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چکیده
تنافیهای فقهی و حقوقی که در وضع ،کشف و اجرای احکام و حقوق فردی
و اجتماعی انسانها (و از آن جمله حقوق زنان) بروز میکند از یک سنخ نیستند.
گونهشناسی این تنافیها سه نوع تنافی را نشان میدهد .اینکه هر یک از تنافیها
چه تفاوتی با دیگری دارد و سازوکار برونرفت از هر یک از آنها چیست پرسش
مهمی است که این مقاله با تأکید بر یکی از این سه نوع تنافی (تزاحم امتثالی) به
آن پرداخته و گستردهانگاری قلمرو قانون اهم و مهم را ـ که مبتنی بر مصالح احکام
است ـ به چالش کشیده و در بخشی از تزاحمها به جای قانون اهم و مهم سازوکار
دیگری را برای برونرفت از تنافی ارائه کرده است .جایگاهشناسی قانون عدل و
انصاف در تزاحم حقوق نیز مسئلهي دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته
شده است.
واژگان کليدي
تزاحم احکام مکشوف ،تزاحم حقوق زنان ،قاعدهی اهم و مهم ،قاعدهي عدل
و انصاف.

∗ -عضو هيئت علمي جامعة المصطفي و مدير گروه فقه و حقوق
∗∗ -پژوهشگر و مدرس سطوح عالي حوزهي علميه قم
تاريخ دريافت 90/10/17 :تاريخ تأييد نهايي90/11/30 :
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مقدمه

در دانش فقه و اصول فقه از چند گونه تنافی یاد میشود که یکی از آنها
تزاحم است .برای اینکه بین تزاحم و دیگر گونههای تنافی گسست روشنی
ایجاد شود باید همهي این تنافیها را در کنار هم بازتعریف کرد تا مرز بین
آنها شفاف و مفهومشان از یکدیگر گسسته شود .پیش از بازتعریف دقیق این
تنافیها باید روند وضع ،کشف و اجرای قانونهای شرعی را در سه مرحله
از یکدیگر تفکیک کرد و سپس توضیح داد که هر کدام از این تنافیهاي
بومی کدام یک از این سه مرحله است.
الف -مرحلهي وضع قوانین توسط خداوند

خداوند حکیم برای تأمین سعادت انسان در گذار او از گذرگاه پر پیچ
و خم دنیا به سوی آخرت برنامهی مدونی در نظر گرفته است .او این
قانونها را بر اساس مصالح و مفاسد وضع کرده است .خروجی این مرحله
مجموعهای است متشکل از آموزههایی دربارهي رفتارهای مجاز و غیرمجاز،
رفتارهای راجح و مرجوح انسانی به همراه گزارههایی اعتباری و وضعی که
به این مجموعه «شریعت» میگویند .هر چند تنها بخشی از این شریعت که از
مسلمات عقلی است خود به خود برای انسان آشکار است ،اما کلیت شریعت
كه"لوح محفوظ" نیز نامیده میشود ،برای انسانها عیان نیست بلکه این قرآن
کریم ،سنت و عقل خداداد است که به فقیه کمک میکند تا آن شریعت پنهان
را برای بندگان خدا عیان کند.
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دانشی که انسان را در روند کشف احکام این شریعت پنهان کمک میکند
دانش فقه است .دانشوران این دانش پیچیده و مرکب با بهرهمندی از چندین
دانش مقدماتی بر اساس پارادایم روشن و روشمندی به نام اجتهاد و با تکیه
بر چهار سند معروف فقاهت (قرآن کریم ،عقل ،سنت و اجماع) در صدد
هستند که این برنامهها و قانونها را از دل شریعت کشف کرده و در اختیار
انسان قرار دهند .خروجی این دانش هر چه باشد دستگاهی از گزارههای
مترابط است که «احکام فقهي» نام دارد.
ج -مرحلهي اجرای این قوانین توسط متشرعان یا حاکمان دینی

بخشی از این مقررات مکشوف دستورالعملهایی برای شیوهی حکومت
است که به حاکمان دینی مربوط میشود ،بخش دیگرش نیز مربوط به
متشرعان است که باید آنان در پرتو عمل به آنها به سعادتمندی دنیوی و
اخروی برسند.
ُطرفه آنکه در هر یک از سه مرحله چیزهایی وجود دارند که ممکن است
با یکدیگر تنافی حاصل کنند .پرسشی که در اینجا وجود دارد ،این است
که کدام یک از این تنافیها بومی باب تزاحم است؟ آیا وقتی به باب تزاحم
برمیخوریم برای برونرفت از تزاحم در تزاحم حقوق و تزاحم احکام
سازوکار مشترکی وجود دارد؟
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 )1تنافیهای مرحلهي جعل احکام (تزاحم مالکی)

در مرحلهي قانونگذاری وضع احكام ـ بنا بر اعتقاد عدلیه ـ تابع مصالح
و مفاسد است .در این مرحله قانونگذار موضوعی را که میخواهد دربارهی
آن حکمی را وضع کند واکاوی میکند تا اگر مصلحت الزامآوری در آن
وجود داشت ،یا دست کم مصلحت الزامآوری در خود جعل وجود داشت
برای تحصیل آن مصلحت ،قانونی را وضع کند یا اگر مفسدهی الزامآوری در
آن وجود داشت ،برای دفع آن مفسده قانون دیگری را وضع کند؛ براي مثال
مصالح موجود در حاکمیت انسان عاقل بالغ بر امور شخصی خودش اقتضا
میکند که یک دختر باکرهي رشیده خودش بر امر انتخاب همسر خویش
حاکم باشد ،اما پیچیدگیهای جامعه ،بیتجربگی دختران جوان-که موجب
ناآشنایی آنها با دنیای ناشناختهی مردان میشود -و امکان سوء استفادهي
مردان از احساسات دورهی جوانی آنها ایجاب میکند که دختران در انتخاب
همسر آیندهشان تنها رها نشوند .در اینجا دو مصلحت رویاروی یکدیگر قرار
میگیرند؛ یکی قانونگذار را به سوی استقالل دختر در انتخاب همسرش
میکشاند و دیگری قانونگذار را از استقالل او با ز میدارد .شارع مقدس
در کشاکش تزاحم این دو مصلحت تعیینکننده جانب هر دو مصلحت را
رعایت کرده یعنی امر را به دست خود دختر سپرده ،اما اذن پدر (ولی) را که
هم با دنیای مردان آشناست و هم دلسوز و خیرخواه دخترش است در این
انتخاب شرط کرده است .نباید پنداشت جعل این قانون برای معدود دخترانی
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زیرا در قانونگذاری نگاه قانونگذار معطوف به مصلحتهای شخصی آن
تعداد معدود نیست بلکه معطوف به مصالح نوعی کل جامعه است.
این ناسازگاری که در مرحلهی وضع قانون در بین مصالح و مفاس ِد
موجود در متع َّلق احکام به وجود میآيد در ادبیات شهید صدر تزاحم مالکی
نامیده شده است .به نظر وی در این گونه از تزاحم رتق و فتق تزاحم تنها
بر عهدهی قانونگذار است و هیچ ارتباطی به فقیهان یا مکلفان ندارد .عالوه
بر شهید صدر بزرگان دیگری مانند شیخ انصاری و محقق خوئی نیز تصریح
کردهاند مالکهای اساسي قانونگذار براي وضع احکام به هيچ وجه از
مفاهیم خردیاب نیست تا در تیررس درک عقل باشد (صدر  :1417ج ،7صص

 143و .)144
 )2تنافیهای مرحلهي کشف احکام (تعارض)

در بیان مراحل سهگانه گذشت که شارع ،شریعت را به مثاب ه نهانخانهی
احکام شرعی برساخته و فقیه در تالشهای فقهی خود در صدد است تا با
تکیه بر اسناد چهارگان ه (کتاب و سنت و عقل و اجماع) احکام پنهان در
شریعت را استخراج کند .در مرحلهاي که فقیه با واکاوی اسناد چهارگانه در
جستوجوی احکام شریعت است ممکن است بین دو دلیلی که میخواهند
یکی از احکام شرعی را حکایت کنند ناسازگاری به وجود بیاید .فقهیان و
حدیثپژوهان از دیرباز به بررسی این نوع از ناسازگاری  -که در ادبیات
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فقهی و اصولی ما «تعارض» نام یافته  -توجه کردهاند .در دانش اصول باب
تعادل و ترجیح و در دانشهای حدیثی "علم مختلف الحدیث" برای بررسی
همین ناسازگاری پیریزی شده است؛ براي مثال دربارهی زن غیرباکرهای
که پیش از این یک مرتبه ازدواج کرده این پرسش وجود دارد که آيا برای
ازدواج دومش هم اذن ولی شرط است؟ فقیهی که میخواهد بداند خداوند
در شریعتش برای این مسئله چه حکمی را وضع کرده به اسناد فقهی مراجعه
میکند و میبیند روایات فراوانی داللت میکنند که اذن ولی شرط نیست
(طوسی ،234 :1390باب  ،143ح  ،)1-6اما در آن میان روایت دیگری را هم
مییابد که برای ازدواج چنین زنی اذن ولی را شرط میکند (همان :ح  .)7در
اینجا بین این روایت و روایات پیشگفته تعارض وجود دارد ،حل مشکل
تعارض تنها به دست فقیه است و اوست که باید یکی از دو طرف تعارض
را ترجیح دهد .فقیه در اینجا بر اساس مبنایی که در دانش اصول اتخاذ کرده
مرجحات
یا فقط به مرجحات روایی
(مرجحات منصوص) عمل میکند یا ّ
ّ
غیرمنصوص را نیز مبنای عمل خود قرار میدهد (خراسانی  .)446 :1409روشن
است که این گونه از تنافی جای سنجش مصلحت نیست و برای برونرفت
از آن نمیتوان از الگوی سنجش مصالح استفاده کرد.
 )3تنافیهای مرحلهی امتثال و اجرای احکام (تزاحم احکام مکشوف)

چنانچه گذشت ،فقیه در فرایند استنباط در صدد کشف احکام پنهان
در شریعت است و پس از کشف آن را برای اجرا و امتثال در اختیار جامعه
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خاصی پیش بیاید که در آن شرایط ،هم موظف به اجرای هر دو حكم از
احکام الهی شوند و هم اجرای همزما ِن این دو حکم برایشان میسر نباشد .دو
حکم منافي با يکديگر به گونهای هستند که اگر این شرایط خاص ،مکلف
را از انجام دادن هر دو وظیفهاش ناتوان نکرده بود ،خودشان خود به خود با
همدیگر ناسازگاری نداشتند.
یکی از مثالهای این تنافی ،پزشکی است که بیمارش یک خانم باردار
باشد و بیماریاش نیز به گونهای باشد که اگر جنینش را سقط نکنند ،به یقين
خودش میمیرد؛ یعنی یا باید مادر بمیرد تا جنین زنده بماند یا جنین بمیرد
تا مادر زنده بماند .در اینجا از سویی حفظ جان مادر بر پزشک واجب است
و از سویی هم کشتن جنین بر پزشک حرام است ،چنانكه حفظ جان جنین
بر او واجب و کشتن مادر حرام است .این نوع تنافی را تزاحم نامیدهاند که
با دو نوع تنافی پیشگفته تغایر دارد.
نخستین بار شیخ اعظم انصاری از دوگانگی تزاحم احکام مکشوف (که
مربوط به مرحلهی سوم است) با تعارض (که مربوط به مرحلهی دوم است)
سخن به میان آورد (انصاری ،)115 :اما خود به اندازهي کافی از تفاوتهای
این دو تنافی سخن نگفت .پس از او شاگرد چالشساز او محقق خراسانی
سخن او را در کتاب کفایه االصول به بحث گذاشت و تزاحم را به دغدغهای
برای حاشیهپردازان این کتاب تبدیل کرد (خراسانی  154 :1409و  .)155با این
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قرار میدهد .در اینجا ممکن است برای کاربران این احکام مکشوف شرایط
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حال محقق نائینی چیستیشناسی باب تزاحم و احکام آن را در حدی توسعه
داد که امروزه در دانش اصول نظریهی تزاحم را تنها به او اسناد میدهند،
خود او نیز میگوید:
مفصلی از تزاحم و احکام آن ارائه کنیم ،چرا که
 ...بد نیست بحث ّ
بزرگان این امر را رها کردهاند در حالی که از مسائلی است که فروع فراوانی
دارد و سزاوار بوده است که در کتب اصولی عنوان مستقلی داشته باشد (نائینی
 :1417ج ،1ص .)317

 )4مفهومشناسی باب تزاحم احکام و شرایط آن

گسست باب تزاحم از ابواب مشابه از بایستههای فقهی است .پیش از
آنکه محقق نائینی باب تزاحم را تعریف کند مرز بین باب تزاحم با باب
تعارض گاهی آن قدر دیریاب میشد که حتی شیخ انصاری  -که خود از
متفاوت بودن این دو باب دم زده بود  -نیز گاه باب تزاحم را با باب تعارض
یکی میانگاشت (خوانساري .)131 :بنابراین در واکاوی قواعد باب تزاحم
حقوق و تزاحم احکام پیش از هر چیز باید به وضوح حداکثری معنای باب
تزاحم اهتمام ورزید.
 )1-4تعریف باب تزاحم

بی��ن دی��دگاه محقق خراس��انی و محقق نائینی در تعری��ف باب تزاحم
ش فقه و اصول فقه پذیرفته
تفاوتهای��ی وجود دارد ،ام��ا آنچه امروز در دان 

14

قلمرو مصلحت و عدالت در تزاحم احکام و حقوق زنان

در تزاحم بین دو حکم شرعی یک تنافی غیردائمی وجود دارد ،اما این تنافی
ریش��ه در مقام قانونگذاری ندارد بلکه دو حکم پس از کش��ف توسط فقیه
تنها در مقام فعلیت و تحقق موضوعش��ان به ناس��ازگاری افتادهاند .هر چند
محقق نائینی خاستگاه تزاحم احکام مکشوف را منحصر در عجز مکلفان و
اجرا کنندگان احکام نمیدانست ،اما شاگردان محقق نائینی روشن کردند که
ریش��هی این نوع تنافی تنها این است که مکلف در شرایطی خاص از انجام
دادن وظایف خود عاجز میش��ود و همین عجز موجب بروز تنافی بین دو
وظیفهی او میشود( .خویی  :1419ج  ،3ص .)32

در باب تزاحم احکام پیش از بررسي سازوکارهای برونرفت از تزاحم
باید به برداشت دقیقتری از باب تزاحم دست یافت .برای اینکه مسئلهای
داخل در باب تزاحم بشود شرایطی الزم است که این شرایط در نهانخانهی
ذهن اصولیان باقی مانده و بر قلمشان جاری نشده تا در دانش اصول تبیین و
دستهبندی شود ،اما در کشاکش بحثهای فقهی گاه شرطی از شرایط تزاحم
از ذهنشان بر قلمشان جاری شده است .صاحب این قلم در اینجا به پارهای
از این شرایط به صورت گذرا اشاره میکند و بحث تفصیلی از این شرایط
ب وامیگذارد.
را به مجالی مناس 
الف -اطالق دو حکم

اگر یکی از دو حکم مکشوف ،مقید به دیگری باشد ،به هيچ وجه بین
15
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ش��ده همان تعریفی است که محقق نائینی ارائه کرد .از نظرگاه محقق نائینی
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آنها تنافی به وجود نمیآید؛ براي مثال ممکن است کسی که دین حالّی
داشته باشد ،مالی هم داشته باشد که با آن یا میتواند سفر حج را انجام دهد
یا بازپرداخت دین را ،هر چند برخی فقیهان پیشین این مسئله را بومی باب
تزاحم دانست ه و در آن احکام باب تزاحم را اجرا کردهاند (نراقی  :1415ج ،11

ص  ،)43اما فقیهان متأخر روشن کردهاند که وجوب حج اطالق ندارد ،بلکه
مشروط به استطاعت است؛ یعنی کسی که دین ّ
حال بر عهده دارد استطاعتی
ندارد تا حج بر او واجب شود .بنابراین در واقع دو حکم وجود ندارد تا
تزاحم روی بدهد (طباطبایی حکیم  :1416ج  ،10ص .)99
ب -گسترهی اطالق دو حکم

گاهی گسترهي اطالق دو حکم در حدی نیست که شامل محل تنافی هم
بشود؛ براي مثال در مسئلهی زنی که خودش روزه است اما شوهرش روزه
نیست و از او تقاضای تمکین میکند ،تمکین از سویی بر زن واجب است
از سوی دیگر چون موجب شکستن روزهاش میشود بر او حرام است .اگر
این مسئله بومی باب تزاحم باشد ،هر کدام از این دو حکم که اهم باشد باید
مقدم شود ،اما این مسئله از باب تزاحم نیست ،زیرا هر چند ادلهی وجوب
تمکین اطالق دارند ،اما آن قدر اطالق ندارند (آملی :1380ج ،8ص  )206که
حتی مصادیق حرام تمکین را نیز شامل بشوند .مسئلهی دیگر مربوط به این
شرط وقتي است که مردی از همسرش تمکینهای نامتعارفی تقاضا میکند؛
از سویی تحمل برخی از انتظارات نامتعارف شوهر برای زن دشوار است و
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به او اجازهی امتناع داده است ،اما از سویی هم تمکین بر او واجب است.
حال فقیهانی که ادلهی وجوب تمکین را به حدي مطلق ميدانند که حتی
تمکین در برابر انتظارات غیرمتعارف شوهر را هم شامل شود این مسئله را
بومی باب تزاحم میدانند و در تزاحم هم تمکین را چون اهم میدانند مقدم
میکنند ،اما فقیهانی مانند حضرات آیات عظام خامنهای ،تبریزی ،سیستانی،
صافی (واحد پاسخ به سئواالت جامعه الزهرا  222 :1388و  )223و مکارم شیرازی
(مکارم شیرازی  )172 :1428و مرحوم بجنوردی (بجنوردی  :1419ج ،7ص)139

که ادلهي تمکین را چنین مطلق نمیدانند به هيچ وجه مسئله را بومی باب
تزاحم ندانسته و از همان آغاز حکم به الزم نبودن چنین تمکینهایی میکنند.
ج  -هماهنگی دو حکم در الزام یا عدم الزام

بسیاری از فقیهان در تنافی بین یک حکم غیرالزامی و یک حکم الزامی
(مثل تنافی یک مستحب با یک حرام) مسئله را بومی باب تزاحم نمیدانند
(انصاری  :1415ج ،1ص .)309با این حال محقق خوئی در این زمینه تفصیلی
دارد که تبیین آن در تنگنای این مقال نمیگنجد (خوئي 316 :و  .)317برای
همین است که وقتی بین حج مستحبی زن و وفا به حقوق واجب شوهرش
تنافی در میگیرد فقیهان بدون اینکه این مسئله را بومی باب تزاحم کنند
واجب را بر مستحب مقدم میکنند (اردبیلی  :1403ج ،6ص.)103
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د -مستقل بودن دو حکم

در دانش اصول واجبات را به واجبات ضمنی و استقاللی تقسیم نکردهاند،
تنــها در مبحث مقدمهی واجب مقدمات داخلی را به بحث گذاشتهاند
(خراسانی  .)91 : 1409همین نشانهی این است که میتوان بین واجباتی مانند
قرائت و رکوع که ضمن نماز واجب میشوند و واجبات دیگر فرق گذاشت.
محقق نائینی تنافی واجبات ضمنی را از مسائل باب تزاحم میدانست و در
آنها احکام باب تزاحم را اجرا میکرد (یزدی  :1419ج ،2ص485؛ همان،)384 :
اما برخی پیروان او تنافی بین دو واجب ضمنی یا یک واجب ضمنی با
یک واجب استقاللی را بومی باب تزاحم نمیدانند بلکه بومی باب تعارض
میدانند (خوئی  :1419ج ،2ص12؛ صدر  :1417ج  ،7صص  125و .)126

هـ  -نفسی بودن دو حکم

اصولیان احکام را به احکام نفسی و احکام غیری تقسیم کردهاند .واجباتی
را که به خاطر واجب دیگری واجب شده باشند واجب غیری نامیده و
واجبات دیگر را واجب نفسی نامیدهاند (خراسانی  .)107 :1409برخی شاگردان
محقق نائینی تنافی بین احکام غیری یا تنافی بین یک حکم غیری و یک
حکم نفسی را بومی باب تزاحم نمیدانند (خوئی  :1417ج ،3ص .)228

و -اتفاقی بودن تنافی بین دو حکم

در مدرسهی نائینی پافشاری شده است که باید ناسازگاری دو حکم
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دو حکم سر از باب تعارض درمیآورند ،زیرا دائمی بودن تنافی دو حکم
نشانهی آن است که آن دو حکم در همان مرحلهي قانونگذاری با هم تنافی
داشتهاند (صدر  :1417ج ،7صص  109و .)110

ز -ناتوانی مکلف از جمع بین دو تکلیف

گاه بین یک واجب تخییری و یک واجب تعیینی یا بین یک واجب
موسع و یک واجب مضیق تنافی بدوی به وجود میآید .هر چند که در مثال
نخست واجب تعیینی بر وجوب تخییری و در مثال دوم واجب مضیق بر
واجب موسع مقدم میشود ،اما مسئله این است که آیا این تنافی از مسائل
باب تزاحم به شمار میآید؟ برخی ارباب دانش اصول این تنافیها را جزء
باب تزاحم نمیدانند ،زیرا مالک باب تزاحم این است که برای مکلف امکان
جمع بین دو تکلیف وجود نداشته باشد در حالی که در اینجا امکان جمع
بین دو تکلیف برایش وجود دارد .برای همین است که این محققان تنافی بین
واجب کفایی و واجب عینی را هم جزء باب تزاحم نمیدانند و به طور کلی
در هر تنافی دیگری که مکلف خودش با انتخاب راههای نادرست خودش
را گرفتار تزاحم کرده باشد ،قواعد باب تزاحم را اجرا نمیکنند؛ برای مثال
هنگاميكه بین موقوف علیهم به خاطر اختالف در نحوهی بهرهمندی از
موقوفه نزاعی مرگبار درگیرد و تنها راه فیصله دادن نزاع فروش مال موقوفه
و تقسيم سهم موقوف عليهم باشد .پیش از آنکه محقق نائینی نظریهي جدید
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تزاحم را مطرح کند ناسازگاری بین حکم وجوب حفظ موقوفه و حکم
وجوب حفظ جان موقوف علیهم از مسائل باب تزاحم انگاشته شده است
و در نتیجه فروش موقوفه در چارچوب قانون اهم و مهم برای پیشگیری
از خونریزی جایز شمرده میشد (عاملي  :1410ج ،1ص  ،)280اما پس از
طرح نظریهی تزاحم در مدرسهی نائینی روشن شد که چون این نزاع و
خونریزی به اختیار خودِ موقوف علیهم درگرفته ،مسئله بومی باب تزاحم
نیست و نمیتوان چنین حکمی برای موقوفه صادر کرد (نائینی  :1373ج،1

ص  .)352اگرچه پیش از محقق نائینی نیز با اینکه در مباحث اصولی به این
موضوع توجه نمیشد ،اما باز هم گاه در مباحث فقهی تصریح شده است که
مرجحات باب تزاحم بومی تنافیهایی هستند که در آن تنافیها امکان جمع
ّ
بین دو حکم وجود نداشته باشد (حلی  :1387ج ،2ص.)80

بر این اساس به نظر میرسد بسیاری از تنافیهایی که در اجرای احکام
مکشوف خانوادهها یا ادای حقوق متقابل اعضای خانواده بروز میکند ـ چون
برآمده از رفتارهای نادرست اعضای خانوادههاست و به اختیار خودشان
میتواند از بین برود ـ از باب تزاحم نباشد.
ح -وحدت مکلف

در تزاحم باید دو حکم متزاحم متوجه به یک مکلف باشد .بدین ترتیب
در مواردی که وظیفهی یک مکلف با وظیفهی مکلفی دیگر تنافی پیدا
کند این تنافی داخل در باب تزاحم نمیشود .حرمت همکاری با سالطین
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میان مردم وابسته به همکاری با آنها میشود و در نتیجه بین دو حکم (حرمت
همکاری با ظالمان و وجوب پیشگیری از رواج گناه) تنافی در میگیرد .این
تنافی را بسیاری از فقیهان بومی باب تزاحم دانستهاند ،اما امام خمینی
در اینکه این مسئله از باب تزاحم باشد تردید دارد ،زیرا وی وحدت مکلف
را از شرایط باب تزاحم میداند .از منظر وی در اینجا دو حکم متوجه به
یک مکلف نشده است تا مسئله بومی باب تزاحم شود (خمینی  :1415ج ،2ص

)195؛ برای نمونه در همان مثال پیشگفتهی مادر و جنین ،مادر در شرایطی
قرارمیگیرد که اگر جنینش را (پس از چهار ماهگی) سقط نکند خودش
میمیرد .اگر هم خودش بماند جنین میمیرد؛ در اینجا پزشک (یک مکلف)
با دو تکلیف روبهروست؛ یکی وجوب نجات جان مادر و دیگری وجوب
نجات جان جنین ،که این دو حکم با یکدیگر تزاحم یافتهاند و هیچ یک از
آنها هم مرجحی ندارد؛ یعنی پزشک نه میتواند جان مادر را فدای جنین کند
نه جان جنین را فدای جان مادر ،برای همین است که بسیاری از فقیهان فتوا
دادهاند که پزشک باید صبر کند تا مرگ طبیعی یکی از آنها خود به خود فرا
رسد (یزدی  :1419ج ،2ص  ،)137اما مادر فقط با یک حکم (وجوب نجات
جان خود) روبه روست زیرا ادلهی وجوب نجات جان دیگران (حتی فرزند)
اطالقشان در حدی نیست که بتوانند حتی «نجات جان دیگران از طریق فدا
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کردن جان خود» را نیز دربرگیرند 1،بنابراین در جایی که مادر میداند برای
نجات جان جنینش باید خودش بمیرد دربارهی حفظ جان جنین تکلیفی
ندارد .تفاوت مادر با پزشک در این است که در وظایف پزشک دو تکلیف
(وجوب حفظ جان مادر و وجوب حفظ جان جنین) متوجه یک مکلف
شده است ،اما دربارهی مادر فقط یک تکلیف متوجه او شده و تکلیف دوم
(حفظ جان جنین) متوجه دیگران شده است .بنابراین هر چند در مسئلهی
ِ
مکلف این دو تکلیف واحد نیست
مادر نیز دو تکلیف وجود دارد ،ولی چون
مسئلهی مادر بومی باب تزاحم نمیباشد .برای همین است که بسیاری از
مرجحی هم ندارد) مجاز
فقیهان پزشک را (که در باب تزاحم گرفتار است و ّ
به ترجیح جان مادر (و سقط کردن جنین) ندانستهاند ،اما برخی تصریح
کردهاند که مادر میتواند روش سقط کردن را بیاموزد و خودش آن را انجام
دهد (فیاض کابلی :ج ،2ص .)270با این حال نمیتوان این نکته را از نظر دور
داشت که از منظری دیگر مادر هم گرفتار نوعی تزاحم است ،زیرا او نیز
میخواهد برای انجام دادن یک واجب (حفظ جان خود) از یک مقدمهی
حرام (کشتن جنین) استفاده کند که در اینجا بین این مقدمهی حرام و آن
ذیالمقدمه که واجب است تزاحم در گرفته است چنانکه در ماجرای نجات
غریقی که تنها راه نجات جان او تصرف در ملک دیگران است همین گونه از
 -1هر چند کسانی که جان خود را به خاطر نجات دیگران به مخاطره میافکنند در نزد خدا
پاداش عظیمی خواهند داشت ،اما در جایی که انسان علم دارد با نجات دیگران جان خودش را
از دست خواهد داد اقدام به نجات دیگران واجب نیست.
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از آن نیز سازوکاری پیشنهاد کرده است (خوئی  :1418ج  ،9ص .)317
 )2-4سازوکار برونرفت از تزاحم

در تزاح ِم یک حکم مکشوف با یک حکم مکشوف دیگر ،اصولیان
مرجحی برای مقدّ م کردن یکی از
ابتدا به تأسیس اصل پرداختهاند تا اگر ّ
دو طرف تزاحم یافت نشد به این اصل عمل کنند .بدیهی است قانونگذار
اجرای هر دو حکم را از مکلف عاجز نمیخواهد بنابراین مکلف باید برای
مرجحی یافت نشد
مقدم کردن یکی از دو تکلیف مرجحی بیابد ،اما اگر ّ
به صورت تخییر یکی از دو حکم را برگزیند؛ برای مثال در همان مسئلهی
پزشک و مادر و جنین که پزشک برای حفظ جان مادر یا حفظ جان جنین
مرجحی ندارد میتواند یکی از آنها را به صورت تخییری نجات دهد ،ولی
ّ
چون نجات هر یک با کشتن دیگری محقق میشود اگر پزشک هیچ کاری
هم نکند باز هم به زودی یکی از آن دو با مرگ طبیعی فدای دیگری خواهد
شد ،فقیهان حکم کردهاند که پزشک صبر کند تا یکی از آنها بمیرد و بعد
دیگری را نجات دهد.
مرجحاتی را پیشنهاد
در عین حال اصولیان برای تقدم یکی از دو تکلیف ّ
کردهاند که به سه مورد از آنها اشاره میشود:
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الف -نبود جایگزین

اگر بین وضوی واجب یک نماز با وجوب حفظ جان یک انسان تزاحم
دربگیرد ،باید وضو را که جایگزین (تیمم) دارد کنار نهاد و وجوب حفظ
جان دیگران را که جایگزین ندارد مقدم کرد .اصولیانی که تنافی واجبات
غیری را جزء باب تزاحم نمیدانند ،این قبیل تنافیها را از مسائل باب
تزاحم نمیدانند تا بخواهند تقدم یکی از آنها (وجوب حفظ جان انسان)
بر دیگری (وجوب وضو) را از مرجحات باب تزاحم قلمداد کنند .دیگر
اصولیان نیز برای اثبات اینکه صرف نبود جایگزین مرجح باشد راه دشواری
در پیش دارند .شهید صدر هم علیرغم تالش فراوان موفق به اثبات اعتبار
مرجحی مستقل نمیشود و به ناچار این مرجح را نیز
مرجح به صورت ّ
این ّ
یکی از مصادیق "قانون ترجیح حکم اهم بر حکم مهم" قلمداد ميکند (صدر

 :1417ج ،7صص  82و )83؛ یعنی حتی در اینجا هم وجوب حفظ جان انسان
به خاطر آنکه حکم رقیبش جایگزین دارد مقدم نمیشود ،بلکه چون مبتنی
بر مصلحت مهمتری است مقدم میشود.
ب -سبق زمانی

وقتی دو حکم شرعی با هم تنافی پیدا کنند ،اما زمان واجب شدن یکی
از آنها پیش از دیگری باشد حکم سابق مقدم و حکم رقیب کنار گذاشته
میشود (نائینی  :1368ج ،1ص  .)128از آنجا که مدیریت خانواده بر عهدهي
مرد است قانون به وی اختیار میدهد که زنش را از اشتغال به مشاغل منافی
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دیگر ممکن است زن قبل از عقد نکاح در عقد اجارهای اجیر یک شخصیت
حقیقی یا حقوقی شده باشد ،حال اگر مرد پس از عقد نکاح اشتغال همسرش
ی بداند ،زن از سویی باید حق قانونی
به آن شغل را منافی با مصالح خانوادگ 
شوهرش را که او را از ادامهی کار منع میکند بپذیرد و از سوی دیگر پیش
از عقد نکاح در قرارداد اجاره تعهد داده است که برای کارفرما کار کند.
یکی از محققان با ترجیح سبق زمانی نوشته است« :مرد با تمسک به مادهي
 1117نمیتواند قرارداد اجارهای را که زن قبل از عقد نکاح منعقد کرده باطل
کند ،چون زناشویی مؤخر در اجارهي مقدم تأثیری ندارد» (امامی :ج ،2ص.)17
افزون بر متون حقوقی جستارهای فقهی نیز نشان میدهد که ترجیح حکمی
که زودتر واجب شده در دانش فقه هم مرجح کم طرفداری نیست.
واقعیت این است که سبق زمانی هم تا به «قانون تقدیم اهم بر مهم» باز
مرجح مطمئنی نیست (اصفهانی 185 :1409؛ رشتی ،)261 :زیرا به قول سید
نگردد ّ
طباطبایی هیچ خردمندی نمیپذیرد که برای مثال وقتی دو نفر در حال غرق
شدن هستند نجات غریق اول ـ فقط به خاطر اینکه زودتر از دیگری شروع
به غرق شدن کرده است ـ باید مقدم شود (یزدی :1410ج ،2ص.)163
مرجح ،عوامل دیگری نیز هستند که برخی اصولیان به
افزون بر این دو ّ
مرجح از آنها یاد کردهاند ،اما اصولیان امروز با بازگرداندن همهي آنها
عنوان ّ
مرجح معتمد را همین قانون میدانند (عشایری منفرد
به قانون اهم و مهم تنها ّ
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.)84-109 :1390

ج -قانون اهم و مهم

مرجح مطمئن در
یافتههای جدید دانش اصول حاکی است که تنها ّ
تزاحم احکام «قانون اهم و مهم» است .قانون اهم و مهم  -که مبتنی بر مصالح
احکام است -بیان میکند که اگر در نزد شارع مالک یکی از دو حکم از
مالک حکم دیگر قویتر باشد ،همان حکم بر حکم دیگر مقدم میشود .یکی
از مصادیق قانون اهم و مهم همان قانون دفع افسد به فاسد است که چیزی
جز اهمیتسنجی اعمال حرام نیست .بنابراین ماهیت قانون اهم و مهم همان
تشخیص مصلحت و مفسدهي موجود در احکام و سنجش آنها با یکدیگر
است .دربارهی قانون اهم و مهم چند بحث وجود دارد:
 چرایی اعتبار قانون اهم و مهم :لزوم تقدم حکم اهم بر حکم مهم درجایی که امکان انجام دادن هر دو حکم وجود ندارد چنان وضوحی دارد که
یکی از فقیهان آن را از فطریات دانسته است (سبزواری  :1413ج ،2ص.)236

تقدیم اهم بر مهم را قرآن ،سنت ،عقل و اجماع تأیید کردهاند .سند قرآنی
قانون اهم و مهم کارکرد جناب خضر در رخنه افکندن به کشتی بینوایان
برای نگهداری آن از چنگ حاکمی زورگوست .جناب خضر در آنجا مهم
(سالمت ظاهری کشتی) را فدای اهم (باقی ماندن کشتی در ملکیت مالکش)
کرد و خداوند هم در آیهی  79سورهی مبارکهی کهف آن را تأیید کرد
(مکارم شیرازی  :1421ج ،9ص331؛ صادقی تهرانی .)302 :1419وقتی توطئههای
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امام صادق  به شهادت برسد ،امام  ابتدا در بیانیهای که از طریق
ابوبصیر منتشر کردند زراره را طوری نکوهش فرمودند تا دشمن گمان کند
زراره دیگر از یاران امام صادق  نیست ،اما سپس در نامهی محرمانهای
از طریق فرزند زراره از زراره دلجویی کرده و ضمن متنی بلیغ و شیوا دلیل
این امر را حفظ جان زراره بیان کردند .اتفاق ًا امام  در این نامه ضمن
یادآوری آيهي رخنه افکندن جناب خضر به کشتی بینوایان خطاب به زراره
فرمودند...« :به خدا قسم تو از محبوبترین یاران من هستی ...چون برترین
کشتی این دریای توفانی تو هستی ولی پادشاه ظالم و غاصبی به دنبال توست
که میخواهد همهی کشتیهای هدایت را غصب و اهالی آن را دستگیر
کند( »...کشّ ی .)138 -141 :1490از متن نامهي امام  برداشت میشود که
ایشان نیز کار جناب خضر را در رخنه افکندن به کشتی از مصادیق قانون
اهم و مهم انگاشتهاند.
به عنوان سند روایی قانون اهم و مهم افزون بر رفتار امام صادق با
زراره ،از دو روایت معتبر دیگر نیز میتوان یاد کرد که نشان میدهند امام
علی بر کسی که مستحق اجرای حد شرعی بود ،اما در منطقهای زندگی
میکرد که با اجرای حد شرعی امکان رنجیدگی و در نتیجه پیوستن او به
دشمنان و همدستی و همداستانیاش با آنها وجود داشت ،حد شرعی را
جاری نکرده و بدین ترتیب حکم مهمی (وجوب اجرای حد) را فدای یک
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حکم اهم (حرمت تقویت جبههی دشمن) کردند (عاملی  :1409ج  ،28صص
 24و  ،25ح  34123و .)34124

سند دیگری که برای اعتبار این قانون وجود دارد عقل است .در تزاحم
احکام مکشوف عقل حکم میکند که آنچه در نظر شارع اهم است باید مقدم
شود ،چرا که در کنار "تقدیم حکم اهم" سه گزینهی رقیب وجود دارد؛ یکی
تقدیم حکم غیراهم بر حکم اهم ،دوم انجام دادن یکی از دو حکم بدون
توجه به اهم و مهم بودنشان و سوم ترک هر دو وظیفه .بر اساس درک عقل
همهی گزینههای رقیب قبیح هستند ،بنابراین تنها گزینهی ممکن همان تقدیم
حکم اهم بر حکم مهم است .آخرین سندی که میتوان برای اعتبار این
مرجح ارائه کرد نیز اجماع است .جستارهای فقهی نشان میدهد که با این
ّ
قانون هیچ فقیهی مخالفت نکرده است (علیدوست .)440 :1389
 روششناسی فهم اهمیت اهم :اهم بودن یک حکم در نزد شارع وابستهبه این است که مالک آن حکم برای شارع مهمتر از مالک حکم دیگر باشد،
تشخیص اینکه قانونگذار مالک کدام یک از دو حکم متزاحم را اهم میداند
نه تنها کار سادهای نیست ،بلکه از استنباط خود احکام نیز دشوارتر است،
چرا که فقیه در استنباط احکام فقط در جستوجوی یک حکم شرعی است،
اما در تشخیص مالک یک حکم باید به مقایسه بپردازد .دشواری این کار در
این است که از سویی بسیاری از ادله درصدد بیان مالکهای احکام نبودهاند
بلکه درصدد بیان خود احکام بودهاند ،از سوی دیگر ادلهی محدودی که
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همه موجب میشود که فقیه در تشخیص مصلحت مهمتر نتواند به مدلول
مطابق نصوص شرعی بسنده کند ،بلکه باید از داللتهای تنبیه و اشاره و
اقتضا و نیز از تناسب حکم و موضوع و الغای خصوصیت و تخریج مناط و
 ....بهره ببرد .گاهی با همهی این رویکردها هم کار به سامان نمیرسد و فقیه
ناچار میشود ادلهي پراکندهای را از ابواب مختلف فراهمآورد و با چیدمان
خاصی که به آنها میدهد و از تعاملی که در بین آنها ایجاد میکند دستگاه
داللتکنندهای پدید بیاورد تا به وسیلهی آن حکم اهم را تشخیص دهد.
آیتاهلل خامنهای در درسهای خارجشان از چنین سازوکاری برای تشخیص
حکم اهم بهره بردهاند (خامنهای .)79/8/8 :مشکل فقیه وقتی پیچیدهتر میشود
که هیچ یک از این سازوکارها منجر به تشخیص حکم اهم نشود؛ این هنگام،
هنگامِ به هنگامه در آمدن عقل است که بسیاری از فقیهان ُکمیتش را در فهم
مناطات احکام لنگ دانست ه و از این رو کار را بر خود دشوارتر کردهاند ،اما
واکاوی آثار فقهی همین فقیهان نشان میدهد که حتی همین فقیهان هم گاه
در کشاکش دانش فقه از درک عقل بهره بردهاند (علیدوست .)125-127 :1381
سازوکارهای درک اهمیت اهم را با مثالهای فقهی متنوع و بسط بیشتر در
جای خود بررسی شده است (عشایری منفرد  .)109-117 :1390صرف نظر از
اینکه مناطات احکام به وسیلهی عقل قابل درک قطعی باشد یا نباشد اما
همین که اهم بودن یکی از دو حکم به صورت محتمل نیز قابل درک باشد
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کافی است ،زیرا فقیه حتی اگر به اهم بودن یکی از دو حکم متزاحم علم پیدا
نکند بلکه فقط احتمال اهم بودن آن را هم دریابد باز هم نتیجهي تالشش
راهگشاست ،زیرا در باب تزاحم همان طور که اهم بودن یقینی مرجح است
اهم بودن احتمالی هم مرجح شمرده میشود.
 )5مقدمهای بر تزاحم حقوق

چنانكه احکام شرعی با یکدیگر تزاحم پیدا میکنند ،گاه وفا کردن به
حقی که انسان در مقابل یک ذیحق دارد با وفا کردن به حق دیگری که
در مقابل همان ذیحق یا ذیحق دیگری دارد نیز تزاحم مییابد .واکاوی
تزاحم یک حق با حقی دیگر در دانش فقه بسامد باال و دیرینهی دیرینی
دارد؛ حتی در روزگاری که هنوز چیستی تزاحم و مرجحات آن به مثاب ه یک
مسئلهی پژوهشی ( )problemوارد دانش اصول نشده بود و تنها به صورت
مسئلههای از هم گسستهای بررسی میشد در دانش فقه از تزاحم حقوق در
کنار تزاحم احکام بحث میشد .شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد که

بعدها به دست شاگردش فاضل مقداد در قالب کتاب نضد القواعد الفقهیه
آراسته و پیراسته گردید فصلی را به تزاحم حقوق اختصاص داد و در این
فصل عالوه بر بررسی تزاحم موجود در بین حقوق انسانها از تزاحم حقاهلل
(که همان تزاحم احکام است) نیز سخن گفت (عاملی :ج ،1ص324؛ فاضل مقداد
.)296 :1403

فقهآشنایان میدانند فقیهان در دانش فقه از احکامی مانند نماز و روزه
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متضمن حقالناس هم هستند به فراوانی سخن گفتهاند (هاشمی شاهرودی و

ق نهادن بین
دیگران  :1423ج ،1ص .)449حتی گاهی به روشنی از ضرورت فر 
این دو نوع حکم نیز سخن گفتهاند (رشتی )260 :با این حال احکام در دانش
اصول به احکام حقوقی و احکام غیرحقوقی تقسیم نشدهاند ،در نتیجه نه در
تعریف تزاحم بین تزاحم احکام و تزاحم حقوق گسستی ایجاد شده و نه
مرجحات این دو نوع تزاحم گسستی ایجاد شده
مرجحات بین ّ
در بحث از ّ
است .بسیاری از فقیهان برای برونرفت از تزاحم حقوق نیز درست همان
قواعدی را اجرا میکنند که برای برونرفت از تزاحم احکام اجرا میکنند
(رشتی474 :؛ اصفهانی  :1418ج ،3ص .)194برخی از آنها گاهی حتی تقسیم شدن
مجعوالت خداوند به حق و حکم را هم برنتافتهاند (خوئی :ج ،2ص .)47به هر
حال اینکه چرا در دانش اصول تزاحم حقوق از تزاحم احکام گسسته نشده
است ممکن است پیامد دو عامل زیر باشد:
الف -چنانكه گذشت ،در دانش اصول نخستین کسی که به متفاوت
بودن باب تزاحم احکام مکشوف و باب تعارض اشارهای گذرا کرد شیخ
اعظم انصاری بود ،اما در کلمات او به صراحت تزاحم دو واجب و تزاحم
دو حق در کنار هم قرار گرفته و به ظاهر یکسان انگاشته شد (انصاری :همان)

در گفتمان فقهی او هم اغلب تعبیر «تزاحم حقین» به معنای تزاحم احکام به
کار میرفت (انصاری  :1415ج ،2ص .)80شاید همین امر به نحوی موجب شد
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که از آن روزگار تا به امروز غالب دانشوران فقه تزاحم حقوق را با تزاحم
احکام یکی بدانند.
ب -عامل دیگری که ممکن است نبود تفکیک تزاحم حقوق از تزاحم
احکام را در ذهن و زبان فقیهان رقم زده باشد این است که هر جا حقی
وجود داشته باشد در کنارش یک حکم شرعی (وجوب ایفای آن حق) نیز
وجود دارد .فقیهان شاید همین که میدیدند حقوق از احکام شرعی جدا
نیستند به این نتیجه رسیده باشند که در اجرای قواعد تزاحم نیز گسست
تزاحم حقوق از تزاحم احکام شرعی ضرورتی ندارد.
مرجحات ارائه شده در دانش اصول ،فقط برای
حقیقت این است که ّ
برونرفت از تزاحم احکام غیرحقوقی مفید است و در سازوکارهای
برونرفت از تزاحم باید بین تزاحم احکام و تزاحم حقوق فرق نهاد .از این
رو برخی فقیهان در کشاکش مباحث فقهیشان برای برونرفت از تزاحم
حقوق گاه سازوکاری متفاوت با سازوکارهای برونرفت از تزاحم احکام
ارائه کردهاند که نمونههایی از آن در ادامهی همین مقاله خواهد آمد .این
مقاله برای واکاوی تزاحم حقوق در دو بخش ادامه خواهد یافت؛ یکی تزاحم
بین احکام حقوقی و احکام غیرحقوقی و دیگری تزاحم احکام حقوقی با
یکدیگر.
 )6تزاحم حقوق

حق گاهی با یک حک ِم صرف ًا شرعی که دربردارندهی حقالناس نیست
32
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تنافی جداگانه بررسی میشود:
 )1-6تزاحم احکام حقوقی با احکام غیرحقوقی

گاه یک حکم شرعی محض با یک حکم شرعی حقوقی تزاحم مییابد؛
برای مثال وقتی زنی به گونهای اقرار به زنا میکند که باید اعدام شود اجرای
حد زنا بر او یک حقاهلل اس��ت ،اما اگر همین زن باردار باشد چون اعدام او
حق حیات جنین را سلب میکند حقاهلل با حق جنین تزاحم مییابد .روایاتی
وجود دارد که نش��ان میدهد اگر زن بارداری به زنا اقرار کند اجرای حد او
باید تا پایان دورهی بارداری و شیردهی به تأخیر افتد .در یکی از این روایات
آمده اس��ت؛ خلیــفـهی دوم میخواست بر چنین زنی حد جاری کند امام
علی  به او فرمودند« :گیرم تو بر این زن حقّ [اجرای حد] داشته باشی،
ب��ر این جنین چه حقی داری؟! خداوند فرموده اس��ت :هی��چ کس بار گناه
دیگری را بر دوش نمیکش��د (فاط��ر( »...)18 :عامل��ی  :1409ج ،28ص .)108بر
همین اساس فقیهان نیز در چنین تزاحمهایی حق حیات جنین (حقالناس) را
بر وجوب اجرای حدود که حقاهلل است ترجیح دادهاند (فاضل لنکرانی :1422
 196و 197؛ عاملی  :1413ج ،14ص.)377

برای برونرفت از تزاحم یک حکم حقوقی (که حقالناس است) با یک
حکم غیرحقوقی (که فقط حقاهلل است) سه گزینه در پیش روست:
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الف -تقدیم حقالناس بر حقاهلل

چنانكه در برخی تعابیر نیز به صورت مطلق از لزوم تقدم حقالناس بر
حقاهلل یاد شده است (یزدی  :1419ج ،2صص  333و .) 349

ب -تقدیم حقاهلل بر حقالناس

حقاهلل در برخی روایات به صراحت از حقالناس مهمتر دانسته شده
است؛ برای مثال در صحیحهی عبیدبن زراره مفسدهی ترک نماز از آنجا که
منجر به کفر میشود از مفسدهی خوردن مال یتیمان نیز مهمتر قلمداد شده
است (کلینی  :1407ج ،2ص  ،278ح.)8
ج -تفصیل بین موارد

فقیهانی را نیز میتوان یافت که تقدیم حقالناس بر حقاهلل به مثابه
قاعدهای همیشگی در اندیشهی آنها جایگاهی ندارد؛ برای مثال سید یزدی
تقدم حقالناس بر حقاهلل را گاهی پذیرفته (یزدی  :1419ج ،3ص )96و گاهی
رد کرده است (همان :ج ، 4صص  380و .)381

برای پرهیز از مباحث الزمی که تنگنای این مقال مجالی برای آن فراهم
نمیآورد خالصهوار باید دو مقام را از هم تفکیک کرد؛ یکی مقام سنجش
مهم بودن یا اهم بودن خود حق که بر اساس مصلحت یا مفسدهی موجود
در آن سنجیده میشود و دیگری سهولت یا دشواری مؤاخذه و عقاب آن.
روشن است شدت و سختگیری در مؤاخذهی یک حق لزوم ًا نشانهی
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ادلهای که مؤاخذه و عقاب حقالناس را در مقایسه با حقاهلل دشوارتر ارزیابی
کردهاند مصلحت و مفسدهی موجود در حقالناس را هم مهمتر از مصلحت
و مفسدهی موجود در حقاهلل دانست ،چرا که مؤاخذه و عقاب ممکن است
با مصلحت موجود در خود حق ارتباطی پیدا نکند بلکه بر اساس میزان رأفت
و مهربانی و بخشش خداوندی تسهیل و تشدید شود ،وگرنه تردیدی نیست
که حقوق الهی از نظر میزان اهمیت ذاتی خود با حقوق انسانها مقایسه
کردنی هم نیست.
از سوی دیگر -چنانكه پیش از این نیز اشاره شد  -همراه با هر حقالناسی
یک وجوب شرعی وفاي به آن نیز وجود دارد .از همین روست که تباه
کنندهي حق انسانها عالوه بر پاسخگو بودن در برابر خود آن انسانها  -که
ذیحق هستند  -در برابر خداوند نیز که وفای به حقوق آنان را طلب کرده
بود مسئول هستند ،اما تباه کنندهي حقاهلل فقط در برابر خداوند مسئول است.
از این رو باید پذیرفت که حقالناس چون با یک حقاهلل همزاد است دوبُعدی
شمرده میشود و در نتیجه دو مصلحت دارد ،اما حقاهلل فقط مشتمل بر یک
مصلحت است .همین دوبُعدی بودن حقالناس موجب میشود که به صورت
یک قاعدهي کلی (اما قابل تخصیص) حقالناس را مهمتر از حقاهلل بدانیم،
چرا که حقالناس با این دو بُعدی بودن اگر یقین به اهم بودنش حاصل شود
که اهم است ،اگر هم یقین به اهم بودنش حاصل نشود همین که احتمال
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اهم بودنش میرود کافی است تا از باب «ترجیح محتمل االهمیه» مقدم شود.
با این حال نمیتوان از نظر دور داشت که ممکن است برخی از حقهای
خداوند آن قدر حق مهمی باشند که همان یک بُعدشان هم از حقوق دوبعدی
انسانها اهمیت بیشتری داشته باشد .چنانكه در صحیحهی عبیدبن زراره
مفسدهی ترک نماز از آنجا که منجر به کفر میشود از مفسدهی خوردن مال
یتیمان نیز مهمتر قلمداد شده است (کلینی :همان) و اینجا همان نقطهای است
که باید آن قاعدهي کلی را تخصیص زد.
کوتاه سخن آنکه باید حقالناس را بر حقاهلل مقدم دانست مگر در
مواردی که از دلیل معتبری (عقلی یا نقلی) فهمیده شود که مصلحت موجود
در حقاهلل مهمتر است.
 ) 2-6تزاحم احکام حقوقی با یکدیگر

کودکی را فرض کنید که به حکم شرع و قانون تحت حضانت مادر
است .در اینجا حضانت فرزند (نگهداری فرزند و تربیت کردن او) حق مادر
است (م  1168ق.م) .برای همین است که اگر مالقات فرزند با افراد شرور و
معتاد و  ...را با تربیت او ناسازگار بداند میتواند بلکه باید از این مالقاتها
جلوگیری کند .از سوی دیگر قانونگذار پدر را هم صاحب این حق دانسته
که گاهی با فرزندش مالقات کند (م  1174ق.م) ،حال اگر مادر مالقات کودک
با پدرش را از مصادیق مالقاتهایی بداند که با تربیت فرزند ناسازگارند بین
حق حضانت مادر و حق مالقات پدر تزاحم بروز کرده است .آیا در این
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پیش از واکاوی دقیقت ِر تزاحم احکام حقوقی بهتر است از فقیهانی یاد
شود که برای برونرفت از تزاحم حقوق گاه به سازوکاری غیر از قانون اهم
و مهم گرایش نشان دادهاند:
الف -چند مسئله از تزاحم حقوق مالی

 اگر نزد یک ودیعهپذیر ،شخصی دو درهم و شخص دیگری هم یکدرهم به ودیعه بگذارند و این سه درهم با هم مخلوط شود سپس یک درهم
از این سه درهم تلف شود با توجه به روایات باب صلح (عاملی  :1409ج،18

صص 451و  ،452باب  11و  )12دیدگاه مشهور این است که زیان ناشی از تلف
شدن درهم سوم بین هر دو ودیعهگذار تقسیم شود به طوری که نیمی از زیان
متوجه ودیعهگذار اول و نیم دیگر متوجه ودیعهگذار دوم شود؛ یعنی از دو
درهم باقیمانده یک و نیم درهم به ودیعهگذار اول و نیم درهم به ودیعهگذار
دوم بازگردانده میشود (بجنوردی  :1419ج ، 5ص.)38
ِ
زکات واجبش از دنیا رفته ،از سویی حق
 میتی که پیش از پرداختمستحقان زکات به ت ََرکهي او تعلق گرفته و از سوی دیگر چون مقروض

ش تعلق گرفته و در نتیجه بین حق
نیز بوده حق بستانکاران هم به ت ََرکها 

مستحقان زکات و حق بستانکاران تزاحم درگرفته است .یکی از فقیهان در

مورد این تزاحم نوشته است« :هر چند در باب تزاحم اگر ترجیحی وجود
نداشته باشد مقتضای قاعدهی عقلی تخییر است ،اما حکم تزاح م حقوق مالی
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به یقین تخییر نیست ،بلکه باید از همان قاعدهای که برخی آن را عدل و
انصاف نامیدهاند استفاده کرده و تَ ََرکهي میت را به میزان حقی که دارند بین

آنها تقسیم کرد( »....روحانی قمی  :1418ج ،2ص .)1138وی در جاهای دیگری
نیز تصریح کرده است که در تزاحم حقوق مالی باید در چارچوب قاعدهی

عدل و انصاف از الگوی ادای بخشی از حقوق همهي حقداران استفاده کرد
(روحانی قمی  137 :1422و .)226
 کسی که بخشی از اموالش ارث پدری است (که خمس ندارد) ممکناست به عمد بخواهد در هزینههای جاری زندگیاش فقط از اموال دیگرش
استفاده کند و اموال ارثیاش را پسانداز کند تا بدین ترتیب در هنگام پرداخت
خمس از اموال غیرارثیاش چیزی باقی نمانده باشد که بخواهد خمس زیادی
بپردازد .فقیهان چنین ترفندی را برای کاهش خمس ممنوع نمیدانند ،اما سید
طباطبایی معتقد است احتیاط مستحب این است که خمسپرداز برای مئونهي
زندگیاش هم از اموال خمسدارش استفاده کند و هم از اموال بیخمسش
(یزدی  :1409ج ،2ص .)395شارحان عروة الوثقی اغلب به این احتیاط سید روی
خوشی نشان ندادهاند ،اما یکی از ایشان در توجیه این احتمال نوشته است:
«در اینجا فقیه اگر بخواهد از حق خمسپرداز جانبداری کند او را در نحوهی
استفاده از اموالش آزاد میگذارد هر چند این آزادی و اختیار او موجب
کاهش خمس شود ،اما اگر بخواهد از حق مستحقان خمس جانبداری کند
باید او را از حصرگرایی در هزینههای زندگی نهی کند .به هر حال در تزاحم
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نسبی حق هر دو را رعایت کند» (آملی  :1380ج ،11ص .)128یکی از شارحان
نیز در نقد این احتیاطگرایی سید میگوید« :هر چند قاعدهي عدل و انصاف
قاعدهی مقبولی است ،اما این مسئله محل اجرای این قاعده نیست» (فیاض
کابلی :ج ،7ص.)151

ب -دو مسئله از تزاحم حقوق غیرمالی

 سید کاظم طباطبایی دربارهی زنی که در یک قرارداد اجاره موظفشده است کودکی را به عنوان دایه شیر بدهد ،اما عمل به وظایف اجارهاش
با تمکین در برابر شوهرش منافات پیدا کرده حق مستأجر را (شاید به خاطر
سبق زمانیاش) بر حق شوهر مقدم دانسته است (یزدی  :1409ج ،2ص.)619
شارحان عروة الوثقی این سخن او را به چالش کشیدهاند .آيت اهلل فاضل
لنکرانی احتمال داده است که این تنافی به هیچ وجه از مصادیق باب
تزاحم نباشد تا بتوان حقی را که زودتر حادث شده (سبق زمانی) مقدم
دانست ،بلکه ممکن است از مصادیق قاعدهی عدل و انصاف باشد (یزدی/

فاضل لنکرانی :ج ،2ص.)509
 همین مسئله را امام خمینی نیز بررسی کرده و در جایی کهاجارهي زن مانع از وفا به حقوق همسرش شود صحت اجاره را منوط به
اذن شوهر دانسته است (خمینی :ج ،1ص .)582آيت اهلل فاضل لنکرانی در شرح
این سخن استادش نوشته است« :هر چند این مسئله را بسیاری از بزرگان
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از باب تزاحم دانسته و تصریح کردهاند که باید قانون اهم و مهم را در این
مسئله جاری کرد ،اما باید توجه کرد که قانون اهم و مهم فقط در باب تزاحم
تکالیف کاربرد دارد نه در باب تزاحم حقوق؛ بلکه در تزاحم حقوق تا جایی
که ممکن است باید بر اساس قاعدهی عدل و انصاف جانب هر دو حق
را رعایت کرد چنانكه در مسئلهي شخص ودیعهپذیر که دو نفر هر کدام
یک درهم در نزد او به امانت نهاده بودند نیز وقتی که او یکی از دو درهم
را گم کرده بود در بازگرداندن یک درهم باقی مانده قانون اهم و مهم اجرا
ی مانده در بین آنها تقسیم
نمیشود بلکه از روی عدل و انصاف ،درهم باق 
میشود» (عاملی  :1409ج ،18صص 451و  ،452باب  11و  .)12وی در پایان برای
باورپذیر کردن دیدگاه خود این مثال را مطرح کرده است که واقعا وقتی
یک میت بدهیهای متعددی داشته باشد ،اما اموال بر جای ماندهاش کفاف
همهي بدهیهایش را ندهد آيا باید با اجرای قانون اهم و مهم فقط برخی از
بستانکاران را (که اهم هستند) به حق خود رساند و بقی ه را (که مهم هستند)
از حق خود محروم کرد یا اینکه با اجرای قاعدهی عدل و انصاف هر یک از
بستانکاران را به بخشی از حق خود رساند (فاضل لنکرانی )497 :1424؟! وی
احتمال عمل به قرعه را نیز در اینجا بررسی میکند و مینویسد« :بر اساس
نظر مشهور که قرعه به اینجا ربطی ندارد ،اما بر اساس سخن حقی که سید
استاد ما [امام خمینی] ارائه کرده نیز هر چند قرعه بومی تزاحم حقوق است
اما باز هم در مسئلهی فوق نمیتوان قرعه را جاری کرد زیرا قرعه مربوط
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قاعدهی عدل و انصاف راهحل مناسبی است نوبت به قرعه نمیرسد» (همان:

 .)499با این حال همین فقیه در مورد مسئلهی مشابه دیگری در تزاحم حقوق
به جای اجرای قاعدهی عدل و انصاف همان قانون اهم و مهم را اجرا کرده
است (فاضل لنکرانی  )495 :1425و در مورد مشابه سومی نیز تصریح کرده
است که روایت درهم َودعی برخالف قاعده است ،چندانکه حتی از مورد
خودش هم نمیتوان تعدی کرد تا چه رسد به اینکه بتوان از آن ضابطهای
به دست آورد و نام آن را قاعدهی عدل و انصاف نهاد (فاضل لنکرانی :1424

 .)192در بحثهای خمس نیز بر قاعدهی عدل و انصاف تاخته است که به
هیچ وجه چنین قاعدهای نه در شرع و نه در عرف ثابت نشده است (فاضل
لنکرانی.)232 :1423

برای یافتن سازوکارهای برونرفت از «تزاحم احکام حقوقی» بهتر است
توجه شود که ماهیت احکام حقوقی با احکام غیرحقوقی تفاوت دارد،
زیرا در احکام غیرحقوقی فقط یک تکلیف بر عهدهي مکلف آمده است
و این تکلیف نیز دربردارندهی حقالناس نیست بلکه تنها دربردارندهي حق
ق یک انسان
مولویت موالست ،اما در احکام حقوقی مکلف در برابر ح 
دیگر مسئول است و چون وفا نکردن به آن حق ظلم به بندگان خدا شمرده
میشود در برابر خدا هم مسئول میشود .بنابراین در احکام حقوقی دو حق
بر عهدهي مکلفان میآید؛ یکی حقالناس و دیگری حق مولویت موال که
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برآمده از همان حقالناس است؛ برای مثال "وجوب رعایت کردن حرمت
شخص مسلمان" یک حکم حقوقی است که در آن مکلف عالوه بر مسئول
بودن در برابر یک مسلمان دیگر در برابر خداوند نیز مسئول است.
اجرای قانون اهم و مهم در تزاحم احکام غیرحقوقی موجب برکنار شدن
حکم غیراهم میشود و کنار نهاده شدن حکم غیراهم نیز موجب میشود که
حق مولویت موال ـ که باید با امتثال همان حکم غیراهم برآورده میشد ـ در
حیطهی همان حکم غیراهم ضایع شود .در تزاحم حقوق هم اجرای قانون
اهم و مهم موجب کنار رفتن یک حق (حق غیراهم) میشود ،اما حق ضایع
شده حق موال نیست بلکه حق یک انسان است.
حال مکلف عاجزی که در تزاحم احکام غیرحقوقی یک حق موال را
فدای حق مهمتر او میکند چون بیش از این قدرتی ندارد بنا به حکم عقل
مستحق نکوهش نیست ،اما مکلفی که در تزاحم حق یک انسان با حق
انسانی دیگر حق یکی را (که خودسرانه آن را غیراهم یافته) فدای حق انسان
دومی (که آن را هم خودسرانه اهم یافته) میکند نیز بنا به حکم عقل نکوهش
کردنی نیست؟!
برای پاسخ به این پرسش باید توجه کرد که بین حقالناس و حقاهلل از
چند جهت تفاوت وجود دارد:
الف -سهولتمحور بودن حقاهلل و احتیاطمحور بودن حقالناس

هیچ اختالفی بین فقیهان اسالم وجود ندارد که حقالناس مبتنی بر
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حقاهلل جاری میشود و اصل برائت که فقط در تکالیف شرعی اجرا میشود
و به طور کلی اندک توجهی به رویهی قانونگذاری شارع و جستار کوچکی
در گسترهی فقه به روشنی نشان میدهد که شارع در حقوق آفریدگانش
بسیار سختگیر و در مقابل در حقوق اختصاصی خود بسیار رئوف و غفور
است .شاید اینکه فقیهان به راحتی در باب تزاحم با اجرای قانون اهم و مهم
ضایع شدن حکم غیراهم را پذیرفته و به جبران نشدن آن نیز قانع شدهاند
بیتوجه به این نکته نباشد.
ط است ،از این رو ممکن
اصل در حقالناس ادای حق مبتنی بر احتیا 
است شخص حقگزار را از راههای دیگری وادار کرد تا آن حقی را که در
حال حاضر نمیتواند ادا کند در آینده بتواند جبران کند .چرا باید در تزاحم
احکام حقوقی حقگزار به دلیل ناتوانی فعلی در ادای حق غیراهم دیگران به
راحتی برای همیشه بریء الذمه شود؟ مگر نمیتوان ادای عین حق دیگران
یا حق دیگری مثل آن حق را به عنوان دینی بر ذمهي او نهاد و حتی پس
از مرگش هم وارثان او را وارث دین او دانست؟ مگر نمیتوان از طریق
مصالحه رضایت نسبی هر دو ذیحق را جلب کرد؟ با توجه به اینکه اسالم
راضی به ضایع شدن برخی از حقوق مسلمانان نیست مگر نمیتوان جبران
ی کردن او را برای مثال بر عهدهی حاکم شرع دانست؟
حق ذیحق یا راض 
مگر نمیتوان در باب تزاحم حقوق حقگزار را مانند ودعی وادار به پرداخت
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بخشی از حق هر کدام از حقداران کرد؟
ب -شرط بودن قدرت در ادای حقاهلل

قدرت یکی از شرایط عمومی تکلیف است یعنی در ادای حقاهلل قدرت
مکلف شرط شده است .از این رو بسیاری از تکالیف الهی از افراد کمتوان
یا ساقط میشوند یا با توانایی آنها متناسب میشوند .این نشانهی آن است
که خداوند وقتی میخواهد حقوق خودش را از مکلفان استیفا کند ناتوانی
یا کمتوانی مکلف را عذر مقبولی میداند .در باب تزاحم نیز راز اینکه یکی
از دو تکلیف به راحتی از دوش مکلف برداشته میشود همین است که
قدرت مکلف محدود است و او فقط توانایی انجام دادن یکی از دو تکلیف
را دارد ،اما در تزاحم حقوق موضوع ادای حقوق الهی توسط بندگان نیست
تا عجز و قدرت حقگزار در مسئولیت او نقشی داشته باشد ،بلکه موضوع
ادای حقالناس توسط مکلفان است؛ لذا معلوم نیست که ناتوانی یا کمتوانی
ت از او شود ،چرا که اسالم در بسیاری
حقگزار بتواند موجب سلب مسئولی 
از موارد ادای حقالناس را مشروط به قدرت نکرده است.
ج -اعتبار یا بیاعتباری علمحقگزار به اهم بودن اهم

یکی از مراحل مهم اجرای قانون اهم و مهم تشخیص حکم اهم از حکم
غیراهم است .پرسش مهم موجود در این مرحله این است که برای تشخیص
اهم از غیراهم باید علم چه کسی را مالک قرار داد؟ در تزاحم احکام
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است که در نزد خداوند مصلحت اهمی داشته باشد .کسی که میتواند اهم
بودن مصلحت یکی از دو حکم و در نتیجه اهم بودن آن حکم را دریابد
نیز مجتهد اعلم است ،زیرا خود ذیحق (خداوند) معیار را علم مجتهد به
اهم بودن اهم قرار داده است .از همین رو مکلف دربارهي چرایی انتخاب
حکم اهم در نزد خداوند عذر کافی دارد ،زیرا به تشخیص کسی حکم اهم
را انتخاب کرده که خداوند (ذیحق) خودش تشخیص او را معتبر کرده بود.
در تزاحم حقوق بندگان خدا ذیحق هستند؛ لذا برای اینکه رضایت
کامل یا نسبی فرد یا افراد ذیحق جلب شود در تشخیص اهم از غیراهم باید
علم کسی را مالک قرار داد که ذیحق علم او را معتبر بداند وگرنه نمیتوان
او را راضی کرد .بنابراین باید معلوم شود که منظور از حق اهم حقی است که
حقگزار خودش آن را مهم بداند یا حقی است که ذیحق آن را اهم بداند؟
ق الهی چون مکلف برای اجرای قانون
کوتاه سخن اینکه ،در تزاحم حقو 
اهم و مهم بر اساس برداشت فقیه اعلم عمل میکند در برابر شارع حجت
شرعی دارد ،اما در حقالناس برداشت شخصی حقگزار از اهم بودن ِ
حق
اول ممکن است مقبول صاحب حق دوم نباشد (بلکه اغلب هم مقبول او
نیست) و رضایت او را جلب نکند .بنابراین معلوم نیست که حقگزار با ادای
حقی که خود آن را اهم یافته بود در برابر ذیحقی که حقش (به دلیل اهم
شناخته نشدن) ضایع شده است عذر کافی داشته باشد .برای همین است که
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فقیه نه میتواند خودش را مرجع تعیین حق اهم بداند و نه میتواند اجازه
دهد که حقگزار بر اساس برداشتی که خودش از اهم بودن یکی از دو حق
دارد عمل کند.
د -وحدت ذیحق در تزاحم غیرحقوقی

در «تزاحم احکام غیرحقوقی» ،مکلف یک حق خداوند (مهم) را فدای
حق دیگر او (اهم) کرده است و طبیعی است که خداوند خودش هم وقتی
میبیند که مکلف قادر به ایفای هر دو حق او (مهم و اهم) نیست به راحتی
راضی میشود که دست کم حق اهمش را استیفا کند ،اما در تزاحم احکام
حقوقی وقتی که هر یک از دو حق متعلق به ذیحق جداگانهای باشد با ادای
حق اهم نیز صاحب حق اهم راضی میشود ،اما معلوم نیست که صاحب
حق مهم راضی باشد که همهي حقش فدای ادای همهی حق شخص دیگری
شود .شیخ اعظم انصاری نیز در جمع بین بیّنههای متنافی ،با تکیه بر همین

استدالل که در حقاهلل ذیحق ،واحد است معتقد است مقدم کردن یک خبر

بر خبر دیگر مشکلی ندارد ،اما در بیّنههای مربوط به حقالناس که ذیحق،

متعدد است وی اجازه نمیدهد حق یکی به طور کامل فدای حق دیگری
شود بلکه معتقد است که باید بینهها را با هم جمع کرد (انصاری  :1419ج ،4
صص  30و .)31

از تفاوتهایی که بین احکام حقوقی و احکام غیرحقوقی یافت شد
میتوان به دو نتیجهي زیر دست یافت:
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 تزاحم احکام حقوقی جای اجرای قانون اهم و مهم نیست.رهآورد تفاوتهای چهارگانهي فوق این است که مهمترین دلیل اعتبار
قانون اهم و مهم (عقل) در احکام حقوقی نمیتواند اعتبار این قانون را اثبات
کند و فقط تزاحم احکام غیرحقوقی میتواند اعتبار این قانون را اثباتکند.
وقتی در تزاحم احکام حقوقی دلیل عقل اعتبار این قانون را اثبات نکند
ادلهی دیگری که برای اعتبار قانون اهم و مهم ارائه شد (قرآن و روایت)
نیز -اگر اطالق داشته باشند  -اطالقشان با همین دلیل عقل مقید به تزاحم
احکام غیرحقوقی میشود.
آنچه باور کردن ادعای فوق را دشوار میکند این است که برای مثال
اگر شخصی به دو نفر بدهکار باشد ولی فقط توانایی پرداخت یکی از
بدهیهایش را داشته باشد ،از طرفی بداند که یکی از بستانکاران برای درمان
بیماریاش آن قدر به این پول نیاز دارد که اگر این پول به دستش نرسد
خواهد مرد ولی بستانکار دیگر مشکل خاصی ندارد ،آيا در اینجا هم حکم
به عدل و انصاف و توزیع بالنسبه میکنید؟! پاسخ این است که اوال قاعدهی
عدل و انصاف همیشه به تساوی حکم نمیکند ،ثانی ًا ممکن است بستانکار
اول با مطلع شدن از بیماری پرهزینهي بستانکار دوم خودش هم به رجحان
بستانکار بیمار راضی شود و بدین ترتیب هم بستانکار بیمار مداوا شود و هم
قانون عدل و انصاف رعایت شود ،ثالث ًا در رعایت حقوق دیگران قرار نیست
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همهی مشکالت بستانکار بیمار با استیفای همین مطالبهاش حل شود .او به
اندازهای که قاعدهي عدل و انصاف حکم می کند از بدهکار پول میگیرد و
مابقی هزینهی درمانش را از جای دیگر تأمین میکند.
پس از روشن شدن اینکه اصل تخییر و قانون اهم و مهم بومی باب
تزاحم احکام حقوقی نیستند باید سازوکار مناسبی برای برونرفت از این
تزاحم یافت.
 )7سازوکار برونرفت از تزاحم احکام حقوقی

برای برونرفت از این قبیل تزاحمها دو سازوکار متصور است؛ یکی
قرعه و دیگری قاعدهی عدل و انصاف که تنگنای این مقاله فرصت بررسی
سازوکار نخست را از نگارنده سلب میکند از این رو این مقاله تنها به
بررسی سازوکار دوم میپردازد:
بررسی قاعدهي عدل و انصاف

بر اساس بحثهای پیشین ،تزاحم حقوق جای اجرای قانون اهم و مهم
نیست ،چراکه در تزاحم حقوق بدون رضایت نسبی حقداران نمیتوان از
رضایت خداوند آسوده خاطر شد .رضایت نسبی حقداران نیز با مقدم کردن
تمام حق یکی از حقداران بر تمام حق دیگری میسر نیست .تنها راه ممکن
برای جلب رضایت حقداران آگاه کردن حقدار یا حقداران از ناتوانی یا
کمتوانی حقگزار در ادای حقشان و روی آوری به نوعی مصالحهی عادالنه
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وجود دارد (مانند حقوق مالی) نیز این احتمال هست که حقگزار نسبت به
بخشی از حقی که بر عهدهاش آمده بود و قادر به ادای آن نیست بدهکار
باقی بماند.
نباید پنداشت که فقیهان در همهي گونههای تزاحم همان قانون اهم و
مهم را اجرا میکنند ،زیرا برخی از آنان در تزاحم حقوق ،بین تزاحم حقوق
مالی و حقوق غیرمالی گسست افکنده و در تزاحم حقوق مالی قانون عدل
و انصاف را پذیرفتهاند ،اما چون نتوانستهاند همین قانون را در تزاحم حقوق
غیرمالی نیز اجرا کنند به ناچار به همان قانون اهم و مهم گرایش یافتهاند.
محقق خوئی از فقیهانی است که بر نظریهی اختصاص داشتن قاعدهی عدل
و انصاف به حقوق مالی پافشاری کردهاند (خوئی :ج ،7ص .)291برخی از
شاگردان محقق خوئی نیز از این نظری ه دفاع کردهاند (روحانی قمی ،)226 :1422
با این حال  -چنانكه گذشت -آیت اهلل فاضل لنکرانی دست کم در یکی از
آثارش این اختصاص را شکسته و قانون عدل و انصاف را به تزاحم حقوق
غیرمالی نیز کشانده است (فاضل لنکرانی .)497 :1424
با این حال اجرای قانون عدل و انصاف در محدودهی تزاحم حقوق
مالی بیمخالف هم نیست؛ سید محسن حکیم قاعدهانگاری عدل و
انصاف را حتی در محدودهي حقوق مالی نیز برنتافتهاست .وی با تمسک به
برخی روایات که در مورد تزاحم حقوق مالی (میراث غرقی و مهدو ٌمعلیهم)
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صادر شدهاند اما در آنها به جای عدل و انصاف بر اساس قرعه حکم شده
است ،نتیجه میگیرد که در تعالیم امامان شیعه عدل و انصاف کلیت الزم را
ندارد تا بتوان به آن نگاه قاعدهگونه کرد (طباطبایی حکیم  :1416ج ،14ص.)251
در برابر سخن ایشان گفته شده است« :قاعدهي ُعقاليی تنصيف از حكم
عقلی اقتضائی ناشی شده نه از حكم عقلی فعلی؛ لذا امكان جعل حكم
مخالف از سوی شارع در اين موارد وجود دارد .گاه شارع با عنايت به
مصالح مهمتر ،از قاعدهی تنصيف رفع يد میكند ،بنابراين اگر حكم شرعی
مخالف ثابت شود از قاعدهی اقتضائی فوق دست میكشيم وگرنه اين قاعده
متّبع است» (زنجانی  :1419ج ،9ص .)3022با این حال این محقق فرزانه در این
مخالفت خود چندان قاطعیتی هم نداشته ،زیرا خود در جای دیگری امکان
قاعدهسازی از روایات را در حد یک احتمال مطرح کرده است (طباطبایی
حکیم  :1416ج ،9ص .)378

آنچه موجب شده است برخی فقیهان نتوانند قانون عدل و انصاف را در
تزاحم حقوق غیرمالی اجرا کنند موارد زیر است:
الف -ابهام تئوریک

نخستین مانع موجود که محقق نائینی (نائینی  :1417ج ،4ص )680و آقاضیا
عراقی (عراقی  :1417ج ،5ص )107نیز به آن تصریح کردهاند این است که در
دانش اصول و فقه مرزهای بین قاعدهی قرعه ،قاعدهي احتیاط و قاعدهی
عدل و انصاف شفاف نشده است .این ابهام موجب میشود که فقیهان با
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کنند که تاکنون مشهور فقیهان جاری میکردهاند.
ب -مشکل روایات

مانع دیگر این است که مستند قانون عدل و انصاف روایاتی مانند روایت
درهم َو َدعی است که در جوامع روایی در باب صلح گنجانده شدهاند.
قاعدهای که از این روایت به دست میآید به دو دلیل نمیتواند از حقوق
مالی تجاوز کند:
 ضعف سند روایات و عدم همراهی مشهور :روایاتی مانند درهم َو َدعیکه در سندشان (به خاطر وجود نوفلی که توثیق نشده است) ضعف جدی
وجود دارد فقط با عمل مشهور (آن هم طبق برخی دیدگاهها) جبران
میشوند .مشهور هم به این روایات فقط در تزاحم حقوق مالی عمل کردهاند
و در حقوق غیرمالی به آن عمل نکردهاند ،بنابراین چنین روایاتی در حقوق
غیرمالی پشتوانهی عمل مشهور را از دست میدهند و از این رو تمسک
کردنی نیستند (سبزواري :1413ج ،29صص 262 ،30و .)325

 محدودیت مورد روایات :از آنجا که این روایات در محدودهی خاصی(حقوق مالی) صادر شدهاند اطالقی ندارند که بتوان آنها را از محدودهی
صدورشان به حقوق غیرمالی هم تسری داد (خوئی :ج  ،42ص 515؛ آملی :1395
ج ،4ص.)330

در تزاحم احکام غیرحقوقی قانون اهم و مهم بدون مانع و مشکلی اجرا
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میشود .در تزاحم حقوق مالی نیز قانون عدل و انصاف با مانعی مواجه
نیست .مشکل اصلی در تزاحم حقوق غیرمالی است که از یک سو قانون اهم
و مهم در آن کارگشا نیست و از سوی دیگر برخی فقیهان ادلهي قانون عدل
و انصاف را دارای چنان اطالقی ندانستهاند که شامل این تزاحم نیز بشود.
مانعی که فقیهان یاد شده اطالق قانون عدل و انصاف را با آن مواجه
یافتهاند مانع درک کردنی است ،اما حقیقت این است که قانون عدل و
انصاف غیر از روایاتی که ضعیف انگاشته شدهاند به مستندات دیگری نیز
ي عبداهللبن
تکیه دارد که از آن میان میتوان به روایات معتبری مانند صحیح ه 
مغيره از امام صادق اشاره کرد (صدوق  :1413ج ،3ص .)35از سوی دیگر
اعتبار این قانون در قلمرو حقوق مالی و غیرمالی مستند به درک قطعی عقل
(صدر  :1420ج ،8صص  257و  )263و سیرهی عقال که فیالجمله به تأیید شرع
رسیده (خوئی  :1417ج ،2ص )62نیز هست؛ با این حال پیشنهاد نگارنده این
است که در انگارهي محدودانگاری قاعدهی عدل و انصاف به حقوق مالی
درنگ بیشتری بشود.
اگر در مستند قاعدهي عدل و انصاف به این عناصر نیز توجه شود،
ممکن است دیدگاهی که این قانون را ویژهي تزاحم حقوق مالی میدید
جای خود را به همان دیدگاه آيت اهلل فاضل لنکرانی که این قانون را اعم از
حقوق مالی و غیرمالی میدانست بدهد .در پایان شوقي که صاحب این قلم
برای گستراندن چتر قانون عدل و انصاف بر سر حقوق غیرمالی دارد تنها به
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طرح این پرسش و کشیده شدن این مسئله تا همین نقطه نیز شروع مناسبی
برای راهبردی بلندمدت است که اگر قلهنشینان فقاهت به آن توجه کنند به
فرجام مطلوبی میرسد.
نتیجهگیری

برخ��ی از تنافیه��ای دان��ش فق��ه (تزاحم مالک��ی) بوم��ی عالم جعل
و قانونگذاری هس��تند که رتق و فتق آن تنها به دس��ت قانونگذار اس��ت.
گونهی دوم از این تنافیها (تعارض) بومی مرحلهي کشف احکام است که
برونرفت از آن در چارچوب مرجحات منصوص و غیرمنصوص بر عهدهی
ی سومی نیز وجود دارد که در بین احکام مکشوف
فقیه است .با این حال تناف 
ی مرجحاتی مانند
ب��روز میکند .محقق نائینی و پی��روان او در این گونه تناف 
نبود جایگزین ،سبق زمانی و  ...را جاری میکنند ،اما سازوکار برونرفت از
این تزاحم نیز فقط قانون اهم و مهم است و مرجحات دیگر اگر مصداق این
قانون نباش��ند مقبول نیس��تند .از سوی دیگر روشن شد که قانون اهم و مهم
نیز بومی تزاحم احکام حقوقی (حقوق مالی و حقوق غیرمالی) نیست بلکه
فقط در تزاحم احکام تکلیفی اجرا ش��دنی اس��ت .برای برونرفت از تزاحم
حقوق مالی و غیرمالی پیشنهاد این مقاله اجرای قانون عدل و انصاف است
که این پیش��نهاد در حقوق مالی با موافقت مش��هور و در حقوق غیرمالی با
مخالفت مش��هور روبه روس��ت با این حال این مقاله مخالفت مشهور را به
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اختصار ریشهیابی و با مشکل مواجه کرده است .اینک جای آن است که در
حوزههای تخصصی فقاهت مش��کالتی که این مقاله دیدگاه مش��هور را با
آن مواجه یافته است ،توسط شایستگانی از خیل فقاهت بررسی شده و در
راهبردی بلند مدت حل شوند.
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