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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 "counter-

compassionate 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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 ی مروت و جایگاه آن در تحقق عدالتمنافاَعمال 

 7زاده محمد غفاری، *1جوقی ابوالفضل علیشاهی قلعه

 ، مشهد، ایران(پردیس شهید بهشتی) دانشیار، گروه ابهیات، دانشگاه فرهنگیان .1

 سمنان، ایرانثموختۀ کارشناسی ارشد، دانشمدۀ علوم انسانی، دانشگاه سمنان،  دانش. 2

 (23/19/1938؛ تاریخ پذیرش :11/12/1932تاریخ دریافت :)

 چكیده

ی پسرت و  گفتارهرا ی است و در اصطالح یعنی نزاهت و دور نگهداشتن خود از جوانمردی انسانیت و معنابه « مروت»

ی اخالقر و  یمتعراب ی زنردگ  کۀ امثال یک فرد مرؤمن نیسرت. مرروت، شررط یر     ستیشادر شأن و  کهی ا هیفرومای کارها

بر حسا احروال، اشرخاص، شررایط،     کهی دارد متفاوتی است و مراتا زندگقلمرو ثن تمام شئون  کهشود  محسوب می

مؤمنانه و  ستیزی را در امرات کهو نمادهایی هستند  ها نشانهی دارااست. اصحاب بامروت،  ریرپذییتغ ها ممانها و  زمان

دنبال دارد. در این پژوهش پس از بررسی ادبۀ موافقان شرطیت مروت در عدابت فقهی و پاسخ به این ادبه  جوانمردانه به

و بیان ادبۀ مخابفان، به این نتیجه دست یافتیم که با توجه به اینمه ادبۀ موافقان شرطیت مروت، پس از بررسی، نقد شرد  

ی مختلف، ها عرف ابوده و در عرف ی الیسبغزنده و  میمفاهی مروت از منافطور اعمال  نیهمو از سوی دیگر، مروت و 

 یا جزییت داشته باشد. تیشرطی، اعتبار، فقهدر عدابت  تواند ینم« مروت»ند، بنابراین ریپذ  یتحل

   واژگان کلیدی

 جوانمردی، شأن، عدابت، عرف، فقه، مروت، منافی مروت.
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 پیشگفتار

و مرنش   هیروحی، اخالق لتیفت کی پرکاربرد بوده و یها واژهۀ مروت از دیرباز جزو مسئل

، گراه یجااست. مروت به تناسا احروال، اشرخاص،    دهیپسندی اجتماعرفتار  کی و یانسان

شردنی اسرت. شرجاعت،      یر تحلاعصار و امصار، تفاوت دارد و اساساً در حروزۀ مباحرات،   

در مجرابس عرزا، از    دنیخندسو، امثال  گریدروت و از بارز م قیمصاداز  ثاریای و بخشندگ

 کره اسالم تا ثنجا مهرم بروده    نیمب نیدی ها ثموزه. در شود یممروت محسوب  اتیمنافاهم 

مرروت را در تحقرق عردابت شررط      تیر رعاگنراه،   تررک ، افزون بر هیامامبرخی از فقیهان 

؛ خمینی، 132: 9، ج 1990)انصاری،  اند ندانستههرچند برخی دیگر، ثن را شرط   اند، دانسته

 (.218: 1، ج 1993

سؤال ببرنرد.   ریزشاید عدابت را مخدوش کنند و  کهدر فقه وجود دارد  کارهای از برخ

فقهرا بحرو و    نیبر ثن در عردابت   تییر جز ایر  تیشرطی از اموری که در مورد اعتبار، می

ی فقها، برخروت، از نظر ی ممنافاعمال  ارتمابوگو شده، مفهوم مروت است. اگرچه  گفت

مطلوب عرف جامعره و   نمهیاشود، به صرف  محسوب می رهیصغو نه  رهیکبنه جزو گناهان 

، از انجرام دادن  تیشأننصاب  تیرعابا حفظ و  دیبا، بر این باورند که ستینی عموم افمار

و مفهروم ثن در  « مرروت »کررد. افرزون برر کراربرد واژۀ      زیر پرهی مروت به جد منافاعمال 

ی گونراگون در سرخن و ثارار فقیهران دیرده      ها شم اصطالح به  نیا، )ع(تیباه   ویاحاد

مروت ثمده اسرت.   اتیمنافی از مثاب امصداق ی ذکربا  زینی گاهی صریحاً و گاهشود که  می

در عدابت سخن گفته است که « عفاف»و « ستر»براج بنا به نق  شیخ انصاری از دو واژۀ  ابن

بعید نیست بتوان از این دو بفظ، معتبر بودن مروت را در عدابت اسرتظهار کررد )انصراری،    

، دیر نما یمر مرروت را سراقط    کره ی امرور : الزم است از سدینو یمی طوس خیش(. 18: 1010

ی و رنگر بباس  دنیپوشمردم و  نیبپا در  دنیکشها،  ، مث  غذا خوردن در راهدیورزاب اجتن

: و فررد در  دیر فرما یمر ی حلر  سیادر (. ابن219: 8، ج 1989ثن )طوسی،  هیشببباس زنان و 

ادریس حلی،  کند )ابن زیپرهکند،  یم  ئزای را جوانمردمروت و  کهیی کارهااز  دیبامروت 

 (. 119: 2ج   ،1011



  29آن در تحقق عدالت  یگاهمروت و جا یاَعمال مناف 

 «عدالت»مفهوم 

فارس،  عدابت دارای دو معنای متتاد است؛ استواری و قرار یافتن، انحراف و اعوجاج )ابن

قردر   یعنی هرر چیرزی بره    ؛موزون بودن (ابفای چهار معن(. برای عدابت 202: 0، ج 1933

تسراوی و  ب(  م؛نره ظلر   ،اسرت  یتناسب یب ثنمقاب ل رد که قدر مساوی( وجود دا الزم )نه به

دادن  حرق او را  ،حرق  یرعایت حقوق افراد و به هر ذج(  )مساوات(؛ر گونه تبعیض نفی ه

هرا   رعایت اسرتحقاق د(  است؛ تجاوز و تصرف در حقوق دیگران، مال کردنیپا ،. ظلماست

وجود و امتناع نمردن از افاضه و رحمت به ثنچه اممان وجرود یرا کمرال وجرود      ۀدر افاض

(. عردابت از موضروعات مهرم در    29 - 13: تا یبری، که از صفات خداوند است )مطه دارد

شود که در دانش فقه و زبان فقها، از جهت موضوع قرار گررفتن   زندگی انسان محسوب می

و  22: 2، ج 1021)مرعشی نجفی،  6برای احمام گوناگون، به این بحو پرداخته شده است

(: 102: 1931)نجفری،   دشرو  یم(. ثرای فقیهان دربارۀ مفهوم عدابت به پنج دسته تقسیم 29

: 1، ج 1021)عالمه حلری،   کند یمالزم تقروا و مرروت مرا که شرخص  ینفسانۀ ملمیمم( 

واجبرات و تررک   دادن از انجرام   ینفس اعمرال خرارج   (؛ دوم(283: تا یب؛ شهید اانی، 021

(؛ سروم( انجرام دادن   219: 1018)نرک: خرویی،    باشرد  ینفسان ۀاز ملم یمحرمات، که ناش

(؛ 989: 1011فهرد حلری،    واجبات و ترک محرمات بدون اینمه مستند به ملمه باشرد )ابرن  

(؛ پرنجم(  18: 11، ج 1011همراه عدم ظهور فسق اسرت )بحرانری،    چهارم( مجرد اسالم به

اول اسرت کره    (؛ تنها دیدگاه280: 1911حسن ظاهری که از معاشرت درک شود )مامقانی، 

 .داند یممروت را در عدابت شرط 

                                                                                                                                        
. نگاه فقه به عدابت به دو گونه است؛ نخست، کاربرد و شرط بودن عردابت در احمرام گونراگون، ماننرد احمرام      1

عبادی، معامالت و اقتصادی، احمام سیاسی، قتایی و ... بوده که عدابت در ثنها شرط است و بایرد احرراز شرود؛    

ی صفت عادالنه بودن اسرت کره در ایرن    شده از سوی شارع، دارا ۀ احمام وضعهمدوم، بحو بر سر این است که 

شود. عدابتی که در این پژوهش مد نظر قرار دارد، از نوع نگراه اول بره    مثابۀ یک قاعده نگریسته می نگاه عدابت به

شود )امام خمینی،  ی فتای  اخالقی محسوب میها ستونعدابت است. عدابت، حد وسط بین افراط و تفریط و از 

1981 :109.) 
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 «شرط»مفهوم 

؛ طریحری،  221: 9، ج 1933فرارس،   ، شرط را به معنای عالمت و نشرانه )ابرن   بغتعلمای 

(، هر چیزی که وقوع ثن وابسته به چیز دیگری باشرد )راغرا اصرفهانی،    219: 0، ج 1012

( و مطلرق ابرزام و   991: 9ظرور، ج  من (، ابزام و ابتزام در ضمن عقرد )ابرن  011: 1، ج 1012

معنای ثن، در اص  توقف امرری   رسد یمنظر  (. به11: 0، ج 1012)قریشی،  اند دانستهابتزام 

(. مفهروم اصرطالحی شررط، در اینجرا     93: 2، ج 1012بر امر دیگر بوده است )مصطفوی، 

دم و نبرود  از معنای بغوی بیرون نیست؛ زیرا شرط چیزی است که از نبرود ثن، عر   ایتقر به

 (.128: 1019)نراقی،  دیث ینم، وبی از وجودش، وجود چیز دیگر الزم دیث یمچیزی الزم 

 در لغت« مروت»

( و 19: 1، ج 1011ی، جروهر ) تیانسران ی معنرا به « مرء»ۀ شیراز « مروءت»مروت، مشدد 

 کره ی اسرت  نفسران (. مرروءت، ثداب  1288: 9، ج 1021ی اسرت )فراهیردی،   مردانگ کمال

: 3، ج 1010؛ مجلسری،  123: 1011ثن انسان را به محاسن اخالق برساند )فیومی، مراعات 

و برخری ثن را از کیفیرات نفسرانی و     کرده(. فقیهان مروت را در بحو عدابت مطرح 299

، ج 1021؛ فراهیردی،  2و  92: 1، ج 1011)جروهری،   اند شمردهبرخی دیگر ثن را از ثداب 

: 8، ج 1010؛ زبیردی،  28: 1، ج 1291؛ فیروزثبرادی،  111: 1، ج 1010منظور،  ؛ ابن233: 8

و فتروت را   تیر رجوبی، اریر عی، انصراف،  بزرگواری، جوانمردیی همچون ها معادل(. 139

وقتری از جروانمردی یرا     6: مردخ  مرروت(.  1999برای ثن اشراره کررد )دهخردا،     توان یم

مررد   شرخص بایرد بزومراً   شود کره   به اشتباه چنین تصور می ،دیث یمردانگی سخن به میان م

با توجه به ریشۀ مروت که از مرء است و این بفظ، هرم بررای زن و   باشد. اما چنین نیست. 

 (. 83: 1012و به معنای انسانیت است )اصفهانی،  رود یمکار  هم برای مرد به

                                                                                                                                        
 و «یفتر » جمرع  «هیر فت. »است ثمده «یمردانگ» و «یجوانمرد» یمعنا به و مروت خانوادۀ هم بغت در زین «فتوت». 1

 است. شاداب و جوان یمعنا به «یفت»



  30آن در تحقق عدالت  یگاهمروت و جا یاَعمال مناف 

 ی مروت در اصطالحمنافمفهوم 

ادیق مروت و گراه برر   برای منافی مروت، معیارهایی معرفی شده است که گاه بر اساس مص

. برخی مروت را از کیفیات نفسانی و برخری  برد یمپایۀ چیزهایی است که مروت را از بین 

 ها از این قرار است:  (؛ این تعریف2: 1021)کاشف ابغطاء،  اند شمردهثن را از ثداب اخالقی 

 الف( تعریف به مصادیق

و پررداختن بره چیزهرایی     برخی مروت را عبارت از عفرت و خرودداری از گنراه و حرفره    

(. برخری از ثن  123: 3، ج 1321ابحدیرد،   اند که خداوند حالل شمرده است )ابن ابی دانسته

که عبارت از صفاتی است که شایسته و سزاوار است که فررد بره    اند کردهبه انسانیت تعبیر 

طف کردن و عطرا  ثنها ثراسته باشد و با ثنها از چهارپایان متمایز شود، مانند نیمویی کردن، ب

 ثراسرتگی  و تیانسران  مروت، ی،جابیا جنبۀ (. از993: 8، ج 1010و بخشش )مجلسی دوم، 

 یاجتمراع  گاهیجا و شأن تیرعا و زشت صفات تمام از یدور و دهیپسند صفات عیجم به

 ؛ (222: 2 ج ،1982 محمودی،) مردم خواهد بود عرف ثن ۀکنند نییکه تعاست 

 ب( تعریف به منافیات و از بین برندگان مروت )خوارم( 

وجود بیاورد، منرافی و خرالف مرروت     بر مبنای این نگاه، هر چیزی که در مروت کاستی به

. از این نگاه، گروهی از فقیهان مروت را عبرارت از تنزیره و پراکی نفرس از     دیث یمشمار  به

د مسخره کردن دیگران، خوردن و ثشامیدن که شایستۀ فرد نیست، مانن اند دانستهیی ها یپست

 (؛  28: 1، ج 1021؛ شهید اانی، 121: 2، ج 1021در کوچه و مانند ثن )شهید اول، 

 ج( تعریف به غایت و هدف

: مروت عبرارت  اند گفتهبرخی  مثالًدر این تعریف، هدف و غایت مد نظر قرار گرفته است، 

اپسند و هر چیزی که نفرس از ثن بیرزار اسرت    از پیروی از عادات نیمو و پرهیز از عادات ن

(. برخری دیگرر   11: 11، ج 1011که از پسرتی نفرس و خرواری ثن نشران دارد )بحرانری،      

: هیأت نفسانی است که انسان را به عادات و اخالق زیبرا و نیمرو   اند کردهتعریف  نیچن نیا

از  عبرارت  مرروت، : اسرت  گفتره  یسربزوار (. 911: 11، ج 1012)فاض  هنردی،   دارد یموا

 و مباحرات  از دارد، وی دالبرت  پایین برودن همرت   انسان و نفس یستپَ چیزی است که بر
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 :1 ج ،1988 سربزواری، ) نرسرد  اصررار  حرد  بهکه  یصورت در ،رهیصغ گناهان وممروهات 

 ؛(102

 د( استقامت عرفی 

از نگاه برخی از فقیهان، مروت عبارت از استقامت عرفری اسرت؛ یعنری انسران برر اسراس       

ایرن تعریرف،    رسرد  یمر نظر  (. به292: 2، ج 1981موازین عرفی رفتار کند )کاشف ابغطاء، 

باشد. زندگی اجتماعی انسان دارای ضوابطی است که انسان بایرد بره ثن ضروابط     تر درست

به ابفت به دیگران نیاز دارد، برای همرین دوسرت نردارد کره      رتاًفطپایبند باشد؛ زیرا انسان 

اسرتقامت عرفری،    ریترأا . بنرابراین  دکنر  یممرتما رفتاری شود که وی را از مجتمع مطرود 

شده بیشتر است )کاشف  های وضع ثن حتی از برخی قانون ریتأاقانونی را وضع نمرده، وبی 

 کره ی ناپسرند امرور   ارتمراب ت اسرت از عردم   (. از این نگاه مروت عبار11: 1021ابغطاء، 

 شرهید ) داننرد  ینمر فاعر  ثن   تیصالحثن را در شأن و  ارتمابو غابا تودۀ مردم،  6عرف

و انجام دادن ثن را مخر  بره حسرن ظراهر      (29 :0 ج ،1013 ؛ گلپایگانی،131 :1011 اول،

فرد موجره. معمروالً    کی ای ینیدعابم  کتوسط ی ابانیخدر  چیساندو؛ مث  خوردن دانند یم

انجام دادن ثن، برا توجره بره     کهی از ثنان سر بزند امورعرف و متعارف جامعه انتظار ندارد 

ی ا مباحره . این منافیرات مرروت، امرور    ستینافراد  تیصالحمالحظات متفاوت، در شأن و 

حال و شأن شخص نباشد و  تیوضع قیالعرفاً سزاوار و  کهاست )اعم از اعمال و اخالق( 

 نییپرا موجرا   کره ی امرور ی باشد؛ پستشأن و  کسرثن نشانۀ  ارتماباز امثال او سرنزند و 

یی و ایر ح کرم ی، گیفرومرا و  دشرو  یمر انسران و تنرزل عرزت او در دل مرردم      گاهیجاثمدن 

، ماننرد بوسریدن همسرر در برابرر مرردم      رسراند  یمر را  نیدثن نسبت به  مرتمای مباالت یب

، ج 1011؛ بحرانری،  021: 0، ج 1989؛ فخرابمحققین حلی، 291: 1018حمزه طوسی،  )ابن

 کهی و دارای مراتا هستند نسبمروت،  اتیمناف(. 102: 1، ج 1013؛ گیالنی شفتی، 11: 11

ر یرا رفترار   ، متفاوت است و همچنین شاید گفتاطیشراو  ها ممانها،  حسا اشخاص، زمان

                                                                                                                                        
 (. 139: 1022شائبه از اوهام است )نراقی،  ی شریف و دارای عق  بیها انسان. مقصود از عرف، عرف متدینان و 1
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دالبت بر  بمن، از امور حرام نیست، دشو یممحسوب  ایمعاباشد. این امور که نزد عقال از 

(. اببتره  109: 1، ج 1013)گیالنری شرفتی،    کند یماو  ایعپستی نفس و دنائت کنندۀ کار و 

معنای عفت و خویشتنداری در برابر محرمات ابهی و انجام دادن واجبات ابهی  گاه مروت به

( که اببته این با ثنچه فقیهان از مروت در عردابت یراد   123: 18، ج تا یبده است )دشتی، ثم

 ، متفاوت است. اند دهکر

 1اتیروامروت در 

که او بره سربا چیرز     ، در حابیگذشت یمبر فردی  )ع(در روایتی ثمده است که امام صادق

اندکی صدایش را بر روی مرد دیگری بلند کرده بود؛ حترت فرمود: چه اندازه از او طلا 

                                                                                                                                        
. 1: دشرو  یمر ی اشراره  تعداد)ع( دربارۀ مروت وارد شده است که از باب نمونه به نیمعصومی از ائمۀ فراوان اتیروا. 1

پیرامبر  (؛ 01 :19ج )مجلسی دوم، « عَمَّنْ ظَلَمَنا وَ اِعطاءُ مَنْ حَرَمَنا قالَ النَّبِی صلّی اهلل علیه و آله : مُرُوَّتُنا أَهٍُْ الْبَیْتِ، أَلْعَفْوُ»

اسرت کره مرا را     یاست که به ما ظلم کررده و بخشرش کسر    یت، گذشت از کس: مروت ما اه  بینداکرم)ص( فرمود

: 1988)ثمردی،  « ابْمَحاسِرنل   وَ قال االمام علی علیه ابساّلم: أَبْمُرُوَّۀُ اِسْمٌ جرامِعٌ بِسرائِرل ابْفَترائِ ل   . »2؛ محروم کرده است

 و نره ید یعلر  ابرجر   شرح ». 9ا؛ هر  یهرا و خروب   فتریلت  ۀ: مروت، نامی است جامع همدیفرما یم ی)ع(علامام  (؛218

شرد: مرروت    دهیپرسر  ی)ع(مجتبر  از امرام حسرن  (؛ 113 :98ج ، 1981)مجلسری دوم،   «بابحقوق امهیق و مابه اصالحه

اصالح مرال و   یو بخ  در از دست دادن ثن و تالش برا شیخو نیاز د یحرص انسان در پاسدار: ؟ فرمودندستیچ

 ال وَ فَتَقِ ٍَّ،  تَسْ أَلَ  واَل فَتَ ذِلَّ  تَطْمَ عَ  ال أَنْ أَلْمُ رُوَّةُ : الساّلم علیه الباقر االمام قال». 0؛ انجام حقوق یبرا یو امیاروتش و ق

مرروت ثن اسرت کره     ند:امام باقر)ع( فرمود(؛ 1 ح، 192 :98ج  ،1981 دوم، )مجلسی «فَتُوْصَمْ تَجْهٍََ ال وَ فَتُشْتَمْ، تَبوٍََ

تا خوار و ذبی  نشوی و از دیگران چیزی نخواهی تا کوچک نشروی و بخر  نرورزی ترا ناسرزا نشرنوی و        یطمع نمن

 حَیْ  ُ  اللّ هُ  یَراکَ ال: السالم علیه فَقالَ الْمُرُوَّهُ؟ مَا: السالم علیه الصّادِقُ سُئٍَِ». 1؛ تا برای خودت دشمن نتراشی ینادانی نمن

از امرام صرادق)ع(    (؛20 :98ج  ،1981 دوم، مجلسری  ؛220 :1929شرعبه حرانری،    )ابن «رَکَأَمَ حَیْ ُ یَفْقِدَکَ ال وَ نَهاکَ،

فرمروده نبیند و ثنجررا کره امرر نمرروده      یپرسیدند: مروت چیست؟ فرمود: مرروت ثن است که خدا تو را ثنجرا که نه

، غیر از مروتی اسرت کره   اند ثوردهیی که ها مثالو  اند کردهمروتی که فقیهان در بحو عدابت طرح  رسد یم نظر . بهبیابد

(؛ 910: 19، ج 1010)نجفری،   انرد  کردهگونه که فقیهان به این مسئله اشاره  روایات مطرح شده است؛ همان گونه نیادر 

و  داننرد  ینمر که فقیهان اینها را مرروت   اند ثوردهشمار  زیرا برخی از این روایات محرمات و واجباتی را جزو مروت به

 در عدابت فقهی اعتباری ندارد.   قطعاًیز مربوط به مستحبات است که برخی ن
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فرمود: ثیرا ایرن    )ع(داری؟ و او مبلغ طلا خودش را از ثن مرد دیگر بیان کرد. امام صادق

، ج 1023مطلا به گوش تو نرسیده است، کسی که مروت ندارد، دین نیرز نردارد )کلینری،    

، بلند کردن صدا، خالف مروت شرمرده  شود یمگونه که در این روایت دیده  همان 6(.8: 19

از مواردی شمرد که مصداقی از مروتی است که فقیهران از ثن   توان یمشده است که این را 

 (.221: 9، ج 1022)حسینی روحانی،  اند کردهبحو 

 ی مروت در سخنان فقیهانمنافمصادیق 

کره برخری از    انرد  کردهمروت اشاره  اتیمنافی خود به برخی از مصادیق ها تابکفقیهان در 

ی را، طبق نظرر برخری از فقهرا    نظامی و سربازبباس  هیفق دنیپوش. 1ثنها از این قرار است: 

ی افراد و برا. غذا خوردن در راه و در بازار و در مأل عام 2(؛ 121: 2، ج 1021)شهید اول، 

 دنیپوش. 9(؛ 928: 2، ج 1020قطان حلی،  )ابن ستینثنان  تیصالحدر شأن و  کهی مشاغل

. سر برهنه در 0(؛ 219: 8، ج 1989)طوسی،  عمسربی زنان توسط مردان و اختصاصبباس 

(؛ 23: 1، ج 1021)شرهید ارانی،    ستینی ودر شأن  کهی کسی رفتن از عموم اماکنبازار و 

. 2(؛ 130: 3، ج 1018س اردبیلری،  ی )مقرد عمروم پرا در مجرابس و محافر      کردن. دراز 1

. 9(؛ 92: 01، ج 1010)نجفرری،  ردسررتانیزو  هیهمسررای نامتعررارف بررر خررانواده، ریسررختگ

ی و روابرط  خصوصنق  مطابا و امور مربوط به حوزۀ  ای گرانیدهمسر در محتر  دنیبوس

یی وگر  فره یبط. 8(؛ 911: 2، ج 1209مردم و در مأل عام )محقق سبزواری،  انیمیی در زناشو

یی باشد( )محقق سربزواری،  گو فهیبطدر مقام ارائۀ فن  کهی باشد هنرمند نمهیافراوان )مگر 

: 1232)مجاهد طباطبایی،  نامعممو  نیمعمری برا ژهیو ی بهکبوترباز. 3(؛ 911: 2، ج 1209

ی از بارکشر ی بخ  باشد، اما اگرر  رواز  که یصورتی از شخص محترم در بارکش. 11(؛ 128

 ایثسر ، به مُرروت  کردند یماجتناب  تملفمعموالً از  کهاقتدا به بزرگان باشد،  ای فقر یرو

ی بر منفعرت محللره و   مبتنیی عقالغرخ  کی به دبی  یبارکش نیا. همچنین اگر رساند ینم

                                                                                                                                        
 ئاًیْشَ   هِیقْتَضِ  یَ رَجُ ٍ   یعَل صَوْتُهُ ارْتَفَعَ قَدِ رَجٍُ  یعَل السالم هیعل أَبُوعَبْدِاللّهِ مَرَّ: قَالَ الْقَلَانِسِ، اعِیَّبَ مُحَمَّدٍ سَلَمَةَبْنِ عَنْ. 1

 .«لَهُ لَامُرُوءَةَ لِمَنْ نَی: لَادِقَالُیُکَانَ  أَنَّهُبَلَغَ َ  أَمَا: »السالم هیعل أَبُوعَبْدِاللّهِ فَقَالَبِکَذَا وَکَذَا  قَالَ «تُطَالِبُهُ؟بِکَمْ : »فَقَالَ ،راًیسِیَ
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نردارد؛   اشمالمانور امداد و نجات و ...، باز  اوزن ی کاهشی برا نیتمرمشروع باشد، مانند 

در نماز، پوشاندن ثن مستحا است )حسرینی شریرازی،    کهاز بدن ی قسمت کردن. برهنه 11

، 1021توسط سربازان )شرهید اول،   هانیفقبباس عابمان و  دنیپوش. 12(؛ 221: 9، ج 1022

در هنگررام  ژهیررو ی، بررهعمررومو منرراظر  ابررانیخی در تخلررو  کررردن. ادرار 19(؛ 121: 2ج 

بباس حماالن توسط تراجران بره    دنیپوش. 10(؛ 11: 11، ج 1011ثمد مردم )بحرانی،  و رفت

ی مرردم  عرزا در مجرابس   دنیخند. 11(؛ 21: 1، ج 1011)فیض کاشانی،  زیتمسخرثم شم 

. ورود به 19ی مردم؛ شاددر مجابس و  کردن هیگر. 12(؛ 229: 2، ج 1981)کاشف ابغطاء، 

 . خرروج از 18؛ سرت یندر شرأن ثنران    کرار  نیر ا کره ی کسران ی برا کوچکو امور  اتییجز

ی معاملره و مرردم   ها طرف، همماران، هیهمسادر مواجهه با همسر، خانواده،  موینمعاشرت 

واژگان دور از شأن در مجابس اه  علم و فت ؛  ذکر. 13(؛ 128: 1232)مجاهد طباطبایی، 

از منرزل خرود، در    رونیر بهت (  ایی )مسافرخانه یجاصاحا مروت در  دنیخواب. شا 21

ی( از مهمان )طوسری،  گاریبی )کارکش.21، منزل و خانواده دارد؛ رایددر ثن شهر و  که یحاب

 (. 038: 1، ج 1021.سود گرفتن از برادران )سیوطی، 22(؛ 21: 191، ج 1989

 و محل بحث از مروت گاهیجا

ی منراف  ابحو از مروت ی گاهیجابنا بر تعریفی که از مروت برگزیده شد )استقامت عرفی(، 

جامعه و افراد ثن، دو راه  کی ینابهنجار صیتشخی برای است؛ عرفمروت، حوزۀ مباحات 

وجود دارد: ابف( شرع مقدس؛ ب( فرهنگ جامعه که شرع برای این استقامت عرفی ارزش 

دو  نیر او قلمرو  گاهیجاقائ  شده است تا انسان بتواند به زندگی اجتماعی خود ادامه دهد. 

شرع، واجا و حرام )ِفعر  و التفعر ( را   . دشو ینمتفاوت مانع تتاد  نیامتفاوت است و 

« شرأن »در  ایر « بندهیز» زینی در جامعه سارو  حاکماست و عرف و فرهنگ  کردهمشخص 

و در  پرردازد  یمبه ثداب و رسوم  کهفرهنگ جامعه است  نیا. پس کند یم، را مطرح ستین

ی هرا  ثمروزه فرهنگ خاص،  ک. اببته شاید در یکند یم نییتعقلمرو، هنجار و ناهنجار را  نیا

 کره  دشرو  یمیی قبول جای در فرهنگی هم وجود داشته باشد؛ اما هنجار و ناهنجار رشرعیغ

 توان ینمو مقدم است و  حاکمشرع،  مالکی، عبارت مخابف هنجار و ناهنجار شرع نباشد. به
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 حیتصرح بره   دیر بای )تفراوت(،  مروارد  نیچنر . در کررد به بهانۀ عرف، خالف شررع عمر    

 جهت کرد.  ی فرهنگ پرداخت و ثن را با شرع هماهنگ و هماه یکج

ارزش قائ  است و دوست دارد وجهره   گرانیدخود نزد  تیثیحی ثبرو و برای انسانهر 

، سرت ین  یر ماکرس   چیهر و  ندینب ایثسی عموم افماردر منظر و نگاه  شیاجتماعو منزبت 

، ایر ح یبر و  هیر فرومای هرا  انسانی در اذهان مردم نقش ببندد. اببته وی از ندیناخوشا ریتصو

اَعمال و اقوال  ارتماب، مروت ندارند و ستندینی قائ  ارزش شیخوی ثبرو و شأن براچون 

ی شده است. عموم افماری در نگاه و و تیشخص شمستیی و ثبرو یبی مروت، سبا مناف

ثنچره دربرارۀ   ی دارند و نه به باک، دهند یم، نه از ثنچه انجام مروت کم ای مروت یباین افراد 

ی، اصرطالح  مروتر  یبر افرراد   نیچنر فقیهران دربرارۀ    ریتعب. دهند یم تیاهم، ندیگو یمایشان  

 مره نیاتفاوت قائ  شرد؛   ایعجزشت و  انیم دیبای عرفی ها قتاوتاست. در « مباالت یب»

ی در نگراه  امرر مروت است، امرا اگرر    اتیمنافنباشد، مربوط به قلمرو  ای زشت باشد یامر

ی اجتناب از ثن وجود ندارد. مرراد از مرروت   برای لیدبساز بود،  ثور و شگفتی عرف تعجا

ی ناپسرند و  وبر ی مبراح،  کارهااز عادات و  زیپرهو  دهیپسند، مالزمت عادات هیامامدر فقه 

ی او در مبراالت  یبر  ای فرد یپستی و گیفروما انگریبثنها  ارتماب کهیی کارهااست؛  زیتنفرانگ

 خواهد بود. نید

 قلمرو مروت

دارد، باز متناسا و متناظر برا ثن در جوامرع     یتحلو  شیپای اممان سنتاگر مروت در جوامع 

، گفتار و رفتار، در صنوف و حررف و مشراغ    افمارشدنی خواهد بود. مروت در  مدرن رصد

قلمررو   . بنرابراین، دشرو  یمر ، اخالق و علرم مطررح   کارو  کساجامعه، شئون افتاء، پژوهش، 

: مرروت اصرالح در   دیفرما یم )ع(یعل، چنانچه امام ردیگ یمی را دربر زندگمروت تمام شئون 

علرم برر مرال     میتقرد همچنرین ایشران در    1(.991و 212: 8، ج 1023است )کلینری،   شتیمع

                                                                                                                                        
 «.شهیالمعاما المروه فاصالح . »1
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بررادران و   نیبر  ونرد یپو  تره یفرطلرا ثن   کره : پس بر شما باد طلا دانرش، چررا   دیفرما یم

 مرتممن مرروت در افرراد متمرول و     1(.80: 1922ی است )دیلمی، جوانمردبر  کننده ییراهنما

قابر  نمراد و نمرود اسرت، چنانچره حتررت        نیریسرا از  شیب زین افتهی توسعهی و جوامع ماب

 2(.218: 1988)ثمدی،  شود یم ثشمار ممنتیی و دارای هنگام جوانمرد: ندیفرما یم )ع(یعل

 ی مروتمنافاعمال  اریمعو  مالک

 تیر رعای بر عردم  مبنعرف غابا جامعه،  صیتشخی مروت، منافی امور برا اریمعو  مالک

در شأن فرالن شرخص    کارفالن  کهدهد  صیتشخی است. اگر عرف اجتماعی و عرفثداب 

ی هرا  عررف جامعره،   ک. شاید در یدشو یمی تلقی مروت منافعنوان عملی  به کار، ثن ستین

است. چه مرروت   مالکی، عرف غابا مورد نیچنر د کهمتعدد و متعارضی متعارف باشند 

و  کندمردم حفظ  نیبی زشت در کارهاو  حیقباانسان خودش را از انجام دادن  کهثن باشد 

صرورت   مرردم و بره   نیبر ی زشرت در  کارهرا  ارتمراب ی عن، ینیا عمس، ثنگاه نمند ثشمار

از  کنرد ی دورانسران   کره مرروت ثن اسرت    مییبگرو و چره   شرود  یم، خالف مروت ثشمار

ی عدم عن، ینیا عمسثنان شود، باز  نیبشدن در  سبکموجا مسخرۀ مردم و  کهیی کارها

شردن انسران در    سربک و سبا  شود یممردم منجر  کردنبه مسخره  کهیی کارهااجتناب از 

ی اگرر مرروت، متصرف    حتر . دیث یمحساب  ی مروت بهمنافی خواهد شد، عم  عموم افمار

دانسته شود،  ممانی همانند خودش در ثن زمان و در ثن راداف کینشدن به اخالق و ثداب 

ی عمروم هرای   ی و مرراوده اجتماعی، شأن همنوعان را در تعامالت فرد مهنیاخالفش، یعنی 

 نیبنرابرا (. 191: 2، ج 1021)شرهید اول،   دشو یمی تلقی مروت مناف، باز عم  دمنن تیرعا

یی مناسا مروت، به این امرور بسرتگی   کارهاو چه  دشو یمی تلقی مروت منافیی کارهاچه 

ی؛ د( شررایط  ممران ی؛ ج( شررایط  زمران افرراد در جامعره؛ ب( شررایط     تیموقعدارد: ابف( 

 (.122: 0، ج 1029؛ ترحینی عاملی، 283: تا یبشخصی )شهید اانی، 

                                                                                                                                        
 «.هی المروعلاالخوان، و دال  نیبو هو صله  ضهیفربطلب العلم فان طلبه  کمیفعل. »1

 «.مع الثروه تظهر المروه. »2



38  6911، بهار 6، شمارۀ 61دورۀ های فقهی، پژوهش 

ی( خرالف مرروت   معموبی )شهروند عادشخص  کنسبت به ی کارهای از بعتچه بسا 

( خالف مروت محسوب شود. بررای نمونره،   هیفق کاو )مث  ی ریغی برا که یحابنباشد، در 

ی، برازار  ریر غی شرخص  برای مث  بازار، عمومدر مجامع  دنیثشامیی مانند خوردن و کارها

و در هرر   اتیمقتتر ی با توجه به شررایط و  صنفی و هر فردشأن هر  6خالف مروت است.

یرد بحراش شرود؛    بای ثن فررد  عمروم  تیموقعی و اجتماع گاهیپای و متناسا با ممانزمان و 

ی برخ. اما دشو یمی تلقی، خالف مروت اجتماعمالحظات  نیانقص و نقض  کهی ا گونه به

ی بررا ؛ مث  ببراس سرربازی   کند یمی متفاوت فرق ها عرفی مختلف و ها دورهاز موارد در 

 شده اسرت، وبری   ی با مروت محسوب میمنافی بباس شهرت بوده و عم  دوراندر  که هیفق

، بلمه سربا افتخرار هرم    دش ینمتنها خالف مروت محسوب  سابه نه در دفاع مقدس هشت

 بود.

عرف غابا جامعره   کهی است انتظارات زانیمی، همان اجتماعاز هر طبقۀ  فردهر  تیشأن

و انتظرار، امرور نوشرته یرا      تیشرأن  زانیر م نیر ا. کنرد  یمی، هم انتظار دارد و هم رصد واز 

های مختلف، گوناگون اسرت. اعمرال    و ممان ها زمان، احوال، طیشرادر  کهی است ا نانوشته

 کمرال  امروت یر  کهی عرف زیتنفرانگی ناپسند و وبی مباح کارها ارتمابی عنی مروت یمناف

ی قررار دهرد،   عمروم  افمرار ی خود را در معرخ اتهام فرد. اگر دکن یمدار  مروت را خدشه

ی نقض شده است، عرفود، چون مباحات ی شتلقی شرعهرچند ثن رفتار در حوزۀ مباحات 

و  ممانزمان و  طیشراوجه تابع  چیه ی از امور بهبرخ. اببته، شود یمخالف مروت محسوب 

ی مرروت باشرد و در   منافی، خاصدر عرف  کهگونه نخواهد بود  نیاو  ستینی خاصدوران 

مطاببرۀ   نیر ادر همۀ اعصار و امصرار،   کهی گر یتمدی مروت نباشد، مانند مناف گریدعرف 

با تواضع متفاوت است(.  کهی )لیذبشخص است یا خود گاهیجای موجا تنزل تمدپول و 

دالبرت   نیر دی در مبراالت  یبو  ایحی کمی نفس و پستثن بر  ارتماب کهی زیچبنابراین، هر 

                                                                                                                                        
ی مرواقع  نیچنر ی مفرط بر او غلبه کند، در تشنگ کهی موقعی باشد، مث  اضطرارثب در بازار،  دنیثشام. اببته اگر 1

 دشو ینمخالف مروت بر او بار  حممو از باب ضرورت، 
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(؛ زیرا بسریاری از چیزهرایی   202: 1، ج 1013نیز، خالف مروت است )گلپایگانی،  کند یم

و  دانرد  یمر ، عرف نیز ثنها را خالف مروت ندیث یمشمار  ذای  اخالقی بهکه در شرع جزو ر

 .داند ینممرتما را دارای استقامت عرفی 

و نقرص محسروب    ایر عدر نرزد عررف،    کهی عملی عنخالف مروت، ی اریمعو  مالک

باشرد؛ هرچنرد کره گفتره شرد شراید        نیچن الزم نیست که نزد شرع هم  ضرورتاًو  شود یم

ی از برخر ، عرف نیز ثنها را ناپسند بدانرد. در  دارد یمبسیاری از چیزهایی را که شرع ناپسند 

ی بره مررور   سابقگ یبی و تازگ نیاو  دشو یمی سبا تعجا عرف سابقگ یبی و تازگموارد، 

تلفرن همرراه،   ی، مچر ، اسرتفاده از سراعت   کرردن ی راننردگ خواهد رفت؛ مثالً  نیبزمان، از 

در نظرر مرردم    شیپر ی چنرد ی اه  علم که تا برای رنگ روشن عبا دنیپوش زینتاپ و  بپ

ی و تنفر نشان نداشرت و صررفاً از   زشت ای یمباالت یبی و سبمتعجا، از  نیابود که  ایعج

 (.910: 1021بود )صدر،  سابقه یبامر  کیی با یارویروتعجا   یقب

، ایرن اسرت کره انجرام دادن برخری از      انرد  کررده ی که برخی از فقیهران بره ثن اشراره    ا نمته

نسبت به ثن تمایر  نشران ندهنرد و بلمره بدشران       ها قلا، ها ممانمستحبات، شاید در برخی از 

شرمار ثیرد، ماننرد اینمره      که انجام دادن ثن عم ، منافی مروت بره  دشو ینمبیاید، وبی این سبا 

حنا کند و یا تحت ابحنک بیندازد که اگرچه بیشتر مردم از ایرن کرار بدشران    کسی سرمه بزند یا 

(. اببتره ایرن در   283: ترا  یبر که منافی مروت باشد )شرهید ارانی،    دشو ینمبیاید و نپسندند، سبا 

صورتی صحیح است که انجام دادن چنین کارهایی، با قصد امتثرال و قربرت صرورت گیررد، در     

 (.130: 1022شمار ثیند )نراقی،  اعمابی نیز منافی مروت به بسا چنین صورت چه غیر این

 اقوال فقیهان در اعتبار مروت در عدالت

ۀ شرهوت، غترا و عقر     گانر  سره مروت در دانش اخالق، اعتدال و هماهنگی میان قروای  

، 1012شود )حسینی روحرانی،   است؛ بنابراین در عدابت اخالقی، مروت معتبر محسوب می

اخرتالف   هیامامی فقها انیمربارۀ ارتباط و اعتبار مروت در عدابت فقهی، (. وبی د221: 2ج 

 از این قرارند: ها دگاهیدهست که 
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 الف( دیدگاه شرطیت مروت در عدالت

مروت در عدابتند و مرروت را   تیشرطادریس و عالمه، قائ  به  ی متأخر از ابنفقهامشهور 

: 1، ج 1021؛ عالمره حلری،   21: 1، ج 1011اند )فیض کاشرانی،   جزو مفهوم عدابت دانسته

بر تقوا و مروت   زانندهیبرانگ که دانند یمی ا راسخه تیأهی عدابت را معنا(. چون ثنان 202

برای شهادت  ادریس حلی بر این باور بود که شاهد (. ابن123: 9، ج 1990است )انصاری، 

باید دارای عدابت باشد و این عدابت به عدابت در دیرن، عردابت در مرروت و عردابت در     

 (؛ 119: 2، ج 1011ادریس حلی،  )ابن دشو یماحمام تقسیم 

 ب( دیدگاه مخالف )شرط نبودن مروت در مفهوم عدالت(

ای خرالف  قرول اول دارنرد و انجرام دادن کارهر     عمسی برر نظری از فقها اریبسدر مقاب ، 

: 0، ج ترا  یبر ؛ حسرینی عراملی،   311: 1019)محقق حلی،  دانند ینممروت را ناقض عدابت 

؛ 999: 9، ج 1012؛ حمرریم، 198: 9ج   ،1990؛ انصرراری، 038: 19، ج 1023؛ نجفرری، 28

 (.298: 1، ج 1011یی، خو؛ 218: 1، ج 1993ی، نیخم

 دالیل موافقان و نقد آنها نیتر مهم

یعفرور اسرت )حرر     یابۀ عبداهلل بن حیصحبر شرطیت مروت در عدابت،   ادبهابف( یمی از 

صورت متفراوت، اسرتناد شرده     ، بهحهیصح نیایی از فرازها که( 983: 21، ج 1011عاملی، 

که در روایت ثمده، اعم از عیوب عرفی و شرعی است و در « عفاف»و « ستر عیوب»1است.

 روایت به استدالل به که (. پاسخی212: 1021عفاف نیز اعم خواهد بود )نایینی و دیگران، 

 از ستر روایت، این در «ستر» از مقصود رسد یم نظر به که این است شده، داده یعفور ابی ابن

. گونره خواهرد برود    عرفری و در عفراف نیرز همرین     عیوب از ستر نه و است شرعی عیوب

                                                                                                                                        
 اسرت  تشرخیص  قاب  چگونه شخص یک عدابت کردم، عرخ صادق)ع( امام حترت به گوید می یعفور ابی بن . عبداهلل1

 بایرد  فرمودنرد؛  و کردند مطرح را شرایطی جواب در صادق)ع( امام حترت باشد؟ پذیرفتنی افراد علیه یا و به شهادتش تا

 باشرد  پراک  دسرت . باشد داشته جنسی تقوای. دارد نگه حرام از را خود شمم. باشد عفیف باید. باشد مقید ظواهر رعایت به

 (.98: 9، ج 1019بابویه،  )ابن دارد ... نگه معصیت از را زبانش نمند، درازی دست خود اموال غیر به و
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 انسان می  که چیزهایی از نه و است گناهان از بازداشتن و کف نیز جوارح، کف از مقصود

کره حجرت    )ع(زیررا کرالم امرام    (.29 فقهیه: رسائ  ،1010 انصاری،) است خواهان را ثنها

و نه معیارهای عرفی. همچنرین در روایراتی،    شود یمخداوند است، بر معیارهای شرعی بار 

و ذنرا بره معنرای گنراه      شرود  ینمبر کسی اطالق شده است که مرتما ذنا « ستر»کلمۀ 

أن تعرفروه  » رازفر (. برخری از فقیهران بره    291: 9، ج 1022ست )حسینی شیرازی، شرعی ا

مهرم بررر اعتبررار مررروت در عردابت،      ر یدب :اند گفتهاند و  کردهاستدالل « بابستر و ابعفاف

عمرا   ابمرف » یمعنرا  در کتا بغت، عفاف بره  رای؛ زثوردثن را  )ع(فقره است که امام نیهم

زیبرا  که انجام دادن کارهایی  ،پس(. 219: 3، ج 1010منظور،  بن)ا اسرت« جمر یو  حر ّیال

و مانع از مخ  به عدابت او نباشد،  یۀحال شخص و مناسرا مقرام و شرئون عرف ۀستیو شا

 شرود  معتبرر محسروب مری   ، در عردابت  رتیر روا هوربر ظ که بنا یعفاف است؛تحقق عفاف 

اهر  بغرت، تنهرا     انیر ز مگفت: ا توان یم(. وبی در پاسخ 929: 1 ج ،1020، ی)فاض  بنمران

 زیر ن ییعفرت بحراش کررده اسرت. از سرو      یرا در معنرا ر یجمریاز امور غ زیمنظور پره ابن

از  یاکتفرا شررود کره همران خروددار     قنیبه قدر مت دیبا ،که هنگام شک خواهد بود روشن

  (؛121: 1931)نجفی،  شود ینم  یجمریاز امور غ زیپس عفت شام  پره ت،حرام اس

و از مرردم   شرود  یمر خالف مرروت   مرتمابرخالف شئون و مقام خود،  کهی کسب( 

ی عرفر هرای   صنقر و نسربت بره    کنرد  ینمر  ایحخداوند سبحان  ریغو از  کشد ینمخجابت 

 ایر ح زیر نو از او  کشرد  ینمر خجابرت   زیر نی از خداونرد متعرال   کس نیچناست،  مباالت یب

ی اسرت  ویی ایر ح یبر از  کاشرف ی انسران در امرور خرالف مرروت،     مباالت یب رایز؛ کند ینم

بحراش چیزهرایی کره     گفت: حیا از مرردم بره   توان یم(. در پاسخ 293: 1، ج 1011)خویی، 

عادت ثنها به ثن تعلق گرفته است، ارتباطی به حیای از خداونرد متعرال نردارد و تجراوز از     

ی افراد در دین هم مباالت یبروت، نشانی و انجام دادن منافیات م دیث ینمشمار  حدود ابهی به

شرمار   مباالتی نسبت به چیزهرایی بره   ی مردم یا بیها عادتی نسبت به مباالت یبنیست، بلمه 

(. 31: 9، ج 1012که تحصی  ثنها بررای فترای  نفسرانی خروب اسرت )اصرفهانی،        دیث یم

 اعتماد کرد؛ توان یمبنابراین، به کسی که ملمۀ پرهیز از گناهان را دارد، 



42  6911، بهار 6، شمارۀ 61دورۀ های فقهی، پژوهش 

ج( علت پذیرش سخن عادل، اقه بودن و اعتماد داشتن به وی است و کسی که خالف 

یا به سبا کاستی و نقصان عق  یا به سبا کم بودن حیا در وی است،  کند یممروت عم  

)شرهید ارانی،    دیر ث ینمر وجرود   که در هر دو صورت ثن، اعتمادی که باید به وی بشود، بره 

پذیرفت که اگرر   توان ینم اوالًگفت:  توان یمدر پاسخ به این استدالل (. 123: 10، ج 1019

به وی اعتماد کرد. بابفرخ کره   شود ینم مطلقاًمروت منتفی شد و در کسی وجود نداشت، 

این استدالل موافقان پذیرفته شود، نهایت این اسرت کره شرهادت و گرواهی چنرین فرردی       

)نراقی،  شود یما انتفای مروت، عدابت هم منتفی پذیرفته نشود و این به ثن معنا نیست که ب

 (؛121: 18، ج 1011

که وی دارای حسرن ظراهر    شود ینم، گفته شود یمد( کسی که منافی مروت را مرتما 

است و کسی که حسن ظاهر ندارد، عدابت ندارد؛ در نتیجه کسی که خالف مروت مرتما 

(. در پاسخ به این اسرتدالل  220: 1911، عدابتش را احراز کرد )مامقانی توان ینمرا  شود یم

خود حسن ظاهر، دبی  بر عدابت است، وبو مروت وجود نداشته باشرد   اوالًگفت:  توان یم

)حسرینی   کنرد  ینمر ی در امور دینی مباالت یبی در امور عرفی کشف از مباالت یبو دوم اینمه 

 (؛299: 9، ج 1022شیرازی، 

کررده اسرت کره اجمراع برر اعتبرار مرروت در        ( صاحا جواهر از قول ماحوزیه نق   ه

ایرن اجمراع مردرکی     رسرد  یمر نظر  (. وبی به911: 19، ج 1010عدابت وجود دارد )نجفی، 

 باشد؛ یعنی بر اساس روایات اجماع صورت گرفته و در نتیجه از حجیت ساقط است؛

. در پاسخ گفتره شرده   کند ینمو( اص  بر این است که بدون مروت، عدابت تحقق پیدا 

دبی  وجود دارد بر اینمه مروت در عدابت شررط نیسرت و برا وجرود دبیر ،       اوالًاست که 

و دوم اینمه این اص  برا اصر  عردم شررطیت مرروت در عردابت        رسد ینمنوبت به اص  

تعارخ دارد و بلمه اصابت شرط نبودن، بر اصابت عردم تحقرق شررط عردابت )مرروت(      

 (؛299: 9، ج 1022؛ حسینی شیرازی، 220: 1911 حمومت دارد )مامقانی،

: 1022ز( احتیاط خواهان این است که در عدابت، مروت شرط دانسرته شرود )نراقری،    

 گفت در اجزا و شروط، اص  برائت، مقدم بر احتیاط است. توان یم( که در پاسخ 183
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 ادلۀ شرط نبودن مروت در عدالت

 :  اند کردهیر استناد بۀ زادفقیهان پیرو این دیدگاه نیز، به 

ابف( هیچ دبیلی بر اعتبار مروت در عدابت وجود ندارد و اعتبار مروت در عردابت، در  

؛ سربزواری،  912و  22: 12، ج 1018شرع، بغت و عرف اابت نشده است )مقدس اردبیلی، 

 (؛ 102: 1، ج 1988

به طریق اوبری  ندارد )نه اصرار بر ثن(،  ریتأاب( وقتی گناهان صغیره در سقوط عدابت 

(. همچنرین  188: 1022انجام دادن منافی مروت، در سقوط عدابت ترأایری نردارد )نراقری،    

گفت که برخی از این منافیات مروت، تنها نشان از این دارند که فرد به مردم زیراد   توان یم

 (؛220: 1911است )مامقانی،  مباالت یبو نه اینمه وی، نسبت به شرع  دهد ینماهمیت 

که در تحقرق عردابت تنهرا، انجرام      دشو یمایاتی وجود دارند که از ثنها برداشت ج( رو

و اینمه عیروبی   کند یمندادن گناهان کبیره که خداوند بر ثنها وعدۀ ثتش داده است، کفایت 

ثشمار از وی دیده نشده است و همچنین فررد اصررار برر گناهران صرغیره نداشرته باشرد،        

کره   بر اینمه اعمال منافی مرروت، در صرورتی   کند یمت دالبت گونه روای بنابراین اطالق این

، 1010یسرت )نجفری،   نبه تقوا یا عق  فرد ثسیا وارد نمند، در شهادت یرا عردابت معتبرر    

 (.92: 01ج

انرد و   رفتره ینپذی موافقران را  هرا  استداللدر نتیجه، مخابفان شرطیت مروت در عدابت، 

و  التیتفصر ی انصرار  خیشر انرد. چنانچره    نستهی با عدابت ندامنافمروت را  اتیمنافصرف 

ی کرده است )انصراری،  تلقطور مطلق  ی اعتبار مروت بهنفی موافقان را، در واقع ها استدالل

 نیر دی در مبراالت  یباز نظر عرف دالبت بر  کهی را اعماب زینی نیخم(. امام 192: 9، ج 1990

 اتیمنافی وباعمال را متر به عدابت دانسته است؛  نیامروت جدا کرده و  اتیمنافدارد، از 

 (.218: 1، ج 1993مروت را متر به عدابت ندانسته است )خمینی، 

دیردگاه کسرانی را کره در عردابت،      توان یمیادثوری چهار نمته، بایسته است: نخست اینمه 

ی احرراز  ها راه، به این مطلا برگرداند که اینها از اند دانستهعدم ارتماب منافیات مروت را شرط 

: 1013شرط عدابت است و نه اینمه در مفهوم عدابت دخابت داشرته باشرد )موسروی قزوینری،     
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انرد، در   دانسرته که اعمال منافی مروت را در سرقوط عردابت فررد دخیر       (؛ دوم اینمه کسانی93

دادن ایرن امرور منرافی مرروت از     کره انجرام    انرد  کررده صورتی بره ایرن مطلرا گررایش پیردا      

صرورت انردک و نرادر یرا از      دائمی شخص شده باشد، وگرنه، انجام دادن این امور بره 6خلقیات

(؛ سروم  910: 19، ج 1010)نجفری،   کنرد  ینمر روی اضطرار و ضرورت، ثسیبی به عردابت وارد  

مباالتی فرد است، تظاهر به امرور اسرت، وگرنره     : ثن چیزی که کاشف از بیاند گفتهاینمه فقیهان 

اگر پنهانی در بازار غذا بخورد یا کسی به وی توجه نمند، در اینجا چیرزی کره حراکی از کمری     

اگر مرروت در   رسد یمنظر  (؛ چهارم اینمه به31: 1012مباالت وی باشد، وجود ندارد )اصفهانی، 

، رود یمر و کسی خالف مروت مرتما شود، هرچند از عدابت بیررون   دشوعدابت معتبر دانسته 

کدام از ثاار عدابت و فسق برر   وی را فاسق دانست؛ بنابراین هیچ توان ینموبی از سوی دیگر نیز 

 (.  12: 2، ج 1012)مرتتوی بنگرودی،  شود ینموی مرتا 

 آثار و فواید مروت در روایات

ی، دینرداری و مسرئوبیت   اخالقر  ممرارم  سراز  نهیمزدر روایات به ثاار مروت اشاره و 

ی اخالقر  ممرارم ی اتمام برا: جز ندیفرما یم )ص(اسالم امبریپسنگین شمرده شده است. 

ی ثدمر : مروت دیفرما یم )ع(یعلامام 2(.211: 11ج  ،1981 دوم، ام )مجلسی نشده ختهیبرانگ

در روایتری امرام    9(.218: 1988)ثمردی،   زانرد یانگ یمر ی برعابی و صفات اخالق ممارمرا به 

ی ریخمروت ندارد،  کهی نیدی است و هر نییثی هر ها نیبرتر: مروت از دیفرما یم )ع(یعل

 )ع(یعلر همچنین در روایت دیگری امام  4(.119: 3، ج 1980شهری،  )ری ستینهم در ثن 

 1(.218 :1988 است )ثمدی، دهینمشی مروت بر دوش نیسنگی به باری ثدم: دیفرما یم

                                                                                                                                        
، ردیپرذ  یمر . مقصود از خلق، هیأت راسخ در نفس انسان است که کارها با وجود ثن به ثسانی و سرادگی انجرام   1

 (.22: 1013و تفمر نیاز باشد )موسوی قزوینی،  تأم بدون اینمه به 

 «.االخالق مکارممم انما بعثت الت. »2

 «.المکارمی علالمروه تح  . »9

 «.له مروه سیل نیدی ف ریخالمروه، و ال  نیالدمن افضٍ . »0

 «.ما حمل الرجل حمال اثقل من المروه. »5
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 یریگ جهینت

ی مراتا و دارااز ثن به استقامت عرفی یاد کرد که  توان یمۀ بارزی است که صیخصمروت 

ی از گراه ی عرفری،  هرا  یژگر یوو   یفترا انسان متعادل و برخروردار از   کدرجات است. ی

ی متصرف بره حرداق  ثن. عردم     گراه ی عرفری برخروردار اسرت و    ها ممرمت نیا حداکثر

فررد در حروزۀ فقره     نیر ای فتای  عرفی، بره تعرادل   متعابز نصاب مطلوب و ی ابرخوردار

ی مرروت، بره عررف زمانره بسرتگی دارد،      منراف  صیتشرخ . چرون  دکنر  ینمر ی وارد ا خدشه

 کرار فرالن   کهطور صد درصد اجماع و توافق کند  شدنی نیست که عرف یک زمان به تصور

ی مروت است. در این پژوهش پس از تحقیق و بررسی، به دستاوردهایی دست یرافتیم  مناف

 که از این قرارند:  

. مروت در بغت به معنای جوانمردی و در اصطالح اموری است که مورد پسند عرف 1

، ارتماب خالف ثن را کسرر شرأن   دانند ینممتدینان بوده و رفتار خالف ثن را در شأن افراد 

و در  شرود  یمر که موجا مسخرگی فررد   دانند یمی ثنها مباالت یبافراد و نشانۀ  و مایۀ پستی

. مرروت کره در حروزۀ مباحرات     2 از ثن به استقامت عرفی تعبیرر کررد؛   توان یمیک کالم، 

. 9شدنی است، نسبت به شخص، ممران و زمران، احروال و شررایط متفراوت اسرت؛        تصور

شرود: در دیردگاه نخسرت )موافقران      رح میدربارۀ شرطیت مروت در عدابت دو دیدگاه مط

یعفور، شرطیت اقه و مورد اعتمراد برودن    شرطیت مروت در عدابت( با توجه به روایت ابی

ی مرتما منافی مروت نسبت به دین، شرطیت حسن ظاهر، وجود اجماع بر مباالت یبعادل، 

ل شده شرطیت مروت در عدابت و اص  احتیاط نسبت به شرطیت مروت در عدابت استدال

که مخابفان شرطیت مروت در عدابتند، تمام ادبرۀ دیردگاه نخسرت را     دوماست؛ در دیدگاه 

ی ا ادبره و با توجه به نبود دبی  بر شرطیت مروت در عدابت و همچنین وجرود   اند دهنقد کر

که دربارۀ عدابت است که تنهرا گناهران کبیرره و اصررار برر صرغیره را، مترر بره عردابت          

. گاهی 0گاه شرط نبودن مروت در عدابت بر دیدگاه موافقان ارجحیت دارد؛ ، دیداند دانسته

که فرد از چشم مردم بیفتد و به این سبا پست شود  دشو یمارتماب خالف مروت، سبا 

صورت اگر از علما باشد، چون سبا هتک خرود را فرراهم    که این حرام است؛ زیرا در این
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معمروبی باشرد، هترک ایمرانش شرده       نامؤمنز کرده، کار حرامی مرتما شده است و اگر ا

. بسیاری از فتای  اخالقی که شرع برای ثنها ارزش 1شود؛  است که باز حرام محسوب می

و برای ثنها ارزش و اعتبار قائر  اسرت و جرزو مصرادیق      پسندد یمقائ  است را نیز عرف 

 .ثورد یمشمار  مروت به
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 کتابنامه

 کریم. ر قرثن

، تحقیرق از محمرد   ش رح نه ج البالغ ه   (. 1321اهلل ) دابحمیردبن هبره  ابحدید، عب ابن ابی .1

 اهلل مرعشی. ممتبه ثیت -ابوابفت  ابراهیم، قم: داراالحیاء ابمتا ابعربیه 

، قرم:  یالفت او  ری  لتحری الح او الس رائر  ق(.  1011ی، محمدبن منصرور ) حل سیادر ابن .2

 ی.اسالممؤسسۀ ابنشر 

 انتشارات قم: دفتر ،هیالفق حضرهالی منق(. 1019) هیبابو بن یعل محمدبن ی،قمبابویه  ابن .9

   ی.اسالم

، قرم: کتابخانرۀ   الوس یله ال ی نی ٍ الوس یله    ق(.  1018حمزه طوسی، محمد بن علی ) ابن .0

 اهلل مرعشی. ثیت

 ، قم: غفاری.تحف العقول(. 1929شُعبَه حَرّانی، حسن ) ابن .1

بدابسرالم محمرد، قرم:    ، تحقیرق: ع معج م مق اییس اللغ ه   ق(.  1933فارس، احمرد )  ابن .2

 دارابفمر.

، مشرهد: مجمرع اببحروث    المقتصر من ش رح الموتص ر  ق(.  1011فهد حلی، احمد ) ابن .9

 االسالمیه.

، تصحیح ابراهیم یاسین معالم الدین فی فقه آلق(.  1020قطان حلی، محمدبن شجاع ) ابن .8

 .)ع(بهادری، قم: مؤسسۀ امام صادق

 دار صادر. -، بیروت: دارابفمر لسان العربق(.  1010منظور، محمدبن ممرم ) ابن .3

 ، قاهره: کتابفروشی مصطفوی.هشام سیرة ابنق(.  1911) عبدابملک هشام، ابن .11

 ، قم: دفتر انتشارات اسالمی.االجتهاد و التقلیدق(.  1012اصفهانی، محمد حسن ) .11

، قرم: کنگررۀ جهرانی بزرگداشرت شریخ اعظرم       المکاس ب  ق(. 1010انصاری، مرتتی ) .12

 انصاری.

 شریخ  بزرگداشرت  جهرانی  کنگررۀ  ، قرم: رسائٍ فقهیهق(.  1010رررررررررررررررررررر ) .19
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 ی.دهاقان، قم: المکاسب (.1990ررررررررررررررررررر ) .10

 ، قم: انصاری.الحکمغرر فیتصن(. 1988ثمدی، محمد ) .11

: دفتر انتشارات ، قمالحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره ق(. 1011بحرانی، یوسف ) .12

 اسالمی.

، قرم،  الزبده الفقهیه ف ی ش رح الروض ه البهی ه    ق(.  1029ترحینی عاملی، محمد حسین ) .19

 دارابفمر.

، بیرروت:  تاج اللغه و ص حاح العربی ه   -الصحاح ق(.  1011بن احمد ) جوهری، اسماعی  .18

 دارابعلم بلمالیین.

 .)ع(اببیت مؤسسۀ ثل، قم: عهیالشوسائٍ ق(.  1011ی، محمدبن حسن )عاملحر  .13

 ، قم: دارابمتاب.  السالم فقه الصادق علیهق(.  1012حسینی روحانی، صادق ) .21

، قرم:  بی ان الفق ه ف ی ش رح الع روه ال و قی      ق(.  1022حسینی شیرازی، سرید صرادق )   .21

 داراالنصار.  

، بیرروت:  مفت اح الکرام ه ف ی ش رح قواع د العالم ه       (.ترا  یبحسینی عاملی، سید جواد ) .22

 ابتراث ابعربی.داراالحیاء 

 ی. نیخمو نشر ثاار امام  میتنظ، قم: مؤسسۀ لهیرالوسیتحر (.1993اهلل ) روح دیسی، نیخم .29

، تهران: تنظیم و نشر ثارار  شرح حدی  جنود عقٍ و جهٍ(. 1981ررررررررررررررررررر ) .20

 امام خمینی.

 ی.بطف، قم: الصاله کتابق(.  1011ابوابقاسم ) دیسیی، خو .21

 ، قم: بطفی.التنقیح فی شرح العروه الو قیق(.  1018رررررررررررررررررررر ) .22

 علی. ، قم: ثلالبالغه شرح نهج(. تا یبدشتی، محمد ) .29

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.لغتنامة دهودا(. 1999دهخدا، علی اکبر ) .28
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، تحریر االحکام الشرعیه علی المذهب االمامی ه ق(.  1021بن یوسف ) عالمه حلی، حسن .09

 .)ع(تصحیح از ابراهیم بهادری، قم: مؤسسۀ امام صادق

، قرم: دفترر   تفصیٍ الشریعه فی ش رح تحری ر الوس یله   ق(.  1010فاض  بنمرانی، محمد ) .08

 ارات اسالمی.انتش

، قرم: دفترر   کشف اللثام واالبه ام ع ن قواع د االحک ام    ق(.  1012فاض  هندی، محمد ) .03

 انتشارات اسالمی.

ایض اح الفوائ د ف ی ش رح ف ی ش رح       ق(.  1989فخرابمحققین حلی، محمدبن حسرن )  .11

 ، تصحیح سید حسین موسوی و دیگران، قم: مؤسسۀ اسماعیلیان.مشکالت القواعد

 ، قم: اسوه.نیالع کتابق(.  1021حمد )بن ا  یخلی، دیفراه .11

 .نا یب: جا یب، قاموس المحیطق(.  1291فیروزثبادی، محمدبن یعقوب ) .12

 ، قم: دارابعلم.ترجمه و شرح نهج البالغه(. 1928فیض االسالم، سید محمد نقی ) .19

 .هیاالسالم، قم: مجمع ابذخائر عیالشرا حیمفاتق(  1011ی، محمد محسن )کاشان ضیف .10

 ، قم: دارابهجره.ریالمنالمصباح ق(.  1011ی، احمدبن محمد )ومیف .11

، نجرف: مطبعره   النور الساطع ف ی الفق ه الن افع   ق(.  1981بن محمد ) کاشف ابغطاء، علی .12

 اآلداب.

، نجف: مؤسسۀ کاشرف  المروءه –افضٍ الدین ق(.  1021بن علی ) کاشف ابغطاء، عباس .19

 ابغطاء.

 ، تهران: دارابمتا االسالمیه.نقاموس قرآق(.  1012قریشی، علی اکبر ) .18

 ، قم: دارابحدیو بلطباعه و ابنشر.الکافی ق(. 1023کلینی، محمدبن یعقوب ) .13

 ، قم: دارابقرثن ابمریم.مجمع المسائٍق(.  1013گلپایگانی، سید محمد رضا ) .21

، اصرفهان: انتشرارات کتابخانرۀ    تحفه االب رار ق(،  1013ی شفتی، سید محمد باقر )النیگ .21

 مسجد سید.

 ، قم: مجمع ابذخائر االسالمیه.حاشیه علی رساله فی العدالهق(.  1911مامقانی، عبداهلل ) .22



  50آن در تحقق عدالت  یگاهمروت و جا یاَعمال مناف 

، قرم: مؤسسرۀ   القواعد والفواید واالجته اد والتقلی د  ق(.  1232مجاهد طباطبایی، محمرد )  .29

 .)ع(اببیت ثل

، تهران: دارابمتا مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسولق(.  1010مجلسی، محمد باقر ) .20

 االسالمیه.

، تهرران:  بحاراالنوار الجامعه ل درر اخب ار االئم ه االطه ار    (. 1981ررررررررررررررررررر ) .21

 ،.هیاسالمانتشارات 

 ی.اسالم، قم: مؤسسۀ نشر الرسائٍ التسع(. ق 1019ی، جعفربن حسن )حلمحقق  .22

، قرم: مؤسسرۀ   ذخیره المعاد فی ش رح االرش اد  ق(.  1209محقق سبزواری، محمد باقر ) .29

 .)ع(اببیت ثل

 ، قم: درابحدیو.الحکمه زانیم(. 1980شهری، محمد ) محمدی ری .28

 ، نجف: مطبعه ابنعمان.ی الفقه النافعفالنور الساطع (. 1982ی، محمد باقر )محمود .23

الدر النض ید ف ی االجته اد و االحتی اط و     ق(.  1012مرتتوی بنگرودی، محمد حسن ) .91

 ، قم: انصاریان.التقلید

، قم: کتابخانرۀ  دیوالتّقلی االجتهاد ف دیالرشالقول ق(.  1021) نیداب ی، شهابنجفی مرعش .91

 مرعشی.

، تهرران: مرکرز ابمتراب    التحقیق فی کلمات القرآن الک ریم ق(.  1012مصطفوی، حسرن )  .92

 بلترجمه وابنشر.

 ، قم: صدرا.حماسة حسینی(. 1939مطهری، مرتتی ) .99

 ، تهران: چاپخانۀ مهر.عدل الهی(، تا یبـــــــــــ ) .90

ممتا االعالم  :، قمفی حرب البصره هالعتر لسید هالجمٍ و النصر (.ق 1019)محمد مفید،  .91

 االسالمی.

: مؤسسرۀ ابنشرر   جرا  یبر ، مجم ع الفائ ده و البره ان   ق(.  1018ی، احمرد ) لر یاردبمقدس  .92

 ی.االسالم



52  6911، بهار 6، شمارۀ 61دورۀ های فقهی، پژوهش 

 ، قم: دفتر انتشارات اسالمی.رساله فی العدالهق(.  1013موسوی قزوینی، سید علی ) .99

، تقریر الرسائٍ الفقهیه ق(. 1021محمد حسین؛ عراقی، ضیاءابدین؛ کزازی، علی )نایینی،  .98

 .)ع(ثبادی، قم: مؤسسۀ معارف اسالمی امام رضا از ابوابفت  نجم

دوفصرلنامۀ   ،«ی واژۀ عدالت در فقه امامیهه شناس مفهوم»(. 1931ابعابردین )  نجفی، زین .93

 .191 - 101: 28ی دینی، شمارۀ پژوه انسان

، بیرروت:  ف ی ش رح ش رائع االس الم     الک الم ج واهر  ق(.  1010مرد حسرن )  ی، محنجف .81

 داراالحیاء ابتراث ابعربی.

، قرم. مؤسسرۀ   مس تند الش یعه ف ی احک ام الش ریعه     ق(.  1011نراقی، احمدبن محمرد )  .81

 .)ع(اببیت ثل

، قم: مرکرز ابنشرر   عوائد االیام فی بیان قواعد االحکامق(.  1019رررررررررررررررررررر ) .82

 ه بممتبه االعالم.ابتابع

، تحقیرق: سرید حسرن وحردتی، قرم: کنگررۀ       مشارق االحکامق(.  1022نراقی، محمد ) .89

 نراقیین.

 .نا یب، بیروت: تاریخ یعقوبیق(.  1918یعقوب ) یعقوبی، احمدبن ابی .80

 


