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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
اساس اي که تکلیف پرورش اجتماعی دیگران، اعم از تعلیم یا تربیت را بر در مبحث تربیت اجتماعی به قواعد عامه

که زدیم اي گریزي به تنظیم و تبویب قواعد عامه بیندراین و ؛کرد، پرداختیماصول اجتماعی اسالم متوجه اشخاص می

رود. بعد از بیان قواعد عامه به بعضی از عناوین و تکالیفی که خاص در فقه تربیت به کار می طوربهدر فقه اجتماعی و 

 شود.خاص و ویژه که در تربیت اجتماعی نقش دارد پرداخته می طوربه

 البینبررسی عنوان اصالح ذات
امر  باشد که در کتب اخالقی نیز ذکر شده است و گفته شدمی» البین اصالح ذات«یکی از عناوین موجود عنوان 

زیرا شارع از موضع شرعی و ثواب و عقاب حضور دارد  ؛در اخالق نداریم اي که فقه در بحث حضور پیدا نکند،اخالقی

 یا اثباتاً یا نفیاً. 

 عیاین عنوان از مقوله تربیت اجتما .1
یعنی یک فعلی است که مصداق تربیت اجتماعی به معناي خاص است.  بحث یک مقوله تربیت اجتماعی است؛ این

زیرا آن بحث مربوط به فقه روابط اجتماعی است. چیزي که  زین و مقررات اجتماعی اسالم نیستدر اینجا بحث از موا

اساس نظام روابط اجتماعی اسالم اصالح دیگران بر است که براي تغییر و  مقرراتیشود در تربیت اجتماعی بحث می

و در  وسائل، کتاب االیمان و الکفر کافی در جلد دوماي که در کتاب العشرة موجود است. لذا از بین مباحث گسترده

اخالق نه جزء  مباحث جزء تربیت است زیرا این ؛کتب اخالقی دیگر وجود دارد، فقط چند مورد را انتخاب کردیم

کنیم، پس این از مقوله یعنی اینجا براي ایجاد تغییر در دیگري در حوزه مسائل اجتماعی فعالیت می ماعی اسالم،اجت

 اخالق انتخاب نشده است، بلکه از باب تربیت اجتماعی است.

 تواند از مقوله اخالق اجتماعی نیز باشداین عنوان می .2
 مقوله اخالق اجتماعی باشد، بحث ما ،البین از یک نگاهاتاصالح ذخود نکته بعد این است که منافاتی ندارد که 

ا درست مهر و محبت حاکم باشد، دیگران ر و دیگر دوستانه باشدها با هم روابط مسلمان استدیگران در  اثرگذاري

 کرده و اصالح روابط کنید.
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مانند قواعدي که در فقه اجتماعی و قواعدي که در  شدبود که در همه ابواب جاري میقواعد قبلی قواعدي عام 

در این مرحله به بررسی قواعد فقهی اجتماعی که در حوزه تربیت اجتماعی سریان  تعلیم و تربیت موضوعیت دارند.

ه لبیان ادقبل از .  نماییمرا حاکم می »الناساصلح بین«سازي روابط اجتماعی میان جامعه پردازیم و براي به دارد می

 کنیم:دیگري را بیان می مقدمه

 بررسی مفهوم اصالح .3
است که مقابل فساد است، صالح یک امر در » صالح«محور در این ادله مفهوم اصالح است و اصالح هم از ماده 

» اصالح« در آن وارد نشود.فسادي و  زي که از آن متوقع است، حاصل شوداین است که خللی در آن نباشد، یعنی چی

 که همه آن معانی مراد ما نیست:  کار رفته استدر چند معنا به  در قرآن

وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ «تُصلحوا (باب إفعال)، یعنی عمل را صالح قرار دادن  صالح کردن عمل: -1

اما گاهی به  »الصَّالِحات عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ إِنَّ«گوید سیاري از موارد می). در ب129(نساء» غَفُوراً رَحیما

هاي عمل این ممکن است متعلق به غیر هم نباشد. (مصداق»  تُصْلِحُوا«گوید می» الصَّالِحات عَمِلُوا«جاي 

 کند، گاهی بر توبه و بازگشت و اصالح ثانویه اطالق شده است.)بر آن صدق می صالح گاهی ابتدائاً

الْإِصْالحَ مَا  إِنْ أُریدُ إِالَّ«مانند:  ؛دن خلل و فساد در جامعهبر اجتماعی، از بین موراصالح ا سازي:سالم -2

بار اجتماعی عام دارد، یعنی این امر وظیفه مصلحان اجتماعی است که  این معنا یک که ؛)88(هود »اسْتَطَعْتُ

 اند. نبیاء براي اصالح آمدهزده و صالح را حاکم نمایند. چنانچه اکنند تا فساد را کنار قیام 

 :شودحث اول به دو قسم تقسیم میب

به این است . گاهی ناظر گیردبرمیاست، عامی است که عمل را هم در  »عمل الصالحاتی«به معناي  »صلحوات«

 ؛ وکه خود باید نفسش را اصالح نماید که فسادي در حوزه مسائل فردي است، فسادي در خود فرد است

 باشد. دیگري اصالح اجتماعی می

ت لوط در قوم خود از این باب عمل حضر ابط میان فردي یا میان گروهی است،به رو ناظر :البیناصالح ذات -3

فردي یا میان گروهی ضوابطی  چنانچه اسالم در روابط میاناز میان بردارد.  منکر را خواهد مییعنی  است؛

 . است هاایناز صلح و دوستی و برادري و حفظ حرمت و کرامت و امثال  دارد که عبارت
  

 مذکور از این بحث نتایج
 توان نتیجه گرفت که:می درهرحال
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 به درون تعلق بگیرد یا به بیرون؛ انجام عمل صالح ممکن است -1

 بزند؛ال خودش وجود دارد را کنار اعمال خود را اصالح نماید، یعنی فسادي که در اعم -2

 یعنی فساد اجتماعی را کنار بزند؛ یصلح -3

به آخرین مورد   زده و افراد را به اخوت برگرداند.فسادي که در روابط میان فردي ایجاد شده است را کنار  -4

 . گویندمی» اصالح بین الناس«، یا »البیناصالح ذات«

 »تُصْلِحُوا«مانند : ممکن است معناي عام داشته باشدگیرد و گاهی ها مقابل دیگري قرار میالبته بعضی از این کاربرد

ذکور که شامل تمام موارد م کار صالحی انجام شود آمده است، بعید نیست که عام باشد؛ یعنی هرکه در سوره نساء 

  به خصوص عمل صالح است.ناظر  شود و ممکن است گفته شودمی

 آیات:بررسی 
 کار رفته است.معنایی که ما بیان شد، به قطعاً در چهار آیه اصالح به همان 

 آیه اول از سوره انفال .1
یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ وَ « از سوره انفال: 1 هیآ، اولآیه 

 »کُنْتُمْ مُؤْمِنینَولَهُ إِنْ أَطیعُوا اللَّهَ وَ رَسُ

  ».رسوله هللا و«دهد کنند که این اموال براي کیست؟ جواب میال میسؤ نکته اول:

در معرض اختالفاتی در  و از این باب رسول براي والیت و حکومت است که این انفال جزء اموال عمومی شدوقتی 

زیادي در اموال عمومی وجود داشته است. این  شود. در طول تاریخ منازعاتکه به سبب انفال ایجاد می جامعه است

 . »اهللا و رسوله اطیعوا«گوید براي اینکه نظم اجتماعی ایجاد شود و نهایتاً می »ذات بینکماصلحوا «کند آیه بیان می

فردي  به روابط میانظر آیه نا .که بین افراد صالح ایجاد کنید مسلماً این آیه در مورد معناي چهارم است :دومنکته 

 باشد.و لذا عام می است

و شامل چیزي که در سوره  است هادر اینجا اعم از اصالح میان افراد یا میان گروه »ذات بینکم« نکته سوم:

 با هم اختالف و گاهی دو قبیله» اصلحوا ذات بینکم«گوید شود. اگر دو نفر نزاعی دارند، میحجرات هست نیز می

شود و عام است. بعید نیست که حتی شامل و لذا شامل هر دو می »اصلحوا ذات بینکم«وید گدر اینجا نیز می دارند که

کن، این همان اخالق اجتماعی  فرماید: برو اصالحموردي شود که خود انسان با دیگري نزاعی داشته باشد، زیرا می

هاي ، حتی در مورد گروهگیردمیبریعنی رابطه خودت با دیگري را اصالح کن. این آیه همه این موارد را در  است؛

 هاي کوچک اطالق دارد. بزرگ و گروه
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باشد، القاء که خطاب به مخاطب می گفته شد از ضمائريباشد، ها میمسلمان »بینکم«مقصود از  :چهارمنکته 

ه و آید، خاص بوداما در آنجا که در موضوعات و متعلقات حکم می شود و لذا کفار هم مکلف هستندوصیت میخص

 شود. القاء خصوصیت نمی

 امر است و ظهور در وجوب دارد. »أصلحوا« :پنجمنکته 

معناي دفع فساد، یعنی اگر قهر و نزاعی است (بین خود فرد دو رتبه دارد، یک رتبه اصالح به  »أصلحوا« :ششمنکته 

  دوستی کرد؛ فساد را مبدل به صلح وو دیگران یا بین دیگران و دیگران) که در اینجا باید این 

بلکه  ع فساد باشد،به دفکه ناظر  است همیشه در درجات پایینی نباشدیک رتبه دیگر این است که اصالح ممکن 

»  اصلحوا«. آیا ، ارتقاء بدهو به آن صالحی که در اینجا متصور است ست که این صالح موجود را بهتر کنمنظور این ا

ت و ماده امر تعارضی در این صورت در هیئ برگیرداند مفهوماً هر دو را در بتو؟ اگر اصالح گیردبرمیدو قسم را در هر 

و  و هم رفع اصالح را گیردبرمیدر ماده اصالح هم دفع را  کهدرحالی را هیئت امر ظهور در وجوب داردزی شودپیدا می

 باشد؛دن به دوستی قطعاً واجب نمیزیرا عملیات ارتقاء بخشی باشده دفع و رفع هر دو واجب نمیاز جانبی یقین داریم ک

داریم. بعید نیست که در اینجا مقصود از اصالح  هااینشود، چون علم به عدم وجوب بعضی از پس تعارض پیدا می

ند این خواهکه با این اصالح می ن است که باید نزاعی در کار باشدبه ایهمان اصالح درمانی باشد. غالباً روایات ناظر 

لذا باید بگوییم که از جهت لغت  و ؛صورت هیئت، با وجوب سازگار خواهد بوددر این  ان و رفع کنند،نزاع را درم

نبوده و همان شق اول درمانی است الفساد است، آن هم در جایی که نزاع باشد. پس معناي آن ارتقاء مفهوم اصالح، دفع 

 یه مفهوم ندارد. به آن مورد است، بیش از این آ توان گفت انصراف آنالاقل می
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