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طرح مسئله
در کتب فقهی یکی از شرایط شاهد، داشتن عدالت است و فقهاء احراز آن را منوط به داشتن 
ویژگی هایی دانسته  اند که برخی از آن ها مورد اجماع و برخی دیگر مورد اختالف نظر است. 
ارتکاب گناهان کبیره ازجمله مواردی است که به اتفاق فقهاء فرد را از عدالت خارج می  سازد 
و متصف به فسق می  کند. همچنین ارتکاب گناهان صغیره در صورتی که فرد قصد ترک آن 
دادن  از دست  فقهاء موجب  اتفاق  به  باشد هم  داشته  انجام دوبارۀ آن  بر  نکند و مداومت  را 
عدالت می  شود. اینکه کدام یک از گناهان، صغیره محسوب می  شود و مرز آن با کبائر کدام 
است؟ مسئلۀ اختالفی است که از محل بحث این مقاله خارج است. اما اینکه آیا سومین شرط 
یعنی مروت هم برای احراز عدالت الزم است یا نه؟ مسئله  ای است که فقهاء در آن اتفاق نظر 
ندارند. برخی معتقدند فردی که ترک مروت می   نماید از عدالت خارج می  شود و فاسق است. 
برخی دیگر، ترک مروت را موجب خروج از عدالت می  دانند، اما معتقدند وی متصف به فسق 
نمی شود. عدۀ دیگری، مروت را از شرایط عدالت نمی  دانند، بلکه آن را نتیجه و ثمرۀ عدالت 
از  را شرط جداگانه  ای  برخی آن  و  نشده  اند  این شرط  متعرض  اساساً  دیگر،  برخی  می دانند. 

عدالت دانسته  اند.
جهت ورود به بحث الزم است ابتدا معنی مروت در لغت و اصطالح بررسی شود.

معنی مروت
مروت از ریشۀ  »َمَرء« به معنای انسانیت است )جوهری1407 ج1: 57(. برخی آن را به معنای کمال 

مردانگی دانسته  اند )فراهیدی 1409 ج3: 688؛ ابن منظور1405 ج1 :154(.
در حقیقت مروت صفتی است نفسانی که انسان را به کسب اخالق پسندیده و ترک اخالق 
فاسد و پست وامی  دارد. معادل هایی که برای این واژه نقل شده است بسیار است، ازآن جمله: 

جوانمردی، بزرگواری، انصاف، رجولیت و فتوت )دهخدا 1372ذیل واژۀ مروت(. 
مراد از مروت در فقه، مالزمت عادات پسندیده و پرهیز از عادات وکارهای مباح ولی ناپسند 
و تنفرانگیز؛ کارهایی که ارتکاب آن ها بیانگر فرومایگی و پستی فرد یا بی  مباالتی او در دین 

است )حسینی تهرانی 1392 ج2: 49؛ شهید ثانی1410 ج1: 793(.
یعنی  مردانگی،  یا  است  انسانیت  آمده  لغت همان گونه که در صحاح  در  بنابراین مروت 
کمال در آن   دو همان گونه که در کتاب العین و قاموس المحیط ذکر شده است و در اصطالح  
همان طور که در کشف اللثام وارد شده هیئت نفسانی است که انسان را به اخالق نیکو و کارها و 
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عادات زیبا وامی  دارد )نجفی اصفهانی 1363 ج41: 31(. اینکه چه اعمالی از مصادیق مروت است 
و چه کارهایی با آن منافات دارد، بعضاً در کتب فقهاء آمده است.

مصادیق مروت و منافیات آن
 صاحب جواهر مثال های ترک مروت را خوردن در گذرگاه ها، دراز کردن پا بین مردم، پوشیدن 
لباس های رنگارنگ و لباس های زنانه برای مردان و امثال آن ذکر می  کند )نجفی اصفهانی1363 
ج41: 31(. برخی در منافیات مروت می  گویند هر چیزی که ارتکاب آن داللت بر پستی نفس 
و کمی حیاء و بی  مباالتی در دین کند )گلپایگانی 1405 ج1: 242(. برخی دیگر، مصادیق ترک 
بسیار گفتن چیزهایی  و  رفتن  راه  برهنه  سر  و  بازارها  در  بازاری  غیر  طعام خوردن  را  مروت 
که سبب خنده شود و پوشیدن لباس لشکریان توسط فرد عالم و فاضل دانسته اند )بهایی عاملی 
1319 :369(. گروه دیگری پوشیدن لباس فقیه توسط فرد نظامی را نیز از مصادیق ترک مروت 
می  دانند )شهید ثانی1410 ج1: 793(. برخی هم قائلند: آنچه گفته  اند که فقیه هرگاه متلبس به لباس 
نظامی شود، منافات با مروت دارد، در غیر این صورت، قتال و دفاع مشروع است. کدام عالم 
امیرالمؤمنین)ع( باالتر است که اسلحه بر خود می  آراست و اقدام به جهاد می  نمود )میرزای  از 
نیست را ترک مروت می  دانند  ارتکاب مباحاتی که در شأن فرد  قمی1413 ج1: 400(. برخی 
به صورتی که با انجام آن عمل مورد تمسخر دیگران واقع شود. مانند اینکه فقیه، قبا و عرقچین 

بپوشد و در بازار بخورد یا با کبوتر بازی کند و زیاد شوخی کند )عالمه حلی 1413 ج3: 495(.
نهایتاً اینکه، مروت، متخلق شدن به اخالق امثال یک فرد در زمان و مکان خود است و به 
اختالف احوال و اشخاص و اماکن فرق می  کند. البته انجام برخی مستحبات حتی اگر از نظر مردم 
زشت هم باشد و متروک شده باشد به مروت ضرری نمی  زند، مانند سرمه کشیدن و حنا گذاشتن. 
مالک در ترک مروت، مواردی است که از نظر شارع ترجیحی ندارد )شهید ثانی1410 ج3: 130(.

علت اشتراط مروت در عدالت
شهادت فردی که مروت ندارد پذیرفته نمی  شود؛ چراکه مروت به معنی انسانیت است و کسی 
که انسانیت را ترک کند از اینکه شهادت دروغ دهد ایمن نیست )النووی بی تا ج20: 227(. در 
کتاب مسالک آمده است: اینکه شهادت فرد فاقد مروت پذیرفته نمی  شود به دلیل آن است که 
نداشتن مروت یا به دلیل کم عقلی و نقصان است و یا به دلیل قلت مباالت و حیاء؛ که در هر دو 
صورت اطمینان و اعتماد را باطل می  کند. معنای اول که واضح است و اما کمی حیاء به این دلیل 
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است که فرد بی  حیاء هر کاری بخواهد انجام می  دهد )نجفی اصفهانی 1363 ج41: 31(.

معنی عدالت
و  است.  دین  در  استقامت  عدالت  عرفی  مفهوم  که  می  گفتیم  عدالت،  کلمۀ  و  بودیم  ما  اگر 
اگر مخالفت با مروت به حد معصیت نرسد به عدالت ضرری نمی  رساند؛ چرا که تعارضی با 
استقامت در دین ندارد. البته چنانچه مخالفت مروت در حد معصیت باشد مثل اینکه کاری کند 
که موجب هتک حرمتش تا حد حرام شود، در این صورت به عدالت ضرر می  رساند که البته 

این شرط جدیدی نیست )حائری 1415: 133(.
در کتاب مبسوط آمده عدالت در لغت آن است که انسان احوال متعادل و متساوی داشته 
باشد؛ اما از نظر شرع آن است که فرد، عادل در دینش و مروتش و احکامش باشد. عدل در دین 
یعنی اینکه فسقی از او دیده نشود و عدل در مروت یعنی از اموری که مروت را ساقط می  کند 
اجتناب نماید، مانند خوردن در  راه ها و دراز کردن پا بین مردم و پوشیدن البسۀ رنگارنگ. و 
عدل در احکام یعنی بالغ و عاقل باشد. کسی که در همۀ موارد عادل باشد شهادتش مورد قبول 

است و در غیر این صورت پذیرفته نمی  شود )طوسی 1387 ج8: 216(.

قائلین به اشتراط مروت در عدالت و عدم آن
به جز شیخ طوسی هیچ یک از فقهای متقدم مروت را در عدالت شرط ندانسته  اند، بلکه کالمشان 
اشعاری به این مطلب هم ندارد. کتاب مقنعه عادل را به کسی تعریف می کند که معروف به 
دین و خودداری از محارم الهی باشد )شیخ مفید 1410: 725(. البته قاضی ابن براج ستر و عفاف 
را در عدالت شرط دانسته )1406 ج2: 556( که استظهار اعتبار مروت در این دو لفظ بعید نیست. 
صدوقین نیز اگرچه که عدالت را تفسیر نکرده  اند، ظاهراً مروت را در عدالت معتبر نمی دانند. 
ازآنجاکه در مورد امام جماعت می  گویند: نماز خوانده نمی  شود مگر پشت سر دو فرد؛ یکی 
فردی که به دین و تقوا و امانتش اطمینان داری و دیگری آنکه از شمشیر و تازیانه  اش در امانی.  
و این جمله ظاهر در عدم اعتبار مروت در عدالت است، بنابر اینکه اعتبار عدالت در امام جماعت 

مورد اتفاق است )شیخ صدوق 1415: 114(. 
ازجمله افرادی که مروت را در عدالت شرط نمی  دانند، محقق حلی )1410: 287( است که 
متعرض مروت نشده و به نظر می  رسد ترک آن را مضر به عدالت نمی  داند یا اینکه در آن توقف 
کرده است )نجفی اصفهانی 1363 ج41: 30( و به تبع وی عالمه در کتاب ارشاد )1410 ج2: 156( و 
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فرزند ایشان در بخشی از ایضاح )حلی )فخرالمحققین( 1378 ج1: 149( با ایشان هم نظرند؛ چرا که 
کسی که بر خالف مروت رفتار می  کند در حقیقت مخالفت با عادت کرده است نه شرع. مشهور 
بین فقهای پس از عالمه مروت را در مفهوم عدالت )یا در حسن ظاهر کاشف از عدالت( معتبر 
می  دانند و عدالت را هیئت راسخه که باعث مالزمت تقوی و مروت می  شود تعریف کرده  اند 
)انصاری 1414 ج1: 17(. چه مروت را جزئی از عدالت بدانیم یا خارج از عدالت و صفت مستقل 

در هر صورت آن را در شهادت معتبر دانسته  اند )نجفی اصفهانی 1363 ج41: 30(.
نتیجه اینکه، چنانچه پژوهشگر ادعا کند که مشهور بین فقهای متقدم بر عالمه حلی عدم 
اعتبار مروت در عدالت است استبعادی ندارد همچنانکه در کالم فقها به جز شیخ طوسی دیده 
شده است. البته عدالتی که در کالم شیخ هم ذکر شده است منطبق با آنچه متأخرین گفته  اند 
نیست. اگرچه که عادل نزد آنان از افراد بالغ و عاقل و مسلمان است، لکن اسالم و کمال نزد 
آن ها جزء عدالت نیست و به همین دلیل، بلوغ و عقل و اسالم جداگانه ذکر می  شود. و ظاهراً 

مراد آنان از عدالت صفت جامع شرایط عامه برای قبول شهادت است )انصاری1414 ج1: 19(.

عدم اعتبار مروت در عدالت امام جماعت
البته سزاوار است که در امام جماعت مروت را در عدالت معتبر شرط ندانیم. بلکه معتبر در او 
عدالت به معنی  استقامت در دین است؛ زیرا دلیل بر اعتبار عدالت در امام یا اجماعات منقول 
است و یا روایات؛ و شکی نیست که اجماعات منقول ظاهر است در عدالت در دین، در مقابل 
فسقی که خروج از طاعت خداوند است. به عالوه اختالفی که در اخذ مروت در عدالت وجود 
دارد موجب حمل عدالت در کالم مدعی اجماع بر عدالت در دین می  شود. و مؤید آن این است 
که اگر مراد، عدالت مطلقی که تفسیر آن در کتاب مبسوط گذشت می  بود، به اعتبار بلوغ و عقل 
در امام به صورت مستقل احتجاج نمی  کرد. چنانچه مستند را روایات بگیریم می  گوییم ظاهراً 
آنچه داللت بر اعتبار عدالت می  کند به همان معنی استقامت در دین است، زیرا آن استقامت 
مطلق نزد شارع است و منظور از آن استقامت بر جادۀ شرع و عدم انحراف از آن می  باشد و 
این استقامت از جهت دین است نه از جهت عادات خوب یا بدی که نزد مردم لحاظ می  شود 

)انصاری1414 ج1: 20-19(.
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مروت در روایات
معنای مروت در نصوص با معنایی که فقهای امامیه ذکر کرده  اند متفاوت است؛ در برخی نصوص 
آن را در داشتن شش ویژگی دانسته که سه تای آن مخصوص حضر است که شامل تالوت 
قرآن، آباد کردن مساجد و  برگزیدن دوستان و سه تای دیگر مربوط به سفر است که شامل خرج 
کردن و خوش خلقی و مزاح در غیر معاصی خداوند سبحان است. همین طور که دیده می  شود  

هیچ یک، از مواردی که فقهای امامیه ذکر کردند نبود )نجفی اصفهانی1363 ج41: 33(.
همچنین سماعه ابن مهران از امام صادق)ع( نقل می  کند که فرمودند: کسی که با مردم در 
تعامل است به آن ها ظلم نمی  کند و با آن هاگفت وگو می  کند و به آن ها دروغ نمی  گوید و وعده 
می دهد و خلف وعده نمی  کند از کسانی است که غیبتش حرام و مروتش کامل است و عدالتش 

ظاهر و برادریش واجب است )حرعاملی 1414 ج 18: 597(.
روایت دیگری که در بسیاری از کتب فقهی به عنوان صحیحه در بحث عدالت بدان استناد 
شده است روایت ابن ابی یعفور از امام صادق)ع( است  که البته به دلیل وجود محمدبن موسی 
که متهم به غلو و ضعیف است و حسن بن علی که فردی ثقه لکن فطحی مذهب است از اعتبار 
سند می کاهد. در این روایت در مورد شرایط شاهد از امام عباراتی نقل می  شود که عالوه بر 
اجتناب از معاصی و حسن ظاهر، حضور در جماعت مسلمین هم شرط شده است )حرعاملی 

1414 ج18: 288(.

ادله قائلین به اشتراط مروت در عدالت
از مردم خجالت  این است که کسی که  اعتبار مروت می  آورند  به  قائلین  ادله ای که  از  یکی 
انجام می  دهد،  را در خفا  کارهایی  انسان معموالً  نمی  کند؛ چراکه  از خداوند حیاء  نمی کشد 
لذا کسی که در مقابل مردم  انجام ندهد،  این کارها را در مقابل دیگران  اما مراقبت می  کند 
حیاء نکند کشف از بی  حیایی او در مقابل خداوند می  کند و کسی که در مقابل خداوند حیاء 

نمی  کند، عادل نیست.
البته این درست است که فردی که در مقابل خداوند حیاء نمی  کند عادل نیست. اما اینکه 
کسی که از مردم خجالت نمی  کشد، در برابر خداوند هم بی  حیاست، چنین مالزمه  ای درست 
نیست. زیرا چه بسا افرادی که برای نظر مردم اهمیتی قائل نیستند، اما نسبت به رعایت امور دینی 
بی  مباالت نیستند. حتی بسیاری از بزرگان جهت ریاضت و مبارزه با نفس کارهایی می  کردند 

که در شأن آن ها نبوده است.
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برخی فقهاء فقراتی از روایت ابن ابی یعفور مثل: )ان تعرفوه بالستر و العفاف( و یا )کف 
البطن و الفرج و الید و اللسان و یعرف بإجتناب الکبائر...( را مستند قرار می  دهند. با این استدالل 
که در جمله ستر و عفاف را به صورت عام آورده و داللت می  کند بر ستر و عفاف از همه 
زشتی ها و عیوب اعم از آنکه نزد شارع ناپسند باشد یا نزد عرف؛ و چون مروت یعنی حفظ از 
آنچه نزد مردم موجب نقص است، پس بیان روایت هم بر این معنا داللت دارد. در فقره بعدی 

هم همین استدالل وجود دارد )همدانی بی تا: 675(. 
در پاسخ باید گفت اوالً، عبارت )اجتناب الکبائر( در روایت قرینه است بر اینکه  منظور از 
ستر و عفاف و کف بطن و ... در خصوص قبیح شرعی است؛ زیرا نسبت به ظهور جمله اول در 
عموم و اطالق ظهور قوی تری دارد و لذا قرینیت دارد و موجب انصراف آن جمله از عموم و 
اطالق به خاص و مقید می  شود. ثانیاً، اینجا سائل از امام که مبین شرع است در موردنظر شرع 
دربارۀ عدالت می  پرسد و این اقتضا می  کند پاسخ امام هم بر همین مدار استوار باشد. یعنی به 
تناسب حکم و موضوع امام هم در مقام بیان معنای عدالت از دید شرع است. لذا ستر و عفاف 

از آنچه نزد شارع )نه عرف( قبیح است الزم است. 

مستندات عدم اعتبار مروت در عدالت
در این باره دو دسته روایت قابل بررسی است: دستۀ اول روایاتی که به اطالق آن ها اخذ شده 
است. و دستۀ دوم روایاتی که ظاهر یا نص بر عدم اعتبار مروت می  باشند. مثال از دستۀ اول: 
»صحیحه عبداهلل بن یعفور: قلت البی عبداهلل علیه السالم بم یعرف عدالۀ الرجل بین المسلمین 
حتی تقبل شهادته لهم و علیهم؟ فقال أن تعرفوه بالستر و العفاف و کف البطن و الفرج و الید 
و اللسان و یعرف بإجتناب الکبائر التی اوعد اهلل علیها النار...« )حرعاملی 1104 ج18: 288(. طبق 
این بیان، کسی که از کبائر اجتناب کند عادل است و این کالم مطلق است؛ یعنی چه مرتکب 
خالف مروت بشود و چه نشود. نتیجۀ این روایت این است که اجتناب از عمل منافی مروت در 

احراز عدالت شرط نیست.
مثال از دستۀ دوم: روایت عالء بن سیابه از امام صادق)ع(: »قال سألت اباعبداهلل)ع( عن شهادۀ 

من یلعب بالحمام. قال: البأس به إذا کان الیعرف بالفسق« )حسینی روحانی1414 ج25: 276(.
با عنایت به دو نکته داللت این روایت هم بر عدم اعتبار مروت تمام است: اوالً، کبوتر بازی 
قطعاً در همۀ اعصار یک عمل منافی با مروت محسوب می  شده. بااین حال، امام فرموده شهادت 
چنین فردی که اهل کبوتر بازی است اشکالی ندارد. پس معلوم می  شود مروت در عدالت شاهد 
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معتبر نیست. ثانیاً، عبارت )اذا کان الیعرف بالفسق(؛ معروف به فسق نباشد. یعنی مالک این 
است که اهل معصیت و نافرمانی الهی نباشد. اگر مروت در عدالت معتبر بود امام باید این را بیان 

می فرمودند. پس این روایت ظهور در عدم اعتبار مروت دارد.
ازطرف دیگر، اگر مروت را در عدالت شرط بدانیم، با توجه به تعریفی که از مروت بیان شد 
که مصادیق آن در ازمنه و امکنه متفاوت فرق می  کند، الزم می  آید فردی در یک زمان در یک 

عرف عادل باشد و در عرف دیگر، غیرعادل و اجتماع نقیضین پیش می  آید.
امام خمینی در تعریف عدالت می  فرمایند: عدالت ملکه   بازدارنده از نافرمانی خداوند است. 
پس شهادت فاسق پذیرفته نمی  شود. و فاسق کسی است که مرتکب گناه کبیره می  شود یا اصرار 
بر گناه صغیره دارد، بلکه احوط آن است که مرتکب صغیره )بدون اصرار برآن( هم فاسق است 
اگر این نظر را اقوی ندانیم. پس شهادت مرتکب صغیره هم جز با توبه و ظهور عدالت پذیرفته 
نمی کنند.  اشاره  ای  تأثیر آن در عدالت  و  به ترک مروت  ایشان   )852-851 :1379( نمی  شود1 
برخی دیگر از فقهای متأخر نیز مانند خویی ترک مروت را نه حرام می  دانند و نه مسقط عدالت 
گویا  و  است  حرام  هتک  چون   )436 ج1:  )تبریزی1416  شود  نفس  هتک  موجب  اینکه  مگر 

مرتکب کبیره می  شود و از عدالت ساقط می  گردد.

رابطۀ ترک مروت با فسق
مروت  با  آنچه  ارتکاب  می  دانند،  در عدالت شرط  را  مروت  از کسانی که  برخی  تصریح  به 
سازگاری ندارد در برخی موارد یا هنگام ضرورت، به عدالت زیان نمی  رساند. ضمن آنکه از 
نظر تأثیرگذاری در فسق بین ارتکاب منافیات مروت و گناه کبیره تفاوت است؛ ارتکاب منافیات 
موجب خروج از عدالت می  شود لیکن موجب فسق نخواهد شد. درنتیجه، کسی که فاقد مروت 

است چنانچه دارای ملکۀ اجتناب از گناهان کبیره باشد حد واسط عادل و فاسق است.
حال این سؤال پیش می  آید که آیا منافیات مروت به مجرد انجامشان موجب فسق می  شود 
مانند گناهان کبیره؟ یا با اصرار و زیاد انجام دادن آن موجب فسق است مانند گناهان صغیره؟ 
یا اینکه بین منافیات مروت تفاوت است مثاًل بوسیدن زوجه در مالء عام با خوردن در بازارها 
متفاوت است؟ به نظر می  رسد تفصیل سوم بهتر باشد. شاهد آن کالم برخی از فقهاست که اکل 

1. »العدالۀ، و هي الملکۀ الرادعۀ عن معصیۀ اهلل تعالی . فال تقبل شهادۀ الفاسق، و هو المرتکب للکبیرۀ أو المصّر علی 
الصغیرۀ، بل المرتکب للصغیرۀ علی األحوط إن لم یکن األقوی، فال تقبل شهادۀ مرتکب الصغیرۀ إاّل مع التوبۀ و 

ظهور العدالۀ«.
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در بازار را مقید به غلبه و دوام نموده  اند )انصاری 1412: 23(.
با توجه به مثال هایی که در مورد منافیات مروت ذکر شد و همچنین تصریح  در نهایت، 
بسیاری از فقهاء، مصادیق مروت و منافیات آن در زمان ها و مکان های مختلف متفاوت است 
و چه بسا فعلی در زمانی با مروت در تعارض باشد و در زمان یا مکان دیگر این گونه نباشد. 
علی رغم اختالف نظر قائلین به اشتراط مروت در عدالت، ظاهراً دلیلی در روایات که منطبق با 
معنای مدنظر فقهاء از مروت است وجود ندارد. و مروتی که در روایات وجود دارد، در صورت 
متقدم  فقهای  نظر  ازاین رو،  زایل می  شود.  است  نفس  ناپسندی که موجب هتک  افعال  انجام 
و همچنین فقهای متأخر مانند امام خمینی که مروت را در عدالت شرط نمی  دانند به صواب 

نزدیک تر است.

نتیجه گیری
اعتبار مروت در عدالت شاهد مورد اختالف فقهاست. قائلین به اعتبار مروت در عدالت انجام 
منافی مروت را موجب خروج از عدالت می  دانند نه فسق. معنی مروت در روایات با مروت مورد 
بحث متفاوت است. مصادیق مروت و منافیات آن در زمان ها و مکان های مختلف متفاوت است. 

در بین فقهای متقدم هیچ یک صراحتاً مروت را در عدالت شرط ندانسته  اند.
اعتبار  ادلۀ  با معنای مروت مورد بحث متفاوت است.  معنای مروت که در روایات آمده 
مروت کافی نیست و در مقابل روایات چه به اطالق و چه به ظهور داللت بر عدم اعتبار مروت 

در عدالت دارد. 
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