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در  رازداري، گاهی در مقام عمل با اموري مواجه می شویم که مصالح آن امور با مصالح رازداريبا عنایت به ضرورت و مصلحت هاي فردي و اجتماعی 
.و به ناچار ملزم به تقدیم و ترجیح یکی از طرفین هستیمتزاحمندتعارض و 

رف آن را تأیید  گرفته شده باشد ممکن است عقل، شرع یا عمأخذيبنا شده است، صرف نظر از این که آن تصمیم از چه مالکیهر انتخابی بر پایه معیار و 
کنجه و  دروغ مصلحت آمیز، ش. گاهی پیامدها و آثار یک عمل چند سویه و داراي احکام متفاوت است که رعایت یکی مستلزم نقض دیگري است. نماید

.ترور مخالفان یک حکومت مشروع و دادن رشوه براي رسیدن به حق خویش، نمونه هایی از اعمال داراي پیامدهاي دوگانه اند

ر مقام عمل  و دیگر د) تعارض فضائل(یکی مقام داوري و تشخیص تکالیف اخالقی : فالسفه اخالق مسأله تعارض را در دو مقام مورد بررسی قرار می دهند
این . رجوع می کنند) DDE(آثار دوگانه دکترینموسوم به قواعديو براي تشخیص موارد جواز و ترجیح یک معیار به ) فرائضتزاحم(به تکالیف اخالقی 

:  قواعد عبارتند از

خوبی یا حداقل خنثی بودن طبیعت و نفس عمل• 

.قصد عامل، خواه به عنوان وسیله و خواه به عنوان هدف، تحقق نتایج خوب باشد نه نتایج بد• 

خوب عمل، بر آثار بد آن به اندازه اي غلبه داشته باشد که انجام آن را موجه نماید) مستقیم و غیرمستقیم(آثار و پیامدهاي • 

ض  رمعیارهاي اخالقی، راهبردي براي تشخیص درست از نادرست است؛ لیکن این معیارها عالوه بر این که ممکن است در درون قلمرو خود اخالق تعا
وظیفه ، تشخیصمواضعیهایی را منجر شوند، چه بسا با معیارهاي حوزه هاي دیگر مانند باورهاي عرفی، الزامات قانونی نیز تعارض می یابند؛ در چنین 

.سهل و آسان نیست

ام عمل  در مقهرگاه: آمده استتزاحمدر تعریف اصطالح . مورد گفتگو قرار داده اند» تزاحم«در حوزه علوم اسالمی، عالمان اصول فقه این مسئله را در باب 
د،  کنامتثالو اجرا، دو حکم که از نظر شارع هر دو داراي مالك هستند به صورت اتفاقی جمع شوند به نحوي که مکلف نتواند هر دو را در زمان واحد 

. امتثالدو حکم داراي مالك، به سبب عدم قدرت مکلف در جمع میان آنها در مقام تنافیمیان دو حکم رخ داده است؛ به عبارت دیگر، تزاحم

. است»بر مهماهمتقدیم «یا همان بهره بري از قاعده ) قرب الهی(یکی از بهترین شیوه ها، مالحظه نتایج افعال با توجه به غایت نهایی تزاحمدر حل 
.برشمرده اندعقلیهمستقالتاین قاعده را از . هم با آن تطابق داردعقالءسیرهبهترین دلیل تقدیم اهم بر مهم، عقل عملی است که آراء و 

:نمودبر مهم، شاخص هایی عقلی و شرعی بیان نموده اند که می توان آن ها را در طرق زیر دسته بندياهمو تشخیص تزاحمعلماي اصول فقه در باب 
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