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 آثار بازخوانی تفسیر عدالت

 از منافیات مروت در عدالت ط با اعتبار یا عدم اعتبار اجتنابقراری معین در ارتبارسیدن به  .9

در اعتبار اجتناب از منافیات  -حتی فقیه واحد در یک کتاب  -هان ای ساده به اختالف فقیبا مراجعه

یادی از مراعات  1: صاحب عروه در آغاز العروة الوثقی بریم. به عنوان مثالمروت در عدالت، پی می

الزم را در تحقق عدالت « اجتناب از منافیات مروت» 2کند، لکن در ادامه همان کتابمروت نمی

دهد. شمارد. شیخ انصاری به مشهور بعد از عالمه نسبت اعتبار مروت در تحقق عدالت میمی

یهان قبل از نسبت به فق«. و هو الذی یلوح من عبارة المبسوط: » فرمایدنسبت به شیخ طوسی می

و اما کالم غیر الشیخ ممن تقدم علی العالمه فال داللة فیه : » فرمایدمی -غیر از شیخ طوسی  - عالمه

 «.بل و ال اشعار علی ذلک... 

 :  فرمایدسیر در کالم فقیهان می زایشان پس ا

 :  فرمایدرسد و در پایان میو در نهایت به اعتبار آن نمی« فالمتبع هو الدلیل»

علی  -فقط  - التقوی و المروة او التقوی لة عبارة عن صفة نفسانیة توجبقوی هو کون العداان اال»

 3«.یناهما قو  

: در تعابیر فقها گاه اجتناب از منافیات مروت به عنوان شرط عدالت بیان گردیده است و گاه  نکته

تفاوت  -ال اقل در زمان شک  -بیان شده است. و بین این دو  ،مراعات تعینات مروت به عنوان شرط

 است. 

آن چه بیان گردید بخشی از اختالفات فقیهان در اعتبار مروت در عدالت بود، لکن بنا بر تفسیر 

از مروت و منافیات مروت چیست؟ تا بر پایه آن به اعتبار یا عدم اعتبارش در  مراد  مختار باید دید 

 عدالت رأی داد. 

 تفسیر مروت و منافیات مروت

تفسیر نموده است یا « الدالة علی عدم مباالة مرتکبها بالدین»صاحب عروه منافیات مروت را به 

اب...و عن منافیات المروة الدالة علی العدالة ملکة االجتن: » ی این استمقید کرده است. عبارت و 

 4«.عدم مباالة مرتکبها بالدین
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از روایت ابن ابی یعفور مروت را برداشت   -بر فرض اعتبار مروت در عدالت  -خواهد شیخ انصاری که می
«  العفاف»و « الستر»یقال: ان ذلک انما یستفاد من لفظی االنسب ان » فرماید )با تلخیص( : کند، می

 مقابال للتبرج المفسر بالتظاهر بما یقبح و یس
 
هجن فی تالراجعین الی معنی واحد، فیکون المراد بالستر ما عد

الشرع او العرف. و ال ریب ان منافیات المروة مما یستهجن فی العرف فهی منافیة للستر و العفاف بذلک 
  5.«المعنی

غیر بازاری مثال زده شده توسط در برخی کلمات به مثل اکل در سوق به صورت غالب در غیر ضرورت و 
  6است. 

و اما منافیات المروة فال تضر بالعدالة اال اذا انطبق : » گویندبا همین تفاسیر است که مخالفان اعتبار می
 : » ؛ و دیگری گفته است«ن المحرمةعلیها احد العناوی

 
من المنافیات فهو اما من مصادیق المعاصی  ان ما عد

ما لم یرجع الی : » ؛ و سومی فرموده است«عناوین الثانویةالاو مالزماتها غیر المفارقة ایاها غالبا و لو ب
 7«.قهسبحیث یکشف عن ف: » ؛ و باالخره چهارمی فرموده است« المحرمات ال یضر  

 مروت در روایات

من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم : » تعبیرگذشت با مثل  8روایاتی قبال
  ...«.یخلفهم فهو ممن کملت مروته و ظهرت عدالته 

ای مطابق این روایت، عدم ظلم، عدم دروغگویی، و عدم تخلف از وعده، محِقق مروت است و مروت پدیده
در متون لغوی مروت  ین وضعیت را داشت. دو روایت دیگر نیز هم نه شرط تحقق آن.  در کنار عدالت است

ز حضرات به انسانیت/ کمال رجولیت و مشابه این دو تعبیر، تفسیر شده است؛ چنان که نصوص متعددی ا
                      اند. عهده دار تفسیر آن شده -م علیهم السال  -معصومین 

 : توجه کنید

  یا رسول الله !  خا ثقیف ما المروة فیکم؟ قال: یا ا لرجل -صلی الله علیه و آله  -رسول الله :

 «.: و کذلک هی فینا االصالح، قال االنصاف و

  ل شیئا فی السر تستحیی منه فی العالنیةالتفع»لما سئل عن المروة:  -لسالم علیه ا -امام علی.» 

  و قیامه اما المروة فحفظ الرجل دینه و احرازه نفسه من الدنس : »... -علیه السالم  -امام حسن
 «.بضیعته و اداء الحقوق و افشاء السالم

  المروه ان ال تطمع فتذل  و تسأل فتقل  و ال تبخل فتشتم و ال تجهل : » -علیه السالم  -امام باقر
 9«.فتخصم
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 به تعلیقات بر عروه الوثقی ذیل متن مورد اشاره مراجعه شود.  .7
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