
 ٢٨٢٠ �ماره ثبت: 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 البینذاتقاعده اصالح 
این  است البینذاتقاعده اصالح  شود مورد تمسک قرار دادتماعی میکه در باب تربیت اج يیکی از قواعد

در بط میان دیگران قیام به اصالح روایک امر مورد ترغیب شرع  عنوانبهکند به اینکه ها را مکلف میانسانقاعده 

. طبق روال ادله و زیادي دارداهمیت  کهچیست  البینذاتقاعده اصالح  حدود و ادله. بکنندحوزه امور اجتماعی 

 که در ذیل قاعده است عرض خواهیم کرد.ی نکات

 ادله قرآنی

 سوره انفالدلیل اول: آیه اول 
 آنمطلب عرض کردیم که ظهور  6-5 که »بَیْنِکُم ذاتَ أَصْلِحُوا وَ اللَّهَ فَاتَّقُوا« سوره انفال بود اول لیل آیهاولین د

 ها ایجاد بکند. وجوب قیام و اقدام براي رفع منازعات و مناقشات بین افراد است و اینکه اصالح بین آن

 نکته اول

بین افراد باید  شود وین افراد فساد تلقی میالصالح ضد الفساد و آنچه ب صالح به معناي ضد الفساد آمده، در لغت

طبق دلیل  ،فسادي عارض شد بگویدبه هم ریخت که عرف  طوريوقتی رابطه متعارف  رابطه متعارف باشد یک

قهر است ی گاه مراتب دارد؛ اصالح بکنند. بعد از اینکه صدق فساد بکند توانایی دارندشود که افرادي که تکلیف می

 بنابراین فساد را باید اصالح کرد. ؛است مغالطهگاهی  و

 نکته دوم

فسادي باشد که عرف آن را فاسد بدانند و شرع هم برخالف آن چیزي نگفته باشد، واال اگر یک  اینکه نکته دیگر

به  که درست است جنگ امام حق با فئه باقیهمثالً دانند ولی شرع آن را پذیرفته است، عرف فساد می را چیزي
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جایی پس شود. صالح میو  شارع این را قبول نکرده فساد نیست چون ولی و فساد است ریختگیهمبهلحاظ عرفی 

 جاي خطاب اصلحوا نیست. بر اساس موازین شرعی نباشدکه این تیرگی روابط 

ها اشغال آن امام فرمودند آمده بودند که وساطت بکنندزمان جنگ خدمت امام  .بینیمدر آیه بعد هم این را می

منتها  خطاب اصلحوا یعنی رفع فساد بکنیدوساطت بکنید.  وقتآنبرگردانید  حقبه را هاآنکردند، تجاوز کردند 

آید شرع هم آن را رد نکرده باشد، یعنی با دلیل شرعی بگوید این امر فساد بین دو نفر است. به نظر می فسادي که

 نیستتأکید کنید که صرف مطلق اختالل ها در نوشتهاین را باید  .لحوا ذات بینکم استاز امور روشن در اصاین هم 

زن و شوهر از هم جدا  یعنی دو نفر قهر کنند مثالًفساد  ،فساد نیست که شودها تیرگی بین دو نفر پیدا میخیلی وقت

 کند.فساد نمیصدق د نکنولی صرف اینکه بحث نمیوند ش

و جایی صدق صالح  نجا الزم باشد، آنجا اصل عدم استتا صالح آ نیستاست یا  اگر شک داریم که فساد

روابط  دو دولت گاهییا  نیستکند که فسادي در آنجا وجود داشته باشد و مطلق اختالل روابط یا دوستی می

اصل  افراد استیقین بکنیم فساد بین  کهوقتیفساد شد تا  به هم ریخت وندارند ولی نه در حدي که بگویند اي هحسن

 .جایی است که مقابل فساد است و فساد در اختالل به وجه بارز استعدم است و صالح در 

 نکته سوم

نه وجوب  م وجوب کفایی استاین است که این خطاب ظهور وجوب بود و وجوبش ه »اصلحوا« در نکته دیگر

با یک  نیست تکرارپذیریک مقوله و رفع فساد در روابط بین دو فرد یا دو گروه  البینذاتعینی، براي اینکه صالح 

 شودمیتکلیف از دیگران ساقط اما با قیام یک نفر  مکلفین مخاطب اصلحوا هستندهمه و لذا شود بار تحقق تمام می

 ،علی نحو الوجوب الکفایی پس خطاب عام است شودمی و لذا واجب کفایی

 بهد. البته این تکلیف هم مثل تکالیف مشروط نیعنی همه مسلمانان هر جا باش »بَیْنِکُم ذاتَ أَصْلِحُوا وَ اللَّهَ فَاتَّقُوا«

 داشته باشد. کافیقدرت  و کسی اطالع داشته باشداین است که 

 دیگران اگرکند یعنی میاین مقوله تربیت اجتماعی همه را مکلف به نحو الزام اگر نکته خاصی در کار نباشد  پس

م اجتماعی اسالم اصل مه ،ها پیدا شددر روابط بین افراد یا گروه ریختگیهمبهو روابط دوستانه فاصله گرفتند از 
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 گاهیو یک عمل تربیت اجتماعی است  احیا بشود، این کاراین اصل  تا کردکاري  اختالل پیدا کرد و باید

 این عمل محقق بشود. تا را به کار بگیرد باید همه که شودمی مقدمه این امر تربیتیخاص هاي فعالیت

 سوره حجرات 9دلیل دوم: آیه 
و نه  آیه یکی در هستدلیل دو و سه است چون دو اصلحوا  که آیات نه و ده سوره حجرات است دلیل دیگردو 

 بَغَتْ  فَإِنْ -بَیْنَهُما فَأَصْلِحُوا -اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِینَ مِنَ طائِفَتانِ إِنْ وَ«آیه نه که دلیل دوم باشد این است یکی در آیه ده، 

 إِنَّ  أَقْسِطُوا وَ -بِالْعَدْلِ  بَیْنَهُما فَأَصْلِحُوا فاءَتْ فَإِنْ  -اللَّهِ أَمْرِ إِلى ءَتَفِی حَتَّى -تَبْغِی الَّتِی فَقاتِلُوا الْأُخْرى عَلَى إِحْداهُما

 .براي اینکه هر دو در یک موضوع است گیریمرا یک دلیل می »اصلحوا«دو  »الْمُقْسِطِین یُحِبُّ اللَّهَ

 بررسی دلیل

آیه روابط جمعی میان  ظاهر اینگرفت، روابط دو نفر یا دو گروه را می آیه قبل که اطالق داشت وبرخالف  -1

شارع  براي اینکه ممکن است به افراد الغاء خصوصیت کردشود و نمی و لذا اخص از آن است دو گروه است

ت کمتري بین افراد اهمی چون ولی و واجب بکند در روابط میان جامعه و دو گروه تکلیف به اصالح بکند

که مطلق شود می آیه قبلاز  اخص و فساد در روابط اجتماعی کالن است مورد آیهلذا  و ؛الزامی نباشددارد 

خصوصیت و اولویت و تنقیح مناط  الغاءندارد؛ بود و به مدلول مطابقی ربطی به روابط میان فردي جزئی 

 ؛ولی در روابط میان فردي نباشد روابط کالن امر به اصالح بکندبراي اینکه ممکن است در  رداینجا راه ندا

بین دو گروه از  کهدرصورتی ها وست نه مطلق فساد روابط بین آندر روابط کالن هم مورد آیه در مقاتله ا -2

شود از حد مقاتله به سایر اقسام که درجات نمی ،قطع رابطهنه یده شده است به برخورد عملی کشمسلمانان 

یکی اینکه در روابط کالن میان  استاخص از قبلی از دو جهت . پس این آیه تسري داد دارنداي هنازل

 کشیده شده است؛به مقاتله که  در مواردي استها است نه میان افراد، دوم اینکه گروه

 إِحْداهُما بَغَتْ فَإِنْ -بَیْنَهُما فَأَصْلِحُوا« :فرمایدمی است گفتیم اینجا تصریح شدهمی »اصالح«که در اي جمله -3

میزان حقی استوار  این مادامی است که مقاتله بر» اللَّهِ أَمْرِ إِلى ءَتَفِی حَتَّى -تَبْغِی الَّتِی فَقاتِلُوا الْأُخْرى عَلَى

فرماید اگر حق و باطلی در کار بود آیه نمی اما ؛شد ل به مقاتلهمبدو  دو طرف مقصر هستند نیست و
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است که یکی را سرکوب بکنی  اینبه  اصالح »اللَّهِ أَمْرِ إِلى ءَتَفِی حَتَّى -تَبْغِی الَّتِی فَقاتِلُوا«گوید می ،اصلحوا

اگر  »أَقْسِطُوا وَ -بِالْعَدْلِ بَیْنَهُما فَأَصْلِحُوا فاءَتْ فَإِنْ«و اگر حق واضح شد  ؛امر و فرمان خدا اطاعت بشود تا

تالش کنید یعنی بر اساس عدل و قسط قیام به اصالح با عدل  وقتآنشما مقاتله کردید و آن هم پذیرفت، 

 بکنید.

 سوره حجرات 10دلیل سوم: آیه
گویا بحث قبلی را  ؛اما امر مطلقی است بحث قبل آمده است به دنبالکه  آیه سوم آیه دهم سوره حجرات است

 »تُرْحَمُون لَعَلَّکُمْ اللَّه وَاتَّقُواْ أَخَوَیْکُم بَیْنَ فَأَصْلِحُوا إِخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا« :فرماید، میکندمی ايمستند به قاعده عامه

 نکته اول

هم اصالح بین  و گیردفر در سطح خرد را میهم اصالح بین دو ن مطلق استاصالح در اینجا اینکه نکته اول 

یعنی مقصود از اخوین دو فرد یا دو  دهدآن قرار میمصداق  این رابراي اینکه  گیردها و طبقات کالن را میگروه

بیشتر روابط میان فردي را  »أَخَوَیْکُم بَیْنَ فَأَصْلِحُوا«گروه از برادران است. اگر آیه قبل نبود، ممکن بود کسی بگوید 

رد؛ البته اگر قبلی هم نبود دهد که آیه اطالق دانشان می چون با آن مرتبط شده استنه روابط کالن را، ولی  گیردمی

این آیه یا آیه سوره انفال در روابط خرد میان فردي است در روابط کالن  ظهور بگوییم هم بعید نبود. اگر اطالق آن

و  اطالق داردهم آیه سوم  هم آیه اول و از این طرف اولویت است و لذا گیردآن را می اولیطریقبهی هم میان جمع

با  شود یا به داللت مطابقی و منطوقیشامل می را هاهم روابط میان جمع و گروه خرد صورتبهروابط میان افراد  هم

 شکی در آن نیست. جهتایناز ،خصوصیت و تنقیح مناط بلکه بااللویه الاقل با الغاءاطالق یا 

اخوت میان مسلمانان اخوتی  قرار داده استخداوند اخوتی را  »إِخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا«در این آیه شریفه فرموده 

مرحوم عالمه هم این را دارد که این اعتبارات، اعتبارات مجعول شرعی است  ت که شارع آن را اعتبار کرده است،اس

ایمانی  گاهیاخوت نسبی است، گاهی رضاعی است و  براي آن قرار داده است؛ منتها گاهیآثاري خداوند که 

و حدودي دارد و آثاري  شرایط اخوت رضاعی ،دارد مثالً ارث و محرمیتو آثاري  اخوت نسبی شرایطباشد. می

ولی آثار دیگري حرمیت خوت ایمانی نه ارث است نه مآید. ادارد که ارث نیست ولی محرمیت با یک شرایطی می
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و تابع این است که شارع چه مقدار به آن اثر بدهد و اینجا معلوم است  حقوقی است که باید رعایت کردمثالً دارد 

که گفتیم انساب برادر و خواهر موجب نوعی  یل حاکم بر ادله نسب و رضاع نیستدل »إِخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا«که 

این هم بگوید این اخوت آنجا هم هست، مسلم است که دلیل حاکم بر ادله که اخوت نسبی  شود،محرمیت و ارث می

نه  اخوت به مفهوم جدید استتأسیس  »إِخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا«این نیست. از اینجا معلوم شد  ،گویدیا رضاعی می

دلیل حاکم بر دلیل دیگري نیست که اخوت آنجا  إِخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَاو لذا  رضاع است؛ توسعه اخوتی که در نسب و

اینجا  صالتی که موضوع احکامی است دیگویم ، آن دلیل حاکم است»صلوةالطواف «گوید را تعمیم بدهد. وقتی می

یک اخوت  گذارهیپادلیل دیگري ندارد. این  بهنظري  ی اخوت در اینجا اخوت حاکمه نیست وکند. ولهم صدق می

پس اخوت اینجا اخوت  أَخَوَیْکُم بَیْنَ فَأَصْلِحُواگوید ینکه میا ازجملهسوم است که آثار ویژه خودش دارد  به مفهوم

دلیل  هاي نسبی یا رضاعیشرعیه اعتباري مجعول است تأسیساً و ابتدائًا به معناي سوم نه اینکه نسبت به اخوت

روابط قوي بین آورده براي تأکد اینجا اخوت نسبی و رضاعی استعاره کرده و فقط این واژه را که از  حاکم باشد.

هم به  اخوتمنتها چون  ها را بر این هم مترتب بکند؛م آننیست که همه احکا هاآندلیل حاکم بر  و مسلمانان است

آن را وام گرفته براي اینکه  دهدنشان می روابط مستحکم راو یک پایه قوي دارد شکل طبیعی هم به شکل اعتباري 

یعنی در حقیقت این مفهوم را از آنجا گرفته و اینجا از آن استفاده کرده  تري میان مسلمانان جعل بکندبه معناي عام

 است.

 نکته دوم

شارع  یاشود گفت می مجاز است یا یک معناي جدیدي است؟ هر دو وجه را اینجا در اخوتنکته دوم اینکه 

امکان هر دو وجه  کندفرقی نمیجعل جدیدي دارد.  و یا اینکه برددر روابط بین مسلمانان به کار می اخوت را مجازاً

 رود. پس در وجه اولمجازاً به این معنا به کار می و گاهی اصطالح جدیدي جعل کرده که حقیقت استگاهی  دارد

حقیقت باشد.  یاتواند مجاز می تعمالیاز نظر اسدر این وجه هم و دلیل حاکم نیست  اخوت تأسیس یک امر است

 یک پیوند عمومی میان افراد جامعه است. عنوانبهمقصود یک اخوت فرانسبی و فرارضاعی و پس 

 شود مجاز بگیریممی و رندیگیم این را یک معناي حقیقی مرحوم عالمه بیشتر

 سؤال:؟
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 خ و اخوت همان برادري است.جواب: معناي ا

شیعه و سنی را بگیرد یا مؤمن به  »ا الذین آمنوایا ایه« کهمنون یک بحث پیچیده حساسی داشتیم به مؤ راجع

مؤمن به معناي خاص باشد، یا مطلق مسلم را بگیرد بین دو  درواقعمعناي خاص بگیرد، دو تا وجه دارد که مقصود 

ح دادیم که مؤمن به معناي خاص است. خیلی نتوانستیم به نتیجه برسیم، گرچه ترجی .وجه هم نزاع جدي وجود دارد

 جایی کهاما در  شودالغاء خصوصیت می که احکام براي همه هستاي هاز باب قاعد »ها الذین آمنوهایا ای«منتها در 

 بگوید.منون اخوه ممکن است مؤمن خاص را گوید المؤمی

 نکته سوم

 کندیعنی تأکید بر این برادري میکند صر میح» إِخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا«حصر آیه است  نکته دیگر

 نکته چهارم

ها گوید چون اینمیکند، میمنان اخوت بین مؤرا آیه متفرع بر  »أَخَوَیْکُم بَیْنَ فَأَصْلِحُوا«نکته دیگر این است که 

گوید اصالح بکنید، نمیها برادرید باید قیام به برادر هستند، باید بینشان روابط دوستی باشد و شما هم چون با آن

نکته خوبی  هستید. مرحوم عالمه برادري که شما هم یک طرف آنبین دو  ین دو تا برادر دیگر اصالح بکنید بلکهب

ها با فاصله داشته خوب نیست آنبنابراین  د، یعنی همه برادر هستنکندمتفرع می هم این اصالح را بر اخوت دارند،

کند و لذا این همان علقه اضافه میبه خود شما دانند و ها را برادر میباشی یعنی آن تفاوتیبباشند، هم تو نباید 

ها و هم اقتضاي اخوت شما با آن تنفري نباشد بین نباشد هاآن عامه برادري است که اقتضاي اخوت این است که

 .رسانداخوت سه تایی را می. بکنی دل بسوزانی و آن را حلاین است که 

 نکته پنجم

کته دیگري که جنبه فقهی دارد این است که اصلحوا ذات بینکم در سوره انفال هم اصالح رابطه خودت را با ن

مخصوص  اما اینجا اطالق را ندارد ؛گیرد، هم رابطه بین دیگران را که دخیل در آن نیستی اصالح بکنیدیگران می
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 ٢٨٢٠ �ماره ثبت: 

با آیه اول این تفاوت را  پس آیه دو و آیه سهداور و واسطه است.  بلکهدعوا ندارد با کسی جایی است که خودش 

 از بیروناصالح بکن، هم در جایی که  و دیگران را داشت از حیث اینکه هم رابطه خود دارند که آیه اول اطالق

اختالف بین  و ها فقط در جایی است که خودش بیرون گود استاما این ؛گیردمی را ها را اصالح بکندرابطه آن

اخص است و اینکه ظهورش در وجوب است ظهور مهمی  جهتازاینگوید برو اصالح بکن. این یدیگران است، م

بیش از آیه سوره  با این تأکیدات »أَخَوَیْکُم بَیْنَ فَأَصْلِحُوا إِخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا«گوید است، به خصوص اینکه می

علی محمد و آله  اهللایصلو  آن ترتیباتی که واضح است انفال ظهور در وجوب دارد و البته وجوب کفایی است و با

 الطاهرین
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