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مبانی قرآنی قاعده فقهی اهم و مهم و کاربرد آن در تزاحم حقوق زوجین

علی احمد ناصح

1

جواد جمشیدی حسنآبادی

2

چکیده

مقاله حاضر تحت عنوان منابع استخراج قاعده «اهمّ و مهمّ» از قررآن کرریم برا هردف تبیرین و
تشریح مبانی قرآنی قاعده «لزوم تقدیم اهمّ بر مهمّ» ،از دیدگاه قرآن کریم ،عقل و شررع ،قلمررو و
مقدار داللت قاعده ،مصادیق و کاربرد قاعده مذکور در تزاحم حقوق زوجین و موارد تطبیرق آن در
فتاوای مراجع است؛ بدین نحو که حکم اهم بر مهم هنگام تزاحم حقوق زوجین ،مقردم مریشرود.
مبنای کار نگارندگان در این پژوهش بر آن است ترا برا اسرتفاده از روش توصریفی -تحلیلری و برا
استعانت از قرآن کریم و استناد به منابع معتبر ،به بررسی این قاعده و کاربرد آن در ترزاحم حقروق
زوجین پرداخته است .با وجود اهمیت این موضوع و کاربرد نسبتاً زیاد آن در ترزاحمهرای حقروق
زوجین ،تاکنون تحقیق مستقلی پیرامون مبانی قرآنی قاعده فقهی اهم و مهم و کاربرد آن در ترزاحم
های حقوق زوجین صورت نگرفته است؛ لذا در این مقاله سعی شده است بره ایرن مهرم پرداختره
شود و از رهیافت این پژوهش به موارد کاربردی این قاعده فقهی -قرآنری در ترزاحمهرای حقروق
زوجین پرداخته و بهصورت کاربردی و مصرداقی ،در سره مرورد ترزاحم مردیریت و سرپرسرتی و
قوامیت زوج و حریم ارتباطی زوجه ،حق منع خروج زوجه از خانه از سروی زوج و ترزاحم برین
حق تمکین زوج و حریم جسمانی زوجه مورد بررسی قرار گرفت.
کلیدواژهها :قاعده «اهمّ و مهمّ» ،حقوق زوجین ،مصلحت ،تعارض ،تزاحم احکام.

 .1استاد تمام گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم؛ aliahmadnaseh@yahoo.com
 .2دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه قم؛ (نویسنده مسئول) javadjamshidi66@yahoo.com

دوفصلنامه پژوهش های فقهی و سبک زندگی خانواده اسالمی /دوره  ،1شماره  /1بهار و تابستان 9 | 1011
مقدمه

قاعده «اهم و مهم» قاعدهای فقهی-قرآنی است کره فقیره و در مرواردی مکلرف برر اسراس آن
استنباط کرده یا استنباط خود را محک میزند .این موضوع کموبیش در کتابهای قواعد فقهری برا
عنوان قاعده «تقدم اهم بر مهم» مطررحشرده اسرت؛ بنرابراین برا امعران نظرر بره اهمیرت مسرئله و
مطرحشدن آن در نظام اسالمی ،این موضوع در این مقاله ،مورد بررسی قرارگرفته ،به همرراه ارائره
مدارک مربوطه و در حد امکان ،ابعاد آن در تزاحمهای حقوق زوجین توضیح دادهشده است.
ازآنجاییکه برای گره گشایی از زندگی مردم ،باید از قواعد کلی نشأت گرفته از کتاب و سرنت
و عقل و اجماع ،قوانین جزئی را استخراج و به کار بست ،در این راستا این مقاله به بررسی مبرانی
قرآنی قاعده اهم و مهم و کاربرد آن در تزاحم های حقوق زوجین اختصاص داده شده است تا هم
نیازهای جامعه برطرف گردد و هم فقه در عرصه زندگی ،حضور چشمگیر و فعال داشته باشرد .در
این زمینه کمتر مقالهای با عنوان بررسی قاعده اهم و مهم در تزاحمهای حقوق زوجرین بره رشرته
تحریر درآمده است ،البته مقاالتی با عناوین شاخصهای تقدیم اهم بر مهم در تزاحمهای اخالقری
و مقاله قاعده اهم و مهم و کارکردهای حقوقی آن نوشتهشده است؛ اما نوشرتاری برا عنروان مبرانی
قرآنی قاعده فقهی اهم و مهم و کاربرد آن در تزاحم حقوق زوجین نگاشته نشده ،لذا در این مقالره
به این مهم پرداخته شده است.
مسئله تعارض و تزاحم ،عالوه بر اخالق کراربردی در علرومی همچرون اصرول فقره ،حقروق،
روانشناسی ،جامعهشناسی و مدیریت مطرح میشود ،هریک از منظری متفاوت به آن نگریسرتهانرد
(شریفی .)93 :1931 ،ازآنجاکه انسان در زندگی اجتماعی در زمینههای مختلف مثل هنرر ،اقتصراد،
سیاست و ...با تزاحمات اخالقی روبهرو است و از سویی بایست بر اساس آگاهی و انتخاب خرود
در زندگی روزمره فعالیت کند دچار دوگانگی و تعارض می گردد .مرثالً ،اسرتفاده از مرواد مخردر،
برای کاهش یا تسکین درد ،دروغ مصلحت آمیز ،تولید واکسنی که عالوه برر نجرات جران برخری،
موجب مرگ برخی دیگر از بیماران میگردد و ...نمونههایی ازاینگونره اعمرالانرد کره دارای آثرار
دوگانهاند (همان)99 :؛ یعنی انسان در هرکدام از اینها ،گاهی الزم است برر اسراس نظرام ارزشری
خودش ،در مقام داوری و قضاوت برآید و یا گاهی در مقام تعیین و تشخیص تکلیرف اخالقری و
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عمل به وظیفه ،دچار تزاحم اخالقی میشود ،بهگونهای که وظیفه و تکلیف فررد روشرن و شرفاف
نیست .حاصل اینکه ،در این گونه موارد ،موضوع یا رفتار چندوجهی و چندضلعی است و مشرمول
عناوین متعدد اخالقی میگردد .حل تزاحمات اخالقی طی چند مرحله انجرام مریگیررد :در مرتبره
ترجیحِ یکی از طرفین ،مهمترین قاعدهی عقلی که می توان از آن استمداد جسرت ،قاعردهی عقلری
«تقدیم اهمّ بر مهم» است .بدین منظور از البهالی متون دینی و سیره عقال ،شاخصهایی را میتوان
به دست آورد که در برخورد با تزاحمهای اخالقی ،میتواند برای انسان مؤثر واقع شود.
اصل یا قاعده اهم و مهم ،یکی از اصول و قواعد عقلی است و اگر در منرابع نقلری نیرز بره آن
تصریح یا اشارهشده ،جنبه ارشادی دارد نه تعبدی و مولوی .این قاعده عقلی یکی از اصول کلیردی
در فقه اسالمی و ابزاری کارآمد در دست مجتهدین است .قاعده اهم و مهم مربوط به موارد تزاحم
مالکات احکام در مقام عمل به آنهاست؛ یعنی مکلف نمیتواند به دو حکرم شررعی اهرم و مهرم
عمل کند و تنها بر انجام یکی از آن دو قادر است .در این جا بایرد بره اهرم عمرل کنرد و مهرم را
فروبگذارد (مطهری ،1931 ،ج  21 :1و )193؛ بنابراین قاعده اهم و مهم یا قانون اهمیت ،به معنای
تقدم حکم مهم تر در جایی است که بین دو حکم (مهم و مهرمترر) ترزاحم وجرود دارد؛ بنرابراین،
هرگاه بین دو واجب تزاحم باشد ،در مقام رفع تزاحم ،درصورتیکه یکی اهمیرت بیشرتری داشرته
باشد ،مقدم میگردد و در صورت تساوی ،مکلف در امتثال هرر یرک از آن دو مخیرر اسرت .ایرن
راهحل را ،قاعده تقدم اهم بر مهم میگویند (محمردی 992 :1961؛ مکرارم شریرازی ،بریترا ،ج :1
415؛ فاضررل لنکرانرری ،1915 ،ج )235-234 :6؛ مطهررری ،1961 ،ج 45 :23؛ مطهررری 1931 ،ش،
دفتر دوم22 - 13 :؛ فیض االسالم ،1939،خطبه .)233
قاعده «اهم و مهم» در مذاهب پنجگانه فقهی مورد استناد واقرع مریشرود و اسراس آن ،ادلره و
مبانیای است که برای حجیت این قاعده ذکر کردهاند .همه مذاهب خمسره ،در اصرل وجرود ایرن
قاعده و لزوم برگزیدن اهم هنگام تزاحم احکام در عمل مشترکاند ،لیکن ادله و مبانی شرعی آنها
متفاوت است؛ در کتاب و سنت مشترکاند و در ادله دیگر چون اجماع ،عقرل ،قیراس ،استحسران،
مصالح مرسله و سد ذرایع اختالف دارند (خادمی.)95 :1936 ،
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تبیین و تشریح قاعده اهم و مهم
قبل از تبیین و تشریح این قاعده نیاز است تا چند مفهوم کلی در این رابطره تعریرف و توضریح داده
شود:
الف) مفاهیم
قاعده فقهی :در تعریف اصطالحی قاعده فقهی چنین گفتهشده است« :قاعده امرری (حکمری)
است کلی (فرعی الهی) که در هنگام شناسایی احکام جزئیات از آن ،بر تمامی جزئیات خود منطبق
باشد» (تهانوی 1336،ق ،ج .)1136 -1133 :2
تزاحم :تزاحم لفظی عربی از مادهی زحمت است و از ریشه «ز ح م» گرفتهشرده کره برخری از
ارباب لغت آن را چنین معنی کردهاند« :تراکم و ازدحام افراد یا اشیاء در مکانی خاص به نحوی که
موجب تنگی جا شود» (فراهیدی ،بیتا ،ج 166 :9؛ بستانی54 :1933 ،؛ جبرران ،1913 ،ج 332 :1؛
ابن منظور 1515،ق ،ج  .)262 :12از نظر اصطالحی نیز تزاحم چنین تعریفشده است« :هرگراه دو
حکم چنان جعلشده باشند که از نظر قانونگذار هر دو مطلوب باشرند؛ ولری در عمرل و در مقرام
امتثال و اجرا ،تصادفاً با هم جمع شوند بهنحویکه امتثال هر دوی آنها با هم در زمان واحد ،برای
مکلف امکان نداشته باشد و تنها بتواند یکی از آنها را انجام دهرد ،ترزاحم برین دو حکرم رخداده
است»(مظفر 1525 ،ق213:؛ مختاری مازندرانی ،1933،ج .)31 :1
تعارض :در لغت از عرض به معنای اظهار و ابراز است و در اصطالح ،تنافی و تمانع دو دلیرل
به خاطر مدلول و معانی آن دو (انصاری ،1933 ،ج  .)11 :5البته بهگونهای که یقین به صدق یکری
و کذب دیگری برای ما حاصل شود.
یکی از نکات مهم در بحث از تعارض ،تفاوت آن با تزاحم است« .تعارض» در مروردی اسرت
که در هنگام تشریع و قانون گذاری تنافی و تمانع داشته باشند؛ اما «تزاحم» مربوط به جرایی اسرت
که در مقام اجرا و امتثال ،جمع بین آن دو ممکن نباشد ،با وجود اینکه در هنگام قرانونگرذاری برا
یکدیگر هیچگونه تنافی نداشتهاند؛ ازاین رو ،تعارض مربوط به ادله است؛ ولری ترزاحم مربروط بره
امتثال است (گروهی از نویسندگان.)299 :1931 ،
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مصلحت :از ریشه (ص ل ح) گرفتهشرده اسرت .برخری از صراحبان لغرت آن را چنرین معنرا
کردهاند« :آنچه که باعث صالح و مصلحت است ،کارهای خیر و سودمند که شخص برای خود یرا
بستگانش انجام دهد» (بسرتانی193 :1933 ،؛ ابرن منظرور 1515 ،ق ،ج 915 :3؛ راغرب اصرفهانی،
 1535ق)939 :؛ بنابراین می توان مصرلحت را آن چیرزی دانسرت کره موجرب اعتردال مریشرود؛
ازاین رو ،برخی این واژه را از حیث وزن و معنی ،مساوی واژه منفعت دانستهاند (لنگرودی:1912 ،
.)141
اهمّ و مهمّ :در اصطالح به معنای تقدم حکم مهمتر در جایی است که برین دو حکرم (مهرم و
مهمتر) در مقام عمل تزاحم وجود دارد؛ بنابراین هرگاه بین دو واجب تزاحم باشرد ،در مقرام رفرع
تزاحم ،در صورتی که یکی اهمیت بیشتری داشته باشد ،مقدم میگردد وجوبا و باید به اهرمّ عمرل
نمود .مثل آن که دو نفر در حال غرق شدن هستند ،بر ما واجب است هر دو را نجات دهیم؛ ولری
ما فقط میتوانیم یک نفر را نجات دهیم ،لکن چون یکی دانشمند اسرت (اهرمّ) و دیگرری فرردی
معمولی (مهمّ) ،باید دانشمند (اهمّ) را نجات داد .این راهحل را ،قاعرده لرزوم تقردم اهرم برر مهرم
میگویند( .جمعی از محققان.)619 :1913 ،
ب) شاخصهای تقدیم اهمّ بر مهم
علمای اصول فقه ،در باب تزاحم و تشخیص اهمّ و مهرم ،مررجححرات عقلری و شررعی را بیران
نموده اند .مثالً مرحوم مظفر در اصول الفقه ،ده معیار برای تشخیص اهمّ و مهم بیان نمرودهانرد کره
خالصه آن به شرح ذیل است:
 . 1هرگاه یک طرف تزاحم ،اسراس اسرالم باشرد کره در خطرر اسرت ،آن مقردم مریشرود.2 .
حقوقالناس بر تکالیف مخصه مقدم است .9 .آنچه مربوط به نفر

و نراموس اسرت ،برر غیرر آن

مقدم است؛ زیرا شارع در این دو مورد احتیاط شدیدی دارد .5 .آنچره در عبرادت رکرن اسرت ،در
صورت تزاحم بر غیر رکن مقدم است .4 .دروغ مصلحت دار ،بر راست فتنهانگیز مقردم اسرت.6 .
واجبی که بَدَلی ندارد ،بر آنچه بدلی دارد مقدم است .3 .واجب مرضیق بر واجب مروسّع مقدم است.
 .1واجبی که وقت مخصوص دارد ،بر آنچه چنین نیست ،مقدم است .3 .واجبری کره مشرروط بره
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قدرت شرعی است ،مؤخّر از واجبی است که چنین نیسرت .13 .واجبری کره بره حسرب زمرانبرر
دیگری تقدم دارد (مظفر 1525 ،ق ،ج .)123-124 :2
ادلّه قاعده فقهی -قرآنی اهمّ و مهمّ (مدارک و مستندات قاعده)
برای شناخت ادله و مدارک و مستندات قاعده اهم و مهم ،باید بره منرابع اصریل و دسرت اوّل
مراجعه کرد .منابع فقه از نظر شیعه که در اصطالح فقهاء و اصولیون «ادله اربعه» خوانده مریشروند
(مطهری ،بیتا ،ج  )249 :9عبارتاند از :قرآن ،سنت ،اجماع و عقل .در این مقاله سعی شده اسرت
با استناد به آیات قرآن کریم و در حد امکان با استناد به منابع اصلی و فرعری دیگرر ،بره اسرتخراج
قاعده فقهی اهمّ و مهمّ پرداخته شود .منبع اصلی مورد نظر در ایرن مقالره در بررسری ایرن قاعرده،
آیات قرآن کریم است البته به ادله دیگر مثل سیره و سنت منقول از حضرات معصومین (ع) ،عقرل
و اجماع ،سیره عقال و متشرعه نیز پرداختهشده است.
اهم منابع استخراج قاعده فقهی -قرآنی «لزوم تقدیم اهمّ بر مهمّ»
الف) ادله قرآنی قاعده «لزوم تقدیم اهم بر مهم»
با توجه به اهمیت قاعده فقهری -قرآنری «اهرم و مهرم» آیرات کثیرری از قررآن کرریم برهطرور
غیرمستقیم ،مربوط به این بحث است .بهعنوان نمونه:
 .1خداوند متعال در آیه  139سوره بقره میفرماید« :إِنَّما حَرَّمَ عَلَیکمر الْمَیتَه» (بقرره )139 :یکری
از احکامی که در قرآن بیانشده است ،حرمت خروردن گوشرت مرردار اسرت؛ امرا اگرر انسران در
موقعیتی قرار بگیرد که ناچار باشد از گوشت مردار بخورد و اگر این کار را نکند جان او بره خطرر
میافتد و تلف میشود .حالآنکه ادله زیادی داریم که حفظ نف

واجب است؛ بنرابراین در چنرین

حالتی امر دائر است بین اینکره انسران از گوشرت حررام بخرورد و یرا جرانش بره خطرر بیفترد و
ازآنجاییکه حفظ نف

اهمیت بیشتری دارد ،شارع مقدس اجرازه داده اسرت کره انسران مضرطر از

گوشت مردار بخورد .بر این اساس در قانون ،باید اهمّ و مهمّ رعایت شود .حفظ جران ،مهرمترر از
حرام بودن مصرف مردار است .پ

در اسالم بنبست نیست« ،وقتی اضرطرار پریش آیرد مصررف

حرامها مجاز میشود»(قرائتی ،1919 ،ج .)932 :9
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 .2خداوند متعال در آیه  136سوره آل عمران میفرماید« :یروممَ تَبمریض ورجرروه وَ تَسمروَد ورجرروه»
(آلعمران )136 :اظهار کفر و شرک نسبت به خداونرد از گناهران کبیرره اسرت و باالجمراع حررام
است؛ اما جایی که جان انسان به خطر بیفتد اظهار آن اشرکال نردارد .از براب اکرراه اگرر انسران را
مجبور کنند که کلمات کفرآمیز به زبان بیاورد و اگر آن کار را نکند او را میکشند این عمرل جرایز
است .قرآن میفرماید« :کسانی که بعد از ایمان کافر شوند بهجز آنها که تحتفشار واقرعشردهانرد
درحالیکه قلبشان آرام و با ایمان است عذاب عظیمی در انتظارشان است» (نحل .)136 :عرالوه برر
این آیات دیگری که داللت بر جواز تقیه و جواز استفاده از محرمرات در حرال اضرطرار مریکننرد
وجود دارد که نمونههایی از تمسک به قاعده اهم و مهم در قرآن است.
 .9خداوند متعال در آیه  131سوره بقره میفرماید« :وَ اقْتُلُوهرمم حَیرثُ ثَقِفْتُمرروهرمم وَ أَخْرِجرروهرمم
مِنْ حَیثُ أَخْرَجروکمم وَ الْفِتْنَه أَشَد مِنَ الْقَتْلِ» (بقره)131 :
 .5خداوند متعال در آیاتی در سوره کهف میفرماید« :فَانْطَلَقا حَتَّی إِذا رَکبا فِی السفِینَه خرقهرا
قالَ أَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهملَها لَقَدم جِئْتَ شَیئاً إِممراً ...ما فَعَلْتُهر عَنْ أَممرِی ذلِک تَأْوِیرلُ مرا لَرمم تَسمرطِعم عَلَیرهِ
صَبمراً» (کهف 31 :و  31و کهف 12 :و .)33
در این آیات ماجرای حضرت موسی و حضرت خضر را بیان میکنرد کره بره وضروح دال برر
قاعده تقدیم اهمّ بر مهمّ است (مکارم شریرازی ،1935،ج 434 :12؛ نجفری خمینری ،1912 ،ج :13
912؛ مکارم شیرازی ،بیتا ،ج .)991 :3
 .4خداوند متعال در آیه  63سوره توبه میفرماید« :إِنَّمَا الصدَقاتر لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ وَ الْعامِلِینَ
عَلَیها وَ (»...توبه ،)63 :همان گونه که از این آیات به دست میآید ،در قررآن موضروع اهرمّ و مهرمّ
رعایت شده است؛ شاهد مثال آن همین آیه است که به ترتیب به ذکر کسانی که در دادن صدقه در
اولویت بوده ،پرداخته است (العالم ،1521 ،ج 943 :5؛ رازی 1523،ق ،ج .)33 :16
 .6خداوند متعال در آیه  151سوره نساء میفرماید« :ال یحِب اللَّهر الْجَهمرَ بِالسروءِ مِرنَ الْقَروملِ إِالَّ
مَنْ ظُلِمَ وَ کانَ اللَّهر سَمِیعاً عَلِیماً» (نساء .)151 :از این آیره چنرین مسرتفاد مریشرود کره در ترزاحم
ارزشهای انسانی ،باید اهم رعایت شود ،ارزش دفاع از مظلوم ،بیش از ارزش حیا و سکوت است
(قرائتی ،1919 ،ج .)521 :2
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یکی از علمای اهل سنت در اجتماع مصالح و مفاسد ،با استناد به آیهای از قرآن میگوید:
زما نی که مصالح و مفاسد اجتماع کردند ،در صورت امکان باید مصالح را جلب و مفاسد را دفع
کنی .این گونه در اجتماع مصالح و مفاسد عمل کن تا امر الهی را امتثال کرده باشی ،همانطور که
خداوند فرموده« :پ

تا میتوانید تقوای الهی را پیشه کنید» (تغابن)16 :؛ (ابن عبدالسالم ،بیتا ،ج .)61 :1

 .3خداوند متعال در آیات  94-99سوره زخرف میفرماید« :وَ لَوم ال أَنْ یکونَ النَّاسر أُمه
واحِدَه ...وَ زرخْرُفاً وَ إِنْ کلُّ ذلِک لَما مَتاعر الْحَیاه الدنْیا وَ الْآخِرَه عِنْدَ رَبحک لِلْمرتَّقِینَ» (زخرف-99 :
.)94

آیات  99تا  94سوره زخرف درباره بیارزش بودن دنیا و اینکه اگر چنین نبود کره تمرام مرردم
دنیا گمراه و کافر میشوند (امت واحده در کفر) ،برای تمام کافران بره خردای رحمران ،قصررهای
مجلل و چندین طبقه با سقفهایی از نقره و درها و تختهای متعردد و انرواع وسرایل تجملری و
زینتآالت و نقش و نگار -چنانکه مطلوب و مقصود و معبود دنیاپرستان است  -قرار میدادیم ترا
زندگی چندروزه مادی و پر زرق و برقشان از هر نظر تکمیل شود .در اینجا ،هدایت مردم و گمراه
نشدن ایشان «اهم» محسوب میشود که در قرآن کریم لحاظ شده است.
 .1خداوند متعال در آیات  44-45سوره یوسف میفرماید« :وَ قالَ الْمَلِک ائْتُونِی بِرهِ أَسمتَخْلِصمرهر
لِنَفْسِی فَلَما کلَّمَهر قالَ إِنَّک الْیوممَ لَدَینا مَکینٌ أَمِینٌ ،قرالَ اجمعَلْنِری عَلری خَرزائِنِ الْرأَرمضِ إِنِّری حَفِریظٌ
عَلِیم»(یوسف 45 :و .)44

این آیات در مورد جواز قبرول مسرئولیت در دسرتگاه کرافران و سرتمگران در صرورت وجرود
مصلحت اهم است .بدین صورت که حضرت یوسف از کافر ستمگر درخواست ریاست و امرارت
بر زمین را کرد ،حال آنکه قبول مسئولیت در دستگاه چنین کسانی حرام است؛ اما در اینجرا مرالک
مهمتری مطرح میشود :اظهار حق و دعوت به توحید -که از اهم وظایف انبیاء است  -و گسترش
عدالت در جامعه و در یک کلمه ،زمینهسازی برای انجاموظیفه خطیر رسرالت و هردایت انسرانهرا
بهسوی حقتعالی  .افزون بر این ،آن حضرت با درایت و هوشمندی خود باعث نجات مردم مصرر،
کشورهای اطراف و خانواده و قوم خویش از خشکسالی و قحطری ویررانکننرده شرد (اسرفندیاری،
.)4 :1933
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ب) ادله روایی قاعده «لزوم تقدیم اهم بر مهم»
عالوه بر تأییدات قرآنی در سنت نیز موارد زیادی وارد شده است که احکام صادرشده در آنها
از مصادیق این قاعده بوده ،دال بر ضرورت تقدیم اهمّ بر مهمّ است.
 .1قاعده «اهمّ و مهمّ» در سیره پیامبر خاتم
با تعمق بر عملکرد پیامبر گرامی اسالم به دست میآید که سیره عملی آن حضرت در روابط
فردی و اجتماعی و حکومتی در تزاحمات ،لحاظ اهمّ و مهمّ بوده است .گروهی از روایات از
ایشان وارد شده است که داللت بر جواز دروغ گفتن در موارد خاصی میکند و حتی قسم دروغ
خوردن برای نجات جان دیگران ،جایز است (حر عاملی 1533 ،ق ،ج .)195 :16
پیامبر اکرم(صلی اهلل علیه و آله) به عمار یاسر دستور دادند که اگر دشمنان از تو خواستند به
پیغمبر بدگویی کنی این کار را بکن (ابن اثیر 1933 ،ق ،ج  .)433 :1آن حضرت در سال چهارم
هجری در جنگ با قبیلهی ب نی نضیر مصلحت را چنان دیدند که برای به زانو درآوردن یهودیان
دستور قطع درختان را صادر کنند (همان ،ج  )64 :2یا در صلح حدیبیه امتیازات زیادی به کفار
دادند (همان.)13 :
 .2قاعده «اهمّ و مهمّ» در سیره ائمه اطهار
ائمه پیوسته بهطور مستقیم و غیرمستقیم به رعایت اولویتها توصیه میکردند که در این جا بره
عنوان نمونه به چند روایت از ائمه اطهار اشاره میشود:
 .1از امام علی(علیه السالم) نقل است که :اگر نافلهها (عبادات مسرتحبی) بره واجبرات (أهرمّ)
ضرر رساندند ،مستحب را ترک کنید «إِذا اضرتِ النَّوافِرل بِرالفَرائِض فِارفضُروها» (فریض االسرالم،
.)1222 :1939
 .2از امام علی بن حسین(علیه السالم) نقل است که :آنگاه که واجرب و مسرتحبی جمرع شردند از
واجب (أهمّ) آغاز میشود« .إِذَا اجمتَمَعَرتم سررنَّه وَ فَرِیضَره برردَِِ بِرالْفَرْضِ» (طوسری ،1964 ،ج 133 :1؛
طوسی ،1969 ،ج .)131 :1
« .9اذَا اجمتَمَعَتم حررْمَتانِ طُرِحَتِ الصغْری لِلْکبمری» وقتی کره دو حرمرت (حرمرت در ایرن جرا
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یعنی احترام که شامل واجب و حرام هر دو میشود) جمع شد ،کوچکتر را باید به خاطر بزرگتر
رها کرد .حدیث بودن این جمله مشکوک است؛ هر چند از اقبال عرام برخروردار اسرت (سرترگ،
.)4 :1936
 .5تعطیلی چند سال اعمال حج و موارد دیگر صلحنامره در سریره و زنردگی و احادیرث ائمره
معصومین هم نمونههایی از احکام صادره مبتنی بر قاعده اهم و مهم اسرت .مرثالً ،امرام علی(علیره
السالم) در مقطعی از حکومت برای جبران کسری بودجه حکومت اسالمی بر اسبها زکات وضع
کرد :چون اهمیت حفظ حکومت بیشتر بود (حر عاملی ،1533،ج  .)195 :16یا به عنوان نمونه امام
حسن(علیه السالم) بهقدری در شرایط سخت و بحرانی قرار گرفتند که مصلحت دیدند بره خراطر
حفظ کیان اسالم و حفظ جان مسلمانها که اهم از هر چیز دیگری است ،با معاویه صلح کنند.
ج) ادله غیرلفظی
حال به بررسی ادله غیرلفظی قاعده اهم و مهم که برگرفتره از عقرل و اجمراع اسرت ،پرداختره
میشود:
 .1استناد به عقل
با مراجعه به تاریخ فقه در مییابیم که نمی توان نقش عقل را در تأسری

برخری قواعرد فقهری

انکار کرد؛ برای مثال قاعده «ال ضرر» قاعدهی «نفی حرج» و قاعرده «تقردم اهرم برر مهرم»(غزالری،
 ،1513ج )123 :1؛ بنابراین قاعده «اهم و مهم» از مستقالت عقلی است که در آن بره اخرذ اهرم و
ترک مهم در فرض تزاحم اهم با مهم حکم شده است (علیدوسرت )21 :1911 ،مرثالً هرگراه برین
حفظ اصل اسالم و واجبی دیگر و یا بین حفظ جان و مال شخصی ،تزاحم شرود بایرد بره تقردیم
حفظ اصل اسالم و جان افراد داوری کرد که این داوری را به عقرل نسربت مریدهنرد (الکراظمی،
 ،1913ج .)994 :1
بنابراین اعتماد به عقل در درک مصالح و مراتب آن ،تا جایی است که حتی برخی اصولیان کره
عقل را از درک مصالح و مفاسد مورد نظر شارع عاجز میبینند و صغرایی برای قانون «کلُّ ما حَکمَ
بِهِ الْعَقْلُ حَکمَ بِهِ الشَّرْعر» نمیشناسند (صرفار ،1523،ج  ،)33 :9اعتمراد مزبرور را مریپذیرنرد و در
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زمان تزاحم مالک ها و احکام ،عقل را حاکم در لزوم اخذ به اهم و قادر بر تشخیص اهرم و تمییرز
آن از مهم میدانند (همان.)233 :
در اصول فقه «بناء عقال» محور مباحث مهمی قرارگرفته است .عمدهترین مبنای حجیّت قاعرده
فقهی_قرآنی اهم و مهم ،سیره و بناء عقالست ،بهگونهای که شررع مقردس نیرز آن را امضرا کررده
است؛ یعنی «عقال» صرفنظر از نژاد ،مذهب و شرایط فرهنگی و اقلیمی و ...در تزاحمات ،در مقام
امتثال ،اهم را بر مهم مقدم میکنند؛ گرچه به نظر بعضری از اصرولیان ،از جملره امرام خمینری (ره)
حتی با علم به اینکه عقال در آینده چنین بنایی خواهنرد داشرت حجرت اسرت و مریتروان حکرم
شرعی را از آن استخراج نمود (امام خمینی ،بیتا)193 :؛ ایشان در مورد امثال ایرن قاعرده عقلری-
شرعی از جمله قاعده حیازت معتقدند سیره عقالی عالم از آغاز تمدن بشری این بوده که ملکیرت
از طریق احیا و حیازت صورت میگیرد و هیچیک از انبیاء و اولیاء و مؤمنان آن را انکار نکردهانرد
(امام خمینی 1933،ش ،ج  .)21 :9همانطور که لزوم تقدیم اهم بر مهرم نیرز سریره عقرال از آغراز
تمدن بشری بوده ،اگر احیاناً اختالفی دراینباره وجود دارد ،ناشی از تفاوت در مصادیق اهمّ و مهمّ
است که سرمنشأ آن اختالف در جهانبینی و ایدئولوژی است.
 .2اجماع
فقیهان امامیه و غیر ایشان بر قبول تقدیم اهم بر مهم اتفراقنظرر دارنرد (مطهرری ،1961 ،ج :2
 )16و آن را یکی از ضروریات دین برشمردهاند؛ زیرا که لزوم تقدیم اهرم برر مهرم ،برا توجره بره
شواهد عدیده ای که وجود دارد ،مورد مخالفت هیچ فقیهی قرار نگرفتره اسرت و آن عمرل اجمراع
فقها بدان در مسائل مختلف فقه است که بر کسی پوشیده نیست .سریره متشررعه یرا رویره عملری
فقیهان از جمله اسناد و ادله مورد نظر در این مسئله است .مراد از «رویره عملری فقیهران» حرکرت
عملی فقها در طول تاریخ اجتهاد است که با استناد به ادله مذکور ،بر ضرورت لحاظ تقدیم اهمّ برر
مهمّ داللت دارند؛ بدین نحو که آنان حکم اولیه را قابل رفع دانسته و به جای آن حکم ثانوی قررار
دادهاند .لزوم تقدیم اهم بر مهم ،مورد مخالفت هیچ فقیهی قرار نگرفته است و تا آنجا کره نگارنرده
اطالع دارد ،فقیهان امامیه و غیر ایشان بر قبول آن اتفاقنظر دارند (مطهری ،1961 ،ج .)16 :2
تصدیق این نسبت با نگاهی -هر چند گذرا  -به متون اصولی و فقهی میسّرر اسرت .از جملره:

دوفصلنامه پژوهش های فقهی و سبک زندگی خانواده اسالمی /دوره  ،1شماره  /1بهار و تابستان 09 | 1011

تجویز کذب در جنگ یا به انگیزه اصالح و رفع اختالف؛ قبول والیت جائر به داعری دفرع سرتم و
رفع تنگناهای اقتصادی و غیر آن از زندگی مسلمانان؛ فراگیری عملیرات سرحر بررای بطرالن آن و
ایجاد فتنه در میان فتنه گران در صورت مصلحت اهم ،گذاشتن قرآن در اختیار کفار و مخالفران آن
با هدف تبلیغ و ترویج آن ،غیبت کردن در موارد استثناء و نمونههای بسیار دیگر از مواردی اسرت
که مشمول قانون «اهم و مهم» گردیده است.
د) قلمرو و مقدار داللت قاعده
سؤالی که اینجا مطرح می گردد این است که آیا مجررای قاعرده اهرم و مهرم فقرط در برین دو
مصلحت (دو واجب) است یا شامل تزاحم دو مفسده (دو حرام) هم مریشرود ،در پاسرخ بره ایرن
سؤال باید گفت که بهطور کلی در فقه وقتی بین دو مصلحت یا (دو واجب) یا تزاحم دو مفسده یا
(دو حرام) یا تزاحم مصلحت و مفسده یا (واجب و حرام) ،تزاحم و ناهمسویی درمیگیرد ،بحرث
قاعده اهم و مهم مطرح میشود؛ بنابراین قاعده اهم و مهم در باب تعارض نیسرت؛ بلکره در براب
تزاحم است.
بنابراین در قاعده فقهی اهم و مهم ،به لزوم تقدیم اهم به مهم تأکید دارد و منظور لرزوم تقردیم
اهم بر مهم است .چنانچه بحث لزوم دفع افسد به فاسد نیز همینجا قرار دارد؛ زیررا قررار شرد در
قاعده اهم و مهم تزاحم دو مفسده و دو حرام باشد و بگوییم آن بخشی مقدم باشد کره از مفسرده
کمتری برخوردار بوده یا فاسد در مقابل افسد باشد که از آن به لرزوم دفرع افسرد بره فاسرد تعبیرر
میشود ،همه اینها در قاعده اهم و مهم داخل میشود .ازاینرو تقدیم اهم برر مهرم در مصرالح و
دفع اف سد به فاسد در مفسده است قاعده فقهی اهم و مهم در تزاحم مطرح میشود.
منظور از اصطالح «تزاحم بین اهم و مهم» همان تدافع بین آنهاست ،خواه بین دو مصلحت یرا
دو مفسده یا مصلحت و مفسده .پ

وقتیکه گفته می شرود ترزاحم مصرلحت اهرم برا مهرم ،مرراد

مصلحت شدید و قویتر است؛ که به حکم عقل انجام کراری کره اهمیرت آن کمترر اسرت ،قبریح
محسوب میشود و در نهایت حکم به لزوم ترجیح اهم بر مهم دریافت میشود.
ه) مصادیق قاعده و موارد تطبیق آن
اساسی ترین مسئله در اخالق کاربردی و فلسفه اخالق ،بحث تزاحمهای اخالقی است؛ چراکره
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گاهی انسان در انجام وظایف اخالقی یعنی فضایل یا رذایل دچار تزاحم میشود .برای رفع ترزاحم
علمای اخالق ،شیوههایی ارائه نمودهاند .یکی از شیوههای حل آن ،قاعده عقلی -قرآنی «تقدیم اهم
بر مهم» است .ازآنجاکه زندگی فردی و اجتماعی انسان ،رو به گسترش و پیشرفت بروده ،از سروی
دیگر ،قدرت و اختیار انسان نسبتاً محدود است ،در انجام دو یا چند فعل اخالقی ،برخرورد منرافع
با یکدیگر و تصادم سود و ضرر امری انکارپذیر است .در این شرایط ،بیتردیرد انسران بره حکرم
عقل فطری به گزینش و اولویتبندی و انتخاب اهمّ بر مهم میپردازد و بر اساس مالک و معیاری،
یکی را بر دیگری مقدم میدارد.
در اهمیت این موضوع ،همین ب

که چنانچه انسان مالک و معیاری برای تررجیح یرک فعرل

نداشته باشد ،صدمات جبران ناپذیری را باید متقبرل شرده و در نهایرت ،بره وظیفره اخالقری خرود
عملنکرده است .پیامبر اکرم (صرلی اهلل علیره و آلره) مریفرماینرد« :آنگراه کره از دو منرزل ترو را
خواندند ،به نزدیکترین در پاسخ ده؛ زیرا نزدیکترین در به همسایگی نزدیکترر اسرت» (حنبرل،
بیتا ،ج 631 :4؛ ر.ک :رضوانی.)11 -4 :1932 ،
در ادامه به برخی از شیوه های حل تزاحم اخالقی به کمک قاعده عقلی-قرآنی «تقدیم اهرم برر
مهم» اشاره میگردد:
 .1طبق فتوای همه مراجرع دروغ گفرتن حررام اسرت؛ امرا در مرواردی جرواز دروغ در اسرالم
مشخص بوده ،از جملهی آنها وجود مصلحت اهم (مثل حفظ جان مؤمن و یا رفرع نرزاع برین دو
مسلمان) است (خمینی ،بیتا :ج  .)5 :2توضیح آنکره گراهی برخری از مصرادیق دروغ در شررایط
خاصی جایز و بلکه واجب میشود ،مانند نجات جان مسلمان از کشرته شردن و یرا اسریر گشرتن،
حفظ مال و آبروی مؤمن ،اصالح نمودن میان مردم و ایجاد صلح و دوستی ،فریب دشرمن و غلبره
بر او در جنگها و کسب رضایت و خشنودی همسر که البته در همین مروارد نیرز بهترر اسرت در
صورت امکان توریه نماید ،یعنی بهگونهای سرخن بگویرد کره دروغ محسروب نشرود؛ زیررا دروغ
درهرصورت بازتاب ناهنجاری بر روح و شخصیت او خواهد داشت و جرأت او را بر دروغگرویی
خواهد افزود.
 . 2تقیه آن است که انسان حکمی را برخالف واقع بگوید یا عملی را بر خالف میزان شرریعت
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انجام دهد که به جهت حفظ کردن خون یا ناموس یا اموال خود یرا دیگرری باشرد .تقیره یکری از
معتقدات فقهی و کالمی شیعه است که ریشه قرآنی داشته و به معنای جلروگیری از ضررر دیگرران
بهوسیله انجام برخی از کارها طبق نظرِ آنان است .جواز تقیه ،مورد قبول همه فقهرای امامیّره بروده،
به بحث و بررسی پیرامون احکام و مسائل آن پرداختهاند.
بهطور کلی قواعد فقهی ،اصولی و عرفی در اینباره قابل استفادهاند؛ برای مثال بعضی از قواعرد
اصولی مانند« :قاعده عدم اختالل نظام» (خمینی ،1914 ،ج  ،)513 :13قاعده مالزمره عقرل و شررع
(علیدوست39-33 :1911 ،؛ مظفر ،1914 ،ج  )234 :2و برخی از قواعد فقهی از جمله قاعده نفری
سبیل «لن یجعل اهلل للکفرین علی المومنین سبیال» (النساء ،)151:قاعده «الضرورات تتقدر بقردرها»
قاعده «ما ال یدرک کله ال یترک کله» ،قاعده «المیسور ال یسقط بالمعسور»؛ «الضررر و الضررار فری
االسالم» دیدگاه امام راحل (ره) و قاعده «تسلیط»؛ «الناس مسلطون علری امروالهم» ،قاعرده «جلرب
المنفعه و الدفع المفسده» ،قاعرد «حرمرت تنفیرر از دیرن» (نوبهرار ،)931-922 :1913 ،مصرلحت
(حلی 1539 ،ق )935 :و تقیه (انصاری ،1933 ،ج 159 :9؛ مکارم شیرازی )13: 1932 ،و ماننرد آن
و قواعد عرفی مانند :قاعده «تقدم فاضل بر مفضول» و قاعده «ترجیح راجح بر مرجروح»(طریحری،
 ،1962ج )35 :9
این قاعده در امامیه بیشتر در «تزاحم احکام»« ،ترتب»« ،مصلحت»« ،عسر و حررج» و «اجتمراع
امرو نهی» آمده و در «تعارض» و «داللت امر بر نهی از ضد» نیز بهطور ضمنی یا مقدمتاً بحث شده
و با برخی موضوعات و قواعد ازجمله «الضرر»« ،احکام اولی و ثانوی»« ،حکومت و ورود»« ،تقیه»
و «مسائل مستحدثه» ارتباط دارد .در مذاهب اهل سنت ،قواعدی چون «الضرر» از مصرادر «اهرم و
مهم» است و در بحث «مصلحت»« ،قیاس»« ،استحسان»« ،اولویت»« ،معارضه»« ،توازن برین حقروق
فرد و جامعه» و در «فقه حکومتی» و بحث «ضرورت» نیز از این قاعده بحث میکنند .همچنین این
قاعده ،در «مصالح و مفاسد» نیز کاربرد دارد.
از مهم ترین موارد تطبیق و کاربرد این قاعده در مذاهب ،حفظ شرریعت و دیرن ،حفرظ نظرام،
حفاظت از بنیان خانواده ،برقراری عدالت ،حراست از سرزمین اسالمی ،عزت و استقالل مسلمانان،
حفظ تدین و معنویت جامعه ،حفاظت از جان انسانها ،امنیرت عمرومی ،حفرظ حیثیرت اجتمراعی
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انسانها و مسلمانان است .در نهایت ،با توجه به معنای اصطالحی «اهم و مهم» که در ادله و مبرانی
مذکور نمود یافته ،به این نتیجه رسیدهایم که هرچند «اهم و مهم» در کترب عامره ،ذیرلِ مصرالح و
مقاصد شریعت مطرح میشود؛ ولی مذاهب خمسه اتفاقنظر دارند که این مطلب را عمدتاً بایسرتی
در تزاحم بررسی کرد .در باب تزاحم نیز توجه به مصالح و مفاسد ،ترتب احکام ،زمران و مکران از
مواردی است که احراز کننده قاعده «اهمیت» شمرده میشود (خادمی.)96 :1936 ،
کاربرد قاعده اهم و مهم در تزاحم حقوقی زوجین
بهطور کلی میتوان گفت که قواعد فقه خانواده ،مجموعه قواعدی هستند کره مبنرای برخری از
قوانین و مقررات در حقوق خانواده هستند یا در آنها مؤثر واقع میشروند .از منظرری قواعرد فقره
خانواده به دو دسته عام و اختصاصی تقسیم میگردند .مراد از قواعد عام ،قواعدی است که عرالوه
بر حقوق خانواده ،در دیگر معامالت یا عبادات نیز کراربرد دارنرد؛ ماننرد قاعرده الضررر ،الحررج،
شروط غرور و الزام ،اهم و مهم .در مقابل ،قواعدی چون رضاع و فراش که تنها در حقوق خانواده
کاربرد دارند ،قواعد اختصاصی خانواده تلقی میشوند.
در این قسمت از مقاله ،کاربرد قاعده اهم و مهم در تزاحمهرای خرانواده ارائره مریگرردد .بره
احکام حاکم بر روابط میان زن و شوهر و پدر و مادر با فرزندان در برابر هم که از موضوعی عام و
کلی برخوردار باشند ،قواعد فقه خانواده اطالق میگردد .در این احکام گاهی میتروان اهرم را برر
مهم ترجیح داد .انسان گاهی در انجام وظایف خانوادگی و مسائل روزمرره زنردگی دچرار ترزاحم
میشود که در اینگونه موارد یکی از شیوههای حل آن از طریق قاعده تقدیم اهم بر مهم است.
از آنجا که زندگی فردی و اجتماعی انسان رو بره گسرترش اسرت و قردرت و اختیرار انسران
نسبتاً محدود است در انجام دو یا چند فعل برخورد منافع با یکدیگر و تصادم سود و ضررر امرری
انکارناپذیر است در این شرایط بیتردید انسان به حکم عقل فطری به انتخاب اهم و تقردیم آن برر
مهم میپردازد .برای فهم موضوع در این قسمت به چند نمونه از ایرن ترزاحمهرا اشراره و کراربرد
قاعده تقدیم اهم بر مهم در آنها را مورد بررسی قرار میدهیم:
زندگی مشترک به معنی به اشتراک گذاشتن آور متعارف معیشتی با همسرر اسرت؛ امرا در ایرن
میان نمی توان انکار کرد که هر انسانی مستقل از دیگران است؛ یعنی هر یک از زوجین بره تنهرایی
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برای خود قلمرویی دارند که مخصوص به خود اوست .در نگاه اول این دو با یکردیگر منافرات و
تزاحم دارد؛ اما با دقت در این موضوع این تزاحم ظاهری با قاعده اهم و مهم قابل حل است .البته
برای شناسایی حق اهم نیاز به معیار و مبنایی است تا با اتکا به آن ،به حرق مقردم و اهرم رهنمرون
شد .برای دستیابی به چنین معیاری میتوان از مصلحت اقوای تحکیم و حفظ کیران خرانواده بهرره
برد؛ بهطوری که مصلحت پایداری بنیان خانواده و انسجام جامعره را مررجح تلقری کررد چررا کره
تحکیم خانواده و سکون و آرامش آن از مهمترین اهرداف شرارع در تردوین مقرررات مربروط بره
خانواده است .البته در اینجا این موضوع بهصورت کلی مطرح شد و به طور خاص به مصرادیق آن
میپردازیم:
 .1تزاحم مدیریت و سرپرستی و قوامیت زوج و حریم ارتباطی زوجه
با استناد به ادله فقهی و حقوقی ،ریاست و سرپرستی خانواده برا زوج اسرت (ر.ک :نسراء95 :؛
حرعاملی ،1533 ،ج 133 :23؛ جروادی آملری932 :1934 ،؛ امرامی ،بریترا ،ج 995 ،5؛ کاتوزیران،
 ،1911ج  .)231 :1لذا در مواردی ایفای این وظیفه از جانب زوج با حریم ارتباطی زوجره ترزاحم
مییابد؛ بهگونهای که زوج بنا به سرپرستی خویش حق خود میداند که اطالعات شخصی زوجه را
جستجو کند و از طرفی زوجه نیز با استناد بره حرریم خصوصری اطالعراتی خرود ،مرانع جسرتجو
خواهد شد در چنین فرضی تزاحم پیش می آید .طبق قاعده تقدیم اهم بر مهم از آنجا کره ریاسرت
خانواده مقامی است برای تثبیت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است؛ لذا یرک امتیراز و حرق
فردی برای شوهر محسوب نمیشود (صفایی و امامی)123 :1914 ،؛ بنابراین با توجه به اهمیرت و
پایداری نظام خانواده در مواردی مصالح خانواده نقض حریم خصوصی زوجه را اقتضا میکند.
 .2حق منع خروج زوجه از خانه از سوی زوج و آزار جسممی زوجمه در جهمت اسمتماع
زوجه
توضیح آنکه زوج با کاربست این حق از خروج زوجه ممانعت کند و زوجه با استفاده از حرق
حریم ارتباطی خود تمایل به ارتباط با دیگران و خروج از منزل بدین هدف را داشته باشد .با تتبرع
در متون فقهی میتوان دریافت حق منع خروج زن از حقوق زوج و از آثار ریاست شوهر در درون

 | 24دوفصلنامه پژوهش های فقهی و سبک زندگی خانواده اسالمی /دوره  ،1شماره  /1بهار و تابستان 1011

خانواده تلقی شده و به عنوان یک ضمانت اجرایی برای حق اسرتمتاع زوج و از نترایج آن دانسرته
شده است (طوسی ،1964،ج 991 :5؛ خمینی ،بیترا ،ج  .)939 :2البتره الزم بره توضریح اسرت در
مورد این حکم شرعی بین فقهاء اختالفنظر فراوان است که موضوع بحرث ایرن مقالره نیسرت؛ از
این رو به آن پرداخته نمیشود (ر.ک :حائری شاه باغ364 :1912 ،؛ فضرلاهلل112 :1523 ،؛ خرویی،
 ،1513ج 213 :2؛ مکارم شیرازی ،1525 ،ج  129 :6و 125؛ فاضل لنکرانی.)592 :1915 ،
با بررسی و امعان نظر در این آراء به نظر میرسد ،با توجه به اینکه ریاست و قوامیت خرانواده
از جانب زوج ایجاب میکند که به پاسداری از حرمت و حیثیت خانواده همت گمرارد؛ لرذا بررای
نیل به این هدف زوج میتواند با لحاظ مصلحت خانوادگی خویش مراودات و ارتباطات زوجره را
تحت کنترل درآورد؛ البته موارد استثناء متعددی دارد؛ اما فیالجمله میتوان به تبیرین لرزوم مصرالح
خانوادگی در تعیین حدود و ثغور حق منع از خروج زوجه توسط زوج پرداخت (مطهرری،1931 ،
ج  .)551 :13از این رو میتوان در این مورد هم به قاعده اهم و مهم استناد کرد.
 .3تزاحم بین حق تمکین زوج و حریم جسمانی زوجه
زن مانند هر انسانی بر جسم خود مالکیت و تصرف دارد و با اتکرا بره حرریم جسرمانی خرود
جسم خود را از تعرض و تجاوز مصون دارد؛ اما به کارگیری حق مزبور با حق تمکینی که زوج برا
انعقاد عقد نکاح به دست آورده است ،می تواند تزاحم کند .با توجه به قاعده اهم و مهم باید گفت:
اگرچه زوجه مکلف به تمکین است و باید نیاز جنسی همسرش را برآورد ،اما نظر به عرفی برودن
حدود تمکین و حاکمیت اصل معروف در زندگی خانوادگی بایسته اسرت زوج شررایط جسرمانی
همسرش را در نظر بگیرد؛ زیرا که اگر به شرایط و احساسات زوجه توجه نداشته و تنها به ارضای
نیاز جنسی خود بیندیشد مسلم است رفتهرفته روابط سرد و شکننده ،جایگزین کانون گرم خانواده
خواهد شد؛ بنابراین تحکیم زندگی خانوادگی اقتضراء مریکنرد زوج ،حسرن معاشررت و رعایرت
توصیههای روایی را در روابط جنسی سرلوحهی خویش قررار دهرد (ر.ک :مهریرزی935 :1933 ،؛
پور عبداهلل و جیل زاده.)99 :1939 ،
تمکین در عرف حقوقی ما دو معنای عام و خاص به کار برده میشود ،تمکین عام بره معنرای قبرول
ریاست شوهر بر زن است؛ ولی تمکین خا ص ناظر بره رابطره جنسری زن برا شروهر و پاسرخ دادن بره
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خواستهای مشروع اوست و نقطه مقابل تمکین نشوز است؛ بنابراین تمکین و نشروز مبحثری دوجانبره
است.
یکی از موارد تمکین به معنای پاسخگویی به نیازهرای جنسری هریرک از زوجرین ،وظیفرهای
مشترک است .البته زمانی بحث نشوز مطرح است که زن علیرغم وجود هیچ مانع شررعی و عقلری
تمکین نمیکند؛ اما چندین مورد وجود دارد که زن بهطور طبیعی امکران تمکرین نردارد ،از جملره
اینکه ممکن است عیوبی چون قرن و افضاء داشته باشد که امکران نزدیکری برا وی وجرود نردارد.
همچنین اگر ترس از ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی دارد و مجبور به ترک خانه شود چراکه ایرنهرا
همه از مصادیق اهم است ،در این خصوص ماده  114قانون مدنی میگوید« :اگر بودن زن با شوهر
در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد میتواند مسکن علریحرده
اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شروهر را نخواهرد
داد و مادام که زن در بازگشت به منزل معذور است نفقه بر عهده شروهر خواهرد برود»(خردایاری
نژاد.)11 :1933 ،
بهطور کلی در تزاحم بین مصلحت فرد و جمع ،باید مصلحت جمع را بر فرد ترجیح داد یرا در
مواردی که بین حفظ جان فردی با مثالً موضوع محرم و نامحرم مطرح است باید حفظ جران فررد
بر آن موضوع دیگر تقدیم داده شود بهطور کلی میتوان برای تعیین امر اهم بر مهم در کاربردهرای
خانوادگی آن شاخصهایی چون درجرهبنردی مصرالح ،درجرهبنردی برر اسراس احکرام تکلیفری،
درجهبندی بر اساس واجب و حرام و ...را مدنظر قرار داد.
نتیجهگیری

 .1قانون «لزوم تقدیم اهم و مهم» یعنی جلب مصلحت اهمّ با ترک مصرلحت مهرمّ و نیرز دفرع
مفسده اهمّ با ارتکاب مفسده مهم ،قاعدهای فقهی-قرآنی است.
 .2قانون «لزوم تقدیم اهم و مهم» ،استثناء ناپذیر است و اسناد عقلری و نقلری؛ اندیشره و عمرل
فقیهان گواه بر آن است.
 .9در کتب فقهی به عنوان قاعدهای مستقل ،بررسی نشده است؛ اما اسناد قرآنی ،عقلی و نقلری،
اندیشه و عمل فقیهان و به بیانی جامع و مانع ،ادلره لفظری و غیرلفظری گرواه برر آن اسرت .لرزوم
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مالحظه ی مصلحت اهم در اجرای احکام متزاحم مورد وفاق همگان است ،به عنوان مثال در نرزاع
و دعواهای خانوادگی اصل مصلحت مقدم بر همه چیز است .در مجموع از تمام مباحثی کره بیران
شد قاعدهی اهم و مهمّ بهطور قطع و یقین ثابت شد؛ بنابراین در مواردی که هردف مهرمترری بره
خطر بیافتد جواز نظر و لم

ثابت است کما اینکه اکل میته در مقام ضرورت حالل میشود؛ حتی

اگر در مقام شهادت ،نکاح ،بیع ،معالجه ،غرق و حرق و یا امور دیگر باشد فرقی نمیکنرد ،چراکره
عنوان یکی است و مصادیق متعدد است.
 . 5این قاعده به صورت کاربردی و مصرداقی ،در سره مرورد ترزاحم مردیریت و سرپرسرتی و
قوامیت زوج و حریم ارتباطی زوجه ،حق منع خروج زوجه از خانه از سروی زوج و ترزاحم برین
حق تمکین زوج و حریم جسمانی زوجه مورد بررسی قرارگرفت.
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 .42محمدی ،اسحاق ،)1961( ،محاضرات فمی اصمول الفقمه (تقریمرات در

آیمتاهلل

خویی) ،نجف :انتشارات امام موسی صدر ،چاپ اول.
 .49مطهری ،مرتضی ،)1961( ،اسالم و مقتضیات زمان ،تهران :صدرا ،چاپ سوم.
 .45مطهری ،مرتضی ،)1931( ،مجموعه آثار شهید استاد مطهری ،تهران :صدرا ،چاپ چهارم.
 .44مطهری ،مرتضی( ،بیتا) ،دوره کامل آشنایی با علوم اسالمی ،تهران :دفتر انتشارات اسرالمی،
چاپ سوم.
 .46مکارم شیرازی ،ناصر( ،بیتا) ،امثل فی تفسیر کتاب اهلل المنزل ،قم :دفترر انتشرارات اسرالمی،
چاپ دوم.
 .43مکارم شیرازی ،ناصر( ،بیتا) ،کتاب تقیه ،قم :مطبوعات هدف ،چاپ اول.
 .41مکارم شیرازی ،ناصر ،)1935( ،تفسیر نمونه ،تهران :دار الکتب االسالمی ،چاپ دوم.
 .43مکارم شیرازی ،ناصر ،)1525( ،کتاب النکاح ،قم :انتشارات مدرسه امام علی برن ابریطالرب،
چاپ سوم.
 .63مهریزی ،مهردی ،)1933( ،حقموق و شخصمیت زن در اسمالم ،تهرران :انتشرارات علمری و
فرهنگی ،چاپ دوم.
 .61نجفی خمینی ،محمدجواد ،)1912( ،تفسیر آسان ،تهران :انتشارات اسالمیه ،چاپ اول.
 .62نوبهار ،رحیم ،)1913( ،اهداف مجازاتهما در جمرائم جنسمی ،تهرران :پژوهشرگاه علروم و
فرهنگ اسالمی ،چاپ اول.

