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روایات نگاهی بر جایگاه وبایستگی صلح از منظر آیات و
پوهنمل دکتور امین الدین مظفری
خالصه
اح َدة ً » ( :1البقرة  )213 :صلح
اس أ ُ َّمةً َو ِ
یکی ازحقایق انکار ناپذیر این است که بحکم آیه کریمه « َكانَ النَّ ُ
و آرامش حالت اصلی جامعه بشری و نزاع ،کشمکش و اختالف حالت عارضی و استثنائی آن است ،ازین
رو دین مقدس اسالم به ویژه آیات و روایات ،قضیه صلح وآشتی را در سلک برنامه های طراز اول
خویش قرارداده و با درنظر داشت اینکه صلح وآرامش از جمله مسائل اساسی و ریشه داری است که با
روح و طبیعت اسالم عزیز رابطه و پیوند ناگسستنی دارد ،و اسالم عزیز نسبت به همه ادیان ،مکاتب
واندیشه ها به آن زیادتر ترکیز نموده و بشریت را در سطوح مختلف به سوی آن فرا خوانده و به إعمال و
ص ْل ُح َخیْر» ( :1النساء  )128 :تشویق و ترغیب نموده است ،خﺪاونﺪ
بهره برداری از آن تحت عنوان « َوال ُّ
تﺒارك و تعالی در قﺮآن مﺠﻴﺪ بـه دفعـات مـﺴلﻤانان را بـه اصـالح و ایجاد صلح بـﻴﻦ مـﺮدم امـﺮ فﺮمﻮده و
آنها را در اخﺘالفات بﻴﻦ خﻮدشان ،تﻮصﻴه و سﻔارش به مﺼالﺤه كﺮده و صلح را بﺮتﺮ و بهﺘﺮ معﺮفﻲ كﺮده
اسﺖ در واقﻊ خﺪاونﺪ مﺘعال هﻢ به اصالح و ایﺠاد سازش مﺴلﻤانان را امﺮ كﺮده اسﺖ و هﻢ ﻃﺮفﻴﻦ اخﺘالف
و مﻨازعه را به سازش و مـﺼالﺤه تﻮصـﻴه و سـﻔارش نﻤﻮده اسﺖ .پژوهش هذا که جهت توضیح وتشریح
همین حقیقت صورت گرفته است ،بیانگرآن است که از دید آیات و روایات ،قضیه صلح و آشتی یک قضیه
جامﻊ و همه شمول بوده ،از یکطرف وجیبه طرفین نزاع و اختالف است تا به نداء صلح و آشتی لبیک
گﻔته و قضایای مورد تنازع را اعم ازینکه مدنی باشند و یا جزائی از طریق همین شیوه معقول ،منطقی ،
کم هزینه  ،رافﻊ نزاع و قامﻊ ریشه ها خصومت وغیرزمان گیر حل و فصل نمایند ،و ازطرف
دیگربادرنظر داشت معیاریت مسئولیت اجتماعی ،وجیبه و تکلیف افراد بیرون از حیطه و دایره تنازع و
ص ِل ُحوا بَ ْینَ ُه َما » (:1الحجرات  )9 :و الهام گیری از دعای
اختالف است ،تا با امتثال از دساتیر الهی « فَأ َ ْ
ب اجْ عَ ْل َهذَا بَلَدًا ِآمنًا » ( :1البقرة  )126 :و پیروی ازسنت محمدی « صلح حدیبیه» وتأسی
ابراهیمی « َر ِ
ص َ
ضاءِ یُحْ د ُ
ضغَائِنَ » (/ 6 :9
ِث بَیْنَ ْالقَ ْو ِم ال َّ
ط ِل ُحوا فَإِ َّن فَ ْ
وم َحتَّى یَ ْ
ازآثار اصحاب کرام « ُردُّوا ْال ُخ ُ
ص َل ْالقَ َ
ص َ
 )66جهت رفﻊ نیازمندی های جامعه بشری به ویژه کشورهای که همیشه نزاع و اختالف از ایشان قربانی
میگیرد مانند کشورما ،بحیث افراد حقیقی و یا حکمی به عنوان مصلح ،حکم ،میانجی ،خیرخواه و
خیراندیش ،با استﻔاده وبهرگیری ازامکانات دست داشته دراصالح و ایجاد صلح میان طرفین نزاع اعم از:
افراد ،خانواده ها ،گروهای متجانس و غیرمتجانس ،پرداخته و در ایجاد و تشکل جامعه عاری از خشونت
و نزاع سهیم شوند.
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مقدمه
اصالح ،مﺼﺪر ثالثﻲ مﺰیﺪ در باب افعال از ریﺸه صلح اسﺖ و صلح به معﻨای نﻴـﻚ گﺮدیـﺪن،
آشﺘﻲ ،سازش ،آرامﺶ ،امﻨﻴﺖ ،آسﻮدگﻲ ،عﺪم تﺒاهﻲ و فﺴاد ،بﺮﻃﺮف شﺪن فﺴاد و تﺒـاهﻲ ،نﺒـﻮدن
اخﺘالف و بﻴﺰاري بﻴﻦ مﺮدم اسﺖ ،و اصـالح در معانﻲ احﺴان و نﻴﻜﻲ كﺮدن ،نﻴﻜﻮ كﺮدن ،آبادانﻲ،
بهﺒﻮدي ،بﺮﻃـﺮف كـﺮدن فـﺴاد و تﺒـاهﻲ ،سازش دادن ،ایﺠاد صلح كﺮدن و آشﺘﻲ دادن بهكار رفﺘه
اسﺖ 32 :23(.و 282 :2و)817 \2 :14
در عﺒارت "اصالح ذات الﺒﻴﻦ" واژه اصالح به معﻨاي سازش دادن  ،آشﺘﻲ دادن و بﺮﻃﺮف كﺮدن
فﺴاد و تﺒاهﻲ به كار بﺮده شﺪه اسﺖ .اصالح ذات الﺒﻴﻦ به معﻨاي نﻴﻜﻮ كﺮدن حالﺖ فاسﺪ و رابﻄه
گی روابﻂ ایﺠاد شﺪه بﻴﻦ آنها
بﺪی كه بﻴﻦ اشﺨاص یـا گﺮوه هـا پﺪیﺪ آمﺪه و بﺮﻃﺮف كﺮدن تیره ِ
اسﺖ )6\9 :18(.به تعﺒﻴﺮی ،اصالح اساس ارتﺒاﻃات ،تقﻮیﺖ و تﺤﻜﻴﻢ پﻴﻮنﺪها و از مﻴان بﺮدن
عﻮامﻞ و اسـﺒاب ت ﻔﺮقـه و نﻔاق اسﺖ» ()83\7 :24
در واقﻊ صلح در معارف اسـالمﻲ بـه معﻨـای زدودن اخـﺘالف و نـﺰاع بـﻴﻦ افﺮاد مﺮدم ،آشتی دادن
آنها و ایﺠاد صلح و سازش و دوستی بﻴﻦ آنها اسﺖ كه در آیـات و روایات مﺘعﺪدی به آن پﺮداخﺘه
وتأكﻴﺪ شـﺪه اسـﺖ  ،که اینک در ادامـه این تحقیق و پژوهش نخست ،تعـﺪادی از آیـات مﺮبﻮط به
صلح را مطالعه و بﺮرسی نموده و سﭙﺲ به بﺮرسی بﺮخی از روایـات از
~~8
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ص ِل ُحوا َذاتَ
َّللا َوأَ ْ
دسـﺘﻮر میدهﺪ ،چنانچه فرموده است « :فَاتَّقُوا َّ َ
َب ْی ِن ُك ْم»[ :1األنﻔال ]1 :یعنی از (مﺨالﻔﺖ دسﺘﻮر ) خﺪاونﺪ
بﭙﺮهﻴﺰیﺪ و اخﺘالفات بﻴﻦ خﻮد را اصـالح وآشتی دهﻴﺪ.
ایﻦ آیه در مﻮرد اخﺘالف و مﺸاجﺮه ای كه بﻴﻦ بعـضی از
مـﺴلﻤانان دربـاره نﺤـﻮه تقـﺴﻴﻢ غﻨایﻢ
جﻨگﻲ (پﺲ از جﻨﮓ بﺪر ) پﻴﺶ آمﺪه بﻮد  ،نا زل شـﺪه اسـﺖ.
در ابﺘـﺪا حﻜـﻢ مالﻜﻴـﺖ غﻨـا یﻢ جﻨگﻲ بﻴان شﺪه و غﻨا یﻢ جﻨگﻲ
آن خﺪاونﺪ متعال و پﻴامﺒﺮ صلﻲ ﷲ علﻴه وآلـه و سـلﻢ عﻨـﻮان
از ِ
شﺪه اسﺖ .در ادامه به مﺴلﻤانان دسﺘﻮر داده اسﺖ كه تقﻮای
الهی را پﻴﺸه نموده و بﻴﻦ خﻮد صلح و آشتی بﺮقﺮار كﻨﻨﺪ.
ناگﻔﺘه پﻴﺪا اسﺖ ،که برمبنای قواعد ومعیارهای علم تﻔسیر ،ایﻦ
دسﺘﻮر اگرچه موردش خاص است اماحکم آن كلی وعام اسﺖ و
اخﺘﺼاصی به اخﺘالفات در مﻮرد غﻨایﻢ جﻨگﻲ نﺪارد و در هﺮ
مﻮضﻮعی كه بﻴﻦ دو نﻔﺮ یا دو دسﺘه (یا بﻴﺸﺘﺮ) از مﺴلﻤانان
اخﺘالف و نﺰاع پﻴﺶ آیﺪ ،بﺮ مﺴلﻤانان اسﺖ كه بـﻴﻦ آنهـا صـلح
و دوسـﺘﻲ بﺮقـﺮار كﻨﻨـﺪ ،زیرا که بـﻴﻦ مﻔـﺴﺮان قاعده معﺮوفی
اسﺖ « العبرة بعموم اللﻔظ ال بخصوص السبب» ()82\1 :25
یعنی درآیات قرآنی عمومیت لﻔظ مداراعتباراست نه خصوصیت
سبب ومورد .بﻨا بﺮایﻦ ﻃﺒق دسﺘﻮر الهی هﺮ گاه بﻴﻦ دو یا چﻨﺪ
نﻔﺮ مـﺴلﻤان اخـﺘالف  ،نـﺰاع  ،مـﺸاجﺮه و خﺼﻮمتی پﻴﺶ آیﺪ،
ً
اوال بایـﺪ تقـﻮا پـﻴشه گﻴﺮنـﺪ كـه در ایـﻦ حالـﺖ تقـﻮا بـه معنای
ً
دوری از نـﺰاع و خﺼﻮمﺖ و تﻔﺮقه اسﺖ؛ ثانﻴا دیگﺮ مﺴلﻤانان
بایﺪ در رفﻊ اخﺘالفات آنها كﻮشـﺶ كـﺮ ده و بـﻴﻦ آنها اصالح
كﻨﻨﺪ. .در جای دیگﺮخﺪاونﺪ متعا ل در صﻮرتی كه كار دو گﺮوه
از مﺆمﻨان به نﺰاع و جﻨﮓ كﺸﻴﺪه شﻮد ،فﺮمان و دسﺘﻮر به
آشﺘﻲ دادن آن دو گﺮوه داده میﻔرمایدَ « :وإِ ْن َ
َان ِمنَ
طائِﻔَت ِ
ص ِل ُحوا َب ْینَ ُه َما» [ :1الحجرات  ]9 :یعنی هﺮ
ْال ُمؤْ ِمنِینَ ا ْقتَتَلُوا فَأ َ ْ
گاه دو گﺮوه از مﺆمﻨان با هـﻢ به نﺰاع و جﻨﮓ بﭙﺮدازنﺪ  ،آن دو
را با هﻢ آشﺘﻲ دهﻴﺪ و بﻴﻦ آن دو صلح بﺮقﺮار نﻤا یﻴﺪ .البته ایﻦ
حﻜﻢ تنها اخﺘﺼاص به كارزار و جﻨﮓ نﺪارد ،بلکه مﻮارد
غﻴﺮجﻨگﻲ را نﻴﺰ در بﺮ مﻲ گﻴﺮد و شامﻞ هﺮ نﻮع درگﻴﺮي،
مﻨازعه وحتی مقدمات آن مﻲ شﻮد .بﻨابﺮایﻦ در مﻮاقعﻲ كه
اخﺘالف هﻨﻮز مﻨﺠـﺮ بـه جﻨﮓ و درگﻴﺮي نﺸﺪه و در حﺪ
مﺸاجﺮه و بگﻮمگﻮ اسﺖ و در واقﻊ به سﻮي جﻨﮓ و نﺰاع
كﺸﻴﺪه مﻲ شﻮد ،بایﺪ بﻴﻦ ایﻦ دو گﺮوه اصالح نموده و صـلح و
آشـﺘﻲ بﺮقـﺮار كـﺮد.
شـأن نﺰول ایﻦ آیه مﺮبﻮط به مﺸاجﺮه لﻔﻈﻲ و درگﻴﺮي با
چﻮب و كﻔﺶ و دسﺖ بﻴﻦ دو دسـﺘه از مﺴلﻤانان بﻮده و به
مﺮحله جﻨﮓ و خﻮنﺮیﺰي نﺮسﻴﺪه بﻮده كه آی ه فﻮق نازل شـد.
( )237\26 :12بﺪیهﻲ اسﺖ اصالح و آشﺘﻲ دادن در صﻮرتﻲ
اسﺖ كه دو ﻃـﺮف نـﺰاع  ،تﻤایـﻞ بـه صـلح و آشﺘﻲ داشﺘه باشﻨﺪ
(داوطلبانه به صلح تن دهند) .اما اگﺮ یﻜﻲ از دو گﺮوه خﻮاهان
صلح و آشﺘﻲ نﺒاشﺪ و بﺮ گـﺮوه دیگـﺮي تﺠاوز كﻨﺪ ،در ایﻦ
صﻮرت چاره اي نﻴﺴﺖ جﺰ ایﻨﻜه جلﻮ ﻇلﻢ و تﺠاوز گﺮوه
مﺘﺠـاوز گﺮفﺘـه شﻮد و در ایﻨﺠا ا سﺖ كه قﺮآن كﺮیﻢ مﻲ
فﺮمایﺪ «:فَإِ ْن َبغ ْ
علَى ْاأل ُ ْخ َرى فَقَاتِلُوا الَّتِﻲ ت َ ْب ِغﻲ َحتَّى
َت ِإحْ َدا ُه َما َ
َّللاِ» [ :1الحجرات  ]9 :یعنی اگﺮ یﻜﻲ از آن دو
ت َ ِﻔﻲ َء إِلَى أَ ْم ِر َّ
گﺮوه به گﺮوه دیگﺮ تﺠاوز نﻤﻮد با گﺮوه مﺘﺠاوز نﺒﺮد نﻤایﻴﺪ تا
به فﺮمان الهﻲ بازگﺮدد.
در ایﻦ صﻮرت اگﺮ گﺮوه مﺘﺠاوز به فﺮمان الهﻲ بازگﺸﺖ و
تﺴلﻴﻢ حﻜﻢ خﺪا شﺪ و زمﻴﻨه صلح و آشتی ایﺠاد شﺪ ،باز بایﺪ بـﻴﻦ
آنها صـلح و آشـﺘﻲ بﺮقـﺮار كـﺮد ،ایـﻦ اصـالح و بﺮقﺮاري
صلح و آشﺘﻲ بایـﺪ روي مـﻮازیﻦ عـﺪل و انصاف باشـﺪ ؛ یعﻨـﻲ

پیامبربزرگوار اسالم ،اصحاب کرام ،تابعین و أئمه دین ،در
ایـﻦ مـﻮرد خواهیم پﺮداخت .
پیشینه تحقیق
درمورد سابقه و پیشینه تحقیق پیرامون این موضوع باید گﻔت
که از حیث محتوی ومﻔهوم در متون دینی به ویژه قرآنکریم و
احادیث پیامبربزرگوار اسالم و اقوال ائمه و پیشوایان مسلمین و
متون فقهی در مورد اصالح ،صلح و آشتی دساتیر و رهنمایی
های همه جانبه یی صورت گرفته ودرآموزه های دینی به
عنوان یک ارزش واال وبرازنده مطرح گردیده است و
دراصطالحات حقوق معاصر تحت عنوان عدالت ترمیمی بحیث
یک اصطالح کامال جدید ومعاصر نیز جدیدا ً عرض اندام کرده
وتالش ها براین است تاعالوه برقضایای مدنی ،برخی از
قضایای جنایی هم از همین طریق مورد رسیدگی قرار گیرند،
همچنان رسائل مستقل و مقاالتی هم درمورد نگاشته شده است
که به عنون « مشت نمونه خروار» برخی ازآن ها را درذیل به
معرفی میگیریم:
 :1فن االصالح بین الناس :رساله است که توسط دانشمند
معاصر ،فهد بن فریج بن عویض المعال الوابصﻲ البلوي ،یکی
از استادان عرب پیرامون چونگی اصالح بین مردم در31
صﻔحه به زبان عربی نگاشته شده است
صدور
 :2نشر الورود
والریاحین بإصالح ذات البیْن وسالمة ال ُّ
َّ
للمؤمنین :رساله کوچکی است که توسط ،خالد بابطین ،پیرامون
اهمیت و ارزش اصالح در 10صﻔحه به زبان عربی
تحریرگردیده.
 :3الصلح فﻲ الجنایات :رساله ای است دارای  24صﻔحه نوشته
د .أحمد بن سلیمان العرینﻲ ،القاضﻲ بالمحكمة الكبرى بالریاض،
به زبان عربی.
 :4حكم معاهدات الصلح والسالم مﻊ الیهود وموقف المسلم منها:
رساله ای است دارای  16صﻔحه که توسط د .عبد الرحمن عبد
الخالق به زبان عربی درمورد حکم صلح بین گروه های
غیرمتجانس نگاشته شده است.
 :5الصلح فی ضوء القرآن الکریم ،کتابی است دارای 115
صﻔحه  ،مؤلف آن د .طه عابدین طه ،میباشد پیرامون صلح در
پرتو قران به زبان عربی نگاشته شده است.
اما این همه کتب و رسائل طوریکه مشاهده نمودید ،به زبان
عربی نگاشته شده اند ،که بهره گیری از آن برهمگان
دشواراست ،البته رسائل و مقاالتی در مورد به زبان دری نیز
تحریر یافته است اما خیلی اندک و انگشت شمار بوده که در
دسترس همگان قرار گرفته نمیتواند ،ازینرونگارش مقاله ئی در
مورد ،آنهم به زبان دری خیلی ها ضروری و مﻔید خواهد بود.
 .1اصالح ذات الﺒﻴﻦ در آیات ﻗﺮآن ﻛﺮیﻢ.
خﺪاونﺪ تﺒارك و تعالی در قﺮآن مﺠﻴﺪ باربارمـﺴلﻤانان را بـه
اصـالح بـﻴﻦ مـﺮدم امـﺮ فﺮمﻮده و آنها را در اخﺘالفات بﻴﻦ خﻮد
تﻮصﻴه و سﻔارش به مﺼالﺤه كﺮده و صلح را بﺮتﺮ و بهﺘﺮ
معﺮفﻲ كﺮده اسﺖ .در واقﻊ خﺪاونﺪ مﺘعال هﻢ به اصالح و ایﺠاد
سازش ،مﺴلﻤانان را امﺮ كﺮده اسﺖ و هﻢ ﻃﺮفﻴﻦ اخﺘالف و
مﻨازعه را به سازش و مـﺼالﺤه تﻮصـﻴه و سـﻔارش نﻤﻮده
اسﺖ ،که اینک هریک را مورد پژوهش قرارمیدهیم.
اصالح و ایﺠاد سازش  :قﺮآن كﺮیﻢ در آیه نخست سﻮره انﻔال،
هﻤﺮاه دسﺘﻮر به تقﻮای الهی به صﺮاحﺖ بـه اصـالح ذات الﺒﻴﻦ
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الهـﻲ دارد .افﺰون بﺮ ایﻦ اصالح بﻴﻦ مﺮدم از مﺼادیق كار نﻴﻚ
 ،تقﻮا و در كﻨار امﺮ به معـﺮوف و صﺪقه قﺮار گﺮفﺘه اسﺖ.
 :2همچنان قﺮآن كﺮیﻢ تﺒﺪیﻞ و تغﻴﻴـﺮ وصـﻴﺖ را گﻨـاه معرفی
علَى الَّذِینَ
س ِمعَهُ فَإِنَّ َما إِثْ ُمهُ َ
نموده میﻔرماید «:فَ َم ْن بَ َّدلَهُ بَ ْع َد َما َ
ع ِلیم » [ :1البقرة ]181 :یعنی ،پس هر كه
س ِمیﻊ َ
َّللا َ
یُبَ ِدلُونَهُ ِإ َّن َّ َ
( اعم از شاهد و وصﻲ ) آن را بعد از شنیدن تغییر دهد  ،تنها
گناه آن بر كسانﻲ است كه آن ( وصیت ) را تغییر مﻲ دهند ( و
وصیت كننده در پیشگاه خدا پاداش خود را مﻲ گیرد ) .خدا
شنوا و دانا است ( و گﻔتار همگان را مﻲ شنود و نیات همگان
را مﻲ داند ) در ایـﻦ صﻮرت اگﺮ وصﻴﺖ كﻨﻨﺪه عﺪالﺖ را
رعایﺖ نکرده و بﺮخﻲ از بازمانﺪگان را بﺪون دلﻴﻞ بـﺮ دیگﺮان
بﺮتﺮي دهﺪ یا وصﻴﺖ به امﻮر خالف كﻨـﺪ و وصـﻴﺖ او مﻮجـﺐ
اخـﺘالف ،كﻴﻨـه و دشﻤﻨﻲ بﻴﻦ بازمانﺪگان شﻮد ،در ایﻦ حالﺖ
تغﻴﻴﺮ وصﻴﺖ در جهﺖ اصالح بﻴﻦ بازمانﺪگان (اعﻢ از كﺴانﻲ
كه بﺮاي آنها وصﻴﺖ شﺪه و ورثه وصﻴﺖ كﻨﻨﺪه ) جایﺰ اسـﺖ و
ایـﻦ تﺒـﺪیﻞ وصﻴﺖ ،گﻨاه مﺤﺴﻮب نﻤﻲ شﻮد
وص َجنَﻔاً
َاف ِم ْن ُم ٍ
چنانچه خداوندمتعال فرموده است «:فَ َم ْن خ َ
غﻔُور َر ِحیم» [ :1البقرة:
َّللا َ
أ َ ْو ِإثْ ًما فَأ َ ْ
صلَ َح َب ْینَ ُه ْم فَ َال ِإثْ َم َ
علَ ْی ِه ِإ َّن َّ َ
 ]182یعنی كسﻲ كه از انحراف وصیت كننده ( از جاده عدالت
) یا از گناه او ( به سبب ترك قانون شریعت ) بترسد ( و آن
انحراف و گناه و نزاعﻲ را كه بدین علت میان ورثه درگرفته
است  ،تبدیل و تغییر دهد ) و صلح و صﻔا را میان آنان ( كه
وصیت برایشان شده یا وارثان مرده هستند ) راه بیندازد ،
گناهﻲ بر او نیست ( و مشمول قانون تبدیل وصیت نمﻲ باشد ).
بﻲ گمان خدا آمرزنده و مهربان است ( و مغﻔرت خود را شامل
او مﻲ سازد و پاداش نیكوكاریش را مﻲ دهد)
ﺖ وصﻴﺖ كﻨﻨﺪه (كه گﻨاه بﺰرگﻲ
بﻨـابﺮایﻦ تغﻴﻴـﺮ و تﺒـﺪیﻞ وصـﻴ ِ
اسﺖ ) در راسﺘاي اصالح ذات الﺒﻴﻦ جا یﺰ مﻲ شﻮد و گﻨاه آن
بﺮداشﺘه مﻲ شﻮد .یعنﻲ :بر شخصﻲ كه با هدف خیر و اصالح،
در وصیت تغییر ایجاد مﻲ كند گناهﻲ نیست زیرا خدا آمرزنده
مهربان است بر كسﻲ كه با هدف خیر و اصالح ،دروصیت
تغییر به وجود مﻲ آورد.
دکتورزحیلی درمورد فرموده است «:ازاصل گناه بودن ایراد
تبدیل وتغیر دروصیت ،حالت اصالح وخیراندیشی به گونه
استثنایی بیرون شده است ،به این مﻔهوم که هرگاه وصیت کننده
درجریان وصیت ازجاده شرع وعدالت به گونه عمدی یا
غیرعمدی منحرف گردد وشخصی با درک این حقیقت ،بین
طرفین (موصی وموصی له ویا ورثه وموصی له ) با ایراد
تغیرمثبت دروصیت اصالح کند ،درین صورت شخص مصلح
مرتکب گناهی شمرده نشده ومأ جور میگردد» ()120\2 :12
 :3همچنان وفا به قﺴﻢ الزم و شﻜﺴﺘﻦ آن حﺮام ومﻮجﺐ مﺆاخﺬه
بﺮ آن اسﺖ ،ﷲ تعالی فرموده استَ :
َّللاُ بِاللَّ ْغ ِو فِﻲ
«ال ی َُؤ ِ
اخذُ ُك ُم َّ
ُ
ُ
سبَ ْ
غﻔور َح ِلیم»
َّللاُ َ
أ َ ْی َمانِ ُك ْم َولَ ِك ْن ی َُؤ ِ
ت قُلُوبُك ْم َو َّ
اخذُ ُك ْم بِ َما َك َ
[البقرة ]225 :یعنی ،خداوند شما را به خاطر سوگندهائﻲ كه
بدون توجه یاد مﻲ كنید ( و از روي عادت  ،نه از روي قصد و
نیت از دهان مﻲ پرد ) مؤاخذه نخواهد كرد ( و كﻔاره یا عقاب
بر آن مترتب نیست ) ولیكن شما را در برابر آنچه دلهایتان
كسب كرده است ( و از روي اراده و اختیار بوده است )
مؤاخذه مﻲ كند ( و كﻔاره یا عقاب بر آن مترتب است )  ،و
خداوند آمرزنده و بردبار است ( و گناهان را مﻲ بخشد و
لغزشها را نادیده مﻲ گیرد و در رساندن عقاب شتاب نمﻲ ورزد
) لﻜﻦ در جهﺖ اصالح ذات الﺒﻴﻦ شﻜﺴﺘﻦ قﺴﻢ روا و در مﻮاقعﻲ
ضةً
َّللا ُ
ع ْر َ
الزم مﻲ شﻮد .قـﺮآن كﺮیﻢ مﻲ فﺮمایﺪَ :
«و َال تَجْ َعلُوا َّ َ

اگـﺮ در ایـﻦ نـﺰاع و درگﻴﺮي هﺮگﻮنه حقﻲ از دو گﺮوه پایﻤال
یا خﻮنﻲ ریﺨﺘه شﺪه كه مﻨﺸأ درگﻴـﺮي و نـﺰاع شـﺪه باشﺪ ،بایﺪ
جﺒﺮان و اصالح شﻮد تا ا صالح عادالنه و از روي عﺪالﺖ
باشـﺪ238\26 :12(.و )351\18 :18چنانچه فرموده است«:
ص ِل ُحوا بَ ْینَ ُه َما بِ ْالعَ ْد ِل َوأَ ْق ِس ُ
فَإِ ْن فَا َء ْ
َّللا ی ُِحبُّ
ت فَأ َ ْ
طوا إِ َّن َّ َ
ْال ُم ْق ِس ِطینَ » [ :1الحجرات  ]9 :یعنی ،اگر بازگشت ،میان آنها به
انصاف و عدل سازش دهید.
قﺮآن كـﺮیﻢ در ادامـه به بیان حکمت و فلسﻔه انجام این وجیبه و
ص ِل ُحوا
مسئولیت پرداخته و مﻲ فﺮمایﺪ  « :إِنَّ َما ْال ُمؤْ ِمنُونَ إِ ْخ َوة فَأ َ ْ
َّللا لَ َعلَّ ُك ْم ت ُ ْر َح ُمونَ » [ :1الحجرات  ]10 :یعنی
َبیْنَ أَخ ََو ْی ُك ْم َواتَّقُوا َّ َ
مﺆمﻨان بﺮادر یﻜﺪیگﺮنﺪ ،پﺲ بﻴﻦ دو بـﺮادر خـﻮد صـلح وآشـﺘﻲ
بﺮقـﺮار كﻨﻴـﺪ.
قﺮآن كﺮیﻢ با ایﻦ حﻜﻢ كلﻲ ،فلﺴﻔه اصالح بﻴﻦ دو گـﺮوه
مﺘﺨاصـﻢ را بﻴـان مـﻲ كﻨـﺪ و مﻲ فﺮمایﺪ مﺆمﻨان هﻤه بﺮادر
یﻜﺪیگﺮنﺪ و در صﻮرتﻲ كه دو فﺮد یا دو دسﺘه از مﺆمﻨان بﺮ
سﺮ هﺮ چﻴﺰي (اگرچه کوچک باشد) با هﻢ اخﺘالف پﻴﺪا كﺮدنﺪ،
از یﻚ ﻃﺮف ایﻦ دو با هﻢ بﺮادر هﺴﺘﻨﺪ و از ﻃـﺮف دیگـﺮ ،شﻤا
هﻢ بﺮادر آنها هﺴﺘﻴﺪ .در جامعه اسالمﻲ بایﺪ هﻤه خﻮد را با هﻢ
بﺮادر بﺪانﻨﺪ ،چـه آنـانﻲ كه با هﻢ اخﺘالف دارنﺪ و چه دیگﺮان و
افﺮادي كه قادر به حﻞ اخﺘالفات آنان و ایﺠـاد صـلح و آشﺘﻲ بﻴﻦ
آنها هﺴﺘﻨﺪ .الﺒﺘه افﺮاد مﺼلح و آشـﺘﻲ دهﻨـﺪگان ،بایـﺪ از
جانﺒـﺪاري و عـﺪم رعایـﺖ عﺪالﺖ پﺮهﻴﺰ كﻨﻨﺪ و تقﻮاي الهﻲ را
پﻴﺸه كﻨﻨﺪ تا مﺸﻤﻮل رحﻤﺖ الهﻲ شﻮنﺪ .بﻨابﺮایﻦ اصالح عادالنه
و از روي عدالﺖ در منازعات و تﺠـاوزات اشـﺨاص جامعـه
علﻴـه یﻚ دیگﺮ ،ایﻦ اسﺖ كه حق سﺘﻢ دیﺪه (متضرروقربانی) بـه
او بـاز پـﺲ داده شﻮد و خﺴارتهاي وارد شﺪه بﺮ او جﺒﺮان شﻮد.
بﺮ ایﻦ اساس در فﺮایﻨـﺪ اصـالح ذات الﺒـﻴﻦ مﺘﺠاوز (مجرم) بایﺪ
خﺴارات وارد شﺪ ه بﺮ سﺘﻢ دیﺪه (متضرروقربانی) را تﺮمﻴﻢ و
جﺒﺮان كﻨﺪ .به ﻃﻮر كلﻲ هﺮ گﻮنه خﺴارتﻲ كه از تﺠاوز و
تعﺪي (ارتﻜاب جرم) ایﺠاد شﺪه اسﺖ بایﺪ جﺒـﺮان و تﺮمﻴﻢ شﻮد .
البته قضیه اصالح ذات الﺒﻴﻦ از چﻨان اهﻤﻴﺘﻲ در قﺮآن كﺮیﻢ
بﺮخﻮردار اسﺖ كه در چﻨﺪیﻦ مﻮرد باعﺚ تغﻴﻴﺮ حﻜﻢ بعﻀﻲ
اعﻤال شﺪه ویا به عﺒارت دیگر دلﻴـﻞ لﺰوم اصالح ذات الﺒﻴﻦ بﺮ
دلﻴﻞ حﺮمﺖ آن اعﻤال حﻜﻮمﺖ دارد و حﻜﻢ اصالح ذات الﺒـﻴﻦ
در آن مﻮارد بﺮ حﻜﻢ حﺮمﺖ آن اعﻤال پﻴﺸﻲ مﻲ گﻴﺮد و حﻜﻢ آن
عﻤﻞ تغﻴﻴﺮ مﻲ كﻨﺪ که برخی این موارد قرار ذیل اند
 :1قﺮآن كﺮیﻢ در مﻮرد نﺠﻮا و سﺨﻨان سرگﻮشی در حﻀﻮر
جﻤﻊ ،از یﻚ سﻮ نﺠﻮا را از ناحﻴه شﻴﻄان معﺮفﻲ مﻲ كﻨﺪ « ِإنَّ َما
ش ْی َ
النَّجْ َوى ِمنَ ال َّ
ان»[ :1المجادلة  ]10 :واز سـﻮي دیگـﺮ مـﻲ
ط ِ
یر ِم ْن نَجْ َوا ُه ْم» [النساء  ]114 :یعنی،
فﺮمایـﺪَ «:ال َخی َْر فِﻲ َكثِ ٍ
در بـﺴﻴاري از سﺨﻨان سرگﻮشﻲ خﻴﺮ و سﻮدي نﻴﺴﺖ .ودر عﻴﻦ
حال اگـﺮ نﺠـﻮا در كـار نﻴﻚ و تقﻮا باشﺪ ،نه تنها آن را ازین
حکم استثناء نموده بلکه ازآن تقدیرو ستایش کرده میﻔرماید «:إِ َّال
اس َو َم ْن یَ ْﻔ َع ْل َذلِكَ
ص َدقَ ٍة أَ ْو َم ْع ُروفٍ أَ ْو ِإ ْ
ح بَیْنَ النَّ ِ
َم ْن أ َ َم َر ِب َ
ص َال ٍ
َ
ت َّ ِ
ع ِظی ًما»[ :1النساء :
ضا ِ
ف نُؤْ تِی ِه أجْ ًرا َ
ا ْبتِغَا َء َم ْر َ
َّللا فَ َ
س ْو َ
]114یعنی ،مگر بﺮاي تﻮصﻴه به كﻤﻚ دیگﺮان (صﺪقه) یا انﺠـام
كـار نﻴﻚ یا اصالح بﻴﻦ مﺮدم باشﺪ و كﺴﻲ در جهﺖ خـﺸﻨﻮدي
خﺪ اونـﺪ تعـالﻲ چﻨـﻴﻦ كﻨـﺪ ،پـاداش بﺰرگﻲ نﺰد خﺪاونﺪ مﺘعال
خﻮاهﺪ داشﺖ.
بﻨا بﺮایﻦ در صﻮرتﻲ كـه نﺠـﻮا در جهﺖ اصالح ذات الﺒﻴﻦ
باشﺪ ،نه تﻨها مﻤﻨﻮع نﻴﺴﺖ بلﻜـه مﻤـﺪوح نﻴـﺰ اسـﺖ و پـاداش
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سﺘﻢ دیﺪه نﺒایﺪ تقاضاي مﺠازات سﺘﻤگﺮ را بﻜﻨﺪ و دسﺖ سﺘﻤگﺮ
در ﻇلﻢ و سﺘﻤﺶ باز مﻲ مانـﺪ و امﻨﻴـﺖ جامعـه در خﻄـﺮ قـﺮار
مﻲگﻴﺮد ،یاري ﻃلﺒﻴﺪن سﺘﻢ دیﺪه در جهﺖ مﺠازات سﺘﻤگﺮ را
روا شﻤﺮده و ایﺮاد و مﺠـازات را مﺘﻮجه كﺴانﻲ كه به مﺮدم
سﺘﻢ مﻲ كﻨﻨﺪ ،بﻴان كﺮده و مﺠازات سﺘﻤگﺮ و ﻇالﻢ را حق سﺘﻢ
ص َر بَ ْع َد ُ
ظ ْل ِم ِه فَأُولَئِكَ
دیـﺪه و مﻈلﻮم دانﺴﺘه میﻔرمایدَ « :ولَ َم ِن ا ْنت َ َ
علَى الَّذِینَ یَ ْ
َّ
ُ
اس َویَ ْبغونَ
سبِی ٍل،إِنَّ َما ال َّ
سبِی ُل َ
َما َ
علَ ْی ِه ْم ِم ْن َ
ظ ِل ُمونَ الن َ
ُ
ْ
َ
ْ
ع َذاب أ َ ِلیم» [ :1الشورى 41 :
ح
ال
ْر
ی
غ
َ
ب
ض
ر
األ
فِﻲ
ْ
ِ
ق أولَئِكَ لَ ُه ْم َ
َ
ِ
ِ
ِ
 ]42 ،یعنی ،بر كسانﻲ كه پس از ستمﻲ كه بر آنان رفته است
انتقام مﻲ گیرند (،و برابر تعدي و ظلمﻲ كه بدیشان شده است ،
خصم را سركوب مﻲ سازند ) عتاب و عقابﻲ نیست ،بلكه عتاب
و عقاب متوجه كسانﻲ است كه به مردم ستم مﻲ كنند و در
زمین به ناحق سركشﻲ مﻲ آغا زند .چنین كسانﻲ داراي عذاب
درد آور و درد ناكﻲ هستند .اما باز تﺸﻮیق به عﻔﻮ و بﺨـﺸﺶ
ع ْز ِم
صبَ َر َو َ
غﻔ ََر إِ َّن َذلِكَ لَ ِم ْن َ
كـﺮده و فﺮمﻮده اسﺖ َ «:ولَ َم ْن َ
ور» [ :1الشورى  ]43 :یعنی،هﺮ كﺲ كه شﻜﻴﺒایﻲ نﻤایﺪ و
ْاأل ُ ُم ِ
از انﺘقام و قﺼاص درگﺬرد ،ایﻦ از كارهاي مهﻢ و پﺮارزش و
مﻄلﻮب اسﺖ.
بها یﻦ تﺮتﻴﺐ اسالم ضﻤﻦ ایﻨﻜه ازیک طرف بﺮاي صـﻴانﺖ از
امﻨﻴـﺖ جامعـه و عـﺪم تﺠـﺮي جانﻴـان و مﺘﺠاوزان( ،مجرمین)
حق سﺘﻢ دیﺪه (متضرروقربانی) را در تقاضاي اِعﻤال مﺠازات
مجرم در بﺮابﺮ ﻇلﻢ و تعﺪي اي كه به او كﺮده اسـﺖ ،بـه
رسـﻤﻴﺖ مـﻲ شﻨاسـﺪ و مﺠـازات مجرم را مﺸﺮوع و آن را پﻴامﺪ
تعﺪي ،یعﻨﻲ ارتﻜاب جرم ،علﻴه اشﺨاص دانﺴﺘه اسﺖ .اما از
ﻃﺮف دیگـﺮ ،به ﻃﻮر مﻜﺮر ،متضرروقربانی را تﺸﻮیق و
تﻮصﻴه به گﺬشﺖ از مﺠازات مجرم كﺮده اسﺖ .بﻨابﺮایﻦ در
صﻮرتﻲ كه قربانی ومتضررتﻤایلﻲ به مﺬاكﺮه  ،بﺨﺸﺶ مجرم و
صلح با وي نﺪاشـﺘه باشﺪ ،اجﺒاري بﺮ او نﻴﺴﺖ و او ملﺰم به
بﺨﺸﺶ مجرم و صلح با وي نﻴﺴﺖ .در ایﻦ صـﻮرت راه بﺮاي
رسﻴﺪگﻲ به وسﻴله مﺮاجﻊ رسﻤﻲ و مﺤاكﻤه مجرم بـاز اسـﺖ ،
در واقـﻊ ترکیز آموزه های قرآنی براین است که شـﺮكﺖ در
فﺮایﻨﺪ اصالح و مﺼالﺤه اخﺘﻴاري و داوﻃلﺒانه اسﺖ ،نه
اجباری ،که این خود یکی ازشاخصه ها وعناصر عدالت
ترمیمی معاصر نیزمیباشد.
همچنان خﺪاونﺪ تﺒارك و تعالﻲ در مﺴائﻞ زناشﻮیﻲ مﻲ فﺮمایﺪ:
ش ً
ت ِم ْن بَ ْع ِل َها نُ ُ
ام َرأَة خَافَ ْ
علَ ْی ِه َما
« َوإِ ِن ْ
وزا أَ ْو إِع َْراضًا فَ َال ُجنَا َح َ
ْ
ْ
صل ُح َخیْر» [ :1النساء  ]128 :یعنی
أ َ ْن یُ ْ
صل ًحا َوال ُّ
ص ِل َحا بَ ْینَ ُه َما ُ
اگـﺮ زنـﻲ از ﻃغﻴان و سﺮكﺸﻲ یا اعﺮاض شﻮهﺮ خﻮد بﻴﻢ داشﺘه
باشﺪ ،مانعﻲ نﺪارد كه با هﻢ صلح كﻨﻨـﺪ (یعﻨﻲ زن یا مﺮد از
بﺮخﻲ حقﻮق زناشﻮیﻲ خﻮد بﺮ دیگﺮي چﺸﻢ پﻮشﻲ و گﺬشﺖ كﻨﺪ
تـا بـﻴﻦ آنها صلح و آرامﺶ و تﻮافق بﺮقﺮار شﻮد) و صلح و
آشﺘﻲ بهﺘـﺮ و بﺮتـﺮ اسـﺖ .ایـﻦ عﺒـارت قرآنی «الﺼلح خﻴﺮ »
اگﺮچه در مﻮرد اخﺘالفات زنا شﻮیﻲ ذكﺮ شﺪه اسﺖ ،اما بﺪیهﻲ
اسﺖ كه بﻴانگﺮ یـﻚ قانﻮن هﻤگانﻲ اسﺖ و روابﻂ بﻴﻦ مﺮدم در
هﻤه امﻮر مﺸﻤﻮل ایﻦ قاعﺪه مﻲشﻮد ،.چنانچه
درتﻔسیرانوارالقرآن آمده است «:اصالح بین مردم؛عام است در
همه مشاجراتﻲ كه میان آنان در خونها ،آبروها ،اموال و دیگر
دعواها و مرافعات روي مﻲ دهد».
وهمچنان آمده است که :این جمله كوتاه و پر معنى گرچه در
مورد اختالفات خانوادگى در آیه فوق ذكر شده ولى بدیهى است
یك قانون كلى و عمومى و همگانى را بیان میكند كه در همه جا
اصل نخستین ،صلح و صﻔا و دوستى و سازش است ،و نزاع و
كشمكش و جدایى بر خالف طبﻊ سلیم انسان و زندگى آرام بخش

ع ِلیم»
اس َو َّ
ِأل َ ْی َمانِ ُك ْم أ َ ْن تَبَ ُّروا َوتَتَّقُوا َوت ُ ْ
ص ِل ُحوا بَیْنَ النَّ ِ
س ِمیﻊ َ
َّللاُ َ
[ :1البقرة ]224 :یعنی ،خﺪاونﺪ را وسﻴله سﻮ گﻨﺪهاي خﻮد قـﺮار
نﺪهﻴـﺪ تـا از كـار نﻴـﻚ  ،تقـﻮا و اصالح مﻴان مﺮدم بازبﻤانﻴﺪ.
یعﻨﻲ سﻮگﻨﺪ به نام خﺪاونﺪ تﺒـارك و تعالﻲ را مانﻊ انﺠام كار نﻴﻚ
و تقﻮا و اصالح ذات الﺒﻴﻦ قﺮار نﺪهﻴﺪ .در ایـﻦ آیـه نﻴـﺰ اصـالح
ذات الﺒﻴﻦ در ردیﻒ كار نﻴﻚ و تقﻮا قﺮار گﺮفﺘه اسﺖ .
به ایﻦ تﺮتﻴﺐ اصالح ذات الﺒﻴﻦ و سازش دادن بـﻴﻦ مـﺮدم از
نﻈـﺮ قـﺮآن كـﺮیﻢ اهﻤﻴـﺖ بﺴﻴار دارد ،از بﺮنامه هاي مهﻢ اسالم
به شـﻤار مـﻲ رود و مـﺴلﻤانان بایـﺪ در جهـﺖ رفـﻊ مﻨازعه و
اخﺘالف بﺮادران دیﻨﻲ خﻮد تالش كﺮده و بﻴﻦ آنان آشﺘﻲ بﺮقﺮار
كﻨﻨﺪ .بﻨابﺮایﻦ در مﻮاردي كه شﺨﺼﻲ بـه شـﺨﺺ دیگـﺮي
تعـﺪي و تﺠـاوز مـﻲ كﻨـﺪ ؛ یعﻨـﻲ در اخﺘالفات كﻴﻔﺮي ،افﺮاد
جامعه اسالمﻲ موظف اند بﻴﻦ سﺘﻢ دیﺪه ،یعﻨﻲ متضرر
ومﺘﺠـاوز ،یعﻨـﻲ مجرم از ﻃﺮیق گﻔﺘگﻮ و مﺬاكﺮه صلح و آشﺘﻲ
بﺮقﺮار كﻨﻨﺪ .در ایﻨﺠا نقﺶ جامعه و اعﻀا آن در رفﻊ اخﺘالفات
كﻴﻔﺮي و ایﺠـاد صـلح و آشـﺘﻲ بـﻴﻦ متضرر ومجرم مـﺸﺨﺺ
مﻲ شﻮد ،درواقﻊ سﻴاسﺖ جﻨایﻲ اسالم جامعﻮی و مﺸاركتی
مﺤﺴﻮب مﻲشﻮد وجنبه ترمیمی آن به گونه واضح وروشن
تبارزنموده وبرجسته میگردد ،وپیش قدمی خویش را نسبت به
دیدگاه عدالت ترمیمی معاصر وامروزی به اثبات میرساند.
پذیرش مﺼالﺤه و سازش  :قﺮآن كﺮیﻢ ،عالوه بﺮ ایﻨﻜه دسﺘﻮر
به اصالح ذات الﺒﻴﻦ به عﻤﻮم مﺮدم مﻲ دهﺪ ،به خﻮد ﻃﺮفهاي
اخﺘالف و درگﻴﺮي نﻴﺰ تﻮصﻴه به تن دادن به صلح ،مﺼالﺤه
وآشﺘﻲ ،وپذیرش آن نموده وایشان را تشویق وترغیب می دارد
تاگزینه اصالحی را نسبت به گزینه انتقامی وکیﻔری برتری
وترجیح دهند .چنانچه ،قـﺮآن كـﺮیﻢ در تجاوزات و تعارضات
علﻴه تﻤامﻴﺖ جﺴﻤانﻲ اشﺨاص بعﺪ از بﻴـان حﻜـﻢ قـﺼاص در
ایـﻦ تعـﺪیات قـﻀﻴه آشﺘﻲ ،صلح و گﺬشﺖ از قﺼاص را از
ﻃﺮف صاحﺐ حق قﺼاص ،مﻄﺮح كـﺮده اسـﺖ ،خﺪاونﺪ تعالﻲ
اص فِﻲ ْالقَتْلَى
ص ُ
ب َ
مﻲ فﺮمایﺪ « :یَا أَیُّ َها الَّذِینَ آ َمنُوا ُكتِ َ
علَ ْی ُك ُم ْال ِق َ
ﻲ لَهُ ِم ْن أَ ِخی ِه
ْال ُح ُّر بِ ْال ُح ِر َو ْالعَ ْب ُد بِ ْالعَ ْب ِد َو ْاأل ُ ْنثَى بِ ْاأل ُ ْنثَى فَ َم ْن ُ
ع ِﻔ َ
ان َذلِكَ ت َْخ ِﻔیف ِم ْن َربِ ُك ْم
َ
ش ْﻲء فَاتِبَاع بِ ْال َم ْع ُر ِ
وف َوأ َ َداء إِلَ ْی ِه بِإِحْ َ
س ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ع َذاب أَ ِلیم» [ :1البقرة ]178 :
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یعنی ،اي افﺮادي كـه ایﻤـان آورده ایـﺪ حﻜـﻢ قـﺼاص در مﻮرد
كﺸﺘگان بﺮ شﻤا مقﺮر شﺪه اسﺖ ...،پﺲ در صﻮرتﻲ كه ولﻲ دم
با قاتـﻞ آشـﺘﻲ نﻤایـﺪ و قاتﻞ از جانﺐ بﺮادر خﻮد (یعﻨﻲ ولﻲ دم)
از قـﺼاص بﺨـﺸﻴﺪه شـﻮد ،ولـﻲ دم بایـﺪ در گـﺮفﺘﻦ خﻮنﺒها از
روش نﻴﻜﻮ و پﺴﻨﺪیﺪه پﻴﺮوي نﻤﻮده و حال قاتﻞ را در نﻈﺮ
بگﻴﺮد و قاتﻞ هﻢ خﻮنﺒها را با نﻴﻜـﻲ و خـﻮبﻲ و خﻮشـﻲ بـه ولـﻲ
دم بﭙـﺮدازد،ایـﻦ حﻜـﻢ ،تﺨﻔﻴـﻒ و رحﻤـﺖ از جانـﺐ پﺮوردگار
شﻤا اسﺖ.
ودر آیه دیگری نﻴﺰ پﺲ از بﻴان حﻜﻢ قﺼاص نﻔـﺲ و جﺮاحـات
ارة
خﺪاونﺪ تﺒارك و تعالﻲ مﻲ فﺮمایﺪ  « :فَ َم ْن تَ َ
صدَّقَ بِ ِه فَ ُه َو َكﻔَّ َ
َّللاُ فَأُولَئِكَ ُه ُم َّ
الظا ِل ُمونَ » [ :1المائدة :
لَهُ َو َم ْن لَ ْم یَحْ ُك ْم بِ َما أَ ْنزَ َل َّ
 ]45یعنی ،اگﺮ كﺴﻲ آن را بﺒﺨﺸﺪ (از قﺼاص صـﺮف نﻈـﺮ
نﻤایـﺪ) كﻔاره گﻨاهان او مﺤﺴﻮب مﻲ شﻮد .باز در هﻤـﻴﻦ
س ِیئَة ِمثْلُ َها
س ِیئ َ ٍة َ
خـﺼﻮص در آیـه دیگری آمـﺪه اسﺖَ « :و َجزَ ا ُء َ
َّ
علَى َّ ِ
َّللا إِنَّهُ َال ی ُِحبُّ الظا ِل ِمینَ » [:1
عﻔَا َوأ َ ْ
صلَ َح فَأَجْ ُرهُ َ
فَ َم ْن َ
الشورى  ]40 :یعنی ،كﻴﻔﺮ و جﺰاي بﺪي (مﻨﻈﻮر ﻇلﻢ و سﺘﻢ و
تعـﺪي بـﺮ كـﺴﻲ اسـﺖ ) مﺠـازاتﻲ هﻤانﻨـﺪ آن اسﺖ .و هﺮ كﺲ
بﺒﺨﺸﺪ و آشﺘﻲ ورزد پاداش و مﺰد او با خﺪاونﺪ تﺒارك و تعالﻲ
اسﺖ .در ادامه قﺮآن كﺮیﻢ بﺮاي دفﻊ ایﻦ تﺼﻮر كه با ایﻦ وصﻒ
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الضغائن » ( )303\8 :17یعنی پرونده خویشاوندان را دربین
خودآنها برگردانید تا صلح وآشتی نمایند ،زیراکه قضاوت
قاضی سبب ایجاد کینه وعداوت دردلها میشود.
ازفقهای احناف قاضی عالء الدین طرابلسی درکتاب خویش
[معین الحکام] وابن الشحنه در [لسان الحکام ]این فرمایش
فاروقی را برای قضاوت اصل قرارداده اند که بوسیله آن
بارضایت طرفین صورتی برای صلح آنان پدید آید ،و نیزچنین
هم نوشته اند که اگرچه این فرمان فاروقی متعلق به تنازعات
خویشاوندان است اماعلتی که برای آن درین فرمان مذکور است
که قضاوت دادگاه درقلوب کدورت می آورد این حکمت بین
خویشاوندان واجانب عام است زیرا که ازکدورت وعداوت باید
همه مسلمانان را نجات داد بنا براین برای قضات وحکام
مناسب است که قبل از استماع پرونده و دوسیه سعی کنند که به
نحوی با رضایت طرفین فی ما بین شان صلح برگزار شود»
()501 \3 :19
 :3صلح وسازش میان دوگروه متجانس
ﷲ جلت عظمته درمورد صلح وسا زش میان دوگروه متجانس
میﻔرماید َ «:وإِ ْن َ
ص ِل ُحوا بَ ْینَ ُه َما
َان ِمنَ ْال ُمؤْ ِمنِینَ ا ْقتَتَلُوا فَأ َ ْ
طائِﻔَت ِ
ُ
فَإِ ْن بَغ ْ
علَى ْاأل ْخ َرى فَقَاتِلُوا الَّتِﻲ ت َ ْب ِغﻲ َحتَّى ت َ ِﻔﻲ َء ِإلَى
َت ِإحْ َدا ُه َما َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
أ َ ْم ِر َّ ِ
َّللا ی ُِحبُّ
َّللا فإِن فا َءت فأ ْ
ص ِل ُحوا بَ ْینَ ُه َما بِالعَد ِل َوأق ِسطوا إِن َّ َ
ْال ُم ْق ِس ِطینَ » [الحجرات  ]9 :یعنی اگردوگروه ازاهل ایمان با
یكدیگر به ستیزوجنﮓ برخاستند  ،پس شما مومنان میان آنان
صلح وسازش برقراركنید....
دراین آیه نیزخداوند مهربان با استﻔاده از واژه دستوري
{فاصلحوا }اهمیت عمل مقدس صلح جویانه ،پیوند دهنده و
ترمیمی را متذكر شده است.
ْ
وهمچنان درآیه دیگری میﻔرماید « :إِنَّ َما ال ُمؤْ ِمنُونَ إِ ْخ َوة
َّللا لَ َعلَّ ُك ْم ت ُ ْر َح ُمونَ » [الحجرات :
فَأ َ ْ
ص ِل ُحوا َبیْنَ أَخ ََو ْی ُك ْم َواتَّقُوا َّ َ
 ]10یعنی مسلمانان باهم برادراند پس اصالح کنید درمیان دوتا
برادر خود واز خدا بترسید تا برشما رحم شود.
این ایه کریمه نیز شاهد براصل میانجیگری بوده که ازجمله
اصول عدالت ترمیمی وصلح میباشد.
 :4صلح وسازش میان دوگروه غیرمتجانس.
درمورد صلح وسازش وآشتی میان دوگروه غیرمتجانس خداوند
علَى َّ ِ
َّللا
جل جالله میﻔرمایدَ « :و ِإ ْن َجنَ ُحوا ِللس َّْل ِم فَاجْ نَحْ لَ َها َت ََو َّك ْل َ
إِنَّهُ َُوالس َِّمی ُﻊ ْالعَ ِلی ُم»[ :1األنﻔال ]61 :اگرمایل باشند به سوی
صلح پس توهم مایل باش به آن واعتماد کن برخدا یقینا او شنوا
و دانا است .درین ایه کریمه براصل داوطلبی وتن دادن به آشتی
وسازش باطیب خاطرطرفین وعدم نگرانی ازپیامد آن اشاره
شده است.
و درآیه دیگري خداي مهربان  ،انسان ها را برحذرمﻲ دارد
ازاینكه به خدا سوگند بخورند تا كارهاي نیك انجام نداده ،
پرهیزگارنبوده واصالح گر میان مردم نباشند چنانچه فرموده:
ص ِل ُحوا بَیْنَ
َّللا ُ
ضةً ِأل َ ْی َمانِ ُك ْم أ َ ْن تَبَ ُّروا َوتَتَّقُوا َوت ُ ْ
ع ْر َ
« َو َال تَجْ عَلُوا َّ َ
ع ِلیم [ :1البقرة»  ]224 :وقرارندهیدنام خدارا
اس َو َّ
النَّ ِ
س ِمیﻊ َ
َّللاُ َ
هدفی برای قسم خوردن خود که ازحسن سلوک وپرهیزگاری
واصالح بین مردم کناره گیرید وﷲ همه چیزرا می شنود ومی
داند .یعنی چنین سوگندهای بنام خدا یاد نکنید که ما این کارهای
نیک را انجام نمی دهیم )273\7 :19( .چنانچه طاوس وامام
صادق رضی ﷲ عنه درتﻔسیراین آیه فرموده اند {:مقصود این
آیه این است كه آنگاه كه براي ایجاد صلح وسازش میان دونﻔر

او است ،و لذا جز در موارد ضرورت و استثنایى نباید به آن
متوسل شد)1801 :24(.
پس میتوان گﻔت که بدون شک درمنازعات وکشمکش ها و
ارتکاب پدیده های منحوس جرمی اقشارآسیب پذیر ،یا افراد
میباشد و یا خانواده ها ویا گروهای متجانس {دارای یک
اعتقادوباور} و یاهم گروه های غیر متجانس{دارای اعتقاد
وباورمختلف}که درهرچهارمورد درآموزه های واالی قرآنی
سﻔارشاتی صورت گرفته است که اینک بادرنظرداشت موارد
آن درطی چهارعنوان در آیات ودستورات قرآنﻲ هریک ازین
موارد را به مطالعه وبررسی میگیریم.
 :1صلح ،سازش وآشتی بین افراد
ُ
َّ
َّللا
درمورد اصالح بین افراد ﷲ جل جالله میﻔرماید «:فَاتقوا َّ َ
ص ِل ُحوا َذاتَ بَ ْینِ ُك ْم» [ :1األنﻔال  ]1 :یعنی از خدابترسید
َوأ َ ْ
ودراصالح میان خود بكوشید وازخدا ورسول خدا پیروي كنید
اگرهستید ایمانداران.
استﻔاده از صیغه امر وقرارگرفتن این دستوردركنار دستورهایﻲ
چون دعوت به تقوا واطاعت از خدا ورسول ،بیانگر اهتمام
قرآن به پیاده شدن این برنامه {صلح وعدالت ترمیمی} درمیان
امت اسالمﻲ است.
 :2صلح ،سازش وآشتی خانواده
خداوندجل جالله درمورد صلح وسازش خانواده چنین مﻲ
ش ً
ت ِم ْن بَ ْع ِل َها نُ ُ
فرماید َ «:و ِإ ِن ا ْم َرأَة خَافَ ْ
وزا أ َ ْو ِإع َْراضًا فَ َال ُجنَا َح
ْ
ْ
صل ُح َخیْر » [ :1النساء :
علَ ْی ِه َما أَ ْن یُ ْ
صل ًحا َوال ُّ
ص ِل َحا بَ ْینَ ُه َما ُ
َ
 ]128یعنی واگرزنﻲ ازبدسلوكﻲ یا دوري گزینﻲ شوهرش بیم
داشت  ،باكﻲ نیست كه هردو به راه صلح وسازش درآیند كه
صلح وآشتﻲ بهتر ازنزاع وكشمكش است .دراین دستور
نیزپرورد گار متعال با سﻔارش به گزینش راه صلح وآشتﻲ  ،با
تأكید به برتري گزینه صلح وصﻔا {ضمن سه مرتبه تذکرازآن
درآیه مختصری }بردیگر گزینه ها  ،توجه بشریت را برانتخاب
این گزینه جلب كرده  ،آن را مایه خیر و بركت زندگﻲ انسان
ها مﻲ داند.
همچنین در همین موردمﻲ فرمایدَ «:و ِإ ْن ِخ ْﻔت ُ ْم ِشقَاقَ بَ ْینِ ِه َما
ق َّ
فَا ْبعَثُوا َح َك ًما ِم ْن أ َ ْه ِل ِه َو َح َك ًما ِم ْن أَ ْه ِل َها إِ ْن ی ُِری َدا إِ ْ
َّللاُ
ص َال ًحا ی َُوفِ ِ
یرا» [ :1النساء  ]35 :واگرترسیدید
ع ِلی ًما َخبِ ً
َّللا َكانَ َ
بَ ْینَ ُه َما إِ َّن َّ َ
خالف بین زوجین راپس مقررکنید حکمی ازکسان مرد و یک
حکم ازکسان زن اگربخواهند اصالح را ،موافق میکند خداوند
آنان راهرآینه خداهست دانا وباخبر .دراین آیه کریمه اشاره به
یک سلسله اساسات عدالت ترمیمی و یا صلح که عبارت اند از:
توافق طرفین ویاموافقت جانبین  ،حکمیت ومیانجی گری ،بی
طرفی تسهیل کننده گان وغیره صورت گرفته است.
تﻔسیرمعارف القرآن درادامه تﻔسیرآیه فوق چنین مینگارد«:
حضرات فقهای کرام فرموده اند :که برای اصالح
یکدیگر،تجویزفرستادن دوحکم ،تنها درتنازعات دوهمسرمحدود
نمی گردد ،بلکه میتوان درتنازعات دیگرهم ازآن کارگرفت و
باید گرفت به ویژه وقتی که متنازعین باهم خویشاوند باشند،
زیراکه بوسیله قضاوت دادگاهها ،تنازعات موقتا خاتمه می یابند
ولی آن قضاوت دردلها تخم عداوت وکدورت می کارد،ک ه
بعدا ً به صورت های بس بی نهایت ناگوارظاهرمی گردند،
بادرنظرداشت همین پیامد ناگوار،حضرت عمرفاروق رضی ﷲ
عنه برای قضات خودچنین فرمانی صادرکرده بود «:ردوا
القضاء بین ذواالرحام حتی یصطلحوا فان فصل القضاء یورث
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خﺼﻮمﺖ و اخﺘالف از چﻨان اهﻤﻴﺘﻲ بﺮخـﻮردار اسﺖ كه در
مﻮاقعﻲ بﺮتﺮ از نﻤاز و روزه مﻲشﻮد .
وهمچنان در معارف اسالمﻲ از اصالح ذات الﺒﻴﻦ به عﻨﻮان
بهترین صﺪقه ،یعﻨﻲ كﻤﻚ و یـاري بـه مـﺮدم و افـﺮاد نﻴازمﻨﺪ،
نﻴﺰ یاد شﺪه اسﺖ ،چنانچه پیامر صلی ﷲ علیه وسلم فرموده« :
ت ْال َبی ِْن» ( )135\1 :21یعنی
صالَ ُح َذا ِ
ص َدقَ ِة ِإ ْ
ض َل ال َّ
ِإ َّن أ َ ْف َ
بهترین صﺪقه اي كه خﺪاونﺪ دوسﺖ دارد،ایﺠاد صلح و آشﺘﻲ
بﻴﻦ مﺮدم اسـﺖ هﻨگامﻲ كه با هﻢ دشﻤﻦ مﻲ شﻮنﺪ و نﺰدیﻚ
كﺮدن آنها اسﺖ هﻨگامﻲ كه از هﻢ دور مـﻲ گﺮدنـﺪ.
مﺴلﻢ اسﺖ كه در سایه اصالح ورفﻊ خﺼﻮمﺘها و اخﺘالفها در
جامعه امﻨﻴﺖ بﺮقﺮار مﻲ شﻮد .وقﺘـﻲ بﻴﻦ قربانی جرم و مجرم،
صلح و آشﺘﻲ بﺮقﺮار مﻲ شﻮد ،مجرمخﻮد را فﺮدي مﻄﺮود
ورانده شده از جام عـه نﻤﻲ یابﺪ و احﺴاس هﻤﺒﺴﺘگﻲ با جامعه
اﻃﺮاف خﻮد مﻲ كﻨﺪ ،كه هﻤـﻴﻦ امـﺮ باعـﺚ پﻴـﺸگﻴﺮي از
ارتﻜاب مﺠﺪد جرمبه وسﻴله او مﻲ شﻮد.
متضرروقربانی جرم ،نﻴﺰ بـا تـﺼالح و آشـﺘﻲ بـا مجرم احـﺴاس
آرامﺶ پﻴﺪا مﻲ كﻨﺪ و خﻮد را بازنﺪه تلقﻲ نﻤﻲ كﻨﺪ و از رنج ،
درد و نگﺮانﻲ او كاسﺘه مـﻲ شـﻮد .عالوه براین  ،در سایه
اصالح ذات الﺒﻴن كه عادالنه و از روي عﺪالﺖ باشد ،خﺴارت
هاي وارد شﺪه بﺮ او جﺒﺮان مﻲ شﻮد و از نﻈﺮ روانﻲ و عاﻃﻔﻲ
هﻢ احﺴاس امﻨﻴﺖ و آرامﺶ خاﻃﺮ مﻲ كﻨﺪ .
به ایﻦ جهﺖ اسﺖ كه اسالم تا ایﻦ حﺪ به اصالح ذات الﺒﻴﻦ و
ایﺠاد صلح بﻴﻦ مـﺮدم و رفـﻊ كﺪورتها و دشﻤﻨﻴها اهﻤﻴ ﺖ مﻲ
دهﺪ و آن را در شﺮا یﻄﻲ بﺮتﺮ از نﻤـاز و روزه مـﻲ دانـﺪ و آن
را بﺮتﺮیﻦ و بهﺘﺮیﻦ صدقات معﺮفﻲ مﻲكﻨﺪ .
البته ناگﻔته نبایدگذاشت که بﺮاي اقﺪام به اصـالح بـﻴﻦ مـﺮدم
اﻃﻤﻴﻨـان از حـﺼﻮل نﺘﻴﺠـه الزم نﻴـﺴﺖ و صـﺮف تـالش و
كﻮشﺶ در جهﺖ رفﻊ خﺼﻮمﺖ  ،كﺪورت و اخﺘالف بﻴﻦ مﺮدم
فﻲ نﻔﺴه مﻤﺪوح بﻮده و به آن تﺮغﻴﺐ شﺪه و بﺮاي فﺮدي كه در
راه اصالح بﻴﻦ مﺮدم قﺪم بﺮدارد  ،پاداش و ثﻮاب فﺮاوان مقﺮر
شﺪه اسﺖ .از پﻴامﺒﺮ گﺮامﻲ اسالم صلﻲ ﷲ علﻴه واله و سلﻢ نقﻞ
شﺪه اسﺖ  « :كﺴﻲ كـه در راه آشـﺘﻲ دادن دو نﻔﺮ قﺪم بﺮدارد
فﺮشﺘگان خﺪاونﺪ تﺒارك و تعالﻲ تا زمانﻲ كه بﺮمﻲ گﺮدد ،بﺮ او
درود مـﻲ فﺮسـﺘﻨﺪ و پاداش عﺒادت شﺐ قﺪر به او اعﻄا مﻲ
شﻮد» ( )163\13 :3در تأكﻴﺪ ایﻦ مﻄلـﺐ در روایﺖ دیگﺮي
خﻮانﺪه مﻲ شﻮد « :از نهایﺖ سعادت فﺮد تالش و كﻮشﺶ وي
در اصـالح بـﻴﻦ مـﺮدم اسﺖ» ( )1622\2 :22بﻨابﺮایﻦ ،خﻮد
سعﻲ و تالش در جهﺖ اصالح ذات الﺒﻴﻦ مﻄلﻮب بـﻮده و به
خﻮدي خﻮد خﻮشﺒﺨﺘﻲ بلﻜه كﻤال خﻮشﺒﺨﺘﻲ فﺮد مﺤﺴﻮب
مﻲشﻮد .به ا یﻦ تﺮتﻴﺐ اسالم آحاد جامعه را دعﻮت و تﺸﻮیق به
اصالح ذات الﺒﻴﻦ مـﻲ كﻨـﺪ تـا افـﺮاد جامعه اسالمﻲ با رغﺒﺖ و
عالقه کامل در اصالح ذات الﺒﻴﻦ مﻴـان ﻃﺮفهـاي اخـﺘالف
بـﻮیﮋه در امـﻮر كﻴﻔﺮي مﺸاركﺖ كﻨﻨﺪ .از ایﻦ جهﺖ بﺮ حﻀﻮر
و مﺸاركﺖ اعﻀاي جامعه ،بﻮیﮋه جامعه مﺤلـﻲ كه تﺤﺖ تأثﻴﺮ
مﺴﺘقﻴﻢ ارتﻜاب جرم واقﻊ شﺪه اسﺖ ،به عﻨﻮان یﻜـﻲ از مجریان
فﺮایﻨـﺪ حـﻞ و فﺼﻞ اخﺘالف ناشﻲ از ارتﻜاب جرم تأكﻴﺪ مﻲ
كﻨﺪ ،تأكﻴﺪ بﺮ اصالح ذات الﺒﻴﻦ چﻨان اسﺖ كه ،به رغﻢ ایﻦ هﻤه
دسﺘﻮر به صﺪق  ،راسﺘ گﻮیﻲ و قﺮار داشﺘﻦ دروغگﻮیﻲ در
شﻤار گﻨاهان كﺒﻴـﺮه ،اگـﺮ در راه اصـالح ذات الﺒـﻴﻦ بـﺮاي
ایﺠـاد صـلح و دوسﺘﻲ بﻴﻦ ﻃﺮفﻴﻦ الزم باشﺪ سﺨﻦ دروغﻲ گﻔﺘه
ً
اصال ایﻦ سﺨﻦ
شﻮد ،مﺠاز اسﺖ و نه تﻨهـا گﻨـاه نﻴـﺴﺖ بلﻜـه
دروغ مﺤﺴﻮب نﻤﻲ شـﻮ د و داراي ارزش و پـاداش اصـالح
ذات الﺒـﻴﻦ اسـﺖ .در روایتی آمﺪه اسﺖ که پیامبرصلى ﷲ علیه

دعوت شدید  ،نگویید  :من سوگند خورده ام كه دراین گونه
امور دخالت نكنم}( )622\2 :15این آیه هرچه بیشتر جایگاه
اصالح و اصالح گري میان مردم رانشان مﻲ دهد
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َ
وهمچنان درآیه دیگری خداوند میﻔرماید کهَ « :ال َ ِ
ِ ٍ
اس
ص َدقَ ٍة أَ ْو َم ْع ُروفٍ أ َ ْو إِ ْ
ح بَیْنَ النَّ ِ
ِم ْن نَجْ َوا ُه ْم إِ َّال َم ْن أ َ َم َر بِ َ
ص َال ٍ
ت َّ ِ
ع ِظی ًما»
ضا ِ
ف نُؤْ ِتی ِه أَجْ ًرا َ
َو َم ْن َی ْﻔ َع ْل َذلِكَ ا ْب ِتغَا َء َم ْر َ
َّللا فَ َ
س ْو َ
[:1النساء  ]114 :یعنی نیست خیری دربیشترمشورت شان
مگرکسی که امر کند به کمک به دیگران یا کارنیک یا اصالح
بین مردم وهرکسی که این کار رابکند برای رضای خدا پس
میدهیم به او ثواب بزرگ.
تﻔسیر معارف القرآن درادامه تﻔسیر این آیه مینویسد که
«معروف همه کارهای نیک راگویند که صدقه واصالح بین
الناس نیز درآن داخل اند اما آنها راجداگانه به این خاطر ذکر
فرمود که نﻔﻊ این دوتا متعدی است وبه سبب آنها زندگی
اجتماعی مردم زینت می گیرد و نیز این دوکار شامل اهم ابواب
خدمت به خلق می باشد یکی جلب منﻔعت یعنی نﻔﻊ رسانی به
خلق ﷲ ،دوم دفﻊ مضرت یعنی نجات دادن مردم ازرنج ومشقت
است ،صدقه عنوان مهم نﻔﻊ رسانی است واصالح بین الناس
عنوان مهم نجات خلق ﷲ ازمضرت ونقصان)152\4 :19( ».
پس دریك كالم میتوان گﻔت که جایگاه ومنزلت عدالت
ترمیمی{صلح وآشتی} رادرقرآن عظیم الشأن و آموزه های دینی
را میتوان ازین دریافت نمود که واژه {صلح} باسائرمشتقات اش
در{ }25صیغه ووزن در{ }180آیه قرآنی ذکرشده واکثرکتب
فقه اسالمی درجریان تحلیل وتجزیه مسائل جزائی وجنایی ازآن
بحث نموده اند.
 .2اصالح ذات الﺒﻴﻦ در سنت پیامبر(ص).
البته درمورد عدالت ترمیمی ویاصلح وآشتی درسنت گرانمایه
پیامبرصلی ﷲ علیه وسلم واصحاب کرام رضی ﷲ عنهم،که
حاوی ودربرگیرنده،گﻔتار وکردار شان میباشد دستورات
وعملکرده های زیادی واردشده است که این مختصرگنجایش
تذکر ازهمه آنها رانداشته بنأ به عنوان (مشت نمونه خروار)
وبه اساس قاعده(ماالیدرک کله الیترک کله) به ذکر چندی
نمونه ای از آن درهردو بخش قولی وفعلی اکتﻔاء مینمایم.
بخش ﻗولی(گفتاری)
ض َل ِم ْن
پیامبرصلى ﷲ علیه وسلم فرمودند  « :أَالَ أ ُ ْخبِ ُر ُك ْم بِأ َ ْف َ
سو َل ﷲِ قَا َل
ص َدقَ ِة ؟ قَالُوا َ :بلَى َ ،یا َر ُ
صالَ ِة َوال َّ
الص َی ِام َوال َّ
َد َر َج ِة ِ
ْ
ْ
ْ
ُ
ت البَی ِْن ال َحا ِلقَة)780\4 :13( ».
سا ُد َذا ِ
صالَ ُح َذا ِ
 :إِ ْ
ت البَی ِْن َ ،وفَ َ
یعنی رسول خدا(ص) فرمودند :آیا شما را از كاري كه درجه
آن بهتر از درجه روزه و نماز و زكات است آگاه نگردانم ؟
یاران گﻔتند :چرا یارسول ﷲ! فرمودند :این كار اصالح ذات
البین است زیرا فساد ذات البین تراشنده است  ،نمﻲ گویم
تراشنده موي است؛ بلكه تراشنده دین است.
چه تعﺒﻴﺮي رساتﺮ و واضح تﺮ از ایﻨﻜه اصالح بﻴﻦ مﺮدم و
ایﺠاد صلح و دوسﺘﻲ بﻴﻦ آنان در رتﺒه روزه و نﻤاز وزکات
اسﺖ و در مـﻮاقعﻲ از نﻤـاز و روزه وزکات هـﻢ بـا ارزشـﺘﺮ
مـﻲ شـﻮ د.
اصـالح ذات الﺒﻴﻦ باعﺚ رفﻊ كﺸﻤﻜﺸها و دشﻤﻨﻲ ها و كﻴﻨه ها
اسﺖ .دشﻤﻨﻲ ،كﺸﻤﻜﺶ و كﻴﻨـه تـﻮزي در جامعه مﻮجﺐ
گﺴﺴﺘگﻲ و عـﺪم انـﺴﺠام جامعـه اسـﺖ .بـه هﻤـﻴﻦ علـﺖ از بـﻴﻦ
بـﺮدن كﻴﻨـه  ،خﺼﻮمﺖ و مﻨازعه  ،یعﻨﻲ اصالح بﻴﻦ ﻃﺮفهاي
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سبِی ِل َّ ِ
َّللا َواب ِْن
الر َقا ِ
َار ِمینَ َوفِﻲ َ
ب َو ْالغ ِ
َو ْال ُم َؤلَّﻔَ ِة قُلُوبُ ُه ْم َوفِﻲ ِ
ضةً ِمنَ َّ ِ
ع ِلیم َح ِكیم :1[ :التوبة  ]60 :یعنیجز
ال َّ
َّللا َو َّ
َّللاُ َ
س ِبی ِل فَ ِری َ
این نیست كه صدقات به فقیران و مساكینوكارگزاران
جمﻊآوري آن و مؤلﻔهالقلوب و در راه آزادي بردگان و
وامداران ودر راه خدا اختصاص دارد ،این فریضهاي از جانب
خداست» «و خدا دانا» است به مصلحت بندگانش و به آنچه كه
در توان آنهاست و بر ایشان دشوار نیست «حكیم است» در
تعیین فریضه زكات ،در چگونگﻲ توزیﻊ آن و در همه چیز.
که درین آیه کریمه دو مـﻮرد از مـﻮارد آن را هﺰیﻨـه بـﺮاي
پﺮداخـﺖ دین مدیون (غارمﻴﻦ) و در راه خﺪا (فﻲ سﺒﻴﻞ اﷲ)
بﺮشﻤﺮده اسﺖ .در صﻮرتﻲ كـه مدیون شﺨﺼا ً قادر به پﺮداخﺖ
دین اش نﺒاشﺪ ،دین او از زكات و بﻴﺖ الﻤال پﺮداخﺖ مﻲ
شﻮد،که مﻨﻈﻮر از دین هـﻢ عام اسﺖ حﺘﻲ ا گﺮ بﻮاسﻄه تلـﻒ
شـﺨﺺ دیگـﺮ و غﻴـﺮ آن باشـﺪ و اخﺘـﺼاص بـه
كـﺮدن مـال
ِ
خﺼﻮص دیﻦ و قﺮض نﺪارد بنا بﺮایﻦ در مﻮاردي كه در اثﺮ
ارتﻜاب جرم خﺴاراتﻲ به متضرر و قربانی جرم وارد شﺪه و
مجرم تﻮانایﻲ مالﻲ جﺒﺮان آن خﺴارات را نﺪارد و (در سایه
مﺬاكﺮات اصالحﻲ و تﺮمﻴﻤﻲ ) از عﻤﻞ خﻮد نـادم و پﺸﻴﻤان شﺪه
و تﻮبه كﺮده بیت الﻤال به كﻤﻚ او مﻲ آیﺪ تا بﺘﻮانـﺪ خـﺴارت هاي
ناشـﻲ از ارتﻜـاب جرمش را جﺒﺮان كﻨﺪ  ،بدون شک یﻜﻲ از
مﺼادیق دینداری (غارم) كه فقها مﺘﺬكﺮ شﺪه انﺪ ،كﺴﻲ اسـﺖ
كـه در راه اصـالح ذات الﺒـﻴﻦ و آشـﺘﻲ بـﻴﻦ مـﺴلﻤانان دین
دارمــﻲشــﻮد ،حﺘــﻲ اگــﺮ فــﺮد اصالحگﺮ بﺮاي رفﻊ اخﺘالف و
مﻨازعه بﻴﻦ دو ﻃﺮف اخـﺘالف ،خـﺴارات وارد شـﺪ ه ،بـه یﻜـﻲ
از ﻃﺮفﻴﻦ كه آن را ناشﻲ از عﻤﻞ ﻃﺮف مقابﻞ مﻲ دانﺪ ،اما وي
مﻨﻜﺮ نقـﺶ خـﻮد در آن اسـﺖ ،را شﺨﺼا ً از مال خﻮد بﭙﺮدازد؛
مﻲ تﻮان ایﻦ مالﻲ را كه پﺮداخﺖ كﺮده اسﺖ را از بﻴـﺖ الﻤـال
(از سهﻢ فﻲ سﺒﻴﻞ ﷲ زكات) به وي پﺮداخﺖ كﺮد ،بﻨابﺮایﻦ در
راه اصالح و آشﺘﻲ بﻴﻦ قربانی جرم و مجرم اگﺮ فﺮد اصالحگﺮ
مـالﻲ بـﺮاي پﻴﺸگﻴﺮي از اخﺘالف یا رفﻊ آن بﭙﺮدازد؛ یا اگ ﺮ
اصالحگﺮ در راه اصـالح بـﻴﻦ قربانی جرم ومجرم دین دار
شﻮد  ،ایﻦ پﺮداخﺖ و ایﻦ دیـﻦ از مﺤـﻞ زكـات و بﻴـﺖ الﻤـال
قابـﻞ جﺒﺮان و قابﻞ ادا اسﺖ و بﺮ حاكﻢ اسـالمﻲ اسـﺖ كـه آن را
بـه وي بﭙـﺮدازد .بـه ﻃـﻮركلﻲ اصالح ذات الﺒﻴﻦ از نﻤﻮنه هاي
بارز « فﻲ سﺒﻴﻞ اﷲ » (مﺬكﻮر در آیه  60سـﻮره تﻮبـه ) اسـﺖ
و لﺬا عﺪه اي از علﻤاي اسالم به هﺰیﻨه كـﺮ دن ابﺘـﺪایﻲ زكـات
بـﺮاي اصـالح ذات الﺒـﻴﻦ تـﺼﺮیح كﺮدهانﺪ.
بﺮ ایﻦ اساس در راه اصالح ذات الﺒﻴﻦ و ایﺠاد صلح و دوسﺘﻲ
بﻴﻦ متضرر و قربانی جرم و مجرم مﻲ تـﻮان از بﻮدجه عﻤﻮمﻲ
اسﺘﻔاده كﺮد و بﻴﻦ ایﻦ دو آ شﺘﻲ بﺮقﺮار كﺮد .بعالوه در
مﻮاردي كه مجرم شـﻨاخﺘه شﺪه نﻴﺴﺖ یا تﻮانا یﻲ جﺒﺮان خﺴار
تهاي وارده بﺮ قربانی را نﺪارد و بـه ﻃـﻮر كلـﻲ در مـﻮاردي
كـه امﻜان تﺮمﻴﻢ خﺴار تهاي وارد شﺪ ه از ﻃﺮیق دیگﺮي مﻴﺴﺮ
نﺒاشﺪ  ،تـﺮمﻴﻢ و جﺒـﺮان خـﺴار تهاي وارد شﺪه به قربانی با
پﺮداخﺖ از بﻮدجه عﻤﻮمﻲ بایﺪ صﻮرت گﻴﺮد و رضایﺖ قربانی
حاصﻞ شﻮد ،چنانچه حصکﻔی رحمة ﷲ علیه فرموده است(:وإذا
لم یكن للقاتل عاقلة كلقیط وحربﻲ أسلم فالدیة فﻲ بیت المال فﻲ
ظاهر الروایة وعلیه الﻔتوى) )645\6 :4(.یعنی هرگاه مرتکب
جریمه قتل ،عاقله (اقاربی که دیه آن را بپردازند) نداشت مانند
شخص لقیط و نومسلم ،پس دیت آن از بیت المال پرداخته شود.

اس فَقَا َل َخی ًْرا أَ ْو
ب َم ْن أ َ ْ
صلَ َح بَیْنَ النَّ ِ
ْس بِ ْالكَا ِذ ِ
وسلم فرمود « :لَی َ
نَ َمى َخی ًْرا )407\7 :10(».به این مﻔهوم كه اصالحگﺮ و آشﺘﻲ
دهﻨﺪه بین مردم دروغگﻮ نﻴﺴﺖ ،که جهت اصالح سخن خیری
را كه خالف واقﻊ اسﺖ بگوید ،به ا یﻦ تﺮتﻴﺐ اگﺮ فﺮد
اصالحگﺮ در جهـﺖ اصـالح ذات الﺒـﻴﻦ و بﺮقـﺮار كـﺮدن آشـﺘﻲ
بـﻴﻦ ﻃﺮفﻴﻦ اخﺘالف  ،سﺨﻨﻲ را كه خالف واقﻊ اسﺖ و اصالح
سـﺨﻦ دروغ مﺤﺴﻮب نﻤﻲ
مﺘﻮقـﻒ بـﺮ آن اسـﺖ  ،بگﻮیـﺪ ؛
ِ
شﻮد .به عﺒـارتﻲ در سـﺨﻨان اصـالحﻲ اگـﺮ سـﺨﻦ خـالف
واقعـﻲ كـه در پﻴﺸﺒﺮد اصالح مﺆثﺮ اسﺖ هﻢ گﻔﺘه شﻮد  ،ایﻦ
سﺨﻦ دروغ شـﻤﺮده نﻤـﻲ شـﻮد و احﻜـام سـﺨﻦ دروغ را نﺪارد.
در روایﺘﻲ دیگﺮ آمﺪه اسﺖ « :سﺨﻦ بﺮ سه قﺴﻢ اسﺖ  :راسـﺖ
و دروغ و ایﺠـاد صلح بﻴﻦ مﺮدم .سﺆال شﺪ  :فﺪاي شﻤا شﻮم
اصالح بﻴﻦ مﺮدم چﻴـﺴﺖ؟ فﺮمﻮدنـ ﺪ :از شﺨـﺼﻲ درباره فﺮد
دیگﺮي سﺨﻨﻲ مﻲ شﻨﻮي كه اگﺮ به گﻮش او بﺮسﺪ ،ناراحﺖ مﻲ
شﻮد .اما وقﺘـﻲ تـﻮ آن فﺮد را مﻲ بﻴﻨﻲ ،بﺮ خالف آنﭽه در مﻮرد
او شﻨﻴﺪه اي بـه او مـﻲ گـﻮیﻲ از فـالن شـﺨﺺ در مﻮرد تﻮ
شﻨﻴﺪم كه خﻮبﻲ تﻮ را ایﻦ چﻨان و آن چﻨان مﻲگﻔﺖ»(\7 :22
)1623
بﺮ ایﻦ اساس  ،سﺨﻨان اصالحﻲ در صﻮرتﻲ كه مﻄـابق واقـﻊ
و راسـﺖ نﺒاشـﺪ  ،دروغ هـﻢ نﻴﺴﺖ و قﺴﻢ سﻮمﻲ اسﺖ كه هﻤان
ایﺠاد صلح و دوسﺘﻲ بﻴﻦ مـﺮدم اسـﺖ .در ایـﻦ مﺜـال در واقﻊ
فﺮد مﺼلح با ایﻦ گﻔﺘار خﻮد از ایﺠاد دشﻤﻨﻲ جﺪیﺪ بﻴﻦ ایﻦ دو
نﻔﺮ پﻴﺸگﻴﺮي مﻲ كﻨـﺪ .در هﻤﻴﻦ زمﻴﻨه از پﻴامﺒﺮ گﺮامﻲ اسالم
صلﻲ اﷲ علﻴه و آله و سـلﻢ در وصـﻴﺖ بـه حـﻀﺮت علـﻲ کرم
ﷲ وجهه روایﺖ شﺪه اسﺖ كه فﺮمﻮدنﺪ « :خﺪاونﺪ تﺒارك و
تعالﻲ دروغ مﺼلﺤﺖ آمﻴـﺰ در راه آشﺘﻲ بﻴﻦ مﺮدم را دوسﺖ
دارد و راسﺖ مﻔﺴﺪه انگﻴﺰ در جهـﺖ اخـﺘالف و دشـﻤﻨﻲ و
جـﺪایﻲ مﺮدم را دشﻤﻦ مﻲدارد» ( )255 :6هﻤه ایﻨها تأك ﻴﺪي
اسﺖ بﺮ اهﻤﻴﺖ اصالح ذات الﺒﻴﻦ و ایﺠاد صلح و سـازش بـﻴﻦ
مـﺮدم كـه تأكﻴﺪ بﺮ نقﺶ مهﻢ جامعه و اعﻀاي جامعه ،به عﻨﻮان
جامعه مﺪنﻲ نه به عﻨﻮان نﻤایﻨـﺪه دولـﺖ و مﺮاجﻊ رسﻤﻲ در
فﺮایﻨﺪ حﻞ و فﺼﻞ اخﺘالفهاي بﻴﻦ مﺮدم اسﺖ كه در ایـﻦ مﻴـان
اخﺘالفهـاي كﻴﻔﺮي اهﻤﻴﺖ بﻴﺸﺘﺮ و بﺴﺰایﻲ د ارنﺪ و در راسﺘاي
حﻞ و فﺼﻞ مﺴائﻞ ناشﻲ از ارتﻜاب جرم و اصالح بﻴﻦ متضرر
ومجرم  ،اگﺮ فﺮد اصالحگﺮ به عﻨـﻮان یﻜـﻲ از انجام دهندگا
فﺮایﻨـﺪ اصـالح ناگﺰیﺮ شﻮد  ،اﻇهارات خالف واقﻊ مانﻨﺪ آنﭽه
را در روایﺖ آمﺪه بﻴان كﻨﺪ ،نه تﻨها مﺠـاز اسـﺖ بلﻜه عﻤﻞ
پﺴﻨﺪیﺪهاي نﻴﺰ انﺠام مﻲدهﺪ .
اصالح ذات الﺒﻴﻦ داراي چﻨان اهﻤﻴﺘﻲ اسﺖ كه بﺮاي ایﺠاد صلح
و دوسﺘﻲ و انﺠام اصـالح از بﻴﺖالﻤال مﺴلﻤﻴﻦ در ایـﻦ راه بایـﺪ
هﺰیﻨـه كـﺮ د( .بﻴـﺖ الﻤـال مﺴلﻤﻴﻦ بﻮدجه اي اسﺖ كه از آن در
جهﺖ مﺼالح مﺴلﻤانان هﺰیﻨـه مـﻲ شـﻮ د) و بﺮﻃﺮف كﺮدن
مﻨازعات و حﻞ اخﺘالفات بﻴﻦ مﺴلﻤانان به ﻮیﮋه در دمـاء ،از
مهﻤﺘﺮیﻦ ایﻦ مﺼالح اسﺖ  ،به ﻃﻮري كه از بﻴﺖ الﻤال تعﺒﻴﺮ به
ِ
مﺼالح مﺴلﻤﻴﻦ شﺪه اسﺖ.
یﻜﻲ از مﻨابﻊ تأمﻴﻦ بﻴﺖ الﻤال مﺴلﻤﻴﻦ زكات اسﺖ ك ه خﺪاونﺪ
تﺒارك و تعالﻲ ،پﻴامﺒﺮ گﺮامﻲ اسـالم صـلﻲ اﷲ علﻴـه وآلـه
وسـلﻢ ،را به گـﺮفﺘﻦ زكـات از مﺴلﻤانان امﺮ فﺮمﻮده اسﺖُ «:خ ْذ
ص َدقَةً ت ُ َ
ط ِه ُر ُه ْم َوتُزَ ِكی ِه ْم بِ َها » [ :1التوبة .]103 :
ِم ْن أ َ ْم َوا ِل ِه ْم َ
یعنی از اموال آنان صدقهاي بگیر ،تا آنها را با آن» زكات ،یا
صدقهاي كه از آنان مﻲگیري «پاك و پاكیزه سازي»
وهمچنان قـﺮآن كـﺮیﻢ چگـﻮنگﻲ هﺰیﻨـه كﺮدن زكات را بﻴان
علَ ْی َها
ین َو ْالعَ ِ
ص َدقَاتُ ِل ْلﻔُقَ َر ِ
فﺮمـﻮده «:إِنَّ َما ال َّ
املِینَ َ
اء َو ْال َم َ
سا ِك ِ
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بین دونﻔر اصالح کند خداوند(ج) آنرا ازآتش دوزخ نجات
میدهد.
 :6قال ابن بابویه « :إن ﷲ أحب الكذب فﻲ اإلصالح وأبغض
الصدق فﻲ اإلفساد » )28\1 :27یعنی خداوند(ج) دروغی راکه
به منظور اصالح باشد دوست داشته و راستی راکه به منظور
افساد باشد زشت می پندارد.
 :7محمد بن كعب القرظﻲ رحمئ اللﻊ علیه فرموده «:من أصلح
بین قوم فهو كالمجاهد فﻲ سبیل ﷲ» شخصی که بین مردم صلح
کرد مانند مجاهد در را خداوند است.
بخش فعلی(کرداری وعملی)
درین موردباید گﻔت که درهرموردی که پیامبر(ص) درفرایند
های اصالحی به گونه عملی اشتراک ورزیده اند ،جمعی
ازاصحاب ویارانش نیز در آن اشتراک داشته اند ،چنانچه
درصلح حدیبیه درحدود ( )1500تن از اصحاب پیامبر(ص)
شرکت داشتند ،ودربسا موارد سﻔیران صلح پیامبر(ص)
اصحاب کرام بوده اند.
 .4صلح وسازش درمتون فقهی.
متون فقه اسالمی نیز به موضوع عدالت ترمیمی تحت عناوین
مختلف مانند :صلح ،عﻔو ،توبه ،دیت ،جبران خساره ،تشدد
وسخت گیری دراثبات جرایم و ...پرداخته است که درین قسمت
از کاوش برخی از آن ها رابه گونه ذیل طورنمونه به بررسی
ومطالعه میگیریم.
دراکثر کتب فقهی مذاهب مختلف تحت عنوان (کتاب الصلح،
باب الصلح ویا فصل الصلح) از صلح به عنوان یکی از جلوه
های عدالت اصالحی ویا عدالت ترمیمی بحث صورت گرفته،
تعریف ،ارکان ،شرایط ،دالیل مشروعیت،گ ونه های اعمال،
پیامدها و حکمت و فلسﻔه آن مورد مداقه و کاوش قرارگرفته
است ،چنانچه ازفقهای احناف ابوبکر زبیدی(رح) فرموده است:
صلح مشتق وگرفته شده از مصالحه بوده به معنی مسالمت پس
ازمخالﻔت میباشد ،ودراصطالح عبارت است ازتوافق طرفین
نزاع برقطﻊ خصومت ودشمنی مبتنی بررضایت آنها ،وبا استناد
ازآیات قرآنی احادیث نبوی و اجماع امت مشروعیت آن را
تثبیت نموده است)232\3 :11( .
وازجمله فقهای معاصردکتور وهبة الزحیلی فرمود است:
(والصلح مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع :أما الكتاب :فقوله
تعالى{ :والصلح خیر} [ :1النساء.]128:
وأما السنة :فهو ما روي عن النبﻲ صلى ﷲ علیه وسلم مرفوعاً،
وموقوفا ً على عمر ،وهو « :الصلح جائز بین المسلمین إال صلحا ً
أحل حراما ً أو حرم حالالً» رواه ابن حبان وصححه.
وأما اإلجماع :فقد أجمﻊ العلماء على مشروعیة الصلح ،لكونه من
أكثر العقود فائدة ،لما فیه من قطﻊ النزاع والشقاق .وال یقﻊ
الصلح فﻲ الغالب إال من رتبة لما هو دونها ،على سبیل المداراة
للوصول إلى بعض الحق ).یعنی صلح برمبنای آیات قرآنی
،سنت نبوی واجماع امت مشروع وجایز است ،زیرا خداوند
(ج) صلح را بهتر خوانده فرموده است (والصلح خیر) و رسول
ﷲ (ص) فرموده است  :صلح درهمه موارد مشروع وجایز
است ،مگردرموردی که حالل راحرام وحرام را حالل گرداند،
وعلماء نیز برجواز ومشروعیت صلح اجماع کرده اند ،زیرا که
عقد صلح ازعقود با ارزشی است که ذریعه آن منازعات و
اختالفات خاتمه و پایان می یابد ،و درآن نوعی مدارا صورت
میگیرد.

بخش فعلی(کرداری وعملی)
قابل ذکراینکه اصالح ذات البین که نوعی رویکروروش
ترمیمی است به حدی دراسالم ارزش دارد ،که برعالوه
ازارشادات قولی ،پیامبربزرگواراسالم صلی ﷲ علیه وسلم،
ازجمله مجریان و انجام دهنده گان آن به حیث مصلح و میانجی
نیز بوده و عمالً در نشست های اصالحی اشتراک ورزیده
واصالح وسازش نموده است  ،چنانچه سهل بن سعد (رض)
ش ْﻲء
ع ْوفٍ َكانَ بَ ْینَ ُه ْم َ
فرموده « :أ َ َّن أُنَا ً
ع ْم ِرو ب ِْن َ
سا ِم ْن بَنِﻲ َ
ص َحابِ ِه
َاس ِم ْن أَ ْ
ﻲ صلى ﷲ علیه وسلم فِﻲ أُن ٍ
فَخ ََر َج إِ ِل ْی ِه ُم النَّبِ ُّ
ص ِل ُح بَ ْینَ ُه ْم )239\3 :8(».به این مﻔهوم که مردمی از قبیله بنی
یُ ْ
عمرو بن عوف نزاع واختالفی داشتن پیامبر  ،باجمعی از
اصحاب رفت تا بین ایشان صلح نماید.
ْ
َّ
ارةِ
وهمچنان فرموده«:أ َ َّن أ َ ْه َل قُبَاءٍ ا ْقتَتَلُوا َحتى ت ََرا َم ْوا بِال ِح َج َ
ص ِل ُح
سو ُل ﷲِ صلى ﷲ علیه وسلم بِ َذلِكَ فَقَا َل ا ْذ َهبُوا بِنَا نُ ْ
فَأ ُ ْخبِ َر َر ُ
َب ْینَ ُه ْم»( )240\3 :8یعنی مردم قباء بین هم جنﮓ ونزاع نموده،
بر یگدیگر سنﮓ پرتاب نمودند ،ازموضوع به پیامبر(ص)
اطالع داده شد ،فرمود ،ماراببرید ،تامیان ایشان صلح نمایم.
وهمچنان نموده بارز دیگری کرداری پیامبر بزرگوار اسالم
صلح حدیبیه میباشد.
 .3صلح وسازش درآثار اصحاب وائمه.
همانطوریکه سنت گرانمایه پیامبربزرگوار اسالم در هردوبخش
گﻔتاری وکرداری درمورد صلح دستورات وپیام های داشت،
آثارگﻔتاری وکرداری اصحاب کرام واقوال ائمه نیز درین راستا
ارشاداتی دارند که به گونه ذیل به بررسی گرفته می شود.
بخش ﻗولی(گفتاری)
ْ
َّ
ُ
وم َحتى
:1حضرت ُ
«ردُّوا الخ ُ
ض) فرموده است ُ :
ع َم ُر َر ِ
ص َ
ْ
ص َ
اء یُحْ د ُ
َ
َ
َّ
ضغَائِنَ :9( ».
ق
ال
ل
ص
ف
ن
ِث بَیْنَ ْالقَ ْو ِم ال َّ
َ
ض ِ
ْ
یَ ْ
َ
ط ِل ُحوا فَإِ
 )66\6یعنی خصم ها رابه صلح وآشتی فراخوانید زیراکه
فیصله های قضایی دربین مردم دشمنی رابارمی آورد.
 :2حضرت انس (رض) فرموده است «:من أصلح بین اثنین
أعطـاه ﷲ بكل كلمة عتق رقبة » ( )74\1 :26یعنی هرکه بین
دوشخص اصالح کند دربدل هر حرف خداوند(ج) برایش پاداش
آزاد نمودن برده ای رامیدهد.
 :3حضرت أبو أمامة (رض) فرموده است  «:امش میالً وعد
مریضا ً  ،وامش میلین وزر أخا ً فﻲ ﷲ  ،وامش ثالثة أمیال
وأصلح بین اثنین» ( )74\1 :26به این مﻔهوم که باپیمودن
مساحت یک میل به عیادت مریضی وبا طی نمودن فاصله
دومیل به احوال پرسی برادر مسلمانی وبارفتن الی فاصله سه
میل ،به اصالح بین دوشخص بپرداز.
 :4بعض العلماء فرموده اند « :من أراد فضل العابدین فلیصلح
بین الناس  ،وال یوقﻊ بینهم العداوة والبغضاء »()74\1 :26
یعنی برخی ازدانشمندان گﻔته اند :هرکه میخواهد به درجه
وفضیلت عبادت کننده گان دست یابد،بایدبه اصالح بین
دوشخص بپردازد،وازایجاد،دشمنی وبدبینی بین شان اجتناب
ورزد.
 :5قال األوزاعﻲ « :ما خطوة أحب إلى ﷲ عز وجل من خطوة
من إصالح ذات البین ومن أصلح بین اثنین كتب ﷲ له براءة من
النار )28\1 :27(» ..یعنی حضرت اوزاعى رحمة ﷲ علیه
فرموده است :که هیچ قدمی محبوب تر و برتراز قدمی که
بخاطر اصالح گذاشته میشود نزد خداوند(ج) نیست ،کسی که
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 :اصالح بین طرفین نزاع ،وظیﻔه ومسئولیت دینی وانسانی
هرانسانی که توامندی آن را دارا باشد میباشد.
 :اراده ونیت صلح جوئی مصلحین ومیانجی گران وصلح
خواهی طرفین نزاع درتسریﻊ پروسه تأمین وبرقراری
صلح وآشتی نقش کلیدی وبسزایی دارد.
اعمال فشار وقوت برعلیه کسانیکه در اموری که ازطریق
صلح حل شده میتواند ،بافشاری برجنﮓ نموده وازصلح
امتناع می ورزند ،تا زمانی که به صلح بپیوندد،یک امر
مشروع میباشد.
پایان هرجنﮓ ونزاع صلح است پس نباید فرصت ها را
ازدست داد.

وکاسانی رحمئ ﷲ علیه درمورد اجماع برمشروعیت صلح از
اثرحضرت عمر(رض) (ردوا الخصوم حتى یصطلحوا  ،فإن
فصل القضاء یورث بینهم الضغائن) چنین استدالل نموده :
أمرعمر رضﻲ ﷲ عنه برد الخصوم إلى الصلح مطلقا  ،وكان
ذلك بمحضر من الصحابة الكرام رضﻲ ﷲ عنهم  ،ولم ینكر
علیه أحد فیكون إجماعا من الصحابة فیكون حجة قاطعة:20( ».
 )8\13یعنی حضرت عمر(رض) درمحضراصحاب پیامبر
دستورداد ،تا قضایا به اصالح گسیل گردند ،وهیچ یکی ازآنها
درمورد واکنش وعکس العملی انجام نداد،که این خود
بیانگراجماع صحابه بوده که دلیل قاطعی برای مشروعیت
شمرده میشود.

پیشنهادات:
به منظوراستﻔاده بهینه وهرچه بیشترازصلح وآشتی وآنهم به
عنوان ،دستور الهی ،دعای ابراهیمی ،سنت محمدی ونیاز
جامعه بشری ،نکات ذیل را پیشنهاد میدارم.
• علماء کرام دین ،باید بادر نظر داشت وضﻊ آشﻔته
ونابسامان جامعه بشری به ویژه کشور های اسالمی ،تبیین
آیات و روایات مربوط به صلح رادر رأس برنامه های
علمی وتحقیقی خویش قراردهند.
• مرکزمطالعات وتحقیقات صلح در کشورایجاد و پژوهش
های را درمورد ابعاد مختلف صلح انجام داده و پیامد های
مﻔید ومثبت آن رابرشمرده ودردسترس مردم قراردهد.
• رسانه ها اعم از صوتی ،تصویری وکتبی پخش ونشر
فرهنﮓ صلح جویی وصلح خواهی را وجیبه ملی خویش
شمرده وبرنامه های را درسطوح مختلف درمورد ،روی
دست گیرند.
• به منظوردست یابی به صلح در قضایای بزرگ وسطوح
باال ونهادینه شدن فرهنﮓ صلح وآشتی ،باید به حل وفصل
قضایای متنازع فیه مدنی وجزایی کوچک ازطریق اصالح
ومصالحه پرداخته شود.
• مضمون تعلیمات صلح وامنیت ،جزء کریکولم ونصاب
تدریسی وتحصیلی معارف وتحصیالت عالی کشور گردیده
وبه عنوان مضمون اساسی توسط استادان متخصص ،
متعهد وباورمند به صلح وآشتی تدریس گردد.
• خانواده های محترم به ویژه والدین عزیز به عنوان
کسانیکه درسمت سودهی آینده فرزندان خویش نقش بارز و
کلیدی دارند ،باید درتیوری وعمل فرهنﮓ صلح وآشتی،
تحمل وهمدیگرپذیری را درمحیط خانواده ها حاکم سازند.
زیرا که خانواده نخستین هسته اجتماع و آغوش والدین
نخستین پرورشگاه فرزندان است.
• ودراخیربرهمگان پیشنهاد میدارم تا برمبنای آیه کریمه «
ص ْل ُح َخیْر » صلح را به عنوان پدیده بهتر نگریسته
َوال ُّ
ْ
ُ
ت » درتأمین
وبرمبنای آیه کریمه « فَا ْستَبِقوا ال َخی َْرا ِ
وبرقراری آن سبقت گرفته و بشتابند ،تا باشد درپرتو
مزایای مادی ومعنوی آن ،ابعاد مختلف مادی ومعنوی
زندگی مردم وجامعه دگرگونی مثبت یابد.

نتیجه ودست آورد های تحقیق:
بدون شک هرمحقق وپژوهشگردرصدد نایل شدن به نتایج مﻔید
وارزنده ئی ازالبالی تحقیق وپژوهش خویش میباشد  ،که اینک
بخش های مهم واساسی نتایج ودست آورد های این تحقیق
راذیالً درسلک تحریردرآورده وبه نگارش آن می پردازیم.

➢
➢
➢

➢

علَى َّ ِ
یز [إبراهیم ]20 :
َو َما َذلِكَ َ
َّللا بِعَ ِز ٍ
« و این كار بر خداوند دشوار و ممتنﻊ نیست »
زیرا حق تعالﻲ بر هر چیز قادر است.
« درخت دوستی بنشان که کام دل به بارآرد  -نهال دشمنی
برکن که رنج بی شمارآرد »

➢
➢

➢
➢
➢
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 :صلح وامنیت حالت اصلی  ،ونزاع واختالف حالت
عارضی جامعه بشری میباشد ،شاهد این ادعا آیه کریمه« :
اح َدة ً » [البقرة ]213 :
اس أ ُ َّمةً َو ِ
َكانَ النَّ ُ
 :صلح و سازشﻲ كه دلها بر آن آرام گرفته و اختالفات با
آن برطرف شود ،بهتر از ادامه كشمكش و خصومت میان
طرفین نزاع است .چنانچه خداوند(ج) فرموده است«:
ص ْل ُح َخیْر» یعنی :صلح بهتر است.
َوال ُّ
 :صلح وامنیت دستور الهی ،دعای ابراهیمی ،سنت محمدی
ونیاز جامعه بشری به ویژه کشور های جنﮓ دیده مانند
کشورما است.
 :مشروعیت وجایگاه صلح در قرآن کریم ،سنت نبوی،
آثار صحابه کرام واجماع امت ثابت است.
 :دین مقدس اسالم دارای برنامه جامﻊ وکامل تأمین
وبرقراری صلح وآرامش درجامعه بشری میباشد.
 :آیات قرآنی  ،احادیث نبوی وآثاراصحاب کرام بیانگر،
برقراری صلح وحل منازعات درسطوح مختلف تنازع اعم
ازتنازع میان ا فراد ،خانواده ها ،گروه های متجانس
وگروه های غیرمتجانس میباشد.
 :حل منازعات از طریق صلح ومذاکره متضمن پیامد های
مثبت ومؤثرمادی ومعنوی میباشد ،روی همین علت
وم َحتَّى
«ردُّوا ْال ُخ ُ
حضرت عمررضی ﷲ عنه فرمودُ :
ص َ
ص َ
اء یُحْ د ُ
ضغَائِنَ :9(».
ِث بَیْنَ ْالقَ ْو ِم ال َّ
ض ِ
ط ِل ُحوا فَإِ َّن فَ ْ
یَ ْ
ص َل ْالقَ َ
 )66\6یعنی خصم ها (طرفین نزاع واختالف) رابه صلح
وآشتی فراخوانید زیراکه فیصله های قضایی دربین مردم
دشمنی رابارمی آورد.
 :درسیستم های حل وفصل منازعات امروزی
ومعاصرنیزصلح وآشتی تحت عنوان (عدالت ترمیمی )
احراز موقعیت نموده ،ودانشمندان فقه وقانون در صدد
نهادینه شدن آن میباشند.
 :روآوردن به صلح وآشتی ضمن اطاعت وپیروی از
دساتیر الهی خیلی کم هزینه بوده ،وباعث ضیاع وقت
نگردیده نزاع را رفﻊ و دشمنی ها را ریشه کن می سازد.
عدم پذیرش صلح نوعی سر باز زدن اازدستورات الهی
وسنن نبوی محسوب میگردد.
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ص ٍر  ،أبو ُم َح َّمد ،المنتخب من
ع ْب ِد ب ِْن ُح َم ْی ِد ب ِْن نَ ْ
ِ .21ك ِسﻲ ِ َ ،
مسند عبد بن حمید،ب ت.
الحکمة،
میزان
شهری،
ری
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دوره4جلدی،دارالحدیث ،قم1416،هـ ق.
 .23معلﻮف،لویس ،الﻤﻨﺠﺪ فﻲ اللغة؛ الﻄﺒعة الﺴادسة و
العﺸﺮون ،بﻴﺮوت :دارالﻤﺸﺮق.1983 ،
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