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ةً َواِحَدةً    که بحکم آیه کریمه »  این است یکی ازحقایق انکار ناپذیر ( صلح 213البقرة :  :  1« )َكاَن النَّاُس أُمَّ

استثنائی آن است، ازین   اختالف حالت عارضی و  ، کشمکش و و نزاع  و آرامش حالت اصلی جامعه بشری
روایات، و  آیات  ویژه  به  اسالم  مقدس  دین  اول   رو  طراز  های  برنامه  سلک  در  را  وآشتی  قضیه صلح 

که با    و با درنظر داشت اینکه صلح وآرامش از جمله مسائل اساسی و ریشه داری است  خویش قرارداده
رابطه   اسالم عزیز  و طبیعت  مکاتب روح  ادیان،  همه  به  نسبت  اسالم عزیز  و  دارد،  ناگسستنی  پیوند  و 
و بشریت را در سطوح مختلف به سوی آن فرا خوانده و به إعمال و   واندیشه ها به آن زیادتر ترکیز نموده

ْلُح َخْیر    تحت عنوان »   بهره برداری از آن خداوند  ( تشویق و ترغیب نموده است،  128النساء :  :  1)   «َوالصُّ

فرموده و  بـين مـردم امـرو ایجاد صلح  در قرآن مجيد بـه دفعـات مـسلمانان را بـه اصـالح    لیو تعا  تبارك
و بهتر معرفي كرده  و صلح را برتر  و سفارش به مصالحه كرده  توصيه  شان،آنها را در اختالفات بين خود

رده است و هم طرفين اختالف  امر ك را  به اصالح و ایجاد سازش مسلمانان  در واقع خداوند متعال هم  است
پژوهش هذا که جهت توضیح وتشریح    . نموده است و سـفارش   و منازعه را به سازش و مـصالحه توصـيه

 قضیه   یک  همین حقیقت صورت گرفته است، بیانگرآن است که از دید آیات و روایات، قضیه صلح و آشتی
نداء صلح و آشتی لبیک    ف است تا بهو اختال  وجیبه طرفین نزاع  و همه شمول بوده، از یکطرف  جامع

ازینکه مدنی باشند و یا جزائی از طریق همین شیوه معقول، منطقی ،   اعم  را  گفته و قضایای مورد تنازع
ازطرف   و  نمایند،  فصل  و  حل  گیر  وغیرزمان  خصومت  ها  ریشه  قامع  و  نزاع  رافع   ، هزینه  کم 

تکلیف افراد بیرون از حیطه و دایره تنازع و   و  دیگربادرنظر داشت معیاریت مسئولیت اجتماعی، وجیبه
( و الهام گیری از دعای 9الحجرات :  :1)  «  فَأَْصِلُحوا بَْینَُهَمااختالف است، تا با امتثال از دساتیر الهی »  

وتأسی   ( و پیروی ازسنت محمدی » صلح حدیبیه« 126البقرة :  :  1)  «  آِمنًا   بَلًَدا  َهذَا  اْجعَلْ   ابراهیمی » َرب ِ 

غَائِنَ زآثار اصحاب کرام »  ا /    6  :9« )ُردُّوا اْلُخُصوَم َحتَّى یَْصَطِلُحوا فَإِنَّ فَْصَل اْلقََضاِء یُْحِدُث بَْیَن اْلقَْوِم الضَّ
جهت رفع نیازمندی های جامعه بشری به ویژه کشورهای که همیشه نزاع و اختالف از ایشان قربانی    (66

ح افراد  بحیث  کشورما،  مانند  و میگیرد  خیرخواه  میانجی،  حکم،  مصلح،  عنوان  به  حکمی  یا  و  قیقی 
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.
 

 و روایات. اصالح، صلح، آشتی، عدالت ترمیمی، نزاع، اختالف، آیات مصالحه، واژه های کلیدی:
 

 مقدمه 
نيـك گردیـدن،    یمصدر ثالثي مزید در باب افعال از ریشه صلح است و صلح به معنا،  اصالح
 آسودگي، عدم تباهي و فساد، برطرف شدن فساد و تبـاهي، نبـودن  آرامش، امنيت،  سازش،  آشتي،

معاني احسان و نيكي كردن، نيكو كردن، آباداني،   در اختالف و بيزاري بين مردم است، و اصـالح
بهبودي، برطـرف كـردن فـساد و تبـاهي، سازش دادن، ایجاد صلح كردن و آشتي دادن بهكار رفته  

 (817 \2: 14و  282: 2و 32: 23)است.
و برطرف كردن   دادن ، آشتي دادندر عبارت "اصالح ذات البين" واژه اصالح به معناي سازش   

اصالح ذات البين به معناي نيكو كردن حالت فاسد و رابطه  .فساد و تباهي به كار برده شده است

 روابط ایجاد شده بين آنها  گیِ   یرهپدید آمده و برطرف كردن ت هـا  كه بين اشخاص یـا گروه   یبد 
تعبير   (6\9:  18.)است ارتباطات، اصالحی،  به  و    اساس  پيوندهاتقویت  بردن   تحكيم  ميان  از   و 

  (83\7: 24) نفاق است« فرقـه و عوامل و اسـباب ت
دادن   تی آش افراد مردم، زدودن اخـتالف و نـزاع بـين  یدر معارف اسـالمي بـه معنـاصلح در واقع 

 به آن پرداخته  یروایات متعدد  بين آنها است كه در آیـات و  تیآنها و ایجاد صلح و سازش و دوس
مربوط به   از آیـات  یتعـداد   پژوهش نخست،  و  این تحقیق  ادامـه  در  شـده اسـت ، که اینک  وتأكيد 
  از روایـات از خیبر سیو سپس به برر سی نمودهبرر مطالعه و راصلح 
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اسالم دین،  اصحاب  ،  پیامبربزرگوار  أئمه  و  تابعین  در  کرام، 
  .پرداخت ایـن مـورد خواهیم

 
 پیشینه تحقیق 

این    پیشینه و   سابقه  درمورد  پیرامون  باید تحقیق  گفت    موضوع 
 متون دینی به ویژه قرآنکریم و  حیث محتوی ومفهوم در  که از

و   پیشوایان مسلمین  اقوال ائمه و  احادیث پیامبربزرگوار اسالم و
رهنمایی    و   دساتیراصالح، صلح و آشتی    مورد   در   متون فقهی 

به دینی  های  ودرآموزه  گرفته  صورت  یی  جانبه  همه    های 
است   گردیده  مطرح  وبرازنده  واال  ارزش  یک  و عنوان 

بحیث  عدالت ترمیمی    ات حقوق معاصر تحت عنواناصطالحدر
نیز جدیداً عرض اندام کرده   ومعاصر  یک اصطالح کامال جدید 

از   برخی  مدنی،  برقضایای  تاعالوه  است  براین  ها  وتالش 
قضایای جنایی هم از همین طریق مورد رسیدگی قرار گیرند، 

چنان رسائل مستقل و مقاالتی هم درمورد نگاشته شده است  هم
که به عنون » مشت نمونه خروار« برخی ازآن ها را درذیل به  

 معرفی میگیریم:
الناس:  1 بین  االصالح  دانشمند فن  توسط  که  است  رساله   :

، یکی  فهد بن فریج بن عویض المعال الوابصي البلويمعاصر،  
چونگی   پیرامون  عرب  استادان  دراز  مردم  بین   31اصالح 
 صفحه به زبان عربی نگاشته شده است 

الصُّدور :  2 البْین وسالمة  ذات  بإصالح  یاحین  والرَّ الورود  نشر 

، پیرامون خالد بابطینکه توسط،    : رساله کوچکی استللمؤمنین
در   اصالح  ارزش  و  به10اهمیت  عربی    صفحه  زبان 

 تحریرگردیده. 
نوشته   صفحه  24ست دارای  : رساله ای الصلح في الجنایات : ا3

،  القاضي بالمحكمة الكبرى بالریاض ، د. أحمد بن سلیمان العریني
 زبان عربی.  به
:  حكم معاهدات الصلح والسالم مع الیهود وموقف المسلم منها:  4

د. عبد الرحمن عبد   صفحه که توسط  16رساله ای است دارای  

های    الخالق گروه  بین  صلح  حکم  درمورد  عربی  زبان  به 
 یرمتجانس نگاشته شده است.غ
الکریم، 5 القرآن  ضوء  فی  الصلح  دارای    :  است   115کتابی 

صفحه ، مؤلف آن د. طه عابدین طه، میباشد پیرامون صلح در  
 پرتو قران به زبان عربی نگاشته شده است.

رسائل و  کتب  همه  این  نمودید،  اما  مشاهده  زبان   طوریکه  به 
گیری بهره  که  اند،  شده  نگاشته  برهمگان   عربی  آن  از 

دشواراست، البته رسائل و مقاالتی در مورد به زبان دری نیز  
در  که  بوده  شمار  انگشت  و  اندک  خیلی  اما  است  یافته  تحریر 
دسترس همگان قرار گرفته نمیتواند، ازینرونگارش مقاله ئی در  

 خیلی ها ضروری و مفید خواهد بود. مورد، آنهم به زبان دری
 
  در آیات قرآن كریم.اصالح ذات البين . 1

تعا و  تبارك  مجيد    لیخداوند  قرآن  بـه باربار در  را  مـسلمانان 
فرموده و آنها را در اختالفات بين خود  اصـالح بـين مـردم امـر

برتر را  صلح  و  كرده  مصالحه  به  سفارش  و  بهتر   توصيه  و 
در واقع خداوند متعال هم به اصالح و ایجاد   . معرفي كرده است

و  را  مسلمانان  ،سازش اختالف  طرفين  هم  و  است  كرده  امر 
سـفارش و  توصـيه  مـصالحه  و  سازش  به  را  نموده  منازعه 

 هریک را مورد پژوهش قرارمیدهیم.  ، که اینکاست
 

  قرآن كریم در آیه نخست سوره انفال،   :   اصالح و ایجاد سازش 
ذات البين  به صراحت بـه اصـالح  هیال  ی همراه دستور به تقوا

َ َوأَْصِلُحوا ذَاَت    فرموده است:  نچهدهد، چنایدسـتور م » فَاتَّقُوا َّللاَّ
(1األنفال:  :  1بَْینُِكْم«] دستور  )مخالفت  از  یعنی  خداوند   [ 

 دهيد.  تیوآش اصـالح بپرهيزید و اختالفات بين خود را
ا مشاجره  و  اختالف  مورد  در  آیه  بعـی  این  بين  از    ضیكه 

 غنایم   مـسلمانان دربـاره نحـوه تقـسيم
  .پس از جنگ بدر ( پيش آمده بود ، نا زل شـده اسـتجنگي )

جنگي بيان شده و غنا یم جنگي   در ابتـدا حكـم مالكيـت غنـا یم 
 هللا عليه وآلـه و سـل م عنـوان   و پيامبر صلي  متعالاز آِن خداوند  

است تقوا  .شده  كه  است  داده  دستور  مسلمانان  به  ادامه    یدر 
راال ونموده  پيشه    هی  صلح  خود  بين  كنند.    تیآش و  برقرار 

این   ومعیارهای علم تفسیر،  که برمبنای قواعد   ناگفته پيدا است،
وعام است و   لیك  دستور اگرچه موردش خاص است اماحکم آن

ندارد و در هر   به اختالفات در مورد   صیاختصا غنایم جنگي 
مسلمانان   عیموضو از  بيشتر(  )یا  دسته  دو  یا  نفر  دو  بين  كه 
، بر مسلمانان است كه بـين آنهـا صـلح و نزاع پيش آید  اختالف

که بـين مفـسران قاعده معروفی    زیرا،  و دوسـتي برقـرار كننـد 
اللفظ ال بخصوص السبب« العبرة بعموم   ( 82\1:  25)  است » 

یعنی درآیات قرآنی عمومیت لفظ مداراعتباراست نه خصوصیت  
 هر گاه بين دو یا چند   هیبراین طبق دستور ال  بنا سبب ومورد.

پيش آید،   تیخصوم نفر مـسلمان اخـتالف ، نـزاع ، مـشاجره و
بـه معنای   تقـوا  ایـن حالـت  پـيشه گيرنـد كـه در  تقـوا  بایـد  اواًل 

خصومت و تفرقه است؛ ثانياً دیگر مسلمانان  از نـزاع و  یدور
بـين و  ده  كـر  كوشـش  آنها  اختالفات  رفع  در  اصالح   باید  آنها 

كه كار دو گروه   تی در صور  متعا لدیگرخداوند    یدر جا  .كنند.

كشيده جنگ  و  نزاع  به  مؤمنان  به  از  دستور  و  فرمان  شود، 
میفرماید: داده  گروه  دو  آن  دادن  ِمَن   آشتي  َطائِفَتَاِن  َوإِْن   «

بَْینَُهَما فَأَْصِلُحوا  اْقتَتَلُوا  :  :  1]  «اْلُمْؤِمنِیَن  یعنی هر    [9الحجرات 

نزاع و جنگ بپردازند ، آن دو به   گاه دو گروه از مؤمنان با هـم 
را با هم آشتي دهيد و بين آن دو صلح برقرار نما یيد. البته این 

تنها ندارد   حكم  جنگ  و  كارزار  به  موارد   ،اختصاص  بلکه 
مي بر  در  نيز  را  و  غيرجنگي  درگيري،  گيرد  نوع  هر    شامل 

كه   منازعه مواقعي  در  بنابراین  شود.  مي  آن  مقدمات  وحتی 
منج هنوز  بـهاختالف  حد  ـر  در  و  نشده  درگيري  و  جنگ 

نزاع  و  جنگ  سوي  به  واقع  در  و  است  بگومگو  و   مشاجره 
و صـلح و نموده  كشيده مي شود، باید بين این دو گروه اصالح  

 آشـتي برقـرار كـرد.
با   شـأن  درگيري  و  لفظي  مشاجره  به  مربوط  آیه  این  نزول 

دسـته دو  بين  دست  و  كفش  و  و   چوب  بوده  مسلمانان  به  از 
آی ه فوق نازل شـد.  مرحله جنگ و خونریزي نرسيده بوده كه 

بدیهي است اصالح و آشتي دادن در صورتي   (237\26:  12)

 آشتي داشته باشند است كه دو طـرف نـزاع ، تمایـل بـه صـلح و 
اما اگر یكي از دو گروه خواهان   . )داوطلبانه به صلح تن دهند(

دیگـري گـروه  بر  و  نباشد  آشتي  و  این  صلح  در  كند،  تجاوز 
گروه  تجاوز  و  ظلم  جلو  اینكه  جز  نيست  اي  چاره  صورت 

گرفتـه مي   متجـاوز  كریم  قرآن  كه  ست  ا  اینجا  در  و  شود 
فرماید:» فَإِْن بَغَْت إِْحَداُهَما َعلَى اأْلُْخَرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َحتَّى  

[ »ِ ی اگر یكي از آن دو [ یعن9الحجرات :  :  1تَِفيَء إِلَى أَْمِر َّللاَّ

نمود با گروه متجاوز نبرد نمایيد تا   گروه به گروه دیگر تجاوز
 به فرمان الهي بازگردد.  

و  بازگشت  الهي  فرمان  به  متجاوز  گروه  اگر  این صورت  در 
ایجاد شد، باز باید بـين   شتیصلح و آ تسليم حكم خدا شد و زمينه

اصـالح  آنها   ایـن  كـرد،  برقـرار  آشـتي  و  برقراري   وصـلح 
باشـد ؛ یعنـي  انصاف  صلح و آشتي بایـد روي مـوازین عـدل و  
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درگيري هرگونه حقي از دو گروه پایمال  اگـر در ایـن نـزاع و
باشد، باید  كه منشأ درگيـري و نـزاع شـده ه  یا خوني ریخته شد 

عدالت   روي  از  و  عادالنه  صالح  ا  تا  شود  اصالح  و  جبران 
است:» نچنا  (351\18:  18و 238\26:  12)باشـد. فرموده  چه 

یُِحبُّ    َ َّللاَّ إِنَّ  َوأَْقِسُطوا  بِاْلعَْدِل  بَْینَُهَما  فَأَْصِلُحوا  فَاَءْت  فَإِْن 
  آنها به  ، میان اگر بازگشتیعنی،   [9الحجرات :  :  1اْلُمْقِسِطیَن« ]

 دهید.سازش  و عدل انصاف
 وجیبه و فلسفه انجام این    قرآن كـریم در ادامـه به بیان حکمت و 

» إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوة  فَأَْصِلُحوا   :  فرماید   مي مسئولیت پرداخته و
َ لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن« ] [ یعنی  10الحجرات :  :  1بَْیَن أََخَوْیُكْم َواتَّقُوا َّللاَّ

وآشـتي    مؤمنان برادر یكدیگرند، پس بين دو بـرادر خـود صـلح
 .برقـرار كنيـد 
ب كریم  گـروه قرآن  دو  بين  اصالح  فلسفه  كلي،  حكم  این  ا 

و كنـد  مـي  بيـان  را  برادر    مي متخاصـم  همه  مؤمنان  فرماید 
بر   مؤمنان  از  دسته  دو  یا  فرد  دو  كه  در صورتي  و  یكدیگرند 

)اگرچه کوچک باشد( با هم اختالف پيدا كردند،   هر چيزي سر
  از یك طرف این دو با هم برادر هستند و از طـرف دیگـر، شما 

در جامعه اسالمي باید همه خود را با هم    .هم برادر آنها هستيد 
كه با هم اختالف دارند و چه دیگران و  برادر بدانند، چـه آنـاني

آشتي بين  افرادي كه قادر به حل اختالفات آنان و ایجـاد صـلح و
هستند  از   .آنها  بایـد  دهنـدگان،  آشـتي  و  مصلح  افراد  البته 

عدالت پرهيز كنند و تقواي الهي را  تجانبـداري و عـدم رعایـ
بنابراین اصالح عادالنه   .پيشه كنند تا مشمول رحمت الهي شوند 

از روي   در  عدو  جامعـه منازعات  الت  اشـخاص  تجـاوزات  و 
این است كه حق ستم دیده )متضرروقربانی( بـه   دیگر،  یك عليـه

 شود و خسارتهاي وارد شده بر او جبران شود. او بـاز پـس داده 
متجاوز )مجرم( باید  بر این اساس در فراینـد اصـالح ذات البـين

خسارات وارد شد ه بر ستم دیده )متضرروقربانی( را ترميم و 
به  كند.  و   جبران  تجاوز  از  كه  خسارتي  گونه  هر  كلي  طور 

  .و ترميم شود  تعدي )ارتكاب جرم( ایجاد شده است باید جبـران

چناقضیه    البته از  البين  ذات  كریم  اصالح  قرآن  در  اهميتي  ن 
مو چندین  در  كه  است  بعضي  رد  برخوردار  حكم  تغيير  باعث 

لزوم اصالح ذات البين بر   دليـل  ت دیگربه عبار  یااعمال شده و
البـين  دليل حرمت آن اعمال حكومت دارد و حكم اصالح ذات 

گيرد و حكم آن   موارد بر حكم حرمت آن اعمال پيشي مي در آن
 قرار ذیل اند  برخی این موارد که  كند   عمل تغيير مي 

سخنا1 و  نجوا  مورد  در  كریم  قرآن  سر:  در حضور    شیگون 

شيطان معرفي مي كند »إِنََّما   جمع، از یك سو نجوا را از ناحيه
واز سـوي دیگـر مـي    [10المجادلة :  :  1النَّْجَوى ِمَن الشَّْیَطاِن«]

نَْجَواُهْم« ] ِمْن  َكثِیٍر  فِي  َخْیَر  یعنی،    [114النساء :  فرمایـد:» اَل 

گوشي خير و سودي نيست. ودر عين سرسخنان   در بـسياري از
كـار در  نجـوا  اگـر  تنها  حال  نه  باشد،  تقوا  و  را   نيك  ازین   آن 
ستایش کرده میفرماید:» إِالَّ   تقدیروآن  حکم استثناء نموده بلکه از

لنَّاِس َوَمْن یَْفعَْل ذَِلَك َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصاَلحٍ بَْیَن ا
َعِظیًما«] أَْجًرا  نُْؤتِیِه  فََسْوَف   ِ َّللاَّ َمْرَضاِت  :  :  1اْبتِغَاَء  النساء 

[یعنی، مگر براي توصيه به كمك دیگران )صدقه( یا انجـام  114

بين مردم باشد و كسي در جهت خـشنودي   كـار یا اصالح  نيك 
پـاداش كنـد،  چنـين  تعـالي  اونـد  متعال بزرگ خد  خداوند  نزد  ي 

 خواهد داشت.
نجـوا   بنا كـه  صورتي  در  البين  براین  ذات  اصالح  جهت  در 

پـاداش  و  اسـت  نيـز  ممـدوح  بلكـه  نيست  ممنوع  تنها  نه  باشد، 

دارد. افزون بر این اصالح بين مردم از مصادیق كار نيك   الهـي
 .و صدقه قرار گرفته است ، تقوا و در كنار امر به معـروف

گنـاه معرفی  : همچ2 تغييـر وصـيت را  تبدیل و  نان قرآن كریم 

میفرماید  الَِّذیَن   »: نموده  َعلَى  إِثُْمهُ  فَإِنََّما  َسِمعَهُ  بَْعَدَما  بَدَّلَهُ  فََمْن 
َ َسِمیع  َعِلیم   لُونَهُ إِنَّ َّللاَّ [ یعنی، پس هر كه 181البقرة:  :  1« ]  یُبَد ِ

دن تغییر دهد ، تنها  ) اعم از شاهد و وصي ( آن را بعد از شنی
گناه آن بر كساني است كه آن ) وصی ت ( را تغییر مي دهند ) و 

) گیرد  مي  را  خود  پاداش  خدا  پیشگاه  در  كننده  خدا   .وصی ت 
شنوا و دانا است ) و گفتار همگان را مي شنود و نی ات همگان 

ایـن  در   ) داند  مي  را  را  عدالت  كننده  وصيت  اگر  صورت 
دیگران  ي از بازماندگان را بدون دليل بـررعایت نکرده و برخ

برتري دهد یا وصيت به امور خالف كنـد و وصـيت او موجـب  
كينـه حالت  و  اخـتالف،  این  در  شود،  بازماندگان  بين  دشمني 

بازماندگان  بين  )اعم از كساني    تغيير وصيت در جهت اصالح 
كه براي آنها وصيت شده و ورثه وصيت كننده ( جایز اسـت و 

 وصيت، گناه محسوب نمي شود  تبـدیل ایـن
َجنَفًا   ِمْن ُموٍص  َخاَف  فََمْن  چنانچه خداوندمتعال فرموده است:» 

َ َغفُور  َرِحیم « ] البقرة:  :  1أَْو إِثًْما فَأَْصلََح بَْینَُهْم فاََل إِثَْم َعلَْیِه إِنَّ َّللاَّ

[ یعنی كسي كه از انحراف وصی ت كننده ) از جاده عدالت 182

یا  قانون شریعت ( بترسد ) و آن   (  از گناه او ) به سبب ترك 
انحراف و گناه و نزاعي را كه بدین عل ت میان ورثه درگرفته 
است ، تبدیل و تغییر دهد ( و صلح و صفا را میان آنان ) كه  
  ، بیندازد  راه   ) هستند  مرده  وارثان  یا  شده  برایشان  وصی ت 

  . ل وصی ت نمي باشد (گناهي بر او نیست ) و مشمول قانون تبدی
بي گمان خدا آمرزنده و مهربان است ) و مغفرت خود را شامل 

 او مي سازد و پاداش نیكوكاریش را مي دهد(  
وصيت كننده )كه گناه بزرگي   بنـابراین تغييـر و تبـدیل وصـيتِ 

 است ( در راستاي اصالح ذات البين جا یز مي شود و گناه آن
  صي كه با هدف خیر و اصالح،یعني: بر شخ   .شود   برداشته مي

در وصیت تغییر ایجاد مي كند گناهي نیست زیرا خدا آمرزنده 
است  دروصیت    مهربان  اصالح،  و  خیر  هدف  با  كه  كسي  بر 

 تغییر به وجود مي آورد.
درمورد  ایراد  است:»   فرموده   دکتورزحیلی  بودن  گناه   ازاصل 

گونه  به  وخیراندیشی  اصالح  حالت  دروصیت،  وتغیر  تبدیل 
ستثنایی بیرون شده است، به این مفهوم که هرگاه وصیت کننده ا

یا   عمدی  گونه  به  وعدالت  شرع  ازجاده  وصیت  درجریان 
گردد  منحرف  با   غیرعمدی  بین   وشخصی  حقیقت،  این  درک 

با   طرفین  ) له  وموصی  ورثه  ویا  له  وموصی  ایراد   )موصی 
کند، درین صورت شخص مصلح   تغیرمثبت دروصیت اصالح

 (120\2: 12) ی شمرده نشده ومأ جور میگردد«مرتکب گناه

: همچنان وفا به قسم الزم و شكستن آن حرام وموجب مؤاخذه 3

بِاللَّْغِو فِي :  هللا تعالی فرموده است  ،بر آن است  ُ »اَل یَُؤاِخذُُكُم َّللاَّ
حَ  َغفُور    ُ َوَّللاَّ قُلُوبُُكْم  َكَسبَْت  بَِما  یَُؤاِخذُُكْم  َولَِكْن  ِلیم « أَْیَمانُِكْم 

كه    [225]البقرة:   سوگندهائي  خاطر  به  را  شما  خداوند  یعنی، 

ه یاد مي كنید ) و از روي عادت ، نه از روي قصد و   بدون توج 
نی ت از دهان مي پرد ( مؤاخذه نخواهد كرد ) و كف اره یا عقاب  
دلهایتان  آنچه  برابر  در  را  شما  ولیكن   ) نیست  مترت ب  آن  بر 

رو از  و   ( است  كرده  (  كسب  است  بوده  اختیار  و  اراده  ي 
و   ،  ) است  مترت ب  آن  بر  یا عقاب  كف اره  و   ( كند  مي  مؤاخذه 
و  بخشد  مي  را  گناهان  و   ( است  بردبار  و  آمرزنده  خداوند 
لغزشها را نادیده مي گیرد و در رساندن عقاب شتاب نمي ورزد 
( لكن در جهت اصالح ذات البين شكستن قسم روا و در مواقعي  

َ ُعْرَضةً  . قـرآنالزم مي شود  كریم مي فرماید: »َواَل تَْجعَلُوا َّللاَّ
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َعِلیم «  َسِمیع    ُ َوَّللاَّ النَّاِس  بَْیَن  َوتُْصِلُحوا  َوتَتَّقُوا  وا  تَبَرُّ أَْن  أِلَْیَمانُِكْم 
یعنی، خداوند را وسيله سو گندهاي خود قـرار   [224البقرة:  :  1]

و  ندهيـد  تقـوا   ، نيـك  كـار  از  بازبمانيد.  اصالح   تـا  مردم  ميان 
تعالي را مانع انجام كار نيك  یعني سوگند به نام خداوند تبـارك و

 و تقوا و اصالح ذات البين قرار ندهيد. در ایـن آیـه نيـز اصـالح
  .ذات البين در ردیف كار نيك و تقوا قرار گرفته است

از    به مـردم  بـين  دادن  و سازش  البين  ذات  ترتيب اصالح  این 
بسيار دارد، از برنامه هاي مهم اسالم   ن كـریم اهميـتنظـر قـرآ

بایـد در جهـت رفـع منازعه و  به شـمار مـي رود و مـسلمانان 
اختالف برادران دیني خود تالش كرده و بين آنان آشتي برقرار  

دیگـري   .كنند  شـخص  بـه  شخصي  كه  مواردي  در  بنابراین 

در یعنـي  ؛  كنـد  مـي  تجـاوز  و  كي  تعـدي  افراد اختالفات  فري، 
ستم  بين  اند  موظف  اسالمي  متضرر    جامعه  یعني  دیده، 

مجرم از طریق گفتگو و مذاكره صلح و آشتي   ومتجـاوز، یعنـي
آن در رفع اختالفات   برقرار كنند. در اینجا نقش جامعه و اعضا

 كيفري و ایجـاد صـلح و آشـتي بـين متضرر ومجرم مـشخص
جامع   شود،  مي اسالم  جنایي  سياست  مشارك  یودرواقع  تی  و 

ميشود  وروشن  محسوب  واضح  گونه  به  آن  ترمیمی  وجنبه 
به تبارزنموده وبرجسته میگردد  نسبت  قدمی خویش را   ، وپیش 

 . دیدگاه عدالت ترمیمی معاصر وامروزی به اثبات میرساند 
 
قرآن كریم، عالوه بر اینكه دستور   : یرش مصالحه و سازشذپ

 ، به خود طرفهاي به اصالح ذات البين به عموم مردم مي دهد 
به صلح، دادن  تن  به  توصيه  نيز  درگيري  و   مصالحه  اختالف 

یرش آن نموده وایشان را تشویق وترغیب می دارد ذ وپ  وآشتي،
برتری   وکیفری  انتقامی  گزینه  به  نسبت  را  اصالحی  تاگزینه 

در   كـریم  قـرآن  چنانچه،  دهند.  تعارضات   وتجاوزات  وترجیح 
بعد  اشخاص  تماميت جسماني  در   عليه  قـصاص  حكـم  بيـان  از 

قـضيه تعـدیات  قصاص  ایـن  از  گذشت  و  صلح  از را    آشتي، 
مطرح كـرده اسـت، خداوند تعالي    ، طرف صاحب حق قصاص

مي فرماید: » یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْیُكُم اْلِقَصاُص فِي اْلقَتْلَى  
وَ  بِاْلعَْبِد  َواْلعَْبُد  بِاْلُحر ِ  أَِخیِه اْلُحرُّ  ِمْن  لَهُ  ُعِفَي  فََمْن  بِاأْلُْنثَى  اأْلُْنثَى 

َرب ُِكْم   ِمْن  تَْخِفیف   ذَِلَك  بِإِْحَساٍن  إِلَْیِه  َوأََداء   بِاْلَمْعُروِف  فَات ِبَاع   َشْيء  
َعذَاب  أَِلیم « ]   [ 178البقرة :  :  1َوَرْحَمة  فََمِن اْعتََدى بَْعَد ذَِلَك فَلَهُ 

مورد  ایمـان آورده ایـد حكـم قـصاص دریعنی، اي افرادي كـه  
.. پس در صورتي كه ولي دم  .كشتگان بر شما مقرر شده است،

قاتل از جانب برادر خود )یعني ولي دم(   با قاتـل آشـتي نمایـد و
بایـد در گـرفتن دم  از   از قـصاص بخـشيده شـود، ولـي  خونبها 

در   را  قاتل  حال  و  نموده  پيروي  پسندیده  و  نيكو  نظر  روش 
را با نيكـي و خـوبي و خوشـي بـه ولـي  بگيرد و قاتل هم خونبها

از جانـب تخفيـف و رحمـت  بپـردازد،ایـن حكـم،  پروردگار   دم 
 شما است. 

 ودر آیه دیگری نيز پس از بيان حكم قصاص نفـس و جراحـات
 » فََمْن تََصدََّق بِِه فَُهَو َكفَّاَرة    :  خداوند تبارك و تعالي مي فرماید 

ُ فَأُولَئَِك ُهُم الظَّاِلُموَن« ] المائدة :  :  1لَهُ َوَمْن لَْم یَْحُكْم بَِما أَْنَزَل َّللاَّ

نظـر   [45 قصاص صـرف  )از  ببخشد  را  آن  كسي  اگر  یعنی، 

همـين  نمایـد( در  باز  شود.  مي  محسوب  او  گناهان  كفاره 
ة  ِمثْلَُها  است: » َوَجَزاُء َسی ِئٍَة َسی ِئَ  خـصوص در آیـه دیگری آمـده

الظَّاِلِمیَن« یُِحبُّ  اَل  إِنَّهُ   ِ َّللاَّ َعلَى  فَأَْجُرهُ  َوأَْصلََح  َعفَا  :  1]  فََمْن 
یعنی، كيفر و جزاي بدي )منظور ظلم و ستم و    [ 40الشورى :  

است. و هر كس  تعـدي بـر كـسي اسـت ( مجـازاتي هماننـد آن
رك و تعالي  ببخشد و آشتي ورزد پاداش و مزد او با خداوند تبا

این وصف    با   در ادامه قرآن كریم براي دفع این تصور كه  است.

ستمگر را بكند و دست ستمگر   ستم دیده نباید تقاضاي مجازات 
 در ظلم و ستمش باز مي مانـد و امنيـت جامعـه در خطـر قـرار
را  ستمگر  مجازات  در جهت  دیده  ستم  طلبيدن  یاري  ميگيرد، 

مجـاز و  ایراد  و  شمرده  راروا  مردم  ات  به  كه  كساني  متوجه 
ستم مي كنند، بيان كرده و مجازات ستمگر و ظالم را حق ستم  

» َولََمِن اْنتََصَر بَْعَد ُظْلِمِه فَأُولَئَِك :  و مظلوم دانسته میفرماید  دیـده 
وَن َما َعلَْیِهْم ِمْن َسبِیٍل،إِنََّما السَّبِیُل َعلَى الَِّذیَن یَْظِلُموَن النَّاَس َویَْبغُ 

ِ أُولَئَِك لَُهْم َعذَاب  أَِلیم « ]  41الشورى :  :  1فِي اأْلَْرِض بِغَْیِر اْلَحق 
[ یعنی، بر كساني كه پس از ستمي كه بر آنان رفته است  42،  

انتقام مي گیرند،) و برابر تعد ي و ظلمي كه بدیشان شده است ،  
خصم را سركوب مي سازند ( عتاب و عقابي نیست، بلكه عتاب  

در  و   و  كنند  مي  ستم  مردم  به  كه  است  كساني  ه  متوج  عقاب 
چنین كساني داراي عذاب    .زند   زمین به ناحق سركشي مي آغا

به عفو و بخـشش   آور و درد   درد  باز تشویق  اما  ناكي هستند. 
و َعْزِم   كـرده  لَِمْن  ذَِلَك  إِنَّ  َوَغفََر  َصبََر  َولََمْن   «: است  فرموده 

یعنی،هر كس كه شكيبایي نماید و   [43  الشورى ::  1اأْلُُموِر« ]

پرارزش و  از انتقام و قصاص درگذرد، این از كارهاي مهم و
 مطلوب است.

بها ین ترتيب اسالم ضمن اینكه ازیک طرف براي صـيانت از   
تجـري جانيـان و متجاوزان، )مجرمین(   امنيـت جامعـه و عـدم 

مجازات  )متضرروقربانی( را در تقاضاي اِعمال    حق ستم دیده
بـه  مجرم اسـت،  كرده  او  به  كه  اي  تعدي  و  ظلم  برابر  در 

مشروع و آن را پيامد  رسـميت مـي شناسـد و مجـازات مجرم را
است دانسته  اشخاص  عليه  جرم،  ارتكاب  یعني  از   .تعدي،  اما 

به دیگـر،  متضرروقربانی  طرف  مكرر،  و   طور  تشویق  را 
است كرده  مجرم  مجازات  از  گذشت  به  در ب .توصيه  نابراین 

صورتي كه قربانی ومتضررتمایلي به مذاكره ، بخشش مجرم و 
نداشـته وي  با  به  صلح  ملزم  او  و  نيست  او  بر  اجباري  باشد، 

راه براي  در این صـورت  .بخشش مجرم و صلح با وي نيست
رسيدگي به وسيله مراجع رسمي و محاكمه مجرم بـاز اسـت ،  

قرآنی برا  ین است که شـركت دردر واقـع ترکیز آموزه های 
نه   است،  داوطلبانه  و  اختياري  مصالحه  و  اصالح  فرایند 

خود ،  اجباری این  ها   که  ازشاخصه  عدالت    یکی  وعناصر 
 نیزمیباشد.  معاصر  ترمیمی 

 فرماید:   همچنان خداوند تبارك و تعالي در مسائل زناشویي مي
اًضا فاََل ُجنَاَح َعلَْیِهَما  » َوإِِن اْمَرأَة  َخافَْت ِمْن بَْعِلَها نُُشوًزا أَْو إِْعرَ 
[ » ْلُح َخْیر  [ یعنی  128النساء :  :  1أَْن یُْصِلَحا بَْینَُهَما ُصْلًحا َوالصُّ

از طغيان و سركشي یا اعراض شوهر خود بيم داشته   اگـر زنـي
كننـد  هم صلح  با  كه  ندارد  مانعي  از  باشد،  مرد  یا  زن  )یعني 

پوشي و گذشت كند برخي حقوق زناشویي خود بر دیگري چشم  
بـين و  تـا  و صلح  شود(  برقرار  توافق  و  آرامش  و  آنها صلح 

آشتي بهتـر و برتـر اسـت. ایـن عبـارت قرآنی »الصلح خير «  
شویي ذكر شده است، اما بدیهي    اگرچه در مورد اختالفات زنا 

قانون همگاني است و روابط بين مردم در   است كه بيانگر یـك
قا این  مشمول  امور  ميشود همه  چنانچه  .عده   ،

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.«
در   گرچه  معنى  پر  و  كوتاه  جمله  این  که:  است  آمده  وهمچنان 

ه ولى بدیهى است  مورد اختالفات خانوادگى در آیه فوق ذكر شد 
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 
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به آن  نباید  لذا جز در موارد ضرورت و استثنایى  او است، و 
 (1801: 24)متوسل شد.

وپس   ها  وکشمکش  درمنازعات  شک  بدون  که  گفت    میتوان 
پ اقشارآسیب  جرمی  منحوس  های  پدیده  افراد   یر،ذ ارتکاب  یا 

و یک    یا  میباشد  }دارای  متجانس  گروهای  ویا  ها  خانواده 
اعتقاد  و  اعتقادوباور{ متجانس}دارای  غیر  های  گروه   یاهم 

درهرچهارمورد  قرآنی    وباورمختلف{که  واالی  های  درآموزه 
اینکسفار که  است  گرفته  موارد   شاتی صورت  بادرنظرداشت 

ازین  قرآني هریک  آیات ودستورات  آن درطی چهارعنوان در 
 به مطالعه وبررسی میگیریم.  موارد را

 
 صلح ،سازش وآشتی بین افراد: 1

  َ َّللاَّ فَاتَّقُوا  میفرماید:»  جالله  جل  افراد هللا  بین  اصالح  درمورد 
بَْینِكُ  َذاَت  ]َوأَْصِلُحوا  :  :  1ْم«  خدابترسید 1األنفال  از  یعنی   ]

كنید   پیروي  بكوشید وازخدا ورسول خدا  میان خود  ودراصالح 
 .ایمانداران اگرهستید 

وقرارگرفتن این دستوردركنار دستورهایي    امر  استفاده از صیغه
اهتمام   ،بیانگر  ورسول  خدا  از  واطاعت  تقوا  به  دعوت  چون 

پیاده شدن این برنامه عدالت ترمیمی{ درمیان وصلح  }  قرآن به 
 . امت اسالمي است

 
 صلح ،سازش وآشتی خانواده: 2

مي   چنین  خانواده  وسازش  صلح  درمورد  جالله  خداوندجل 
َوإِِن اْمَرأَة  َخافَْت ِمْن بَْعِلَها نُُشوًزا أَْو إِْعَراًضا فاََل ُجنَاَح    »فرماید :

َوالصُّ  ُصْلًحا  بَْینَُهَما  یُْصِلَحا  أَْن  ]َعلَْیِهَما   » َخْیر   :  :  1ْلُح  النساء 

[ یعنی واگرزني ازبدسلوكي یا دوري گزیني شوهرش بیم  128

كه  درآیند  به راه صلح وسازش  كه هردو  نیست  باكي   ، داشت 
دستور   دراین  است.  وكشمكش  ازنزاع  بهتر  وآشتي  صلح 
نیزپرورد گار متعال با سفارش به گزینش راه صلح وآشتي ، با  

برتري گزینه ص به  تذکرازآن تأكید  لح وصفا }ضمن سه مرتبه 
درآیه مختصری {بردیگر گزینه ها ، توجه بشریت را برانتخاب  

بركت زندگي انسان   و  این گزینه جلب كرده ، آن را مایه خیر
 .ها مي داند 

بَْینِِهَما   ِشقَاَق  ِخْفتُْم  َوإِْن  فرماید:»  موردمي  همین  در  همچنین 
ُ فَاْبعَثُوا َحَكًما ِمْن أَْهِلِه وَ  َحَكًما ِمْن أَْهِلَها إِْن یُِریَدا إِْصاَلًحا یَُوف ِِق َّللاَّ

َعِلیًما َخبِیًرا« ] َكاَن   َ واگرترسیدید   [35النساء :  :  1بَْینَُهَما إِنَّ َّللاَّ

بین زوجین راپس مقررکنید  یک    و   حکمی ازکسان مرد   خالف 
اگربخواهند اصالح را ازکسان زن  میکند خداوند ،  حکم   موافق 

وباخبر. دراین آیه کریمه اشاره به    اهرآینه خداهست داناآنان ر
  از:   صلح که عبارت اند   یا   یک سلسله اساسات عدالت ترمیمی و

گری،  ومیانجی  حکمیت   ، جانبین  ویاموافقت  طرفین  بی    توافق 
 طرفی تسهیل کننده گان وغیره صورت گرفته است. 

مینگارد:  چنین  فوق  تفسیرآیه  درادامه  القرآن   »تفسیرمعارف 
اند: فرموده  کرام  فقهای  اصالح    حضرات  برای  که 

 درتنازعات دوهمسرمحدود   تنها   یکدیگر،تجویزفرستادن دوحکم،
و  نمی گردد، کارگرفت  ازآن  دیگرهم  درتنازعات  میتوان    بلکه 

خویشاوند به    گرفت   باید  باهم  متنازعین  که  وقتی  باشند،    ویژه 
تمه می یابند تنازعات موق تا خا  دادگاهها،  زیراکه بوسیله قضاوت

کارد،ک می  وکدورت  عداوت  تخم  دردلها  قضاوت  آن  ه   ولی 
گردند،  ناگوارظاهرمی  نهایت  بی  بس  های  صورت  به   بعداً 
بادرنظرداشت همین پیامد ناگوار،حضرت عمرفاروق رضی هللا  

صادرکرد  فرمانی  خودچنین  قضات  برای  ا رد و  بود:»ه  عنه 
القضاء یورث  القضاء بین ذواالرحام حتی یصطلحوا فان فصل  

را  (303\8:  17)  «  الضغائن پرونده خویشاوندان  دربین   یعنی 

برگردانید   نمایند،  خودآنها  وآشتی  صلح  قضاوت تا  زیراکه 
 کینه وعداوت دردلها میشود.  قاضی سبب ایجاد 

خویش درکتاب  طرابلسی  الدین  عالء  قاضی  احناف   ازفقهای 
الحکام[  در  ]معین  الشحنه  [این  وابن  الحکام  فرمایش   ]لسان 

را آن   فاروقی  بوسیله  که  اند  قرارداده  اصل  قضاوت  برای 
نیزچنین   آید، و  بارضایت طرفین صورتی برای صلح آنان پدید 

اند  نوشته  تنازعات    هم  به  متعلق  فاروقی  فرمان  این  اگرچه  که 
خویشاوندان است اماعلتی که برای آن درین فرمان مذکور است  

می   کدورت  درقلوب  دادگاه  قضاوت  بین که  حکمت  این  آورد 
که ازکدورت وعداوت باید   خویشاوندان واجانب عام است زیرا

را مسلمانان  وحک ام    همه  قضات  برای  براین  بنا  داد  نجات 
که به   دوسیه سعی کنند   مناسب است که قبل از استماع پرونده و

با برگزار شود«   نحوی  بین شان صلح  ما   رضایت طرفین فی 
(19 :3\ 501) 

 
 ش میان دوگروه متجانس صلح وساز : 3

صلح وسا زش میان دوگروه متجانس   هللا جلت عظمته درمورد 
بَْینَُهَما   فَأَْصِلُحوا  اْقتَتَلُوا  اْلُمْؤِمنِیَن  ِمَن  َطائِفَتَاِن  َوإِْن   «: میفرماید 
فَإِْن بَغَْت إِْحَداُهَما َعلَى اأْلُْخَرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َحتَّى تَِفيَء إِلَى  

یُِحبُّ  أَ   َ إِنَّ َّللاَّ َوأَْقِسُطوا  بِاْلعَْدِل  بَْینَُهَما  فَأَْصِلُحوا  فَاَءْت  فَإِْن   ِ ْمِر َّللاَّ
  : ]الحجرات  با  9اْلُمْقِسِطیَن«  ایمان  ازاهل  اگردوگروه  یعنی   ]

آنان  میان  مومنان  شما  پس   ، برخاستند  ستیزوجنگ  به  یكدیگر 
 صلح وسازش برقراركنید.... 

دستوري   واژه  از  استفاده  با  مهربان  نیزخداوند  آیه  دراین 
جویانه، صلح  مقدس  عمل  {اهمیت  و  }فاصلحوا  دهنده   پیوند 

 .را متذكر شده است ترمیمی 
إِْخَوة   اْلُمْؤِمنُوَن  إِنََّما   « میفرماید:  دیگری  درآیه  وهمچنان 

لَعَلَُّكمْ   َ َّللاَّ َواتَّقُوا  أََخَوْیُكْم  بَْیَن  :  فَأَْصِلُحوا  ]الحجرات  تُْرَحُموَن«   
درمیان دوتا    پس اصالح کنید   مسلمانان باهم برادراند یعنی  [  10

 رحم شود. برشما تا بترسید  برادر خود واز خدا
نیز کریمه  ایه  ازجمله شاهد    این  که  بوده  میانجیگری  براصل 

 اصول عدالت ترمیمی وصلح میباشد.
 
 .صلح وسازش میان دوگروه غیرمتجانس: 4

صلح وسازش وآشتی میان دوگروه غیرمتجانس خداوند درمورد  
  ِ ْلِم فَاْجنَْح لََها َتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ جل جالله میفرماید: » َوإِْن َجنَُحوا ِللسَّ

اْلعَِلیُم«] باشند   [61األنفال:  :  1إِنَّهُ َُوالسَِّمیُع  سوی    اگرمایل  به 

شنوا   وا  یقینا  کن برخدا  صلح پس توهم مایل باش به آن واعتماد 
وطلبی وتن دادن به آشتی  ااست. درین ایه کریمه براصل د  دانا و

ازپیامد  نگرانی  وعدم  خاطرطرفین  باطیب  اشاره   وسازش  آن 
 شده است.
درآیه دارد   و  برحذرمي  را  ها  انسان   ، مهربان  خداي  دیگري 

خدا  به  ،    ازاینكه  نداده  انجام  نیك  كارهاي  تا  بخورند  سوگند 
گ واصالح  فرموده: پرهیزگارنبوده  چنانچه  نباشند  مردم  میان  ر 

وا َوتَتَّقُوا َوتُْصِلُحوا بَْیَن  َ ُعْرَضةً أِلَْیَمانُِكْم أَْن تَبَرُّ » َواَل تَْجعَلُوا َّللاَّ
ُ َسِمیع  َعِلیم  ] وقرارندهیدنام خدارا   [224البقرة« :  :  1النَّاِس َوَّللاَّ

وپرهیزگاری   سلوک  ازحسن  که  خود  قسم خوردن  برای  هدفی 
واصالح بین مردم کناره گیرید وهللا همه چیزرا می شنود ومی  

این کارهای    نکنید که ما   یاد   داند. یعنی چنین سوگندهای بنام خدا
را دهیم.  نیک  نمی  وامام    (273\7:  19)  انجام  طاوس  چنانچه 

صادق رضی هللا عنه درتفسیراین آیه فرموده اند:} مقصود این 
یجاد صلح وسازش میان دونفر  آیه این است كه آنگاه كه براي ا
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گونه  دراین  كه  ام  خورده  سوگند  من   : نگویید   ، شدید  دعوت 
نكنم{ دخالت  جایگاه   (622\2:  15)امور  بیشتر  هرچه  آیه  این 

 اصالح و اصالح گري میان مردم رانشان مي دهد 
وهمچنان درآیه دیگری خداوند میفرماید که: » اَل َخْیَر فِي َكثِیٍر  

إِالَّ َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصاَلحٍ بَْیَن النَّاِس   ِمْن نَْجَواُهمْ 
َعِظیًما« أَْجًرا  نُْؤتِیِه  فََسْوَف   ِ َّللاَّ َمْرَضاِت  اْبتِغَاَء  ذَِلَك  یَْفعَْل   َوَمْن 

[1:  : شان یعنی    [114النساء  دربیشترمشورت  خیری  نیست 

اصالح    نیک یا مگرکسی که امر کند به کمک به دیگران یا کار
کار این  که  وهرکسی  مردم  پس   بین  خدا  برای رضای  رابکند 

 میدهیم به او ثواب بزرگ. 
که   مینویسد  آیه  این  تفسیر  درادامه  القرآن  معارف  تفسیر 
بین   واصالح  صدقه  که  راگویند  نیک  کارهای  همه  »معروف 
این خاطر ذکر   به  آنها راجداگانه  اما  اند  داخل  درآن  نیز  الناس 

که  زندگی    فرمود  آنها  سبب  وبه  است  متعدی  دوتا  این  نفع 
نیز این دوکار شامل اهم ابواب    و اجتماعی مردم زینت می گیرد 

به  نفع رسانی  یعنی  منفعت  باشد یکی جلب  به خلق می  خدمت 
خلق هللا، دوم دفع مضرت یعنی نجات دادن مردم ازرنج ومشقت  

النا  است، بین  واصالح  است  رسانی  نفع  مهم  عنوان  س صدقه 
  (152\4: 19) عنوان مهم نجات خلق هللا ازمضرت ونقصان.«

عدالت  ومنزلت  جایگاه  که  گفت  میتوان  كالم  دریك  پس 
آموزه های دینی    ترمیمی}صلح وآشتی{ رادرقرآن عظیم الشأن و

باسائرمشتقات اش   واژه }صلح{  که   را میتوان ازین دریافت نمود 
در}25در} ووزن  صیغه  ذکرشده  180{  قرآنی  آیه  واکثرکتب  { 

فقه اسالمی درجریان تحلیل وتجزیه مسائل جزائی وجنایی ازآن 
 بحث نموده اند.

 
 اصالح ذات البين در سنت پیامبر)ص(. . 2

گرانمایه  درسنت  وآشتی  ویاصلح  ترمیمی  عدالت  درمورد  البته 
عنهم،که   هللا  رضی  کرام  واصحاب  وسلم  علیه  هللا  پیامبرصلی 

ش وکردار  ودربرگیرنده،گفتار  دستورات  حاوی  میباشد  ان 
زیادی های  مختصرگنجایش   وعملکرده  این  که  است  واردشده 

خروار(  نمونه  )مشت  عنوان  به  بنأ  رانداشته  آنها  ازهمه  تذکر 
چندی   ذکر  به  کله(  الیترک  کله  قاعده)ماالیدرک  اساس  وبه 

 از آن درهردو بخش قولی وفعلی اکتفاء مینمایم.  نمونه ای
 

 بخش قولی)گفتاری( 
: »  پیامبرصلى  فرمودند  ِمْن   هللا علیه وسلم  بِأَْفَضَل  أُْخبُِرُكْم  أاَلَ 

َدقَِة ؟ قَالُوا : بَلَى ، یَا َرُسوَل هللاِ قَاَل  یَاِم َوالصَّالَةِ َوالصَّ َدَرَجِة الص ِ
 (780\4:  13)  : إِْصالَُح ذَاِت اْلبَْیِن ، َوفََساُد ذَاِت اْلبَْیِن اْلَحاِلقَةُ.«

فر از كاري كه درجه یعنی رسول خدا)ص(  آیا شما را  مودند: 
؟   نگردانم  آگاه  است  زكات  و  نماز  و  روزه  درجه  از  بهتر  آن 
ذات   اصالح  كار  این  فرمودند:  هللا!  یارسول  چرا  گفتند:  یاران 
گویم   نمي   ، است  تراشنده  البین  ذات  فساد  زیرا  است  البین 

 .تراشنده موي است؛ بلكه تراشنده دین است
و و  رساتر  تعبيري  و چه  مردم  بين  اصالح  اینكه  از  تر  اضح 

آنان  بين  دوستي  و  وزکات   ایجاد صلح  نماز  و  روزه  رتبه  در 
ارزشـتر  بـا  نمـاز و روزه وزکات هـم  از  است و در مـواقعي 

 مـي شـو د. 
ذات البين باعث رفع كشمكشها و دشمني ها و كينه ها   اصـالح
در  .است تـوزي  كينـه  و  كشمكش  موجب   دشمني،  جامعه 
بـه همـين علـت از بـين   .گي و عـدم انـسجام جامعـه اسـتگسست

بـردن كينـه ، خصومت و منازعه ، یعني اصالح بين طرفهاي  

برخـوردار اهميتي  چنان  از  اختالف  و  در   خصومت  كه  است 
  .مواقعي برتر از نماز و روزه ميشود 

عنوان  به  البين  ذات  اصالح  از  اسالمي  معارف  در  وهمچنان 
افـراد بهترین صدقه، یعن بـه مـردم و  یـاري  نيازمند،   ي كمك و 

 نيز یاد شده است ،چنانچه پیامر صلی هللا علیه وسلم فرموده: »
اْلبَْیِن« ذَاِت  إِْصالَُح  َدقَِة  الصَّ أَْفَضَل    یعنی  (135\1:  21)  إِنَّ 

آشتي    صدقه بهترین   و  صلح  دارد،ایجاد  دوست  خداوند  كه  اي 
اسـت مردم  دش بين  هم  با  كه  نزدیك هنگامي  و  شوند  مي  من 

 . كردن آنها است هنگامي كه از هم دور مـي گردنـد 
مسلم است كه در سایه اصالح ورفع خصومتها و اختالفها در   

  بين قربانی جرم و مجرم،  جامعه امنيت برقرار مي شود. وقتـي
مطرود  فردي  را  مجرمخود  شود،  مي  برقرار  آشتي  و  صلح 

حساس همبستگي با جامعه یابد و ا  نمي ورانده شده از جام عـه
از پيـشگيري  باعـث  امـر  همـين  كه  كند،  مي  خود   اطراف 

 وسيله او مي شود.   ارتكاب مجدد جرمبه
 نيز بـا تـصالح و آشـتي بـا مجرم احـساس  متضرروقربانی جرم، 

آرامش پيدا مي كند و خود را بازنده تلقي نمي كند و از رنج ،  
شـود  مـي  كاسته  او  نگراني  و  سایه  ع .درد  در   ، براین  الوه 

خسارت   باشد،  عدالت  روي  از  و  عادالنه  كه  البين  ذات  اصالح 
شود و از نظر رواني و عاطفي    او جبران مي هاي وارد شده بر

  .كند  خاطر مي هم احساس امنيت و آرامش

البين و  ذات  به اصالح  این حد  تا  این جهت است كه اسالم  به 
رفـع  ایجاد صلح و  مـردم  دش بين  و  مي  كدورتها  اهمي ت  منيها 

دهد و آن را در شرا یطي برتر از نمـاز و روزه مـي دانـد و آن 
  .برترین و بهترین صدقات معرفي ميكند  را

مـردم   بـين  اصـالح  به  اقدام  براي  که  نبایدگذاشت  ناگفته  البته 
و تـالش  صـرف  و  نيـست  الزم  نتيجـه  حـصول  از   اطمينـان 

الف بين مردم  كوشش در جهت رفع خصومت ، كدورت و اخت
شده و براي فردي كه در  في نفسه ممدوح بوده و به آن ترغيب

راه اصالح بين مردم قدم بردارد ، پاداش و ثواب فراوان مقرر  
از پيامبر گرامي اسالم صلي هللا عليه واله و سلم نقل  .شده است

نفر قدم بردارد  كسي كـه در راه آشـتي دادن دو  شده است : »
و تعالي تا زماني كه برمي گردد، بر او فرشتگان خداوند تبارك  
و فرسـتند  مـي  مي   درود  اعطا  او  به  قدر  شب  عبادت  پاداش 

در  (163\13:  3)  شود« مطلـب  این  تأكيد  دیگري   در  روایت 

از نهایت سعادت فرد تالش و كوشش وي    خوانده مي شود: »
مـردم بـين  اصـالح  خود   (1622\2:  22)  است« در  بنابراین، 

ج در  تالش  و  و سعي  بـوده  مطلوب  البين  ذات  اصالح  به   هت 
محسوب   فرد  خوشبختي  كمال  بلكه  خوشبختي  خود  خودي 

به ا ین ترتيب اسالم آحاد جامعه را دعوت و تشویق به   .ميشود 

جامعه اسالمي با رغبت و  اصالح ذات البين مـي كنـد تـا افـراد 
اخـتالف  طرفهـاي  ميـان  البين  ذات  اصالح  در  کامل  عالقه 

كيفري مشاركت كنند. از این جهت بر حضور  ر بـویژه در امـو
كه تحت تأثير   و مشاركت اعضاي جامعه، بویژه جامعه محلـي

مستقيم ارتكاب جرم واقع شده است، به عنوان یكـي از مجریان 
و حـل  جرم فراینـد  ارتكاب  از  ناشي  اختالف  مي  فصل    تأكيد 

ه  تأكيد بر اصالح ذات البين چنان است كه، به رغم این هم،  كند 
قرار و  گویي  راست   ، صدق  به  در  دستور  دروغگویي  داشتن 

بـراي   البـين  ذات  اصـالح  راه  در  اگـر  كبيـره،  گناهان  شمار 
دوستي بين طرفين الزم باشد سخن دروغي گفته  ایجـاد صـلح و

بلكـه نيـست  گنـاه  تنهـا  نه  و  است  مجاز  این سخن  شود،  اصاًل 
پـا و  ارزش  داراي  و  د  شـو  نمي  محسوب  اصـالح  دروغ  داش 

روایتی آمده است که پیامبرصلى هللا علیه  در  .ذات البـين اسـت
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وسلم فرمود: » لَْیَس بِاْلَكاِذِب َمْن أَْصلََح بَْیَن النَّاِس فَقَاَل َخْیًرا أَْو 
به این مفهوم كه اصالحگر و آشتي    (407\7:  10)«.نََمى َخْیًرا

خیری  دهنده بین مردم دروغگو نيست، که جهت اصالح سخن  
بگوید  است  واقع  خالف  كه  فرد ،  را  اگر  ترتيب  ین  ا  به 

اصالحگر در جهـت اصـالح ذات البـين و برقـرار كـردن آشـتي  
طرفين اختالف ، سخني را كه خالف واقع است و اصالح   بـين

سـخنِ  ؛  بگویـد   ، اسـت  آن  بـر  نمي   متوقـف  محسوب  دروغ 
خـالف   سـخن  اگـر  اصـالحي  سـخنان  در  عبـارتي  به  شود. 

در كـه  این  واقعـي   ، شود  گفته  هم  است  مؤثر  اصالح  پيشبرد 
  .دروغ را ندارد  سخن دروغ شـمرده نمـي شـود و احكـام سـخن

در روایتي دیگر آمده است : »سخن بر سه قسم است : راسـت  
ایجـاد  و  دروغ  مردم و  بين  شوم   .صلح  شما  فداي   : شد  سؤال 

از شخـصي د:  فرمودنـ  بين مردم چيـست؟  فرد د  اصالح  رباره 
دیگري سخني مي شنوي كه اگر به گوش او برسد، ناراحت مي  

آن فرد را مي بيني، بر خالف آنچه در مورد  شود. اما وقتـي تـو
در شـخص  فـالن  از  گـویي  مـي  او  بـه  اي  شنيده  تو  او  مورد 
آن چنان ميگفت«  این چنان و  تو را    \7:  22)شنيدم كه خوبي 

1623) 
حي در صورتي كه مطـابق واقـع بر این اساس ، سخنان اصال 

نيست و قسم سومي است كه همان  و راسـت نباشـد ، دروغ هـم
اسـت بين مـردم  و دوستي  در  .ایجاد صلح  مثـال  ایـن  واقع  در 

فرد مصلح با این گفتار خود از ایجاد دشمني جدید بين این دو 
همين زمينه از پيامبر گرامي اسالم   در  .نفر پيشگيري مي كنـد 

م   هللا عليه و آله و سـلم در وصـيت بـه حـضرت علـيصلي ا کر 
وجهه   و هللا  تبارك  »خداوند   : فرمودند  كه  است  شده  روایت 

راه در  آميـز  مصلحت  دروغ  دوست   تعالي  را  مردم  بين  آشتي 
و  دشـمني  و  اخـتالف  جهـت  در  انگيز  مفسده  راست  و  دارد 

ي (255:  6)  مردم را دشمن ميدارد« جـدایي تأك  اینها  دي  همه 

است بر اهميت اصالح ذات البين و ایجاد صلح و سـازش بـين 
تأكيد بر نقش مهم جامعه و اعضاي جامعه، به عنوان  مـردم كـه

نماینـده عنوان  به  نه  مدني  در   دولـت  جامعه  رسمي  مراجع  و 
فرایند حل و فصل اختالفهاي بين مردم است كه در ایـن ميـان 

یي د ارند و در راستاي  كيفري اهميت بيشتر و بسزا اختالفهـاي
متضرر  اصالح بين   وجرم  حل و فصل مسائل ناشي از ارتكاب  

از  ومجرم   یكـي  عنـوان  به  اصالحگر  فرد  اگر  دهندگا  ،  انجام 
ناگزیر شود ، اظهارات خالف واقع مانند آنچه  فراینـد اصـالح

اسـت مجـاز  تنها  نه  كند،  بيان  آمده  روایت  در  عمل  را  بلكه 
  .ميدهد  پسندیدهاي نيز انجام

اصالح ذات البين داراي چنان اهميتي است كه براي ایجاد صلح 
بيتالمال مسلمين در ایـن راه بایـد  و دوستي و انجام اصـالح از
مسلمين بودجه اي است كه از آن در   هزینـه كـر د. )بيـت المـال

كردن  برطرف  و  د(  شـو  مـي  هزینـه  مسلمانان  مصالح  جهت 
بين اختالفات  حل  و  ب  منازعات  دمـاء،ه  مسلمانان  در  از    ویژه 
تعبير به   به طوري كه از بيت المال  مهمتریِن این مصالح است ،
 مصالح مسلمين شده است.

یكي از منابع تأمين بيت المال مسلمين زكات است ك ه خداوند 
وآلـه   عليـه  اهللا  صـل ي  اسـالم  گرامي  پيامبر  تعالي،  و  تبارك 

نان امر فرموده است:» ُخْذ مسلما وسـلم، را به گـرفتن زكـات از
یِهْم بَِها « ] ُرُهْم َوتَُزك ِ    .[103التوبة : : 1ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدقَةً تَُطه ِ

، یا  بگیر، تا آنها را با آن« زكات   ايصدقه  آنان  یعنی از اموال
 سازي«   و پاكیزه »پاك گیري مي  از آنان كه ايصدقه

چگـونگي كـریم  قـرآن  بيان  هزینـه  وهمچنان  را  زكات  كردن 
َعلَْیَها   َواْلعَاِمِلیَن  َواْلَمَساِكیِن  ِلْلفُقََراِء  َدقَاُت  الصَّ إِنََّما  فرمـوده:» 

َواْبِن   ِ َّللاَّ َسبِیِل  َوفِي  َواْلغَاِرِمیَن  قَاِب  الر ِ َوفِي  قُلُوبُُهْم  َواْلُمَؤلَّفَِة 
ُ َعِلیم   ِ َوَّللاَّ یعنیجز    [60التوبة :  :  1 َحِكیم : ]السَّبِیِل فَِریَضةً ِمَن َّللاَّ

مساكین  فقیران  به   صدقات   كه  نیست   این  وكارگزاران و 
مؤلفه  آن  آوريجمع راه  القلوبو  در   و   بردگان  آزادي  و 
 از جانب   ايفریضهدارد، این    خدا اختصاص  ودر راه  دارانوام

 كه   آنچه  به  و  بندگانش  مصلحت  به  خداست« »و خدا دانا« است
توان ایشان  آنهاست  در  بر  نیست  و  در   »حكیم   دشوار  است« 
 چیز.  و در همه  آن توزیع  ، در چگونگيزكات  فریضه تعیین  

بـراي   هزینـه  را  آن  مـوارد  از  مـورد  دو  کریمه  آیه  درین  که 
اهللا(    پرداخـت سبيل  )في  خدا  راه  در  و  )غارمين(  مدیون  دین 

شخصاً قادر به پرداخت   رتي كـه مدیونبرشمرده است. در صو
مي   پرداخت  المال  بيت  و  زكات  از  او  دین  نباشد،  اش  دین 

هـم دین  از  منظور  تلـف   شود،که  بواسطه  ا گر  عام است حتي 
بـه باشـد و اختـصاص  آن  دیگـر و غيـر   كـردن مـال شـخِص 

ندارد  اثر  بنا    خصوص دین و قرض  براین در مواردي كه در 
متضررخس  ارتكاب جرم به  و   قربانی جرم   و  اراتي  شده  وارد 
توانایي سایه   مجرم  )در  و  ندارد  را  خسارات  آن  جبران  مالي 

و پشيمان شده  از عمل خود نـادم  مذاكرات اصالحي و ترميمي ( 
بیت المال به كمك او مي آید تا بتوانـد خـسارت هاي    و توبه كرده

ارتكـاب از  ، ناشـي  كند  را جبران  یك  جرمش  از  بدون شک  ي 
دینداری اسـت   كه  )غارم(  مصادیق  كسي  اند،  شده  متذكر  فقها 

دین مـسلمانان  بـين  آشـتي  و  البـين  ذات  اصـالح  راه  در   كـه 
اصالحگر براي رفع اختالف و  دارمــيشــود ،حتــي اگــر فــرد 

منازعه بين دو طرف اخـتالف، خـسارات وارد شـد ه، بـه یكـي  
رف مقابل مي داند، اما وي طرفين كه آن را ناشي از عمل ط از

شخصاً از مال خود بپردازد؛  منكر نقـش خـود در آن اسـت، را
 مي توان این مالي را كه پرداخت كرده است را از بيـت المـال 

بنابراین در   هللا زكات( به وي پرداخت كرد،  سبيل  )از سهم في
راه اصالح و آشتي بين قربانی جرم و مجرم اگر فرد اصالحگر  

بـراي ر   مـالي  اگ  یا  بپردازد؛  آن  رفع  یا  اختالف  از  پيشگيري 
دین  ومجرم  جرم  قربانی  بـين  اصـالح  راه  در  دار   اصالحگر 

المـال  بيـت  از محـل زكـات و  دیـن  این  پرداخت و  این   ، شود 
جبران و قابل ادا است و بر حاكم اسـالمي اسـت كـه آن را  قابـل

نمونه هاي    اصالح ذات البين از بـه طـوركلي  .بـه وي بپـردازد
سـوره توبـه ( اسـت    60في سبيل اهللا « )مذكور در آیه    بارز »

لذا عده اي از علماي اسالم به هزینه كـر دن ابتـدایي زكـات   و
 كردهاند. بـراي اصـالح ذات البـين تـصریح

ذات البين و ایجاد صلح و دوستي    بر این اساس در راه اصالح 
بودجه عمومي   ن ازمجرم مي تـوا  قربانی جرم و  و  بين متضرر 

در   بعالوه  كرد.  برقرار  شتي  آ  دو  این  بين  و  كرد  استفاده 
یا توانا یي جبران خسار   مواردي كه مجرم شـناخته  شده نيست 

بـه طـور كلـي در مـواردي  ندارد و  تهاي وارده بر قربانی را 
امكان ترميم خسار تهاي وارد شد ه از طریق دیگري ميسر   كـه

جبـ و  تـرميم   ، وارد نباشد  تهاي  خـسار  با   ران  قربانی  به  شده 
قربانی    پرداخت از بودجه عمومي باید صورت گيرد و رضایت

فرموده است:)وإذا رحمة هللا علیه   حصکفی چنانچه    حاصل شود،
في    فالدیة في بیت المال  وحربي أسلم   لم یكن للقاتل عاقلة كلقیط 

الفتوى(. کب  یعنی هرگاه مرت  (645\6:  4) ظاهر الروایة وعلیه 

)اقاربی که دیه آن را بپردازند( نداشت مانند   جریمه قتل، عاقله
 شخص لقیط و نومسلم، پس دیت آن از بیت المال پرداخته شود.
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 بخش فعلی)کرداری وعملی( 
رویکر نوعی  که  البین  ذات  اصالح  ذکراینکه  وروش قابل 

دارد، ارزش  دراسالم  حدی  به  است  برعالوه   ترمیمی  که 
قولی، وسلم، پ  ازارشادات  علیه  هللا  صلی    یامبربزرگواراسالم 
میانجی    آن به حیث مصلح و  انجام دهنده گان  ازجمله مجریان و

بوده نشست   و  نیز  در  ورزیده   عمالً  اشتراک  اصالحی  های 
، است  نموده  وسازش  سعد   واصالح  بن  سهل  )رض(    چنانچه 

بَ   :ه  فرمود  َكاَن  َعْوٍف  ْبِن  َعْمِرو  بَنِي  ِمْن  أُنَاًسا  َشْيء   »أَنَّ  ْینَُهْم 
أَْصَحابِِه  ِمْن  أُنَاٍس  فِي  وسلم  علیه  هللا  صلى  النَّبِيُّ  إِِلْیِهُم  فََخَرَج 

به این مفهوم که مردمی از قبیله بنی  (  239\3:  8) یُْصِلُح بَْینَُهْم.« 

بن   از  عمرو  باجمعی   ، پیامبر  داشتن  واختالفی  نزاع  عوف 
 اصحاب رفت تا بین ایشان صلح نماید. 

ف بِاْلِحَجاَرةِ وهمچنان  تََراَمْوا  َحتَّى  اْقتَتَلُوا  قُبَاٍء  أَْهَل  رموده:»أَنَّ 
فَأُْخبَِر َرُسوُل هللاِ صلى هللا علیه وسلم بِذَِلَك فَقَاَل اْذَهبُوا بِنَا نُْصِلُح 

یعنی مردم قباء بین هم جنگ ونزاع نموده،   (240\3:  8)بَْینَُهْم«

نمودند، پرتاب  سنگ  یگدیگر  پیامبر)ص(  ازموضوع    بر  به 
شد، داده  نمایم.   ماراببرید،  فرمود،  اطالع  صلح  ایشان    تامیان 

اسالم   بزرگوار  پیامبر  کرداری  دیگری  بارز  نموده  وهمچنان 
 صلح حدیبیه میباشد.

 
 درآثار اصحاب وائمه. صلح وسازش. 3

همانطوریکه سنت گرانمایه پیامبربزرگوار اسالم در هردوبخش 
صلح درمورد  وکرداری  داشت،    گفتاری  های  وپیام  دستورات 

آثارگفتاری وکرداری اصحاب کرام واقوال ائمه نیز درین راستا  
 ارشاداتی دارند که به گونه ذیل به بررسی گرفته می شود. 

  
 بخش قولی)گفتاری( 

َرِض( 1 ُعَمُر  َحتَّى    :حضرت  اْلُخُصوَم  »ُردُّوا   : است  فرموده 

یُحْ  اْلقََضاِء  فَْصَل  فَإِنَّ  غَائَِن.«یَْصَطِلُحوا  الضَّ اْلقَْوِم  بَْیَن  : 9)   ِدُث 
زیراکه   (66\6 فراخوانید  وآشتی  صلح  رابه  ها  خصم  یعنی 

 فیصله های قضایی دربین مردم دشمنی رابارمی آورد.
)رض( 2 انس  حضرت  است:»  :  اثنین   فرموده  بین  أصلح  من 

یعنی هرکه بین   (74\1:  26)  أعطـاه هللا بكل كلمة عتق رقبة «

کند دربدل هر حرف خداوند)ج( برایش پاداش دوشخص اصالح  
 آزاد نمودن برده ای رامیدهد. 

أمامة 3 أبو  وعد   : حضرت  :» امش میالً  )رض( فرموده است 

أمیال   ثالثة  وامش   ، هللا  في  أخاً  وزر  میلین  وامش   ، مریضاً 
اثنین« بین  باپیمودن   (74\1:  26)  وأصلح  که  مفهوم  این  به 

مریضی  عیادت  به  میل  یک  فاصله و  مساحت  نمودن  طی  با 
برادر مسلمانی احوال پرسی  به  فاصله سه   دومیل  الی  وبارفتن 

 به اصالح بین دوشخص بپرداز.   میل،
: بعض العلماء فرموده اند: » من أراد فضل العابدین فلیصلح 4

» والبغضاء  العداوة  بینهم  یوقع  وال   ، الناس   ( 74\1:  26)بین 
هرکه   اند:  گفته  ازدانشمندان  برخی  درجه یعنی  به  میخواهد 

بین  اصالح  یابد،بایدبه  دست  گان  کننده  عبادت  وفضیلت 
اجتناب   شان  بین  وبدبینی  بپردازد،وازایجاد،دشمنی  دوشخص 

 ورزد.
: قال األوزاعي : »ما خطوة أحب إلى هللا عز وجل من خطوة 5

من إصالح ذات البین ومن أصلح بین اثنین كتب هللا له براءة من 
«.النار هللا  (28\1:  27).  رحمة  اوزاعى  حضرت  علیه  یعنی 

تر محبوب  قدمی  هیچ  :که  است  که   و  فرموده  قدمی  برتراز 
که  ،کسی  نیست  خداوند)ج(  نزد  میشود  گذاشته  اصالح  بخاطر 

نجات   دوزخ  ازآتش  آنرا  خداوند)ج(  کند  اصالح  دونفر  بین 
 میدهد.

الكذب في اإلصالح وأبغض  6 : »إن هللا أحب  بابویه  ابن  قال   :

یعنی خداوند)ج( دروغی راکه    (28\1:  27ي اإلفساد «الصدق ف

راستی راکه به منظور    دوست داشته و  به منظور اصالح باشد 
 افساد باشد زشت می پندارد. 

من أصلح   رحمئ اللع علیه فرموده:»  محمد بن كعب القرظي  :7

« شخصی که بین مردم صلح بین قوم فهو كالمجاهد في سبیل هللا
 ا خداوند است.کرد مانند مجاهد در ر

 
 بخش فعلی)کرداری وعملی( 

درفرایند  پیامبر)ص(  که  درهرموردی  که  گفت  موردباید  درین 
اند، ورزیده  اشتراک  عملی  گونه  به  اصالحی  جمعی    های 
اند، داشته  اشتراک  آن  در  نیز  ویارانش  چنانچه    ازاصحاب 

درحدود  حدیبیه  پیامبر)ص(  1500)  درصلح  اصحاب  از  تن   )

داشتند، پیامبر)ص(  ودرب  شرکت  صلح  سفیران  موارد  سا 
 اصحاب کرام بوده اند. 

 
 درمتون فقهی.  صلح وسازش. 4

متون فقه اسالمی نیز به موضوع عدالت ترمیمی تحت عناوین 
تشدد خساره،  جبران  دیت،  توبه،  عفو،  صلح،  مانند:   مختلف 
وسخت گیری دراثبات جرایم و... پرداخته است که درین قسمت  

رابه گونه ذیل طورنمونه به بررسی   هااز کاوش برخی از آن  
 ومطالعه میگیریم. 

الصلح،  )کتاب  عنوان  تحت  مختلف  مذاهب  فقهی  کتب  دراکثر 
باب الصلح ویا فصل الصلح( از صلح به عنوان یکی از جلوه 
های عدالت اصالحی ویا عدالت ترمیمی بحث صورت گرفته،  

ارکان،  اعمال   شرایط، دالیل مشروعیت،گ  تعریف،  ،  ونه های 
و و  پیامدها  و  حکمت  مداقه  مورد  آن  قرارگرفته    فلسفه  کاوش 

:  فرموده است  چنانچه ازفقهای احناف ابوبکر زبیدی)رح(  است،
صلح مشتق وگرفته شده از مصالحه بوده به معنی مسالمت پس 

میباشد، طرفین    ازمخالفت  ازتوافق  است  عبارت  ودراصطالح 
ا، وبا استناد  نزاع برقطع خصومت ودشمنی مبتنی بررضایت آنه

و نبوی  احادیث  قرآنی  را   ازآیات  آن  مشروعیت  امت  اجماع 
 (232\3: 11)  تثبیت نموده است.

است فرمود  الزحیلی  وهبة  معاصردکتور  فقهای  :  وازجمله 
واإلجماع والسنة  بالكتاب  مشروع  فقوله   )والصلح  الكتاب:  :أما 

 [.128: النساء:1]  تعالى: }والصلح خیر{
روي عن النبي صل ى هللا علیه وسلم مرفوعاً،  وأما السنة: فهو ما  

الصلح جائز بین المسلمین إال صلحاً    وموقوفاً على عمر، وهو: »
   .أحل حراماً أو حرم حالالً« رواه ابن حبان وصححه

وأما اإلجماع: فقد أجمع العلماء على مشروعیة الصلح، لكونه من 
والشقاق النزاع  قطع  من  فیه  لما  فائدة،  العقود  یقع أكثر  وال   .

الصلح في الغالب إال من رتبة لما هو دونها، على سبیل المداراة 
الحق. بعض  إلى  قرآنی  یعنی    (للوصول  آیات  برمبنای  صلح 

است، وجایز  مشروع  امت  واجماع  نبوی  خداوند  ،سنت   زیرا 
رسول   )والصلح خیر( و  )ج( صلح را بهتر خوانده فرموده است

درهمه   صلح   : است  فرموده  )ص(  وجایز    موارد هللا  مشروع 
 مگردرموردی که حالل راحرام وحرام را حالل گرداند،  است،

که    زیرا  وعلماء نیز برجواز ومشروعیت صلح اجماع کرده اند،
با  عقد  ازعقود  و  صلح  منازعات  آن  ذریعه  که  است   ارزشی 

صورت    درآن نوعی مدارا  و  پایان می یابد،  اختالفات خاتمه و
 میگیرد. 
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درمورد اجماع برمشروعیت صلح از  علیه    رحمئ هللاوکاسانی  
عمر)رض( فإن   اثرحضرت   ، یصطلحوا  حتى  الخصوم  )ردوا 

چنین الضغائن(  بینهم  یورث  القضاء  :  فصل  نموده    استدالل 
، وكان    عمرأمر الصلح مطلقا  إلى  برد الخصوم  رضي هللا عنه 

ینكر   ولم   ، عنهم  هللا  رضي  الكرام  الصحابة  من  بمحضر  ذلك 
: 20)   إجماعا من الصحابة فیكون حجة قاطعة.«  علیه أحد فیكون

پیامبر حضرت  یعنی    (8\13 درمحضراصحاب    عمر)رض( 

به اصالح    دستورداد، ازآنها    سیل گردند،گتا قضایا  وهیچ یکی 
خود   درمورد  این  نداد،که  انجام  العملی  وعکس  واکنش 

مشروعیت   برای  قاطعی  دلیل  که  بوده  صحابه  بیانگراجماع 
 شمرده میشود.

 
 ه ودست آورد های تحقیق: نتیج

مفید    بدون شک هرمحقق وپژوهشگردرصدد نایل شدن به نتایج
وارزنده ئی ازالبالی تحقیق وپژوهش خویش میباشد ، که اینک  
تحقیق  این  های  آورد  ودست  نتایج  واساسی  مهم  های  بخش 

 راذیالً درسلک تحریردرآورده وبه نگارش آن می پردازیم. 
 
➢  ، اصلی  حالت  وامنیت  صلح  حالت  :  واختالف    ونزاع 

  میباشد، شاهد این ادعا آیه کریمه: »   عارضی جامعه بشری 
ةً َواِحَدةً   [ 213]البقرة :  «َكاَن النَّاُس أُمَّ

با    و اختالفات   گرفته آرام    دلها بر آن  كه   و سازشي  : صلح ➢
 میان   و خصومت  كشمكش  شود، بهتر از ادامه  برطرف  آن

است نزاع  چنانچطرفین  خداوند)ج(.  است:»  ه   فرموده 
ْلُح َخْیر    یعنی: صلح بهتر است.  «َوالصُّ

: صلح وامنیت دستور الهی، دعای ابراهیمی، سنت محمدی   ➢
مانند   دیده  جنگ  های  کشور  ویژه  به  بشری  جامعه  ونیاز 

 کشورما است. 

نبوی،   ➢ سنت  کریم،  قرآن  در  صلح  وجایگاه  مشروعیت   :
 ت. آثار صحابه کرام واجماع امت ثابت اس

تأمین    : ➢ وکامل  جامع  برنامه  دارای  اسالم  مقدس  دین 
 وبرقراری صلح وآرامش درجامعه بشری میباشد.

بیانگر،   ➢ کرام  وآثاراصحاب  نبوی  احادیث   ، قرآنی  آیات   :
برقراری صلح وحل منازعات درسطوح مختلف تنازع اعم  
متجانس   های  گروه  ها،  خانواده  فراد،  ا  میان  ازتنازع 

 س میباشد.وگروه های غیرمتجان

: حل منازعات از طریق صلح ومذاکره متضمن پیامد های   ➢
ومعنوی  ومؤثرمادی  علت    مثبت  همین  روی  میباشد، 

فرمود: عنه  َحتَّى   حضرت عمررضی هللا  اْلُخُصوَم  »ُردُّوا 
غَائَِن.« :  9)یَْصَطِلُحوا فَإِنَّ فَْصَل اْلقََضاِء یُْحِدُث بَْیَن اْلقَْوِم الضَّ

رابه صلح  )طرفین نزاع واختالف(  ا  یعنی خصم ه  (66\6
مردم   دربین  قضایی  های  فیصله  زیراکه  فراخوانید  وآشتی 

 دشمنی رابارمی آورد.

امروزی   ➢ منازعات  وفصل  حل  های  درسیستم   :
  ) ترمیمی  )عدالت  عنوان  تحت  وآشتی  ومعاصرنیزصلح 

وقانون فقه  ودانشمندان  نموده،  موقعیت  صدد   احراز  در 
 نهادینه شدن آن میباشند. 

از   ➢ وپیروی  اطاعت  ضمن  وآشتی  صلح  به  روآوردن   :
الهی وقت    دساتیر  ضیاع  وباعث  بوده،  هزینه  کم  خیلی 

 نزاع را رفع و دشمنی ها را ریشه کن می سازد.  نگردیده

الهی  ➢ اازدستورات  زدن  باز  سر  نوعی  صلح  پذیرش  عدم 
 وسنن نبوی محسوب میگردد.

وانسانی  : اصالح بین طرفین نزاع، وظیفه ومسئولیت دینی   ➢
 هرانسانی که توامندی آن را دارا باشد میباشد. 

: اراده ونیت صلح جوئی مصلحین ومیانجی گران وصلح  ➢
وبرقراری   تأمین  پروسه  درتسریع  نزاع  طرفین  خواهی 

 صلح وآشتی نقش کلیدی وبسزایی دارد.

در اموری که ازطریق    اعمال فشار وقوت برعلیه کسانیکه ➢
بافشاری میتواند،  شده  حل  نموده  صلح  وازصلح   برجنگ 

امر   بپیوندد،یک  به صلح  که  زمانی  تا  ورزند،  می  امتناع 
 مشروع میباشد. 

را   ➢ ها  فرصت  نباید  پس  است  ونزاع صلح  هرجنگ  پایان 
 ازدست داد. 

 
 پیشنهادات:

به  وآنهم  وآشتی  بیشترازصلح  وهرچه  بهینه  منظوراستفاده  به 
ونیا محمدی  سنت  ابراهیمی،  دعای  الهی،  دستور  ز  عنوان، 

 جامعه بشری، نکات ذیل را پیشنهاد میدارم. 

آشفته   • وضع  داشت  نظر  بادر  باید  دین،  کرام  علماء 
ونابسامان جامعه بشری به ویژه کشور های اسالمی، تبیین  
های   برنامه  رأس  رادر  صلح  به  مربوط  روایات  و  آیات 

 علمی وتحقیقی خویش قراردهند.

پژ • و  کشورایجاد  در  صلح  وتحقیقات  وهش  مرکزمطالعات 
را درمورد ابعاد مختلف صلح انجام داده و پیامد های    های

 مفید ومثبت آن رابرشمرده ودردسترس مردم قراردهد.

ونشر   • پخش  وکتبی  تصویری  صوتی،  از  اعم  ها  رسانه 
ملی خویش  را وجیبه  فرهنگ صلح جویی وصلح خواهی 
روی   درمورد،  مختلف  درسطوح  را  های  وبرنامه  شمرده 

 دست گیرند. 

منظو • بزرگ وسطوح به  قضایای  در  به صلح  یابی  ردست 
باال ونهادینه شدن فرهنگ صلح وآشتی، باید به حل وفصل  
قضایای متنازع فیه مدنی وجزایی کوچک ازطریق اصالح  

 ومصالحه پرداخته شود.

صلح • تعلیمات  ونصاب   مضمون  کریکولم  جزء  وامنیت، 
تدریسی وتحصیلی معارف وتحصیالت عالی کشور گردیده 

عنو ،  وبه  متخصص  استادان  توسط  اساسی  مضمون  ان 
 متعهد وباورمند به صلح وآشتی تدریس گردد. 

عزیز • والدین  ویژه  به  محترم  های  عنوان  خانواده   به 
کسانیکه درسمت سودهی آینده فرزندان خویش نقش بارز و 
وآشتی،   صلح  فرهنگ  وعمل  درتیوری  باید  دارند،  کلیدی 

ها حاکم سازند.    تحمل وهمدیگرپذیری را درمحیط خانواده
اجتماع  هسته  نخستین  خانواده  که  والدین   زیرا  آغوش  و 

 نخستین پرورشگاه فرزندان است. 

•   « کریمه  آیه  برمبنای  تا  میدارم  پیشنهاد  ودراخیربرهمگان 
َخْیر   ْلُح  نگریسته   َوالصُّ بهتر  پدیده  عنوان  به  را  صلح   »  

  « کریمه  آیه  اْلَخْیَراِت  وبرمبنای  أمین  درت  «فَاْستَبِقُوا 
درپرتو   باشد  تا  بشتابند،  و  گرفته  سبقت  آن  وبرقراری 
ومعنوی   مادی  مختلف  ابعاد  آن،  ومعنوی  مادی  مزایای 

 زندگی مردم وجامعه دگرگونی مثبت یابد. 

 

ِ بِعَِزیٍز ]إبراهیم :   [ 20َوَما ذَِلَك َعلَى َّللاَّ
 «نیست   كار بر خداوند دشوار و ممتنع  » و این

 هر چیز قادر است. بر   تعالي  زیرا حق
نهال دشمنی    -  » درخت دوستی بنشان که کام دل به بارآرد 

 برکن که رنج بی شمارآرد « 
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