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Abstract
"Compassion" means manliness and chivalry. In academic terms, it means to avoid
uttering cheap remarks and doing vile acts which are not meritorious and
praiseworthy for the dignity of a faithful individual. Compassion is a necessary
condition for a sublime and ethical life whose domain is the whole aspects of the
life. It has different stages, varying according to situations, people, conditions, times
and locations. Compassionate people have signs and symbols which entail some
benefits in a pious life. Upon the verification of the reasons presented by supporters
of the conditionality of compassion in jurisprudential justice, answering these
reasons and expressing the reasons presented by opponents, the present research has
come to the conclusion that owing to the fact that the reasons presented by the
supporters were criticized and due to the fact that "compassion" and "countercompassionate actions" are flexible and free-flowing terms, and are analyzable
differently in different practices and traditions, the concept cannot be of validity,
conditionality, and or particularity in the jurisprudential justice.
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اَعمال منافی مروت و جایگاه آن در تحقق عدالت
*

ابوالفضل علیشاهی قلعهجوقی ، 1محمد غفاریزاده
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 .1دانشیار ،گروه ابهیات ،دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید بهشتی) ،مشهد ،ایران
 .2دانشثموختۀ کارشناسی ارشد ،دانشمدۀ علوم انسانی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
(تاریخ دریافت 1932/12/11:؛ تاریخ پذیرش )1938/19/23:

چكیده
«مروت» به معنای انسانیت و جوانمرد ی است و در اصطالح یعنی نزاهت و دور نگهداشتن خود از گفتارهرای پسرت و
کارهای فرومایهای که در شأن و شایستۀ امثال یک فرد مرؤمن نیسرت .مرروت ،شررط یرک زنردگی متعرابی و اخالقری
محسوب میشود که قلمرو ثن تمام شئون زندگی است و مراتا متفاوتی دارد که بر حسا احروال ،اشرخاص ،شررایط،
زمانها و ممانها تغییرپذیر است .اصحاب بامروت ،دارای نشانهها و نمادهایی هستند که امراتی را در زیست مؤمنانه و
جوانمردانه به دنبال دارد .در این پژوهش پس از بررسی ادبۀ موافقان شرطیت مروت در عدابت فقهی و پاسخ به این ادبه
و بیان ادبۀ مخابفان ،به این نتیجه دست یافتیم که با توجه به اینمه ادبۀ موافقان شرطیت مروت ،پس از بررسی ،نقد شرد
و از سوی دیگر ،مروت و همینطور اعمال منافی مروت از مفاهیم بغزنده و سیال بوده و در عرف یا عرفهای مختلف،
تحلی پذیرند ،بنابراین «مروت» نمیتواند در عدابت فقهی ،اعتبار ،شرطیت یا جزییت داشته باشد.

واژگان کلیدی
جوانمردی ،شأن ،عدابت ،عرف ،فقه ،مروت ،منافی مروت.

* نویسنده مسئول

Email: alishahi88@gmail.com
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پیشگفتار
مسئلۀ مروت از دیرباز جزو واژههای پرکاربرد بوده و یک فتیلت اخالقی ،روحیه و مرنش
انسانی و یک رفتار اجتماعی پسندیده است .مروت به تناسا احروال ،اشرخاص ،جایگراه،
اعصار و امصار ،تفاوت دارد و اساساً در حروزۀ مباحرات ،تحلیر شردنی اسرت .شرجاعت،
بخشندگی و ایثار از مصادیق بارز مروت و از دیگر سو ،امثال خندیدن در مجرابس عرزا ،از
اهم منافیات مروت محسوب میشود .در ثموزههای دین مبین اسالم تا ثنجا مهرم بروده کره
برخی از فقیهان امامیه ،افزون بر تررک گنراه ،رعایرت مرروت را در تحقرق عردابت شررط
دانستهاند ،هرچند برخی دیگر ،ثن را شرط ندانستهاند (انصاری ،1990 ،ج 132 :9؛ خمینی،
 ،1993ج .)218 :1
برخی از کارها در فقه وجود دارد که شاید عدابت را مخدوش کنند و زیر سؤال ببرنرد.
یمی از اموری که در مورد اعتبار ،شرطیت یرا جزییرت ثن در عردابت برین فقهرا بحرو و
گفت وگو شده ،مفهوم مروت است .اگرچه ارتماب اعمال منافی مروت ،از نظر برخی فقها،
نه جزو گناهان کبیره و نه صغیره محسوب میشود ،به صرف اینمه مطلوب عرف جامعره و
افمار عمومی نیست ،بر این باورند که باید با حفظ و رعایت نصاب شأنیت ،از انجرام دادن
اعمال منافی مروت به جد پرهیرز کررد .افرزون برر کراربرد واژۀ «مرروت» و مفهروم ثن در
احادیو اه بیت(ع) ،این اصطالح به شم های گونراگون در سرخن و ثارار فقیهران دیرده
میشود که گاهی صریحاً و گاهی نیز با ذکر مصداق یا مثابی از منافیات مروت ثمده اسرت.
ابن براج بنا به نق شیخ انصاری از دو واژۀ «ستر» و «عفاف» در عدابت سخن گفته است که
بعید نیست بتوان از این دو بفظ ،معتبر بودن مروت را در عدابت اسرتظهار کررد (انصراری،
 .)18 :1010شیخ طوسی مینویسد :الزم است از امروری کره مرروت را سراقط مرینمایرد،
اجتناب ورزید ،مث غذا خوردن در راهها ،کشیدن پا در بین مردم و پوشیدن بباس رنگری و
بباس زنان و شبیه ثن (طوسی ،1989 ،ج  .)219 :8ابنادریس حلری مریفرمایرد :و فررد در
مروت باید از کارهایی که مروت و جوانمردی را زائ میکند ،پرهیز کند (ابنادریس حلی،
 ،1011ج .)119 :2
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مفهوم «عدالت»
عدابت دارای دو معنای متتاد است؛ استواری و قرار یافتن ،انحراف و اعوجاج (ابنفارس،
 ،1933ج  .)202 :0برای عدابت چهار معنای ابف) موزون بودن؛ یعنی هرر چیرزی برهقردر
الزم (نه بهقدر مساوی) وجود دارد که مقاب ل ثن بیتناسبی اسرت ،نره ظلرم؛ ب) تسراوی و
نفی هر گونه تبعیض (مساوات)؛ ج) رعایت حقوق افراد و به هر ذیحرق ،حرق او را دادن
است .ظلم ،پایمال کردن ،تجاوز و تصرف در حقوق دیگران است؛ د) رعایت اسرتحقاقهرا
در افاضۀ وجود و امتناع نمردن از افاضه و رحمت به ثنچه اممان وجرود یرا کمرال وجرود
دارد که از صفات خداوند است (مطهری ،بیتا .)29 - 13 :عردابت از موضروعات مهرم در
زندگی انسان محسوب می شود که در دانش فقه و زبان فقها ،از جهت موضوع قرار گررفتن
برای احمام گوناگون ،به این بحو پرداخته شده است( 6مرعشی نجفی ،1021 ،ج  22 :2و
 .) 29ثرای فقیهان دربارۀ مفهوم عدابت به پنج دسته تقسیم میشرود (نجفری:)102 :1931 ،
یمم) ملمۀ نفسانی که شرخص را مالزم تقروا و مرروت میکند (عالمه حلری ،1021 ،ج :1
021؛ شهید اانی ،بیتا)283 :؛ دوم) نفس اعمرال خرارجی از انجرام دادن واجبرات و تررک
محرمات ،که ناشی از ملمۀ نفسانی باشرد (نرک :خرویی)219 :1018 ،؛ سروم) انجرام دادن
واجبات و ترک محرمات بدون اینمه مستند به ملمه باشرد (ابرنفهرد حلری)989 :1011 ،؛
چهارم) مجرد اسالم به همراه عدم ظهور فسق اسرت (بحرانری ،1011 ،ج )18 :11؛ پرنجم)
حسن ظاهری که از معاشرت درک شود (مامقانی)280 :1911 ،؛ تنها دیدگاه اول اسرت کره
مروت را در عدابت شرط میداند.
 . 1نگاه فقه به عدابت به دو گونه است؛ نخست ،کاربرد و شرط بودن عردابت در احمرام گونراگون ،ماننرد احمرام
عبادی ،معامالت و اقتصادی ،احمام سیاسی ،قتایی و  ...بوده که عدابت در ثنها شرط است و بایرد احرراز شرود؛
دوم ،بحو بر سر این است که همۀ احمام وضعشده از سوی شارع ،دارای صفت عادالنه بودن اسرت کره در ایرن
نگاه عدابت بهمثابۀ یک قاعده نگریسته می شود .عدابتی که در این پژوهش مد نظر قرار دارد ،از نوع نگراه اول بره
عدابت است .عدابت ،حد وسط بین افراط و تفریط و از ستونهای فتای اخالقی محسوب میشود (امام خمینی،
.)109 :1981
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مفهوم «شرط»
علمای بغت  ،شرط را به معنای عالمت و نشرانه (ابرنفرارس ،1933 ،ج 221 :9؛ طریحری،
 ،1012ج  ،) 219 :0هر چیزی که وقوع ثن وابسته به چیز دیگری باشرد (راغرا اصرفهانی،
 ،1012ج  ،)011 :1ابزام و ابتزام در ضمن عقرد (ابرنمنظرور ،ج  )991 :9و مطلرق ابرزام و
ابتزام دانسته اند (قریشی ،1012 ،ج  .)11 :0بهنظر میرسد معنای ثن ،در اص توقف امرری
بر امر دیگر بوده است (مصطفوی ،1012 ،ج  .)93 :2مفهروم اصرطالحی شررط ،در اینجرا
بهتقریا از معنای بغوی بیرون نیست؛ زیرا شرط چیزی است که از نبرود ثن ،عردم و نبرود
چیزی الزم میثید ،وبی از وجودش ،وجود چیز دیگر الزم نمیثید (نراقی.)128 :1019 ،
«مروت» در لغت
مروت ،مشدد «مروءت» از ریشۀ «مرء» به معنرای انسرانیت (جروهری ،1011 ،ج  )19 :1و
کمال مردانگی اسرت (فراهیردی ،1021 ،ج  .)1288 :9مرروءت ،ثداب نفسرانی اسرت کره
مراعات ثن انسان را به محاسن اخالق برساند (فیومی123 :1011 ،؛ مجلسری ،1010 ،ج :3
 .)299فقیهان مروت را در بحو عدابت مطرح کرده و برخری ثن را از کیفیرات نفسرانی و
برخی دیگر ثن را از ثداب شمردهاند (جروهری ،1011 ،ج  92 :1و 2؛ فراهیردی ،1021 ،ج
233 :8؛ ابنمنظور ،1010 ،ج 111 :1؛ فیروزثبرادی ،1291 ،ج 28 :1؛ زبیردی ،1010 ،ج :8
 .)139معادلهایی همچون جوانمردی ،بزرگواری ،انصراف ،عیراری ،رجوبیرت و فتروت را
میتوان برای ثن اشراره کررد (دهخردا :1999 ،مردخ مرروت) 6.وقتری از جروانمردی یرا
مردانگی سخن به میان میثید ،به اشتباه چنین تصور میشود کره شرخص بایرد بزومراً مررد
باشد .اما چنین نیست .با توجه به ریشۀ مروت که از مرء است و این بفظ ،هرم بررای زن و
هم برای مرد بهکار میرود و به معنای انسانیت است (اصفهانی.)83 :1012 ،

« .1فتوت» نیز در بغت هم خانوادۀ مروت و به معنای «جوانمردی» و «مردانگی» ثمده است« .فتیره» جمرع «فتری» و
«فتی» به معنای جوان و شاداب است.

اَعمال منافی مروت و جایگاه آن در تحقق عدالت 30 

مفهوم منافی مروت در اصطالح
برای منافی مروت ،معیارهایی معرفی شده است که گاه بر اساس مصادیق مروت و گراه برر
پایۀ چیزهایی است که مروت را از بین میبرد .برخی مروت را از کیفیات نفسانی و برخری
ثن را از ثداب اخالقی شمردهاند (کاشف ابغطاء)2 :1021 ،؛ این تعریفها از این قرار است:
الف) تعریف به مصادیق

برخی مروت را عبارت از عفرت و خرودداری از گنراه و حرفره و پررداختن بره چیزهرایی
دانستهاند که خداوند حالل شمرده است (ابن ابیابحدیرد ،1321 ،ج  .)123 :3برخری از ثن
به انسانیت تعبیر کردهاند که عبارت از صفاتی است که شایسته و سزاوار است که فررد بره
ثنها ثراسته باشد و با ثنها از چهارپایان متمایز شود ،مانند نیمویی کردن ،بطف کردن و عطرا
و بخشش (مجلسی دوم ،1010 ،ج  .)993 :8از جنبۀ ایجابی ،مروت ،انسرانیت و ثراسرتگی
به جمیع صفات پسندیده و دوری از تمام صفات زشت و رعایت شأن و جایگاه اجتمراعی
است که تعیینکنندۀ ثن عرف مردم خواهد بود (محمودی ،1982 ،ج )222 :2؛
ب) تعریف به منافیات و از بین برندگان مروت (خوارم)

بر مبنای این نگاه ،هر چیزی که در مروت کاستی بهوجود بیاورد ،منرافی و خرالف مرروت
بهشمار میثید  .از این نگاه ،گروهی از فقیهان مروت را عبرارت از تنزیره و پراکی نفرس از
پستیهایی دانستهاند که شایستۀ فرد نیست ،مانند مسخره کردن دیگران ،خوردن و ثشامیدن
در کوچه و مانند ثن (شهید اول ،1021 ،ج 121 :2؛ شهید اانی ،1021 ،ج )28 :1؛
ج) تعریف به غایت و هدف

در این تعریف ،هدف و غایت مد نظر قرار گرفته است ،مثالً برخی گفتهاند :مروت عبرارت
از پیروی از عادات نیمو و پرهیز از عادات ناپسند و هر چیزی که نفرس از ثن بیرزار اسرت
که از پسرتی نفرس و خرواری ثن نشران دارد (بحرانری ،1011 ،ج  .)11 :11برخری دیگرر
اینچنین تعریف کردهاند :هیأت نفسانی است که انسان را به عادات و اخالق زیبرا و نیمرو
وامیدارد (فاض هنردی ،1012 ،ج  .)911 :11سربزواری گفتره اسرت :مرروت ،عبرارت از
چیزی است که بر پَستی نفس انسان و پایین برودن همرت وی دالبرت دارد ،از مباحرات و
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ممروهات و گناهان صغیره ،در صورتیکه به حرد اصررار نرسرد (سربزواری ،1988 ،ج :1
)102؛
د) استقامت عرفی

از نگاه برخی از فقیهان ،مروت عبارت از استقامت عرفری اسرت؛ یعنری انسران برر اسراس
موازین عرفی رفتار کند (کاشف ابغطاء ،1981 ،ج  .)292 :2بهنظر مریرسرد ایرن تعریرف،
درستتر باشد .زندگی اجتماعی انسان دارای ضوابطی است که انسان بایرد بره ثن ضروابط
پایبند باشد؛ زیرا انسان فطرتاً به ابفت به دیگران نیاز دارد ،برای همرین دوسرت نردارد کره
مرتما رفتاری شود که وی را از مجتمع مطرود میکنرد .بنرابراین ترأایر اسرتقامت عرفری،
قانونی را وضع نمرده ،وبی تأایر ثن حتی از برخی قانونهای وضعشده بیشتر است (کاشف
ابغطاء .)11 :1021 ،از این نگاه مروت عبارت اسرت از عردم ارتمراب امرور ناپسرندی کره
عرف 6و غابا تودۀ مردم ،ارتماب ثن را در شأن و صالحیت فاعر ثن نمریداننرد (شرهید
اول131 :1011 ،؛ گلپایگانی ،1013 ،ج  )29 :0و انجام دادن ثن را مخر بره حسرن ظراهر
میدانند؛ مث خوردن ساندویچ در خیابان توسط یک عابم دینی یا یک فرد موجره .معمروالً
عرف و متعارف جامعه انتظار ندارد اموری از ثنان سر بزند که انجام دادن ثن ،برا توجره بره
مالحظات متفاوت ،در شأن و صالحیت افراد نیست .این منافیرات مرروت ،امرور مباحرهای
است (اعم از اعمال و اخالق) که عرفاً سزاوار و الیق وضعیت حال و شأن شخص نباشد و
از امثال او سرنزند و ارتماب ثن نشانۀ کسر شأن و پستی باشد؛ امروری کره موجرا پرایین
ثمدن جایگاه انسران و تنرزل عرزت او در دل مرردم مریشرود و فرومرایگی ،کرمحیرایی و
بیمباالتی مرتما ثن نسبت به دین را مریرسراند ،ماننرد بوسریدن همسرر در برابرر مرردم
(ابن حمزه طوسی291 :1018 ،؛ فخرابمحققین حلی ،1989 ،ج 021 :0؛ بحرانری ،1011 ،ج
11 :11؛ گیالنی شفتی ،1013 ،ج  .)102 :1منافیات مروت ،نسبی و دارای مراتا هستند که
حسا اشخاص ،زمانها ،ممانها و شرایط ،متفاوت است و همچنین شاید گفتار یرا رفترار
 .1مقصود از عرف ،عرف متدینان و انسانهای شریف و دارای عق بیشائبه از اوهام است (نراقی.)139 :1022 ،
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باشد .این امور که نزد عقال از معایا محسوب میشود ،از امور حرام نیست ،بمن دالبت بر
پستی نفس و دنائت کنندۀ کار و عیا او میکند (گیالنری شرفتی ،1013 ،ج  .)109 :1اببتره
گاه مروت بهمعنای عفت و خویشتنداری در برابر محرمات ابهی و انجام دادن واجبات ابهی
ثمده است (دشتی ،بیتا ،ج  )123 :18که اببته این با ثنچه فقیهان از مروت در عردابت یراد
کردهاند ،متفاوت است.
مروت در روایات

1

در روایتی ثمده است که امام صادق(ع) بر فردی میگذشت ،در حابیکه او بره سربا چیرز
اندکی صدایش را بر روی مرد دیگری بلند کرده بود؛ حترت فرمود :چه اندازه از او طلا

 .1روایات فراوانی از ائمۀ معصومین(ع) دربارۀ مروت وارد شده است که از باب نمونه به تعدادی اشراره مریشرود.1 :
«قالَ النَّبِی صلّی اهلل علیه و آله  :مُرُوَّتُنا أَهٍُْ الْبَیْتِ ،أَلْعَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَنا وَ اِعطاءُ مَنْ حَرَمَنا» (مجلسی دوم ،ج )01 :19؛ پیرامبر
اکرم(ص) فرمودند :مروت ما اه بیت ،گذشت از کسی است که به ما ظلم کررده و بخشرش کسری اسرت کره مرا را
محروم کرده است؛ « .2قال االمام علی علیه ابسّالم :أَبْمُرُوَّۀُ اِسْمٌ جرامِعٌ بِسرائِرل ابْفَترائِ ل وَ ابْمَحاسِرنل» (ثمردی:1988 ،
)218؛ امام علی(ع) میفرماید :مروت ،نامی است جامع همۀ فتریلتهرا و خروبیهرا؛ « .9شرح ابرجر علری دینره و
اصالحه مابه و قیامه بابحقوق» (مجلسری دوم ،1981 ،ج )113 :98؛ از امرام حسرن مجتبری(ع) پرسریده شرد :مرروت
چیست؟ فرمودند :حرص انسان در پاسداری از دین خویش و بخ در از دست دادن ثن و تالش برای اصالح مرال و
اروتش و قیام وی برای انجام حقوق؛ « .0قال االمام الباقر علیهالسّالم :أَلْمُ رُوَّةُ أَنْ ال تَطْمَ عَ فَتَ ذِلَّ وَال تَسْ أَلَ فَتَقِ ٍَّ ،وَ ال
تَبوٍََ فَتُشْتَمْ ،وَ ال تَجْهٍََ فَتُوْصَمْ» (مجلسی دوم ،1981 ،ج  ،192 :98ح )1؛ امام باقر(ع) فرمودند :مرروت ثن اسرت کره
طمع نمنی تا خوار و ذبی نشوی و از دیگران چیزی نخواهی تا کوچک نشروی و بخر نرورزی ترا ناسرزا نشرنوی و
نادانی نمنی تا برای خودت دشمن نتراشی؛ « .1سُئٍَِ الصّادِقُ علیهالسالم :مَا الْمُرُوَّهُ؟ فَقالَ علیهالسالم :ال یَراکَ اللّ هُ حَیْ
نَهاکَ ،وَ ال یَفْقِدَکَ حَیْ ُ أَمَرَکَ» (ابنشرعبه حرانری220 :1929 ،؛ مجلسری دوم ،1981 ،ج )20 :98؛ از امرام صرادق(ع)

ُ

پرسیدند :مروت چیست؟ فرمود :مرروت ثن است که خدا تو را ثنجرا که نهی فرمروده نبیند و ثنجررا کره امرر نمرروده
بیابد .بهنظر میرسد مروتی که فقیهان در بحو عدابت طرح کردهاند و مثالهایی که ثوردهاند ،غیر از مروتی اسرت کره
در اینگونه روایات مطرح شده است؛ همانگونه که فقیهان به این مسئله اشاره کردهانرد (نجفری ،1010 ،ج )910 :19؛
زیرا برخی از این روایات محرمات و واجباتی را جزو مروت بهشمار ثوردهاند که فقیهان اینها را مرروت نمریداننرد و
برخی نیز مربوط به مستحبات است که قطعاً در عدابت فقهی اعتباری ندارد.
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داری؟ و او مبلغ طلا خودش را از ثن مرد دیگر بیان کرد .امام صادق(ع) فرمود :ثیرا ایرن
مطلا به گوش تو نرسیده است ،کسی که مروت ندارد ،دین نیرز نردارد (کلینری ،1023 ،ج
 6.)8 :19همانگونه که در این روایت دیده میشود ،بلند کردن صدا ،خالف مروت شرمرده
شده است که این را میتوان از مواردی شمرد که مصداقی از مروتی است که فقیهران از ثن
بحو کردهاند (حسینی روحانی ،1022 ،ج .)221 :9
مصادیق منافی مروت در سخنان فقیهان
فقیهان در کتابهای خود به برخی از مصادیق منافیات مروت اشاره کردهانرد کره برخری از
ثنها از این قرار است .1 :پوشیدن فقیه بباس سربازی و نظامی را ،طبق نظرر برخری از فقهرا
(شهید اول ،1021 ،ج )121 :2؛  .2غذا خوردن در راه و در بازار و در مأل عام برای افراد و
مشاغلی که در شأن و صالحیت ثنان نیست (ابنقطان حلی ،1020 ،ج )928 :2؛  .9پوشیدن
بباس اختصاصی زنان توسط مردان و برعمس (طوسی ،1989 ،ج )219 :8؛  .0سر برهنه در
بازار و اماکن عمومی رفتن از کسی که در شأن وی نیست (شرهید ارانی ،1021 ،ج )23 :1؛
 .1دراز کردن پرا در مجرابس و محافر عمرومی (مقردس اردبیلری ،1018 ،ج )130 :3؛ .2
سررختگیری نامتعررارف بررر خررانواده ،همسررایه و زیردسررتان (نجفرری ،1010 ،ج )92 :01؛ .9
بوسیدن همسر در محتر دیگران یا نق مطابا و امور مربوط به حوزۀ خصوصی و روابرط
زناشویی در میان مردم و در مأل عام (محقق سبزواری ،1209 ،ج )911 :2؛  .8بطیفرهگرویی
فراوان (مگر اینمه هنرمندی باشد که در مقام ارائۀ فن بطیفهگویی باشد) (محقق سربزواری،
 ،1209ج )911 :2؛  .3کبوتربازی بهویژه برای معمرین و معممان (مجاهد طباطبایی:1232 ،
)128؛  .11بارکشی از شخص محترم در صورتیکه از روی بخ باشد ،اما اگرر بارکشری از
روی فقر یا اقتدا به بزرگان باشد ،که معموالً از تملف اجتناب میکردند ،به مُرروت ثسریا
نمیرساند .همچنین اگر این بارکشی به دبی یک غرخ عقالیی مبتنی بر منفعرت محللره و
 .1عَنْ سَلَمَةَبْنِ مُحَمَّدٍ بَیَّاعِ الْقَلَانِسِ ،قَالَ :مَرَّ أَبُوعَبْدِاللّهِ علیهالسالم عَلی رَجٍُ قَدِ ارْتَفَعَ صَوْتُهُ عَلی رَجُ ٍ یَقْتَضِ یهِ شَ یْئاً
یَسِیراً ،فَقَالَ« :بِکَمْ تُطَالِبُهُ؟» قَالَ بِکَذَا وَکَذَا فَقَالَ أَبُوعَبْدِاللّهِ علیهالسالم« :أَمَا بَلَغَ َ أَنَّهُ کَانَ یُقَالُ :لَادِینَ لِمَنْ لَامُرُوءَةَ لَهُ».
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مشروع باشد ،مانند تمرین برای کاهش وزن یا مانور امداد و نجات و  ،...باز اشمال نردارد؛
 .11برهنه کردن قسمتی از بدن که در نماز ،پوشاندن ثن مستحا است (حسرینی شریرازی،
 ،1022ج )221 :9؛  .12پوشیدن بباس عابمان و فقیهان توسط سربازان (شرهید اول،1021 ،
ج )121 :2؛  .19ادرار کررردن و تخل ری در خیابرران و منرراظر عمررومی ،بررهوی رژه در هنگررام
رفتوثمد مردم (بحرانی ،1011 ،ج )11 :11؛  .10پوشیدن بباس حماالن توسط تراجران بره
شم تمسخرثمیز (فیض کاشانی ،1011 ،ج )21 :1؛  .11خندیدن در مجرابس عرزای مرردم
(کاشف ابغطاء ،1981 ،ج )229 :2؛  .12گریه کردن در مجابس و شادی مردم؛  .19ورود به
جزییات و امور کوچک برای کسرانی کره ایرن کرار در شرأن ثنران نیسرت؛  .18خرروج از
معاشرت نیمو در مواجهه با همسر ،خانواده ،همسایه ،همماران ،طرفهای معاملره و مرردم
(مجاهد طباطبایی)128 :1232 ،؛  .13ذکر واژگان دور از شأن در مجابس اه علم و فت ؛
 .21شا خوابیدن صاحا مروت در جایی (مسافرخانه یا هت ) بیررون از منرزل خرود ،در
حابیکه در ثن شهر و دیار ،منزل و خانواده دارد؛ .21کارکشی (بیگاری) از مهمان (طوسری،
 ،1989ج )21 :191؛ .22سود گرفتن از برادران (سیوطی ،1021 ،ج .)038 :1
جایگاه و محل بحث از مروت
بنا بر تعریفی که از مروت برگزیده شد (استقامت عرفی) ،جایگاه بحو از مروت یا منرافی
مروت ،حوزۀ مباحات عرفی است؛ برای تشخیص نابهنجاری یک جامعه و افراد ثن ،دو راه
وجود دارد :ابف) شرع مقدس؛ ب) فرهنگ جامعه که شرع برای این استقامت عرفی ارزش
قائ شده است تا انسان بتواند به زندگی اجتماعی خود ادامه دهد .جایگاه و قلمرو ایرن دو
متفاوت است و این تفاوت مانع تتاد نمیشود .شرع ،واجا و حرام (ِفعر و التفعر ) را
مشخص کرده است و عرف و فرهنگ حاکم و ساری در جامعه نیز «زیبنده» یرا در «شرأن»
نیست ،را مطرح میکند .پس این فرهنگ جامعه است که به ثداب و رسوم میپرردازد و در
این قلمرو ،هنجار و ناهنجار را تعیین میکند .اببته شاید در یک فرهنگ خاص ،ثمروزههرای
غیرشرعی هم وجود داشته باشد؛ اما هنجار و ناهنجار فرهنگی در جایی قبول میشرود کره
مخابف هنجار و ناهنجار شرع نباشد .بهعبارتی ،مالک شرع ،حاکم و مقدم است و نمیتوان
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به بهانۀ عرف ،خالف شررع عمر کررد .در چنرین مرواردی (تفراوت) ،بایرد بره تصرحیح
کجیهای فرهنگ پرداخت و ثن را با شرع هماهنگ و همجهت کرد.
هر انسانی برای ثبرو و حیثیت خود نزد دیگران ارزش قائ است و دوست دارد وجهره
و منزبت اجتماعیش در منظر و نگاه افمار عمومی ثسیا نبیند و هریچ کرس مایر نیسرت،
تصویر ناخوشایندی از وی در اذهان مردم نقش ببندد .اببته انسانهرای فرومایره و بریحیرا،
چون برای ثبرو و شأن خویش ارزشی قائ نیستند ،مروت ندارند و ارتماب اَعمال و اقوال
منافی مروت ،سبا بیثبرویی و شمست شخصیت وی در نگاه و افمار عمومی شده است.
این افراد بیمروت یا کممروت ،نه از ثنچه انجام میدهند ،باکی دارند و نه به ثنچره دربرارۀ
ایشان میگویند ،اهمیت میدهند .تعبیر فقیهران دربرارۀ چنرین افرراد بریمروتری ،اصرطالح
«بیمباالت» است .در قتاوتهای عرفی باید میان زشت و عجیا تفاوت قائ شرد؛ اینمره
امری زشت باشد یا نباشد ،مربوط به قلمرو منافیات مروت است ،امرا اگرر امرری در نگراه
عرف تعجاثور و شگفتیساز بود ،دبیلی برای اجتناب از ثن وجود ندارد .مرراد از مرروت
در فقه امامیه ،مالزمت عادات پسندیده و پرهیز از عادات و کارهای مبراح ،وبری ناپسرند و
تنفرانگیز است؛ کارهایی که ارتماب ثنها بیانگر فرومایگی و پستی فرد یا بریمبراالتی او در
دین خواهد بود.
قلمرو مروت
اگر مروت در جوامع سنتی اممان پایش و تحلی دارد ،باز متناسا و متناظر برا ثن در جوامرع
مدرن رصدشدنی خواهد بود .مروت در افمار ،گفتار و رفتار ،در صنوف و حررف و مشراغ
جامعه ،شئون افتاء ،پژوهش ،کسا و کار ،اخالق و علرم مطررح مریشرود .بنرابراین ،قلمررو
مروت تمام شئون زندگی را دربر میگیرد ،چنانچه امام علی(ع) میفرماید :مرروت اصرالح در
معیشت است (کلینری ،1023 ،ج  212 :8و 1.)991همچنرین ایشران در تقردیم علرم برر مرال

« .1اما المروه فاصالح المعیشه».
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میفرماید :پس بر شما باد طلا دانرش ،چررا کره طلرا ثن فریتره و پیونرد برین بررادران و
راهنماییکننده بر جوانمردی است (دیلمی 1.)80 :1922 ،مرروت در افرراد متمرول و مرتممن
مابی و جوامع توسعهیافته نیز بیش از سرایرین قابر نمراد و نمرود اسرت ،چنانچره حتررت
علی(ع) میفرمایند :جوانمردی هنگام دارایی و ممنت ثشمار میشود (ثمدی.)218 :1988 ،

2

مالک و معیار اعمال منافی مروت
مالک و معیار برای امور منافی مروت ،تشخیص عرف غابا جامعه ،مبنی بر عردم رعایرت
ثداب عرفی و اجتماعی است .اگر عرف تشخیص دهد که فالن کار در شأن فرالن شرخص
نیست ،ثن کار بهعنوان عملی منافی مروت تلقی میشود .شاید در یک جامعره ،عررفهرای
متعدد و متعارضی متعارف باشند که در چنین موردی ،عرف غابا مالک است .چه مرروت
ثن باشد که انسان خودش را از انجام دادن قبایح و کارهای زشت در بین مردم حفظ کند و
ثشمار نمند ،ثنگاه عمس این ،یعنی ارتمراب کارهرای زشرت در برین مرردم و برهصرورت
ثشمار ،خالف مروت میشرود و چره بگروییم مرروت ثن اسرت کره انسران دوری کنرد از
کارهایی که موجا مسخرۀ مردم و سبک شدن در بین ثنان شود ،باز عمس این ،یعنی عدم
اجتناب از کارهایی که به مسخره کردن مردم منجر میشود و سبا سربک شردن انسران در
افمار عمومی خواهد شد ،عم منافی مروت بهحساب میثید .حتری اگرر مرروت ،متصرف
شدن به اخالق و ثداب نیک افرادی همانند خودش در ثن زمان و در ثن ممان دانسته شود،
خالفش ،یعنی اینمه فردی ،شأن همنوعان را در تعامالت اجتماعی و مرراودههرای عمرومی
رعایت نمند ،باز عم منافی مروت تلقی میشود (شرهید اول ،1021 ،ج  .)191 :2بنرابراین
چه کارهایی منافی مروت تلقی میشود و چه کارهایی مناسا مروت ،به این امرور بسرتگی
دارد :ابف) موقعیت افرراد در جامعره؛ ب) شررایط زمرانی؛ ج) شررایط ممرانی؛ د) شررایط
شخصی (شهید اانی ،بیتا283 :؛ ترحینی عاملی ،1029 ،ج .)122 :0
« .1فعلیکم بطلب العلم فان طلبه فریضه و هو صله بین االخوان ،و دال علی المروه».
« .2مع الثروه تظهر المروه».
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چه بسا بعتی از کارها نسبت به یک شخص عادی (شهروند معموبی) خرالف مرروت
نباشد ،در حابیکه برای غیر او (مث یک فقیه) خالف مروت محسوب شود .بررای نمونره،
کارهایی مانند خوردن و ثشامیدن در مجامع عمومی مث بازار ،برای شرخص غیرر برازاری،
خالف مروت است 6.شأن هر فردی و هر صنفی با توجه به شررایط و مقتتریات و در هرر
زمان و ممانی و متناسا با پایگاه اجتماعی و موقعیت عمرومی ثن فررد بایرد بحراش شرود؛
بهگونهای که نقص و نقض این مالحظات اجتماعی ،خالف مروت تلقی میشود .اما برخی
از موارد در دورههای مختلف و عرفهای متفاوت فرق میکند؛ مث ببراس سرربازی بررای
فقیه که در دورانی بباس شهرت بوده و عم منافی با مروت محسوب میشده اسرت ،وبری
در دفاع مقدس هشتسابه نهتنها خالف مروت محسوب نمیشد ،بلمه سربا افتخرار هرم
بود.
شأنیت هر فرد از هر طبقۀ اجتماعی ،همان میزان انتظاراتی است که عرف غابا جامعره
از وی ،هم انتظار دارد و هم رصد میکنرد .ایرن میرزان شرأنیت و انتظرار ،امرور نوشرته یرا
نانوشتهای است که در شرایط ،احوال ،زمانها و ممانهای مختلف ،گوناگون اسرت .اعمرال
منافی مروت یعنی ارتماب کارهای مباح وبی ناپسند و تنفرانگیز عرفی که مروت یرا کمرال
مروت را خدشهدار میکند .اگر فردی خود را در معرخ اتهام افمرار عمرومی قررار دهرد،
هرچند ثن رفتار در حوزۀ مباحات شرعی تلقی شود ،چون مباحات عرفی نقض شده است،
خالف مروت محسوب میشود .اببته ،برخی از امور بههیچوجه تابع شرایط زمان و ممان و
دوران خاصی نیست و اینگونه نخواهد بود که در عرف خاصی ،منافی مرروت باشرد و در
عرف دیگر منافی مروت نباشد ،مانند تمدیگری که در همۀ اعصار و امصرار ،ایرن مطاببرۀ
پول و تمدی موجا تنزل جایگاه شخص است یا خودذبیلی (که با تواضع متفاوت است).
بنابراین ،هر چیزی که ارتماب ثن بر پستی نفس و کمی حیا و بیمبراالتی در دیرن دالبرت
 .1اببته اگر ثشامیدن ثب در بازار ،اضطراری باشد ،مث موقعی که تشنگی مفرط بر او غلبه کند ،در چنرین مرواقعی
و از باب ضرورت ،حمم خالف مروت بر او بار نمیشود
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میکند نیز ،خالف مروت است (گلپایگانی ،1013 ،ج )202 :1؛ زیرا بسریاری از چیزهرایی
که در شرع جزو رذای اخالقی بهشمار میثیند ،عرف نیز ثنها را خالف مروت مریدانرد و
مرتما را دارای استقامت عرفی نمیداند.
مالک و معیار خالف مروت ،یعنی عملی که در نرزد عررف ،عیرا و نقرص محسروب
میشود و ضرورتاً الزم نیست که نزد شرع هم چنین باشرد؛ هرچنرد کره گفتره شرد شراید
بسیاری از چیزهایی را که شرع ناپسند میدارد ،عرف نیز ثنها را ناپسند بدانرد .در برخری از
موارد ،تازگی و بیسابقگی سبا تعجا عرف میشود و این تازگی و بیسابقگی بره مررور
زمان ،از بین خواهد رفت؛ مثالً راننردگی کرردن ،اسرتفاده از سراعت مچری ،تلفرن همرراه،
بپتاپ و نیز پوشیدن عبای رنگ روشن برای اه علم که تا چنردی پریش در نظرر مرردم
عجیا بود که این تعجا ،از سبمی و بیمباالتی یا زشتی و تنفر نشان نداشرت و صررفاً از
قبی تعجا رویارویی با یک امر بیسابقه بود (صدر.)910 :1021 ،
نمتهای که برخی از فقیهران بره ثن اشراره کرردهانرد ،ایرن اسرت کره انجرام دادن برخری از
مستحبات ،شاید در برخی از ممانها ،قلاها نسبت به ثن تمایر نشران ندهنرد و بلمره بدشران
بیاید ،وبی این سبا نمیشود که انجام دادن ثن عم  ،منافی مروت برهشرمار ثیرد ،ماننرد اینمره
کسی سرمه بزند یا حنا کند و یا تحت ابحنک بیندازد که اگرچه بیشتر مردم از ایرن کرار بدشران
بیاید و نپسندند ،سبا نمیشود که منافی مروت باشد (شرهید ارانی ،بریترا .)283 :اببتره ایرن در
صورتی صحیح است که انجام دادن چنین کارهایی ،با قصد امتثرال و قربرت صرورت گیررد ،در
غیر اینصورت چهبسا چنین اعمابی نیز منافی مروت بهشمار ثیند (نراقی.)130 :1022 ،
اقوال فقیهان در اعتبار مروت در عدالت
مروت در دانش اخالق ،اعتدال و هماهنگی میان قروای سرهگانرۀ شرهوت ،غترا و عقر
است؛ بنابراین در عدابت اخالقی ،مروت معتبر محسوب میشود (حسینی روحرانی،1012 ،
ج  .)221 :2وبی دربارۀ ارتباط و اعتبار مروت در عدابت فقهی ،میان فقهای امامیه اخرتالف
هست که دیدگاهها از این قرارند:
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الف) دیدگاه شرطیت مروت در عدالت

مشهور فقهای متأخر از ابنادریس و عالمه ،قائ به شرطیت مروت در عدابتند و مرروت را
جزو مفهوم عدابت دانستهاند (فیض کاشرانی ،1011 ،ج 21 :1؛ عالمره حلری ،1021 ،ج :1
 .)202چون ثنان معنای عدابت را هیأت راسخهای میدانند که برانگیزاننده بر تقوا و مروت
است (انصاری ،1990 ،ج  .)123 :9ابنادریس حلی بر این باور بود که شاهد برای شهادت
باید دارای عدابت باشد و این عدابت به عدابت در دیرن ،عردابت در مرروت و عردابت در
احمام تقسیم میشود (ابنادریس حلی ،1011 ،ج )119 :2؛
ب) دیدگاه مخالف (شرط نبودن مروت در مفهوم عدالت)

در مقاب  ،بسیاری از فقها نظری بررعمس قرول اول دارنرد و انجرام دادن کارهرای خرالف
مروت را ناقض عدابت نمیدانند (محقق حلی311 :1019 ،؛ حسرینی عراملی ،بریترا ،ج :0
28؛ نجفرری ،1023 ،ج 038 :19؛ انصرراری ،1990 ،ج 198 :9؛ حمرریم ،1012 ،ج 999 :9؛
خمینی ،1993 ،ج 218 :1؛ خویی ،1011 ،ج .)298 :1
مهمترین دالیل موافقان و نقد آنها
ابف) یمی از ادبه بر شرطیت مروت در عدابت ،صحیحۀ عبداهلل بن ابییعفرور اسرت (حرر
عاملی ،1011 ،ج  )983 :21که فرازهایی از این صحیحه ،بهصورت متفراوت ،اسرتناد شرده
است«1.ستر عیوب» و «عفاف» که در روایت ثمده ،اعم از عیوب عرفی و شرعی است و در
عفاف نیز اعم خواهد بود (نایینی و دیگران .)212 :1021 ،پاسخی که به استدالل به روایت
ابن ابی یعفور داده شده ،این است که به نظر میرسد مقصود از «ستر» در این روایت ،ستر از
عیوب شرعی است و نه ستر از عیوب عرفری و در عفراف نیرز همرینگونره خواهرد برود.
 .1عبداهلل بن ابی یعفور می گوید به حترت امام صادق(ع) عرخ کردم ،عدابت یک شخص چگونه قاب تشرخیص اسرت
تا شهادتش به و یا علیه افراد پذیرفتنی باشد؟ حترت امام صادق(ع) در جواب شرایطی را مطرح کردند و فرمودنرد؛ بایرد
به رعایت ظواهر مقید باشد .باید عفیف باشد .شمم خود را از حرام نگه دارد .تقوای جنسی داشته باشد .دسرتپراک باشرد
و به غیر اموال خود دستدرازی نمند ،زبانش را از معصیت نگه دارد ( ...ابنبابویه ،1019 ،ج .)98 :9
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مقصود از کف جوارح ،نیز کف و بازداشتن از گناهان است و نه از چیزهایی که می انسان
ثنها را خواهان است (انصاری ،1010 ،رسائ فقهیه .)29 :زیررا کرالم امرام(ع) کره حجرت
خداوند است ،بر معیارهای شرعی بار میشود و نه معیارهای عرفی .همچنرین در روایراتی،
کلمۀ «ستر» بر کسی اطالق شده است که مرتما ذنا نمیشرود و ذنرا بره معنرای گنراه
شرعی است (حسینی شیرازی ،1022 ،ج  .)291 :9برخری از فقیهران بره فرراز «أن تعرفروه
بابستر و ابعفاف» استدالل کردهاند و گفتهاند :دبیر مهرم بررر اعتبررار مررروت در عردابت،
همین فقره است که امام(ع) ثن را ثورد؛ زیرا در کتا بغت ،عفاف بره معنرای «ابمرف عمرا
الیحر ّ و یجمر » اسرت (ابنمنظور ،1010 ،ج  .)219 :3پس ،انجام دادن کارهایی که زیبرا
و شایستۀ حال شخص و مناسرا مقرام و شرئون عرفیۀ او نباشد ،مخ به عدابت و مانع از
تحقق عفاف است؛ عفافی که بنا بر ظهور روایررت ،در عردابت معتبرر محسروب مریشرود
(فاض بنمرانی ،1020 ،ج  .)929 :1وبی در پاسخ میتوان گفت :از میران اهر بغرت ،تنهرا
ابنمنظور پرهیز از امور غیرجمیر را در معنرای عفرت بحراش کررده اسرت .از سرویی نیرز
روشن خواهد بود که هنگام شک ،باید به قدر متیقن اکتفرا شررود کره همران خرودداری از
حرام است ،پس عفت شام پرهیز از امور غیرجمی نمیشود (نجفی)121 :1931 ،؛
ب) کسی که برخالف شئون و مقام خود ،مرتما خالف مرروت مریشرود و از مرردم
خجابت نمیکشد و از غیر خداوند سبحان حیا نمریکنرد و نسربت بره نقرصهرای عرفری
بیمباالت است ،چنین کسی از خداونرد متعرال نیرز خجابرت نمریکشرد و از او نیرز حیرا
نمیکند؛ زیرا بیمباالتی انسران در امرور خرالف مرروت ،کاشرف از بریحیرایی وی اسرت
(خویی ،1011 ،ج  .)293 :1در پاسخ میتوان گفت :حیا از مرردم برهبحراش چیزهرایی کره
عادت ثنها به ثن تعلق گرفته است ،ارتباطی به حیای از خداونرد متعرال نردارد و تجراوز از
حدود ابهی بهشمار نمیثید و انجام دادن منافیات مروت ،نشانی بیمباالتی افراد در دین هم
نیست ،بلمه بیمباالتی نسبت به عادتهای مردم یا بیمباالتی نسبت به چیزهرایی برهشرمار
میثید که تحصی ثنها بررای فترای نفسرانی خروب اسرت (اصرفهانی ،1012 ،ج .)31 :9
بنابراین ،به کسی که ملمۀ پرهیز از گناهان را دارد ،میتوان اعتماد کرد؛
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ج) علت پذیرش سخن عادل ،اقه بودن و اعتماد داشتن به وی است و کسی که خالف
مروت عم میکند یا به سبا کاستی و نقصان عق یا به سبا کم بودن حیا در وی است،
که در هر دو صورت ثن ،اعتمادی که باید به وی بشود ،برهوجرود نمریثیرد (شرهید ارانی،
 ،1019ج  .)123 :10در پاسخ به این استدالل میتوان گفت :اوالً نمیتوان پذیرفت که اگرر
مروت منتفی شد و در کسی وجود نداشت ،مطلقاً نمیشود به وی اعتماد کرد .بابفرخ کره
این استدالل موافقان پذیرفته شود ،نهایت این اسرت کره شرهادت و گرواهی چنرین فرردی
پذیرفته نشود و این به ثن معنا نیست که با انتفای مروت ،عدابت هم منتفی میشود (نراقی،
 ،1011ج )121 :18؛
د) کسی که منافی مروت را مرتما میشود ،گفته نمیشود که وی دارای حسرن ظراهر
است و کسی که حسن ظاهر ندارد ،عدابت ندارد؛ در نتیجه کسی که خالف مروت مرتما
میشود را نمیتوان عدابتش را احراز کرد (مامقانی .)220 :1911 ،در پاسخ به این اسرتدالل
میتوان گفت :اوالً خود حسن ظاهر ،دبی بر عدابت است ،وبو مروت وجود نداشته باشرد
و دوم اینمه بیمباالتی در امور عرفی کشف از بیمباالتی در امور دینی نمریکنرد (حسرینی
شیرازی ،1022 ،ج )299 :9؛
ه) صاحا جواهر از قول ماحوزیه نق کررده اسرت کره اجمراع برر اعتبرار مرروت در
عدابت وجود دارد (نجفی ،1010 ،ج  .)911 :19وبی بهنظر مریرسرد ایرن اجمراع مردرکی
باشد؛ یعنی بر اساس روایات اجماع صورت گرفته و در نتیجه از حجیت ساقط است؛
و) اص بر این است که بدون مروت ،عدابت تحقق پیدا نمیکند .در پاسخ گفتره شرده
است که اوالً دبی وجود دارد بر اینمه مروت در عدابت شررط نیسرت و برا وجرود دبیر ،
نوبت به اص نمیرسد و دوم اینمه این اص برا اصر عردم شررطیت مرروت در عردابت
تعارخ دارد و بلمه اصابت شرط نبودن ،بر اصابت عردم تحقرق شررط عردابت (مرروت)
حمومت دارد (مامقانی220 :1911 ،؛ حسینی شیرازی ،1022 ،ج )299 :9؛
ز) احتیاط خواهان این است که در عدابت ،مروت شرط دانسرته شرود (نراقری:1022 ،
 )183که در پاسخ میتوان گفت در اجزا و شروط ،اص برائت ،مقدم بر احتیاط است.
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ادلۀ شرط نبودن مروت در عدالت
فقیهان پیرو این دیدگاه نیز ،به ادبۀ زیر استناد کردهاند:
ابف) هیچ دبیلی بر اعتبار مروت در عدابت وجود ندارد و اعتبار مروت در عردابت ،در
شرع ،بغت و عرف اابت نشده است (مقدس اردبیلی ،1018 ،ج  22 :12و 912؛ سربزواری،
 ،1988ج )102 :1؛
ب) وقتی گناهان صغیره در سقوط عدابت تأایر ندارد (نه اصرار بر ثن) ،به طریق اوبری
انجام دادن منافی مروت ،در سقوط عدابت ترأایری نردارد (نراقری .)188 :1022 ،همچنرین
میتوان گفت که برخی از این منافیات مروت ،تنها نشان از این دارند که فرد به مردم زیراد
اهمیت نمیدهد و نه اینمه وی ،نسبت به شرع بیمباالت است (مامقانی)220 :1911 ،؛
ج) روایاتی وجود دارند که از ثنها برداشت میشود که در تحقرق عردابت تنهرا ،انجرام
ندادن گناهان کبیره که خداوند بر ثنها وعدۀ ثتش داده است ،کفایت میکند و اینمه عیروبی
ثشمار از وی دیده نشده است و همچنین فررد اصررار برر گناهران صرغیره نداشرته باشرد،
بنابراین اطالق اینگونه روایت دالبت میکند بر اینمه اعمال منافی مرروت ،در صرورتیکره
به تقوا یا عق فرد ثسیا وارد نمند ،در شهادت یرا عردابت معتبرر نیسرت (نجفری،1010 ،
ج.)92 :01
در نتیجه ،مخابفان شرطیت مروت در عدابت ،استداللهرای موافقران را نپذیرفترهانرد و
صرف منافیات مروت را منافی با عدابت ندانستهانرد .چنانچره شریخ انصراری تفصریالت و
استداللهای موافقان را ،در واقع نفی اعتبار مروت بهطور مطلق تلقی کرده است (انصراری،
 ،1990ج  .)192 :9امام خمینی نیز اعمابی را که از نظر عرف دالبت بر بیمبراالتی در دیرن
دارد ،از منافیات مروت جدا کرده و این اعمال را متر به عدابت دانسته است؛ وبی منافیات
مروت را متر به عدابت ندانسته است (خمینی ،1993 ،ج .)218 :1
یادثوری چهار نمته ،بایسته است :نخست اینمه میتوان دیردگاه کسرانی را کره در عردابت،
عدم ارتماب منافیات مروت را شرط دانستهاند ،به این مطلا برگرداند که اینها از راههای احرراز
شرط عدابت است و نه اینمه در مفهوم عدابت دخابت داشرته باشرد (موسروی قزوینری:1013 ،
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)93؛ دوم اینمه کسانیکه اعمال منافی مروت را در سرقوط عردابت فررد دخیر دانسرتهانرد ،در
صورتی بره ایرن مطلرا گررایش پیردا کرردهانرد کره انجرام دادن ایرن امرور منرافی مرروت از
خلقیات6دائمی شخص شده باشد ،وگرنه ،انجام دادن این امور برهصرورت انردک و نرادر یرا از
روی اضطرار و ضرورت ،ثسیبی به عردابت وارد نمریکنرد (نجفری ،1010 ،ج )910 :19؛ سروم
اینمه فقیهان گفتهاند :ثن چیزی که کاشف از بیمباالتی فرد است ،تظاهر به امرور اسرت ،وگرنره
اگر پنهانی در بازار غذا بخورد یا کسی به وی توجه نمند ،در اینجا چیرزی کره حراکی از کمری
مباالت وی باشد ،وجود ندارد (اصفهانی)31 :1012 ،؛ چهارم اینمه بهنظر میرسد اگر مرروت در
عدابت معتبر دانسته شود و کسی خالف مروت مرتما شود ،هرچند از عدابت بیررون مریرود،
وبی از سوی دیگر نیز نمیتوان وی را فاسق دانست؛ بنابراین هیچکدام از ثاار عدابت و فسق برر
وی مرتا نمیشود (مرتتوی بنگرودی ،1012 ،ج .)12 :2
آثار و فواید مروت در روایات

در روایات به ثاار مروت اشاره و زمینهسراز ممرارم اخالقری ،دینرداری و مسرئوبیت
سنگین شمرده شده است .پیامبر اسالم(ص) میفرمایند :جز برای اتمام ممرارم اخالقری
برانگیخته نشدهام (مجلسی دوم ،1981 ،ج 2.)211 :11امام علی(ع) میفرماید :مروت ثدمری
را به ممارم اخالقی و صفات عابی برمریانگیزانرد (ثمردی 9.)218 :1988 ،در روایتری امرام
علی(ع) میفرماید :مروت از برترینهای هر ثیینی است و هر دینی که مروت ندارد ،خیری
هم در ثن نیست (ریشهری ،1980 ،ج  4.)119 :3همچنین در روایت دیگری امام علری(ع)
میفرماید :ثدمی باری به سنگینی مروت بر دوش نمشیده است (ثمدی.)218 :1988 ،

1

 . 1مقصود از خلق ،هیأت راسخ در نفس انسان است که کارها با وجود ثن به ثسانی و سرادگی انجرام مریپرذیرد،
بدون اینمه به تأم و تفمر نیاز باشد (موسوی قزوینی.)22 :1013 ،
« .2انما بعثت التمم مکارم االخالق».
« .9المروه تح علی المکارم».
« .0من افضٍ الدین المروه ،و ال خیر فی دین لیس له مروه».
« .5ما حمل الرجل حمال اثقل من المروه».
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نتیجهگیری
مروت خصیصۀ بارزی است که میتوان از ثن به استقامت عرفی یاد کرد که دارای مراتا و
درجات است .یک انسان متعادل و برخروردار از فترای و ویژگریهرای عرفری ،گراهی از
حداکثر این ممرمتهای عرفری برخروردار اسرت و گراهی متصرف بره حرداق ثن .عردم
برخورداری از نصاب مطلوب و متعابی فتای عرفی ،بره تعرادل ایرن فررد در حروزۀ فقره
خدشهای وارد نمریکنرد .چرون تشرخیص منرافی مرروت ،بره عررف زمانره بسرتگی دارد،
تصورشدنی نیست که عرف یک زمان بهطور صد درصد اجماع و توافق کند که فرالن کرار
منافی مروت است .در این پژوهش پس از تحقیق و بررسی ،به دستاوردهایی دست یرافتیم
که از این قرارند:
 . 1مروت در بغت به معنای جوانمردی و در اصطالح اموری است که مورد پسند عرف
متدینان بوده و رفتار خالف ثن را در شأن افراد نمیدانند ،ارتماب خالف ثن را کسرر شرأن
و مایۀ پستی افراد و نشانۀ بیمباالتی ثنها میدانند که موجا مسخرگی فررد مریشرود و در
یک کالم ،میتوان از ثن به استقامت عرفی تعبیرر کررد؛  .2مرروت کره در حروزۀ مباحرات
تصورشدنی است ،نسبت به شخص ،ممران و زمران ،احروال و شررایط متفراوت اسرت؛ .9
دربارۀ شرطیت مروت در عدابت دو دیدگاه مطرح میشرود :در دیردگاه نخسرت (موافقران
شرطیت مروت در عدابت) با توجه به روایت ابییعفور ،شرطیت اقه و مورد اعتمراد برودن
عادل ،بیمباالتی مرتما منافی مروت نسبت به دین ،شرطیت حسن ظاهر ،وجود اجماع بر
شرطیت مروت در عدابت و اص احتیاط نسبت به شرطیت مروت در عدابت استدالل شده
است؛ در دیدگاه دوم که مخابفان شرطیت مروت در عدابتند ،تمام ادبرۀ دیردگاه نخسرت را
نقد کردهاند و با توجه به نبود دبی بر شرطیت مروت در عدابت و همچنین وجرود ادبرهای
که دربارۀ عدابت است که تنهرا گناهران کبیرره و اصررار برر صرغیره را ،مترر بره عردابت
دانسته اند ،دیدگاه شرط نبودن مروت در عدابت بر دیدگاه موافقان ارجحیت دارد؛  .0گاهی
ارتماب خالف مروت ،سبا میشود که فرد از چشم مردم بیفتد و به این سبا پست شود
که این حرام است؛ زیرا در اینصورت اگر از علما باشد ،چون سبا هتک خرود را فرراهم

  46پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،61شمارۀ  ،6بهار 6911

کرده ،کار حرامی مرتما شده است و اگر از مؤمنان معمروبی باشرد ،هترک ایمرانش شرده
است که باز حرام محسوب میشود؛  .1بسیاری از فتای اخالقی که شرع برای ثنها ارزش
قائ است را نیز عرف میپسندد و برای ثنها ارزش و اعتبار قائر اسرت و جرزو مصرادیق
مروت بهشمار میثورد.
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کتابنامه
ر قرثن کریم.
 .1ابن ابی ابحدید ،عبدابحمیردبن هبرهاهلل ( .)1321ش رح نه ج البالغ ه ،تحقیرق از محمرد
ابوابفت ابراهیم ،قم :داراالحیاء ابمتا ابعربیه  -ممتبه ثیتاهلل مرعشی.
 .2ابنادریس حلی ،محمدبن منصرور ( 1011ق) .الس رائر الح اوی لتحری ر الفت اوی ،قرم:
مؤسسۀ ابنشر اسالمی.
 .9ابنبابویه قمی ،محمدبن علیبن بابویه (1019ق) .من الیحضره الفقیه ،قم :دفتر انتشارات
اسالمی.
 .0ابنحمزه طوسی ،محمد بن علی ( 1018ق) .الوس یله ال ی نی ٍ الوس یله ،قرم :کتابخانرۀ
ثیتاهلل مرعشی.
 .1ابنشُعبَه حَرّانی ،حسن ( .)1929تحف العقول ،قم :غفاری.
 .2ابنفارس ،احمرد ( 1933ق) .معج م مق اییس اللغ ه ،تحقیرق :عبدابسرالم محمرد ،قرم:
دارابفمر.
 .9ابن فهد حلی ،احمد ( 1011ق) .المقتصر من ش رح الموتص ر ،مشرهد :مجمرع اببحروث
االسالمیه.
 .8ابنقطان حلی ،محمدبن شجاع ( 1020ق) .معالم الدین فی فقه آلیاسین ،تصحیح ابراهیم
بهادری ،قم :مؤسسۀ امام صادق(ع).
 .3ابنمنظور ،محمدبن ممرم ( 1010ق) .لسان العرب ،بیروت :دارابفمر  -دار صادر.
 .11ابنهشام ،عبدابملک ( 1911ق) .سیرة ابنهشام ،قاهره :کتابفروشی مصطفوی.
 .11اصفهانی ،محمد حسن ( 1012ق) .االجتهاد و التقلید ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .12انصاری ،مرتتی ( 1010ق) .المکاس ب ،قرم :کنگررۀ جهرانی بزرگداشرت شریخ اعظرم
انصاری.
 .19رررررررررررررررررررر ( 1010ق) .رسائٍ فقهیه ،قرم :کنگررۀ جهرانی بزرگداشرت شریخ

  48پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،61شمارۀ  ،6بهار 6911

اعظم انصاری
 .10ررررررررررررررررررر ( .)1990المکاسب ،قم :دهاقانی.
 .11ثمدی ،محمد ( .)1988تصنیف غررالحکم ،قم :انصاری.
 .12بحرانی ،یوسف ( 1011ق) .الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره ،قم :دفتر انتشارات
اسالمی.
 .19ترحینی عاملی ،محمد حسین ( 1029ق) .الزبده الفقهیه ف ی ش رح الروض ه البهی ه ،قرم،
دارابفمر.
 .18جوهری ،اسماعی بن احمد ( 1011ق) .الصحاح  -تاج اللغه و ص حاح العربی ه ،بیرروت:
دارابعلم بلمالیین.
 .13حر عاملی ،محمدبن حسن ( 1011ق) .وسائٍ الشیعه ،قم :مؤسسۀ ثلاببیت(ع).
 .21حسینی روحانی ،صادق ( 1012ق) .فقه الصادق علیهالسالم ،قم :دارابمتاب.
 .21حسینی شیرازی ،سرید صرادق ( 1022ق) .بی ان الفق ه ف ی ش رح الع روه ال و قی ،قرم:
داراالنصار.
 .22حسینی عاملی ،سید جواد (بیترا) .مفت اح الکرام ه ف ی ش رح قواع د العالم ه ،بیرروت:
داراالحیاء ابتراث ابعربی.
 .29خمینی ،سید روحاهلل ( .)1993تحریرالوسیله ،قم :مؤسسۀ تنظیم و نشر ثاار امام خمینی.

 .20ررررررررررررررررررر ( .)1981شرح حدی

جنود عقٍ و جهٍ ،تهران :تنظیم و نشر ثارار

امام خمینی.
 .21خویی ،سید ابوابقاسم ( 1011ق) .کتاب الصاله ،قم :بطفی.
 .22رررررررررررررررررررر ( 1018ق) .التنقیح فی شرح العروه الو قی ،قم :بطفی.
 .29دشتی ،محمد (بیتا) .شرح نهجالبالغه ،قم :ثلعلی.
 .28دهخدا ،علی اکبر ( .)1999لغتنامة دهودا ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .23دیلمی ،حسن ( .)1922اعالم الدین فی صفات المؤمنین ،قم :مؤسسۀ ثلاببیت(ع).
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 .91راغا اصفهانی ،حسین ( 1012ق) .المفردات فی غریب القرآن ،بیروت :دارابعلم.
 .91رودکی سمرقندی ( .)1982دیوان رودکی ،تصحیح سعید نفیسی ،تهران :نشر نگاه.
 .92ریشهری ،محمد ( .)1991میزان الحکمه ،قم :دارابحدیو.
 .99زبیدی ،محمد مرتتی ( 1010ق) .تاج العروس من جواهر القاموس ،بیروت :دارابفمر.
 .90سبزواری ،سید عبدابعلی موسوی ( .)1988مهذّب االحکام ،قم :دارابتفسیر.

 .91سیوطی ،عبدابحمنبن ابیبمر ( 1021ق) .الجوامع الصغیر من حدی

البشیر النذیر ،ممره:

ممتبه نزار.
 .92شهید اول ،محمدبن ممی ( 1011ق) .القواعد والفوائد ،قم :کتابفروشی مفید.
 .99ررررررررررررررررررررررررررررررررر (1021ق) .ال دروس الش رعیه ،قررم :مؤسسررۀ ابنشررر
االسالمی.

 .98شهید اانی ،زین ابدین ( 1019ق) .مسال

االفهام الی تنقیح شرائع االسالم ،قرم :مؤسسرۀ

ابمعارف.
 .93ررررررررررررررررررر ( 1021ق) .رسائٍ الشهید الثانی ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی.
 .01رررررررررررررررررررررررررر (بیتا) .روض الجنان فی شرح ارشاد االذهان ،قرم :مؤسسرۀ
ثلاببیت(ع).
 .01صدر ،رضا ( 1021ق) .االجتهاد والتقلید ،تصرحیح سرید براقر خسروشراهی ،قرم :دفترر
تبلیغات اسالمی.

 .02طباطبایی حمیم ،سید محسن ( 1012ق) ،مستمس

العروه الو قی ،قم :دارابتفسیر.

 .09طبری ،محمدبن جریر ( .)1922تاریخ طبری ،ترجمۀ ابوابقاسم پاینده ،تهران :اساطیر.
 .00طریحرری ،فخرابرردین ( 1012ق) .مجم ع البح رین ،تحقیررق از احمررد حسررینی ،تهررران:
کتابفروشی مرتتوی.
 .01طوسی ،محمدبن حسن ( 1989ق) .المبسوط فی الفقه االمامیه ،تهران :ممتبه ابمرتتویه.
 .02عبدابفتاح ،عبدابمقصود ( .)1993االمام علیبن ابیطالب ،تهران :کتابخانۀ نور.
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 .09عالمه حلی ،حسنبن یوسف ( 1021ق) .تحریر االحکام الشرعیه علی المذهب االمامی ه،
تصحیح از ابراهیم بهادری ،قم :مؤسسۀ امام صادق(ع).
 .08فاض بنمرانی ،محمد ( 1010ق) .تفصیٍ الشریعه فی ش رح تحری ر الوس یله ،قرم :دفترر
انتشارات اسالمی.
 .03فاض هندی ،محمد ( 1012ق) .کشف اللثام واالبه ام ع ن قواع د االحک ام ،قرم :دفترر
انتشارات اسالمی.

 .11فخرابمحققین حلی ،محمدبن حسرن ( 1989ق) .ایض اح الفوائ د ف ی ش رح ف ی ش رح
مشکالت القواعد ،تصحیح سید حسین موسوی و دیگران ،قم :مؤسسۀ اسماعیلیان.
 .11فراهیدی ،خلی بن احمد ( 1021ق) .کتاب العین ،قم :اسوه.
 .12فیروزثبادی ،محمدبن یعقوب ( 1291ق) .قاموس المحیط ،بیجا :بینا.
 .19فیض االسالم ،سید محمد نقی ( .)1928ترجمه و شرح نهج البالغه ،قم :دارابعلم.
 .10فیض کاشانی ،محمد محسن ( 1011ق) مفاتیح الشرایع ،قم :مجمع ابذخائر االسالمیه.
 .11فیومی ،احمدبن محمد ( 1011ق) .المصباح المنیر ،قم :دارابهجره.
 .12کاشف ابغطاء ،علیبن محمد ( 1981ق) .النور الساطع ف ی الفق ه الن افع ،نجرف :مطبعره
اآلداب.
 .19کاشف ابغطاء ،عباسبن علی ( 1021ق) .افضٍ الدین – المروءه ،نجف :مؤسسۀ کاشرف
ابغطاء.
 .18قریشی ،علی اکبر ( 1012ق) .قاموس قرآن ،تهران :دارابمتا االسالمیه.
 .13کلینی ،محمدبن یعقوب ( 1023ق) .الکافی ،قم :دارابحدیو بلطباعه و ابنشر.
 .21گلپایگانی ،سید محمد رضا ( 1013ق) .مجمع المسائٍ ،قم :دارابقرثن ابمریم.
 .21گیالنی شفتی ،سید محمد باقر ( 1013ق) ،تحفه االب رار ،اصرفهان :انتشرارات کتابخانرۀ
مسجد سید.
 .22مامقانی ،عبداهلل ( 1911ق) .حاشیه علی رساله فی العداله ،قم :مجمع ابذخائر االسالمیه.
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 .29مجاهد طباطبایی ،محمرد ( 1232ق) .القواعد والفواید واالجته اد والتقلی د ،قرم :مؤسسرۀ
ثلاببیت(ع).
 .20مجلسی ،محمد باقر ( 1010ق) .مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول ،تهران :دارابمتا
االسالمیه.
 .21ررررررررررررررررررر ( .)1981بحاراالنوار الجامعه ل درر اخب ار االئم ه االطه ار ،تهرران:
انتشارات اسالمیه.،
 .22محقق حلی ،جعفربن حسن ( 1019ق) .الرسائٍ التسع ،قم :مؤسسۀ نشر اسالمی.
 .29محقق سبزواری ،محمد باقر ( 1209ق) .ذخیره المعاد فی ش رح االرش اد ،قرم :مؤسسرۀ
ثلاببیت(ع).
 .28محمدی ریشهری ،محمد ( .)1980میزان الحکمه ،قم :درابحدیو.
 .23محمودی ،محمد باقر ( .)1982النور الساطع فی الفقه النافع ،نجف :مطبعه ابنعمان.

 .91مرتتوی بنگرودی ،محمد حسن ( 1012ق) .الدر النض ید ف ی االجته اد و االحتی اط و
التقلید ،قم :انصاریان.
 .91مرعشی نجفی ،شهابابدین ( 1021ق) .القول الرشید فی االجتهاد والتّقلید ،قم :کتابخانرۀ
مرعشی.
 .92مصطفوی ،حسرن ( 1012ق) .التحقیق فی کلمات القرآن الک ریم ،تهرران :مرکرز ابمتراب
بلترجمه وابنشر.
 .99مطهری ،مرتتی ( .)1939حماسة حسینی ،قم :صدرا.
 .90ـــــــــــ (بیتا) ،عدل الهی ،تهران :چاپخانۀ مهر.
 .91مفید ،محمد ( 1019ق) .الجمٍ و النصره لسید العتره فی حرب البصره ،قم :ممتا االعالم
االسالمی.
 .92مقدس اردبیلری ،احمرد ( 1018ق) .مجم ع الفائ ده و البره ان ،بریجرا :مؤسسرۀ ابنشرر
االسالمی.
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 .99موسوی قزوینی ،سید علی ( 1013ق) .رساله فی العداله ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .98نایینی ،محمد حسین؛ عراقی ،ضیاءابدین؛ کزازی ،علی ( 1021ق) .الرسائٍ الفقهیه ،تقریر
از ابوابفت نجمثبادی ،قم :مؤسسۀ معارف اسالمی امام رضا(ع).
 .93نجفی ،زینابعابردین (« .)1931مفهومشناسی واژۀ عدالت در فقه امامیهه» ،دوفصرلنامۀ
انسانپژوهی دینی ،شمارۀ .191 - 101 :28
 .81نجفی ،محمرد حسرن ( 1010ق) .ج واهر الک الم ف ی ش رح ش رائع االس الم ،بیرروت:
داراالحیاء ابتراث ابعربی.
 .81نراقی ،احمدبن محمرد ( 1011ق) .مس تند الش یعه ف ی احک ام الش ریعه ،قرم .مؤسسرۀ
ثلاببیت(ع).
 .82رررررررررررررررررررر ( 1019ق) .عوائد االیام فی بیان قواعد االحکام ،قم :مرکرز ابنشرر
ابتابعه بممتبه االعالم.
 .89نراقی ،محمد ( 1022ق) .مشارق االحکام ،تحقیرق :سرید حسرن وحردتی ،قرم :کنگررۀ
نراقیین.
 .80یعقوبی ،احمدبن ابییعقوب ( 1918ق) .تاریخ یعقوبی ،بیروت :بینا.

