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چکیده:
هنگامی که دو خطاب حقوقی در مرحلهي قانونگذاري متعارض نباشند ،بلکه در مرحلهي اجراي قانون ،تنافی بينشان بروز
نمايد ،از آن به تزاحم ،تعبير میگردد .اصوليون از تزاحم به عنوان يکی از اقسام تنافی ،ياد میکنند .در اصطالح ،به تنافی دو
حکم ناشی از عدم امکان جمع بين آن دو در مقام امتثال ،تزاحم گفتهمیشود .راه برونرفت از تزاحم ،آن است که اگر يکی از
دو حکم متزاحم نسبت به ديگري ترجيح داشته باشد ،عقل حکم به ترجيح آن میدهد وگرنه حکم عقل ،تخيير در انجام يکی
از دو مورد است .عالمان علم اصول براى بيان مالک ترجيح ،مرجحاتی از قبيل داشتن بدل ،تقديم مشروط به قدرت عقلی بر
مشروط به قدرت شرعی ،تقدم اهم بر مهم و اسبقيت زمانی را ذکر نموده اند ،که در اين مقاله به شيوه توصيفی و تحليلی و ابزار
کتابخانهاي مورد بررسی قرار خواهند گرفت .نتايج حاکی از آن است که پذيرش قلمرو اين مرجحات نزد اصوليون ،با اختالفاتی
همراه است.
کلمات کلیدی :بدل ،سبقت زمانی ،شرط قدرت عقلی ،شرط قدرت شرعی ،مرجحات تزاح

مقدمه:
تزاحم در لغت به معناي گردآمدن گروهی بر چيزي ،تالطم امواج و راندن برخی از آنها برخی ديگر را در يک تنگنا ،آمده است(ابن
منظور1414 ،ق ،ذيل زحم ،ج )262 ،12به تنافی دو حکم و عدم امکان جمع بين آن دو در مقام امتثال ،تزاحم گفته
میشود(صدر1417 ،ق ،ج .1)26 ،7براي مثال ،در جايی که دو نفر در حال غرق شدن میباشند ،شخص حاضر در محل ،به نجات
هر دو مکلف است ،اما اگر قدرت نجات هر دو را با هم نداشته باشد ،در اين جا ميان دو حکم وجوب نجات غريق ،تزاحم به وجود
میآيد .تتبع در منابع اصولی امامی نشان میدهد که نخستين بار شيخ انصاري ،به طور گسترده و جدي تزاحم را به عنوان
اصطالحی اصولی و به معناي تنافی دو حکم داراي مالک مطرح کرده است .اصوليون متاخر ،موارد تنافی دو حکم را از هم
تفکيک نمودند و آنچه را که راجع به قدرت نداشتن مکلف بر امتثال دو حکم میشد ،از احکام تعارض خارج کردند وآن را با
عنوان تزاحم بحث نمودند.
به نظر مرحوم مظفر ،عنوانی که از يک خطاب انشائی شارع به دست میآيد ،چنان چه به نحو عموم استغراقی در نظر گرفته
شود ،همهي مصاديق خود را ،شامل میشود .در اين صورت ،عنوان مأخوذ در خطاب ،در تمام مصاديقش حجيت دارد و به داللت
التزامی ،شمول هرحکم ديگر را نسبت به مصاديقش نفی میکند .در اين فرض ،اگر نسبت ميان متعلق دو دليل امر و نهی (مثالا
امر به خواندن نماز و نهی از تصرف در مکان مغصوب) ،عموم و خصوص من وجه باشد ،در موارد اجتماع آن دو دليل (مثالا نماز
خواندن در مکان مغصوب) ،تعارض صورت میگيرد .در مقابل ،اگر فرض شود که مطلوب شارع ،صرف وجود طبيعت است ،نوبت
به باب تعارض نمیرسد و داللت التزامی مذکور در اينجا وجود ندارد .مثالا اگر دو حکم «صل» و «التَغصب» جعل شده باشد ،در
اين فرض ،با انجام دادن هر فردي از افراد نماز ،اجراي امر مذکور محقق میشود ،اگر چه در خانه غصبی اقامه گردد.
همچنين حرمت غصب با انجام دادن هر فردي از مصاديق آن حاصل میشود ،اگر چه با اقامه نماز همراه باشد .در اين فرض ،هر
گاه مکلف بتواند يکی از دو تکليف را انجام دهد و ديگري را ترک کند ،به طوري که مثالا بتواند نماز را هم در مکان غصبی هم
در غير آن بخواند ،ولی به سوء اختيار خود مکان غصبی را انتخاب کند ،از موارد اجتماع امر و نهی است ،ولی اگر براي مکلف از
جمع بين متعلق امر و نهی گريزي نباشد و هر دو حکم به ناچار متوجه او شود ،از موارد باب تزاحم خواهد بود ،زيرا تنافی دو
حکم ناشی از قدرت نداشتن مکلف بر امتثال هر دو حکم است(مظفر1416 ،ق ،ج، 1ص .)2٩1-285در ارتباط با گستره تزاحم
به مواردي که امتثال يکی از دو حکم مستلزم ترک حکم ديگر به طور کلی يا به طور موقت گردد ،اختالف نظر وجود دارد.
(سبحانی1415 ،ق ،ج ،4ص )411-410همچنين درباره تحقق تزاحم در احکام استحبابی آرا متفاوت مشاهده می شود( .صدر،
1417ق ،ج ،7ص)161-15٩
علما اصول تزاحم را بر اساس منشأ ايجاد آن داراي اقسامی دانستهاند.
 -1اتحاد وجودي متعلقهاي دو حکم :گاه منشأ تزاحم ،اتحاد وجودي متعلق هاي دو حکم متضاد است ،مانند نماز خواندن در
مکان غصبی که در اين فرض متعلق امر و نهی از حيث وجود ،واحد فرض شده است.
 -2مقدمه بودن يک حکم :گاه تزاحم ناشی از مقدمه بودن يک حکم براي امتثال حکم ديگر است ،مانند جايی که نجات دادن
يک غريق مستلزم تصرف در مال ديگري باشد که از آن به تزاحم بين مقدمه و ذي المقدمه تعبير میشود.
 -3وقوع تضاد اتفاقی بين متعلقها :گاه منشأ تزاحم وقوع تضاد اتفاقی بين متعلق دو حکم است ،مانند تزاحم وجوب ازاله نجاست
از مسجد با وجوب نماز.

 .1التزاحم ،هو التنافی بين الحکمين بسبب عدم قدره المکلف علی الجمع بينهما فی عالم االمتثال.

 -4دو ضد واجب يا مستحب :گاه تزاحم بين دو ضد واجب يا مستحب صورت میگيرد و مکلف قادر به انجام دادن هر دو حکم
نيست ،مانند نجات دادن دو غريق با فرض ناتوانی مکلف از نجات دادن هم زمان هر دو (مشکينی1383،ق ،ج ،1ص.)87
اگر يکی از دو حکم متزاحم نسبت به ديگري ترجيح داشته باشد ،عقل حکم به ترجيح آن میدهد وگرنه حکم عقل ،تخيير در
انجام يکی از دو مورد است .اصوليون براى بيان مالک اهميت ،وجوه و مرجحاتی ذکر کردهاند ،که در ادامه بررسی میگردد.
-2مرجحات باب تزاحم
در اين مقام ،مرجح داشتن بدل ،تقديم مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی ،تقدم اهم بر مهم و سبقت زمانی
بررسی میگردد.
-1-2داشتن بدل
اگر دو واجب با هم تزاحم پيدا کردند «ما ليس له بدل» ،بر «ما له البدل» ،مقدم میشود .از ظاهر کلمات اکثر اصوليون چنين
استفاده میشود که اين مرجح چه در جايی که بدل ،طولی باشد و چه در جايی که بدل عرضی باشد ،کاربرد دارد.
به عنوان نمونه ،اگر مکلفی که هم بدنش نجس است و هم نياز به وضو يا غسل دارد ،به مقدار محدودي آب دسترسی داشته
باشد ،اين آب را بايد در رفع حدث استعمال کند؛ يعنی وضو بگيرد يا غسل کند و بعد با بدن نجس نماز بخواند؛ يا اينکه اين آب
را براي تطهير بدن و رفع خبث استفاده کند و به جاي وضو يا غسل تيمم کند؟ سيد در عروه معتقد است که برتر آن است ابتدا
آب را براي رفع خبث و تطهير بدن استفاده کند و سپس هنگامی که از مصاديق فاقد آب میشود ،تيمم نمايد .به عبارت ديگر
چون بدل وضو ،تيمم است .رفع خبث و طهارت بدن که بدل ندارد ،مقدم بر وضو است که بدل طولی دارد .اگر مکلف با اين آب
وضو گرفت ،باطل است .چون مأمور به تيمم بوده اما نسبت به وضو يا غسل امري نيست(يزدي140٩ ،ق ،ج.1)478-477 ،1
آقاي خوئی بحث را از دو منظر بررسی میکند .اوالا چرا ما ليس له بدل بر ما له بدل ترجيح دارد؟ ثانيا آيا اين ترجيح از باب
تزاحم است؟ بنا بر اين نظر بدل طولی و بدل عرضی از بحث تزاحم خارج است .ما ليس له بدل بر ما له بدل نه از باب تزاحم و
ترجيح احد المتزاحمين علی اآلخر بلکه به حکم عقل مقدّم میگردد.
براي بدل طولی ،تزاحم بين واجب مضيق و موسع را مثال میآورد .به اين بيان که پاسخ سالم فردي که وقت نماز ،سالم میکند،
واجب فوري است .همچنين نماز بدل دارد؛ يعنی اگر اول وقت نشد در باقی وقت میخواند .ايشان در بدل عرضی ،تزاحم بين
واجب تعيينی اداء دين و واجب تخييري اطعام  60مسکين را در روزه واجب ماه رمضان  ،بدل عرضی آن  ،بيان کرده است.
دليل مرحوم خويی براي خروج اين دو بدل از باب تزاحم ،اين است که اوالا تزاحم در جايی است که مکلف قدرت بر امتثال هر
دو را نداشته باشد .در حالی که اينجا قدرت بر امتثال هر دو را دارد .امتثال هر دو واجب تعيينی و قدرجامع(واجب تخييري)
ممکن است .به اين صورت که قدر جامع را در ضمن يک فرد مثل روزه امتثال میکند .ثانيا در واجب موسع ،فرد اول واجب
نيست تا تزاحمی در کار باشد .متعلق تکليف در واجب موسع طبيعیِ صاله است و خصوصيات فردي بر آن دخالت ندارد .مکلف
نسبت به طبيعت عمل ولو در ضمن فرد ديگر قدرت بر امتثال دارد .در واجب تخييري متعلق واجب ،يک عنوانِ قدرِ جامع بين
خصال کفاره است .يعنی بين آزاد کردن بنده و روزه گرفتن و اطعام  60مسکين ،در عنوان جامع ولو عنوان انتزاعی يکی از اين

 .1إذا عارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل واجب أهم کما إذا کان بدنه أو ثوبه نجسا و لم يکن عنده من الماء إال بقدر أحد األمرين من رفع الحدث
أو الخبث ففی هذه الصورة يجب استعماله فی رفع الخبث و يتيمم ألن الوضوء له بدل و هو التيمم بخالف رفع الخبث مع أنه منصوص فی بعض صوره و
األولى أن يرفع الخبث أوال ثمَّ يتيمم ليتحقق کونه فاقدا للماء حال التيمم و إذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل ألنه مأمور بالتيمم و ال أمر بالوضوء أو الغسل...

امور وجود دارد .اما خصوص اطعام  60مسکين يا خصوص آزاد کردن بنده متعلق وجوب نيست لذا مزاحمتی با اداي دين
ندارد(خويی1422 ،ق ،ج.1)430 ،2
طبق بيان شهيد صدر،دو فرض مطرح است .فرض اول :ما ليس له بدل به عنوان مرجح مستقل و در عرض ساير مرجحات باشد.
فرض دوم :ماليس له بدل مرجح غيرمستقل و غير اصيل باشد.
بنا بر فرض اول ،هر خطابی لُبّاا و عقال مقيد به اين قيد است که مکلف اشتغال به ضد او که در مالک مساوي يا اهم است نداشته
باشد .همچنين اين ضد نبايد بدل داشته باشد تا آن بدل ،مالک ضد را در فرض نبودنش استيفا کند .اما اگر ضدي داراي بدل
باشد ما ليس بدل مقيد به عدم اشتغال به ضد نيست .بلکه به اطالق خود باقی میماند .وقتی مکلف ،ما ليس له بدل را امتثال
نمود ،موضوع ما له بدل از بين میرود و اين ورود من أحد الجانبين است(صدر1417 ،ق ،ج .2)83 -82 ،7به اين معنا که ما
ليس له بدل بر ما له بدل ورود دارد.
اما اينکه وجوب در هر خطاب ،مقيد به عدم اشتغال به تکليفی که مالکش با واجب مساوي يا اهم باشد ،مورد قبول نيست .يعنی
صحيح نيست ما ليس له بدل و ما له بدل مسئله را به مالک شرعيه اي که در اختيار ما نيست ،برگردانيم .پس فرض دوم متعين
می گردد .به عبارت ديگر ،ما ليس له بدل ،مرجح مستقلی نيست و در عرض ساير مرجحات قرار نمیگيرد.
طريق ديگري که شهيد صدر با دو بيان تبيين می کند ما ليس له بدل غير اصيل اين است که ما ليس له بدل به يکی ديگر از
مرجحات برمیگردد و دائما مالزم با يک مرجح ديگر است؛ علت مالزم بودن به جهت وجود خصوصيت و مالزمت با آن خصوصيت
است .لذا ماليس له بدل بر ما له بدل ترجيح پيدا میکند.
بیان اول (حساب احتماالت)
بيان اول ،حساب احتماالت است که طبق آن ،اگر بتوان اثبات نمود که مالک اهميت در ما ليس له بدل از ما له بدل قوت
بيشتري دارد ،در نتيجه ماليس له بدل بر ماله بدل ترجيح دارد(همان.3)85-84 ،
بیان دوم (قدرت شرعی و عقلی)
«ما ليس له بدل» مشروط به قدرت عقليه و «ما له بدل» مشروط به قدرت شرعيه است .در تزاحم بين دو واجب که يکی مشروط
به قدرت عقلی و ديگري مشروط به قدرت شرعی است ،واجبی که مشروط به قدرت عقليه است ترجيح دارد .يعنی ما ليس له

 .1ثمّ إنّه ينبغی التعرض لبعض مرجحات باب التزاحم ،فنقول :إنّهم ذکروا لترجيح أحد المتزاحمين على اآلخر اموراا :األوّل :کون أحدهما مما ال بدل له،
فيرجّح على ما يکون له البدل ،سواء کان البدل طولياا أو عرضياا .و األوّل کالواجب الموسع ،فاذا وقعت المزاحمة بينه و بين الواجب المضيق ،وجب ترجيح
المضيق بال لحاظ األهمية بينه و بين الموسع ،بل و لو کان الموسع بمراتب من األهمية بالنسبة إلى المضيّق ،کالصالة بالنسبة إلى جواب السالم مثلاا ،فانّه
ال شبهة فی کونها من أهم الفرائض و عمود الدين کما فی الخبر ،و مع ذلک يجب تقديم جواب السالم عليها ،لما لها من البدل الطولی باعتبار الزمان.
الثانی :أي ما کان له البدل العرضی ،کالواجب التخييري ،فاذا وقع التزاحم بينه و بين الواجب التعيينی ،وجب تقديم التعيينی عليه ،و االکتفاء بالبدل
العرضی للواجب التخييري ،کما إذا وجب على المکلف إحدى الکفارات الثالث تخييراا و کان عليه دين ،و وقع التزاحم بين أدائه و بين االطعام مثلاا ،فيجب
تقديم الدين على االطعام ،لما له من البدل العرضی و هو الصيام.
 .2أما الصيغة األولى ،فغاية ما يمکن أن يذکر فی توجيهها :أن االشتغال بالضد الواجب الّذي ال يقل أهمية و إن أخذ عدمه قيداا لبياا عاماا فی کل خطاب ـ
کما تقدم ـ و لکن المأخوذ عدمه کذلک إنما هو االشتغال بضد واجب ليس له بدل و ال يمکن استيفاء مالکه فی فرض ترک االشتغال به ،و إما الضد الواجب
الّذي يمکن استيفاء مالکه حتى مع ترک االشتغال به عن طريق اإلتيان ببدله فال ملزم عقلاا بأخذ عدمه قيداا فی الخطاب و لو کان أهم مالکاا ،بل يعقل
إطالق الخطاب بالنسبة إليه بحيث يقتضی بنفسه صرف المکلف عن ذلک الضد الواجب و توجيهه إلى ما ليس له بدل .و هذا معناه أن خطاب الواجب الّذي
ليس له بدل يکون رافعاا بامتثاله لموضوع الخطاب الّذي له بدل دون العکس و هو معنى الورود ،و به يتم الترجيح.
 .3و أما الصيغة الثانية لهذا المرجح ،و هو إرجاعه إلى مرجح آخر يتطابق معه ،فيمکن تقريرها فی إحدى محاولتين .المحاولة األولى -إن عدم البدل و إن
لم يکن بنفسه موجباا للترجيح إلّا أنه مالزم مع مرجح آخر ،بمعنى أن هناک ضابطاا عاماا يحرز به وجود ذلک الترجيح فی موارد عدم البدل دائماا ،و هو
الترجيح بقوة احتمال األهمية ،فإن ما ليس له بدل يکون احتمال أهميته مالکاا أقوى دائماا مما له بدل ،فيما إذا لم يفرض دليل من الخارج يقتضی فی
مورد خاص خالف ذلک.

بدل فقط قدرت تکوينی عقلی را الزم دارد اما در ما له بدل عالوه بر اينکه مشروط به قدرت عقليه است مشروط به قدرت شرعيه
هم هست چون بدل دارد.
قدرت عقلی آن است که عقل قدرت را به عنوان شرط در خطاب معتبر میداند يعنی عقل میگويد تکليفی که موال میکند مقيّد
است به اينکه مثال مکلّف عاجز نباشد؛ چون تکليف به عاجز قبيح است .قدرت شرعيه اين است که قدرت اوالا در لسان دليل اخذ
بشود و ثانياا دخيل در مالک هم باشد .به طور مثال آيا استطاعت در حج قدرت شرعيه است .بر اين بيان اشکاالتی وارد شده
است.
اشکال اول :دليل بدليّت اقتضا نمیکند که مبدَل منوط به قدرت شرعيه باشد(همان.1)86 ،
اشکال دوم :قدرت شرعيّه در جايی است که شرطيت قدرت در لسان دليل موال متصال بيايد .اگر متصل بود استظهار مولويت
و تأسيسيت میکنيم ولی اگر منفصل بود ،مجالی براي استظهار مولويت و تأسيسيت نيست(همان.2)87-86 ،
اشکال سوم :اگر يک جا دليل بدليّت هم متصل به دليل مبدَل باشد ،در صورتی میتوانيم بگوئيم اين قدرت ،قدرت شرعيه
است که هيچ قرينهي ديگري غير از دخل در مالک در ميان نباشد .اما اگر مولی میگويد در صورت عدم قدرت من اين را بدل
قرار دادم پس دليل بدليّت متصل به دليل مبدل براي تحديد موضوع است ،نمیتوان قدرت شرعی را استفاده کرد .به عبارت
ديگر بدليت چه متصل و چه منفصل  ،قدرت شرعيه را نمیتوان از آن استنباط نمود .بلکه قدرت شرعيه را که دخيل در مالک
است بايد از قرائن استظهار کرد(همان.3)87 ،
امام در حاشيه عروه « :ال يبعد أن يکون مطلق المحذور الشرعی -من ترک واجب أو فعل محرّم أو ترک شرط أو إيجاد مانع-
موجباا لالنتقال إلى التيمّم» .سپس «ال لما ذکره» .بلکه از رواياتی که در باب تيمم وارد شده استفاده می شود «بل الستفادة
ذلک من مجموع ما ورد فی االنتقال إليه» .لذا از نظر امام اهم بودن ما ليس له بدل را که سيد يزدي در تزاحم بين رفع خبث و
رفع حدث به آن استدالل کرده ،مورد قبول نمیباشد(امام خمينی1422 ،ق .)24٩ ،پس ما ليس له بدل با قطع نظر از اينکه از
راهی اهميتش نسبت به ما له بدل به دست آيد ،وجهی براي ترجيح ندارد .برخی از بزرگان به استناد رواياتی که در باب تيمم
وارد شده اند(کلينی1407 ،ق ،ج65-64 ،3؛ طوسی1407 ،ق ،ج ،4)185 ،1میخواهند استفاده کنند که ما ليس له بدل مقدم

 .1و هذه المحاولة غير تامة .ألن کبرى ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية و إن کانت تامة على بعض معانی القدرة الشرعية،
کما أن إطالق دليل الخطاب الّذي ليس له بدل لحال االشتغال بواجب مشروط بالقدرة الشرعية و إن کان يثبت أن مالکه فعلی فی هذا الحال ،إلّا أن کون
القدرة شرعية فيما له بدل بمقتضى دليل البدلية غير تام .و قد تقدم فی البحث اإلثباتی من المرجح السابق وجهه.
 .2و نضيف هنا اعتراضين آخرين يختصان بهذه المحاولة .االعتراض األول -أنا لو سلمنا إمکان استظهار کون القدرة شرعية إذا أخذت قيداا فی لسان الدليل،
فإنما نسلّمه فيما إذا کان التقييد بها متصلاا بدليل المبدل ،على أساس استظهار المولوية أو التأسيسية من التقييد ،بالنحو المتقدم شرحه .و أما إذا کان
التقييد فی دليل منفصل فال يبقى مالک لالستظهار المذکور .و األمر فی المقام کذلک ،فإن دليل المبدل لم يرد فيه قيد القدرة و إنما ورد ذلک فی دليل
البدل المنفصل ،فال يقتضی إلّا تضييق الحکم المبدل و تخصيصه بحال القدرة ،األمر الّذي کان ثابتاا فی نفسه بحکم العقل و المفروض أنه غير کاف إلثبات
دخل القدرة فی المالک.
 .3االعتراض الثانی -أنا لو افترضنا اتصال دليل البدلية بدليل المبدل مع ذلک ال يمکن إثبات أن القدرة فی الحکم المبدل شرعية و دخيلة فی مالکه ،ألن
التقريب الّذي على أساسه سلمنا استظهار دخل القدرة فی المالک لم يکن يتم فيما إذا کانت هنالک نکتة أخرى تستدعی ورود قيد القدرة فی لسان الدليل،
و فی المقام يمکن أن يکون أخذ قيد العجز فی دليل البدل بنکتة تحديد موضوع األمر بالبدل ،فال يتشکل ذلک الظهور السياقی فی التأسيسية إلثبات أن
القدرة إنما جاء فی لسان الدليل من جهة دخلها فی المالک.
 .4الف)الکافی (ط  -اإلسالمية) ،ج ،3ص : 64 :عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَا ِبنَا عَنْ أَحْمَدَ ْبنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ا ْبنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اهللِ ع أَکُونُ فِی
السَّفَرِ وَ تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ لَيْسَ مَعِی مَاءٌ وَ يُقَالُ إِنَّ الْمَاءَ قَرِيبٌ مِنَّا أَ فَأَطْلُبُ الْمَاءَ وَ أَ َنا فِی وَقْتٍ يَمِيناا وَ شِمَالاا قَالَ لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ وَ لَکِنْ تَيَمَّمْ فَإِ ّنِی أَخَافُ عَلَيْکَ
التَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَا ِبکَ فَتَضِلَّ فَيَأْکُلَکَ السَّبُعُ.
ب)الکافی (ط  -اإلسالمية) ،ج ،3ص : 65 :الْحُسَيْنُ ْبنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى ْبنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ ْبنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ ْبنِ سَالِمٍ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا
عَ بْدِ اهللِ ع عَنْ رَجُلٍ لَا يَکُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ الْمَاءُ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَ يَسَارِهِ غَلْوَتَيْنِ أَوْ َنحْوَ ذَلِکَ قَالَ لَا آمُرُهُ أَنْ يُغَرِّرَ ِبنَفْسِهِ فَيَعْرِضَ لَهُ لِصٌّ أَوْ سَبُعٌ.

است .بايد بررسی نمود اوالا از روايات میتوان اين قاعده را استفاده کرد که در دوران بين ما ليس له بدل و ما له بدل ،ما ليس
له بدل ترجيح دارد؟ ثانياا اگر چنين قاعدهاي را نتوانستيم از روايات استفاده کنيم آيا از روايات استفاده میشود که رفع الخبث
بر رفع الحدث مقدم است يا خير؟
آقاي حکيم :اين روايات ظهور در مالزمه بين سقوط طهارت مائيه و وجوب و مشروعيت تيمم دارد .مشروعيت تيمم متوقف بر
اين نيست  .امرواجب(رفع خبث) که مزاحم با وضو (رفع حدث) است ،حتماا اهم باشد .بلکه اگر دليل داشتيم بر مشروعيت تيمم
از طريق مالزمه  ،با سقوط طهارت مائيه ،نوبت به تيمم میرسد و الزم نيست که آن واجب مزاحم اهم باشد(حکيم1416 ،ق،
ج .1)348 ،4سبزواري از اين روايات قاعده تقديم اهم بر مهم را استخراج نموده است .سپس ثابت کرده که اهم بودن طهارت
خبثيه  ،بی اساس است .مرحوم سبزواري «:و لعلّ مقتضى الفطرة السليمة أيضا تقديم ما ال بدل له على ما له البدل عند الدوران».
ايشان از مسئلهي اهميت و قدرت عقلی و شرعی صرف نظر کرده و فطرت سليمه را موثر در تقديم ما ليس له بدل بر ما له بدل
میداند(سبزواري1413 ،ق ،ج 358 ،4و .2)35٩
از روايات قاعده تقديم ما ليس له بدل بر ما له بدل مستفاد نمی شود .با وجود ادعاي اجماع يا شهرت فتوايی در دوران امر بين
طهارت خبثيه و حدثيه ،طهارت خبثيه مقدم است.
-2-2تقدیم مشروط به قدرت عقلی بر قدرت شرعی
مشروط به قدرت عقليه بر مشروط به قدرت شرعيه مقدم می گردد .به عنوان نمونه در دوران بين طهارت خبثيه و طهارت
حدثيه ،وجوب طهارت خبثی که مشروط به قدرت عقلی است بر وجوب طهارت حدثی که مشروط به قدرت شرعی است ،مقدم
میگردد .همچنين در دوران امر بين صرف پول در اداء دين يا حج ،وجوب وفاي به دين که مشروط به قدرت عقلی است ،مقدم
بر حجة االسالم است ،که مشروط به قدرت شرعی می باشد.
مرحوم خويی در دوران امر بين حفظ نفس و وضو ،وجوب حفظ نفس را که منوط به قدرت عقلی است مقدم بر وجوب وضو که
مشروط به قدرت شرعيه می داند .علت مشروط بودن وضو به قدرت شرعی اين است که مقابل امر به وضو ،امر به تيمم وجود
دارد .امر به تيمم مقيد به فقدان ماء يعنی عدم قدرت بر وضو است .لذا چون تيمم مشروط به عدم قدرت بر وضو است نتيجهاش
اين میشود که وضو مشروط به قدرت است .قدرت شرعی دو مصداق دارد .مصداق اول ،عجزي است که اصوال عقل در آنجا
ادراکی ندارد .مصداق دوم ،قدرت تکوينی عقلی است :الف -دخيل در مالک نيست يعنی اگر شخص عاجز بود آن فعل مالکش
را دارد .ب -قدرت عقلی اگر نباشد آن فعل مالک ندارد(خويی1422 ،ق ،ج ،2ص.3)432

ج) الکافی (ط  -اإلسالمية) ،ج ،3ص :64 :أَحْمَدُ ْبنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ ْبنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ ْبنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اهللِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّکِيَّةِ
وَ لَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْزِلَ الرَّکِيَّةَ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الْأَرْضِ فَلْيَتَيَمَّمْ.
د)تهذيب األحکام (ط  -اإلسالمية) ،ج ،1ص : 185 :الْحُسَيْنُ ْبنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ ْبنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ ْبنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اهللِ ْبنِ أَبِی يَعْفُورٍ وَ عَنْبَسَةَ ْبنِ
مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اهللِ ع قَ الَ :إِذَا أَتَيْتَ الْبِئْرَ وَ أَ ْنتَ جُنُبٌ فَلَمْ تَجِدْ دَلْواا وَ لَا شَيْئاا تَغْرِفُ ِبهِ فَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِيدِ وَ لَا تَقَعْ فِی الْبِئْرِ وَ لَا
تُفْسِدْ عَلَى الْقَوْمِ مَاءَهُمْ.
 .1فإن أهميته توجب ترجيح فعليته على فعلية وجوب الوضوء أو الغسل ،فاذا سقط وجوبهما عن الفعلية ثبت مشروعية التيمم ،لما عرفت من أنه يستفاد
مما ورد فی مشروعيته عند عدم الوجدان ،أو المرض ،أو خوف البرد ،أو خوف العطش ،أو خوف اللص أو السبع على تقدير طلب الماء ،أو نحو ذلک المالزمة
بين سقوط وجوب الطهارة المائية و مشروعية التيمم...
... .2و لعلّ مقتضى الفطرة السليمة أيضا تقديم ما ال بدل له على ما له البدل عند الدوران...
 .3المرجح الثانی :کون أحد الواجبين غير مشروط بالقدرة شرعاا ،فيقدّم على واجب مشروط بها شرعاا .و المراد بالثانی ما يکون مالکه متوقفاا على القدرة،
ففی صورة العجز ليس له مالک أصلاا ،بخالف األوّل فانّ المراد به ما يکون مالکه غير متوقف على القدرة ،فهو تام المالک و لو مع العجز ،و إن کان المکلف
معذوراا فی فواته عقلاا ،کما إذا دار األمر بين حفظ النفس المحترمة من الهالک ،و بين الوضوء فانّ مالک حفظ النفس و مصلحته غير متوقف على القدرة ،و
إن کان العاجز معذوراا عقلاا ،بخالف الوضوء فانّه مشروط بالقدرة شرعاا بقرينة مقابلة األمر به لألمر بالتيمم المقيد بفقدان الماء....

آيت اهلل خوئی  :اگر مشروط به قدرت عقليه را مقدم کرديد ،موضوع مشروط به قدرت شرعيه از بين میرود و بر او ورود پيدا
میکند .در نتيجه نمیتوانيم بگوئيم مصلحت وضو تفويت شد .با تقديم مشروط به قدرت عقليه میگوئيم وضو مالک و موضوع
ندارد تا تفويت بشود .اما اگر مشروط به قدرت شرعيه انجام گردد ،موضوع يعنی مالکِ در مشروط به قدرت عقليه باقی میماند.
لذا يک راه موجب اين است که مالکی تفويت نشود ولی يک راه موجب تفويت مالک است .در دوران بين اين دو عقل میگويد
راهی را که منجر به تفويت مالک نشود ،مقدم گردد .لذا قدرت عقليه را بر مشروط به قدرت شرعيه مقدم کند(همان-432 ،
.1)433
طبق نظر محقق نائينی ،قدرت شرعيه تنها در مالک تکليف دخالت دارد .تقديم مقدور به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت
شرعيه ،مطلق است .يعنی فرقی نمیکند که وجوب مقدور به قدرت عقلی ،فعلی باشد يا مشروط به شرطی باشد که هنوز حاصل
نشده است .اعم از اينکه مشروط به قدرت شرعی اهم يا مشروط به قدرت عقلی مساوي و يا حتی اضعف از مشروط به قدرت
شرعی باشد .به عنوان نمونه هر واجبی با حج مزاحمت کرد بر حج مقدم است سواءٌ کان اهم أم لم يکن اهم .وجوب اداء دين
مشروط به قدرت عقلی است .يعنی مشروط به اين است که انسان قدرت تکوينی بر اداء دين داشته باشد .اما حج مشروط به
قدرت شرعی است  ،میگويند اداء دين مسلم مقدم است(نائينی1404 ،ق ،ج.2)322 ،1
مرحوم نائينی با سه بيان ثابت میکند در هنگام شک در تقييد به قدرت شرعی و يا عدم آن ،نمیتوان به اصالة االطالق براي
نفی قدرت شرعيه استفاده نمود.
تقریر اول :قدرت معتبر در تکاليف ،هميشه شرعی است و اگر شارع اين شرط را آورد ،با اصاله االطالق نمیتوان اشتراط قدرت
شرعيه را منع کرد.
تقریر دوم :بر فرض که بپذيريم خطاب  ،اقتضاي تقييد به قدرت شرعيه را دارد ،نمیتوان به اصاله االطالق تمسک نمود .زيرا
خطاب ذاتاا قابليت تقييد به قدرت شرعيه را دارد و شايد شارع بر همين قابليت اعتماد کرده باشد .لذا نمیتوان با اصاله االطالق،
قدرت شرعيه را منتفی کرد(همان.3)323 ،

 .1المرجح الثانی :کون أحد الواجبين غير مشروط بالقدرة شرعاا ،فيقدّم على واجب مشروط بها شرعاا .و المراد بالثانی ما يکون مالکه متوقفاا على القدرة،
ففی صورة العجز ليس له مالک أصلاا ،بخالف األوّل فانّ المراد به ما يکون مالکه غير متوقف على القدرة ،فهو تام المالک و لو مع العجز ،و إن کان المکلف
معذوراا فی فواته عقلاا ،کما إذا دار األمر بين حفظ النفس المحترمة من الهالک ،و بين الوضوء فانّ مالک حفظ النفس و مصلحته غير متوقف على القدرة ،و
إن کان العاجز معذوراا عقلاا ،بخالف الوضوء فانّه مشروط بالقدرة شرعاا بقرينة مقابلة األمر به لألمر بالتيمم المقيد بفقدان الماء .و المراد به عدم القدرة على
الوضوء ،إذ من المعلوم أنّ مجرد وجدان الماء ال يرفع التکليف بالتيمم ،و لو مع عدم القدرة على االستعمال .و بعد کون التکليف بالتيمم مشروطاا بعدم
القدرة على الوضوء يکون التکليف بالوضوء مشروطاا بالقدرة ال محالة ،ألنّ التقسيم قاطع للشرکة کما ذکرناه سابقاا ،فيجب تقديم حفظ النفس و ينتقل من
الوضوء إلى التيمم ،ألنّه مع تقديمه ال تفوت عن المکلف مصلحة أصلاا ،فان مصلحة حفظ النفس محفوظة باالمتثال ،و مع صرف القدرة فيه ينتفی التکليف
بالوضوء بانتفاء موضوعه و هو القدرة ،فليس له مالک ليفوت ،بخالف تقديم الوضوء ،فانّه يوجب تفويت مصلحة حفظ النفس ،لعدم کونها مشروطة بالقدرة
على الفرض.
 .2األمر الثّانی :من المرجّحات ،ترجيح ما ال يکون مشروطا بالقدرة الشّرعيّة على ما يکون مشروطا بها ،و المراد من القدرة الشّرعيّة هی ما إذا أخذت فی
لسان الدّليل ،کما فی الحجّ و أمثاله ممّا قيّد المتعلّق بالقدرة فی نفس الخطاب .و السّر فی ترجيح ما ال يکون مشروطا بالقدرة الشّرعيّة على ما يکون مشروطا
بها ،هو انّ الغير المشروط بها يصلح ألنّ يکون تعجيزا مولويّا عن المشروط بها ،حيث انّ وجوبه لم يکن مشروطا بشرط سوى القدرة العقليّة ،و المفروض انّها
حاصلة فال ما نع من وجوبه ،و مع وجوبه يخرج ما کان مشروطا بالقدرة الشّرعيّة عن تحت سلطانه و قدرته شرعا ،للزوم صرف قدرته فی ذلک ،فإذا لم يکن
قادرا شرعا لم يجب ،النتفاء شرط وجوبه ،و هو القدرة.
 .3امّا أوّال :فلما عرفت من ان کلّ خطاب بنفسه يقتضى القدرة على متعلّقه ،ألنّ حقيقة الخطاب ليس إلّا ترجيح أحد طرفی المقدور ،فاعتبار القدرة على
المتعلّق و تقييده بها انّما يکون من مقتضيات نفس الخطاب ،بناء على ما هو الحقّ عندنا من انّ المدرک فی اعتبار القدرة انّما هو اقتضاء الخطاب ذلک ،ال
مجرّد حکم العقل بقبح تکليف العاجز .و عليه بنينا ف ساد مقالة المحقّق الکرکی من صحّة إتيان الفرد الواجب الموسّع المزاحم للمضيق امتثاال لألمر بالطّبيعة
المنطبقة عليه قهرا فيجزي عقال .و مع اقتضاء کلّ امر القدرة على متعلّقه کيف يصح التّمسک بإطالق األمر على عدم تقييد المتعلّق بالقدرة ،حتى يقال :انّ

تقریر سوم :يکی از مقدمات حکمت اين است که اگر مولی ارادهي قيد کرده باشد و نياورد ،مکلف ،اغراء به جهل میشود و
نقض غرض موال الزم می آيد .در صورت تمسک به اصالهاالطالق ،اين مقدمه منتفی میشود.
فايده اصالةاالطالق در اينجا فقط کشف مالک است.
سپس آيت اهلل نائينی از تقرير سوم چنين جواب می دهد .اوال معلوم نيست متکلم در مقام بيان باشد .ثانيا لزوم نقض غرض و
وقوع مکلف در خالف به عنوان يک مقدمه از مقدمات حکمت جريان ندارد ،پس اطالقی وجود ندارد  .بر مبناي مشهور که قدرت
از راه عقل استفاده میشود ،در بروز شک آيا شارع قدرت عقلی را دخيل در مالک میداند يا نه؟ اصالة االطالق جاري میگردد.
بر خالف نظر نائينی که شرطيتِ قدرت از خطاب استفاده میشود و اقتضاي خودِ طلب ،تقييد متعلق به قدرت است .در نتيجه
تکليف مشروط به قدرت شرعيه است و مجراي اصاله االطالق منتفی است.
-3-2تقدم اهم بر مهم
در تزاحم دو واجب يا يک واجب و يک حرام اهم بر مهم رجحان پيدا میکند .بنا بر نظر آقاي خوئی اين مرجح نياز به دليل
ندارد و از موارد قياس ،محسوب میشود .عقل به خوبی ادراک میکند که در متزاحمينی که يکی اهم از ديگري است ،اهم بر
مهم مقدم میشود .به عنوان نمونه در دوران امر بين نجات مال و جان مولی يا مال و فرزند ،عقل جان مولی و فرزند را اهم
میداند(خويی1422 ،ق ،ج.1)435 ،2
مرحوم نائينی در اين بحث دو پيش فرض دارد .اوال پذيرش مشروط به قدرت شرعيه و ثانيا تقدم قدرت عقلی بر قدرت شرعی
در دوران بين مشروط به قدرت عقلی و شرعی است ولو مشروط به قدرت شرعی اهم باشد .عقل خطاب شرعی حفظ قدرت و
عدم تصرف قدرت در مهم را کشف میکند که اگر امر بين واجب مهم و اهم دائر است ولو اهم در آينده محقق شود قدرتت را
براي اهم حفظ کن .بيان استدالل مرحوم نائينی اين است که مهم ،مقدور به قدرت شرعی و اهم ،مقدور به قدرت عقلی است.
يعنی روح مرجح سوم به مرجح دوم برمیگردد .به اين بيان که عقل ،خطابِ لزومِ صَرفِ قدرت در اهم را درک میکند  .آنجاکه
شارع میگويد احفظ قدرتک و ال تصرف قدرتک فی المهم .پس ما براي مهم قدرت شرعی نداريم و بايد اهم را که مشروط به
قدرت عقليه است امتثال کنيم(نائينی1404 ،ق ،ج.2)333-334 ،1
براي ترجيح اهم بر مهم دو بيان وجود دارد:
بیان اول :بيان محقق نائينی :در تزاحم بين اهم و مهم ،اطالق اهم حتی در فرض اشتغال به مهم باقی است اما اطالق مهم در
فرض اشتغال به اهم باقی نيست.
بیان دوم :بيان معروف و از جمله مرحوم خويی :بدون توجه به اطالق خطاب ،میگوئيم در تزاحم بين اهم و مهم عقل اهم را
بر مهم ترجيح میدهد .چون در انجام مهم تفويت مقداري از مالک اهم رخ داده است.
فرق بين اين دو راه اين است که می بايست در راه دوم حين اشتغال به مهم ،خطاب اهم فعلی باشد .يعنی مالک هر دو فعليت
داشته باشد .اگر مالک اهم و مهم در عرض يکديگر فعليت داشته باشد ،اين مالکها قابليت کسر و انکسار دارند .يعنی انجام

القدرة المعت برة فيه عقليّة ال شرعيّة ،فيقدّم على ما قيّد بالقدرة الشّرعيّة عند المزاحمة ،بل نتيجة اقتضاء الخطاب القدرة على متعلّقة هو انّ القدرة فی جميع
التّکاليف تکون شرعيّة ،و ليس لنا ما يکون القدرة المعتبرة فيه عقليّة محضة ليترتّب عليها ما يترتّب.
 .1المرجح الثالث :کون أحد المتزاحمين أهم من اآلخر ،فيجب تقديم األهم على المهم بحکم العقل .و هذا المرجح من القضايا التی قياساتها معها ،فانّ
تقديم المهم يوجب تفويت المقدار الزائد من المصلحة ،بخالف تقديم األهم .و من األمثلة الواضحة دوران األمر بين إنقاذ ابن المولى و ما له ،فانّ العقل
مستقل بتقديم األوّل .و أوضح منه دوران األمر بين إنقاذ نفس المولى و ما له .و بالجملة :ال يحتاج الترجيح بهذا المرجح إلى مئونة االستدالل و البيان.
 .2و امّا المتزاحمان المشروطان بالقدرة العقلية :فان کان أحدهما أهمّ قدّم على اآلخر ،سواء تقدّم زمان امتثاله أو خطابه أو تأخّر ،للزوم حفظ القدرة له
فيکون خطابه أو خطاب (احفظ قدرتک) معجزا مولويا عن المهمّ.

يکی سبب تفويت ديگري است .اما راه اول نياز به اين ندارد .در راه اول میگوئيم اطالق اهم در فرض اشتغال به مهم موجود
است اما وقتی اشتغال به اهم پيدا کرديد ديگر اطالقی براي مهم نيست(صدر1417 ،ق ،ج.)88 - 87 ،7
طبق نظر نائينی خطاب اهم معجز مولوي از خطاب مهم است .به اين معنا که در مقام جعل با هم تنافی دارند .يعنی هم اهم و
هم مهم در مقام جعل اطالق دارند و بعد مشکل اطالق در مقام جعل را از راه تقييد حل میکنند و میگويند اطالق اهم در
فرض اشتغال به مهم باقی است اما اطالق مهم در فرض اشتغال به اهم باقی نيست.
-4-2اسبقیت زمانی
اگر دو واجب با يکديگر تزاحم کنند و زمان امتثال يکی مقدم بر ديگري باشد ،واجبی که اسبق امتثاالا است ،بر واجبی که زمان
امتثالش موخر است ترجيح دارد.
به عنوان نمونه کسی ابتدا روزهي روز پنجشنبه و سپس روزهي روز جمعه را نذر کند و سپس بفهمد که قدرت بر يکی از اين
دو دارد .در اين صورت دو واجب بر عهدهي اين فرد است که زمان يک واجب ،مقدم بر ديگري است .در ترجيح يا عدم ترجيح
به صرف تقديم زمان امتثال يک واجب بر زمان امتثال ديگري ،سه احتمال بدوي به ميدان میآيد :الف :تخيير .چون قدرت بر
امتثال يکی را دارد مخير است .در نتيجه ترجيحی ايجاد نمیکند .ب :ترجيح اسبق زماناا در امتثال .ج :ابتدا اهم را مقدم می
کنيم و اگر بحث اهميت مطرح نبود نوبت به تخيير برسد .مثال چون روزهي روز جمعه ثواب بيشتري نسبت به روزهي روز پنج
شنبه دارد لذا اهميت دارد پس بايد مقدم شود .اگر چنين اهميتی در کار نبود نوبت به تخيير بين جمعه و پنج شنبه میرسد.
دوران امر بين اينکه نماز ظهر را ايستاده و نماز عصر را نشسته بخواند يا نماز ظهر را نشسته و نماز عصر را ايستاده بخواند و نيز
دوران امر بين اينکه در رکعت اولی بايستد و بقيه نماز را نشسته بخواند يا رکعت اولی را نشسته و رکعت دوم را ايستاده بخواند،
بحث اين مرجح مطرح است.
محقق نائينی در بحث مرجحات ابتدا سه مرجح را ذکر میکند و میگويد مادامی که اين سه مرجح در ميدان باشد ،نه نوبت به
مسئلهي اهم و مهم و نه نوبت به مسئلهي اسبق زماناا میرسد .لذا فرض بحث در دو واجب متزاحمی است که هر دو مشروط به
قدرت شرعيه يا هر دو مشروط به قدرت عقليهباشند و بحث را در دو مقام ادامه میدهند.
مقام اول :دو واجب مشروط به قدرت شرعی باشند
به عنوان نمونه در صورتی که مکلّف ابتدا روزهي روز پنجشنبه و سپس روزهي روز جمعه را نذر کرده است ،قدرت موجود در
منذور ،قدرت شرعی است .يعنی مکلّف با نذر ،فعل مقدور را متعلق نذر قرار میدهد که به منزلهي قدرت اخذ شده در لسان
شارع است .پس اين دو واجبی که هر دو مشروط به قدرت شرعيهاند ،با اين فرض که قدرت بر امتثال هر دو را ندارد ،با هم
تزاحم میکنند .به اعتقاد محقق نائينی ،اصالا بحث اهم و مهم مطرح نمیشود .چون ترجيح به اهم و مهم در جايی است که هر
دو داراي مالک باشند .در حاليکه در ما نحن فيه تنها يکی مالک دارد .چرا که وقتی علم دارد به اينکه فقط قدرت بر يکی از
دو را دارد ،به اين معناست که يکی از اينها مقدور و داراي مالک و ديگري مقدور نيست و مالک ندارد .لذا مسئلهي اهم و مهم،
در کار نيست .اگر احدهما اسبق زماناا در امتثال است بايد آن را ترجيح بدهيم و اگر از نظر زمانِ امتثال تقديم و تأخيري بينشان
نيست ،نوبت به تخيير میرسد(نائينی1404 ،ق ،ج.1)32٩ ،1

 .1و تفصيل ذلک :هو انّه لو تزاحم الواجبان المتساويان من جهة المرجّحات الثّالثة المتقدّمة ،فامّا ان يکون الواجبان کلّ منهما مشروطا بالقدرة الشّرعية،
و امّا ان يکون کلّ منهما مشروطا بالقدرة العقلية .فان کان األوّل ،فال يخلو امّا ان يتقدّم زمان امتثال أحدهما أو ال يتقدّم ،فان تقدّم زمان امتثال أحدهما
فهو المتقدّم ،و فی مثل هذا ال يالحظ أهمية المتأخّر و عدم أهميته ،ألنّ المفروض انّه ليس هناک إال مالک واحد ،حيث انّه ال يمکنه الجمع بينهما ،و
کانت القدرة فی کلّ منهما معتبرة فی المالک ،و مع عدم القدرة على کلّ منهما ال يتحقّق المالک فی کلّ منهما ،بل ليس هناک إال مالک واحد ،فال موقع

مرحوم نايئنی اسبق خطاباا را بين دو واجب مشروط به قدرت شرعی که زمان امتثالشان يکسان است ،به اسبق امتثاالا ملحق
میکند .مگر اينکه خطاب سابق خصوصيتی داشته باشد که در اثر آن خصوصيت امتثال خطاب الحق تَعَين پيدا کند .مثالا اگر
کسی قبل از اينکه ماه هاي حج بيايد ،زيارت امام حسين (ع) را در روز عرفه نذر کند .چنان چه در ماه هاي حج استطاعت
برايش حاصل شود ،حج متعين و نذرش باطل است.
مقام دوم :دو واجب مشروط به قدرت عقلی باشند.
بنا بر نظر مرحوم نائينی اگر متزاحمين ،هر دو مقدور به قدرت عقليه و فاقد بدل باشند ،مثل اکثر واجبات مانند نماز ،روزه ،جهاد
و ...که قدرت در اينها را عقل شرط قرار داده است ،اولين مرجح ،مسئله اهم و مهم است .فرق نمیکند زمان امتثال و خطاب
اهم مقدم باشد يا نباشد .در مرحلهي بعد اگر يکی از آن دو اهم نبود ،نوبت به اسبق امتثاالا میرسد(همان.1)333 ،
مرحوم خوئی در مصباح االصول تفصيلی را بين دو واجب مشروط به قدرت عقلی و دو واجب مشروط به قدرت شرعی ،مطرح
نکرده است .به اعتقاد وي  ،در تزاحم بين دو واجب که زمان امتثال يکی مقدم بر ديگري است ،مقدم مطلقا ترجيح دارد مگر
آنکه واجب مؤخر اهم باشد(خويی1422 ،ق ،ج.)435 ،2
شهيد صدر خطابِ واجبی را که امتثالش اسبق است ،قبل از آنکه واجب متأخر خطابش فعلی گردد ،فعلی میداند .لذا مکلف
حق ندارد خطاب اسبق فعلی را ،ترک کند .با امتثال خطاب اسبق ،موضوعی براي فعليتِ خطابِ متأخر باقی نمیماند .لذا ايشان
اسبق بودن را چه در مقدور به قدرت عقليه و چه در مقدور به قدرت شرعيه ،مرجح نمیداند(صدر1417 ،ق ،ج.2)102 - 101 ،7
-3جمع بندی
اگر يکی از دو حکم متزاحم نسبت به ديگري ترجيح داشته باشد ،عقل حکم به ترجيح آن میدهد وگرنه حکم عقل ،تخيير در
انجام يکی از آن دو است .اصوليون ،مرجحاتی براي بيان مالک رجحان بيان کردهاند.
اولين مرجح از مرجحات باب تزاحم ،تقديم «ما ليس له بدل» ،بر «ما له البدل» است .طبق ظاهر کلمات اکثر اصوليون از جمله
سيد يزدي ،اين مرجح هم در بدل طولی از قبيل دوران امر بين رفع حدث و خبث با مقدار محدود آب که فقط براي يکی از آن
دو کافی است يا واجب موسع و مضيق و هم در بدل عرضی مثل واجب تعيينی اداء دين و واجب تخييري اطعام  60مسکين که
صوم ،بدل عرضی آن است ،کاربرد دارد.
بنا بر نظر مرحوم خوئی بدل طولی و بدل عرضی از بحث تزاحم خارج است .ما ليس له بدل بر ما له بدل نه از باب تزاحم و
ترجيح احد المتزاحمين علی اآلخر بلکه به حکم عقل مقدّم میگردد .طبق بيان شهيد صدر ،دو فرض لحاظ يا عدم لحاظ مرجح
ما ليس له بدل به عنوان مرجح مستقل و در عرض ساير مرجحات مطرح است.
بنا بر فرض استقالل اين مرجح ،هر خطابی لُبّاا و عقالا مقيد به عدم اشتغال مکلف به ضدي که در مالک مساوي يا اهم است ،می
باشد .همچنين اين ضد نبايد بدل داشته باشد .وقتی مکلف ،ما ليس له بدل را امتثال نمود ،ما ليس له بدل بر ما له بدل ورود
دارد .چون موضوع ما له بدل از بين میرود .اما اينکه وجوب در هر خطاب ،مقيد به عدم اشتغال به تکليفی که مالکش با واجب

لمالحظة األهمية و المهمية ،فانّ لحاظ ذلک يستدعى ثبوت مالکين ،فال محيص من ترجيح المتقدّم زمان امتثاله ،لقدرته عليه فعال و عدم ما يوجب سلب
قدرته عنه شرعا.
 .1و امّا المتزاحمان المشروطان بالقدرة العقلية  :فان کان أحدهما أهمّ قدّم على اآلخر ،سواء تقدّم زمان امتثاله أو خطابه أو تأخّر ،للزوم حفظ القدرة له
فيکون خطابه أو خطاب (احفظ قدرتک) معجزا مولويا عن المهمّ .و امّا ان لم يکن فی البين أهمية و مهمية فالسّابق امتثاله هو المقدّم ،و ال تصل النّوبة إلى
التّخيير.
 .2ترجيح األسبق زماناا :إذا کان أحد الواجبين المتزاحمين أسبق زماناا من اآلخر ،فقد ذکروا لزوم تقديم األسبق زماناا و ترجيحه على المتأخر زماناا .و ذلک
باعتبار :أن األسبق يصير خطابه فعلياا قبل فعلية مزاحمه فيکون ترکه غير معذور فيه بخالف ما إذا امتثل األسبق فإنه ال يبقى معه مجال لفعلية الخطاب
المتأخر ،حيث ترتفع القدرة عليه .و الصحيح ،عدم مرجحية األسبقيه.

مساوي يا اهم باشد ،مورد قبول نيست .پس فرض دوم متعين می گردد و ما ليس له بدل ،مرجح مستقلی نيست .شهيد صدر با
دو بيان حساب احتماالت و قدرت شرعی و عقلی ،تبيين می کند که ما ليس له بدل غير اصيل و راجع به ديگر مرجحات است.
امام خمينی ،اهم بودن ما ليس له بدل را که سيد يزدي در تزاحم بين رفع خبث و رفع حدث به آن استدالل کرده ،قبول ندارد.
برخی از بزرگان از جمله مرحوم سبزواري ،به استناد رواياتی که در باب تيمم وارد شده اند ،میخواهند قاعده تقديم اهم بر مهم
را استخراج نمايند که آقاي حکيم آن را رد میکند.
دومين مرجح ،تقديم مشروط به قدرت عقليه بر مشروط به قدرت شرعيه است .به عنوان نمونه در دوران بين طهارت خبثيه و
طهارت حدثيه ،وجوب طهارت خبثی که مشروط به قدرت عقلی است بر وجوب طهارت حدثی که مشروط به قدرت شرعی است،
مقدم میگردد .همچنين در دوران امر بين صرف پول در اداء دين يا حج ،وجوب وفاي به دين که مشروط به قدرت عقلی است،
مقدم بر حجة االسالم است ،که مشروط به قدرت شرعی می باشد .مرحوم نائينی با سه بيان ثابت میکند در هنگام شک در
تقييد به قدرت شرعی و يا عدم آن ،نمیتوان به اصالت اطالق براي نفی قدرت شرعيه استفاده نمود .لذا فايده اصالت اطالق فقط
کشف مالک است.
سومين مرجح ،تقدم اهم بر مهم است .مطابق نظر مرحوم خوئی اين مرجح نياز به دليل ندارد و از مواردي که قياساتها معها،
محسوب میشود .براي ترجيح اهم بر مهم دو بيان وجود دارد .طبق بيان مرحوم محقق نائينی ،در تزاحم بين اهم و مهم ،اطالق
اهم حتی در فرض اشتغال به مهم باقی است اما اطالق مهم در فرض اشتغال به اهم باقی نيست .طبق بيان مشهور و از جمله
مرحوم خويی ،بدون توجه به اطالق خطاب ،میگوئيم در تزاحم بين اهم و مهم عقل اهم را بر مهم ترجيح میدهد .چون در
انجام مهم تفويت مقداري از مالک اهم رخ داده است.
چهارمين مرجح ،اسبقيت زمانی است .در ترجيح يا عدم ترجيح به صرف تقديم زمان امتثال يک واجب بر زمان امتثال ديگري،
سه احتمال بدوي به ميدان میآيد :الف :تخيير ،ب :ترجيح اسبق زماناا در امتثال ج :تقديم اهم و در مرحله بعد تخيير .بنا بر
نظر محقق نائينی ،از آنجا که فرض ترجيح با اسبقيت زمانی ،در دو واجب متزاحمی است که هر دو مشروط به قدرت شرعيه يا
هر دو مشروط به قدرت عقليهباشند ،بحث در دو مقام مطرح میشود .در مقام اول که دو واجب مشروط به قدرت شرعی باشند،
اصالا بحث اهم و مهم مطرح نمیشود .چون با علم به اينکه فقط قدرت بر يکی از دو واجب را دارد ،فقط يکی از اينها مقدور و
داراي مالک دارد .اگر احدهما اسبق زماناا در امتثال است بايد آن را ترجيح بدهيم و اگر از نظر زمانِ امتثال تقديم و تأخيري
بينشان نيست ،نوبت به تخيير میرسد .در مقام دوم که دو واجب مشروط به قدرت عقلی باشند و فاقد بدل باشند ،اولين مرجح،
مسئله اهم و مهم است .در مرحلهي بعد اگر يکی از آن دو اهم نبود ،نوبت به اسبق امتثاالا میرسد .مرحوم خوئی در مصباح
االصول تفصيلی را بين دو واجب مشروط به قدرت عقلی و دو واجب مشروط به قدرت شرعی ،مطرح نکرده است .به اعتقاد
ايشان ،در تزاحم بين دو واجب که زمان امتثال يکی مقدم بر ديگري است ،مقدم مطلقا ترجيح دارد مگر آنکه واجب مؤخر اهم
باشد .شهيد صدر اسبق بودن را چه در مقدور به قدرت عقليه و چه در مقدور به قدرت شرعيه ،مرجح نمیداند.
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Abstract:
When two legal codes are not conflicting at regulation stage but a conflict arises between them
at law enforcement step, it is inferred as conflict of interest. The fundamentalists (Usulis in
Arabic) refer to conflict of interest as a kind of inconsistency. In their opinion, inconsistency
of two codes due to impossibility of integrating them is called conflict of interest. The solution
to the problem is assessing to see if one of the two codes is preferred to the other and it is
rationally the preferred choice. Otherwise, it is rationally reasonably to choose one of the two
arbitrarily. In order to express the tenets of preference, the fundamentalists refer to certain rules
such as iteration, conditional precedence of rational strength to religious strength, degree of
significance and chronological precedence which will be addressed in a descriptive-analytical
manner through library review. The results suggest that there is no consensus among
fundamentalists on extent of such preferences.
Keywords: Suggested Conflict of Interest, Iteration, Precedence of Rational Strength to
Religious Strength, Degree of Significance, and Chronological Precedence.

