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پرسش و پاسخ

پاداش تقوا و صبر

تمّسك به كتاب آسمانى و اقامه نماز، از ويژگى هاى 
اصالح گران اســت؛ بنابراين مصلحــان واقعى 
نمى گويند ما موظف و مکلف نیستیم تا مردم را به 
بهشت ببريم؛ بلکه با اقامه نماز و تشويق مردم به 
كتاب الهى و شريعت و نماز و مانند آن مردم را به 

سوى كمال و بهشت سوق مى دهند.

در آخر سوره یوسف یک جمله ای هست که 
در بیان ســنت الهی در مدیریت این عالم غوغا 
می کنــد. خداوند از قصه یوســف نتیجه گیری 
می کنــد و می فرماید: نتیجه  این قصه یک چیز 
است و آن اینکه »إِنَُّه َمن یََتِّق َویَْصِبرْ  َفإَِنّ للَّـَه َل 
یُِضیُع أَْجرَ  الُْمْحِسِنیَن«  یعنی تقوا و صبر در برابر 
بی عّفتی، زیبا و احسان است؛ هم به خود و هم به 
جامعه؛ و خداوند کارهای زیبای بندگانش را ضایع 
نمی کند؛ می پذیرد و پرورش می دهد و به صورت 
وُه  پرورش یافته به صاحب آن برمی گرداند: »إِنَّا رَ آُدّ
إِلَْیِک َوَجاِعُلوُه ِمَن الُْمرْ َسلِیَن« )قصص/7( یعنی 
موســی را از مادرش گرفتیم، پــرورش دادیم، 
پیغمبرش کردیم و به مادرش برگرداندیم. خداوند 

عمل زیبا را پرورش می دهد ولو این عمل زیبا، در 
خفا انجام پذیرد.

»یا َمْن اَْظَهَر الَْجمیَل«  ای کسی که کارهای 
زیبا را آشکار می کنی)مفاتیح /باقیات صالحات(   

مزد آن شب زنده داری های عهد عاشقی
این دل روشن که در پایان کارم داده اند.

همه این مقاماتی که به یوســف داده اند مزد 
آن خویشــتنداری و کّف نفس و تقوای یوسف و 

اراده او در برابر قوی ترین تندباد بود:
چاک پیراهن یوسف که گل تهمت بود

خنده بر سستی تدبیر زلیخا می کرد!
کانال رسمی آیت اهلل سیدحسن عاملی
https://telegram.me/seyed-hasan-ameli

اقتصــاد ســالم نیازمنــد 
آوردن  فراهــم  و  مانع زدایــی 
مقتضیاتی اســت که از جمله 
آنهــا برداشــتن مانــع جدی 
به نــام اندیشــه ثروت اندوزی 
اســت. اگر مردمــی بخواهند 
تنها در اندیشــه ثروت اندوزی 
باشــند هرگز به اقتصاد سالم 
نمی رســند؛ زیرا میان اقتصاد 
سالم و ثروت اندوزی تقابل جدی 

وجود دارد.
اگر ملت و دولتی بخواهند 
به هر شکلی ثروت اندوزی کنند 
و بر دارایی خود بیفزایند، همت 
عالی آنها از حرکت در مســیر 

ثروت اندوزی؛ آفت اقتصاد سالم 
اقتصاد ســالم به سمت  اقتصاد 
و کســب ثروت و سرمایه  به هر 
این گونه  می یابد؛  تغییر  شــکلی 
اســت که هدف وسیله را توجیه 
می کنــد و دولت و ملــت برای 
کســب ثروت به انواع رفتارهایی 
دست می یازند که گاه خالف شرع 
و عقل اســت چنانکه گرایش به 
اقتصاد ربوی در همین راستا انجام 
می گیرد و یا به سمت اختالس و 
دزدی می رونــد یا گاه دیگر برای 
کسب ثروت، خود را خوار و خفیف 

کرده و دست به سوی هر کس و 
ناکسی دراز می کنند.

در اسالم کســب ثروت برای 
اهداف متعالی چون خود خوردن 
و به دیگران نیازمند بخشیدن در 
قالب انفاق و احسان امری مثبت 
است؛ اما کسب ثروت برای ثروت 
هماننــد هنر برای هنر یک دروغ 

بزرگ و انحراف خطرناک است.
کســی که همــواره در این 
اندیشــه اســت که جمع کند و 
تکاثر داشــته باشــد، اهل انفاق 

نیست و حتی ممکن است از بخل 
به خساست برسد و برای خودش 
نیز هزینه نکند. این گونه است که 
ثروت جامعــه و نقدینگی آن به 
جای حرکت در تولید و پیشرفت 
به سمت رکود و تورم و مانند آن 

سوق داده می شود.
در آیات قرآن از جمله آیات 
33  و 34 ســوره توبه  و نیز آیه 
7 ســوره حشر نسبت به بینش  
ونگرش باطل زراندوزی و کسب 
ثروت ها به هر شکل هشدار داده 

شــده و ثروت اندوزی بر خالف 
جریان سالم اقتصاد در جامعه 
به عنوان یک تهدید در تقابل با 
اصول شریعت و اخالق اسالمی 
دانسته شــده است.در حقیقت 
همان طــوری که رباخواری در 
تقابل با اقتصاد ســالم اسالمی 
کسب  و  ثروت اندوزی  اســت، 
ثروت به هر شکل نیز در تقابل با 
آن و آفتی برای آن است. ثروت 
بی مورد و بیجا که هیچ مصرف 
عقالیی و عقالنی نداشته باشد، 
چه فایده ای جز بدبختی دنیوی 
و اخروی در قالب تکاثر و تفاخر 

و مانند آن دارد؟

اصالح یک رفتار علیه فساد و افساد است؛ زیرا جهان مادی 
بگونه ای است که تضاد قوا در آن موجب تغییر مثبت و منفی 
می شود و تغییرات منفی نیازمند اصالح است؛ بنابراین، اصالح 
یک نیاز دائمی در حیات دنیایی است و انسان باید در حد توان 
برای اصالح امور بکوشد تا فساد از میان رود و اجازه ندهد تا 
افساد مفسدان روند رشد طبیعی را بگیرد. از جمله مواردی که 
نیازمند اصالحات دائمی است، امور اجتماعی است. نویسنده در 
مطلب حاضر به تبیین اهمیت و ارزش و آثار اصالحات اجتماعی 

براساس آیات قرآن پرداخته است. 
***

مفهوم شناسی اصالحات
اصالح از ریشه عربی » ص ل ح« ضد »افساد«  و به معنای به صالح 
آوردن، بهبودی بخشیدن، تعمیر کردن، آشتی دادن، نیکویی کردن، 
آراســتن و سامان دادن آمده است. معنای مشترک در همه مشتقات 
این واژه صلح، ســالمت از فساد است که شامل سالمت در ذات، نظر 
و عمل می شــود. )ترتیب العین، ص 4۵4، »صلح«؛ لسان العرب، ج ۲، 

ص ۵۱7؛ التحقیق، مصطفوی، ج ۶، ص۲۶۵، »صلح«.(
راغب اصفهانی می نویســد: صالح، ضد فساد است و آن دو بیشتر 
جاها در افعال به کار برده شده اند. صالح در قرآن، گاه در برابر فساد 
قرار گرفته است، همانند: ولتفسدوا فی الرض بعد اصالحها )اعراف، 
آیه ۵۶( و گاه در برابر سّیئه، همانند: خلطوا عماًل صالحاً وآخر سّیئاً.

)توبه، آیه ۱0۲؛ نگاه کنید: مفردات الفاظ قرآن، ص ۲84(
وی در ذیل واژه فساد می نویسد: فساد، خارج شدن چیزها از حالت 
اعتدال اســت، کم باشــد یا زیاد و نقطه مقابل آن صالح است. فساد 
در نفس، بدن و چیزهایی که از اعتدال خارج می شــوند، کاربرد دارد. 

)مفردات الفاظ قرآن، ص 379(
از آنچه در کتابهای لغت آمده به دســت می آید که اصالح واژه ای 
است دارای دو ریشه: یکی از ریشه »ُصلح« و دیگری از ریشه »صالح«.

»اصالح« از ریشه ُصلح به معنی آشتی دادن، رفع اختالف و دعوا 
بین دو نفر یا دو گروه و در برابر »حرب« و جنگ است. این ماّده در 
اشعار رودکی، فردوسی، ناصرخسرو و در تاریخ بیهقی، به همین معنی 

به کار برده شده است.)لغت نامه، دهخدا، ج۱0 ، ۱۵0۲۵.(
اما »اصالح« از ماّده »صالح« در برابر فساد است. به طور معمول، 
در زبان فارسی، صالح را به نیکی و شایستگی ترجمه می کنند؛ مانند 

قال االمام علی)ع(: »الیستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه، 
وال یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه«

امام علی)ع( فرمود:  ایمان بنده ای استوار نگردد تا دل او استوار شود، 
و دل استوار نشود تا زبان استوار گردد.)۱(

______________
۱- نهج البالغه، خطبه ۱7۶

تقابل دنیا و آخرت
امام علی)ع( پیراهن وصله داری پوشــیده بود، شــخصی پرسید چرا 
پیراهن وصله دار می پوشی؟ حضرت فرمود: »دل با آن فروتن، و نفس رام 
می شــود، و مومنان از آن سرمشق می گیرند. دنیای )حرام( و آخرت، دو 
دشــمن متفاوت، و دو راه جدای از یکدیگرند، پس کسی که دنیاپرست 
باشــد، و به آن عشــق ورزد، به آخرت کینه ورزد و با آن دشمنی خواهد 
کرد، و آن دو همانند شرق و غرب از هم دورند، و رونده به سوی آن دو، 
هرگاه به یکی نزدیک شــود، از دیگری دور می گردد، و آن دو همواره به 

یکدیگر زیان می رسانند.«)۱(
________________

۱- نهج البالغه، حکمت ۱03

 استواری ایمان 
به استواری قلب و زبان است

مفهوم حبط و کلمه حبط به معنای باطل شــدن عمل، و از تأثیر افتادن 
آن اســت، در صحاح اللغة آمده است: » حبط عمله حبطا بطل ثوابه«  عملش 
حبط شد؛ یعنی ثواب آن از بین رفت، )الجوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، 
ج 3، ص ۱۱۱8( هــم چنین در المصباح المنیر  آمده » حبط العمل حبطا... 
فسد و هدر« )الفیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، ص ۱۱8(؛ عملش 

حبط شد؛ یعنی عمل فاسد و تباه شد.
احباط و تکفیر در قرآن و روایات از گناهانی که موجب از بین رفتن اعمال 
نیک و پسندیده می شود، تعبیر به حبط اعمال و بطالن آن شده است، از این 
رو، به بیان موارد و مصادیق آن در قرآن و روایات و در ادامه به بیان اهمیت 

حفظ اعمال نیک، می پردازیم.
در قرآن و روایات برخی از اعمال ناپســند ســبب حبط و از بین رفتن 
اعمال پســندیده و خوب معرفی شــده اند که به ترتیب در قرآن و روایات آن 

را بررسی می کنیم.
 الف. حبط در قرآن:

واژه حبط و مشــتّقات آن شــانزده مورد در قرآن آمده است که در آنها 
اعمالی را که سبب تباهی و از بین رفتن عمل خوب می شود، ذکر شده است 

و ما به چند مورد آن اشاره می کنیم:
۱ـ ارتداد پس از ایمان:

یعنی شخصی که مؤمن بوده، از عقاید خود دست بکشد و آنها را انکار کند. 
قرآن فرمود: »هر کســی راه ارتداد را پس از ایمان در پیش گیرد و در همان 
حال بمیرد، اعمال او در دنیا و آخرت باطل می شــود و آنان برای همیشه در 

آتش خواهند بود«. )بقره ـ ۲۱7(
2ـ کفر و شرک

الف. »َمْن یَْکُفْر بِاْلیماِن َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه َو ُهَو فِی اْلِخَرةِ ِمَن الْخاِسریَن«  ؛ 
)مائدْهً ـ ۵( »هر کس به ایمان )دین اسالم( کافر شود عمل او تباه شده و در 

آخرت از زیان کاران خواهد بود«.
ِ شاِهدیَن َعلی  أَنُْفِسِهْم بِالُْکْفِر    ب. »ما کاَن لِلُْمْشِرکیَن أَْن یَْعُمُروا َمساِجَد الَلّ
اِر ُهْم خالُِدون «؛ )توبة ـ ۱7( » مشــرکان را  أُولِئَک َحِبَطْت أَْعمالُُهْم َو فِی الَنّ
شایسته نیست که مسجدهای خدا را آباد کنند در حالی که بر کفر خودشان 

شاهد هستند، آن گروه اعمالشان تباه شده و آنها در آتش ماندگارند«  .
در این دو آیه به صراحت شرک و کفر را موجب تباه شدن اعمال مشرکین 

و کفار می داند.
3ـ نفاق

ِ َجْهَد أَیْمانِِهْم إِنَُّهْم لََمَعُکْم  » َو یَُقوُل الَّذیَن آَمُنوا أَ هُؤلءِ الَّذیَن أَْقَسُموا بِالَلّ
َحِبَطــْت أَْعمالُُهْم َفَأْصَبُحوا خاِســرین «  ؛ )مائدةـ  ۵3(  آنها که ایمان آورده اند 
می گویند: » آیا این )منافقان( همان ها هستند که با نهایت تأکید سوگند یاد 
کردند که با شما هستند؟!)چرا کارشان به این جا رسید؟!( )آری،( اعمالشان 

نابود گشت، و زیان کار شدند«  .
4ـ تکذیب آیات خداوند و روز قیامت

بُوا بِآیاتِنا َو لِقاءِ اْلِخَرْهًِ َحِبَطْت أَْعمالُُهْم َهْل یُْجَزْوَن إِلَّ ما کانُوا  » َو الَّذیَن َکَذّ
یَْعَمُلون «  ؛ )اعرافـ  ۱47( و کســانی که آیات، و دیدار رستاخیز را تکذیب )و 
انکار( کنند، اعمالشــان نابود می گردد، آیا جز آنچه را عمل می کردند پاداش 

داده می شوند؟!«  .
5ـ بی احترامی نسبت به پیامبر)ص( 

از جمله عوامل احباط بی احترامی نســبت به شأن و مقام پیامبر است که 
از مظاهر آن با صدای بلند در مقابل حضرت سخن گفتن است، یعنی در برابر 
پیامبر ادب را رعایت ننموده و چون سایرین با ایشان برخورد کنند. قرآن فرمود: 
»ای افراد با ایمان! صداهای خود را فراتر از صدای پیامبر نبرید و برای او داد 
و فریاد نکنید، آن گونه که برخی از شما با برخی دیگر سخن می گوید و فریاد 
می زند؛ مبادا اعمال شما باطل شود و خود توجه نداشته باشید«. )حجراتـ  ۲(
ادامه دارد

)بدان ای سالک عزیز!( امام خمینی)ره( می فرماید: بکوشید پیش از 
آنکه وارد جامعه گردید، خود را اصالح کنید، مهذب سازید... آن روز که 
اجتماع به شما روی آورد دیگر نمی توانید خود را اصالح کنید... خدا نکند 
انســان پیش از آنکه خود را بســازد جامعه به او روی آورد و میان مردم 
نفوذ و شــخصیتی پیدا کند که خود را می بــازد و خود را گم می کند... 

اگر در کارها نیت خالص نباشد انسان را از درگاه ربوبی دور می کند. )۱(
_______________
۱- جهاد اکبر، ص ۲44

خدا نکند جامعه پیش از خودسازی سالک 
به او روی آورد!
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اصالحاتاجتماعیازدیدگاهقرآن

 از نظــر قرآن اصالح گران اجتماعى، داراى انديشــه و 
بصیرت در امور هستند و امورى را در مى يابند و مى بینند 
كه ديگران از آن غافل هســتند. اين گونه اســت كه 
روشنفکران واقعى، مصلحان واقعى هستند كه از هرگونه 
نابهنجارى و فساد، آگاه بوده و برنامه اى براى اصالح آن 

مد نظر دارند.

مصلحان واقعى اهل اقامه نماز،تمّســك به قرآن 
كتاب آســمانى،تنبیه و طرد اجتماعى بزهکاران و 
خالفکاران، حق گويى و ســخن راست و درست، 
دعا براى خود و فرزندان و ديگران،عدالت ،مخالف 
مفسدان و پیروى از آنان ،مخالف تقلید كوركورانه 

و از ناهیان منکر و آمران معروف هستند.

عمل صالح؛ یعنی کار شایســته؛ یا فرد صالح؛ یعنی فرد شایسته. بر 
همین اساس به کسی که درصدد انجام کار شایسته است و می خواهد 
عیبها و کاستی ها را بزداید، »مصلح« می گویند.)نگاه کنید: التحقیق 

فی کلمات القرآن الکریم، مصطفوی، ج 9، ص 84 و 8۵(
در عمل و مصــداق خارجی، اصالح چیزی یا امری به دو  طریق 
حاصل می شود: ۱. گاه به برپاداشتن چیزی پس از فساد و خرابی آن؛ 
۲. گاه به بازگشت آن امر به حالت اعتدال. )لسان العرب، ج۲، ص۵۱7؛ 

مفردات الفاظ قرآن کریم، ص 379، »فسد«.( 
در فرهنگ اسالمی، اصالح به معنای برطرف کردن فساد و تباهی 
از چیزی و ایجاد سالمت و بهبودی در آن در باب های زکات، نکاح و 

قضاء اسالمی به کار رفته است.
در کاربردهای عمومی، مراد از اصالح در مقابل افســاد، به معنای 
انجام کاری است که یا افساد را برطرف کند و یا زمینه بروز آن را از 
بین ببرد که به لحاظ نوع موضوع فرق می کند؛ وقتی از اصالح نفس 
سخن به میان می آید مراد از اصالح،  پیرایش نفس از صفات زشت و 
آراستن آن به صفات نیک است؛ در اصالح ذات البین به معنای آشتی 
و پیوند میان متخاصمین و رفع کدورت از آنان؛ و در اصالح ساختمان 
به معنای ترمیم خرابی های ساختمان و تعمیر آن است.) فرهنگ فقه 

مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵44.(
امروزه اصالحات در ادبیات سیاسی – اجتماعی در معنای خاص به 
کار می رود که از آن عمومیت و فراگیری برخوردار نیست؛ زیرا اصالحات 
از ایــن منظر به معنای دگرگونی در جهت تأمین برابری اجتماعی و 
اقتصادی و سیاسی و گسترش دامنه اشتراک سیاسی در جامعه است. 
اصالح طلبی هواداری از سیاست تغییر زندگی اجتماعی یا اقتصادی 

یا سیاسی، با روش های مالیم و بدون شتاب است. 
بر این اســاس، واژه اصالحــات Reform در مقابــل واژه انقالب 
Revolution قرار دارد. این دو پدیده، از نظر شــتاب و دامنه و جهت 
دگرگونی در نظام های سیاسی و اجتماعی، تفکیک پذیر است. انقالب؛ 
یعنی، دگرگونی سریع و کامل و گاه خشونت آمیز، در ارزش ها و ساختار 
اجتماعی و نهادهای سیاسی، سیاست های حکومتی و رهبری سیاسی، 

اجتماعی. 
اصالح طلبی از نظر کلی، در برابر ارتجاع و محافظه کاری از سویی 
و انقالب خواهی از ســوی دیگر، قرار می گیرد. )نگ: داریوش آشوری، 

دانشنامه سیاسی، ص 7۲(
پس واژه اصالحات در فرهنگ سیاســی امــروز و معادل »رفرم: 
Reform« انگلیسی به کار رفته که مقابل انقالب و دگرگونی ناگهانی 
اســت. واژه انگلیسی Reform بیشتر با رویکرد اجتماعی و سیاسی در 
اصل به معنای درست کردن، آشتی، تعمیر و  مانند آن ) فرهنگ معاصر، 
ص 378.( به تغییرات و اصالحاتی اشاره دارد که تدریجی، آرام آرام ، 
با آهنگ کند و به دور از خشونت انجام مي شود؛ در حالی که انقالب، 
به معناي تغییر اجتماعي ناگهاني، تند و با ســرعت که گاهي احیاناً 

همراه با خشونت است، مانند انقالب اسالمي ایران و انقالب فرانسه.
این اصطالح، در حقیقت معنایی جدید از واژه اصالح اســت؛ در 
حالی که در کاربردهای عربی و قرآنی آن، هرگز اصالحات به معنای 
»رفرم« نیســت؛ چرا که حرکت اصالحی امام حسین)ع( این مصلح 
بزرگ اسالمی، یک حرکت انقالبی همراه با به دست گرفتن حکومت از 
طریق همراهی مردم و بسیج عمومی علیه یزید وقتی ایشان می فرماید: 
ْهً َجّدي؛ برای طلب اصالح در امت جدم  »َخَرْجُت لَِطلَِب اْلِْصالِح في أَُمّ
خروج کردم«، به معنای رفرم نیســت؛ چرا که حرکت ایشان، حرکت 
تدریجي، آرام و بي خشونت نبود؛ بلکه همراه با قیام مردمی، جنگ، 

شهادت و اسارت و مانند آن بوده است.  
اصالحات در فرهنگ قرآن

واژه اصالح و دیگر مشتقات ماده صلح از جمله صالح، صالح، مصلح 
و ُصلح، نزدیک به 80 بار در قرآن به کار رفته که گاه در برابر »فساد« 

)اعراف، آیه ۵۶( و گاه در برابر »سوء« )توبه، آیه ۱0۲( آمده است. 
این مجموعه موارد را می توان در یک دسته بندی موضوعی چنین  
برشمرد: مصالحه و گذشت )نساء، آیه ۱۲8(، رفع نزاع بین دو نفر یا 

اصالح میان انسانها )نساء، آیات 3۵ و ۱۱4(، رفع اختالفات خانوادگی 
)بقره، آیه ۱۲8(، جوان ساختن پیر و رفع نازایی )انبیاء، آیه 90(،  احسان 
به والدین )احقاف، ۱۵(، توبه و جبران گذشــته )انعام، آیه ۵4(، تقوا و 
انجام دادن عمل صالح )اعراف، آیه 3۵(، امر به معروف و نهی از منکر 

)هود، آیه 88( و قبولی اعمال. )احزاب، آیه 7۱(
در نگاهی کلی، اصالح در قرآن گاه به خداوند نسبت داده شده است: 
»و اَصلََح بالَُهم« )محمد، آیه ۲(، »اَِنّ الّلَ ل یُصلُِح َعَمَل الُمفِســدین« 
)یونس، آیه 8۱(، »یُصلِح لَُکم اَعمــالَُکم« )احزاب، آیه 7۱( و گاهی به 
بندگان نسبت داده شده که بیشترین کاربرد آن در قرآن از این قسم 

است. )بقره، آیه ۱۶0(
در مواردی که اصالح از طرف خداســت به معنای بهتر کردن وضع 
زندگی یا قبولی اعمال است. بنابراین، معنای »و اَصلََح بالَُهم« یعنی دنیا 
یا دین و دنیای آنان را بهبود بخشــید تا در دنیا بر دشمنانشان پیروز 
شــده و در آخرت وارد بهشت شوند )مجمع البیان، ج 9، ص ۱4۶(؛ اما 
اصالح از طرف بندگان به معنای ادای تکلیف اســت و این تکلیف در 

هر موقعیتی مصداق خاصی می یابد. 
اگر اصالح را همراه با ریشه آن »صالح« در نظر بگیریم با بسیاری 
از مفاهیم دیگر قرآنی مانند احسان، فالح، خیر و بّر، و مفاهیم متضاد 

با آنها همانند فساد و سیئه رابطه بسیار نزدیکی خواهد  یافت.
تقابل افساد با اصالح

چنانکه گفته شد، قرآن گاه واژه اصلح را در برابر افساد و گاه سیئه 
به کار برده است. در برخی آیات، اصالح در برابر افساد به کار رفته است؛ 
مانند آیه 8۱ سوره یونس که در آن از قول موسی خطاب به ساحران 
تأکید می کند که خداوند عمل مفســدان را اصالح نمی کند: »اَِنّ الّلَ 

َسُیبِطـُلُه اَِنّ الّلَ ل یُصلُِح َعَمَل الُمفِسدین«. 
عالمه طباطبایی معتقد است که صالح و فساد دو امر متقابل و ضد 
یکدیگر است و سنت الهی بر آن است که اثر متناسب و ویژه هریک از 
صالح و فساد را بر صالح و فاسد مترتب کند و اثر عمل صالح سازگاری 
و هماهنگی با ســایر حقایق عالم و اثر عمل فاسد ناسازگاری با سایر 
حقایق عالم است، پس این پدیده استثنایی به  طور طبیعی بر اثر واکنش 
سایر اسباب عالم با همه قوا و وسائل مؤثرش، محکوم به نابودی است. 
بنابراین، باطل در نظام آفرینش دوام نمی یابد و سرانجام جهان روبه 

بهبودی و اصالح است: )نگاه کنید: المیزان، ج ۱0، ص۱۱0( 
اصالح طلبی، گرایش فطری

بر پایه دیدگاه عالمه طباطبایی، انسان نیز که جزئی از عالم آفرینش 
اســت از این قانون کلی بیرون نیست، پس اگر طبق هدایت فطرتش 
رفتار کرد به آن سعادتی که برایش مقدر شده می رسد و اگر از حدود 
خود تجاوز کرد، یعنی در زمین فساد پیشه کرد، خدای سبحان به قحط 
و گرفتاری و انواع عذابها و نقمتها گرفتارش می کند، تا شاید به سوی 
صالح و سداد بگراید: »َظَهَر الَفساُد فِی الَبِرّ والَبحِر بِما َکَسَبت اَیِدی الّناِس 
لُِیذیَقُهم بَعَض الَّذی َعِملوا لََعلَُّهم یَرِجعون؛ به سبب آنچه دستهای مردم 
فراهم آورده فساد در خشکی و دریا نمودار شده است تا سزای بعضی از 
آنچه را که کرده  اند به آنان بچشاند، باشد که بازگردند«. )روم، آیه 4۱( 
اما اگر انسان همچنان بر انحراف و فساد خود بماند و بر اثر اینکه 
فســاد در دلش ریشــه دوانیده از آن دل برنکند، به عذاب استیصال 
گرفتارش می کند: و اگر مردم شــهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده 
بودند قطعا برکاتی از آسمان و زمین برایشان می  گشودیم؛ ولی تکذیب 
کردند پس به کیفر دستاوردشــان گریبــان آنان را گرفتیم.« )اعراف، 
آیه 9۶(، و نیز می فرماید: »و ما کاَن َربَُّک لُِیهلَِک الُقری بُِظـلم واَهُلها 
ُمصلِحون؛ و پروردگار تو هرگز بر آن نبوده اســت که شهرهایی را که 

مردمش اصالح گرند به ستم هالک کند. )هود، آیه ۱۱7( 
اما اگر در مسیر صالح و اصالح باشد در این صورت دنیا و آخرتش 
آبــاد می شــود و زمین را بــه ارث می بــرد: »اََنّ الَرَض یَِرثُها ِعباِدَی 
الّصـالِحون؛ زمین را بندگان صالح ارث می برند«. )انبیاء، آیه ۱0۵(  و 
این بدان جهت است که وقتی انسان صالح شد، قهراً عملش هم صالح 
می شود و چون عمل صالح شد، با نظام عمومی جهان سازگار می شود 
و با این اعمال صالح، زمین برای زندگی، صالح می شــود. )المیزان، ج 
۱۶، ص 30۵(از نظر قرآن، انسان هایی که به سبب گناه، فطرت سالم 
و ابتدایی خود را از دست داده اند، به طور طبیعی دیگر الهامات تقوایی 

و فجوری نداشته و قدرت تشخیص خود را از دست می دهند و گرایش 
آنها نیز تغییر می کند؛ زیرا با گناه، قلب و فطرت دفن می شود )شمس، 
آیات 7 تا ۱0( و انســان هر چند ابزارهای شــناختی و منابع آن را از 
جمله گوش و چشم بلکه شنوایی و بینایی و حتی ادراکی یعنی قلب را 
در اختیار دارد، ولی به سبب مهر شدن قلب، ادراکات درستی نداشته 
و مســائل و امور را وارونه درک و تحلیل می کند و براساس آن عمل و 
حتی به دیگران توصیه می دهد. این گونه است که کار افسادی خویش 
را اصالحی و کار اصالحی دیگران را افســادی می بیند و واکنش نشان 
می دهد. خداوند در آیات 7 تا ۱۲ ســوره بقره به این نکته اشاره کرده 
و از منافقانی یاد می کند که ادعای اصالح می کنند، درحالی که ماهیت 
عملشــان افساد است؛ زیرا قلوب ادراکی آنان مهر زده شده است:»واِذا 
قیَل لَُهم لتُفِسدوا فِی الَرِض قالوا اِنَّما نَحُن ُمصلِحون؛ و هر گاه به ایشان 
گفته می شود در زمین افساد نکنید! می گویند: ما فقط اصالح گر آنیم«. 

اهمیت اصالح اجتماعی از منظر قرآن
از نظر قرآن، اصالحات واقعی همواره یک امر ارزشی است، مگر آنکه 
شخص یا گروه گرفتار توهم اصالحات شده و به سبب وارونگی قلب و 

مهر شدن آن، افساد را اصالح بدانند. )بقره، آیات 7 تا ۱۲(
خداوند با اشــاره به برخی از آثار مهم و اساسی اصالحات بر آن 
اســت تا اهمیت و ارزش این امر را به امت گوشزد کند. چنانکه در 
آیات ۱۱۶ و ۱۱7 سوره هود انجام اقدامات اصالحی از سوی مصلحان 
جامعه را مانع نزول عذاب اســتیصال و )ریشــه کن( می داند. به این 
معنا که رفتار افسادی برخی ها موجب نزول عذاب ریشه کن در دنیا 
می شــود، اما اقدامات اصالحی، مانع از نزول در قالب رفع عذاب یا 

دفع آن می شود.
رهبران  و جانشینان و کارگزاران آنان باید خود اهل اصالحات باشند 
و دیگران را بدان سفارش کنند؛ چنانکه حضرت موسی)ع( به برادرش 
هارون)ع(، سفارش می کند تا در غیاب وی به اصالح امور جامعه اهتمام 

ورزد و تابع اعمال مفسدانه مفسدان نباشد. )اعراف، آیه ۱4۲(
امت نیز باید دنبال افساد ابتدایی نباشند، بلکه باید اجازه ندهند که 
اموری که پس از فساد، اصالح شده ، دوباره به دست برخی از مفسدان 
افساد شود. از این رو، خداوند در آیه ۵۶ سوره اعراف از افساد در زمین 
پس از اصالح  آن نهی می کند؛ و حضرت شعیب)ع( به عنوان پیامبر)ص( 
در همین راســتا حرکت می کند و مردم را از افســاد پس از اصالح باز 

می دارد. )اعراف، آیه 8۵(
همچنان که منافقان به ســبب وارونگی دلهایشان دچار این توهم 
بودند که اعمال افسادی شــان اصالحگرانه  است؛ برخی دیگر از مردم، 
گرفتار امری زشت تر هستند؛ و آن تظاهر به اصالح طلبی بوده و خود را 
مصلح می دانند، در حالی که اهل افساد هستند. تظاهر به اصالح امور 
مردم با دستاویز قرار دادن سوگند و دیگر مقدسات، مورد نهی خداوند 
اســت )بقره، آیه ۲۲4(؛ زیرا این عده با مردم فریبی بر آن هســتند تا 
به نابهنجاری دامــن زده و از اصالحات واقعی اجتماعی جلوگیری به 
عمل آورند. اینان دشــمنان بسیار خطرناک جامعه و حرکت اصالحی 
مصلحان هســتند.جوامعی که گرفتار استکبار و ظلم نهادینه هستند، 
رهبران مســتکبر و ظالم آن، جلوی هر حرکت اصالحی را می گیرند و 
اجازه نمی دهند هیچ حرکت اصالحی سامان یافته و حرکت دایمی در 
آن ایجاد و یا ادامه یابد. )شــعراء، آیات ۱4۱ تا ۱۵۲؛ نمل، آیات 4۵ و 
48؛ اعراف، آیات 8۵ و 8۶(از نظر قرآن، هر حرکت  اصالحی از سوی 
هر فرد و نهاد و جامعه ای برای آنان بسیار مفید و سازنده است؛ زیرا نه 
تنها موجبات آرامش فردی و جمعی را فراهم می آورد، بلکه زمینه ساز 
افزایش برکات و رشد اقتصادی و بهره مندی و بهره وری بیشتر جامعه 

می شود.)محمد، آیه ۲؛ اعراف، آیه 9۶ و ایات دیگر(
همچنین از نظر قرآن اگر مفســدان و ســتمگران فاسد و مفسد 
دســت از اقدامات فاسد خویش بردارند و به جای آن به اصالح عمل 
فاســد خویش بپردازند، نه تنها از عذاب استیصال و نابودی در دنیا 
رها می شــوند )هود، آیه ۱۱7( بلکه اصالح عملکرد نادرست از سوی 
ستمگران و مفسدان، باعث مصونیت یابی آنان از نابودی )همان(، بهره 
مندی از رحمت الهــی )مائده، آیه 39( و مغفرت و آمرزش گناهان 

آنان )همان( می شود.
بنابراین، اگر مفسدان خود به اصالح عمل خویش نپردازند، خداوند 

اعمالشان را اصالح نخواهد کرد)یونس، آیه 8۱(، پس هر مفسدی باید 
خود اقدامات اصالحی را شروع کند تا خداوند او را یاری رساند. خداوند 
در آیات 70 و 7۱ سوره احزاب می فرماید همان طور که مراعات تقوا و 
صدق گفتار مؤمنان، سبب اصالح اعمال آنان از جانب خداوند می شود، 
همچنین توبه فاسقان و اصالح رفتارشان سبب غفران و رحمت الهی و 

اصالح کارهایشان می شود. )نور، آیات 4 و ۵(
بنابراین هر کســی در هر کاری اگر فساد و افسادی چون فحشاء 
داشــت باید خود اقداماتی چون توبــه  انجام دهد تا اصالحات واقعی 
از ســوی خداوند نیز انجام شود. )نســاء، آیات ۱۵ و ۱۶( پس توبه و 
اصالح عقیده کفرآلود، راه دســتیابی دوباره به هدایت خواهد بود )آل 
عمران، آیات 8۶ و 89( و اصالح عقیده، موجب آمرزش و رحمت الهی 

می شود. )همان(
نکاتی درباره اصالحات و اصالح گران

اصالح گران اجتماعی باید در مسیر اصالحات اجتماعی و سیاسی 
به این نکات توجه داشته باشند:

 1. انــدک بــودن اصالح گران اجتماعــی: از نظــر قرآن 
اصالح گران اجتماعــی در میان اّمت ها همواره اندک بوده و هســتند؛ 
بنابراین نباید وحشت کرد بلکه بر خدا اعتماد داشت. )هود، آیه ۱۱۶(

2. ضرورت وجود اصالح گران اجتماعی:  وجود اصالح گران در 
جامعه برای جلوگیری از فســاد در اجتماع ضروری است و باید دست 
کم گروهی برای اصالحات قیام کنند تا نابودی و هالکت دنیوی برای 

امت رقم نخورد. )هود، آیات ۱۱۶ و ۱۱7( 
3. نجات اصالح گران اجتماعی: هر چند مصلحان در هر امتی 
اندک هستند و در فشار از سوی مستکبران و مفسدان قرار می گیرند 
و تهدید به کشتن و اخراج و تبعید و سلب حقوق شهروندی می شوند، 
ولی باید بدانند خداوند با آنان است؛ زیرا قرآن می فرماید که خداوند، 
نجات دهنده اصالح گران اجتماعی از عذاب و نابودی است و در آخرت 

نیز پاداشی در خور به  ایشان می دهد.  )همان( 
4. نقش اصالح گران اجتماعی: از نظر قرآن، هر چند مصلحان 
اندک هستند؛ ولی انجام اقدامات اصالحی از سوی اصالح گران جامعه، 
مانع نزول عذاب استیصال است. )همان( همچنین از نظر قرآن،  وجود 
اصالح گران در اجتماع، ضامن بقای جامعه است؛ در حالی که اگر آنان 
نباشند جامعه به سرعت متالشی و نابود می شود؛ زیرا گسترش فساد 
در همه ابعاد و اقشــار جامعه موجب تباهی درونی جامعه است که از 

سنت های الهی است. )همان( 
5. ویژگی های اصالح گران اجتماعی: از نظر قرآن اصالح گران 
اجتماعی، دارای اندیشه و بصیرت در امور هستند و اموری را در می یابند 
و می بینند که دیگران از آن غافل هستند. این گونه است که روشنفکران 
واقعی، مصلحان واقعی هستند که از هر گونه نابهنجاری و فساد، آگاه 

و برنامه ای برای اصالح آن مد نظر دارند. )همان(  
6. مبارزه با اصالح گران دروغین: در هر جامعه ای گروهی مدعی 
اصالح گری هســتند که یا مانند منافقان دچار اشتباه به سبب فقدان 
قوه ادراکی و مهر شدن قلب هستند )بقره، آیه 8 تا ۱۲( یا گروه هایی 
هستند که با فریب، خود را مصلح می دانند و به مقدسات مردم سوگند 
می خورند و جامه رهبران مصلح و روحانی را می پوشــند در حالی که 
عالمان تزویر هستند. از این رو خداوند در آیات قرآن نسبت به وجود 
آنان هشــدار می دهد. در قرآن خداوند به اصالح گران دروغین در امور 
یتیمان هشــدار می دهد و از مصلحان واقعی می خواهد تا مراقب این 
دروغگویان باشــند و امور یتیمان را به اینان واگذار نکنند. )بقره، آیه 
۲۲0( در همین راســتا قرآن بر افشاگری علیه اصالح گران دروغین 
توجه می دهد. )بقره، آیات ۱۱ و ۱۲(؛ زیرا  خطر اصالح گران دروغین 
برای جامعه بســیار زیاد است و آنان خود به افزایش و گسترش فساد 
در جامعه کمک می کنند.)همان( ویژگی های اصالح گران دروغین باید 
بر همگان مشــخص شود تا مردم از مصلحان ناامید نشوند؛ زیرا وقتی 
مصلحان دروغین وارد صحنه می شــوند، مردم به سبب رفتار افساد و 
فاسد آنان ممکن است از اصالحات واقعی نا امید شوند و قدرت تشخیص 
خود را از دست دهند. البته با درنگی در اعمال و رفتار مصلحان دروغین 
می توان آنان را شــناخت؛ چرا که  اّدعای اصالح در عین فسادگری از 
ویژگی های اصالح گران دروغین است که باز رسواگر آنان است. )همان( 
7. پاداش ویژه اصالح گران: خداوند به مصلحان پاداش خاص 
می دهد. قرآن بیان می کند که مصلحان واقعی دارای پاداشی تضمین 
شــده از جانب خدا هســتند. )اعراف، آیه ۱70( از همین رو آنان مور 

تشویق خداوند قرار می گیرند. )بقره، ایه ۲۲0( 
8. ویژگی های اصالح گران واقعی: تمّســک به کتاب آسمانی و 
اقامه نماز، از ویژگی های اصالحگران اســت؛ بنابراین مصلحان واقعی 

نمی گویند ما موظف و مکلف نیستیم تا مردم را به بهشت ببریم؛ بلکه 
با اقامه نماز و تشویق مردم به کتاب الهی و شریعت و نماز و مانند آن 
مردم را به ســوی کمال و بهشت سوق می دهند. )اعراف، آیه ۱70( از 
نظر قرآن کســانی که اهل تقوا و نماز و اقامه آن هستند، از مصلحان 
واقعی هستند که دیگران را نیز بر اساس سوره عصر توصیه به حق و 

صبر می کنند. 
9. نشانه های اصالحات و اصالح گری: مصلحان واقعی اهل اقامه 
نماز)اعراف، آیه ۱70(، تقوای الهی )احزاب، آیات 70 و 7۱(، تمّسک به 
قرآن کتاب آسمانی)اعراف، آیه ۱70(،  تنبیه و طرد اجتماعی بزهکاران 
و خالفکاران)نساء، آیات ۱۶ و 34(،  توبه )بقره، آیه ۱۶0، نساء، آیات ۱۶ 
و ۱4۶؛ مائده، آیه 39(، حق گویی و سخن راست و درست)احزاب، آیات 
70 و 7۱(، دعا برای خود و فرزندان و دیگران )احقاف، آیات ۱۵ و ۱۶( 
، عدالت )حجرات، آیه 9(، مخالف مفسدان و پیروی از آنان )اعراف، آیه 
۱4۲(، مخالف تقلید کورکورانه )هود، آیات 87 و 88( و از ناهیان منکر 
و آمران معروف هستند )هود، آیات ۱۱۶ و ۱۱7( این مصلحان واقعی 
همچنین توفیق الهی را برای موفقیت در اصالح خواهان هستند. )هود، 
آیــات 84 و 88( و در حد توان خویش تالش می کنند و هرگز ناامید 
نمی شوند. )همان( و در مجالس و مذاکرات آشکار و نهانی نجوایی که 

دارند برای اصالح امور است. )نساء، آیه ۱۱4( 

عوامل حبط عمل و تکفیر سیئات
پرسش:

چه علل و عواملی ســبب می شود اعمال نیک انسان باطل و اعمال 
زشت او از بین برود؟
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