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 مرور بحث گذشته
 .کذب، که در مقام دفع ضرر بود گفته شد استثنایدر جلسات قبل، اولین 

 دومین استثنای حرمت کذب
 .انداند و به چند مورد دیگر اشاره کوچک کردهمرحوم شیخ (ره) همین دو استثنا را در مکاسب آورده

 کذب در مقام اصالح بین الناس
ها را اصالح کند. قبل از اینکه وارد افراد و گروهکه برای اصالح بین متخاصمین و کسانی که قهر هستند، دروغ بگوید و روابط این

 پردازیم. بحث اصالح بین الناس را در جلسات سال گذشته فقه تربیتی صحبت کردیم.ادله بشویم به اصل اصالح بین الناس می

 مقدمه
 کاربرد قرآنی دارد. ٤کنم. اصالح مقدمه مطالبی را عرض می عنوانبه

اِلَحاِت « :عمل صالح انجام .١  ١»َوَعِمُلوْا الصَّ

 اصالح در امور فردی که با تهذیب و تقوا منطبق است.. ٢

َما» نیز آمده است: امور اجتماعی که در کالم امام حسین (ع) در اصالح .٣ َالَح فِ  ِإنَّ ْطُلُب الصَّ
َ
ِة َجدِّ  یَخَرْجُت أ مَّ

ُ
د یأ  ٢»ُمَحمَّ

ها و دعوا و درگیری دارند. مراتبی نیز دارند، مثًال قهر هستند یا درگیری و نزاع باهم. اصالح ذات البین: این بین کسانی است که ٤
 ها وجود دارد.مقاتله

 این معنای چهارم، از چند نظر شمول دارد. است. مدنظردر این بحث، سه اصالح باال مدنظر نیست و اصالح چهارم 

 25بقره، آیه 1 

 329، ص 44بحار االنوار، ج 2 
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 اشخاص و افراد باشد. بین .١

ْصِلُحوایَوِإْن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِ « ها است.ها و طایفهو نزاع بین گروه درگیری .٢
َ
 ١»َن اْقَتَتُلوا َفأ

حتی در درجات فساد و مقابله نیز شمول دارد. ممکن است فساد بین طرفین در حد یک قهر متعارف و عادی باشد؛ یا در حد 
 مقاتله است.

 ایم، به عبارت زیر است.البین اشاره کردهای که برای اقامه اصالح ذات ادله

 ی قرآنیادله
ْصِلُحوْا َذاَت بِ «آیه اول سوره انفال . ١

َ
ُقوْا الّلَه َوأ  ٢»ْم کنِ یَفاتَّ

ْصِلُحوایَوِإْن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِ «. آیه نهم سوره حجرات ٢
َ
 ٣»َن اْقَتَتُلوا َفأ

َما «. آیه دهم سوره حجرات ٣ ْصِلُحوا بَ ِإنَّ
َ
َخَو یاْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفأ

َ
َه َلَعلَّ یکَن أ ُقوا اللَّ  ٤»ْم ُتْرَحُموَن کْم َواتَّ

 سوره حجرات، جنگ بین دو گروه در حد مقاتله است. ٩در آیه 

 گیرد.میگیرد، حتی زمانی که فساد در حد قهر و مقاتله است را سوره حجرات، هم مواردی فردی و اجتماعی را می ١٠در آیه 

ْصَلَح بَ «سوره بقره  ١٨٢. آیه ٤
َ
ْو ِإْثًما َفأ

َ
وٍص َجَنًفا أ ِح یَنُهْم َفَال ِإْثَم َعلَ یَفَمْن َخاَف ِمن مُّ این آیه داللت  ٥»ٌم یِه ِإنَّ الّلَه َغُفوٌر رَّ

 ندارد ولی از نکاتی است که قبًال ذکر کردیم.

 9حجرات، آیه 1 

 1انفال، آیه 2 

 9حجرات، آیه 3 

 10حجرات، آیه 4 

 182بقره، آیه 5 
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ٌة َخاَفْت «سوره نساء  ١٢٨. آیه ٥
َ
ْو ِإْعَراًضا َفَال ُجَنْاَح َعلَ َوِإِن اْمَرأ

َ
ن یِمن َبْعِلَها ُنُشوًزا أ

َ
ْلُح َخ یْصِلَحا بَ یِهَما أ ٌر یَنُهَما ُصْلًحا َوالصُّ

ُقوْا َفِإنَّ الّلَه  حَّ َوِإن ُتْحِسُنوْا َوَتتَّ نُفُس الشُّ
َ
ْحِضَرِت األ

ُ
 ت.این برای اصالح بین خانواده اس ١»ًرایاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخبِ کَوأ

ْو ِإْصَالٍح بَ یثِ ک یَر فِ یالَّ َخ «سوره نساء  ١١٤ آیه .٦
َ
ْو َمْعُروٍف أ

َ
َمَر ِبَصَدَقٍة أ

َ
ْجَواُهْم ِإالَّ َمْن أ ن نَّ اِس َوَمن یٍر مِّ  کْفَعْل َذلِ یَن النَّ

ْجًرا َعِظ یاْبَتَغاء َمْرَضاِت الّلِه َفَسْوَف ُنْؤتِ 
َ
در اینجا معنای چهارم اصالح است. این را عرض کردیم که اطالق دارد و هم  ٢»ًمایِه أ

 شود.فردی و اجتماعی و خانوادگی را شامل می

 «سوره بقره: ٢٢٤. آیه ٧
َ ُقوْا َوُتْصِلُحوْا بَ کَمانِ یَوَال َتْجَعُلوْا الّلَه ُعْرَضًة ألِّ وْا َوَتتَّ ن َتَبرُّ

َ
اِس َوالّلُه َسِم یْم أ  ٣»ٌم یَعلِ  ٌع یَن النَّ

ن «سوره نساء  ٨٥ آیه. ٨ ُه َنِص یکْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة یمَّ ْنَها َوَمن ین لَّ ُه یکَئًة یْشَفْع َشَفاَعًة َس یٌب مِّ ْنَها َو کن لَّ اَن الّلُه کْفٌل مِّ

قِ یلِّ َش ک یَعلَ   در اینجا اصالح نیامده است و کلمه شفیع وارد شده است. ٤»ًتایٍء مُّ

 برای اصالح به معنای چهارم اصالح است.این هشت آیه 

 تقسیم بندی آیات
 بعضی از آیات خاص دعواهای فردی یا خانوادگی و اجتماعی در حد برخوردهای مقاتله و جنگ است.

 گیرد.بعضی از آیات نیز عام است و تمام موارد باال را می

وجود ندارد  امریسوره نساء. در این نوع آیات، ٨٥مثل سوره کند و بعضی داللت بر استحباب دارد بعضی از آیات افاده وجوب می
 استحباب است. و

 128نساء، آیه 1 

 114سوره نساء، آیه 2 

 224بقره، آیه 3 

 85نساء، آیه 4 
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 ادله روایات
، بابی به نام باب اصالح بین ٧٦ئل کتاب صلح این روایات آمده است در باب اصالح بین الناس آمده است. در بحار جلد در وسا

 الناس، عنوانی است.باب اصالح بین  ٢١٠، صفحه ٢الناس وجود دارد. در کتاب کافی، جلد 

 گیرینتیجه
 گیریم:می نتیجهایم، این آیات و روایاتی است که برای اصالح بین الناس وارد شده است. طبق مطالبی که قبًال بحث کرده

ها سازش مطلق، استحباب مؤکد مطلق است. یعنی مستحب است که انسان بین انسان عنوانبهحکم مستفاد از مجموع آیات  .١
 فنیی کند، خاص است و یا نکتهای که وجوب را استفاده میکنند و دو ادلهبسیاری از ادله بیشتر از استحباب ذکر نمیبرقرار کند. 
 توان وجوب را استفاده کرد.دارد که نمی

 شود.واجب است، یعنی در جاهایی که این اختالف باعث قتل و فساد عظیمی میبعضی از جاها اصالح  در .٢

 بندیجمع
البته نتیجه گرفتیم ها محل استثنای کذب است. گیریم که اصالح بین افراد و گروهی بحث بود. از این مقدمه نتیجه میاین مقدمه

 این اصالح یک امر مستحب است و وجوب مطلق کلی ندارد.

 ابواب جدید فقه دو نوع مسئله دارد:ریزی پایه

 جدیدی به وجود آمده باشد. مسائل .١

ی زیادی احکام استحبابی و وجوبی وجود دارد که هنوز مطرح نشده از مسائل امروز، در همین روایات، مجموعه نظرقطع. با ٢
یکی از این  میان فردیًال فقه اجتماعی، روابط ها برگیریم. مثنکات خاصی را از آن وقت شایدبندی بکنیم، آناست. شاید اگر طبقه

متأسفانه رها شده است. اصالح یک ارزش اخالقی و فقهی بسیار مهم است. در  ابواب است. این باب باید کامًال مستقل باشد.
 بندی را آوردیم.ما در اواخر فقه تربیتی، به صورت خالصه این طبقه البته .فقه موضوعی، جایگاهی ندارد
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 به بحثورود 
گفتیم که استثنائاتی به کذب وارد شده است. دومین استثنا کذب در مقام اصالح  ٢٩گوییم که کذب حرام است. در امر مطلقًا می

 کنیم.گوییم و در ضمن روایات، آیات را بحث میباید ادله این را بررسی کنیم. ابتدا روایات را می بین الناس است.

 آن است که بحث خواهیم کرد. فواید) دارند که در مورد یک فرمایش نیز آقای خویی (ره

 دلیل اول
ضوابط بین مؤمنان اشاره  عنوانبهروایتی آمده است. خوشبختانه مرحوم حر عاملی  ١٤١در کتاب الحج، ابواب احکام العشرة، باب 

یرا این کتاب مستقل است.  حر عاملی و  کههمینکرده است. این کتاب العشرة در حج وارد شده است. این یک اشکال است. ز
 اند، جای خوشحالی است.علمای اخالق به این مسئله اهمیت داده

ُد ْبُن َعلِ « اِد یْبِن اْلُحَس  یُمَحمَّ بِ ِن ِبِإْسَناِدِه َعْن َحمَّ
َ
ٍد َعْن أ َنِس ْبِن ُمَحمَّ

َ
ٍد َعْن آَباِئِه فِ یِه َجِم یْبِن َعْمٍرو َو أ  یعًا َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

بِ یَوِص  َحبَّ الْ  یا َعلِ یع َقاَل:  یص ِلَعلِ  یِة النَّ
َ
َه أ ْدَق فِ  یِذَب فِ کِإنَّ اللَّ ْبَغَض الصِّ

َ
َالِح َو أ ْن َقاَل  یاْلَفَساِد ِإلَ  یالصَّ

َ
 یلِ ا َع یأ

ْصَالُح بَ  کَزْوَجَت  کاْلَحْرِب َو ِعَدتُ  یَدُة فِ کیِذُب اْلَم کِهنَّ الْ یْحُسُن فِ یَثَالٌث  اِس.یَو اْإلِ  ١»َن النَّ

 بررسی روایت از لحاظ سند
گویم و یک بار تا انس گوید تا حماد بن عمر میاین روایت اعتبار ندارد. حماد بن عمر و انس بن محمد، دو سند است. یک بار می

این دو از رواتی هستند که توثیقی در نجاشی و جای دیگر  کنند.ها از امام صادق (ع) نقل میاین یهردوکند. به محمد نقل می
روایت بیشتر ندارند. پدر انس نیز توثیق ندارد. بنابراین حماد  سهها، دو،این هردوییت نیز ندارند. شاید ندارند. از سویی کثرت روا

اما  شود.مؤید استفاده می عنوانبهبن عمر و انس بن محمد و پدرش توثیق ندارند. البته این مضمون در روایات معتبر آمده است. 
 مستقًال سند مخدوش است.

 252، ص 12وسائل الشیعه، ج 1 
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 لحاظ داللتبررسی روایت از 
 کنیم:در مورد داللت این روایت چند نکته را عرض می

 احب مفاد .١
َحبَّ الْ »ی اول آمده است:در جمله

َ
َالِح  یِذَب فِ کأ  این جمله سه احتمال وجود دارد:» احب«در کلمه  ».الصَّ

این امر در مقام توهم حظر است. چون کذب حرام است و در اینجا فرموده است که خوب است، یعنی حرمت را ندارد. » احب« .١
گوید این کار را بکنید به معنای اعالم پایان منع است. از جواز می کهیوقتنه اینکه رجحان داشته باشد. در اینجا رافع حرمت است. 

 شود.به معنای عام استفاده می

در مقام توهم حظر  هرچندکند، در اینجا که مستقیم دوست داشتن را اعالم می» احب«دوم این است که کاربرد واژه  احتمال .٢
کند که بیش از استحباب نیست. یعنی دوست داشتن ای را افاده میاز امر در مقام توهم حظر است. این یک باب اضافه فراتر است،

 رساند.رساند و وجوب را نمیرا می رجحان» احب« شود.ات و مستحبات را شامل میخداوند، اعم است. یعنی هم واجب

َحَبّ ال«است. » ابغض«را وجوب بگیریم. این وجوب به خاطر تقابل آن با » احب. «٣
َ
الِح َو  یِذَب فِ کِإَنّ الّله أ بَغَض  الَصّ

َ
أ

دَق فِ   تقابل اگر بگیریم و چون امر مهمی است باید بگوییم که الزام است. به قرینه اگر» الَفسادِ  یالِصّ

یرا تقابل بین این دو صحیح نیست. الزامی در این  اظهرتراین سه احتمالی است که در اینجا وجود دارد. ظاهرًا احتمال دوم، است. ز
 رساند.وجوب را مینیست که در تقابل یا در صالح، اصالح واجب است که بگوییم این دو قرینه، داللت 

 صالح و فساد مفاد .٢
َحَبّ ال»در جمله اول آمده است:

َ
دَق فِ  یِذَب فِ کأ بَغَض الِصّ

َ
الِح و أ  در مورد صالح و فساد دو احتمال وجود دارد:» الَفسادِ  یالَصّ

و فساد به معنای عام: یعنی کار خوب و کار بد. کذبی که در آن صالحی (خیری) وجود دارد و کذبی که در آن فساد  صالح .١
شود گروهی از گناه باز داشته بشوند. یا ممکن است صالح و فساد عمومی و فردی دیگری باشد. مثًال باعث می(بدی) وجود دارد. 

 شود.داند که شخص در گناه وارد میچه خبر است؟ اگر راست بگوید، می آنجاگوید می با یک راستی، وارد گناه بشود. مثًال کسی
 این مصداق، صدق در فساد است.
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به معنای خاص  و فساد. احتمال دوم این است که به خاطر مناسبات حکم و موضوع و ارتکازاتی که وجود دارد، منظور صالح ٢
 است.

َحَبّ ال«اگر جمله 
َ
دَق فِ  یِذَب فِ کأ بَغَض الِصّ

َ
الِح و أ ی آنچه در بود. ولی مجموعه اظهرهمین بود، احتمال اول،» الَفسادِ  یالَصّ

 اظهر و قدر متیقن همان احتمال دوم است. درنتیجهکند که این اطالق را بپذیرد. را مردد می انسانآید،روایات و ادامه روایت می

 تضاد بین اصالح و افساد .٣
وجود دارد. چون گاهی با دروغ اصالح و افساد  ایواسطهت که بین اصالح و افساد، تضاد وجود دارد و قطعًا نکته سوم این اس

 کند.نه اصالح و فساد می صدقکند. گاهی نیز این می

 ی یحسن. واژه٤
اْلَحْرِب َو  یَدُة فِ کیِذُب اْلَم کالْ ِهنَّ یْحُسُن فِ یَثَالٌث «فرماید: ای چهارم در ادامه روایت است. حضرت در ادامه دوباره مینکته
ْصَالُح بَ  کَزْوَجَت  کِعَدتُ  اِس یَو اْإلِ در ادامه یحسن وجود دارد که همان احب است. دوباره سه احتمال در یحسن مثل » َن النَّ

 آید که قطعًا احتمال دوم مد نظر است.احب می

 روایت اصالح بین الناس مقصود .٥
ْصَالُح بَ  َو «نکته پنجم این است که  اِس یاْإلِ  توان اصالح دیگری را معنا کرد.نمی درنتیجهدر روایت ذکر شد است.  »َن النَّ

 صالح و فساد شمولیت .٦
 های اجتماعی است. این اطالق و شمول را دارد.یا گروه اعضای خانوادهصالح و فساد اعم از اصالح میان افراد، 
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