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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 اشاره
یک اصل در تربیت اجتماعی به ادله مراجعه کردیم که هشت آیه و تعدادي  عنوانبه الناسبیندر بحث اصالح 

 :آیات و روایات دو حکم استفاده شداز مجموعه  بود روایت

 ؛و البته مستحب بسیار مؤکد است امري مستحب الناسبیناصالح  :اوالً

اي هاست بر اساس آیه شریفه و ادل ومرجهرج یاتلف اموال  ،که فساد باالیی مثل مقاتلهاي هدر موارد خاص :ثانیاً

 .، اصالح واجب استکه وجود دارد

 استکم ترجیحی و ندبی مؤکد و اصل در اصالح همان ح داریم یک حکم الزامی و یک حکم ترجیحیپس  -

 شود.ولی مواردي مبدل به وجود و الزام می

چون اصالح مقابل نوعی فساد است و  گیردهمه درجات اصالح را میقاعده  عنوانبهحکم استحبابی و ندبی  - 

 یبل قبولاقکند که اصالح و سازش ناظر به یک فساد میبه جایی منصرف این الزام را ذهن ما  اگر حکم الزامی باشد

حکم استحبابی خیلی وسیع ولی دایره  شودنمی را شامل خیلی گرم نیست روابط در جایی که حکم الزامیو  باشد

 وآمدرفتقهر نیستند و  مثالً گیرد، ولو فسادهاي خیلی رقیقهمه مراتب اصالح فساد بین دو طرف را می است و

 ماند؛به شمول خود باقی میشد این مفهوم مستحب اصالح  چون ،ندارند و خیلی گرم نیستند یخوشدلدارند ولی 

 گرم نیست، نوع من الفساد است و اصالح شمول دارد. رابطه کهنیهمصالح مقابل فساد است و 

 نکات

 نکته اول
اید یک آن فساد ب اصالح مقابل فساد است و گفتیممیفرضی که حکم الزامی بود  برحسب ،در مقدمات بحث

خیلی وسیع  اصالح دایرهحکم مستحبی در  عدم گرم بودن روابط دو طرفنه مطلق  محسوسی باشدفساد ملموس و 

 و باید اصالح کرد؛نوع من الفساد آنجا وجود دارد  شود گفتمی، صمیمی نیستجایی که روابط شود و حتی در می
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 نکته دوم
حتی نسبت به دفع تیرگی روابط بین  با توجه به اینکه اصل در حکم اصالح ندب و استحباب و ترجیح مؤکد شد،

 روابط را خوب کند، چون حکم استحبابی استمستحب است که و  شمول دارد ها ولو در مراتب نازلهافراد یا گروه

 .ندارداي به مرتبهانصرافی 

 نکته سوم
مراتب و اصالح خود عمل  الزامی است؛ گاهی ودر مواردي ندبی  الح امر تعلق به اصالح گرفته است کهاص

در دادگاه بودند  مثالً دعوا داشتند ،کندرفع نزاع و مصادمه می است که ياصالح در حد گاهی ؛درجات مختلف دارد

این یک درجه ، نددست برداشت از دعوا ظاهرفقط در نشده خیلی صاف  هایشاناما دل که دعوا رفع بشود پولی داد و

 و پس اصالح مراتب داردکند. می نزدیک کامالً کند که دلشان رااخالقی می و چنان کار تربیتی کهاي هدرج تا است

رسد و می از رفع نزاع ظاهري تا آنجایی که به ایجاد الفت و صمیمت قلبی بین دو گروه یا دو تشکیالت یا دو نفر

همه  »صاله و الصیام افضل من عامه البینذاتاصلحوا بین اخویکم، اصلحوا بینهما، اصالح « :دلیل هم اطالق دارد

 یبعد تربیتآید و بیشتر یک کار اجتماعی به حساب میممکن است  درجات اولیهاست. در  البینذاتاصالح ها این

 و کندیعنی موعظه می شودمی اخالقی امر تربیتی وکامالً  میقدر مراتب ع اماآن خیلی برجسته و نمایان نباشد 

 دهد.می هاآن تغییري در شخصیت

که  هاي تربیتی اخالقیدر روشاما یک عمل اجتماعی است  ،که بعد تربیتی آن استرفع نزاع ظاهري  ابتدا پس

شود. خطاباتی که می ترییقوبعد قلبی و تربیتی آن  ،کند که دلشان با هم نرم بشودکاري می ودهد تغییر شخصیت می

اعم از  گیردح اجتماعی بین افراد را میالهاي اصند، همه درجات فعالیتاهواجب کرد گاهی ومستحب  گاهی

همه مراتب را  »اصلحوا بین اخویکم« هاي تربیتی و اخالقی دارده جنبهک هاي عمیقدرجات خیلی سطحی یا الیه

 شود.منحل می به تعداد این درجاتاین است که حکم هم کمتر جایی بحث شده  مهمی که هگیرد. نکتمی

تا  کشور مسلمان را بردارد، اصلحوا دعواي دواز اینکه  د؛شوحکم هم منحل میو  گیردمی درجات را پس همه

د که در یک جبهه اسالمی قرار بگیرند، چنان با هم خوبشان کنتا اینکه  را به هم صاف کند، باز اصلحوا اینکه دلشان

این امر در اینجا منحل شده،  خودکار صورتبهشود. نمی تکلیف ساقط درجه یک اصلحوا، با عمل بههم آن 
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بنابراین  ؛کندمی اصلحوا صدق که فساد از بین برود يادرجهتا  ها استنه فسادي که در روابط اینبرحسب دام

رفع النزاع و الصدام ظاهراً تا ایجاد االلفه و «این است که اصالح اعم است از  الناسبینمطلب سوم در ذیل اصالح 

درجات بعد خطاب به تکلیف  یک تکلیف عمل شده استو با عمل به یک درجه  »طناً التقریب روحی و قلبی با

و به همین دلیل  در خطاب استها و درجات اصالح یک انحالل واقعی و این انحالل بر حسب الیهاست جدیدي 

پریدند، اینجا به به جان هم کردند و شکایت از هم بعد ر  کینه دارندیعنی وقتی دو نفر با هم شود، میمتعدد اوامر 

واجب است،  درجاتی در و درجات داردبروید  به عمقولی وقتی  اصالح بکن،ظاهر ما یک خطاب داریم که این را 

که مقاتله از بین رفت و  درست کرد هاآنبین اي همعاهد جایی که مقاتله دارند،در  مثالًاقتتال  و مثل رفع دعوا

که  برسد تا به آن حد کمالیها را الفت بدهد تحب است اینمس وجوب تمام شد ولی خطابات بعدي هنوز هست که

 فهمد کهعقل می قائل بشویم و هم بعید نیست جات استحبابدر روابط بین مسلمانان مطلوب اسالم است. البته در

 درجات دارد. استحباب

 نکته چهارم
ح ناظر به ارتباطات است، اعم از ارتباطات میان دو فرد، دو گروه، دو سازمان، دو تشکیالت، دو قوم، دو اصال

 ارتباطی میان دو فرد یا جمع باشدگیرد، ولی تا جایی که بحث ناسازگاري و ها را میملت، یا دولت و مردم همه این

 است.ق دارد، ولی قوامش به روابط ها اطالغیر اقوام باشد، این یایا ناسازگاري درون اقوام 

 نکته پنجم
قاعده پیشگیرانه نیست. ظهور خیلی این قاعده،  و و درمانی استاي هاصالح که مورد تأکید است، یک کار معالج

مأمور است که آن را و او رخ داده قاعده این است که ناسازگاري و فسادي در روابط میان فردي یا میان جمعی 

یا نه؟ قدر متیقن ظهور  شودیمعمل این  شامل پیشگیري اصلحوا آیا، چیزي نیست چنیناگر االن  اما معالجه بکند

شاید  آن را اصالح کن،گوید می و رخ داده فساد یا ناسازگاريیعنی  یک عمل درمانی است این است کهدلیل 

 ندارد قتالکه ادله بقیه  »اصلحوا بینهماان طائفتان اقتتال «ها چون مفروض همه این را قائل بشویم پیشگیري نتوانیم

اصالح برو گوید می مفروض این است که یک خبري است و ،یا چیزهایی از این قبیل البینذاتگوید اصالح می ولی
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به  صدق بکند مگر در جاهایی که به قوت قریب الی الفعلاصلحوا خواهد پیشگیري بکند، بعید است میاگر اما  بکن؛

 دارد:و لذا سه حالت  بکند؛اصلحوا صدق بعید نیست که  رودو اختالف می یختگیرهمبهسمت یک 

 ،قدر متیقن دلیل است که اصالح در مقام درمان است گاهی  -

بعید نیست  که ظاهر شده هاي آننشانهیعنی  است الوقوعمحققپیشگیري یک امر  گاهی اصالح در مقام  -

بعید نیست که  ،وجود دارد جنگ یو احتمال قطع هستنددر آستانه جنگ  مثالً ؛گیرداصلحوا آن را بعرفاً 

قسم دوم پیشگیري از امري  ، پسگیردخصوصیت بگوییم آن را هم می یا با القاء گیردآن را باصلحوا خود 

 است که کالمحقق است.

اصلحوا آن بعید است  که ن است بشود، ممکن است نشودممکحالت سوم پیشگیري در امور احتمالی است،  -

 را بگیرد.

 نکته ششم
ولو اینکه تعدادي از ادله  گیرد؟ن است یا غیر مؤمن را هم میآیا فقط مؤم متعلق اصالح چه کسانی هستند،

در آنجایی  رمسلمانیغاختصاص به مؤمن داشت اما با توجه به اطالقاتی که در ادله دیگر بود، مطلق مسلمان و حتی 

 در خود آیه سوره انفال داشتیم و الناسبینبراي اینکه اصلحوا  گیردها را هم میمعاهد است، آن یاکه کافر ذمی 

ادله مثبتین بودند، یعنی یک طایفه مؤمن داشت، یک طایفه  کنیم. وجهی ندارد که آن را حمل بر مؤمن و مسلمان

 سر جاي خود الناسبیناما اطالق  اردتأکید بیشتري دمؤمن و مسلم  ادله و مسلم داشت، یک طایفه هم ناس داشت

و لذا اطالقاتی که در  ؛مثبت و نافی نیستند که مطلق حمل بر مقید بشود ست، چون این خطابات مثبتین هستنده

چون با ماند و باقی می به اطالق خود و قید مؤمن و مسلم نداشت الناسبیناصلحوا که آیات و روایات داشت 

در درجه المسلم، بین تأکد دارد،من المؤفقط اصالح بین ؛شودنمی مطلق بر مقید حمل خطابات دیگر مثبتین هستند

که اسالم براي  یرمسلمیغ منتهی در کافر یا ؛انجام بشود الناسبین خطاب عام وجود دارد که حالنیدرعو  بعد است

شان بین مسلمین یا مؤمنین یا غیرشود که اصالح معلوم می، هاذمی یا معاهد و امثال این آن ارزشی قائل است مثل

 گیرد.و خطابات این را دربر می و مؤمن یا کافر و مسلم شمول داردیا بین مسلم  مشمول اطالق است
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 نکته هفتم
که با مشاوره اي ههاي پیشرفتهاي اخالقی تربیتی یا شیوهروش اطالق حیث روشی اصالح است،مطلب هفتم 

به جاي  و دهددر حقیقت همان کاري که مشاور انجام می شوداصالح میهاي فنی است همه مشمول شیوهیا  است

هاي براي اینکه کینه زن و شوهر را رفع کند یا فعالیت دهدفنی را انجام میاي هعملیات مشاوربکند اي هاینکه موعظ

 و مذاکرات وهاي کالن سیاسی اعی و سیاسی به شکلهاي اجتمو یا فعالیتاي هو تربیتی و مشاور شناسانهروانفنی 

هاي هم روشو درمانی است، اي هو مشاور یشناختروانهاي واقع هم روشگیرد که درهمه را میها نشست

ها هاي سیاسی و اجتماعی کالن یا خردي است که در مذاکرات و امثال اینو هم روش استراهنمایی و ارشادي 

 و کندچون این عملیات مشاوره یا راهنمایی فرق می کندها تفاوت پیدا میالح با ایندیق اصشود. هم مصاانجام می

براي  مقدمات را فراهم بکندباید  تواندمی در حدي که تواند مصداق آن اصالح بشود و هم مقدماتش شمول داردمی

 .ت، مستحبآنجا که مستحب اس و ح را ایجاد بکند، آنجایی که واجب است واجباینکه اصال

 نکته هشتم
نیک را با معصیت نباید انجام کار  القاعدهیعل چطور است؟ باشد، اگر اصالح مستلزم یک معصیتی از جمله کذب

مثالً  وجوبی باشد؛ تکلیف به اصالح واز اهمیت باالتري برخوردار باشد  امريمگر در جایی که در مقام تزاحم  داد

فراتر از  البینذاتاصالح در شود محرماتی را مرتکب شد. البته میاز باب تزاحم کشت و کشتار  یا براي دفع جنگ

گوید حتی جایی که اصالح مستحب است، می و کذب در مقام اصالح جایز است وجود دارد که ايادلهقانون تزاحم 

 ح بود.کذب حرام براي آن جایز است چون اطالق دارد. غیر از بند اول بقیه در موضوع و متعلق اصال

 نکته نهم
خطاب به آن تعلق به نحو مستحب یا واجب اعمالی که  کفایی است؛ در که گفتیم ؟یا کفایی حکم عینی است

گوید این واجب کفایی یا مستحب کفایی عقل می ،شودخطاب به همه است، ولی با انجام یک نفر تمام می گیرد،می

 .شودمی کفایی ایی و اینجا با قرینه عقلیهکفهم  استحباب عینی داریم و وهم وجوب چون  ،است
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 نکته دهم
 توصلی است و توصلی محض هست. ؟واجب توصلی است یا تعبدي

 نکته یازدهم
که قلبشان  که مستحب است حتماً استحباب تعیینی دارد جاییتعیینی است و  ظاهردر  است؟تخییري  یاتعیینی 

 فَأَصْلِحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِینَ مِنَ  طائِفَتانِ إِنْ«را به هم نرم بکند، صلحشان بدهد، اما در تکلیف اصالح واجب 

 تخییري است.ممکن است کسی بگوید که وجوب  )9(حجرات/»بَیْنَهُما

گذارد یدارد که نماي هولی یک قدرت فائق بدهد سازشتواند نمی یا ها را سازش بدهداین است که این یک راه

یا  اصالح بکند یا وا در آنجا تخییري استکه اصلح است تنها جایی این بعید نیست بگوییم ها به جان هم بیفتند.این

ولی اگر گفتیم  شودمصداق این می ،به جان به هم بیفتند. اگر بگوییم اصالح است گذاردنمی با قدرت فائقه خود

 ؛نه تعیینی اصالح تخییري است کهقرینه لبیه داریم  فهمد وآن وقت باید بگوییم عقل می کند،اصالح بر آن صدق نمی

گر اصالح ا و ممانعت از باال اصالح نیست، احتمال دارد اصالح باشد غیر از این مورد که احتمال دارد بگوییماما 

مستحب است تعیینی  تب اصالح که غالباًاما سایر مرا شود؛د، آن وقت تخییر میصالح نباشاگر ا .باشد تعیینی است

 عقلی است وهاي تخییري روش. یعنی باید اقدام به این اصالح بکند ؛ظاهر خطاب هم تعیینی بودن است است و

 شرعی نیست.

 و صلی اهللا علی محمد و آله الطاهرین
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