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 :خالصه

 

 استنباط را است قبیح و شأن خالف عرفاً  آنچه معنای به مرّوت نمی توان الیجمل عبارت از -1

 و حرمت آن منفی مقابل و خوبی و حلیت ،الیجمل و الیحل عما الکف العفاف عبارت در .کرد

 کّف  معنای به روایات در عفّت و عرفی معنای نه می شود آن شرعی معنای بر حمل )قبح( بدی

 مانند و جنسی و زبانی خوراکی، شهوات مثل است دانسته قبیح و حرام شارع که است اموری از

   .گردد تصریح بدان باید باشد عرفی قبیح امور از کف مراد اگر و .آن

  به و است خویشتنداری معنای به عفاف حیاء، معنای به )بالکسر( الستر قرینه به اول جمله در -2

 بر که دارد اشاره نفس از حالتی به بلکه ندارد اشاره ای می گیرد صورت آن از کّف  آنچه صفت

 هر در که این و گویند خویشتنداری بدان که می گردد حاصل نفسانی شهوات و هواها ترک اثر

 یا  مدلول و دال تعدد به و عفاف کلمه از خارج از است شده خویشتنداری چیزی چگونه از مورد

 و الیحل عما« ذکر با که کرده اند تالش لغت اهل از برخی .می شود افاده مقامیه و حالیه قرائن به

 در واسطه با مفعول معنای ادخال منظورشان و کنند روشن را باواسطه مفعول نوع »الیجمل

 عفاف مفهوم درون نفسانی هواهای مطلق از کّف  نوعی کلی طور به البته .است نبوده فعل معنای

 وجود معنا درون است ویژگی یا وصف چه به متصف نفسانی هوای آن که این ولی است نهفته

 .است عفاف معنای از خارج حرمت و قبح که این خالصه  .ندارد



 :است عدالت در مرّوت اشتراط عدم دوم قول
 . )725 ص المقنعۀ،(.است ندانسته شرط را مرّوت )413 .م( مفید شیخ -1

 
 نداشته عدالت در شرط را مروت شاهد از بحث در )447 .م( حلبی الصالح ابو شیخ -2

 )435 ص ،الکافی( .است
 

 خود نهایة در .است آورده مختلف فتاوی خود مختلف کتب در )460 .م( طوسی شیخ -3
  .است آورده را یعفور ابی بن عبداّهللاٰ  صحیحه عبارت ولی  نکرده شرط شاهد در را مرّوت

 )325 ص النهایۀ،(
 شرط را آن خبر دو از یکی ترجیح در راوی عدالت از بحث موقع االصول عدة در همچنین
 )148 ص ،1 ج االصول، عدة( .است ندانسته

 
  ص ،2 ج الرموز، کشف( .است نکرده مرّوت قید به اشاره ای )672 .م( آبی فاضل -4

517( 
 ) 115 ص ،4  ج اإلسالم، شرائع(.نمی داند عدالت در شرط را مروت )676 .م( حلی محقق -5
 

 کتابهاي آخرین از که نهایۀ در جماعت امام شرائط از بحث در )726 .م( حلی عالمه -6
 )140 ص ،2 ج االحکام، نهایۀ( .است نیاورده میان به مروت از ذکري اوست فقهی
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 :کرده اند بیان را ذیل نکات :)993 .م( اردبیلی محقق -7
 خالف که است بعید نزند عدالت به صدمه اصرار بدون صغیره گناه وقتی -1

 بزند صدمه عدالت به شأن

   .است داده اجماع احتمال -2

 .شود فهمیده اخبار برخی از است ممکن -3

 )  352، ص 2مجمع الفائدة، ج (
 

 نیافته عدالت در مروت اشتراط بر قاطعی دلیل او می شودکه استفاده او کالم از

 .است منتفی اصحاب قدماي بین اختالف به توجه با نیز او اجماع احتمال .است

 .نیست دیگران پذیرش مورد نیز اخبار در احتمال
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 :است آورده چنین )1009 .م( عاملی الدین شمس -8
 )68-67، ص 4مدارك االحکام فی شرح شرائع االسالم، ج (

 

 در مروت اشتراط بر قاطعی دلیل که می شود استفاده ایشان کالم از

 در دخیل شأن خالف که این بر نصی چون .ندارد وجود عدالت معناي

  نکردیم پیدا باشد عدالت

 :یعفور ابی بن عبداهللا صحیحه مگر -

 ) صالح و خیر به معروفیت یعنی( مروت روایی معناي به آن در که

  )مردانگی یعنی( عدالت لغوي و عرفی معناي به معنا این و شده اشاره

 خالف ارتکاب یعنی( گفته اند فقه در که معنایی این تا است نزدیکتر

 .)شأن
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 :ندانسته اند عدالت در شرط را مروت که افرادي جمله از
 )305 ص ،2 ج المعاد، ذخیرة( )1090 .م( سبزواري محقق -9
  کرد تمسک نمی توان مسالک دلیل به که این اول :می شود استفاده نکته دو ایشان کالم از
  .نمی شود یافت آن براي نصوص از شاهدي چون )ثقه عدم و حیاء خالف و عقل خالف(

  رسوم و دنیا به بی اعتنایی روي از را افعال این از برخی اشخاص از برخی که این دوم
 .نمی زند مروت به قدحی که می دهند انجام جدید روزگار

 
   )20 ص ،1 ج الشرائع، مفاتیح( )1091 .م( کاشانی فیض -10

 .نیست مرّوت نقض موجب پست و مکروه شغلهای
 

 ) 16 ص ،10 ج الناضرة، الحدائق( )620 .م( )1186 .م( بحرانی یوسف شیخ -11
   و نداریم عدالت در مروت اشتراط بر دلیلی

  و است نیامده قدماء کالم در آن از قبل و شده شروع عالمه زمان از ملکه به عدالت تفسیر
  .م( قدامه ابن به اشاره احتماالً که عامه از را قول این عالمه که است این بر تصورشان

   .است کرده اخذ دارد  )150-149 ص ،10 ج المغنی،( )620
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 :ندانسته اند عدالت در شرط را مروت که افرادي جمله از
  نافع مختصر بر شرح در )1231 .م(  طباطبایی علی سید -12

 )261-260، صص 15 ، ج )الحدیثۀ -ط (ریاض المسائل (
  گفته ثانی شهید آنچه و نداریم عدالت در مروت اشتراط بر دلیلی که می کند اشاره ایشان

  فقها که معنایی به )خیر امور برخی( روایت در موجود مروت و .است ضعیفی دلیل
 .نیست )شأن خالف ارتکاب( گفته اند

 
 )122-119 :صص ،18  ج الشیعۀ، مستند( )1245 .م( نراقی احمد مولی -13

 در و شده نگاشته مروت از بحث در زمان این تا که است کالمی بهترین نراقی محقق کالم
 :دارد وجود نکاتی ایشان کلمات

   است کرده دسته بندي خوبی به را مسأله در اقوال که این اول
   .است کرده اشاره فقهی معناي و اصطالحی معناي و لغوي معناي به خوبی به که این دوم
   کرده فهرست را فقها کلمات در مذکور معانی خوبی به  که این سوم

 .است کرده رد یک به یک و کرده فهرست را شده اقامه ادله خوبی به که این چهارم
  سبک در دارد آموزنده نکاتی است قرائت شایسته ایشان کالم متأخرین کلمات بین در

 .پرداخت خواهیم بدان الگو عنوان به که نگارشی
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   ال؟ أم أیضاً، المروة یسقط ما اجتناب العدالۀ فی یشترط هل :الثالثۀ المسألۀ
 و السرائر و المبسوط :منهم و ،باالشتراط األکثر لعلّهم و جماعۀ صرّح )اقوال ذکر(

 و النهایۀ و األُصول تهذیب و اإلرشاد و القواعد و التحریر و المختلف و الوسیلۀ
  کشف و الروضۀ و اللّمعۀ و المقاصد جامع و المفاتیح و الذکرى و الدروس و المنیۀ

  و .المشهور أنّه / 119 / البحار و المفاتیح فی و الفقهاء، عن الکنز فی حکاه و الرموز،
  عن الذخیرة و المدارك فی نقله و العامۀ، و الخاصۀ بین المشهور أنّه :الکشف فی

 .)اللّه رحمه( العلّامۀ والدي اعتبره و المتأخّرین،
 الشرائع من موضع و القاضی و الحلبی و الشیخ نهایۀ و العدة و المفید عن المحکی و
 اختاره و ،االشتراط عدم :البحار و الذخیرة و المدارك و األردبیلی و الجنان روض و

 »1« .المعاصرین مشایخنا بعض
 و الرجولیۀ أو الصحاح، فی کما اإلنسانیۀ :اللغۀ فی إنّها :فقیل ،المروة ثم )المرّوة معنا(

 تحمل نفسانیۀ هیئۀ :اصطالحاً أنّها و اللغۀ، محیط و العین عن کما فیها الکمال
 عبارات أما و .»2« العادات جمیل و األخالق محاسن على الوقوف على اإلنسان
 متقاربۀ بکلمات یسقطها عما و منها، المراد عن التعبیر فی اختلفت فقد فقهائنا
  عما أو المباحات، من بأمثاله یلیق ال عما أو الدنیۀ، األُمور عن کالتجنّب مدلولًا،
  عما أو باالنتقاص، المباالة عدم و الحیاء عدم على یدلّ و القلوب عن العزّة یسقط
 عما أو المکروهات، و الصغائر و المباحات من الهمۀ دناءة و النفس بخَباثۀ یؤذن

 نحو و مکانه، و زمانه فی أمثاله بخُلق التخلّق هی أو ألجله، به یستهزَأ و یستسخَر
 .ذلک

 لغیر السوق فی الشرب و األکل :المروة مخالفات من یعد قد و )المرّوة نقض مصادیق(
 الناس، بین الرأس مکشوف المشی و الطرقات، فی و العطش غلبۀ مع إلّا سوقی

 کثرة و الخالئق، سلوك عند الشوارع فی البول و المجالس، فی الرجلین مد و /120/
 .بالعکس و الجندي، لباس الفقیه لبس و المضحکۀ، الحکایات و السخریۀ،



 
 
 
 

 :باعتبارها قال من استدلّ و )استدالالت(
 و .باألصل -1  
 و .الشهرة -2  

 أو.العقل فی خبل و جنون نوع على انتفائها داللۀ -3
 و .الدین فی مباالة قلّۀ -4
 شاء ما یصنع له إلحیاء من و حیائه، قلّۀ عن کاشف ألنّه له؛ مروة ال بمن الوثوق عدم -5

   و .الخبر فی ورد کما
   و .له مروة ال من على العادلَ العرف إطالق عدم -6
7- الم علیه( الکاظم موالنا عن المروية ال لمن دین ال« :)السة ال و له، مروال لمن مرو 

 .»له عقل
   )االستدالالت ردّ (
   .المتقدمۀ األخبار بإطالق :األول یرد و
 .الحجیۀ بعدم :الثانی و
 الخبل، أو الجنون عدم هو فالشرط موضعٍ فی الداللۀ سلّمت لو و الکلّیۀ، بمنع :الثالث و
 عن المخرَج الغیرُ النقصان أُرید إن و .عنه یغنی العقل و التکلیف اشتراط و مسلّم، هو و

   .للعدالۀ منافاتَه نسلّم فال التکلیف دائرة
 و له مناقض و للعیوب ساتراً کونه لفهم مناف کذلک کونه أنّ :کان إن المراد بأنّ :الرابع و

 و للعدالۀ، منافاته فنسلّم الحد هذا إلى بلغ و کذلک کان فإن الساتریۀ، مرتبۀ یسقط
 أنّ :المراد کان إن و / 121 :ص/.المذکور بالمعنى له مروة ال من کلّ فی ذلک نسلّم ال لکن
 .نسلّمه فال الدین، فی المباالة عدم على یدلّ مطلقاً المروة انتفاء نفس

 الشهادة، قبول عدم فغایته سلّم لو و مطلقاً، المروة بانتفاء الوثوق انتفاء بمنع :الخامس و
   .العدالۀ انتفاء غیر هو و



 
 
 
 

 :باعتبارها قال من استدلّ و )استدالالت(
 و .باألصل -1  
 و .الشهرة -2  

 أو.العقل فی خبل و جنون نوع على انتفائها داللۀ -3
 و .الدین فی مباالة قلّۀ -4
 شاء ما یصنع له إلحیاء من و حیائه، قلّۀ عن کاشف ألنّه له؛ مروة ال بمن الوثوق عدم -5

   و.الخبر فی ورد کما
   و.له مروة ال من على العادل العرف إطالق عدم -6
7- الم علیه( الکاظم موالنا عن المروية ال لمن دین ال« :)السة ال و له، مروال لمن مرو 

 . »له عقل
   )االستدالالت ردّ (
  خفاء من عرفت ما بعد العرف هذا اعتبار عدم و أولًا، اإلطالق على بالمنع :السادس و

  .ثانیاً االختبار جهۀ غیر من شرعاً العدالۀ من المراد المعنى
 الحدیث فی المروة من المراد أنّ نعلم ال إذ ثانیاً؛ الداللۀ عدم و أولًا، بالضعف :السابع و

   المذکور، المعنى هو
  .المعنى هذا بغیر تفسیرها األخبار فی ورد بل

  »المال استصالح المروة إنّ :)آله و علیه اللّه صلّى( اللّه رسول عن« :الفقیه مرسلۀ ففی
 :الحضر فی ثالثۀ ستّۀ، أنّها :ثالث فی و.»2« المعیشۀ إصالح أنّها :آخر خبر فی و.»1«

 و الزاد، بذل :هی السفر، فی مثلها و اإلخوان، اتّخاذ و المسجد، عمارة و القرآن، تالوة
 یضع أن« :أنّها رابعٍ فی و.»3« سبحانه اللّه معاصی غیر فی المزاح و الخلق، حسن
  122 :ص//.»5« ذلک غیر إلى »4« »داره بفناء خوانه الرجل



 
 
 
 

 معنىٰ  في األصحاب ذكره ما يوافق ما المرويّة المعاني هذه من شي ء في ليس و
 ؛»1« المتقّدمة سماعة لموثّقة إشعار ال و العدالة، في معتبرة كونها  علىٰ  ال و المرّوة،
 كمال  :منها و األربعة، يجمع فال الثالثة يجمع لم من أنّ  علىٰ  بالمفهوم لداللتها
 ضعف ظهر إذ و !الشهادة؟ قبول أو العدالة، في اشتراطها من ذلك أين و المرّوة،

 في المرّوة اعتبار عدم و القّوة، و المتانة غاية في الثاني القول أنّ  تعلم األدّلة تلك
 عن ينبئ أو للشريعة، مخالف هو ما ارتكاب يوجب حّدا انتفاؤها يبلغ لم ما العدالة
 المرّوة يخالف ما اجتناب أنّ  كما  و .العّفة و الستر صفة معرفة في يقدح أو جنون،

 في ذكره عدم و لألصل، الشهادة؛ لقبول شرطاً  ليس فكذلك للعدالة شطراً  ليس
   .األدّلة

 شطراً  يكن لم إن و الشهادة لقبول شرطاً  اعتبره أنّه :بعضهم عن األردبيلي نقل و
   .للعدالة

  .معاً  لها شطراً  و له شرطاً  جعله أنّه :القواعد ظاهر و
-119 :صص ،18  ج الشریعۀ، أحکام فی الشیعۀ مستند(.منهما شي ء علىٰ  تاّماً  دليل ال و

122( 
 َسَماَعةَ  َعنْ  ِعيَسى ْبنِ  ُعْثَمانَ  َعنْ  َخاِلدٍ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ  َأْحَمدَ  َعنْ  َأْصَحابَِنا ِمنْ  ِعدَّةٌ « -1
ثـَُهمْ  وَ  َيْظِلْمُهمْ  فـََلمْ  النَّاسَ  َعاَملَ  َمنْ  :قَالَ  قَالَ  ع اللَّهِ  َعْبدِ  أَِبي َعنْ  ِمْهَرانَ  ْبنِ   فـََلمْ  َحدَّ

 وَ  َعْدلُهُ  َظَهرَ  وَ  ُمُروَءتُهُ  َكَمَلتْ   وَ  ِغيَبُتهُ  ُحرَِّمتْ  ِممَّنْ  َكانَ   ُيْخِلْفُهمْ  فـََلمْ  َوَعَدُهمْ  وَ  َيْكِذبـُْهمْ 
   )2/239 الکافی،(».ُأُخوَّتُهُ  َوَجَبتْ 

 



  بیان احتماالتی حال عین در ولی ندانسته اند عدالت در شرط را مروت که افرادي جمله از
 :نکرده صریح موضع اعالم مشخصاً و کرده

 
 )305-301 صص ،13 ج الکالم، جواهر( )1266 .م( النجفی حسن محمد الشیخ -14

  مستند مباحث همان تقریباً سنتی شیوه به بررسی و نقد و ادله برخی بیان ضمن ایشان
 اقامه ادله که می کند اضافه پیشینان کلمات تکرار ضمن و کرده اند بیان را نراقی محقق

  مروت خالف گاهی البته  .است اشکال دچار همگی عدالت در مروت اشتراط براي شده
  او همچنین .است عرض هتک موجب ثانوي عنوان به چون است حرام )فقهی معناي به(

  سوار مثل .بوده اند آن مرتکب السالم علیه علی و پیامبر که می زند شأن خالف از مثالهایی
 آن مانند و جبه زیاد خیلی پینه وصل و کردن سوار را کسی خود پشت به و شدن االغ

  نفس صفت که است مروت خُلق سر بر ما بحث که کرده اند اضافه نکته اي نهایت در و
 .می افتد اتفاق تکی و ندرت صورت به که مروت فعل نه و است

 
 :ندانسته اند عدالت در شرط را مروت که افرادي جمله از
 

 )40 ص القضاء، کتاب()1361 .م( عراقی محقق درس تقریر در نجم آبادي ابوالفضل میرزا -15
  می شود معلوم است شده فساق عنوان با جور قضات به رجوع از نهی روایات در می گوید

  خالف اعمال از بسیاري جمله از نباشد فسق که فعلی هر پس است فسق مانعیت مناط
 .نیست عدالت مانع شأن
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 :ندانسته اند عدالت در شرط را مروت که افرادي جمله از
 

 )492 ص ،1 ج االحکام، جامع( )1405 .م( خوانساري احمد سید -16
  مشتهیات مطلق نه است محارم از اجتناب عفاف و ستر از مراد که می کند ذکر را استداللی

  آن در بعداً ولی می شود محسوب نقص شرع در که است اموري عیوب از مراد نیز و
   .است عرفی عیوب شرع لسان در عیوب که می گیرد اشکال

  ستر بلکه نیست مروت منافی امور از اجتناب آمده روایت در آنچه که می کند خدشه ولی
  این بنابر .نمی زند عدالت به خدشه اي و دارد وجود عیوب آن یعنی ستر و است عیوب آن

 .ندارد وجود صحیحه در ظهوري
 

 )442 ص ،2 ج الوسیلۀ، تحریر( شاهد شهادت از بحث در امام -17
 ندارد مروت اشتراط از ذکري
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 :ندانسته اند عدالت در شرط را مروت که افرادي جمله از
 

 )233 ص ،1 ج الخوئی، االمام موسوعۀ( )1413 .م( خوئی محقق -18
   .نمی داند شرط را مروت و دانسته ضعیف را ادله

  عیوب و است مطلق یعفور ابی ابن روایت در مذکور عیوب چند هر می فرماید ایشان
  این گوینده که این و موضوع و حکم مناسبات ولی می شود شامل را دو هر شرعی و عرفی
 .کنیم شرعی عیوب بر حمل را آن که دارد اقتضا است السالم علیه امام حکم
  ابائی است عرفی قبیح امور مرتکب که کسی که این می کند ذکر ایشان که دیگري دلیل

   .شود شرعی قبیح امور مرتکب که ندارد
 امور به فقط و ندارند کاري مردم نظر به الهی اولیاي از خیلی :می فرماید جواب در ایشان

   .دارند توجه اخروي
  حرام دیگران هتک که این کما شود او هتک موجب که دهد انجام کاري کسی اگر بله

  باب از حرمت این ولی است محترم مؤمن نیز او چون است حرام هم نفس هتک است
  هتک مروت خالف امور گاهی چون ندارد نیز کلیت و .نیست عدالت در مروت اشتراط

 .نمی شود محسوب نفس
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 :ندانسته اند عدالت در شرط را مروت که افرادي جمله از
 

-453صص الشهادة، و القضاء اسس( )1427 .م( -ره– تبریزي جواد شیخ ما استاد -19
454( 

  معناي از غیر را آن در مذکور مروت معناي سماعه موثقه به اشاره با مروت از بحث در
 .می کند رد عدالت در مروت اعتبار بر را صحیحه داللت و می داند ما بحث در مروت

 
 )524 ص الوسیلۀ، تحریر مبانی( )1440 .م(  -ره– قمی محمدمؤمن شیخ -20

 .می کند رد عدالت در مروت اعتبار بر را صحیحه داللت نیز ایشان
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 یافت عدالت در مرّوت اشتراط برای ای کننده قانع دلیل اینجا تا :خالصه

 .نشد

 

 از استفاده با است ممکن که گفت خواهیم دیگر فرصتی در بعداً  اما

 کرد اقامه قاضی در مرّوت اشتراط بر مستقلی دلیل معاصر عقالء بنای

 نوعی به دلیل این البته .باشد عدالت در قید یا شرط مرّوت که این بدون

 لزوم بر داللت شود تلقی تامی دلیل اگر و ندارد قاضی به اختصاص

 .است افراد همه برای )آمد خواهد که قیودی با( مرّوت رعایت

 

 عدالت از کاشف :بعدی بحث
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