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چکیده
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اهمیت عبارتند از :حفظ دین ،حفظ نفس ،حفظ عقل ،حفظ آبرو و حفظ مال.
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مقدمه
آبرو در لغــت به معنای عرق ،خــوی ،آب رخ ،آب
1
روی ،اعتبار ،قدر ،جاه ،شرف ،عرض و ناموس است.
در اصطالح ،آبروی کســی را ریختن؛ وی را مفتضح
کردن است 2.عرض جمع اعراض به معنی تبار ،حسب،
نسب ،شرف و امثال اینها است که مایه فخر و مباهات
3
است.
اســام برای حفظ آبرو و حرمت و شخصیت مؤمنان
اهمیت زیادی قائل اســت 4و آبروی مؤمن را با خون
وی برابر میداند ،تا آنجا كه هم به خود مؤمنان دستور
میدهــد كه آبروی خود را حفظ كنند و هم به دیگران
5
میفرماید كه آبروی مؤمنان را حفظ نمایند.
شــاه ولیاهلل دهلوی از علمای بزرگ دیوبندی ،ضمن
اشــاره به این مطلب که جلوگیــری از ظلم و تعدی
واجب است ،مصادیق ظلم را عالوه بر جرح و ضرب،
دستدرازی به همسر ،چشمچرانی بر ناموس و غصب
اموال ،تعرض بر آبرو نیز دانسته و جلوگیری از آن را
واجب میداند 6.گاهی نیز احتیاط در شرعیات را برای
حفظ آبرو و دین الزم میداند 7.از بارزترین جلوههای
کرامت انسان ،داشتن عقل ،حیا و تمایلِ او به
ِ
برتری و
حفظ آبرو است 8که باعث میشود به هرچه که احترام
9
و آبروی او را تهدید میکند ،واکنش نشان دهد.
علم مقاصد شــریعت نیز كه پیشینهای طوالنی در فقه
اهلسنت و اهتمامی شایســته از سوی فقهای معاصر
امامیه در کارنامه خود دارد و در صدد توجه به غایاتی
است که شــریعت به هدف تحقق آنها وضع شده 10،به

حفظ آبرو اهمیت داده است.
نخســتين كتابي كه میتوان در آن اهتمــام غزالي به
مقاصد شــریعت را جويا شــد ،کتاب «شفاء الغليل»
غزالی اســت .غزالي هنگام بيان مســلك مناسبت از
مســالك تعليل ،معاني مناسب را آن چيزهايي ميداند
كه سرانجام آنها مصلحتها است و مصلحت را به كسب
منفعت و پرهيز از مفســده بازگشت ميدهد .بنابراين
میتوان مناســبت را به رعايت مقصودي تعبیر کرد و
اگر مناسبتي از مقاصد شارع بركنار باشد ،نميتوان آن
11
مناسبت را حجت دانست.
غزالی در اين كتاب به حفظ نفس ،عقل ،ناموس و مال
اشــاره ميكند و آنگاه براي هريك دليلي را يادآور
ميشــود .از منظر او هدف از تشريع شارع ،پاسداري
از آن مقاصد است .قصاص ،براي پاسداري از جانها،
حرمت شراب ،براي پاسباني از عقل ،تحريم زنا ،براي
پاسداشــت ناموس ،حكم به قطع دســت در سرقت
و ضمانــت ،براي نگهباني از مال ،و حكم به كشــتن
بدعتگذار ،براي پاســداري از دين ،قرار داده شــده
است.
غزالي تا آن اندازه به مقاصد شــريعت اهتمام ميورزد
كه اين اصول پنجگانه و مجازات كساني را كه كوشش
در نابودی آنهــا دارند ،از اصولي ميداند كه به ناچار،
هر آييني آنها را وضع مینماید و هيچ شريعت الهي ،از
12
آنها بركنار نيست.
ابنفرحون از علمای مقاصد ،مقاصد شريعت را به پنج
دسته تقسيم كرده كه قســم پنجم مقاصد ،آن است كه
براي سياست و بازداشــت اشخاص جعل شده است،
او در این قســم حد قذف را براي پاسداري از آبروها
در نظر میگیرد 13.جمالالدين عطيه ،حفظ آبرو را در
مقاصد وابسته به فرد دستهبندی میکند که عبارتند از:
حفظ نفــس ،حفظ عقل ،دينداري ،حفظ آبرو و حفظ
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مال 14.حســن محمد جابر نیــز نميپذيرد كه احكام
جهــاد ،فقط براي دفاع و پاســداري از عقيده و دين
جعل شده است ،بلكه آن را براي پاسداري از جان و
15
آبرو ،نيز قرار میدهد.
قرافي ،طوخي ،سبكي و شــوكاني از علمای مقاصد،
آبرو را در کنار حفظ نســل و حفظ نسب ،از مقاصد
ضروري شــمردهاند ،ولي ابنعاشور حفظ آبرو را از
حاجيات دانســته است .از طرفی نیز با توجه به اينكه
حفظ آبرو در باب كرامت انسان نيز در نظر گرفته شده
16
است ،برخی آن را از تحسينيات شمردهاند.
فقهــای مذاهب در موضوعات مالــی مانند ،خمس،
بدهــی و قرض ،موضوعات قضایی مانند قذف ،زنا و
محاربه ،احکام حکومتی مانند تأمین معاش انسانها و
احکام عبادی مانند حج ،نماز ،امر به معروف و نهی از
منکر و ازدواج به حفظ آبرو در مقام اســتنباط توجه
داشتهاند .در این مقاله ،با تتبع در آراء فقهای مذاهب،
جایگاه حفظ آبرو در بین مقاصد شــریعت و تأثیر آن
در آراء فقها مورد بررسی قرار میگیرد.

معتقدند :درنگ کردن دارا ،ریختن آبرو و مجازاتش را
حالل میکند ،و برخورد تند و خشن و زندانی نمودن
دارا و فروش اموالش را در صورتی که نقدی در دست
18
نداشته باشد ،جایز دانستهاند.
سازمانهای خیریه در سراســر جهان وظیفه حمایت
از محرومان جامعه را برعهــده دارند و معمو ً
ال افراد
ثروتمنــد جامعه بــرای آرامش وجــدان خویش و
حس نوعدوســتی ،کمکهای فراوانی به این مؤسسات
و محرومان مینمایند ،اما در شــریعت اســام ضمن
اهمیت دادن به صدقات مستحب و تشویق نوعدوستی،
واجباتی مانند زکات ،خمس ،فطریه ،کفارات و  ...نیز
تشریع شده اســت ،تا این مهم از یک امر وجدانی به
وظیفهای شــرعی نیز ارتقا یابــد و البته حفظ آبروی
محرومان نیز بشــود .بنابراین گفته شــده که حكمت
تشریع زكات و صدقات در اسالم ،آن است که نفوس
اغنيا را از كدورت و اموال آنها را از آلودگى به حقوق
فقرا پاكيزه گرداند و به بركــت اين مقررات و آداب،
نه تنها حوايج بيچــارگان را ،بلكه ع ّزت نفس ،آبرو،
19
شرافت و كرامت انسانى آنها را تأمين نماید.
البته اینکه مســلمانان موظف بــه پرداختهای واجبی
مانند خمس شدهاند ،به معنای تنزل یا ثابت نگهداشتن
شأن ایشان نیست ،تا اینکه توجه به امور مهمی مانند
خمس باعث کاســتن از ســرمایه یا عدم افزایش آن
گردد .بنابراین ســرمايهاى كه مورد نياز انسان است و
حد آبرو و شــئونش اداره
با كمتر از آن ،زندگى او در ّ
نمىشــود ،خمس ندارد؛ يعنى مىتواند از درآمد خود
برداشــته و جزء سرمايه كند 20.مانند اينكه اگر فرض
شــود كه او با دادن خمس آن ،به كســبى تنزل پيدا
مىكند كه مناســب حال او نيست ،يا براى مخارجش
21
كفايت نمىكند.
درباره مقدار مؤونه مستثنا از خمس نیز ،فقها رعایت

 .14همان ،صص.147-142
 .15المقاصد الكلية و اإلجتهاد المعاصر ،ص.303
 .16نحو تفعيل مقاصد الشريعة ،ص.146
 .17استفتائات ،ج ،3ص.283

 .18حجة اهلل البالغة ،ج ،2ص.376
 .19توضيح المسائل ،ص.196
 .20تحرير الوسيلة ،ج ،2ص.28
 .21همان ،ج ،2ص.93

حفظ آبرو در امور مالی
لزوم پرداخت بدهی توســط بدهکار عق ً
ال و شــرع ًا
ثابت است ،آنچه مهم اســت چگونگی ادای این مهم
است .در بسیاری از نظامهای حقوقی ،پرداخت بدهی
از داراییهای فرد پیشبینی شــده است ،اما بنابر فقه
امامیه ،الزم نيســت بدهكار بــراى دادن بدهى خود،
خانــه ،مرکب و  ...را که در صورت نداشــتن آن ،به
17
شرف و آبروی او صدمه وارد میشود ،بفروشد.
البتــه اگر فرد دارا از پرداخــت دین خود خودداری
نماید ،حفظ آبرویش الزم نیســت ،تا جایی که برخی
از فقهای مذاهب ضمن اشاره به روایتی از پیامبر(ص)
کــه میفرماید« :لی الواجد یحــل عرضه و عقوبته»،

 .22زبدة المقال ،ص.89
 .23الخمس في الشريعة اإلسالمية الغراء ،ص.348
 .24مجمع الفائــدة و البرهــان ،ج ،10ص501؛ فرهنگ فقه مطابق
مذهب اهلبيت(ع) ،ج ،3ص425؛ مفتاح الكرامة ،ج ،18ص.42
 .25شرح تبصرة المتعلمین ،ج ،2ص.70
 .26جواهر الكالم ،ج ،31ص.375

 .27تحرير الوسيلة ،ج ،3ص.39
 .28احكام پزشكان و بيماران ،ص.109
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نظر عرف را برای حفظ شــأن انسان الزم دانستهاند.
در این امر فقط مؤونه مادی فرد مالک نیست و مؤونه
معنوی نیز مالک اســت 22که میتواند شــامل شأن
حیثیت و آبروی افراد نیز باشــد .در صورتی که فرد
مشــمول خمس از ادای دین ناتوان باشد ،حفظ آبرو
از مؤونه فرد محسوب شــده 23و پرداخت خمس در
برخی موارد الزم نیست ،تا اینکه هم دین فرد ادا شود
و هم آبرو و شأن مسلمانی حفظ شود.
اضطرار و اکراه احکام فراوانی در فقه دارد ،بیع مکره
باطل است و شرب خمر مضطر کیفری ندارد .اضطرار
با تــرس از تلف جان در صورت عدم دسترســى به
غذا ،يا با ترس از مرض ســختى كه معمو ً
ال تحمل آن
ممكن نيست ،يا با ترس از شدت مرض يا ضعفى كه
منجر به تلف شود ،تحقق پيدا مىكند و ظاهرا ً ترس از
بين رفتن آبرو يــا مال محترم نيز ملحق به اين موارد
24
است.
اسالم شأن و جایگاه انســان را واالتر از آن میداند
کــه بخواهد برای هر امری آبرو و عرض خود را گرو
بگذارد ،از این رو ،از نظر فقها ،تا انسان مىتواند بهتر
است زيربار دين نرود ،چه به صورت قرض ،چه نسيه،
چه ســلف و  ،...مگر آنکه برای يــك امر واجب و
ضرورى از قبيل حفظ جان و آبرو و  ...باشــد 25و در
صورت نداشــتن نفقه خود يا نزديكان ،درخواست از
مردم در صورتى كه موجب هتك عرض شــود ،جايز
26
نيســت ،مگر اینکه سؤال ،تنها راه حفظ نفس باشد.
از این مطلب عالوه بر اهمیت حفظ آبروی مســلمان،
استنباط میشود که هتک آبرو جهت حفظ جان جایز
است و در بین مقاصد شریعت ،حفظ آبرو بعد از حفظ
جان قرار دارد.
در شریعت اسالم ،اگر بيمارى مريض به مرگش متصل

شــود ،وصيت او نسبت به بيشتر از ثلث بدون اشكال
نافذ نيســت و دلیل این امر آن است که ممکن است
مــرض فرد و قطــع امید او از دنیــا و پیشرو دیدن
مرگ بر احساســات فرد تأثیر گذاشته و موجب بذل
و بخششــهای بیحساب و کتاب در این لحظات شود
و فرد ،آن عقالنیت الزم را در تقســیم اموال خود به
خــرج ندهد ،البته فقها در جــواز انتفاع او به مالش،
در موردى كه موجب حفظ آبرو و اعتبارش اســت و
غير اينها اشــكالى ندیدهاند 27.چه بسا این مخارج از
ثلث اموال میت نیز بیشتر شود ،ولی آبروی فرد اقتضا
میکند بتواند این مخارج را داشته باشد.
در تمامی نظامهای حقوقی دنیا ،اگر کسی مال دیگری
را از بیــن ببرد ،ضامن مثل یا قیمت آن اســت و اگر
کســی جان کســی را مورد تعرض قرار دهد ،ضامن
عضو و از کار افتادگی آن و جبران خســارت جانی
آن است و البته آبروی افراد کمتر مد نظر بوده ،اما در
شریعت اسالم ،جايگاه حقوقى انسان ،از نطفه آغازين
و حتى يك روزه انســان داراى ارزش و حق است و
بر ديگران الزم است آن را رعايت كنند وگرنه موجب
ضمان است.
از ديدگاه اســام فرزند انســان در بعد تربيتى حتى
پيش از تكوين و به هنگام انتخاب همســر ،از جهت
جان ،آبرو و مال ،داراى حق اســت 28و بر همه الزم
اســت به این حقوق احتــرام بگزارند و عدم مراعات
این حقوق ،موجب ضمان اســت .تفــاوت اولیه نظام
حقوقی اسالم با دیگر مکاتب ،در نحوه ضمانت جان
و عضو است؛ زیرا اسالم ،جان مؤمن را از خانه کعبه
محترمتر میداند ،بنابراین قصاص را برای قتل عمد و
دیه سنگینی را برای قتل غیرعمد در نظر میگیرد ،از
طرفــی ،دیه از بین بردن کامل هر عضوی را نیز مانند
قتل نفس میشــمارد و برای هــر عضو نیز دیه کامل
در نظر میگیرد .اما مهمتر از این امر ،توجه داشــتن
به آبــروی افراد و ضمانت برای هتک عرض اســت
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که مختص شریعت اسالم اســت و در نظامهای دیگر
کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت .البته مورد توجه
بودن عرض ،آبرو و شرف انسان قبل از تولد و هنگام
طفولیت ،اوج این اهتمام از سوی فقه امامیه است.
یکی از چالشــها و آسیبهای ذکر شــده برای مقاصد
شریعت ،تعارض این مقاصد اســت ،اگر حفظ نفس،
حفظ مال و حفظ آبرو که هر ســه از مقاصد ضروری
شریعت هســتند ،باهم تعارض پیدا کنند ،چه باید کرد
و اولویت با کدام است؟ فقهای مذاهب هرچند به طور
مســتقیم به این مهم نپرداختهانــد ،اما در جاهایی این
اولویتهــا را بیان کرده و تعارض را رفع نمودهاند ،مث ً
ال
بیان شــده که هرگاه هدف محارب ،اخذ مال باشــد،
پرداختــش واجب نیســت ،اگرچه جایز اســت .اگر
هدفش طلب آبرو باشــد ،پرداخت مال واجب است و
29
اگر طلب نفس کند ،پرداخت مال مطلق ًا واجب است.
آنچه از این دیدگاه قابل اســتنباط اســت اینکه حفظ
آبرو اکثرا ً در کنار حفظ نفس ذکر شده که نشان دهنده
اهمیت فراوان آن اســت .از طرفی از نظر اولویت ،در
رتبهبندی ذکر شــده ،ترتیب اهمیت نیز مشهود است:
حفظ نفس ،حفــظ آبرو و حفظ مال؛ یعنی برای حفظ
نفس ،بــذل آبرو و مال الزم اســت ،برای حفظ آبرو
نیز بذل مال جایز اســت ،بنابراین تعارض فرض شده
برطرف میشود.
برخی فقها نیز صورتهای اضطرار بر قتل ،هتک عرض
و تلف مال را چنین بیان نمودهاند -1 :در صورت اکراه
که هر حرامی مباح میشود  -2دفع ضرری که خوف
بر نفس خود یا دیگر مؤمنان دارد ،بدون وجود اکراه،
که صور مســئله از نه قســم که حاصل ضرب سفک
خون ،هتک آبرو و تلف اموال در خودشــان اســت،
تجاوز نمیکند.
هنگامی که امــر دایر بین جان خــودش و بین جان
دیگری باشــد ،یا هتک آبروی او یا مالش باشد ،در
صــورت اول؛ یعنی دوران امر بیــن دو نفس ترجیح
 .29مسالك األفهام ،ج ،15ص.16

بین این دو جایز نیســت؛ زیرا آن دو از جهت حرمت
مساوی هســتند .اما در صورت دوم و سوم؛ یعنی در
دوران امر بین نفس و عــرض و مال این دو بر نفس
مقدم نمیشوند؛ زیرا معادل نفس نیستند.
در صورت دایر شــدن امر بین عرض و نفس و هتک
عرض و تلف مــال ،در صورت تعارض نفس با نفس
ترجیح آن دو بر هم جایز نیست؛ زیرا در حرمت باهم
مساوی هستند و البته حفظ آبرو مقدم بر مال است .اما
هرگاه امر دایر بین نهب مال و آن ســه باشد ،نهب مال
برای حفظ نفس و عرض جایز است و برای مالی مثل
30
خودش جایز نیست.
از نظر فقه امامیه ،كســى كه تــرس از عرض خود يا
عرض انســان مؤمنى دارد ،در صورت ظن غالب بر
ســامت خود ،دفاع بر او واجب اســت 31.در انسان
محترم چهار چيز داراى احترام اســت -1 :جان -2
ِعــرض (آبرو و ناموس)  -3مــال  -4عمل .صاحب

جواهر میگوید« :األصل إحترام مال المســلم كدمه و
عرضه» 32.ایشان ضمن اشاره به احترام مال مسلمان،
آن را مانند خون و آبروی مســلمان محترم میشمارد،
در این بیان ،یکســانی احترام به خون و آبرو آشکار
بوده و احترام مال مسلمان مانند آن فرض شده است.
حفظ آبرو در امور قضایی
محاربه در اکثر نظامهای حقوقی مجازات سختی دارد،
مســئله مهم ،مصادیق محاربه است ،اختالل در نظام،
مخالفت با حکومت ،درگیری مســلحانه با پلیس و ...
نمونههایی از مصادیق این جرم اســت و البته عقل نیز
ضرورت اهمیت این مطالــب را تأیید میکند .فقهای
امامیه ضمن توجه به این مصادیق ،هتک آبرو ،شهرت
و ناموس را نيز جزء محاربه به شــمار آوردهاند 33كه
 .30حاشــية المكاســب ،ج ،1ص47؛ المواهب فــي تحرير أحكام
المكاسب ،ص.803
 .31جواهر الكالم ،ج ،21ص.16
 .32همان ،ج ،27ص.195
 .33كنز العرفان ،ج ،2ص870؛ مهذب األحكام ،ج ،18ص.159

 .34رسائل فقهى ،ص.160
 .35كشف اللثام و اإلبهام ،ج ،10ص.374

 .36كنز العرفان ،ج ،2ص.864
 .37الروضة البهية ،ج ،3ص150؛ مسالك األفهام ،ج ،10ص.252
 .38إيضاح الفوائد ،ج ،4ص.432
 .39كشف اللثام و اإلبهام ،ج ،10ص.325
 .40تفسير نمونه ،ج ،14ص.373
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شايد وجه تفاوت نظام حقوقی اسالم با نظامهای دیگر
باشــد؛ زیرا با توجه به ارزش واالیی که حفظ آبرو در
شریعت اســام دارد ،چگونه ممکن است حفظ مال و
جان مردم آنچنان اهمیت یابد ،اما عرض و شــرافت
انسانها که هم شأن آنها است ،ارزش نداشته باشد.
برخی از اندیشــمندان ،يكى از اساسىترين تفاوتهاى
دو نظام حقوق بشر (اسالم و غرب) را تفكيك كرامت
ذاتى از كرامت اكتسابى ارزشى میدانند .حقوق بشر از
ديدگاه غرب ،موضوع كرامت ،حيثيت ،آبرو ،شرافت و
امثال اين اصطالحات را در مواد و مقدمات خود به كار
مىبرد ،ولى متأســفانه تفاوتى بين اين دو نوع كرامت
(كرامت ذاتى و كرامت اكتسابى ارزشى) نمىگذارد ،و
به نظر مىرسد كه اين بىاعتنايى و بىتوجهى به كرامت
ارزشــى ،به تنهايى مىتواند يكى از عوامل بسيار مهم
ركود انســانها و محروميت آنــان از تكامل اخالقى و
34
روحى باشد.
مجازات هتک عرض و کیفر آن ،نشــان دهنده میزان
اهمیت حفظ آبرو در میان دیگر مقاصد شریعت است.
شریعت اسالم ســنگینترین مجازاتها را برای قتل در
جهت حفظ نفس انســان مؤمن در نظر گرفته اســت،
پس از آن مجازات هتک آبرو و سپس دیگر مجازاتها
قرار دارد ،مث ً
ال بیان شــده کــه عقوبت و كيفر قذف به
خاطــر صيانت و حفظ آبرو و ناموس اســت 35.قذف
یعنی فردی بدون داشتن شاهد و دلیل ،به مؤمنی تهمت
بزند و نســبتهای ناروایی مانند زنا ،لواط و مساحقه به
او بدهد ،این امر عــاوه بر تهمت به دیگران که امری
غیراخالقی و گناه محســوب میشود ،هتک عرض و
ناموس انسان را نیز دربر دارد.
بنابراین شریعت اسالم با وجود فراهم بودن سه شاهد
و انتظار برای شــاهد چهارم ،اگر این نسبت ناروا بیان
گردد ،مجازات ســختی در نظر گرفته و بر هر سه نفر
حد قذف جاری مینماید و پس از اجرای حد ،شهادت

آن ســه نفر را حتی در صورت حضــور فرد چهارم،
تعرض دوباره به
نمیپذیــرد ،تا چنین افرادی مجــال ّ
عرض مسلمانان را نداشته باشند؛ 36زیرا آنها را فاسق
ِ
شمرده و نه تنها اینگونه افراد را ِ
مجازات شدید
تحت
قرار میدهد ،بلکه در درازمدت ،سخن و شهادتشان را
از ارزش و اعتبار میاندازد ،تا نتوانند حیثیت پاکان را
لکهدار کنند.
شــهيد ثاني مينگارد« :اگر مردي زنش را قذف كند
و مدعي شــود زن اعتراف به زنا كرده است ،ولي زن
منكر شود ،آيا اگر دو شاهد گواهي به اقرار زن به زنا
بدهند ،كفايت ميكند يا اينكه به چهار شاهد نياز است؟
دو ديدگاه وجود دارد؛ منشأ آن وابسته به اين است كه
غرض از اقرار ،اثبات زنا باشد كه موجب اجراي حد
و هتك آبرو ميشود .بنابراين مانند شهادت بر خود زنا
37
ميباشد كه به چهار شاهد نياز دارد».
در اهمیت مجازات هتک عرض باید گفت :شــریعت
بــرای اثبات حقوق و جرم ،دو شــاه ِد عادل را کافی
میداند ،حتی در مســئله قتل نفس با وجود دو شاهد
عادل ،جرم اثبات میشــود ،ولی در مسئله اتهام به زنا
و حتی اتیان بهائم چهار شــاهد الزامی اســت .ممکن
است ســنگینی وزنه شاهد در اینجا به خاطر آن باشد
که ِ
زبان بســیاری از مردم در زمینــه این اتهامات باز
ِ
حیثیت افراد را با ســوءظن
اســت و همواره ِعرض و
یا بدون ســوءظن جریحهدار میکنند 38.اسالم در این
39
ِ
حافظ اَعراض مردم باشد،
زمینه سختگیری کرده تا
ولی در مسائل دیگر ،حتی قتل نفس ،زبانها تا این حد
40
آلوده نیست.
برخورد سريع و صريح دادگاههاى كيفرى نظام اسالمى
با متخلفان و مجرمان عليه اموال عمومى و خصوصى
مــردم و امنيت فرد و جامعه و اجراى مجازات بدنى و

مالى بر آنان ،نقش بســيار مهم بازدارندهاى در وقوع
جرايم دارد و به كسى اجازه نمىدهد كه به توطئه درباره
41
جان ،آبــرو ،امنيت ،اموال مردم و بيتالمال بپردازد.
این امر برای حفظ آبــرو از آن جهت اهمیت دارد که
عموم ًا آبــرو و ناموس ،کمتر مورد توجه دیگران بوده
و به راحتی به اندک بهایی به حراج گذاشــته میشود،
زمینه و محیط هتک آبرو نیز به این امر کمک شایانی
تعرض به نفس ،خســارت مالی
میکنــد؛ زیرا قتل یا ّ
و ضایع نمودن عمل دیگران ،نمود خارجی داشــته و
صریح ًا قابل انتساب به دیگران است ،نتایج آن واضح
تعرض آسان است ،اما آبرو در فضای مجازی
و اثبات ّ
هتک میشود ،امکان اثبات آن سختتر بوده و نتیجه
هتک عرض ،ملموس نیست .بنابراین توجه به این مهم
از سوی دادگاههای نظام اسالمی اهمیت وافری دارد.
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حکومت و حفظ آبروی مردم
حقوق رعيت بر والى ســه چيز است :اول ،حفظ جان،
مال ،ناموس و ِعــرض (آبرو) .دوم ،آزادى در روش،
سلوك و آداب .سوم ،رسيدگى به مايحتاج آنها از قبیل
سالمتى و صحت ،بهداشــت ،منزل ،غذا و رفع فقر و
42
مسكنت و ُعسرت.
حاكم شرع كه پاسدار و حافظ ناموس مسلمانان است،
بايــد حد جارى كند ،تا به واســطه آن ،تمام نواميس
مــردم محفوظ بماند .حاكم نبايــد اجازه دهد آبروى
شخص مسلمان ريخته شود و اين مسئله بسيار مهمی
اســت .ما در هيچيك از قوانين دنيا نمىبينيم كه حفظ
آبروى مردم بر عهده حاكم و دادگاه و دولت باشد .اما
در اسالم حفظ آبرو بر عهده حاكم است و حاكم نبايد
اجازه دهد آبروى مسلمانى ريخته شود .حاكم بايد از
بيتالمال مسلمانان به فقرا كمك كند و آنها را از زكات
ممرى كه مىتواند،
و صدقات بهرهمند گرداند و از هر ّ
بايد مستمند و مسكين را اداره كند ،بدون اينكه ديگران
متوجه شوند و در همه این امور به اعراض مردم توجه
 .41منابع فقه شيعه ،ج ،31ص.10
 .42واليت فقيه در حكومت اسالم ،ج ،4ص.112

داشته باشد.
درباره بیع سالح به اعدای دین توسط حکومت اسالمی
باید گفت :برخی از فقها معتقدند :این امور سیاسی تابع
مصالح روز بوده و چه بســا مصلحت مسلمانان اقتضا
کند بیع سالح و حتی اعطای مجانی سالح به طایفهای
از کفار انجام گیــرد .البته گاهی نیز مصلحت در ترک
بیع ســاح است؛ زیرا خوف آن وجود دارد که تقویت
44
کفار موجب هجمه بر جان و آبروی مسلمانانشود.
شريعت اسالم براى حفظ نظام اهتمام زيادى قائل است
و هر آنچه را كه موجب نزاع ،مخاصمه ،هتك اعراض
و آبرو و ريختن خون انسانهاى بیگناه مىشود ،ممنوع
اعالم مىدارد .از اين رو ،حكومت اســامى حق دارد
در هر موردى كــه عملى موجب اذيت و آزار مردم و
ســلب امنيت و حقوق آنان شــود ،آن عمل را ممنوع
45
اعالم و براى متخلفان مجازاتى معيّن كند.
46
دین مبین اســام برای حفــظ امنیت عرض و آبرو،
بسیار سختگیری نموده است .همچنین امنیت اخالقی
49
جامعــه 47،امنیت فیزیکــی 48،و امنیت مالی جامعه،
همگی از مقاصد شــارع برای وضع قوانین بوده و در
فقه شیعه توجه بسیاری به این امور شده است .بنابراین
هرگونه تهمت به دیگران ممنوع بوده ،اشــاعه فحشا
عذاب دنیــوی و اخروی دارد ،محاربه و افســاد فی
االرض مجازات سختی داشته 50و سرقت کیفر شدیدی
دارد و  ...که هریک از این امور ،برای حفظ امنیت بشر
ضروریاست.
همچنین شــارع مقدس در باب حفظ امنيت خارجي،
فراهم كردن نيرو را تشــريع نموده است ،تا بازدارنده
از فكر تهاجم باشــد .همچنين جهاد را براي دفاع در
43

 .43همان ،ج ،4ص.215
 .44المکاسب المحرمة ،ج ،1صص.336-227
 .45قواعد فقه ،ج ،4ص.246
 .46نک :نور.23 ،
 .47نک :نور.21-19 ،
 .48نک :مائده.34 ،
 .49نک :مائده38 ،و.39
 .50اإلستبصار ،ج ،4ص.257

هنگام وقوع حمله تشــريع كرده است .ایجاد رعب و
وحشت در دل دشمن ،برانگیختن اراده برای جنگ و
توانایی رزمی و تقویت بنیه نظامی از مقاصد شرع در
این باره بیان شــده است و در همین راستا شرطبندی
در تیراندازی و شــنا را مجاز دانسته است ،همانطور
كه خودكفايي را الزم دانســته ،تا اينكه امت وابسته به
غير نباشد و ع ّزت ،هیبت ،شــرف و جالل مسلمانان
51
حفظ شود.

 .51فقه الرضا(ع) ،ص.367
 .52قواعد فقه ،ج ،4ص.247
 .53جواهر الكالم ،ج ،41ص.653
 .54العروة الوثقی ،ج ،2ص.453
 .55حاشية كتاب المكاسب ،ج ،3ص.164
 .56مهذب األحكام ،ج ،2ص.179

 .57تحرير الوسيلة ،ج ،1ص.345
 .58مباني منهاج الصالحين ،ج ،3ص.19
 .59مدارک العروة ،ج ،22ص.374
 .60المکاسب المحرمة ،ج ،1ص.280
 .61حاشية المكاسب ،ج ،1ص.32
 .62رسائل المحقق الكركي ،ج ،2ص47؛ الزبدة الفقهية ،ج ،4ص.302
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حفظ آبرو در مسائل عبادی
آبرو در بابهاى گوناگــون فقهى مانند طهارت ،صالة،
حج ،جهاد و وقف مورد توجه و موضوع احكامى قرار
گرفته و ریختن آبرو حرام اعالم شده است 52.فقه امامیه،
براى آبروى انسان همانند جان او ارزش ويژهاى قائل
شــده است 53،تا آنجا كه دفاع از آن را واجب نموده و
ريختن خون تجاوز كننده به آن را در بعضی موارد و با
حصول شرايط آن ،و نيز ترك مهمترين واجبات را در
راستاى حفظ آن ،روا دانسته است .براى مثال ،رفتن به
حج ،بهخصوص درباره زنان ،اگر با حفظ آبروی فرد
منافات داشته باشــد ،واجب نیست 54و تغییر کاربری
55
وقف برای حفظ عرض جایز شمرده شده است.
ســبزواری میگوید :چنانچه كسي ميان رو به قبله يا
پشت به قبله نشستن براي دستشويي و رعايت نكردن
پوشش در برابر بيننده محترم ،در تنگنا قرار گيرد ،در
اين صورت رعايت پوشش بر او واجب است ،هرچند
كه بايد رو يا پشت به قبله بنشيند .بنابراین اين نكته از
مذاق شريعت به دست میآید كه شارع اهميت بيشتري
56
به پوشش شرمگاه انسان ،داده است.
ادامــه نماز اگــر موجب هتک حیثیت و شــرف فرد

میشود ،جایز نیســت 57.مانند آنکه فردی در مکانی
نمــاز میخواند و ادامه نمــاز او در آن محل به دلیل
وجود نامحرم یا حضور فرد فاســقی ،او را در معرض
اتهاماتی قــرار میدهد که عــرض و آبروی او مورد
آســیب قرار میگیرد .همچنین فراهم آوردن آب براى
58
وضو و غسل اگر به هتک آبروی فردی منجر شود،
يا امر به معــروف و نهى از منكر ،اگر موجب به خطر
افتادن آبروى انســان شود ،از وجوب مىافتد و حفظ
59
عرض باالتر از حفظ مال است.
از دیگر مواردی که حفظ آبرو در آن مورد توجه بوده،
بحث فسق است ،فســق و احکام مترتب بر آن ،یکی
دیگر از موضوعات مورد توجه فقها در مقاصد شریعت
است .متجاهر به فسق کســی است که ابایی از ظهور
گناهش نزد مردم ندارد ،پس اگر کسی تجاهر به فسق
کرد ،احكامي بر آن بار میشود ،از جمله اینکه غیبت
این فرد جایز خواهد بود و شهادتش پذیرفته نخواهد
شــد .اما اگر همین فرد ،فســق خــود را توجیه کند،
اگرچه توجیهش درست نباشد ،از نظر فقها این شخص
متجاهر به فســق نخواهد بود؛ زیرا حفظ آبروی افراد
اهمیت وافری دارد .پــس باید علم و یقین به متجاهر
به فســق بودن طرف داشته باشیم ،تا احکام بر آن بار
شود (از قبیل غیبت کردن او) .در مورد چنین شخصی
ما نمیتوانیم به اصول در جواز غیبت او تمسک کنیم؛
زیرا این مورد شــبهه مصداقیه اســت و برائت در آن
جاری میشــود .پس مخالف مذاق شارع است؛ زیرا
60
مذاق شارع به اهتمام آبروی مسلمانان است.
درباره غیبت نیز بیان شــده که علت حرمت آن حفظ
عرض است 61و از موارد جواز غيبت ،موردى است كه
حفظ آبروى غيبت شــونده منوط به آن است 62.نصح
مستشــیر نیز فقط در صورتی واجب اســت و مجوز
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غیبت شمرده میشود که به حفظ نفس ،عرض یا مال
63
فراوانی منجر شود.
اگر فردی بداند با دفاع ضرر مهمی از او دفع میشود،
دفاع بر او الزم میشود؛ زیرا حفظ آبرو و عرض مؤمن
واجب اســت 64.دفاع از آبروى خود و هر فرد محترم
ظن به سالمت جان ،و نيز دفاع از
ديگرى در صورت ّ
ناموس در برابر تجاوزگر يا كســى كه به انگيزه اطالع
بر ناموس مســلمانى به درون خانه او ســر مىكشد،
واجب اســت ،هرچند به كشتن تجاوزگر و نگاه كننده
بيانجامــد 65.دفاع در مقابل ظالــم ،در صورتی که به
66
هتک عرض بیانجامد جایز نیست.
در باب تقیه نیز احکام فراوانی ذکر شــده است ،تقیه
ترک یا انجام کاری مخالف اعتقاد شخص است ،برای
حفظ امری مهمتر و باالتر ،بنابراین فقها در بســیاری
امور تقیه را جایز دانســتهاند .البتــه اگر حفظ نظام یا
واجب شرعی با تقیه به خطر بیافتد ،فقها تقیه را جایز
نشمردهاند .غرض از تشــریع تقیه ،گاهی حفظ نفس
است ،مانند اینکه اگر کسی ادعای اسالم یا تشیع کند،
جان او به خطر میافتد ،گاهی غرض ،حفظ مال است،
مانند خوف غــارت کاروان در صــورت بیان عقیده
صحیح فرد یــا کاروانیان ،و گاهی غرض اصلی حفظ
آبرو اســت ،اگر با بیان یا انجام مناسک مورد اعتقاد
فرد ،آبرو یا حیثیــت و ناموس فرد مورد تعرض قرار
67
گیرد ،قطع ًا بر فرد ،تقیه و کتمان عقیده الزم میشود.
ســاب النبی و ائمه احکام فراوانــی دارند ،از جمله
اینکه قتل ســاب النبی و ائمه بر حكومت اســامي و
هر مســلماني كه دسترســی به این افراد داشته باشد،
واجب اســت ،مگر آنکه در اجرای این حکم ،خوف
ضرر جانی ،مالی و آبرویی براي فرد يا جامعه اسالمي
باشــد که اجراي حكم قتل ،متوقف میشود ،تا شرایط
 .63مصباح الفقاهة ،ج ،1ص.351
 .64مسائل معاصرة في فقه القضاء ،ص.201
 .65فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبيت(ع) ،ج ،1ص.83
 .66مهذب األحكام ،ج ،18ص.269
 .67مصباح الفقاهة ،ج ،1ص.446

اجرای آن فراهــم و موانع موجود برطرف گردد .البته
68
در اینجا نیز حفظ عرض اولی از حفظ مال اســت.
همچنین خوردن و آشامیدن هر آنچه برای انسان ضرر
دارد ،حرام است و حد ضرر آن است که خطر و خوف
بر حیات یا آبروی انسان آنقدر باشد که موجب هتک
69
و وهن او باشد.
حکم فقهی صابئان
حکم فقهی صابئان که برخی آنها را ستاره پرست دانسته
و برخی آنها را از پیروان حضرت یحیی(ع) شمردهاند،
یکی از موارد اختالفی اســت که آیا مشــرک ،کافر و
ستاره پرستند ،یا اهل کتاب و موحد شمرده میشوند.
برخی درباره حکم صابئان اســتصحاب جاری نموده
و نتيجه اســتصحاب آن مىشود كه در هر جماعت و
گروهى كه به آيينى گردن نهادهاند ،اگر در نزول كتاب
آسمانى بر ايشان شك و ترديد رخ دهد ،مىتوان عدم
نزول كتاب آســمانى را بر آنان ،استصحاب كرد و در
نتيجه ،گروهــى كه به آن آيين گــردن نهاده و به آن
نام خوانده مىشدند ،در زمره اهل كتاب نخواهند بود.
همين حكم در مورد كسانى كه در زمانهاى بعد آمدهاند
و پيرو آن آيين شدند ،جارى خواهد شد؛ زيرا مفروض
آن اســت كه پس از زمانهاى اوليه ،كتاب آسمانى بر
آنان نازل نشده است.
امــا از نظر برخی فقها ،در مــورد امور خطيرى كه به
جان ،مال و آبرو مرتبط اســت ،به ويژه در مســائلى
كه [مربوط به يك فرد يا جمع محدود نيســت بلكه]
مربوط به اقوام و گروههاى پيوسته انسانى است ،اتكا
به چنين اســتصحابى نمىتواند مورد تأييد باشد؛ زيرا
ريختن خون هزاران انسان ،به صرف اينكه ما نمىدانيم
كه آيا مصونيت دارند يا خير ،كام ً
ال از مذاق شريعت که
اهتمام به جان ،مال ،عرض و ناموس انسانها میباشد،
به دور است.
همچنين از معارف الهى و شــريعت اسالمى كه كرامت
 .68الجواهر الفخرية ،ج ،16ص.247
 .69منهاج الصالحين ،ج ،3ص.229

انسان و حرمت جان او را از بزرگترين مسائل مىداند
و در ريختن خون انســان تســامح نمىورزد ،معهود
نمىنمايد كه به صرف اينكه حرمت خون مشــكوك
باشــد ،به اتكاى چنين اســتصحابى ،به حليت خون
يك انســان حكم كند ،چه رسد به انسانهاى بسيار .از
نظر ایشــان ،اين توهم كه احتياط در دماء مخصوص
به مسلمانان است ،ناروا اســت؛ زيرا مالك احتياط،
احتمال مصونيت خون و جان اســت و اين احتمال،
مخصوص مسلمان نيست ،بلكه در مورد كتابى معاهد
و امثال او نيز جارى است.
بنابراين ،اگر احتمال مصونيت وجود داشت ،از هر راه
و منشأ كه پديد آمده باشــد ،احتياط ياد شده ،مورد
خواهد داشــت و اين احتمال در امثــال صابئان نیز،
وجود دارد .نتيجه آنكه اســتصحاب عدم كتابيه در ما
نحن فيه ،به هيچ وجه مورد نخواهد داشــت .بنابراين،
ظاهراً ،اينجا از باب لزوم احتياط در جان ،مال ،آبرو
70
و  ...مجراى «اصالة االحتياط» است.

 .70كاوشى در حكم فقهى صابئان ،ص.32
 .71جواهر الكالم ،ج ،30ص.119

جایگاه حفظ آبرو در مقاصد شریعت
غزالي در تنقيح و دگرگوني مباحث مقاصد شــريعت،
نقش بسزايي داشته است 74.نخستين كتابي كه ميتوان
از آن ياد كرد و اهتمام غزالي را در آن ،تا مقداري به
اين نظريه جويا شد« ،شفاء الغليل» ميباشد 75.غزالي
در اين كتــاب به حفظ نفس ،عقــل ،ناموس ،و مال
اشــاره ميكند و آنگاه براي هريك دليلي را يادآور
 .72استفتائات ،ج ،3ص.304
 .73احكام پزشكان و بيماران ،ص.131
 .74نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي ،ص.33
 .75شفاء الغليل ،ص79؛ المستصفي ،ص.174
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حفظ آبرو در احواالت شخصیه
ازدواج امری شــرعی و مســتحب ،و شریعت اسالم
اهمیت فراوانی برای آن قائل اســت ،اما از نظر فقها
خواســتگارى زن در حال عده رجعى جايز نيســت؛
چون موجب هتك عرض محترم مىشــود 71.توضيح
آنکــه در عده رجعی برای مــرد امکان رجوع وجود
دارد و ممکن است پیمان ازدواج ،دوباره برقرار شود
و البته احترام همسر سابق اقتضا میکند ،تا پایان مدت
عده ،کسی متعرض حریم این خانواده نشود ،بنابراین
فقها خواستگاری از این زن و حتی تعریض به ازدواج
را شایسته ندانستهاند.
ارتكاب گناه هم عواقب دنیوی و هم عواقب اخروی
دارد و اجتناب از آن در شــریعت اسالم بر هر انسانی
الزم ،ضروری و شــرط اولیه ایمان اســت ،بر فرض
ارتکاب گناه نیز کتمان آن واجب اســت و کســی که

گناهی را آشــکار کند ،عقوبت مضاعف دارد ،کتمان
گناه عالوه بر آنکه برای جلوگیری از اشــاعه فحشا
الزم اســت ،حفظ آبروی مرتکب گنــاه را نیز دربر
دارد .بنابراین فقها گفتهانــد :اگر فردی يقين دارد كه
به بــرادر دختري دخول كرده ،دختر بر او حرام ابدى
اســت و نمىتواند با او ازدواج كند .البته براى حفظ
آبرو مىتواند ضمن خوددارى از ازدواج با آن دختر،
موضوع را كتمان كند؛ 72زیرا آشکار شدن علت امتناع
از ازدواج هم موجب هتــک آبروی فرد و هم طرف
مقابل میشود و چه بسا تأثیر مستقیم بر زندگی آینده
او داشته باشد .از این رو ،فقها حفظ آبروی فرد را بر
آشکار شدن گناه اولویت دادهاند.
در ترميم بكارت دختر نیز فقها نظر مشابهی دادهاند؛ در
فرهنگ جامعه اســامی ،بکارت دختر هنگام ازدواج
امری قطعی و الزم اســت و چه بسا بنیان ازدواج بر
آن بنا نهاده شــده که دختر ثیب نباشد و البته بکارت
ممکن اســت به دالیل مختلفی از بین رفته باشد ،چه
عوامل طبیعــی و چه گناه ،هرکدام که موجب این امر
شده باشد ،حفظ آبروی مسلمان بیش از اینها میارزد.
بنابراین فقها بیان میدارند :ترمیم بکارت در صورت
ضرورت و توقف حفظ آبــرو و حيثيت بر آن ،حتی
اگر مســتلزم حرامى از قبيل لمس و نظر اجنبى باشد،
مانعى ندارد 73.در این مهم ،فقها ارتکاب حرامی مانند
لمس و نظر اجنبی را جهت حفظ آبرو جایز شمردهاند.
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ميشود .از منظر او تشــريعهاي شارع براي پاسداري
از آن مقاصد ميباشــد .قصاص براي پاســداري از
جانها ،حرمت شراب براي پاســباني از عقل ،تحريم
زنا براي پاسداشــت ناموس ،حكم به قطع دســت در
ســرقت و ضمانت ،براي نگهباني از مالها ،و حكم به
كشتن بدعتگذار براي پاسداري از دين قرار داده شده
76
است.
غزالي تا آن اندازه به مقاصد شــريعت اهتمام ميورزد
كه اين اصول پنجگانه و مجازات كساني را كه كوشش
در نابــود كردن آنها دارند ،از مســائلی ميداند كه به
ناچار ،هر آييني آنها را وضع كرده است و هيچ شريعت
77
الهي ،از آنها بركنار نيست.
برخی از عالمان اهلسنت از حفظ نسل با تعبیر حفظ
ناموس یا حفظ ن َ َســب و انســاب یاد کردهاند .قرافی
از تعبیر حفظ آبرو (اَعراض) اســتفاده کرده و طوفی
و ســپس ُسبکی و شــوکانی از او پیروی نمودهاند .به
این ترتیب ،اصول یا مقاصد را به شــش مورد افزایش
دادند که مســئله را از حد ترادف معنوی میان ناموس،
نسل و نســب خارج میکند و پرسش از تفاوت میان
معنــا و مقصود از هریک از این چهار تعبیر را به میان
78
میکشد.
فخررازی حفظ آبرو را از مقاصد ضروری دانســته و
قرافی از وی تبعیت کرده اســت 79.برخی از معاصران
مانند ریســونی ،نیــز از این دو پیــروی کردهاند .اما
ابنعاشور حفظ نســل را از ضروریات و حفظ نسب
و عرض (آبرو) را از حاجیات دانســته است؛ زیرا با
نبود آن ،حیات متوقف نمیشود و تنها انسان در تنگنا،
فشــار و حرج قرار میگیرد 80.احمد ریســونی بر آن
است که حفظ آبرو ،اصطالح جا افتادهای نیست و این
اصطالح ،همراه با اصطالح حفظ نسب ،تنها در خدمت
 .76شفاء الغليل ،ص.79
 .77المستصفي ،ص.174
 .78همان.
 .79نفائس األصول ،ج ،4ص.170
 .80مقاصد الشريعة اإلسالمیة ،ص.305

حفظ نسل هستند.
سبکی ضروری ششــمی را به نام «حفظ عرض» بر
مقاصد شریعت افزوده اســت« :ضروری مانند حفظ
دین ،پس از آن نفس ،و پس از آن عقل ،سپس نسب،
و پــس از آن مال و عرض اســت» .البته پیشتر از
وی طوفی (د 716ق) عرض را به ضروریات پنجگانه
افزوده است و پیش از او قرافی آن را به نقل از دیگری
افزوده و ظاهرا ً برخالف سبکی این فزونی را نپذیرفته
81
است.
نخســتين كسي كه در شــيعه به مقاصد شریعت اشاره
کرده ،محقق حلي اســت ،ايشــان در گزارشي پس از
تعريف مصلحت ،مصالح را از ديدگاه شرع به سه قسم
معتبر ،ملغي و مرسل دستهبندي ميكند و حرمت قتل
و وضع قصاص را براي بقــاي نفس ،وجوب جهاد و
كشتن مرتد را براي حفظ دين ،تحريم زنا و برپا داشتن
حد را براي حفظ نســب ،و بريدن دست دزد را براي
پاســداري از اموال ،نمونه ميآورد و آنها را از مصالح
معتبر ميداند و براي مصالح ملغی ،فرد پولداري را مثال
ميآورد كه درباره او گفته شود :اگر عمدا ً روزهخواري
كند ،بايد دو ماه را روزه بگيرد؛ زيرا بازدارنگي اين كار
از روزهخواري ،بيشتر است ،ولي شرع اين مصلحت را
از اعتبار انداخته است و مرسله آن چيزي است كه از
82
دو گونه پيشين نيست.
شــهید اول ،ضمن اشاره به مقاصد خمسه ،حفظ نفس
را با قصــاص ،دیه و دفاع ،حفظ دیــن را با جهاد و
قتل مرتد ،حفظ عقل را با تحريم مســكرات و حد بر
مســکرات ،حفظ نسب را با تحريم زنا ،لواط و وطی،
و تحريم قذف و حد بر قذف ،و حفظ مال را با تحريم
غصب ،سرقت ،خيانت و راهزنی و حد و تعزير بر آنها
83
میداند.
فاضل مقداد نیز پس از بیان اینکه شریعت برای حفظ
 .81نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي ،ص.84
 .82معارج األصول ،ص.221
 .83القواعد و الفوائد ،ج ،1ص.38

 .84نضد القواعد الفقهیة ،ص.59
 .85أصول الفقه المقارن فیما ال نص فیه ،ص.350
 .86همان ،ص.355

 .87همان ،ص.351
 .88همان.
 .89المکاسب المحرمة ،ج ،1ص.280
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مقاصد خمســه :دین ،نفس ،مال ،نسب و عقل ،وضع
شده است ،تقریر آنها را در هر شریعتی واجبمیداند.
بنابراین دین شامل عبادات است که حفظ آن با جهاد
و توابع آن اســت و حفظ نفس که با تشریع قصاص،
و حفظ حيات و امور وابســته به آن تأمینمیشود و
حفظ نسب که با نكاح و توابع آن و حدود و تعزيرات،
و حفظ مــال که با اکثر عقــود و تمليكات و حرمت
غصب و سرقت و غير آن تأمینمیشود ،و حفظ عقل
با تحريم مســكرات و مانند آن و حــدود و تعزير ،و
حفظ همه اینها با قضا و شــهادات و توابع آنها تأمین
84
میشود.
در نظر این سه فقیه شیعه ،حفظ آبرو از مقاصد شریعت
شمرده نشده اســت که بسیار نزدیک به دیدگاه غزالی
اســت .شــاید وجه عدم ذکر ،آن باشد که ایشان ،نظر
خود را در توضیح نظر غزالی بیان داشتهاند .اما از نظر
برخی علمای معاصر امامیه ،مصالح يا مقاصد ضرورى
كه از طريق استقراى شريعت به دست آمده ،پنج مورد
است :حفظ دين ،حفظ نفس ،حفظ نسل ،حفظ مال و
حفظ عقل .ظاهر آن است که این تقسیم استقرایی است
و مصالح هر فرد یا اجتماعی از سه نوع خارج نیست:
یا از امور ضروری است ،یا از امور حاجی ،یا از امور
85
تحسینی.
از نظر ایشــان ،در این تقسیم اولیت بندی وجود دارد؛
یعنی در ضروریات ،حفــظ دین بر حفظ نفس ،حفظ
نفس بر حفــظ عقل ،حفظ عقل بــر حفظ عرض ،و
حفظ عرض بــر حفظ مال تقدم دارد ،و ضروریات بر
حاجیات و حاجیات بر تحسینیات مقدم است .بنابراین
در تزاحم و تعارض هرکدام از ضروریات یا حاجیات
یا تحســینیات ،باید اولی و اهم بر دیگری ترجیح داده
86
شود.
با دقت در تعابیر ایشــان واضح است که حفظ نسل و
حفظ عرض مترادف هم محسوب شده و در دو جمله

به جــای هم به کار رفتهاند کــه در این صورت عدم
ذکر حفظ آبرو در دیدگاه محقق حلی ،شــهید اول و
فاضل مقداد نیز قابل توجیه است؛ زیرا ایشان ،حدود
و تحریم زنا را برای حفظ نســل دانســتهاند و روشن
است که حدودی مانند قذف و زنا عالوه بر حفظ نسل
برای حفظ آبرو نیز هستند .از این رو ،ایشان در ادامه
بیان داشــتهاند :پنجگانه ضروری بــه ترتیب اهمیت،
دین ،نفس ،عقل ،عرض و مال هســتند .ایشان مانند
فخررازی و قرافی به جای حفظ نســل ،حفظ آبرو را
در رتبه ضروری قرار دادهاند و تشریع حد زنا را برای
87
حفظ آبرو مثال میزنند.
از نظر ایشــان ،اگر امر دایر بین دو امر شــود ،حفظ
دین مقدم میشــود ،از این رو ،جهاد برای حفظ دین
واجب شده است ،گرچه در این جهاد نفسهایی از بین
برود .اگر امر دایر بین حفظ نفس و عقل باشــد ،حفظ
نفس مقدم است ،از این رو ،اگر حفظ سالمتی متوقف
بر شرب خمر باشــد ،شرب خمر واجب است ،گرچه
عقل انسان به طور موقت زایل شود .اگر امر دایر بین
آبروریــزی و قتل نفس باشــد ،آبروریزی برای حفظ
نفس جایز است ،چنانچه اگر امر دایر بین حفظ آبرو و
تجاوز به مال غیر باشد ،حفظ آبرو مقدم است.
البته این موازنهها و تطبیقات غالبی اســت؛ زیرا گاهی
عنوانــی بر مورد مترتب میشــود که حکم را عوض
میکند ،مانند اینکه عالمی بر شــرب خمر در مألعام
اکراه شود .شرب برای وی جایز نخواهد بود؛ زیرا این
88
رفتار موجب تزلزل ایمان و اعتقادات مردم میشود.
با نگاهی به دیــدگاه فقهای امامیــه ،ميتوان اهتمام
شارع را به آبروی مؤمنان دانست؛ 89زیرا يكي از اين
موضوعاتي كه شارع درباره آن سختگيري روا داشته
است ،بحث ِعرض و آبروي اشخاص ميباشد .در بحث
خون ،مال و نسل نيز همين سختگيري ديده ميشود.
بنابراین از نظر نگارنده فقهای امامیه حفظ عرض را از
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مقاصد ضروری شریعت محسوب کردهاند.
رواياتي مانند «ادرؤوا الحدود بالشــبهات»؛ «حدود
را با پیش آمدن شــبههها برداريد» ،نیز نشان دهنده
سختگيري شــارع در اين باب اســت؛ زیرا حفظ
عرض از امور ضروری اســت که شارع به قصد دفع
ضرر آبروریزی مؤمنان و مؤمنات در تشــریع احکام
به کار برده است .از این باب است قاعده تدرء الحدود
بالشبهات؛ 90زیرا عرض مؤمن باالتر از آن است که با
91
شبههای خدشهدار شود.
در جاهايي از فقه نیز مقاصد شارع رودرروي يكديگر
قرار گرفتهاند ،براي نمونه حفظ جان و مال ،هردو از
خواستها و مقاصد شــارع به شمار ميآيند ،حال در
برخي موارد اين دو باهم درگير ميشوند ،مانند اينكه
كســي آب در اختيار دارد و ديگري در معرض تلف
شدن است و حاضر به دادن اين آب حتی با پرداخت
بهای آن نيست ،در اینجا گفتهاند :ميتواند با زور آب
را از ديگري بگيرد؛ زيرا در نظر شــارع ،پاسداري از
92
جان ،بر رعايت مال ديگران برتري دارد.
در نمونهاي ديگر ،مقدس اردبيلي باور دارد اگر كسي
مال ديگري را غصب كرده باشــد ،واجب است آن را
به صاحبش برگرداند ،هرچند مشكل باشد .البته اگر
اين برگرداندن مال سبب گردد ،جاني به خطر بيافتد،
در اين صورت حفظ نفس بــر پس دادن مال ،مقدم
93
ميشود.
بنابراين ميتوان مقصد شــارع را كه بر پاســباني از
جان اشــخاص تنظيم شده اســت ،بر مقصد ديگر او
يعني پاسداري از اموال مقدم دانست و اگر تعارض يا
تزاحمي به ميان آيد ،پاسداري از جان را بر هر چيزي
پيش انداخت .در باب آبروي اشــخاص نيز ميتوان
به همين ديدگاه رســيد و آن را بر مال از منظر شارع
 .90القواعد الفقهیة ،صص.142-137
 .91إيضاح الفوائد ،ج ،4ص.450
 .92نهاية األحكام ،ج ،1ص.189
 .93مجمع الفائدة و البرهان ،ج ،10ص.521

مقدم دانســت 94،آنجا كه امام علي(ع) فدا كردن مال
براي پاسداري از آبرو را نيكو ميشمرد و ميفرمايد:
«إن أفضــل الفعال صيانة العرض بالمال»؛« 95برترين
كارها ،نگهداري آبرو به وسيله مال ميباشد».
نتیجهگیری
 .1تشــخیص دقیق مقاصد و اهداف احکام شرعی،
به مجتهد کمــک میکند ،تا فتوایی جامع و منطبق بر
فطرت صحیح و عقل سلیم ،صادر نماید و با دانستن
مقاصد احکام ،گرفتار احتیاطهای بیجا نشــود .کثرت
احکام احتیاطی در فتاوی فقهــا ،به جهت غفلت از
مصالح و مالکات احکام و اهداف و مقاصد شــریعت
است.
 .2از نظر شــاطبی «لغزش دانشــمند ،در بسیاری از
موارد ،به خاطر غفلت از اهداف شرع ،در موضوعی
است که به اجتهاد در آن پرداخته است» .او میگوید:
«آنگاه که انســان بدانجا رســید که توانست هدف
شــارع را در هریک از مسائل و ابواب شریعت درک
کند ،برای او ویژگی خاصی حاصل میشود که او را
به منزلت جانشــینی پیامبــر(ص) ،در تعلیم و فتوا و
حکم کردن بر وفق آنچه خدا به وی نشان داده است،
96
میرساند».
 .3با نگاهی اجمالی بــه دیدگاه فقها ،پی میبریم که
حفظ عرض و آبروی مسلمان ،همیشه به عنوان یکی
از مهمترین عوامل مؤثر بر فتاوی و دیدگاههای ایشان،
مد نظر بوده اســت .فقها ،حفظ آبرو را واجب ،اهتمام
به عرض و شرافت انسانها را الزم ،و آن را از اهداف
شارع شــمردهاند .آنجا كه فقيهان شيعه ،پاسداري از
آبروي مؤمنان را از مذاق شريعت دانستهاند ،درست
همان چيزي اســت كه در ميان اهلسنت از آن تعبير
به پاسداري از ِعرض شــده است و آن را از مقاصد
 .94فقه الصادق(ع) ،ج ،18ص.399
 .95الكافي ،ج ،4ص.49
 .96الموافقات ،ج ،4صص107و.170

شريعت ،شمردهاند.
 .4با توجه به جایگاه حفظ آبرو در شــریعت اسالم
و پس از تبیین جايگاه آن در علم مقاصد شــریعت،
میتــوان از آن برای شــناخت احکام اســام در
موضوعاتی مانند حقوق بشر که در شریعت اسالم در
قالب حفظ نفس ،حفظ عقل و حفظ آبرو تبیین شــده
است ،بهره برد.
 .5حفــظ آبرو پس از حفظ نفــس و عقل ،بر حفظ
مال مقدم شمرده شــده است ،بنابراين میتوان مقصد
شارع را كه بر حفظ جان اشخاص تنظيم شده است،
بر مقصد ديگر او يعني حفظ اموال مقدم دانست و اگر
تعارض يا تزاحمي به ميان آيد ،پاســداري از جان را
بر هر چيزي پيش انداخت .در باب آبروي اشخاص

نيز میتوان به همين ديدگاه رســيد و آن را بر مال از
منظر شارع مقدم دانست.
 .6شناخت مقاصد و اهداف شریعت برای ارزشگذاری
حرکت فقه مهم اســت؛ زیرا مشخص شدن ارزش هر
حرکتی به شناخت غایات و اهداف آن بستگی دارد،
بنابراین ارزش اجتهاد مجتهدان هم براســاس همین
غایات و اهداف و چگونگی کشف آنها و میزان توجه
به روح کلی احکام الهی شناختهمیشود .بدین روی،
یکی از راههای گســترش فقه و پاســخگو بودن آن،
توجــه همزمان به الفاظ و ظواهــر نصوص در کنار
مالکات و مقاصد شــریعتمیباشد .اساس ًا تعدی از
نصوص شــرعی بر فهم مالک و مناط احکام شرعی
استوار است.

کتابنامه
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 اشــتهاردی ،علی پناه ،مدارک العروة ،تهران ،اسوه،1417ق.
 اصفهانى ،محمدحسين ،حاشية كتاب المكاسب ،قم،انوار الهدى1418 ،ق.
 ايروانى ،على بن عبدالحســين ،حاشــية المكاسب،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى1406 ،ق.
 ترحينى عاملى ،سيد محمدحسن ،الزبدة الفقهية فيشرح الروضة البهية ،قم ،دارالفقه1427 ،ق.
 جابر ،حســن محمد ،المقاصد الكليــة و اإلجتهادالمعاصر ،بيروت ،دارالحوار1422 ،ق.
 جعفرى ،محمدتقى ،رســائل فقهى ،تهران ،مؤسسهمنشورات كرامت1419 ،ق.
 حسينى تهرانى ،ســید محمدحسين ،واليت فقيه درحكومت اسالم ،مشهد ،عالمه طباطبايى1421 ،ق.
 حسينى عاملى ،سيد جواد بن محمد ،مفتاح الكرامةفي شــرح قواعد العالمة ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى،

1419ق.
 حسيني روحانی ،سيد محمدصادق ،فقه الصادق(ع)،قم ،دارالكتاب1412 ،ق.
 حلي ،حســن بن يوســف ،إيضاح الفوائد في شرحمشكالت القواعد ،قم ،اسماعيليان1387 ،ق.
 همو ،نهاية األحكام ،قم ،اسماعيليان1410 ،ق. خامنهاى ،سيد على ،كاوشى در حكم فقهى صابئان،قم ،مؤسســه دائرة المعارف فقه اســامى بر مذهب
اهلبيت(ع)1417 ،ق.
 خمينى ،سید روحاهلل ،استفتائات ،قم ،دفتر انتشاراتاسالمی1422 ،ق.
 همو ،المکاســب المحرمة ،قم ،مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی(ره)1415 ،ق.
 همو ،تحرير الوسيلة ،ترجمه علی اسالمى ،قم ،دفترانتشارات اسالمی1425 ،ق.
 خويى ،سيد ابوالقاسم ،مصباح الفقاهة ،قم ،نرم افزارجامع فقه ،بیتا.
 دهلوی ،احمد بــن عبدالرحیم ،حجــة اهلل البالغة،ترجمه سید محمدیوســف حسین پور ،سراوان ،احمد

44

سال سیزدهم
شماره  -49بهار و تابستان 1397

جام1423 ،ق.
 ريسوني ،احمد ،نظرية المقاصد عنداإلمام الشاطبي،بیروت ،المؤسســة الجامعیة للدراســات و النشر و
التوزیع1412 ،ق.
 ســبحانى ،جعفر ،الخمس في الشــريعة اإلسالميةالغراء ،قم ،مؤسسه امام صادق(ع)1420 ،ق.
 همــو ،المواهب في تحرير أحكام المكاســب ،قم،مؤسسه امام صادق(ع)1424 ،ق.
 همو ،أصول الفقه المقارن فیما ال نص فیه ،بیروت،مؤسسة التاریخ العربی1425 ،ق.
 سبزوارى ،ســيد عبداألعلى ،مهذب األحكام ،قم،مؤسسه المنار1413 ،ق.
 شاطبی ،ابراهیم بن موســی ،الموافقات فی أصولالشریعة ،قاهره ،المطبعة السلفیة1341 ،ق.
 شــهید اول ،محمد بن مکی ،القواعد و الفوائد ،قم،مفید1400 ،ق.
 شــهيد ثانى ،زينالدين بن على ،الروضة البهية فيشرح اللمعة الدمشقية ،قم ،داورى1410 ،ق.
 همو ،مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم ،قم،مؤسسة المعارف اإلسالمية1413 ،ق.
 طباطبايى بروجردى ،سیدحســين ،زبدة المقال فيخمس الرسول و اآلل ،قم ،علميه1380 ،ق.
 همو ،منابع فقه شيعه ،ترجمه احمد اسماعيل تبار ودیگران ،تهران ،فرهنگ سبز1387 ،ش.
 طباطبايى حكيم ،سيد محمدسعيد ،مسائل معاصرةفي فقه القضاء ،نجف ،دارالهالل1427 ،ق.
 همو ،منهاج الصالحين ،بیروت ،دارالصفوة1415 ،ق. طباطبايى قمى ،ســيد تقى ،مباني منهاج الصالحين،قم ،منشورات قلم الشرق1426 ،ق.
 طباطبایی یزدی ،ســید محمدکاظم ،العروة الوثقی،بیروت ،مؤسسة األعلمی للمطبوعات1409 ،ق.
 طوســى ،محمد بن حســن ،اإلســتبصار ،تهران،دارالكتب اإلسالمية1390 ،ق.
 -عطيــة ،جمالالدين ،نحو تفعيل مقاصد الشــريعة،

دمشق ،دارالفكر1424 ،ق.
 غزالــي ،محمد بــن محمد ،المســتصفي من علماألصول ،بيروت ،دارالكتب العلمية1417 ،ق.
 همو ،شــفاء الغليــل ،بيروت ،دارالكتــب العلمية،1420ق.
 فاسی ،عالل ،مقاصد الشریعة اإلسالمیة و مکارمها،بیروت ،دارالغرب اإلسالمی1993 ،م.
 فاضل لنكرانى ،محمد ،احكام پزشــكان و بيماران،قم ،نرم افزار جامع فقه ،بیتا.
 فاضل مقداد (سيوري حلي) ،مقداد بن عبداهلل ،كنزالعرفان في فقه القرآن ،قم ،المکتبة المرتضویة إلحیاء
اآلثار الجعفریة1425 ،ق.
 همو ،نضد القواعد الفقهیة على مذهب اإلمامیة ،قم،كتابخانه آیةاهلل مرعشی نجفی1403 ،ق.
 فاضل هندى ،محمد بن حسن ،كشف اللثام و اإلبهامعن قواعد األحكام ،قم ،دفتر انتشــارات اســامى،
1416ق.
 فقه الرضا ،مشهد ،مؤسسه آل البيت(ع)1406 ،ق. فيض کاشانی ،محمدمحسن بن شاه مرتضی ،تفسیرالصافی ،تهران ،صدر1415 ،ق.
 قرافی ،احمد بن ادریس ،نفائس األصول فی شرحالمحصول ،بیروت ،المكتبة العصریة1420 ،ق.
 قمی مشــهدی ،محمد بن محمدرضا ،تفســیر کنزالدقائــق و بحر الغرائب ،تهــران ،وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی1368 ،ش.
 كلينى ،محمد بن يعقوب ،الكافي ،تهران ،دارالكتباإلسالمية1407 ،ق.
 محقق حلي ،جعفر بن حســن ،معارج األصول ،قم،مؤسسه آل البیت(ع)1403 ،ق.
 محقق داماد ،سيد مصطفى ،قواعد فقه ،تهران ،مركزنشر علوم اسالمى1406 ،ق.
 محقق کرکی ،على بن حســين ،رســائل المحققالكركي ،قم ،كتابخانه آيةاهلل مرعشى نجفى1409 ،ق.
 -محمدی خراســانی ،علی ،شرح تبصرة المتعلمین،

قم ،دارالفکر ،بیتا.
 معلوف ،لوئیس ،المنجد ،ترجمه محمد بندرریگی،تهران ،ایران1386 ،ش.
 معین ،محمد ،فرهنگ فارســی معیــن ،قم ،ديبا،1386ش.
 مقدس اردبيلى ،احمد بــن محمد ،مجمع الفائدة والبرهان فی شــرح إرشاد األذهان ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمي1403 ،ق.
 مكارم شــیرازی ،ناصر ،تفســير نمونــه ،تهران،دارالکتب اإلسالمیة1386 ،ش.
 موسوي بجنوردی ،سید حسن ،القواعد الفقهیة ،قم،الهادی1419 ،ق.
 -موســوی قزوينى ،ســيد على ،ينابيع األحكام في

معرفة الحالل و الحرام ،قم ،دفتر انتشــارات اسالمي،
1424ق.
 نجفى ،محمدحسن ،جواهر الكالم في شرح شرائعاإلسالم ،بیروت ،دارإحياء التراث العربي1404 ،ق.
 وجدانى فخر ،قدرتاهلل ،الجواهر الفخرية في شرحالروضة البهية ،قم ،سماء قلم1426 ،ق.
 وحید خراســانى ،حســين ،توضيح المسائل ،قم،مدرسه امام باقر(ع)1428 ،ق.
 هاشمی رفسنجانی ،اکبر ،فرهنگ قرآن ،قم ،بوستانکتاب1383 ،ش.
 هاشمى شاهرودى ،سيد محمود ،فرهنگ فقه مطابقمذهب اهلبيت(ع) ،قم ،مؤسســه دائرة المعارف فقه
اسالمى بر مذهب اهلبيت(ع)1426 ،ق.
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