلمانان
از اهم واجبات است( .سبزواری1413 ،ق337/29 :؛ خوئی1427 ،ق :خمینی ،بیتا624/2 :؛
سیستانی1422 ،ق574 :؛ بحرانی1423 ،ق)33 :
در منابع اهلتسنن نیز ،در بین معاصران ایشان ،بهویژه در فقه جدید( ،فقهالنوازل) مفصل
به این مسئله پرداخته شده است( .بعضی از طالبان علم1431 ،ق)1/25 :

جنسیتی پزشک و بیمار در ضرورت
 -4-3جواز عدم همسانی
ِ
در فقه امامیه یکی از احکام مورداتفاق ،رعایت و مالحظه همسانی پزشک و بیمار در

ِ
پزشک همجنس،
جنسیت است .این حکم اولیه است؛ اما فقها در شرایط خاص و در نبود

با رعایت مسائلی که در کتب فقهی ذکر شده و البته تا جایی که مقدور باشد ،حکم به عدم
اشکال مراجعه به پزشک جنس مخالف دادهاند .در بررسی حکم فقها ،دلیلی که مطرح شده،
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اضطرار و ضرورت است( .طوسی1387 ،ق161/4 :؛ حلی (ابنادریس)1410 ،ق608/2 :؛
حلی (عالمه)1388 ،ق573 :؛ حلی (فخرالمحققین)1387 ،ق)7/3 :
برخی از بزرگان نیز تصریح کردهاند که بهدلیل َد َوران امر بین اهم و مهم و ترجیح اهم

(حفظ جان و صحت) ،این مورد از موارد استثناشدة حرمت نظر به نامحرم است( .خوئی،
1418ق65/32 :؛ اراکی1419 ،ق)19 :
علمای اهلتسنن نیز نگاه پزشک به جنس مخالف را در ضرورت جایز میدانند( .ابنحجر
هیتمی1357 ،ق417/5 :؛ بجیرمی مصری1369 ،ق97/3 :؛ عینی1420 ،ق138/12 :؛ ابومالک،
)47/3 :2003
نتیجهگیری
 .1شباهتها و تفاوتها بین نظرات فریقین ،در مسائل دخیل در کشف اهمیت در
مرجح اهم ،عبارت است از :الف) از جهت عنوان :در موارد قاعدة «درء المفسده اولی من
جلبالمنفعه»« ،دفع افسد به فاسد»« ،مقاصد شریعت»( ،قدمای امامیه تعبیر به مقاصدالشریعه
میکنند و برخی معاصران مثل شهید صدر ،تعبیر به اهداف شریعت میکنند) «تنقیح مناط» و
نوپیدا و پویا ،تعبیر به فقهالواقع کردهاند و بهجای مناسبت حکم و موضوع ،تعبیر به «مناسبت
مسلکی» میکنند .ب) از حیث محتوا :میان عناوین مقاصدالشریعه و مصلحت و بین عناوین
فقهالواقع ،توجه به اقتضائات زمان و مکان و فقه پویا شباهت فراوانی است .از لحاظ محتوایی
نیز یکی از تعاریفی که برای استحسان به کار برده شده ،با بحث تزاحم تطبیق دارد.
 .2در پایان از آنجا که تزاحم حقوق یکی از بحثهای مهم است ،بهویژه به پژوهشگران
در علم حقوق مصطلح ،پیشنهاد میشود که درمورد تفاوتها و شباهتهای راههای برونرفت
در تزاحم حقوق در فقه اسالمی و حقوق بشر مصطلح ،پژوهش دقیقی صورت دهند.

«مرجح اه ّم» از منظر اصول فقه فریقین
سنجههای کشف اهمیت در ّ

«قیاس اولویت» ،شباهت وجود دارد .اهلتسنن بهجای توجه به اقتضائات زمان و مکان و فقه

فهرست منابع
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* قرآن کریم
1 .ابنحجر هیتمی ،احمد بن محمد1357 ،ق ،تحفة المحتاج فی شرح المنهاج ،مصر:
المکتبة التجاریة الکبری.
2 .ابنمنظور ،محمد بن مکرم1414 ،ق ،لسان العرب ،چ ،3بیروت :دارالفکر  -دارصادر.
3 .ابننجیم مصری ،زینالدین بن ابراهیم1413 ،ق ،األشباه و النظائر ،بیروت :دارالکتب
العلمیة.
4 .ابوالحسین ،احمد بن فارس بن زکریا1404 ،ق ،معجم مقائیس اللغة ،قم :دفتر تبلیغات
اسالمی.
5 .أبومالک ،کمال بن السید سالم ،2003 ،صحیح فقه السنة وأدلته وتوضیح مذاهب
األئمة ،قاهره :المکتبة التوفیقیة.
6 .احسایی ،ابن ابیجمهور ،محمد بن علی1410 ،ق ،األقطاب الفقهیة علی مذهب
اإلمامیة ،قم :کتابخانه آیتاهلل مرعشی نجفی.
7 .احمد بن حنبل ،ابوعبداهلل أحمد بن محمد1419 ،ق ،مسند احمد بن حنبل ،بیروت:
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عالم الکتاب.
8 .اراکی ،محمدعلی1419 ،ق ،کتاب النکاح ،قم :نورنگار.
9 .اردبیلی (مقدس) ،احمد بن محمد1403 ،ق ،مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد
االذهان ،قم :اسالمی.
	10.اصفهانی ،محمدحسین1409 ،ق ،اإلجارة ،قم :اسالمی.
	11.البانی ،محمد بن ناصرالدین ،2006 ،سو ٌال و جو ٌ
اب حول فقه الواقع ،بیجا :مکتبة
االسالمیه.

ُ
	12.انصاری ،مرتضی بن محمدامین1416 ،ق ،فرائد االصول ،چ ،5قم :اسالمی.
	13.آشتیانی ،میرزا محمدحسین1425 ،ق ،کتاب القضاء ،قم :زهیر-المؤتمر العالمة
اآلشتیانی.

	14.آمدی ،علی بن محمد1400 ،ق ،اإلحکام فی اصول األحکام ،بیروت :دارالکتب
العلمیة.

	15.باجوری ،ابراهیم بن محمد1429 ،ق ،حاشیة الباجوری علی شرح ّ
الغزی ،ریاض:
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دارالعصماء.
	16.بجیرمی المصری ،سلیمان بن محمد1369 ،ق ،التجرید لنفع العبید ،بیجا :مطبعة
الحلبی.
	17.بحرالعلوم بروجردی ،سیدمهدی1427 ،ق ،مصابیح األحکام ،قم :میثم التمار.
	18.بحرانی ،محمد1423 ،ق ،فقه الطب و التضخم النقدی ،بیروت :امالقری.
	19.بخاری ابنمازة ،محمود بن احمد۱۴۲۴ ،ق ،المحیط البرهانی فی الفقه النعمانی،
بیروت :دارالکتب العلمیة.
	20.بعضی از طالبان علم1431 ،ق ،بحوث لبعض النوازل الفقهیة المعاصرة ،سعودی :مکتبة
الشاملة.
	21.بغوی شافعی ،محمد بن الفراء۱۴۱۸ ،ق ،التهذیب فی فقه اإلمام الشافعی ،بیروت:
ب العلمیة.
دارالکت 
	22.بوعوه ،احمد ،2020 ،فقه الواقع؛ اصول و ضوابط ،چ ،2مصر :دارالسالم.
	23.جناتی ،محمدابراهیم ،1370 ،منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسالمی ،تهران :کیهان.
بیجا :دارالمنهاج.
	25.حائری ،سیدکاظم1415 ،ق ،القضاء فی الفقه االسالمی ،قم :مجمع الفکر االسالمی.
	26.حکیم طباطبایی ،سیدمحمدتقی1418 ،ق ،اصول العامة فی الفقه المقارن ،چ ،2قم:
مجمع جهانی اهلبیت.
	27.حکیم ،طباطبایی ،محمد سعید1414 ،ق ،المحکم فی اصول الفقه ،قم :موسسة المنار.
	1429 ،-----------28.ق ،قواعد العامة فی الفقه المقارن ،تهران :مجمع تقریب
مذاهب.

«مرجح اه ّم» از منظر اصول فقه فریقین
سنجههای کشف اهمیت در ّ

	24.جوینی ،أبوالمعالی ،یوسف بن محمد۱۴۲۸ ،ق ،نهایة المطلب فی درایة المذهب،

	29.حلی (محقق) ،جعفر بن حسن1408 ،ق ،شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام،
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قم :اسماعیلیان.
	 ،---------30.بیتا ،معارج االصول ،قم :مؤسسة آلالبیت.
	 ،1364 ،---------31.المعتبر فی شرح المختصر ،قم :مؤسسة سیدالشهدا.
	32.حلی (عالمه) ،حسن بن یوسف1421 ،ق ،تحریر االحکام الشرعیة علی مذهب
االمامیة ،قم :موسسة االمام الصادق.
	1388 ،---------33.ق ،تذکرة الفقهاء ،قم :مؤسسة آلالبیت.
	1425 ،---------34.ق ،نهایة الوصول الی علم االصول ،قم :موسسة االمام الصادق.
	35.حلی (فخرالمحققین) ،محمد بن الحسن1387 ،ق ،ایضاح الفوائد فی شرح مشکالت
القواعد ،قم :اسماعیلیان.
	36.حلی (ابنادریس) ،محمد بن منصور1410 ،ق ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،چ،2
قم :اسالمی.
	37.حلی (فاضل) ،مقداد بن عبداهلل سیوری1404 ،ق ،التنقیح الرائع لمختصر الشرائع ،قم:
کتابخانهآیتاهلل مرعشی نجفی.
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	38.خادمی ،مریم ،پاییز و زمستان « ،1397ارزیابی مقایسهای ادله و مبانی مذاهب پنجگانه
فقهی در باب قاعدة اهم و مهم» ،پژوهشنامه مذاهب اسالمی ،س ،5ش.10
	39.خراسانی (آخوند) ،محمدکاظم بن حسین1409 ،ق ،کفایة االصول ،قم :موسسة
آلالبیت.
	40.خمینی (امام) ،سیدروحاهلل1421 ،ق ،کتاب البیع ،قم :اسالمی.
	 ،1986 ،---------41.تحریر الوسیلة ،قم :مؤسسه مطبوعات دارالعلم.
	1422 ،---------42.ق ،استفتائات ،چ ،5قم :اسالمی.
	43.خوئی ،سیدابوالقاسم1418 ،ق ،موسوعة اإلمام الخوئی ،قم :مؤسسة إحیاء آثار اإلمام
الخوئی.

	1427 ،----------44.ق ،فقه االعذار الشرعیة و المسائل الطبیة (المحشی) ،قم:
دارالصدیقة الشهیدة.
	1428 ،----------45.ق ،غایة المأمول ،قم :مجمع الفکر االسالمی.
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	46.رافعی قزوینی ،محمد بن عبدالکریم1417 ،ق ،العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح
الکبیر ،بیروت :دار الکتب العلمیة.
	47.رشتی ،میرزا حبیباهلل1311 ،ق ،اإلجارة ،بیجا.
	48.رعینی مالکی ،محمد بن عبدالرحمن1412 ،ق ،مواهب الجلیل فی شرح مختصر
خلیل ،بیجا :دارالفکر.
	49.زرقاء ،مصطفی احمد1420 ،ق ،المدخل الی نظریة االلتزام العامة فی الفقه االسالمی،
دمشق :دارالقلم.
	50.سبزواری ،سیدعبداالعلی1413 ،ق ،مهذب االحکام فی الحالل و الحرام ،چ ،4قم:
موسسة المنار.
	51.سبکی ،تاجالدین بن علی1411 ،ق ،األشباه و النظائر ،بیروت :دارالکتب العلمیة.
	52.سیستانی ،سیدعلی1422 ،ق ،مسائل المنتخبة ،قم :دفتر آیتاهلل سیستانی.
ُ
	53.شافعی ،ابوعبداهلل محمد بن ادریس1422 ،ق ،اال ّم ،قاهره :دارالوفاء.
	54.شبلی ،محمد مصطفی ،بیتا ،اصول الفقه االسالمی ،بیروت :دارالهدنة.
موسسة الدولیة.
	56.شوکانی ،محمد1412 ،ق ،إرشاد الفحول ،بیجا :موسسة الکتب الثقافیة.
	57.صدر (شهید) ،سیدمحمدباقر1417 ،ق ،بحوث فی علم االصول ،بیروت :داراالسالمیة.
	 ،1361 ،---------58.اإلسالم یقود االحیاة ،قم :مرکز الدراسات للشهید صدر.
	59.طالبی ،علینقی و صادق محمدپور و ولی محمدی 13 ،دی « ،1396تزاحم اهم و
مهم در فعالیتهای اطالعاتی» ،راسخون.rasekhoon.net :
	60.طباطبایی یزدی ،سیدمحمدکاظم1419 ،ق ،العروة الوثقی ،قم :اسالمی.

«مرجح اه ّم» از منظر اصول فقه فریقین
سنجههای کشف اهمیت در ّ

	55.شمسالدین ،محمدمهدی1420 ،ق ،نظام الحکم و االدارة فی اإلسالم ،بیروت:

	61.طجری ،علیبهرام ،پاییز « ،1394نقش قاعده اهم و مهم در حل تزاحمات اخالق
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امنیتی» ،معرفت اخالقی ،س ،6ش.2
	62.طوسی ،ابوجعفر ،محمد بن حسن1407 ،ق ،الخالف ،قم :اسالمی.
	1387 ،-----------63.ق ،المبسوط فی الفقه االمامیة ،چ ،3تهران :مکتبة المرتضویة
الحیاء آثار الجعفریة.
	64.عاملی (شهید ثانی) ،زینالدین بن علی ،1360 ،الروضة البهیة ،تهران :علمیه اسالمیه.
	1414 ،-------------65.ق ،حاشیة اإلرشاد ،قم :اسالمی.
	66.عاملی (شهید اول) ،محمد بن مکی ،بیتا ،القواعد و الفوائد ،قم :کتابفروشی مفید.
	1414 ،------------67.ق ،الدروس الشرعیة فی الفقه االمامیة ،چ ،2قم :اسالمی.
	68.عراقی (آقا ضیاء) ،ضیاءالدین1417 ،ق ،نهایة األفکار ،چ ،3قم :اسالمی.
	69.علیشاهی قلعهجوئی ،ابوالفضل ،زمستان « ،1391مناسبت حکم و موضوع؛
کارکردها و سازوکارهای تشخیص در بیان فقیهان» ،مطالعات اسالمی فقه و اصول،
سال ،44ش.91
	70.عینی ،احمد بن حسین1420 ،ق ،البنایة شرح الهدایة ،بیروت :دارالکتب العلمیة.
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	71.علیدوست ،ابوالقاسم ،1388 ،فقه و مصلحت ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی.
	72.غزالی ،محمد بن محمد1417 ،ق ،المستصفی فی علم األصول ،بیروت :دارالکتب
العلمیه.
	1421 ،----------------73.ق ،اإلقتصاد فی اإلعتقاد ،بیروت :دارالمکتبة الحالل.
	74.فتوحی حنبلی ،ابنالنجار1400 ،ق ،شرح الکوکب المنیر ،دمشق :دارالفکر.
	75.قاضی ابی یعلی ،محمد بن حسین1414 ،ق ،األحکام السلطانیة ،بیروت :دارالفکر.
	76.قحطانی ،مسفر بن علی بن محمد ،جمادیالثانی 1425ق« ،فقه األولویات أهمیته و
ضوابطه فی الشریعة االسالمیة» ،الحکمة ،ر.29

	77.قرافی ،احمد بن ادریس1420 ،ق ،نفائس االصول فی شرح المحصول ،بیروت:
المکتبة العریة.
	78.قرضاوی ،یوسف1416 ،ق ،فی فقه االولویات دراسة جدیدة فی ضوء القرآن و السنة،
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چ ،2قاهره :مکتبه وهبة.
	79.قلقشندی ،احمد بن علی1427 ،ق ،مأثر االنافة فی معالم الخالفة ،بیروت :عالم الکتب.
	80.قمی (میرزا) ،ابوالقاسم بن محمدحسن ،1378 ،قوانین االصول ،تهران :مکتبة العلمیة
اإلسالمیة.
	81.کمالی ،عبداهلل یحیی1421 ،ق ،مقاصد الشریعة االسالمیة فی ضوء فقه الموازنات،
بیروت :دار ابنحزم.
	82.مرداوی ،علی بن سلیمان ،1978 ،اإلنصاف ،چ ،2بیروت :دار احیاء التراث العربی.
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