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چکیده
یکی از مساکل مهم دانش اصول فقه ،که در فقه و اخالق کاربرد فراوانی دارد ،مبحپ «تزاحم» اسـ .
با توجه به تفاوت حوزۀ فقه و اخالق ،تزاحمی که در حل مساکل اخالقی مطـرع اسـ  ،در تعریـف،
تقسیم و مرجحات ،با تزاحم مطرع در دانش فقه ،اختالف قابلتوجهی دارد .در این تحقیـق ،اوالً در
صدد طراحی چهارچوب نوینی برای مسألۀ تزاحم در اصول «فقه االخـالق» هسـتیم .ثانیـاً بـرای حـل
برخی از مساکل اخالقی که در تبیین سبک زندگی اسالمی سهم قابلتوجهی دارند ،گونۀ جدیـدی از
تزاحم به نام «تزاحم اهتمامی (اشتغالی)» مطرع میشـود .در ایـن نـوع تـزاحم ،بـر خـالف تـزاحم
حکمی ،مکلف برای انجام دو تکلیف متزاحم قدرت دارد؛ اما بایسته نیس یا نمیتواند برای هـر دو
تکلیف به یک اندازه زمان و توان صرف کند؛ در نتیجه ،باید اهتمام اصلی خود را بر کار اهم متمرکـز
کند .به نظر میرسد با بررسی نصوصی که در صدد ارزشگااری اعمال هستند ،کلید فهـم برخـی از
روایات ،استفاده از تزاحم اهتمامی اس  .از آنجا که این گونـه از تـزاحم در قلمـرو دانـش اخـالق
تعریف میشود و مرجحات آن با مرجحات تزاحم حکمی متفاوت اس  ،نتایج آن در برخی مـوارد،
با خروجی تزاحم حکمی در فقه اختالف دارد.
کلیدواژهها :فقه ،اخالق ،اصول فقه االخالق ،تزاحم اهتمامی ،سبک زندگی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استاد دانشگاه تهران ،پردیس فارابی ،دانشکدۀ الهیات)najarzadegan@ut.ac.ir( .

 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیپ ،دانشگاه تهران ،پردیس فارابی)m.shokouhbakhsh@elenoon.ir( .
 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

 استادیار دانشگاه قم ،دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی.
(تاریخ دریاف ۷۵/۱۱/۱۹ :؛ تاریخ پایرش )۷۹/۳۴/۱۴

طرح مسأله

انسان با بندگی و اطاع

از خداوند در دنیا ،مسیر قرب الی لال را میپیماید و به مدد عقـل و

نقل ،با اعمالی که او را در این سفر به پیش میراند یـا راهـزن او محسـوب مـیشـود ،آشـنا
میشود .از آنجا که اوالً مقصد بینهای
دار تزاحم اس

و ظرفی

چن

اس

و تقرب الی لال نقطۀ پایانی نـدارد ،ثانیـاً دنیـا

زدن به تمام وسیلههای تقرب در آن فـراهم نیسـ  ،انجـام

دادن همۀ افعال ممدوع و پرهیز از تمام اعمال ماموم امکان ندارد .محدودی های انسـان بـه
لحاظ توان ،زمان و مکان ،موجب تزاحم بین طاعات و معاصی شده ،انسان را بـه انتخـاب و
ترجید اهم بر مهم سوق میدهد.
این حقیق

تکوینی موجب شده دانشیان علم فقه ،اصول فقه و اخالق ،به مسـألۀ تـزاحم

روی آورند و برای شناسایی تکلیف فعلی یافته از بین تکالیف متزاحم ،از ادراکات عقلـی و
متون دینی بهره ببرند .این مسأله همواره مطمد نظر دانشمندان این سه علم بـوده اسـ ؛ امـا
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۷۳

چهارچوب اصلی آن در اصول فقه شکل گرفته و در دانش فقه تطبیق داده شده اس .
با وجود کاربرد فراوانی که مسألۀ تزاحم در ترسـیم سـبک زنـدگی اسـالمی دارد ،ایـن مسـأله
عالوه بر اینکه در دانش اصول فقه به اندازۀ کافی و به صورت مستقل مورد توجه قـرار نگرفتـه،

1

در دانش اخالق نیز کمتر از آن مورد تحقیق قرار گرفتـه اسـ ؛ چـه اینکـه تـاکنون دانشـی کـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1آی لال علیدوس در این زمینه مینویسد« :تفصیل این سخن [بحپ تزاحم] باید در علم اصول مطرع میشد؛ اما بهخـوبی
جوانب آن بررسی نشده اس و تحقیق بسیاری نیاز دارد و به نظر میرسد جا داشـ کـه در علـم اصـول ،بـاب مسـتقلی
تح این عنوان باز میشد ،نه اینکه در ضمن مباحپ دیگر مطرع شود» (علیدوس
مرحوم آخوند در کفایه ،حدود  ۱صفحه به مبحـپ تـزاحم پرداختـه اسـ
میرزای ناکینی در فواکد ،حدود  ۱۷صفحه به آن اختصاص داده اس

 ،۵۱ :۱۰۷۴پاورقی یک).

(آخونـد خراسـانی۱۷۴ :۱۴۳۷ ،ــ)۱۷۷؛

(نـاکینی ۰۱۵/۱ :۱۰۵۶ ،و  )۶۷۷/۴و از بسـط

دادن به دلیل اجمال مباحپ خودداری میکند (همان .)۰۰۷/۱ :شهید صدر در بحوث حدود  ۱۳۳صفحه به تـزاحم
پرداخته که یک سوم مبحپ تعارض (حدود  ۰۳۳صفحه) اس  .جالب اینکه ایشان با وجود گامهـای بلنـدی کـه
در تزاحم برداشته اس  ،به این مبحپ ،به صورت استطرادی میپردازد« :تعارض > تعـارض غیـر مسـتقر > ورود
به معنای اعم > تفاوت تزاحم با نظریۀ ورود» (صدر.)۷۷/۵ :۱۴۱۵ ،
البته در حال حاضر اندیشمندانی چون آی لال قاکنی و آی لال شهیدی به بسط مباحپ تزاحم روی آوردهاند.

روشهای استنباط گزارۀ اخالقی از متون دینی را مدون و مدلل کرده باشد ،طرع نشده اس .
همانگونه که خواهد آمد ،دانش فقه با اخالق موجود ،در موضوع ،محمول ،غایـ  ،روش و
غیر اینها متفاوت هستند .ویژگیهای دانش اخالق مقتضی تدوین علم «اصول فقـه االخـالق»
اس که متکفل بازشناسی روشهای استنباط گزارههای اخالقی از متون دینـی باشـد .یکـی از
مباحثی که بایسته اس
سؤال اینجاس

در این علم دوباره مورد تحقیق قرار گیرد ،مبحپ تزاحم اس .
که با نظر به تفاوت عرصۀ فقه و اخالق ،آیا میتوان چهـارچوب نـوینی

جدیدی از تزاحم را تعریف کرد که کارایی بیشتری برای حل مساکل اخالقی داشته باشند؟
یکی از مساکل مهم و پرکاربرد دانش اخالق ،برنامهریزی اس  .در ترسیم برنامـۀ زنـدگی
نمیتوان برای تمام کارهای خوب به یک اندازه ،زمان و توان اختصاص داد .ناگزیر با توجـه
به اهمی

هر فضیل

و تکلیف ،باید میان کارها اولوی بندی کرده ،به موارد مهمتـر اهتمـام

بیشتری داش  .این اهم و مهم کردن با تزاحم فقهی ،مشابه اس ؛ با این تفاوت کـه در فقـه،
مکلف قادر به انجام دادن هر دو تکلیف نیس  ،اما در این مسأله ،هر دو تکلیف را مـیتـوان
انجام داد ،اما نباید برای هر کار به یک مقدار زمان و توان صرف کرد.
ادعا بر این اس

که قواعد و مرجحات اینگونه از تزاحم در دانش اخـالق (کـه مـا آن را

تزاحم اهتمامی یا اشتغالی مینامیم) ،با تزاحم فقهی متفـاوت اسـ

و مـیتوانـد کلیـد فهـم

برخی از نصوص باشد.
مقدمه :درنگی در تمایزهای فقه و اخالق

از آنجا که مصطلحات اصولی از جمله تزاحم ،بر پایۀ دانش فقه تعریف شـده اسـ  ،بـرای
بررسی این مفاهیم و اقسام و موارد آنها در دانش اخالق ،در ابتدا نیازمنـد بررسـی تفـاوت
علم فقه و اخالق هستیم تا از رهگار این تمایزهـا مـرز اصـول فقـه االحکـام و اصـول فقـه
االخالق روشن شده ،هر مصطلد اصولی به تناسب دانش اخالق ،شناسایی و تقسـیم شـود.
گزارههای اخالقی و فقهی از جهات مختلفی با هم متفاوت هستند:

تحلیل گونههای تزاحم در دانش فقه و اخالق با تأکید بر تزاحم اهتمامی (اشتغالی) در حوزۀ اخالق

برای مسألۀ تزاحم در دانش اصول فقه االخالق طراحی کرد؟ از جمله آیا میتوان گونـههـای

۷۱

( )۱تفاوت در غای  :دغدغۀ اصلی و تمرکز جدی دانش فقه ،بر رهایی از عقـاب اسـتوار
شده اس ؛ 1زیرا فقیه در عملیات استنباط حکم فقهی ،اصـالتاً در صـدد تحصـیل حجـ

و

یافتن عاری اس که در دادگاه الهی ،رهایی از دوزخ را تضمین کند؛ اما هدف عالم اخـالق،
تحصیل سعادت و کمال معنوی ابدی اس  ،نه صرفاً رهـایی از عـااب اخـروی( 2عـالمزاده
نوری۴۷ :۱۰۷۶ ،؛ و احمدپور .)۱۴۶ :۱۰۷۱ ،بر این اساس ،انسان بـرای دسـتیابی بـه کمـال
نهایی خویش ،خواستههای نفسانی خویش را کنار میگاارد و در تمام کارها طبق خواسـ
خداوند عمل میکند تا به عالیترین درجات قرب الی لال نایل شود.

3

 )۱تفاوت در محمول :گرچه گزارۀ فقهی و اخالقی هر دو ارزشگاار هستند ،اما محمـول
گزارۀ فقهی احکام پنجگانۀ تکلیفی (واجب ،مستحب ،مباع ،مکروه و حرام) اس
گزارۀ اخالقی «خوب و بد ،بایسته و نابایسته ،درس

و محمـول

و نادرس » اس .

 ) ۰تفاوت در منشأ :گزارۀ فقهی دارای جعل و اعتبار شرعی از ناحیۀ پروردگـار اسـ ؛
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اما گزارۀ اخالقی لزوماً بر انشای الهی و جعل و اعتبار شرعی تکیه ندارد ،بلکه از خـوبی و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1در اصطالع دانش اصول و فقه ،مراد از عقاب ،محرومی

کامل از بهش

 .2احکام غیرالزامی (استحباب و کراه ) بیش از آنکه در جه

و استقرار در جهنم اس .

رهایی از عقاب باشند ،کمککـار انسـان در کسـب

کماالت هستند .استنباط این احکام ،هرچند از اهداف اصلی دانش فقه به شمار نمیآید ،به صورت اسـتطرادی ،بـه
آنها پرداخته میشود .پس احکام مستحب و مکروه نیز داخل در قلمرو فقه هستند.
 .3برخی از محققان به این تفاوت فقه و اخالق تصرید کردهاند:
«لوال افعال المکلفین معروضة للتکلیفیات الموجبة الستحقاق الثواب و العقـاب االخـرویین لمـا کـان للفقیـه تعـرض
لتدوین هاا العلم جزما حیپ ال غرض له بالاات سوی النظر فیها» (موسوی قزوینی)212/1 :1227 ،؛
«در اخالق عمدتاً محمول ،حسن و قبد اس

که مالک صدق این حسن و قبد عقل یا عقال هستند .دربارۀ محمول فقهـی

دو دیدگاه وجود دارد :دیدگاه نخس  ،محمول را ثواب و عقابی میداند که متجسد در احکام خمسۀ تکلیفـی اسـ و
احکام وضعی هم مجعوالت ثانویه یا منتزعات از احکام تکلیفی اس  .در دیدگاه دوم ،عالوه بر احکام خمسه ،احکـام
وضعی هم مستقیماً مجعول شرعی و محمول فقه هستند» (هدایتی۶۷ :۱۰۷۱ ،؛ به نقل از آی لال اعرافی)؛
« در مقام تحقق ،تأکید فقه بیشتر به رفع تکلیف و حدود آن اس

و تأکید اخالق بیشتر به سـازندگی انسـان و رشـد و

کمال اوس ؛ ولی در مقام بایسته ،چنین نیس » (همان۵۱ :؛ به نقل از حج االسالم خسروپناه).

بــدی واقعــی نیــز انتــزاع میشــود (عــالمزاده نــوری۴۷ :۱۰۷۶ ،ــ۴۵؛ و اســالمی:۱۰۷۳ ،
۱۱۹ـ .)۱۰۳مالک اصلی در استنباط الزام اخالقـی منتسـب بـه شـرع ،احـراز ارادۀ شـارع
نسب

به تحقق فعل اس .

1

 )۴منطق فازی در اخالق :حاصل رویکرد فقهی که بر پایـۀ گریـز از دوزخ و تحصـیل
کماالت حداقلی شکل گرفته ،تقنین احکام متواطی و مشـترک بـین تمـام مکلفـان اسـ
(هدایتی .)۵۷ :۱۰۷۱ ،وجوب یا حرم

یـک فعـل نمایـانگر تـواطی حکـم 2،و اشـتراک

جهنم باشد ،برای همۀ افراد یکسان مینماید ،بدین جه  ،احکام فقهی برای تمام مکلفـان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1اگر بتوان با قاعدۀ مالزمه ( کلما حکم به العقل حکم به الشرع) ،از حکم قطعی عقل ،حکم شرعی را استنباط کـرد،
ال با ادراک عقلی حسن عدل ،میتوانیم وجوب شـرعی عـدال
آنگاه به حوزۀ فقه نیز وارد شدهایم؛ مث ً

را اسـتنباط

کنیم .اما اگر مانعی در کار باشد که نتوان به حکم شرعی رسید ،در حوزۀ اخالق بـاقی مـیمـانیم؛ بـرای نمونـه در
ال (یا بخوانید اخالقاً) واجب اس ؛ اما وجوب شرعی (مولوی) ندارد؛ چون
غیرمستقالت عقلیه ،مقدمۀ واجب ،عق ً
به ازای ترک واجب ،دو عقاب (یکی برای ترک واجـب و دیگـری بـرای تـرک مقدمـۀ آن) نخـواهیم داشـ  .در
ال عقل قبد حسد قلبی را درک نموده ،از جهـ
مستقالت عقلیه نیز مث ً

اخالقـی ،تـالش بـرای از بـین بـردن آن را

الزامی تلقی میکند .اما بنا بر حدیپ رفع ،این رذیله مادامی که در افعال خارجی ظهور پیدا نکنـد ،حرمـ
ندارد؛ چه اینکه شارع نمیخواسته بر مردم سخ

شـرعی

بگیرد.

از سوی دیگر بنا بر عکس قاعدۀ مالزمه (کلما حکم به الشرع حکم به العقل) از جعل شرعی میتوان الزام ،خوبی یـا
بدی اخالقی را استنتاج کرد .بنابراین گزارههای اخالق اسـالمی (نـه اخـالق سـکوالر) اعـم از گزارههـای فقهـی
هستند؛ یعنی اخالق در مورد تمام موضوعات فقهی (در احکام تکلیفی) ،حکم اخالقی دارد؛ زیرا از جعل شـرعی
میتوان الزام یا خوبی اخالقی را استنتاج کرد؛ اما از خوبی یا بدی اخالقی لزوماً نمیتوان احکام تکلیفـی فقهـی را
استنباط کرد .یکی از عل هایش این اس

که شارع در مرحلۀ جعل ،مصلح

عموم مکلفـان را در نظـر میگیـرد.

در حالی که الزامات اخالقی ،فرد به فرد متفاوت اس  .در نتیجه:
اوالً احکام الزامی فقهی ،در اخالق نیز الزامی هستند ،نه برعکس؛ ثانیاً احکام غیرالزامی فقهی ،ممکن اس

در اخـالق

الزامی باشند ،نه برعکس.
 .2البته اگر استحباب ،حرم
هر صورت به بینهای

و اباحه را نیز اضافه کنیم ،موضوعات فقهی ،حقیقتی پنجارزشی خواهد داشـ ؛ امـا در
ارزش تبدیل نمیشود تا بگوییم مشکک اس .

 .3از آنجا که وجود مکلف ،موجب فعلی

یافتن حکم اس  ،مکلف ،موضوع حکم به شمار میآید.

تحلیل گونههای تزاحم در دانش فقه و اخالق با تأکید بر تزاحم اهتمامی (اشتغالی) در حوزۀ اخالق

مکلفان در این حکم ،نشانه تواطی در موضوع اس  3.حداقل کمالی که موجب رهـایی از

۷۰

یکسان اس  1.اما در علم اخالق ،از آنجا که اوالً هدف ،تحصیل کمال و عمل طبـق ارادۀ
الهی اس ؛ و ثانیاً کمال مطلوب بیمنتها اس  ،در نتیجه ،هر کسی بر پایۀ مرتبۀ وجودیای
که دارد ،حکم مخصوص به خود را دارد؛ در نتیجه ،گزارههای اخالقی در ناحیۀ موضـوع،
مشکک و ذومراتب اس  .به تبع تشکیک در موضوع ،محمـول گـزارههـای اخالقـی نیـز
مراتب متعدد طولی پیدا میکنند و طیفی از ارزش یا خوبی را مینمایانند 2.همـین ویژگـی
باعپ میشود که ارزشهای اخالقی صبغۀ فردی و اختصاصـی پیـدا کننـد و بـه تناسـب
شخصی

و ظرفی

افراد و شرایط زمانی و مکانی ،منعطـف و مـدرج شـوند( 3عـالمزاده

نوری۷۱ :۱۰۷۶ ،ـ ۷۴و ۹۱ـ.)۹۴

4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1برای مثال در حکم فقهی «نماز ظهر برای بال قادر عاقل ،واجب اس » اینطور نیس

که هر چه عقل بیشتر باشد،

نماز واجبتر شود.
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۷۴

 .2برای نمونه ،گزارۀ «اخالص در عمل برای هر فردی خوب اسـ » ،در موضـوع (اخـالص) و محمـول (خـوبی)،
ذومراتب اس  .هر چه اخالص فرد بیشتر باشد ،خوبی کار او نیز افزایش مییابد.
 .3در مثال ماکور ،اخالصی که به عموم افراد توصیه شده و جنبۀ حداقلی دارد ،انجام ندادن کار برای خوشایند مـردم
اس  .در مرتبۀ باالتر اخالص ،شخصی که تنها به قصد رضای

خدا کاری را آغـاز کـرد ،نبایـد از اینکـه فعلـش

توسط مردم دیده شده ،خوشحال بشود .در مرتبۀ باالتر باید نی

خود را از قید لاتهای اخروی نیز رهانـده ،تنهـا

برای تقرب الی لال عمل کند .مراتب الزامهای اخالقی مربوط به اخالص ،تا جایی کـه دانـش مـا بـدان راه نـدارد،
ادامه پیدا میکند (امام خمینی۷۷ :۱۰۷۳ ،ـ.)۷۵
 .2ممکن اس

اشکال شود که هرچند برخی از گزارههای اخالقی اقتضاکی و وابسته به شـرایط اسـ

(ماننـد حسـن

راس گویی) ،برخی از گزارههای اخالقی مانند حسن عدال  ،وابسته به شرایط نبوده ،به صورت فازی نیس  .در
مورد گزارههای اقتضاکی نیز اگر موضوع حکم اخالقی بهدرستی تنقید شود ،گزارۀ اخالقی همواره مطلـق خواهـد
بود؛ مثال اگر موضوع جملۀ «راس گویی خوب اس » (که محمول آن هنگام خطر برای جان انسان تغییر میکند)،
به «راس گویی مفید» تبدیل شود ،این گزاره ،مطلق خواهد شد (مصباع یزدی۱۳۰ :۱۰۷۴ ،ـ.)۱۳۹
در پاسخ میگوییم :مشکک بودن اوالً ناظر به مراتب محمول اس
ثانیاً در مورد گزارههایی اس

(مانند اخالص که هر چه بیشتر شود ،بهتر اسـ )؛

ال «خواندن نماز شب خـوب
که موضوع آنها به صورت کامل تنقید نشده اس ؛ مث ً

اس » ،برای کسی که بر اثر شبزندهداری نماز صبحش قضا میشود ،خوب نیس  .پس اگر موضوع این گزاره را
اینگونه تنقید کنیم« :نماز شب خواندنی که انسان را به خدا نزدیک کند ،خوب اس » ،دیگر این حکم نسـب
اشخاص مختلف تغییر نخواهد کرد.

بـه

تفاوت اصول فقه االحکام و اصول فقه االخالق

با توجه به تفاوت فقه و اخالق ،اصول استنباط گزارۀ اخالقی در مواردی بـا اصـول اسـتنباط
حکم فقهی متفاوت خواهد بود؛ برای نمونه ،در منابع حجی  ،از آنجـا کـه اخـالق در پـی
واقعی

نفساالمری اس  ،نقش عقل و تجربه در اصول فقه االخالق گسـتردهتـر مـیشـود.

همچنین با توجه به تشکیکی بودن موضوع و حکم اخالقی ،اجتهاد اخالقی پیچیدهتر اسـ ؛
برای مثال ،خروجی اصول استنباط حکم اخالقی ،صدور نسخههای متناسب بـا شخصـی

و

طیف اهمی

و اولوی افعال را در سر دارد ،در تعیین کار خوب از خوبتر (یـا تعیـین کـار

بد از بدتر) نمیتواند برای تمام افراد یک معیار مشخ
یکسان ،وظیفۀ اخالقی شخ

عرضـه کنـد .چـه بسـا در شـرایط

«الف» ،عبادتهای فـردی و وظیفـۀ اخالقـی شـخ

«ب»،

خدمات اجتماعی باشد.
اقسام تزاحم در اخالق

تزاحم بهمثابۀ یک اصطالع و دانش اصولی ،ریشۀ کهنی ندارد .بعد از تالشهای اولیـۀ شـیخ
انصاری 1اولین کسی که در بازشناسی تزاحم نقش داش  ،آخوند خراسـانی بـود (عشـایری
منفرد .)۴۱ :۱۰۷۰ ،وی در مقدمۀ هشتم از مقدمات مسألۀ اجتماع امر و نهی ،به بررسی بـاب
تزاحم و تفاوتهای آن با باب تعارض پرداخ

(آخوند خراسانی۱۷۴ :۱۴۳۷ ،ـ.)۱۷۷

تزاحم در اصطالع دانش اصول فقه ،به معانی جداگانهای تعریف شده اس  .ما در اینجـا
به اقسام تزاحم در دانش اخالق اشاره کرده ،چرایی اختصاص برخی از اقسـام آن بـه دانـش
اخالق را توضید میدهیم .انواع تزاحم در نمودار زیر به تصویر کشیده شده اس :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1برای نمونه د ر مورد تزاحم حرم
مورد تزاحم حرم

غیب

غنا و عمومات استحباب ابکام و رثا ر.ک :شـیخ انصـاری۰۳۹/۱ :۱۴۱۷ ،؛ و در

و سایر مصالد مهمتر عقلی و شرعی ر.ک :همان ۰۴۱/۱ :و .۰۷۱

تحلیل گونههای تزاحم در دانش فقه و اخالق با تأکید بر تزاحم اهتمامی (اشتغالی) در حوزۀ اخالق

شرایط افراد مختلف اس  .پژوهشگری که سودای حل تزاحمهای اخالقی بر پایـۀ شـناخ

۷۷

ادعا بر این اس

که تزاحم اهتمامی ،اصطالحی مربوط به دانش اخالق اس

و در قلمـرو

علم فقه قرار نمیگیرد .توضید این مطلب در ادامه خواهد آمد.
1ـ تزاحم مالکی
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۷۶

گاهی یك فعل داراى دو حیثی

اس  :از یـك جهـ

داراى مصـلحتی اسـ

کـه موجـب

دیگر ،داراى مفسدهاى اس کـه موجـب

محبوبی

نزد موال ،و مقتضی امر اس ؛ و از جه

مبغوضی

فعل نزد او ،و مقتضی نهی اس  .در چنـین صـورتی ،بـین دو مقتضـی ،تنـافی و

تزاحم پیش میآید که به آن «تزاحم مالکی» میگویند .تنافی مالکها (مصـالد و مفاسـد) در
مرحلۀ اقتضا موجب میشود که شارع با در نظر گرفتن تمامی مصـالد و مفاسـد مربـوط بـه
فعل و ترجید مالک اهم بر مهم ،حکم شرعی نهایی را اعتبار و جعل کند .تزاحم مالکـی بـه
مکلف و مرحلۀ امتثال ارتباطی ندارد ،بلکه به شارع و مرحلـۀ اقتضـا و جعـل مربـوط اسـ
(جمعی از محققان۰۳۵ :۱۰۹۷ ،؛ و صدر)۱۴۱/۵ :۱۴۱۵ ،؛ مانند اینکه در جهاد با کفـار ،هـم
مصلح
مصلح

حفظ و گسترش دین نهفته اس
حفظ دین بر مصلح

توسط شارع انجامیده اس .

و هم خطرهای جانی و مالی؛ امـا اهمیـ

حفظ نفس و مال ،در نهای

بیشـتر

به جعل حکـم وجـوب جهـاد

2ـ تزاحم حکمی

این نوع تزاحم ،تنافی دو حکم دارای مالک در عالم امتثال اس ؛ بدین سبب که مکلف قـادر
به انجام هر دو حکم در یک زمان نیس
اصولیان بر این اس

(صدر۱۶/۵ :۱۴۱۵ ،؛ و مظفر .)۷۴۹ :۱۰۹۵ ،اعتقـاد

که در تزاحم ،عقل به انجام تکلیفی که نزد شارع مهمتر (اهم) اسـ  ،و

در صورت تساوى رتبۀ اهمی  ،به تخییر حکم میکنـد (جمعـی از محققـان۰۳۷ :۱۰۹۷ ،؛ و
مظفر .)۷۴۷ :۱۰۹۵ ،به بیان دیگر ،متکفل استنباط احکام میخواهـد بدانـد شـارع در هنگـام
این رو ،باید نظرگاه شارع را در مورد اهمی

یک مالک بررسی کند (عشایری منفرد:۱۰۷۰ ،

۷۹ـ.)۷۷
اقسام تزاحم حکمی

تزاحم حکمی در دو حال

تصویر میشود:

 .1تزاحم حکمی امتثالی

حالتی اس

که قدرت الزم برای انجام همزمان هر دو فعل متزاحم ،از مکلف سلب شـده

و او برای امتثال وظیفهای که گردنگیر شخ

او شده ،دچار تزاحم شده اس ؛ بـراى مثـال،

در جایی که دو نفر در حال غرق شدن هستند ،شخ

حاضر در محل ،مکلف به نجات هـر

دو تن اس  .اما اگر قدرت نجات هر دو را با هم نداشـته باشـد ،در اینجـا میـان دو حکـم
وجوب نجات غریق ،تزاحم به وجود میآید و ناگزیر تنها به نجات یک تن اقدام میکند.
 .2تزاحم حکمی حفظی

مکلفی را در نظر میگیریم که مدیری مجموعهای از افراد را به عهده گرفته اسـ  1.ایـن
فرد موظف اس

برای اجرای تمـامی احکـام ثابـ  ،بسترسـازی کنـد و آنهـا را درقلمـرو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ذکر این نکته الزم اس

که تزاحم حفظی برای مجموعههای متفاوتی قابلتصور اس  .پدر یک خانواده ،مدیر یک

مدرسه ،رکیس یک کارخانه ،مبل یک روستا ،امام جمعۀ یک شهر و رهبر جامعۀ اسـالمی ،همگـی نمونـههـایی از
مکلف در تزاحم حفظی هستند.

تحلیل گونههای تزاحم در دانش فقه و اخالق با تأکید بر تزاحم اهتمامی (اشتغالی) در حوزۀ اخالق

تزاحم و نامیسر شدن امتثال دو مورد از قوانینش ،کدام یک از دو حکـم را مقـدم مـیدارد؛ از

۷۵

مدیریتی خود به اجرا گاارد .اما گاهی افراد تح مدیری او ،به هر دلیل بـه تمـامی قـوانین
شرعی تن در نمیدهند یا شرایط به گونهای رقم خورده کـه قـدرت انجـام تمـام احکـام را
ندارند .در این حال  ،قدرت انجام دو فعل متزاحم از شخ

مکلف (مدیر مجموعه) سلب

نشده ،بلکه اجرای همزمان تمامی این احکام توسط افراد زیرمجموعۀ او بـا مشـکل مواجـه
شده اس  .بنابراین مدیر مجموعه باید به گونهای این تزاحم را رفع کند که برآیند بیشترین و
مهمترین احکام اسالم را در قانونگااری رعای کرده باشد تـا بتوانـد آنهـا را در مجموعـۀ
زیردس

خود اقامه کند (علیاکبریان۱۱۶ :۱۰۷۷ ،ـ.)۱۱۵

ذکر این نکته الزم اس

1

که تزاحم حکمی حفظی نیـز در مقـام امتثـال رخ مـیدهـد؛ امـا

امتثالی که به افرادی غیر از مکلف (مدیر مجموعه) مرتبط اس .
مرجحات تزاحم حکمی

مرجحات باب تزاحم حکمی در دانش اصول بررسی شده اس

(مظفر۷۴۷ :۱۰۹۵ ،ــ)۷۷۱؛
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اما توجه به دو نکته الزم اس :

اوالً ممکن اس

۷۹

بهرهمند یا متضرر میشوند .بنابراین باید برآیند مهمترین ،بیشـترین ،و شـاملتـرین حکـم را

 .۱برخی از محققان برآنند که تنها سازوکار برونرف
اس

از مشکل تزاحم ،قانون اهم و مهـم

و سایر مرجحات باب تزاحم ،محدودکنندۀ قاعـدۀ اهـم و مهـم نیسـتند (علیدوسـ ،

۵۱ :۱۰۷۴ـ۵۷؛ و عشایری منفرد.)۱۱۶ :۱۰۷۰ ،
 .۱در تزاحم حکمی حفظی عالوه بر اینکه تشخی

تزاحم سخ تر مـیشـود ،تـرجید

حکم اهم پیچیدگیهای بیشتری پیدا میکند؛ زیرا مدیر یک مجموعه در تزاحمهای حفظـی
با تزاحم چند حکم روبهرو شود و ثانیـاً افـراد زیـادی از تصـمیمگیـری او

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1یعنی با اولوی سنجی کیفی و کمی ،بیشترین و مهمترین احکام اسالم را در سطد مجموعۀ خویش رعای

کنـد و

احکام دیگر را تا زمانی که مزاحم احکام دستۀ اول هستند ،تعطیل یا مقید کند و در این فاصله باید در رفـع تـزاحم
بکوشد تا بتواند احکام دستۀ دوم را نیز از تعطیلی یا قید رها سازد؛ و بدین ترتیب ،اقامۀ احکام ثابـ
ظروف و شرایط مختلف مدیری
علیاکبریان۱۳۶ :۱۰۷۱ ،ـ.۱۳۷

اسـالم را در

کند .برای آشنایی بیشتر با تفـاوتهـای تـزاحم امتثـالی و تـزاحم حفظـی ر.ک:

انتخاب کند (علیاکبریان.)۱۳۵ :۱۰۷۱ ،
موارد تزاحم حکمی

تزاحم حکمی در ادله شرعی به چند صورت قابل تصور اس :
 .1تزاحم احکام الزامی با یکدیگر

در تزاحم احکام الزامی باید مالک اهم و اقوی نزد شارع را در نظر گرفـ ؛ ماننـد تـزاحم
حرم

غصب و وجوب جان مؤمن که به دلیل اهمی

افتاده ،وجوب حفظ جان مؤمن ،فعلی میشود.

 .2تزاحم احکام غیرالزامی با یکدیگر

در قلمرو فقه ،اساساً بین احکام غیرالزامی ،تزاحم حکمی بـه معنـای مصـطلد خـود رخ
نمیدهد؛ چه اینکه مکلف میتواند هر دو کار را رها کند (مظفر)۷۴۹ :۱۰۹۵ ،؛ اما در عرصۀ
اخالق که هدف ،دستیابی به کمال مطلوب برای فرد و جامعه اس  ،رها کردن امـر مسـتحب
شرعی یا ابتال به نهی تنزیهی ،خود مایـۀ سـقوط واقعـی اسـ  .بنـابراین تـزاحم در احکـام
غیرالزامی فقهی در عرصۀ اخالق همچنان باقی اس

و راهکار ،همان مالحظۀ مالک اقوی و

ـدقات
الص َ
اهم اس ؛ برای نمونه ،برتری صدقۀ پنهانی بر صـدقۀ آشـکار در آیـۀ )إنْ تبْـدوا ذ

َرام فَه َو َخیْ ٌر لَکم((بقـره ،)۱۵۱/در تزاحم حکمی اخالقی
فَنع ذما ه َی َو إنْ ت ْخفوها َو ت ْؤت َ
وها الْفق َ
به کار میآید.
جالب توجه آنکه یکی از سؤاالت رایج اصحاب اکمه :از ایشـان تـزاحم حکمـی بـین
مستحبات بوده اس ؛ برای مثال در برخی روایات در پاسخ به سؤال اصحاب ،به برتری حـج
بر صدقه تصرید شده اس .
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بنابراین «تزاحم حکمی در احکام غیرالزامی» در قلمرو دانش اخالق معنـادار و پرکـاربرد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍ
الص َدقَة قَالَ َهاه َم ْس َألَ ٌة فـی َم ْسـ َألَة .قَـالَ کَـم ال َْمـال
 .1از جمله« :قلْ ألَبی َعبْد لال ع جعلْ ف َد َ
اك َأیُّ َما َأف َْضل ال َْح ُّج َأو ذ
َالص َدقَة َال تَ ْعدل ال َْح ذج ال َْح ُّج َأف َْضل َو
یَکون َما یَ ْحمل َصاحبَه إلَی ال َْح ِّج قَالَ قلْ َال قَالَ إذَا کَانَ َم ًاال یَ ْحمل إلَی ال َْح ِّج ف ذ
َالص َدقَة» (ابنقولویه.)339 :1398 ،
إنْ کَانَ ْ َال یَکون إ ذال الْقَلی َ
لف ذ

تحلیل گونههای تزاحم در دانش فقه و اخالق با تأکید بر تزاحم اهتمامی (اشتغالی) در حوزۀ اخالق

غصب ،از فعلی

بیشتر جان مـؤمن ،حرمـ

تکلیفـی

۷۷

اس  .به عل

اخالقی بودن این مورد ،تکلیف اهم نسب

به افراد و شرایط زمـانی و مکـانی

متغیر میشود؛ برای نمونه ،در مثال تزاحم صدقۀ پنهان و آشکار ،گاهی تـزاحم آشـکار مقـدم
میشود 1.توضید این مطلب در ادامه خواهد آمد.
 .3تزاحم احکام الزامی با غیرالزامی

در تزاحم تکالیف واجب (یا حرام) با مستحب (یا مکروه) ،احکام الزامی مقدم میشـوند؛
چراکه مالک مستحبات (و مکروهات) نمیتوانـد در مقابـل مـالک واجبـات (و محرمـات)
مقاوم

کنند2؛ برای نمونه ،نمیتوان برای انجام دادن یک کار مستحب مانند شـاد کـردن دل

مؤمن ،مرتکب عمل حرامی مانند رقصیدن شد.
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تزاحم اهتمامی (اشتغالی)

هم به اندوه شدیدی گفته میشود که انسان را به ضعف بکشاند .چنین غصهای انسـان را بـه
عزم و اراده و انجام دادن مقدمات یک کار وامیدارد .به همـین جهـ « ،اهتمـام» بـه معنـای
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۶۳

اراده کردنی اسـ

کـه از روی حـزن شـکل گرفتـه باشـد (راغـب اصـفهانی۹۴۷ :۱۴۱۱ ،؛

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1آی لال جوادی آملی در تفسیر این آیه مینویسد« :اگر کسی در حضور مـردم باشـد و آنهـا را نبینـد ،بلکـه فقـط
خداوند و دستورهای الهی را ببیند و نیز کارش مایۀ اسوۀ دیگران شود و گیرندۀ صدقه نیز شخ

فقیر نباشد تـا از

گرفتن شرم کند ،با توجه به فواید و آثار اجتماعی تصدق علنی ،انفاق آشکار بهتـر اسـ ؛  ...تنهـا در مـوردی کـه
گیرندۀ صدقه فقیر باشد یا مالك اسوه شدن با مالك اخالص ،تزاحم پیدا کند ،تصدق مخفی بهتر از تصـدق علنـی
اس » (جوادی آملی۴۶۱/۱۱ :۱۰۹۹ ،ـ.)۴۶۰
 .2شیخ انصاری در رد تخصیص حرمت غنا با ادلۀ استحباب ابکاء و رثا مینویسد« :و فیـه أن أدلـة المسـتحبات ال
تقاوم أدلة المحرمات خصوصا التی تکون من مقدماتها فإن مرجع أدلة االستحباب ـ إلـی اسـتحباب إیجـاد الشـیم
بسببه المباع ال بسببه المحرم أ ال ترى أنه ال یجوز إدخال السرور فی قلب المـؤمن و إجابتـه بالمحرمـات کالزنـا و
اللواط و الغنام ( »...شیخ انصاری.)316/1 :1219 ،
 .3در این میان برخی معتقدند که در تزاحم حکم الزامی با غیرالزامی هر دو حکم به فعلی
هر کدام رجوع کرد .در برخی موارد ،مانند جایی که مالک امر استحبابی عمومی
داشته باشد ،از آنجا که تشخی

رسیدهاند و باید به مـالک

بیشتری از مالک نهی تحریمـی

مالک اقوی بر عهدۀ عقل اسـ  ،عقـل حکـم اسـتحبابی را بـر حکـم تحریمـی

ترجید میدهد؛ مانند تصرف در ملک افراد ناراضی برای گسترش راههـا و تسـهیل رفـ وآمـد مـردم زمـانی کـه
راهسازی موردنظر به حد ضرورت نرسیده باشد (علیدوس ۷۱۷ :۱۰۹۹ ،ـ.)۷۱۹

ابنمنظور۶۱۷/۱۱ :۱۴۱۴ ،؛ و مصطفوی .)۱۹۷/۱۱ :۱۰۶۹ ،این لفظ در روایات نیز بـه همـین
معنا به کار رفته اس  1.با این توضید ،روشن اس
منشأ افعال بیرونی قرار گرفته ،به آنها جه

که هم و اهتمام ،امری درونی اسـ

کـه

میدهد.

اما در این پژوهش ،مقصود ما از اهتمام ،نمود بیرونی اولوی شناسـیهـای انسـان اسـ .
«تزاحم اهتمامی» در اصطالحی که مناسب اصول فقه االخالق اس  ،هنگامی شکل میگیـرد
که انسان با مجموعهای از وظایف روبهرو میشود و با بررسی اهمی

و توان بیشتری اختصـاص مـیدهـد .در

«تزاحم حکمی» سخن از عدم قدرت بر امتثال یا حفظ هم زمان دو حکـم شـرعی بـود؛ امـا
مکلف در تزاحم اهتمامی ،به انجام هر دو کار قادر اس  ،ولی نمیتواند برای هر دو تکلیـف
کیفی یا کمی به یک مقدار هزینه کند.

شرعی از جه

تزاحم اهتمامی در برنامهریزی برای زندگی روزمره کاربرد فراوانی دارد؛ برای نمونه ،اگـر
جوانی اهتمام اصلی خود را بر کار و خدم متمرکز کند و زمان و توان کمی را بـه تحصـیل
و آموختن مهارتها اختصاص دهد ،به خاطر توشۀ کم علمی ،بازدهی کمـی در بزرگسـالی
خواهد داش  .به همین جه  ،در شرایط عادی ،مالک اهم در این سـن ،تحصـیل دانـش و
مهارت اس .
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در نظر گرفتن تزاحم اهتمامی میتواند کلید فهم برخی از آیـات و روایـات باشـد؛ بـرای
مثال ،روایات نمایانگر «افضل االعمال» بیش از آنکه مناسب حل تزاحمهای حکمـی باشـد،
ال اگر بپایریم که برترین عمل عبادی نماز
میتواند در حل تزاحمهای اهتمامی به کار آید؛ مث ً
اس  ،بدین معنا نیس

که در تزاحمهای حکمی (فقهی یا اخالقی) انسان تمام کارهـایش را

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـن الـدُّ نْیَا إ ذال َمـا
ل لال تَ َعالَی الْفَق َْر بَیْ َن َعیْنَیْه َو شَ تذ َ َأ ْم َره َو ل َْم یَنَ ْ
 .1برای نمونهَ « :م ْن َأ ْصبَ َد َو َأ ْم َسی َو الدُّ نْیَا َأکْبَر َه ِّمه َج َع َ
لم َ
ل لال الْغنَی فی قَلْبه َو َج َم َع لَه َأ ْم َره» (کلینی.)315/2 :1217 ،
ق ََس َم لال لَه َو َم ْن َأ ْصبَ َد َو َأ ْم َسی َو ْاآلخ َرة َأکْبَر َه ِّمه َج َع َ
 .2البته قیود و شرایط واقعی موضوع ،در شناخ

وظیفۀ اهم ،اثرگاار اسـ ؛ بـرای مثـال ،در شـرایط جهـاد ،وظیفـۀ

اصلی ،مبارزه اس  ،نه تحصیل؛ یا در شرایط فقر مطلق خانوادگی ،اهتمام و اشتغال بیشتر بر کار کردن بایـد باشـد،
نه بر درس خواندن.

تحلیل گونههای تزاحم در دانش فقه و اخالق با تأکید بر تزاحم اهتمامی (اشتغالی) در حوزۀ اخالق

خویش اولوی بندی کرده ،به کارهای مهمتر وق

هر کار ،بـین وظـایف

۶۱

تعطیل کرده ،تنها به نماز بپردازد ،بلکه ارزش بیشینۀ نماز باعپ میشود این عبادت در میـان
سایر اعمال عبادی ،سهم بیشتری از وق

و توان مکلف را به خود اختصاص دهد.

پیشینه

تزاحم اهتمامی تاکنون در دانش اصول فقه بیان نشده اس ؛ چه اینکه وظیفـۀ فقیـه احکـام،
استنباط حکم فعلی یافته اس  .در فرض تزاحم اهتمامی که هر دو تکلیف به دلیـل قـدرت
مکلف به فعلی

رسیده ،مأموری

فقیه به پایان رسیده اس  .اما فقیـه علـم اخـالق بـه ایـن

میاندیشد که هر فعل اخالقی چه سهمی از زندگی را باید به خـود اختصـاص دهـد؛ بـرای
مثال ،اگر شخصی تمام شبانهروز را به کار و کسب پرداخته ،نمازهـایش را در پـانزده دقیقـه
بخواند و وق
رسانده ،اما باف

بسیار کمی به خانوادهاش اختصاص بدهد ،تکالیف فقهی خـود را بـه انجـام
و سبک زندگیاش از منظر دانش اخالق ،اسالمی نیس .

البته مرجحات تزاحم حکمی در اصول فقه و ترتیببنـدی مقاصـد شـریع
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۶۱

اندیشمندانی چون جوینی ،غزالی و شاطبی در سن

اصولی اهل سن

کـه توسـط

شکل گرف

و بعدها

مورد اقبال برخی از دانشمندان شیعی مانند شـهید اول ،فاضـل مقـداد و میـرزای قمـی قـرار
گرف

(علیدوس ۵۳ :۱۰۹۹ ،ـ۵۱؛ و علـیاکبریـان۱۱۶ :۱۰۷۷ ،ــ ،)۱۰۱عـالوه بـر تـزاحم

حکمی میتواند در حل تزاحم اهتمامی نیز به کار گرفته شود.
از طرفی دانشمندانی که در دانش اخالق قلم زدهاند ،به صورت پراکنده در برخـی ابـواب
اخالقی ،این مسأله را که زندگی انسان بیشتر باید صرف چه کاری شود ،به بحپ گااشتهاند.
یکی از کلیدواژهها برای یافتن راه حل تـزاحم اهتمـامی در کتـب اخالقـی مفهـوم «اعتـدال»
اس  1.در موضوع تزاحم فضیل

گوشهنشینی با دستورات اجتمـاعی اسـالم ماننـد امـر بـه

ل
عبـدال شـبر
معروف و نهی از منکر ،صلۀ رحم و ،...غزالـی و بـه تبـع او فـیو کاشـانی و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1آموزۀ اعتدال که از اخالق یونانی به جهان اسالم وارد شد و به دلیل همنوایی با برخی از نصوص دینی ،نظام برخی
از کتب اخالق اسالمی را شکل داد ،در برخی تقریرات ،به معنای حد درس

و مناسب میان افراط و تفریط اسـ ؛

با این توضید که هر انسانی با توجه به مرتبه و شرایطی که دارد ،باید روشی اعتدالی برای دور شدن از رذایل برای
خویش بیابد (اترک۴۵۵ :۱۰۷۶ ،ـ.)۴۵۷

معتقدند که هر کسی باید فواید و مضرات عزل
بین عزل

را با توجه به شرایط خـود در نظـر گرفتـه،

و اختالط ،راهی میانه و متناسب با خـود برگزینـد (غزالـی ،بـیتـا۷۳/۶ :؛ فـیو

کاشانی۰۶/۴ :۱۴۱۵ ،؛ و شبر .)۱۴۹ :۱۴۱۵ ،همچنین در تزاحم فضـیل

کـار و تجـارت بـا

کارهای ارزشمندی چون عبادت ،تحصیل علم ،حکمرانی ،قضاوت و مانند اینها سؤال ایـن
اس

که اگر انسان از جه

مالی تأمین بود ،آیا همچنان به کار درآمدزا به عنوان طلـب رزق

حالل بپردازد یا تمام تالش خود را مصروف عبادت ،تحصیل یا کارهای سیاسی کند؟ غزالی
تجارت را برمیگزیند (غزالی ،بیتا۱۵۱/۴ :ـ۱۵۴؛ و فیو کاشانی۱۴۶/۰ :۱۴۱۵ ،ـ.)۱۴۵
از دیگر مباحپ اخالقی که محمل تزاحم اهتمامی اس  ،تقسـیمبنـدی اوقـات اسـ  .از
آنجا که اهلبی  :در برخی روایات به زمانبندی اوقات شبانهروز پرداختهاند 1،برخـی از
علمای دانش اخالق اجماالً به این موضوع پرداختهاند (مهدویکنی۴۶۷ :۱۰۵۴ ،ــ)۴۶۵؛ امـا
این مسألۀ مهم آنگونه که انتظار میرود ،به بحپ گااشته نشده اس .
سیری گارا در میراث اخالقی نشان میدهد که اراکۀ نظام اهم و مهم برای ترسـیم سـبک
زندگی اسالمی و حل تزاحمهای اخالقی ،که هم کارآمد باشـد و هـم در اسـتناد بـه شـارع
اعتبار الزم را داشته باشد ،مطمد نظر عالمان این عرصه قرار نگرفته و به توصـیههـایی کلـی
نظیر اعتدال و ارجاع به احوال و شرایط شخصی افراد بسنده شده اس  .البته نباید انکار کـرد
که همین دو مالک در موارد بسیاری راهگشا هستند.
اقسام تزاحم اهتمامی

تزاحم اهتمامی به وزان تزاحم حکمی دو صورت دارد:

۶۰

 .1تزاحم اهتمامی امتثالی

اگر مکلف در برنامهریزی برای زندگی شخصی خـود بـا چنـد تکلیـف مواجـه شـود و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مانند عبادت و مناجات با پروردگار ،اختالط با برادران ایمانی ،طلـب علـم ،حـل مشـکالت مـردم ،رسـیدگی بـه
خانواده ،تأمین معیش  ،استراح

تحلیل گونههای تزاحم در دانش فقه و اخالق با تأکید بر تزاحم اهتمامی (اشتغالی) در حوزۀ اخالق

با تفاصیلی که ذکر میکند ،اجماالً دسته دوم را ترجید میدهد؛ امـا فـیو مطلقـا اسـتحباب

و بهرهگیری از لاایا حالل.

توانایی انجام همۀ آن تکالیف را داشته باشد ،باید به مالک اهم توجه کـرده ،توجـه ،زمـان و
امکانات بیشتری را صرف تکلیف مهمتر کند .بسیاری از روایات را میتوان در جهـ
این نوع از تزاحم قلمداد کرد؛ بـرای نمونـه در روایـ
صیَامك» (کلینی )۶۹/۴ :۱۴۳۵ ،مقصود این نیس

حـل

ـن
«فطْ ـر َك َأ َخ َ
الصـاک َم َأف َْضـل م ْ
ـاك ذ

که به جای روزه گرفتن مسـتحبی ،صـبد

تا شب به کار و کاسبی بپردازید تا بـا پـول بهدسـ آمده ،بـرادران روزهدار خـود را افطـاری
دهید ،بلکه مراد امام میتواند این باشد که عالوه بر روزه گرفتن ،به افطاری دادن نیـز توجـه
کنید و برای اطعام برادران ایمانی خود تالش و تـوان و زمـان بیشـتری را مصـروف داریـد.
شاهد این برداش  ،روای

دیگری اس که شیخ کلینی هوشمندانه در همـین بـاب جـای
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داده تا مانع برداش های غلط شود« :کَانَ َعل ُّی بْن الْح َسیْن ع إذَا کَانَ الْیَ ْوم الذای یَصوم فیه َأ َم َر
ٍ
ـد ریـ َد
َب َعلَـی الْقـدور َحتذـی یَج َ
ام َو تطْ بَخ فَإذَا کَانَ عنْ َد ال َْم َسام َأک ذ
بشَ اة فَتاْ بَد َو تقْطَ ع َأ ْع َض ً
اع اغْرفوا آلل ف َال ٍن َو اغْرفوا آلل ف َال ٍن ث ذم یـ ْؤتَی بخبْ ٍ
ـز َو
ص َ
ال َْم َرق َو ه َو َصاک ٌم ث ذم یَقول َهاتوا الْق َ
امه» (کلینی ،همان) .از سیرۀ امام سجاد 7میفهمیم که باید بـین عبـادت
تَ ْم ٍر فَیَکون ذَل َ
ك َعشَ َ

تکالیف توجه کرده ،نگاه خویش را به اجرای تکالیف اهم معطوف میکند؛ برای نمونه ،اهتمـام

۶۴

اصلی یک مبل در بیان انبوه معارف دینی بر چه موضـوعاتی بایـد متمرکـز شـود؟ از روایـاتی

فردی و خدم

به مؤمنان جمع کرد .بنابراین اگر روای

قبلی ارزش افطاری دادن را بیش از

روزه عنوان کرده ،میتواند به معنای توصیه به اهتمـام و اشـتغال بیشـتر جهـ

خـدم

بـه

مؤمنان باشد.
 .2تزاحم اهتمامی حفظی

هنگامی اس که مدیر یک مجموعه در برنامهریزی برای زیردستان خویش ،به مـالکهـای

ل» (کلینـی،)۴۶۴/۱ :۱۴۳۵ ،
ك الْکفْـر َال یَنْفَـع َم َعـه َع َمـ ٌ
ل َو کَـاَ ل َ
چون « ْاسی َمان َال یَض ُّر َم َعه َع َم ٌ
برمیآید که اعتقادات ،بنیاد اصلی دینداری فرد را شکل میدهد .بنـابراین در تـزاحم اهتمـامی،
تقوی عقاید و رفع شبهات با بیان احکام و آداب ،اولوی و اهتمام اصلی باید بـر بیـان عقایـد
ـاد َال َو َر َع فیـه» (کلینـی )۵۶/۱ :۱۴۳۵ ،و « َأ ْعبَـد
باشد .یا بر اساس روایاتی چون « َال یَنْفَـع ْ
اجت َه ٌ

النذاس َم ْن َأق ََام الْف ََراکو» (شیخ صـدوق ،)۰۷۴/۴ :۱۴۱۰ ،میـان واجبـات و مسـتحبات ،تمرکـز
اصلی مبل باید بر بیان احکام الزامی باشد؛ نه توصیه به اذکار ،ادعیه و آداب مستحب.
این دو اولوی سنجی بدان معنا نیس
واجبات ،بیاهمی

اس

که فروع در برابر اصول یا آداب و سـنن در مقابـل

و بیانشان الزام ندارد؛ چراکه شرایط تزاحم حکمی شـکل نگرفتـه،

بلکه میتوان به هر دو موضوع پرداخ  .اما سزاوار اس که مبلغان زمان بیشتری را به تبیـین
و تحکیم اصول اعتقادات و واجبات شرعی اختصاص دهند.
اس

بین اینکه مساکل اقتصادی را در اولوی

کار خود قرار دهد یا به مساکل فرهنگی توجه

بیشتری نشان دهد .در چنین شرایطی ،حاکم میتواند این دو تکلیـف الزامـی را بـه مـوازات
همدیگر پیش برده ،برای مقابله با هر دو چالش ،بودجهای را اختصاص دهد؛ امـا بـر اسـاس
روایاتی مانند «ک ََاد الْفَقْر َأنْ یَکونَ کفْرا» (کلینی )۰۳۵/۱ :۱۴۳۵ ،که فقر را مایۀ کفر و سرکشی
عنوان کردهاند ،ابتدا باید مشکالت مادی مردم را حل کرد .این انتخاب مستلزم این اس کـه
اگر بودجۀ فعلی برای حل مساکل اقتصادی کافی نیس  ،از بودجۀ فرهنگی کاسـته شـده ،بـه
بودجۀ اقتصادی اضافه شود.
تفاوت تزاحم اهتمامی و تزاحم حکمی

در تزاحم اهتمامی ،مانند تزاحم حکمی ،باید به مالک اهم مراجعه کـرد؛ امـا از آنجـا کـه
تزاحم اهتمامی برای مکلفان مختلف ،نتایج متفاوتی به بار مـیآورد ،نسـب

فعـل اهـم در

تزاحم اهتمامی با تزاحم حکمی فقهی ،عموم و خصـوص مطلـق اسـ  .اهـم در تـزاحم
حکمی فقهی (یعنی تزاحم احکام الزامی با همدیگر و تزاحم احکام الزامی بـا غیرالزامـی)
برای همۀ مکلفان یکسان اس ؛ اما اهم در تزاحم اهتمـامی ،گـاهی همسـان اهـم تـزاحم
حکمی فقهی و گاهی متفاوت با آن اس  .بنابراین در برخی شرایط ،ممکـن اسـ

نتیجـۀ

تزاحم حکمی و تزاحم اهتمامی با یکدیگر متفاوت باشند؛ یعنی اگر مکلف قادر به هـر دو
کار نبود ،باید کار «الف» را انتخاب میکرد؛ اما حاال که توانایی انجـام هـر دو کـار را دارد،
پس از پرداختن به هر دو وظیفه ،باید توجه ،زمان ،توان و امکانات بیشتری را صرف کـار

تحلیل گونههای تزاحم در دانش فقه و اخالق با تأکید بر تزاحم اهتمامی (اشتغالی) در حوزۀ اخالق

مثال دیگر ،اینکه اگر مسلمانان در فقر شدید اقتصادی قرار گیرنـد ،حـاکم جامعـه مخیـر

۶۷

«ب» بکند .برای روشن شدن تمایز نتیجۀ تزاحم حکمی و اهتمامی ،موارد مختلف تـزاحم
اهتمامی را بررسی میکنیم.
تفاوت در تزاحم احکام الزامی با یکدیگر

در تزاحم حکمی بین قتل و زنا ،باید زنا را برگزید .اما وقتی میتوان هر دو کـار را تـرک کـرد،
اهتمام اصلی عموم مسلمانان بر ترک زنا متمرکز میشود؛ چراکه خاموش کردن آتـش شـهوت
با عمل حرام ،بهمراتب بیشتر از اطفای شعلۀ غضب با قتل ،مبتالبه و در دسترس اس .
شاید بتوان با همین استدالل ،روای

الزنَـا» (شـیخ صـدوق:۱۰۶۱ ،
ـن ِّ
نبوی «الْغیبَة َأشَ ُّد م َ

 )۶۱/۱را بررسی کرد .عقال و متشرعه در تزاحم حکمی بین غیب
نمیدارند؛ اما مسلمانی که به دلیل شرایط محیطی یا تربی

صحید اسـالمی از ارتکـاب زنـا

فاصله دارد ،باید اهتمام اصلی خویش را بر مبارزه با گناه غیب
در مثال دیگر ،اگر نماز آخر وق
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۶۶

و زنا ،هرگز زنـا را مقـدم
متمرکز کند.

با ادای دین ،در تزاحم حکمی قرار گیـرد ،نمـاز مقـدم

میشود (یزدی)۴۱/۰ :۱۴۱۷ ،؛ 2اما در تزاحم اهتمامی که در وسع
وجود دارد ،بر مبنای اهمی

1

وق  ،امکان ادای نمـاز

فراوان حق الناس 3،اشتغال و توان و وق

بیشتر انسـان صـرف

ادای دین خواهد شد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنها از جهـ

حـق النـاس بـودن

 .1میرزا فتاع شهیدی بدتر بودن زنا را حیثی و جهتی میداند؛ به این معنا که غیب

زنا به خـودی خـود از طبیعـ

غیبـ

بـدتر باشـد

(شهیدی .)۹۱/۱ :۱۰۵۷ ،راهکاری که در این مقاله بیان شده با بیان ایشان منافاتی ندارد .میتوان گف

بـدتر بـودن

بدتر از زنا اس ؛ و این ترجید ،منافاتی ندارد با اینکه طبیع
غیب

هم جهتی اس  ،هم اهتمامی .توضید آنکه پیامبر اکرم 6به جامعهای که زنـا در آن رواج جـدی نـدارد،

میفرمایند به غیب

توجه بیشتری کنید ،چون حق الناس اس ؛ اما چـه بسـا اگـر حضـرت در جامعـهای حضـور

داشته باشند که روابط ن امشروع در آن گسترده باشد و هر مردی با هر زنـی رابطـه دارد ،زنـا را شـدیدتر از غیبـ
عنوان کرده ،جه

بدتر بودن زنا را بیان میفرمودند .بنابراین تحلیل بر مبنـای جهـ

و حیثیـ  ،مشـکل تنـاقو

روای

با فهم عقال و متشرعه را حل میکند؛ اما تحلیل مبتنی بر تزاحم اهتمامی ،بیانگر چرایی ذکـر ایـن جهـ

حیثی

خاص اس .

و

 .2البته در صورتی که بتوان دین را در حال نماز پرداخ  ،ادای دین ،واجب اس .
 .3اهمیت بیشتر حق الناس از روایات فراوانی به دست میآید ،از جملهُّ « :
الظلْم ث ََالثَ ٌة ظل ٌْم یَغْفره لال َو ظل ٌْم َال یَغْفـره
لال َو ظل ٌْم َال یَ َدعه لال َ ...و َأ ذما ُّ
الظلْم الذای َال یَ َدعه فَالْم َدایَنَة بَیْ َن الْعبَاد» (کلینی.)331/2 :1217 ،

تفاوت در تزاحم احکام غیرالزامی با یکدیگر

طبق روایتی که پیشتر از نظر گاش  ،در تزاحم حکمی حج مستحبی با صـدقه ،هنگـامی
که مال انسان برای رفتن به حج کافی باشد ،حج مقـدم میشـود .امـا ایـن تـرجید در تـزاحم
حکمی مستلزم این نیس که در تزاحم اهتمامی نیـز حـج را مقـدم شـماریم .بـا توجـه بـه
ٍ
ف
ـو َرتَه ْم فَـ َأک ذ
ین َأس ذ
روایاتی مانند « َألَنْ َأعولَ َأ ْه َ
ـن الْم ْسـلم َ
ل بَیْ م َ
ـو َع ْ
ـد َج ْ
ـو َعتَه ْم َو َأکْس َ
ب إل ذَي م ْن َأنْ َأح ذج َح ذج ًة َو َح ذج ًة َو َح ذج ًة َو مثْل ََهـا َو مثْل ََهـا َحتذـی بَلَـ َ
وهه ْم َعن ال ذناس َأ َح ُّ
وج َ

بیشتری داده ،زمان و توان بیشتری را به این کار اختصاص دهد .برای مثال کسی کـه سـالیانه
ده روز به عمره مشرف میشود ،باید ملتزم باشد که در مجموع آن سـال یـک مـاه را بـه رفـع
گرفتاری از برادران ایمانی خویش بپردازد.
البته نباید فراموش کرد که چون تزاحم اهتمامی در قلمرو دانش اخالق اس  ،حکم افـراد
با هم یکسان نیس  .به همین جه  ،بعید نیس

که انسان به جه

شرایط ویژهای که دارد،

الزم باشد در تزاحم اهتمامی بین عبادت و خدم  ،اهتمام اصلی خویش را بر عبادات فردی
معطوف کرده ،و اکثر اوقات را به نماز و روزه و  ...بگاراند .شاهد این مدعا روایـاتی اسـ
که در مدع عزلتگزینی وارد شده اس .

1

تفاوت در تزاحم احکام الزامی با غیرالزامی

اگر شخصی مخیر باشد بین اینکه مشغول عبادات فردی و خدم

به مؤمنان شـود یـا بـرای

تأمین معاش افراد واجبالنفقۀ خویش به کسبوکار بپردازد ،در تزاحم حکمی قطعاً بایـد آن
عبادات مستحبی را رها کرده ،به درآمدزایی مشغول شود .اما در تزاحم اهتمامی ،شخصی کـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعة َربِّه َو بَکَی َعلَی َخطیئَته فَکَانَ م ْن نَفْسه في شغ ٍل َو النذاس منْـه
ل قوتَه َو اشْ تَغَ َ
 .1مانند« :طوبَی ل َم ْن لَز َم بَیْتَه َو َأکَ َ
ل بطَ َ
احة» (نهج البالغه)۱۷۷ :
في َر َ

تحلیل گونههای تزاحم در دانش فقه و اخالق با تأکید بر تزاحم اهتمامی (اشتغالی) در حوزۀ اخالق

السبْعین» (کلینی )۱۷۷/۱ :۱۴۳۵ ،میتوان گف اگـر امکـان هـر
َعشْ راً َو مثْل ََها َو مثْل ََها َحتذی بَلَ َ ذ
دو کار وجود داشته باشد ،انسان در کنار حج خانه خدا ،باید به خدم بـه مـؤمنین اهمیـ

۶۵

از جه

و با صرف زمان کمی میتواند مایحتـاج خـانواده خـود را تـأمین

مالی تأمین اس

کند ،در برخی شرایط ،بهتر اس عمـدۀ وقـ
خدم

خـود را در راه توجـه و انـس بـا خداونـد و

به برادران ایمانی صرف کند .در موارد فراوانی در صحیفۀ سـجادیه بـه ایـن مطلـب

اشاره شده اس  .دعای امام سـجاد 7در هنگـام گرفتـاریهـا ایـن بـود کـهَ « :و َال تَشْ ـغَلْنی
ك» (صـحیفۀ سـجادیه)۷۴ :؛ یـا « َو اکْفنـی َمـا
كَ ،و ْاست ْع َمال سـنذت َ
باال ْهت َمام َع ْن تَ َعاهد فروض َ

یَشْ غَلنی اال ْهت َمام بهَ ،و ْاستَ ْعملْنی ب َما تَ ْس َألنی غَداً َعنْهَ ،و ْاستَفْرغْ َأ ذیامی فی َما َخلَقْتَنی لَه» (همان:

ـك ،قَاطعـاً
اج َع ْ
ك فی کتَاب َ
كَ ،و َأتْبَ ْعتَه م ْن ق ََسم َ
ك فی َو ْحی َ
ل َما َص ذر ْح َ به م ْن ع َدت َ
 )۷۱یا « َو ْ
الر ْزق الذای تَکَ ذفلْ َ بهَ ،و َح ْسماً لالشْ تغَال ب َما َضـمنْ َ الْکفَایَـ َة لَـه» (همـان.)۱۰۶ :
ال ْهت َمامنَا ب ِّ

طبق این بیانات نورانی ،پرداختن به واجبات ،مستحبات و مشغول بودن به کاری که هدف از
خلف

دارد نسب

انسان اس  ،اولوی

به مشغول شدن بـه کسـبوکار و امـر معـاش .ایـن

اولوی سنجی به معنای رها کردن کار و تالش نیس  ،بلکه با این نگاه ،انسان در کنار تـأمین
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معاش ،عمدۀ وق

و تالش خود را به تعمیر سرای آخرت اختصاص خواهد داد.

مثْل َأ ْجره» (کلینی)۶۹/۴ :۱۴۳۵ ،؛ و تفاوت این دو روای

۶۹

و نیات میداند (مجلسی .)۱۱۱/۱۶ :۱۴۳۴ ،همچنین یکی از روشهای حل تعارض مربـوط

مرجحات تزاحم اهتمامی

توجه به مثالهای پیشگفته نشان میدهد که تزاحم اهتمامی بهمثابۀ یـک اصـل اخالقـی ،در
موضوع خود تشکیکی اس
نتایج متفاوتی به دس
مجلسی با توجه به روای

و بر اساس مکلفهای گونـاگون و شـرایط مختلـف محیطـی،

میدهد .به مثال برتری افطـاری بـر روزهداری برمـیگـردیم .عالمـه
ـر َصـاکماً فَلَـه
دیگری ،اجر این دو کار را مساوی میداندَ « :م ْن فَطذ َ
را ناظر به تفاوت اشخاص ،اعمال

به روایات «افضل االعمال» ،توجه به تفاوت مخاطبان و شرایط عصر صـدور حـدیپ اسـ
(عالمزاده نوری۱۱۱ :۱۰۷۶ ،ـ .)۱۱۴این مطلب نشان میدهـد کـه داللـ ایـن روایـات بـر
ترسیم سبک زندگی اسالمی ،در بعضی موارد ،محدود به اشخاص و شرایط خاص اس .
با توجه به تشکیکی بودن احکام و موضوعات اخالقی (منطق فازی) و مثالهایی که
بیان شد ،می توان نتیجه گرف

که فقیه در تزاحم اهتمامی به مثابۀ یک عنصر از اصـول

فقه االخالق:
 .۱در درجۀ اول باید به غایات و مقاصد موق  ،میانی و نهایی شارع مراجعه کنـد و نظـام
اهم و مهم را از آیات و روایات استخراج کند.
 .۱در درجۀ دوم باید زمانشناس باشد و شرایط محیطی مکلف را در نظر بگیرد.
 .۰در درجۀ سوم باید به شخصی
تشکیکی بودن اهمی

به افراد مختلف ،موجب میشود که علمای طراز اول جهان

به یکدیگر داشته باشند .برخی وارد کارهای اجتماعی و سیاسـی

شده ،اما برخی با پرهیز از این امور ،بیشتر به سلوک فردی و دستگیریهـای جزکـی مشـغول
بودهاند .گرچه نمیتوان تمامی عملکردها را موجه دانس  ،در قضاوت دربـارۀ سـیرۀ علمـا
باید تفاوت شرایط بیرونی و روحیات درونـی آنـان را در نظـر گرفـ  .کسـی کـه توانـایی
کارهای اجرایی و مدیریتی را ندارد ،کمتر به امور سیاسی و اجتماعی ورود کرده ،به تأییـدها
و انتقادهای کلی اکتفا میکند؛ اما کسی که قابلی

اقامۀ عـدال

در جامعـه را دارد و شـرایط

محیطی برای قیام او مساعد باشد ،در تزاحم اهتمامی بین عبادات فردی و مبارزات سیاسـی،
ـاع ٌة
وق و توان بیشتری را به دومی اختصاص خواهد داد؛ چه اینکه در روایـ اسـ َ « :س َ
ٍ
ـن َمطَ ـر َأ ْربَعـی َن
م ْن إ َمامٍ َع ْدل َأف َْضل م ْن عبَا َدة َسبْعی َن َسنَ ًة َو َح ٌّد یقَام لل فی ْاألَ ْرض َأف َْضـل م ْ
َصبَاحاً» (کلینی.)۱۵۷/۵ :۱۴۳۵ ،
نتیجهگیری

در این تحقیق سعی شد بر اساس تفاوت فقه و اخالق ،مسألۀ اصولی تزاحم ضـمن مباحـپ
فقه االخالق مورد بازنگری قرار گیرد .با توضیحات گاشته ،روشن شد که «تـزاحم حکمـی
در احکام غیرالزامی» و «تزاحم اهتمامی» از عناصر مخت

به اصول فقـه االخـالق بـوده ،در

اصول فقه جایگاهی ندارند .مباحپ جدیدی که در علم اصول فقه االخالق باید مدنظر قـرار
بگیرد ،این موارد اس :
۱ـ در دانش اخالق ،بر خالف فقه ،فرض تـزاحم حکمـی در احکـام غیرالزامـی معنـادار
بلکه پرکاربرد اس .

تحلیل گونههای تزاحم در دانش فقه و اخالق با تأکید بر تزاحم اهتمامی (اشتغالی) در حوزۀ اخالق

تشیع ،سیرۀ متفاوتی نسب

نسب

و روحیات مکلف نیز توجه کند.

۶۷

۱ـ در دانش اخالق ،تزاحم ،مخت

به عدم قدرت مکلف بر مجموع دو کار نیس  ،بلکه

مکلف پس از اینکه قدرت امتثال هر دو کار را داش  ،باید بداند نسب
کار باید اهتمام بیشتری مصروف دارد .این امر به عهدۀ فقه االخالق اسـ
اعمال و کشف نظام اهم و مهم ،راهحل «تزاحمهای اهتمامی» را به دس

به کدامیک از آن دو
کـه بـا ردهبنـدی
دهد.

۰ـ اهم در تزاحم اخالقی از اهم در تزاحم فقهی ،اعم اس ؛ زیرا نتیجۀ تزاحم فقهی برای تمـام
مکلفان یکسان اس ؛ اما تزاحم اخالقی برای مکلفان مختلف ،نتایج متفاوتی به دنبال دارد.
۴ـ برای یافتن مرجحات تزاحم اهتمامی عالوه بر رتبهبندی غایات و مقاصد نـزد شـارع،
باید به تفاوت روحیات و شرایط محیطی نیز توجه کرد.
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۵۳

منابع
 .1قرآن مجید
 .۱نهج البالغه ( ،)۱۴۱۴گردآوری :سید رضی ،انتشارات هجرت ،قم.
 .۰صحیفۀ سجادیه ( ،)۱۰۵۷ادعیۀ امام سجاد علی بن الحسین ،8ترجمه :آیتی ،انتشارات
سروش ،تهران.
 .۷ابنقولویه ،جعفر بن محمد ( ،)۱۰۷۶کامل الزیارات ،دار المرتضویة ،نجف.
 .8ابنمنظور ،محمد بن مکرم ( ،)1212لسان العرب ،دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع،
بیروت.
 .۵اترک ،حسین ( ،)۱۰۷۶نظریۀ اعتدال در اخالق اسالمی ،انتشارات پژوهشگاه فرهن

و

اندیشه اسالمی ،تهران.
 .۹احمدپور ،مهدی ( ،)۱۰۷۱فقه و اخالق اسالمی :مقایسهای علمشناختی ،انتشارات
پژوهشگاه علوم و فرهن

اسالمی ،قم.

 .۷اسالمی ،محمدتقی ( ،)۱۰۷۳اخالق اسالمی و کاربست قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن،
انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهن

اسالمی ،قم.

 .۱۳امام خمینی ،سیدروع لال موسوی ( ،)۱۰۷۳شرح چهل حدیث ،مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار
امام خمینی ،تهران.
 .۱۱جمعی از محققان مرکز اطالعات و مدارك اسالمی ( ،)۱۰۹۷فرهنگنامۀ اصول فقه،
انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهن

اسالمی ،قم.

ل
عبدال ( ،)۱۰۹۹تسنیم ،ج ،۱۱نشر اسرام ،قم.
 .۱۱جوادی آملی،
 .۱۰راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ( ،)۱۴۱۱مفردات ألفاظ القرآن ،دار القلم ،بیروت.
ل
سیدعبدال ( ،)۱۴۱۵االخالق ،منشورات ذویالقربی ،قم.
 .۱۴شبر،
 .۱۷شهیدی تبریزى ،میرزا فتاع ( ،)۱۰۵۷هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب ،چاپخانۀ
اطالعات ،تبریز.

تحلیل گونههای تزاحم در دانش فقه و اخالق با تأکید بر تزاحم اهتمامی (اشتغالی) در حوزۀ اخالق

 .۴آخوند خراسانی ،محمدکاظم بن حسین ( ،)۱۴۳۷کفایة األصول ،انتشارات آلالبی  ،:قم

۵۱

 .۱۶شیخ انصاری ،مرتضی بن محمدامین ( ،)۱۴۱۷کتاب المکاسب ،کنگرۀ جهانی بزرگداش
شیخ اعظم انصارى ،قم.
 .۱۵شیخ صدوق ،محمد بن علی بن بابویه ( ،)۱۰۶۱الخصال ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به
جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ،قم.
 .۱۹ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ،)۱۴۱۰من ال یحضره الفقیه ،دفتر انتشارات اسالمی
وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ،قم.
 .۱۷صدر ،محمدباقر ( ،)۱۴۱۵بحوث فی علم األصول ،تقریر :سیدمحمود هاشمی شاهرودی،
مؤسسۀ داکرةالمعارف فقه اسالمی بر ماهب اهلبی  ،:قم.

 .۱۳عالمزاده نوری ،محمد ( ،)۱۰۷۶استنباط حکم اخالقی از متون دینی و ادلۀ لفظی (دفتر
اول) ،انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهن

اسالمی ،قم.

 .۱۱عشایری منفرد ،محمد ( ،)۱۰۷۰جایگاه قانون اهم و مهم در تزاحم احکام و تزاحم
حقوق ،رسالۀ علمی سطد  ،۴حوزۀ علمیۀ قم.
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 .۱۱علیاکبریان ،حسنعلی (« ،)۱۰۷۱رابطۀ حکم شرعی و قانون» ،انتشارات دین و قانون ،سال

 .۱۶غزالی ،ابوحامد محمد بن محمد (بیتا) ،إحیاء علوم الدین ،دار الکتاب العربی ،بیروت.

۵۱

 .۱۵فیو کاشانی ،محمد بن شاه مرتضی ( ،)۱۴۱۵المحجة البیضاء ،مؤسسة النشر االسالمی

اول ،شمارۀ اول.
 .۱۰ــــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۷۷درآمدی بر فلسفۀ احکام ،انتشارات پژوهشگاه علوم و
فرهن
 .۱۴علیدوس

اسالمی ،قم.
ابوالقاسم ( ،)۱۰۹۹فقه و مصلحت ،انتشارات پژوهشگاه فرهن

و اندیشه

اسالمی ،تهران.
 .۱۷ـــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۷۴فقه پدیدههای نوپیدا ،نشر اشراق حکم  ،قم.

التابعة لجماعة المدرسین بقم ،قم.
 .۱۹کلینی ،محمد بن یعقوب بن اسحاق ( ،)۱۴۳۵الکافی ،دار الکتب اسسالمیة ،تهران.
 .25مجلسى ،محمدباقر بن محمدتقى ( ،)1212مرآة العقول فی شرح أخبار آلالرسول ،دار
الکتب اسسالمیة ،تهران.

 .31مصباح یزدی ،محمدتقی ( ،)1352فلسفۀ اخالق ،انتشارات مؤسسۀ آموزشی پژوهشی
امام خمینی ،قم.
 .۰۱مصطفوى ،حسن ( ،)۱۰۶۹التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،وزارت فرهن

و ارشاد

اسالمی ،تهران.
 .۰۱مظفر ،محمدرضا ( ،)۱۰۹۵أصول الفقه ،بوستان کتاب (انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی
حوزۀ علمیۀ قم) ،قم.
 .۰۰مهدویکنی ،محمدرضا ( ،)۱۰۵۴نقطههای آغاز در اخالق عملی ،دفتر نشر فرهن
 .۰۴موسوى قزوینی ،علی ( ،)۱۴۱۵تعلیقة علی معالم األصول ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته
به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ،قم
 .۰۷ناکینی ،محمدحسین ( ،)۱۰۵۶فوائد االصول ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ
مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ،قم.
 .۰۶هدایتی ،محمد ( ،)۱۰۷۱مناسبات اخالق و فقه در گفتوگوی اندیشوران ،انتشارات
پژوهشگاه علوم و فرهن

اسالمی ،قم.

(المحشی) ،دفتر انتشارات
 .۰۵یزدى ،سیدمحمدکاظم طباطبایی ( ،)۱۴۱۷العروة الوثقی
ّ
اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ،قم.

تحلیل گونههای تزاحم در دانش فقه و اخالق با تأکید بر تزاحم اهتمامی (اشتغالی) در حوزۀ اخالق

اسالمی ،قم.

۵۰

