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Abstract
The matter of "honor", even if it is only considered as an important and influential
discussion in ethics, needs to be included in the process of issuing a religious and
legal ruling in order to be practical. Jurisprudence, as the regulator of the actions of
legally competent persons, with its rich resources in this field, [but] has not dealt
with this issue independently, thoroughly and coherently. The existing rules and
regulations of jurisprudence are usually negative and their contents mean minimal
dignity and maintaining the status quo. There is no jurisprudential rule that invites
and obliges all individual and social strata of the religious community to strive and
take measures to promote dignity in all aspects. Due to this gap, the present
fundamental research, with the aim of designing and applying the "rule of dignity"
and by the method of inferring and analyzing the content of evidence, has dealt with
four matters of the provisions of the rule, documents, applications and exceptions of
this rule. According to this rule, any action that the dignity of the Muslim person and
the Islamic society is subject to is obligatory, and in return, any action that leads to
their humiliation is forbidden. This rule, with a wide range of topics, plays a
decisive role in the protection of spiritual dignity and also, at the macro level,
preserves and promotes the dignity and independence of Muslims and the Islamic
community.
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 .1دانشجوی دکتری ،گروه فقه و حقوق ،دانشکدۀ علوم انسانی ،واحد خمین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خمین ،ایران
 .2استادیار،گروه فقه و حقوق ،دانشکدۀ علوم انسانی ،واحد خمین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خمین ،ایران
(تاریخ دریافت1399/02/02:؛ تاریخ پذیرش)1399/05/26:

چكیده
مقولۀ «عزت» حتی اگر صرفات بحثی مهم و اثرگذار در دانش اخالق بهشمار آید ،الزم است بهمنظور نمود عملی ،در روند
صدورِ حکم شرعی و قانونی قرار گیرد .فقه و بهعنوان تنظیمکنندۀ افعال مکلفان و با دارا بودن منابع غنی در ایون زمینوه،
باما به صورت مستقل ،متقن و منسجم به این موضوع نپرداخته است؛ احکام و قواعد فقهی موجود معموالت جنبوۀ سولبی
دارند و مفاد آنها به معنای عزتل حداقلی و حفظ وضع موجود است؛ قاعدهای فقهی که تمام الیههای فردی و اجتماعی
جامعۀ دینی را به تالش و اتخاک تدابیر برای ارتقای همهجانبۀ عزتمندی دعوت و الزام کند ،وجود ندارد .با توجه به این
خ  ،پژوهش بنیادی حاضر ،با هدخ طراحی و کاربردیسازیِ «قاعدۀ عزت» و با روش استنبا و تحلیل محتوای ادلوه،
به چهار مقولۀ مفاد قاعده ،مستندات ،تطبیقات و استثنائات قاعدۀ مذکور پرداخته است .براساس این قاعده ،هور اقودامی
که عزت فرد مسلمان و جامعۀ اسالمی منو به انجام آن باشد ،واجب است و در مقابل ،هر فعلی که به کلت آنان منجر
شود ،حرام است .این قاعده ،با شمول موضوعی گسترده ،نقش تعیینکنندهای در صیانت از حیثیات معنوی ایفا میکند و
نیز در سطح کالن ،سبب حفظ و ارتقای عزت و استقالل مسلمانان و جامعۀ اسالمی میشود.

واژگان کلیدی
کلت ،عزت ،قاعدۀ فقهی ،قاعدۀ عزت.

* نویسنده مسلول:

Email: alimoeel@gmail.com
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 .1تبیین مسئله
بیشک انسان دارای «عزت» و شأنی است که چون بدان نیاز داشته ،در نهاد وی بوه ودیعوه
گذاشته شده است .فرد و جامعۀ عزتمند می تواند مسیر خویش در راه رسیدن به اهوداخ را
با اعتماد به نفس مضاعف و توان و قدرت بیشتر ادامه دهد .اگور کسوی در درون احسواس
بیعزتی و بىشخصیتى کرد ،مستعد گرایش به انحرافات و کجرفتارىهاى اجتماعى اسوت،
و نیز عدم عزتمداری ملتها ،موجب دستاندازی استعمارگران به داراییهای مربوو بوه
عزت و شرافت آنها می شود ،تنها یک ملت عزیز است که سولطه پوذیر نیسوت و در مقابولِ
فشارها مقاومت میکند و سر تعظیم فرود نمیآورد.
در عصر حاضر از سویی ،با دنیاگرایی افراد و جوامع ،مفهووم «لوذت» در بعودل فوردی و
«منفعت» در بعد اجتماعی و سیاسی مفاهیمی محوری شده و خطور از دسوت رفوتن یوا بوه
حاشیه راندن عزت انسان و جوامع تهدید جدی است ،تا آنجا که عدهای برای کسب لوذت
و منافع مادی از عزت خویش هزینه میکنند و دچار مراتبی از کلت مویگردنود و از سووی
دیگر ،شیطان و جنودش (قدرت های استکباری) برای دستیابی بوه منوافع و اهوداخ خوود،
عزت افراد و جوامع را هدخ گرفته اند ،چراکه فرد و جامعۀ کلیل است که رام قودرتهوای
مادی میشود و تن به خواستههای آنها میدهد.

1

در چنین شرایطی ،بیشک با بردن عزت فقط در مقولۀ اخالقیات مشکل حول نخواهود
شد و ت هدید از بین نخواهد رفت؛ فقط تأیید یک حکم اخالقی موجب جاری شودن آن در
جامعه نمی شود؛ یک قاعدۀ اخالقی با قرار گرفتن در روند صدور فتوا و قانون ،نمودل عملی
پیدا میکند ،همچنانکوه موثالت قاعدۀ اخالقویِ «قبح درو » آثار کیفری و مودنی خوود را در
قواعد و احکوامی چوون «قاعودۀ تودلیس»« ،قاعودۀ غوورور»» ،مجوازات شووهادت زور» و
«حورمت شهادت زور» نشان داده است .بدون انودکی تردیود ،یکوی از آسویبهوای جودی
 .1برای نمونه ،فرعون ،برای غلبه بر بنیاسرائیل ،گروهی از آنهوا را بوه زبوونی و نواتوانی و بردگوی کشواند (ر.ک:
قصص.)4 :
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عزتمندی در تمام سطوح آن ناشوی از فقودان قوانونی محکوم و مسوتقل در صویانت از آن
است.
حال باید دید با این میزان از تأثیر عزت در فرد و اجتماع و تهدیودهوایی کوه بورای آن
وجود دارد ،قاعدۀ عزت چه جایگاهی در دانش گستردۀ فقه دارد؟ به بیان دیگور ،فقوه ،کوه
متکفل و تنظیمکنندۀ افعال مکلفان در تمام الیههای زندگی است ،تا چوه حود بوه موضووع
حفظ عزت و جلوگیری از کلت پرداخته است؟
با بررسی کتابهای فقهی ،مشاهده میشود که با وجوود عنواوینی ماننود «اکالل نفوس»،
«شأن»« ،حال الشرخ» و «تحمیل منِّت» در منابع فقهی و با صودور برخوی احکوام بور ایون
اساس بکه در ادامه خواهد آمد  ،بوهصوورت مسوتقل و منسوجم بوه مقولوۀ مهوم فوردی و
اجتماعی «عزت» و «کلت» پرداخته نشده است .قواعد و احکام موجود در این زمینه حالوت
ایستایی و به نوعی انفعال دارند و فرد و اجتماع را ملزم به تحرک و فعالیت بورای حفوظ و
ارتقای عزت و جلوگیری از کلت نمی کنند ،هرچند این نکته که عزت مؤمن در طول عزت
الهی است ،سبب می شود به حفظ عزت و ممنوعیت اکالل نفس ،بیش از پیش ،توجه شوود
(ر.ک .نساء139 :؛ یونس65 :؛ فاطر10 :؛ منافقون.)8 :
از مهمترین مبانی فقهی تشکیل حکومت اسالمی ،حفوظ و ارتقوای عوزت مسولمانان و
جامعۀ اسالمی است .اساسات ،انقالب اسالمی در ایران نشان داد که اسالم میتوانود بوه یوک
ملت ،سرافرازی و عزت دهد؛ یک ملت را از زیر بار فشار و تحمیلِ تحقیرِ بیگانگان ،بیرون
بکشد و به آنها قدرت دفاع از خود ،عقاید و از هویت و شخصیت خود بدهد.
اینک ،در چنین فضایی که حکومت اسالمی بوه برکوت علموای اسوالم و شوهدا شوکل
گرفته است ،بررسی مبانی علمی و دینی عزت در معارخ و آموزههای اسالمی امری بایسته
است ،تا ثمرات آن به جهان اسالم ،بلکه به مظلومان عوالم ارائوه شوود و عوزت و کراموت
اسالمی و انسانی و که به دست قدرتهای استکباری از آنها گرفته شده و احیوا شوود و بوه
ملتها بازگردد.
از همین رو  ،پژوهش حاضر گامی است برای پر کردن این خ  ،در راستای این اهداخ
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سامان یافته است و درصدد پاسخگویی به این پرسش مهم است کوه آیوا قاعودهای در فقوه
تحت عنوان «قاعدۀ عزت» قابل طراحی و اثبات است؟ پاسوخ بوه ایون پرسوش ،بوه سوبک
علمیِ ارائۀ قواعد فقهی ،در گرو پاسخ به چهار پرسش اساسی است .1 :مفاد قاعودۀ عوزت
چیست؟  .2مدرک یا مستندات آن کدام اسوت؟  .3تطبیقوات قاعودۀ عوزت چیسوت؟ و .4
استثنائات قاعده کداماند؟
 .2مفهومشناسی
قاعدۀ فقهی :برای قاعدۀ فقهی تعاریف مختلفی ارائه شوده اسوت؛ محقوق دامواد در کتواب
قواعد فقه ،قاعدۀ فقهی را فرمول بسیار کلى می داند که منشأ استنبا قوانین محدودتر است
و به موردی ویژه اختصاص ندارند ،بلکه مبناى قووانین مختلوف و متعودد قورار موىگیورد
(محقق داماد1406 ،ق ،ج .)2 :1برخى دیگر گفتهاند« :القاعدةعبارةعنالکبرىالتيیتثبيت
عنأدلتهاالشرعیۀوتنطبقبنفسهاعلىمصادیقهاانطباقالکلیالطبیعیعلىمصيادیقهكقاعيدة
الطهارة» (مصطفوى1421 ،ق)9 :؛ قاعدۀ فقهى عبارت است از کبراى کلى کوه از دلیولهواى
شرعى بهدست میآید و بر موارد خود ،منطبق مىگردد بهگونۀ انطباق کلى طبیعى بور افوراد
خود ،مانند قاعدۀ طهارت.
عزت :عزت در لغت ،به معنای شدّت و قدرت و آنچه که متضمن معنوای غلبوه و قهور
باشد ،آمده است (ابنمنظور1414 ،ق ،ج374 :5؛ ابنفارس1404 ،ق ،ج )38 :4و در فرهنگ
قرآنووی عبووارت اسووت از« :در دسووترس نبووودن ،شکسووتناپووذیری و نفوکناپووذیری» (ر.ک:
طباطبایی1417 ،ق ،ج22 :17؛ جوادی آملی )369 :1385 ،برخی سعی کردهاند عوزت را ،از
باب «تُعْرَفُاألریاءُبأضْدادِها» با توجه به معنای ضد آن که کلت و حقوارت اسوت تعریوف
کنند ،چنانکه استاد مصطفوی مینویسد« :کلِّت یک معنوا دارد و آن حقوارت و کووچکی در
برابر آنچه برتر از اوست ،همانطورکه عزتْ برتری و چیرگی نسبت به دیگرانی اسوت کوه
از او پایینتر است» (مصطفوی1430 ،ق ،ج.)352 :3
معنای مختار در پژوهش حاضر معنای اخیور اسوت ،زیورا اوالت ،در عورخ از شونیدن کلموۀ
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«عزت»  ،کلیل و خوار و تحقیر نشدن به کهن متبوادر اسوت و جایگواه عورخ در فقوه بور کسوی
پوشیده نیست؛ ثانیات یکی از ویژگیهای قواعد فقهی مشترک بودن اجرای آن بین مجتهد و مقلود
است ،برخالخ قاعدۀ اصولى که مختص به مجتهد است (انصاری1416 ،ق  ،ج)545 :2
قاعدۀ عزت :این قاعده با استناد به آیۀ عزت ،روایات معتبر و عقل میگویود« :عوزت و
حفظ آن برای مسلمان ،مسلمانان و جامعۀ اسالمی واجب است و در مقابل ،هرگونوه کلوت
برای آنها حرام است».
آنچه در پی می آید تحلیل دقیق و پژوهشی قاعودۀ عوزت براسواس مَفواد ،مسوتندات و
تطبیقات است.
 .2 .1مفاد قاعده

منظور از قاعدۀ عزت این است که خداوند متعال تشریع فرموده افعال و اعمال مسولمانان و
جامعۀ اسالمی باید مطابق عزت آنها باشد و مسلمانان و جامعۀ اسالمی همواره بایود عزیوز
باشند و اسالم به مسلمانان اجازۀ صدور هیچ اقدامی که کلت آنهوا را در پوی داشوته باشود،
نداده است .بنابراین هیچ کس حق ندارد دست به عملی بزند که با عزت خودش یا مسلمان
دیگر یا جامعۀ اسالمی مغایر باشد و سبب کلت خودش یا دیگران گردد ،چنین اقدامی الهی
نیست و به اقتضای این قاعده نباید انجام پذیرد .برای نمونه ،اجیر شدن ،مستأجر شودن یوا
قرض گرفتن مسلمان از کسی که علم وجود دارد به اینکه اهل کلیل کردن دیگران میباشود
ممنوع است ،هرچند اصل این کار و بدون علم به کلیل شدن و شرعات جایز باشود .ازایونرو،
قاعدۀ عزت بر ادلۀ اولیه متکفل احکام واقعی ،حکومت دارد .همانطور که قواعود «الضورر
والضرار» و «الحرج» بر ادلۀ تولیت ،حکومت دارند.
این تقریر از مفاد قاعده مشمول نکاتی است که بر آنها تأکید میشود:
الف) مفاد قاعدۀ عزت فقط نهی کلت از کلیلشونده نمیکند؛ آنچه مضمون ایون قاعوده
است ،نهی کلیل شدن و کلیل کردن است .بتوجه به عبارت اکالل نفس در روایات
ب) مفاد قاعده تنها حکم تکلیفی (حرمت) یا حکم وضعی (فساد و ابطال) نیست ،بلکه
هر دو جنبۀ مطلوب قانونگذار در تشریع این قاعده بوده است .بدلیل این ادعا خواهد آمد
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بنابر این نکته ،انجام آنچه موجب کلت گردد ،نه تنها مبغوض و مورد نهی شارع است و
انجام آن سبب استحقاق عقاب است (حکم تکلیفی) ،بلکه اگر در مثل معامله یا انتخواب و
انتصاب انجام شود ،باطل بوده و شارع مقدس آن را به رسمیت نمیشناسد (حکم وضعی).
ج) بطبق قاعدۀ اولویت ،نهی از کلت مسلمانان و جامعه یا کشور اسالمی نیوز از مفواد
قاعده شمرده میشود.
بنابر این نکته ،انجام هر اقدامی که پیامدش کلت مسلمانان یا جامعوه و کشوور اسوالمی
شود ،این عمل ممنوع خواهد بود؛ هرچند برای گروهی یوا افورادی از مجموعوۀ مسولمانان
کلتآور نباشد.
د) قاعدۀ عزت دارای یک مرتبۀ واجب و یک مرتبۀ مستحب است؛ مرتبوۀ واجوبش آن
است که هر اقدام و عملی که جلوی کلت مسلمان ،مسلمانان و جامعۀ اسالمی را بگیورد یوا
عزت آنان وابسته به انجام آن باشد ،واجب و هر اقدام و عملی که سبب افزایش عزت آنهوا
گردد ،مستحب است.
 .2 .2مستندات قاعدۀ عزت

قاعدۀ عزت به سه دلیل از ادلۀ اربعه (قرآن ،حدیث ،عقل) قابل استناد است ،اما مقبولترین،
گویاترین و گستردهترین سندْ حدیث است ،بهنحوی کوه عبوارات بوهکاررفتوه در قاعوده از
عبارات حدیثی آن انتخاب شده است؛ ازاینرو ،با مروری بر سایر ادلوه ،بحوث بوا تفصویل
بیشتر در مورد سند حدیثی آن دنبال میشود.
الف) قرآن .آیۀ «...وَلِلَّهِالْعِزَّةُوَلِرَسُولِهِوَلِلْمُؤْمِنِین(منافقون)8 :؛ عزت مخصوص خدا و
رسولش و اهل ایمان است» ،یکی از ادلۀ اثبات قاعدۀ عزت است.
در مفاد این آیه سه نظریه عمده وجود دارد:
 .1این قسمت از آیه ،با توجه به شأن نزول آیه ،ناظر به جوابی است در مقابول منافقوان کوه
خود را عزیز و پیامبر(ص) را کلیل شمردهاند و درصدد بیوان اختصواص عوزت بوه جبهوۀ حوق
(خداوند و رسولش و اهل ایمان) است .شاهد ایون احتموال عبوارت «لَيئِنْرَجَعْنياإِلَيىالْمَدِینَيۀِ
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لَیُخْرِجَنَّالْأَعَزُّمِنْهَاالْأَذَلَّ»استكهقبلازجملۀموردبحثآمدهاست،بلکهمیتوانمجموعيۀآیيۀ
راراهدایننظریهدانست؛«یَقُولُونَلَئِنْرَجَعْناإِلَىالْمَدِینَۀِلَیُخْرِجَنَّالْأَعَزُّمِنْهَاالْيأَذَلَّوَلِلَّيهِالْعِيزَّةُوَ
لِرَسُولِهِوَلِلْمُؤْمِنِینَوَلکِنَّالْمُنافِقِینَالیَعْلَمُون(منافقون)8 :؛ آنها مىگویند :اگر به مدینوه بوازگردیم،
عزیزانْ کلیالن را بیرون مىکنند ،درحالیکه عزت مخصوص خدا و رسوول او و مؤمنوان اسوت،
ولى منافقان نمىدانند» (رک :قرطبی ،1364 ،ج129 :18؛ ابنکثیر1419 ،ق  ،ج)156 :8
 .2آیه ناظر بر این مطلب است که همۀ عزتها تکوینات به خداوند متعوال و رسوولش و
اهل ایمان (جبهۀ حق) اختصاص دارد؛ پس مفاد آیه خبر از یک واقعیت یا حقیقت تکوینی
میدهد مبنی بر اینکه همۀ عزتها بهصورت پایدار بنوه مووقتی و زودگوذر و واقعوی بنوه
کاکب در اصل مخصووص جبهوۀ حوق اسوت ،هرچنود ممکون اسوت مودتی در ظواهر و
بهصورت کاکب در جبهۀ باطل مشاهده شود (ثروت و قدرت مادی و)....؛ شاهد این نظریه
غیر از وجود معانی گوناگون برای عوزت در آیوات متعودد قورآن کوریم (ر.ک :طباطبوایی،
1417ق ،ج )22 :17و «ال» استغراق کلمۀ «العزۀ» در این آیه ،عبارت است از :عمومات آیوۀ
« ...وَأَنتُمُاألَعلَونَإِنكُنتُممُؤمِنینَ» (آلعمران )139 :و روایت عبدالمؤمن انصاری اسوت .در
این روایت آمده است :عَنْأَبِیجَعْفَرٍعلیهالسالمقَالَ:إِنَّاللَّهَعَزَّوَجَلَّأَعْطَىالْمُيؤْمِنَََلَياثَ
خِصَالٍالْعِزَّةَفِیالدُّنْیَاوَالْفَلْحَفِیالْآخِرَةِوَالْمَهَابَۀَفِیصُدُورِالظَّيالِمِینََُيمَّقَيرَأَوَلِلَّيهِالْعِيزَّةُوَ
لِرَسُولِهِوَلِلْمُؤْمِنِینَوَقَرَأَقَدْأَفْلَحَالْمُؤْمِنُونَإِلَىقَوْلِهِهُمْفِیهاخالِدُون (ابنبابویوه ،1362 ،ج :1
)152؛ امام باقر(ع) فرمود :همانا خداوند به مؤمن سه خصلت داده اسوت :عوزت در دنیوا و
رستگارى در آخرت و هیبت در دلهاى ستمگران ،سپس این آیوه را قرائوت کورد« :عوزِّت
مخصوص خداوند و پیامبرانش و مؤمنان است» و این آیه را قرائت کرد« :به تحقیق مؤمنان
رستگار شدند ...تا آنان در بهشت جاویدان هسوتند( .ر.ک :طبرسوی1395 ،ق ،ج 444 :10و
445؛ مشهدی1410 ،ق ،ج270 :13؛ حویزی1415 ،ق ،ج.)336 :5
 .3عالوهبر آنچه در اندیشههای اول و دوم بیان شد ،آیه ناظر بر جهت تشریع نیز اسوت
و بر جنبۀ ایجابی قاعده یعنی وجوب عزت برای مسلمانان و جامعوۀ اسوالمی داللوت دارد.
کسی که در مقام امر و نه ی و قانونگذاری است ،عوزتش بوه ایون اسوت کوه مطواع باشود.
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ازاینرو ،منافاتی ندارد که تکوینات خداوند و رسولش و اهل ایموان صواحب عوزت بووده و
تشریعات هم عزیز باشند .به بیان دیگر ،خداوند و رسولش در مقام تشریع در راسوتای عوزت
قانونگذاری کنند و اهل ایمان نیز با عمل به آن قوانین به مقام عزت دست یابند ،این یعنوی
همان بخش اول یا جنبۀ ایجابی قاعدۀ عزت .به این ترتیب ،آیه میتواند هم جنبۀ تکوینی و
هم جنبۀ تشریعی داشته باشد .افزونبراین ،عموم تعلیل روایات مسند به این آیه در قاعده و
که در ادامه خواهد آمد و خود دلیلی محکم مبنی بر صحت اندیشۀ سوم است.
در نهایت ،بهنظر میرسد اطالق آیه بو عدم ککور متعلقوی خواص بورای عوزت اقتضوا
می کند که آیه بر اندیشۀ سوم حمل شود؛ این حمل موافق عمل عودهای از فقهوا کوه بورای
لزوم حفظ عزت به این آیه استناد کردهاند بو در ادامه خواهد آمد و نیوز موافوق شومول و
عموم آیه نیز است ،بنابراین مفاد آیه این خواهد شود...« :و هلل العوزه و لرسووله وللموؤمنین
تکوینات و تشریعات».
نتیجۀ این پژوهش پذیرش تمسک به آیه ،برای اثبات بخش اول قاعده بوجوب عزت است.
ب) حدیث .1 .صحیحۀ سماعۀ:
عَنْسَمَاعَۀَقَالَقَالَأَبُوعَبْدِاللَّهِعلیهالسالم:إِنَّاللَّهَعَزَّوَجَلَّفَوَّضَإِلَيىالْمُيؤْمِنِأُمُيورَهُ
كُلَّهَاوَلَمْیُفَوِّضْإِلَیْهِأَنْیُذِلَّنَفْسَهُأَلَمْیَرَقَوْلَاللَّهِعَزَّوَجَلَّهَاهُنَا«وَلِلُّيهِالْعِيزَّةُوَلِرَسُيولِهِوَ
لِلْمُؤْمِنِینَوَالْمُؤْمِنُ»یَنْبَغِیلَهُأَنْیَکُونَعَزِیزاًوَلَایَکُيونَذَلِیلًيایُعِيزُّهُاللَّيهُبِالْإِیمَيانِوَالْإِسْيلَامِ
(کلینی1407 ،ق ،ج)55 :5
سماعه گوید :امام صادق(ع) فرمود :خداوند عزِّوجلِّ تمامى کارهاى مؤمن را بوه خوودش سوپرده
است ،ولى این اجازه را به او نداده است که خود را خوار و کلیل کنود؛ مگور نشونیدهاى کوه خداونود
عزِّوجلِّ مىفرماید« :عزت تنها براى خدا و رسولش و مؤمنان است» .بنابراین شایسته و صوحیح اسوت
که مؤمن عزیز باشد و کلیل نگردد .خداوند او را با ایمان و اسالم عزیز مىگرداند.

1

 . 1دو حدیث دیگر با اندک تفاوت در عبارت پایانی نیز با راویان متفاوت در کنار ایون حودیث در اصوول کوافی
آمده است.

قاعدۀ عزت 1219 

در حجیت این حدیث از حیث سند ،با توجوه بوه صوحیحه و مسوندبودنش خدشوهای
نیست؛ نجاشی در مورد سماعه عبارت ثقه ثقه را بهکار برده اسوت (نجاشوی،)193 :1365 ،
اما از حیث داللت بر مفاد قاعده ،این حدیث چون کلیل بوودن موؤمن را تشوریعات از حووزۀ
اختیار مؤمن خارج کرده است ،اگر مؤمنی خود را کلیل کنود ،خوالخ شورع مرتکوب شوده
است؛ بنابراین این کار حرام خواهد بود.
لفظ «ینبغی له» با اینکه داللتش اعم از استحباب و وجوب میتواند باشد ،اموا بوه قرینوۀ
اول حدیث؛ «إِنَّاللَّهَعَزَّوَجَلَّفَوَّضَإِلَىالْمُؤْمِنِأُمُورَهُكُلَّهَاوَلَمْیُفَوِّضْإِلَیْيهِأَنْیُيذِلَّنَفْسَيهُ؛
خداوند عزِّوجلِّ تمامى کارهاى مؤمن را به خودش سپرده است ،ولى ایون اجوازه را بوه او
نداده است که خود را خوار و کلیل کند» .در اینجا داللت بور وجووب دارد؛ یعنوی واجوب
است اهل ایمان عزیز باشند و کلیل نباشند.
توضیح مطلب اینکه ،دربارۀ داللت «ینبغی» سه نظریه وجود دارد:
الف) ظهور ینبغی در وجوب :مرحوم خویی در مثل «ینبغی» همان مبنای اصولی خوود
را تطبیق کرده است؛ یعنی «ینبغی» مشتمل بر طلب است و از طرفی ترخیص در تورک نیوز
ندارد .پس ،وجوبْ محقق میشود .بعضی علما «یَنْبَغلی» را استحباب مؤکد معنا میکنند ،اموا
مرحوم خویی این سخن را نپذیرفته است ،چراکه معنای لغوی «یَنْبَغلی» یتیسر اسوت ،یعنوی
«جا دارد» و «جایگاه دارد» که از این معنا طلوب فعول و مطلووب بوودن مسوتفاد اسوت .از
طرفی ،خطابات بر همان معنای لغوی وارد شدهاند .پس ،با توجه به تطبیق مبنای ایشوان ،از
«یَنْبَغلی» وجوب استفاده میشود (ر.ک :خویی1418 ،ق ،ج.)281 :4
ب) عدم ظهور در وجوب بهخاطر استشمام غیر الزام :ینبغی داللت بر وجوب ندارند
و موضوع حکم عقل به ایجاب قرار نمیگیرند ،زیرا طلبی موضوع حکم عقول بوه ایجواب
است که بوی استحباب ندهد و نکتوۀ اسوتحبابی در آن نباشود .واضوح اسوت کوه «یَنْبَغلوی»
ترخیص در ترک دارد ،زیرا در فارسی به معنای «سزاوار» است؛ «یَنْبَغلی» از بَغْوی بوه معنوای
«خواستن» است ،اما خواستنی که بمثالت متضمن آرزو داشتن نباشد یا از آن چنوین معنوایی
برنیاید که میل دارم که این کار انجام شود و نیز از بعضی از اهل لغوت (طریحوی1416 ،ق،
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ج« )55 :1یَنْبَغلی» به معنای «یَحْسُنُ» نقل شده است .ازاینرو ،گفته میشود کوه ایون عنووانْ
موضوع برای حکم عقل به وجوب قرار نمیگیرد.
ج) داللت اعمی «یَنْبَغِی» و تشخیص معنا با قرینه« :یَنْبَغلی» به معنای «یَتَمَکَّنُ» نیسوت،
بلکه با مراجعه به موارد استعمال روشن میشود که «یَنْبَغلی» به معنای «مطابق قاعوده بوودن»
است .ازاینرو ،موارد آن به اختالخ الزامی بودن یا نبودن قانونْ اختالخ پیدا میکند ،بودین
معنا که گاهی مطلبی مطابق با قانون اخالقی و گاهی مطابق با مستحبات اسوت؛ گواهی نیوز
جنبۀ الزامی دارد .در دو صورت اول داللت بر الزام ندارد ،ولکن در صوورت سووم دال بور
الزام است .افزونبر این ،با توجه به آیات قرآن (فرقان8 :؛ مریم92 :؛ یوس 40 :و  )69لفوظ
«ینبغی» ظهور در استحباب ندارد و اعم از وجوب و اسوتحباب اسوت( .بحرانوی1405 ،ق،
ج .)18 :15ازاینرو ،موارد استعمال آن نیز به اختالخ الزامی بودن یا نبودن قانونْ اخوتالخ
پیدا میکند و باید به قراین مراجعه کرد.
طبق نظریۀ اول و سوم داللت حدیث بر قاعدۀ عزت ثابت است ،اما حتوی اگور نظریوۀ
دوم صحیح باشد باز باتوجه به قرینۀ موجود در صودر حودیث اجوازۀ داللوت حودیث بور
استحباب وجود ندارد ،چون فقهوا بوا وجوود قرینوۀ دال بور وجووب« ،یَنْبَغلوی» را الوزامآور
دانستهاند .برای نمونه به موردی از این دست اشاره میشود:
صحیحۀ معاویۀ بن عمار؛ «عَنْمُعَاوِیَۀَبْنِعَمَّارٍ،عَنْأَبِیعَبْدِاهللعلیهالسيالمقَيالَ:یَنْبَغِيی
لِلصَّرُورَةِأَنْیَحْلِقَوَإِنْكَانَقَدْحَجَّفَإِنْرَاءَقَصَّرَوَإِنْرَاءَحَلَقَقَالَوَإِذَالَبَّدَرَعْرَهُأَوْعَقَصَهُ
فَإِنَّعَلَیْهِالْحَلْقَوَلَیْسَلَهُالتَّقْصِیرُ (طوسی1407 ،ق ،ج)18 :15؛ معاویۀ بن عمّار گوید :اموام
صادق(ع) فرمود :کسى که براى اولین بار به حج آمده باید سرش را بتراشود و اگور پیشوتر
حج انجام داده ،اگر بخواهد ،کوتاه مىکند و بخواهد ،سرش را موىتراشود ».بو فرموود« :و
اگر موهایش بههمپیوسته و یا بافته باشند ،باید سرش را بتراشید و نباید تقصیر نماید.».
صاحب جواهر ،صاحب حدائق و بزرگوان دیگوری از فقهوا بعود از نقول ایون روایوت
نظرشان بر این است که داللت بر وجوب حلوق بور صوروره دارد ،زیورا اگرچوه در صودر
روایت ،کلمۀ «ینبغی» آمده ،ولی با توجه به جملۀ بعدی روشن میشود کوه ایون کلموه بور
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وجوب داللت دارد؛ چون در مقابل صروره ،برای کسی که حج انجام داده ،تخییر میان قصر
و حلق را آورده است .ازاینرو ،با توجه به تفصیل میان صروره و کسی کوه حوج گوزارده،
روشن میشود که صروره مختار نیست؛ چون اگر صروره مختار بود ،تفصیل میوان صوروره
و غیرصروره وجهی نداشت ،زیرا برای غیرصروره حلق مستحب است و حلوق بوه اختیوار
اوست (ر.ک :بحرانی1405 ،ق ،ج224 :17؛ نراقی1415 ،ق ،ج357 :12؛ نجفی1413 ،ق ،ج
 235 :19و 236؛ محقق داماد1401 ،ق ،ج)324 :3
 .2حدیث ابیبصیر
عَلِیُّبْنُإِبْرَاهِیمَعَنْأَبِیهِعَنْعُثْمَانَبْنِعِیسَىعَنْعَبْدِاللَّهِبْنِمُسْکَانَعَنْأَبِیبَصِیرٍعَينْأَبِيی
عَبْدِاللَّهِعلیهالسالمقَالَ:إِنَّاللَّهَتَبَارَکَوَتَعَالَىفَوَّضَإِلَىالْمُؤْمِنِكُيلَّرَيیْءٍإِلَّياإِذْلَيالَنَفْسِيهِ
(کلینی1407 ،ق ،ج)63 :5؛ ابو بصیر گوید :امام صادق(ع) فرموود :همانوا خوداى تبوارک و
تعالى هر چیزى جز خوار و کلیل ساختن خویشتن را به مؤمن سپرده است.
راویان موجود در سند روایت بهجز عثمانبن عیسی و کوه زموانی واقفوی بووده و بعودات
مذهب صحیح را اختیار کرده و همه از اجلِّاء هستند .ازاین رو ،حودیثْ صوحیح یوا موثقوه
است ،حتی اگر روایت مووثقه هم باشد ،باز بهعلت معارض نداشتن مویتووان بوه مَفواد آن
یعنی حرمت اینکه از مؤمن فعلی سر زند که سبب کلتش شود و به بیانی که کیول روایووت
اول آمد و عمل کرد.
 .3صحاح ابن خنیس
الف) أَحْمَدُبْنُأَبِیعَبْدِاللَّهِالْبَرْقِیُّفِیالْمَحَاسِنِعَنْأَبِیهِعَنِالْحَسَنِبْنِمَحْبُوبٍعَنْهِشَامِبْينِ
سَالِمٍعَنْمُعَلَّىبْنِخُنَیْسٍعَنْأَبِیعَبْدِاللَّهِعلیهالسالمقَالَسَمِعْتُهُیَقُولُقَالَاللَّهُعَزَّوَجَلَّلِیَأْذَنْ
بِحَرْبٍمِنِّیمَنْأَذَلَّعَبْدِیَالْمُؤْمِنَ وَلْیَأْمَنْغَضَبِیمَنْأَكْرَمَعَبْيدِیَالْمُيؤْمِنَ( عواملی1409 ،ق،
ج.)269 :12
معلِّى بن خنیس مىگوید :از امام صادق(ع) شنیدم که مىفرمود :خداوند بوزرگ فرمووده
است :کسى که بندۀ مؤمن مرا خوار گرداند ،بداند که با جنگى بزرگ از سوى مون روبوهرو
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شده است ،و کسى که بندۀ مؤمن مرا گرامى دارد از خشم من در امان خواهد بود.
ب) وَبِالْإِسْنَادِعَنْیُونُسَعَنِابْنِمُسْکَانَعَنْمُعَلَّىبْنِخُنَیْسٍعَنْأَبِیعَبْدِاللَّهِعلیهالسالم
قَالَقَالَرَسُولُاللَّهِصلاهللعلیهوآلهقَالَاللَّهُعَزَّوَجَلَّمَنِاسْيتَذَلَّعَبْيدِیَالْمُيؤْمِنَفَقَيدْبَيارَزَنِی
بِالْمُحَارَبَۀِ( .عاملی1409 ،ق ،ج.)270 :12
 ...امام صادق(ع) مىفرماید که پیامبر(ص) فرمود :خداى عزوجل فرموده است :هر کوه
بنده مؤمن مرا خوار نماید آشکارا به جنگ با من برخاسته است.
ج) وَعَنْعِدَّةٍمِنْأَصْحَابِنَاعَنْسَهْلِبْنِزِیَادٍعَنِابْنِمَحْبُوبٍعَنْهِشَامِبْنِسَالِمٍعَنْمُعَلَّى
بْنِخُنَیْسٍعَنْأَبِیعَبْدِاللَّهِعلیهالسالمقَالَقَالَرَسُولُاللَّهِصلاهللعلیهوآلهقَالَاللَّيهُعَيزَّوَ
جَلَّقَدْنَابَذَنِیمَنْأَذَلَّعَبْدِیَالْمُؤْمِنَ( .عاملی1409 ،ق ،ج.)271 :12
 ...از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود :رسول خدا(ص) فرمود :خداى عزوجول فرمووده:
آشکارا به جنگ با من برخاسته آن کس که بندۀ مؤمن مرا خوار کند.
کیل روایت باال اینگونه آمده است« :مُحَمَّدُبْنُعَلِیِّبْنِالْحُسَیْنِفِیعِقَيابِالْأَعْمَيالِعَينْ
مُحَمَّدِبْنِمُوسَىبْنِالْمُتَوَكِّلِعَنْعَبْدِاللَّهِبْنِجَعْفَرٍالْحِمْیَرِیِّعَنْأَحْمَدَبْنِمُحَمَّدٍعَنِالْحَسَنِبْنِ
مَحْبُوبٍنَحْوَه» (عاملی1409 ،ق ،ج  .)271 :12مراد از ایون عبوارت ایون اسوت کوه هموین
روایت با سلسله سند متفاوت از حسنبن محبوب نیز نقل شده است.
حدیث قبلی حرمت إکالل نفس را بیان میکرد ،اما این صحاح با عبارات «للیَأْکَنْ بِحَورْب
ملنری»« ،فَقَدْ بَارَزَنلی بِالْمُحَارَبَۀِ»» ،قَدْ نَابَذَنلی» از سوی خداوند متعال ،با شدت و غلظت ظهور
در حرمت تذلیل مؤمنان دارد.
 .2 .2 .1داللت جمالت خـبری

توجه به این مطلب در داللت احادیثی که بیان شد ،حائز اهمیت است؛ جمالتی که حواوی
ارادۀ توشریعی شارع مقدس است ،نووعات بهصورت امر و نهوی ،انشوا مویشوود ،اموا گواهی
گزارههای خبری هم مفید حوکم توکلیفیِ مناسب مقام صدور است .اگور موووضوع جملوۀ
خوبری فوعل اخوتیاری انسان باشد ،هرچند بهصورت خبری بیان شده است ،ولی حکایت
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از فعل مطلوب شارع دارد .در اینگونه موارد ،گوزاره از نظور ادبوی خووبری اسووت ،ولوی
کاربرد انشایی دارد .گفته شده است ظوهور ایونگونه جمالت در وجوب یا حرمتْ بیشوتر
و شدیدتر از جملۀ انشایی است ،زیرا حقیقت جملۀ خبری اخبار از تحقق فعل بوه ادعوای
حتمیّت وقوع امتثال آن از مکلِّف است (بحرانی1405 ،ق ،ج 479 :1و480؛ قموی1417 ،ق،
ج191 :1؛ مظفر1430 ،ق ،ج 64 :1و .)114
ازاینرو ،گزاره های خبری در احادیث مذکور مفید حکم تکلیفی مناسب مقوام اسوت و
این نحوۀ بیان در روایات درنهایت ،به ممنوعیت کلت اشعار دارد.

1

روایاتی از این دست نشان میدهد که حیثیات معنوی و عزِّت در حوزۀ اختیار اشخاص
قرار ندارد .بر این اساس ،یکی از مهم ترین حدود آزادی شخص و مسلوالن جامعۀ اسالمی
در حوزۀ حریم خصوصی و حوزههای مدیریت امور جامعه ،نکشواندن خوود و جامعوه بوه
وادی کلت است .ازایونرو ،هتک عزِّت مؤمن حتی به دست خود او جایز نیست ،چه اینکه
مسللۀ عزِّت به شخص تفویض نشده و اساسات ،عزِّت شخص در قوبضۀ قودرت او نوویست
تا بتواند آن را تفویض کند یا نسبت به معامله بر سر آن اقودام کند.
استفادۀ نهی از اینگونه قضایای خبری در روایات تا آنجا پیش میرود که اگور قورارداد
یا عملی برخالخ مفاد قاعدۀ عزِّت واقع شده باشد ،فاسد و بیاعتبوار باشود ،زیورا نهوی در
موعامالت موقتضی فساد است .بهعالوه سیاق اینگونه روایات نشان میدهد شوارع مقودس
در این موارد درصدد صیانت از گوهر ناب عزِّت در مقابول کلوت در جغرافیوای فرهنگوی،
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و نظامی مسلمانان است که میتوان آن را «قاعودۀ عوزِّت» نووام
نوهاد .بودیهی است هر نوع عملی که برخالخ این قاعده صورت پذیرد ،مشروعیت نودارد
و اثوری بور آن مترتب نیست .ازاینرو ،این گونه روایات حاوی این مطلب است که عوزِّت
در سطح کالن که به جامعۀ اسالمی و مسلمانان مربو میشوود ،و در سوطح خُورد ،یعنوی
شخص مؤمن ،در حوزۀ اختیار اشخاص قرار ندارد؛ به تعبیر دیگر ،این امور در طول عوزت
 .1كلُّموردیستلزمذلكفهومحکومبالحرمۀمنجهۀاإلذالل (جمعی از مؤلفان ،بیتا ،ج.)76 :19
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الهی بوده و به نوعی تشریع شده اند که از هرگونه تعرضی مصون بوده و ارادۀ اشوخاص از
ساحت آن دور باشد.
 .2 .2 .2روایات هممفهوم
مراد از مستند روایی هممفهوم روایتی است که از نظر معنا و مفهوم میتواند مدرک و دلیول
اعتبار قاعدۀ عزت بهشمار آید ،هرچند در آنها عناوین «عزت» و«کلت» وجوود نودارد .چنود
مورد از این روایات بدین شرحاند:
َِ .1قَۀُالْإِسْلَامِفِیالْکَافِی،عَنْعَلِیٍّعَنْأَبِیهِعَنِابْنِفَضَّالٍعَنْحَفْصٍالْمُؤَذِّنِعَنْأَبِیعَبْيدِ
اللَّهِعلیه السالمأَنَّهُقَالَفِیرِسَالَتِهِإِلَىأَصْحَابِهِ:وَعَلَیْکُمْبِحُبِّالْمَسَاكِینِالْمُسْيلِمِینَفَإِنَّيهُمَينْ
حَقَّرَهُمْوَتَکَبَّرَعَلَیْهِمْفَقَدْزَلَّعَنْدِینِاللَّهِوَاللَّهُلَهُحَاقِرٌمَاقِتٌوَقَالَأَبُونَارَسُولُاللَّهِصيل اهلل
علیهوآلهأَمَرَنِیرَبِّیبِحُبِّالْمَسَاكِینِالْمُسْلِمِینَوَاعْلَمُواأَنَّمَنْحَقَّرَأَحَداًمِنَالْمُسْيلِمِینَأَلْقَيى
اللَّهُعَلَیْهِالْمَقْتَمِنْهُوَالْمَحْقَرَةَحَتَّىیَمْقُتَهُالنَّاسُوَاللَّهُلَهُأَرَدُّمَقْتاًالْخَبَرَ( نوری1408 ،ق ،ج:9
)104؛ ...بر شما باد به دوستی مستمندانِ مسلمان ،زیرا هر کس آنان را تحقیر کند و بر آنهوا
تکبر ورزد ،بهراستی که از دین خدا لغزیده و خدا تحقیرکننده و زبونکننده اوست و پدر ما
رسول خدا(ص) فرموده« :پروردگارم به من دسوتور داده اسوت کوه مسوتمندانِ مسولمان را
دوست بدارم و بدانید هر کوه مسولمانى را خووار شومرد خودا از جانوب خوویش بور وى
بدخواهى و زبونى برفکند تا جایى که مردم نیوز بودخواه او خواهنود شود و خودا بوراى او
بدخواهتر خواهد بود».
 .2وَفِیعُیُونِالْأَخْبَارِبِأَسَانِیدَتَقَدَّمَتْفِیإِسْبَاغِالْوُضُوءِعَنِالرِّضَاعَنْآبَائِهِعقَيالَ:قَيالَ
رَسُولُاللَّهِصلاهللعلیهوآلهوسلممَنِاسْتَذَلَّمُؤْمِناًأَوْحَقَّرَهُلِفَقْرِهِوَقِلَّۀِذَاتِیَدِهِ-رَهَرَهُاللَّهُ
یَوْمَالْقِیَامَۀَُِمَّیَفْضَحُهُ (عاملی1409 ،ق ،ج)266 :12؛ با اسناد نقل شده امام رضوا(ع) فرموود
که فرستادۀ خدا(ص) فرمود :هر کس مرد یا زن مؤمنى را  ،به سوبب فقور و تنگدسوتى وی،
خوار و کوچک شمارد ،خداوند متعال روز قیامت او را مشهور و سپس رسوا مىسازد.
وَعَنْمُحَمَّدِبْنِأَحْمَدَبْنِالْحُسَیْنِعَنْمُحَمَّدِبْنِعَلِیِّبْنِعَنْبَسَۀَعَنْمُحَمَّدِبْنِالْعَبَّياسِبْينِ
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مُوسَىبْنِجَعْفَرٍوَدَارِمِبْنِقَبِیصَۀَجَمِیعاًعَنِالرِّضَاعَنْآبَائِهِعلیهم السالمعَنْرَسُولِاللَّهِصيل
اهللعلیهوآلهوسلمنَحْوَهُ (عاملی1409 ،ق ،ج)267 :12؛ موراد از ایون عبوارت ایون اسوت:
همین روایت با سلسله سند متفاوت نیز نقل شده است.
یاهللعلیهوآلهوسلم :التُحَقِّرنَّأحَدامِنالمسلمینَ،فإنَّصَغیرَهُمعِند
رسولاهللصل 
 .3قال 
اللُّهِكَبیرٌ (ورّام1410 ،ق ،ج)31 :1؛ هیچ مسلمانى را خوار و حقیر مشمار؛ زیرا کوچک آنان
هم نزد خداوند بزرگ

است.

یاهللعلیهوآلهوسلم...:حَسْبُابنِآدمَمنالشَّيرِّأنْیُحَقِّيرَأخياهُالمسيلمَ
 .4قالرسولاهللصل 
(ورّام1410 ،ق ،ج)122 :2؛ در بدی فرزند آدم همین بس که برادر مسلمان خود را تحقیر کند.
 .3سیرۀ معصومین(ع)
معصومین(ع) برای حفظ و ارتقای عزت افراد و جامعۀ اسالمی و همچنین ،برای جلوگیری
از کلتْ اقدامات مهمی انجام دادند که باید از آنها تأسی جسوت .بوه بخشوی از آن در زیور
اشاره میشود:
و مبارزه با تبعیض نژادی و طبقاتی با گسترش عدالت و برادری در جامعۀ اسالمی؛
و درخواست عزل والیان و کارگزارانی که بر مردم سخت میگرفتند و آنوان را خووار و
کلیل میکردند؛
و انقالب و قیام بر ضد طاغوت و ظلمستیزی ،مانند قیام تاریخی اباعبداهلل(ع)؛
و پرهیز و بیم دادن مردم از بروز اختالفات داخلی برای به خطر نیفتادن عزت اسوالمی،
مانند عدم اقدام جدی حضرت امیور(ع) بورای اکتسواب حاکمیوت ،بعود از رحلوت پیوامبر
عظیمالشأن اسالم؛
و تربیت شاگردان و تقویت بنیۀ علمی شویعیان و مسولمانان ،بوهعنووان عواملی مهوم در
راستای عزت مسلمین؛
و تالش برای نهادینه کردن فرهنگ کار در جامعه در قول و عمل بتا هرکس از دسترنج
خود ارتزاق کند و سربار دیگران نباشد ،زیرا عزت مسلمان در گرو کار و تالش اوست .؛
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و سیرۀ عملی پیشوایان معصوم در انفاق مخفیانه برای حفظ عزت افراد.
ج) عقل
عقل سند دیگر قاعدۀ عزت است .برای توضیح بیشتر به دو نکته اشاره میشود:
الف) بیشک عقل با شناخت موضوع (عزت و کلت) و منافع عزتمندی و مفاسد کلوت،
تردیدی در لزوم حفظ عزت ،و ناروایی و قبح اعمال کلتآور نمینماید و از آنجا کوه ایون
درک عقلی ،در سلسله عللِ احکام است 1،داخل در قاعدۀ مالزمه «كُلُّمياحَکَيمَبِيهِالْعَقْيلُ
حَکَمَبِهِالشَّرْعُ» است و به وسیلۀ آن ،حکم شرعی کشف و اثبات میشود ،و شوبهۀ تووقیفی
بودن احکام شرع و ناتوانایی عقل برای درک مالکات احکام شرع را ندارد.
ب) چون عقل حکم می کند که «دفع ضرر احتمالی عقالت واجوب اسوت» ،ازایونرو ،در
بحث عزت و کلت ،به حکم عقل باید فرد و اجتماع انجوام دادن هور اقودامی را کوه انجوام
ندادن آن موجب کلتشان میشود ،بر خود واجب بدانند و این هموان قاعودۀ عوزت اسوت.
مثالت ،برآوردن نیازی که در آینده پیدا میکنند و دیگران برآورندۀ آن نیسوتند یوا بوا خووار و
خفیف کردن یا گرفتن امتیازهای سنگین ،حاضر به تأمینش هستند ،بر فرد و جامعه واجوب
میشود.
عقل به دلیل اینکه اوالت ،سندیتش برای کشف حکم شرعی و فویالجملوه و اقبالیوت
عامی دارد (ر.ک :علیدوست19 :1381 ،و)20؛ ثانیات ،قطعی که در موضوع مورد بحوث دارد،
می تواند سندی قوی در افتا به مضمون این قاعده برای فقیه محسوب شود ،بیشک بعود از
روایات این باب ،بهترین دلیل برای اثبات قاعدۀ عزت است.

 . 1هر گاه عقل از راهی جز درک خود ،به حکم شرع دست یابد ،نمیتواند به منوا آن پوی ببورد و بوه داوری آن
بپردازد ،چون درک عقلْ معلول و پس از حکم شرع است بدر اصوطالح اصوولیون درک عقول در سلسوله معالیول
احکام است  ،اما هر گاه عقلْ مالک و منا فعلی را که همان مفسده و مصلحت است بفهمد ببوه اصوطالح ،عقول
در سلسله علل باشد و در این درک قطع داشته باشد ،باید اقتضای آن را بهعنوان حکم شورعی قبوول کورد (رک:
علیدوست142 :1381،و.)143
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 .4قیاس اولویت
قیاس اولویت ،در صورت تکمیل عناصر ،از جمله روشهایی است که بوه قطوع موا را بوه
حکم تکلیفی شرعی رهنمون مویسازد .حکم این قاعوده از قیواس اولویوت نیوز بوهدسوت
میآید.
بعضی از فتاوای فقهی در این زمینه راهگشاست .برخی فقیهانْ اکن در اتوالخ نفوس و
عضو را شرعات جوایز نمیدانند (اصفهانی1409 ،ق .)284 :با فرض اهمیوت بیشوتر حیثیوات
معنوی و عزت نسبت به حیثیات جسمانی ،میتوان نتیجه گرفت که به طریق اولوی ،اکن در
از بین بردن عزت یا عملی که با آن مالزمه دارد ،جایز نخواهد بود .بنوابراین اوالت ،افوراد در
انوجام این عمل و اکن در انجام آن اختیاری ندارند ،ثانیوات ،قراردادهوایی کوه در ایون زمینوه
منعقد میشود ،از درجۀ اعتبار ساقط خواهد بود؛ چه اینکه نهوی شوارع در چنوین موواردی
متوجه مُسبَّب است که با فوساد عوملِ واقعشده مالزمه

دارد.

مالک این قاعده را میتوان در روایاتی یافت که براساس آنها ،هوویچکوودام از حیثیوات
مربو به شوخص ،هموزن حیثیات معنوی و عزت وی نویستند .امویرالمؤمنین(ع) در ایوون
باره مویفرمایند« :گورامیدار نفست را از هر زبونی و پستی ،هرچند توو را بوه نعموتهوای
بیشمار رسواند ،زیورا هرگز برابر آنچه از نفس خویش صورخ مویکنوی عووض نخوواهی
یافت» (سید رضی1414 ،ق)344 :؛ بنابراین تحصیل مال و نظایر آن در ازای از دسوت دادن
عزت ،نوعی معاملۀ سفهی و خارج از ضوابط عقالنی و شرعی است.
 .5تطبیقات قاعده
در ابواب مختلف فقه ،موارد متعددی یافت میشود که حکمی فقهی بر مبنای حفوظ عوزت
و نفی کلت صادر شده است .برای نمونه ،به تعدادی از آنها اشاره میشود:
 .1صاحب انوار الفقاهه ،کیل بحث تیمم ،برای کسی که باید برای وضو بهوسویلۀ ابوزار
استخراج آب ،به آب دسترسی پیدا کند تا وضو گیورد ،طلوب عاریوۀ ایون ابوزار را واجوب
نمیداند؛ چراکه موجب کلت و خفت نفس خواهد شد( .کاشوفالغطواء1422 ،ق.)68 :
 .2فروشندۀ طلبکار می تواند برای وصول طلبش به مُفْللس رجوع کند و با فسخ معامله،
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عین مالش را بگیرد .این حقِ رجوع و فسخ معامله ،با دادن بدهی توسط سایر طلبکاران از
بین نمیرود؛ چون در این پرداخت ،نوعی منِّت هست( .حلی بعالمه 1413 ،ق ،ج.)147 :2
روشن است که منتپذیری از مصادیق بارز کلت نفس است.
 .3اگر یکی از اولیای میّت پیشنهاد پرداخت هزینۀ کفن را بشخصات بدهد ،برای اینکه
بقیۀ اولیا زیر بار منت نروند ،از او پذیرفته نیست و از مال خودل میت پرداخت میشود.
(محقق حلی1407 ،ق ،ج.)336 :1
 .4ابراء عقد است نه ایقاع؛ چون ابراءل حقْ مستلزم منتپذیری برای طرخ مقابل است.
ازاینرو ،برای اینکه منِّتی بر وی تحمیل نشود ،باید آن را عقد دانست تا عملی اختیاری
محسوب گردد( .شهید ثانی1413 ،ق ،ج.)16 :6
 .5اگر عملی که بهخودیخود مباح است ،موجب اکالل نفس شود ،آن عمل حرام و
مرتکبشوندۀ آن از عدالت ساقط خواهد شد( .تبریزی1426 ،ق.)70 :
 .6صاحب جواهر دلیل عدم اجبار مفلس بر فروش منزلش را اینگونه بیان میدارد:
فروش مسکنْ سبب عسر و حرج و مشقتی است که تحمل نمیشود؛ هرچند این عسر و
حرج بهدلیل شرافتی باشد که در فقدان آن نقص و اکالل نفس است( .نجفی1413 ،ق،
ج.)338 :24
 .7هر عملی که با عزت و آبروی مؤمن سازگار نباشد ،حرام است( .بحرالعلوم،
1403ق ،ج .)29 :1
 .8پوذیرش منوت غالبات همراه بوا سختی و آزار روحی و نوعی کلت تولقی موویشوود
کوه نوه افوراد موویپسووندند بودون رضایتشان بر آنها العمال شود و نه خودشان میتوانند
آن را بدون اکن و اجوازۀ دیگووران بوور عهدۀ آنان بگذارند .شاید گوفته شوود کوه شرع نیز
هومین عورخ را از بواب قاعودۀ عزت و قاعدۀ رفع حرج پذیرفوته و امضا کرده است.
استفاده از لفظ «تحریم» توسط فقیه بزرگی مانند صاحب وسائل در این کتاب شریف
ببَابُ تَحْرِیمِ إِکْلَالِ الْمُؤْملنِ وَ احْتلقَارِهل دلیل دیگری است بر این مدعا که عزت و کلت جنبۀ
تشریعی دارند.
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 .6استثنائات قاعده
 .1در جایی که غرض عقالیی مطرح باشد ،حتی در جاهایی هم که غرض مهوم یوا اهموی
وجود داشته باشد ،مانند اینکه قطع دست یا پا ببا این کوه نووعی اکالل اسوت بورای حفوظ
نفس فرد.
 .2در صورت عسر و حرج یا اضطرار ،مانند بیان بعضی اختالالت و مشکالت شخصی
یا خانوادگی پیش یک پزشک روانکاو برای معالجه .کسی که زندگی خانوادگی ،شخصی و
روابط اجتماعی او مختل شده است ،زندگی روزمرۀ او دچار اختالل شده است و نمی تواند
ادامه بدهد.
 .3برای بی اثر ساختن شهادت شاهدی که در امر قضا به قاضی معرفوی شوده ،چنانچوه
اهل فسق و هرزگی باشد ،سزاوار است که عیوب وی را در حضوور دیگوران بیوان کنود و
غیبت او به این نحو جایز است( .دعموش عاملی ،1382 ،ج.)44 :1
 .4استفاده از تاکتیک نرمش قهرمانانه در روابط بینالملل در برهوههوایی بورای مصوالح
جامعۀ اسالمی یا کسب منافع مهمتر اسالمی ،که البته به اشارات و اکن ولی جامعۀ اسوالمی
نیاز دارد .نرمش قهرمانانه در عرصۀ دیپلماسی را میتوان نوع خاصی از عزتطلبی دانست؛
سیرۀ معصومان :دلیلی است بر این مدعا که برای نمونه میتووان بوه صولح اموام حسون(ع)
اشاره کرد.
 .7نتیجهگیری و پیشنهادها
عزت الزمۀ حیاتل مطلوب فرد و جامعه است و در مقابل کلوت قورار دارد .حفوظ عوزت و
عدم پذیرش کلت صرفات یک ارزش مهم اخالقی نیست ،ضمن اینکه ارزشهای اخالقی نیز
برای ساری و جاری شدن در سبک زندگی فردی و اجتماعی بوه ورود در فتواوا و قووانین
نیاز دارند تا ضمانت اجرایی الزم را کسب کننود .در ایون میوان ،بایود دیود فقوه بوهعنووان
تنظیم کنندۀ افعال مکلفان برای صیانت از این گوهر ناب که دشمن درونوی و بیرونوی دارد،
چه اقداماتی انجام داده است؟
احکام مرتبط با عزت و کلت در ابواب مختلف فقه بوه صوورت پراکنوده و البتوه اغلوب
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فردی یافت میشوند ،اما بهصورت مستقل ،منسجم و متقن به مقولۀ مهم فردی و اجتمواعیِ
«عزت» و «کلت» در فقه پرداخته نشده است .قواعد و احکام موجود در این زمینه در حدی
نیستند که فرد و اجتماع را ملزم به تحرک و فعالیت برای حفظ و ارتقای عزت و جلوگیری
از کلت کنند .باید توجه داشت که عزتل مؤمن در طول عزت الهی است.
این پژوهش ثابت کرد که قاعدۀ عزت ،همانند سایر قواعد فقهی ،به سبکل علمی امکوان
طرح ،اثبات و ارائه به مقلدان و مجتهدان گرامی را دارد ،تا با کاربست آن بهراحتوی از ایون
ودیعۀ الهی صیانت کنند و از مزایای آن بهرهمند شوند.
قاعدۀ عزت به سه دلیل از ادلۀ اربعه :قرآن ،حدیث و عقل قابل استناد است ،اما
گویاترین و گستردهترین دلیل ،احادیثاند ،که مهمترین آنها صحیحۀ سماعۀ از امام
صادق(ع) است که مستند به آیۀ عزت نیز است؛ إِنَّاللَّهَعَزَّوَجَلَّفَوَّضَإِلَىالْمُؤْمِنِأُمُورَهُ
كُلَّهَاوَلَمْیُفَوِّضْإِلَیْهِأَنْیُذِلَّنَفْسَهُأَلَمْیَرَقَوْلَاللَّهِعَزَّوَجَلَّهَاهُنَا«وَلِلُّهِالْعِزَّةُوَلِرَسُولِهِوَ
لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنُ» یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَکُونَ عَزِیزاً وَ لَا یَکُونَ ذَلِیلًا یُعِزُّهُ اللَّهُ بِالْإِیمَانِ وَ الْإِسْلَامِ
(کلینی1407 ،ق ،ج)55 :5؛ خداوند عزِّوجلِّ تمامى کارهاى مؤمن را به خودش سپرده
است ،ولى این اجازه را به او نداده است که خود را خوار و کلیل کند؛ مگر نشنیدهاى که
خداوند عزِّوجلِّ مىفرماید« :عزت ،تنها براى خدا و رسولش و مؤمنان است» .بنابراین
شایسته و صحیح است که مؤمن عزیز باشد و کلیل نگردد .خداوند ،او را با ایمان و اسالم
عزیز مىگرداند».
این قاعده میگوید « :از آنجا که عزت و حفظ آن برای مسلمان ،مسلمانان و جامعۀ
اسالمی واجب است و در مقابل ،هرگونه کلت برای آنها حرام است؛ هر اقدام و عملی که
عزت مسلمان ،مسلمانان و جامعۀ اسالمی وابسته به انجام آن باشد یا جلوی کلت آنها را
بگیرد ،انجامش واجب بوده و در مقابل هر اقدام و عملی که منجر به کلت آنان گردد بچه
آن فعل باعث کلت خود فرد یا دیگران یا جامعۀ اسالمی شود حرام است» .ازاینرو ،افعال
و اعمال مسلمانان و جامعۀ اسالمی باید مطابق عزت آنها باشد و مسلمانان و جامعۀ
اسالمی همواره باید عزیز باشند .قاعدۀ عزت حالت انفعالی نداشته و انگیزهبخش است ،به
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وضع موجود راضی نیست و التزام به قاعده را برای رسیدن به وضع مطلوب ضروری
میداند.
از ویژگیهای دیگر این قاعده ،شمول موضووعی گسوتردۀ آن در ابوواب مختلوف فقوه
است که نقش تعیینکننده ای در صیانت از حیثیات معنوی دارد و نیز در سطح کالن حوافظ
استقالل ،عزت و شرافت مسلمانان و جامعۀ اسوالمی اسوت ،ایون قاعوده از ابعواد مختلوف
تفاوتهای اساسی با قاعدۀ نفی سبیل دارد.
پژوهش حاضر نشان داد با اینکه بیش از یکصد قاعدۀ فقهی در کتابهوای فقهوی ارائوه
شده است ،هنوز فقه عظیم شیعه ظرفیت استخراج قواعد مهم و کاربردی نظیر قاعدۀ عوزت
را دارد.
پیشنهاد میشود که مراکز علمی آینده پژوهی ،با نگاه راهبردی به قاعدۀ عزت ،نیازهوایی
را که فراهم نکردن مقدماتش سبب کلتل حتی احتمالی جامعۀ اسالمی میشود احصا کنند و
بر عملیاتیشدنش به کمک این قاعده اصرار ورزند.
امید است که محققان گرامی بر ابعاد گسترده و متنوع این قاعده کار علموی و پژوهشوی
انجام دهند و «عزت» و این هدخ پنهان دشمنِ درون و برون و را حداقل در علمِ گسترده و
پویای فقه از مهجوریت درآورند.
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