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جايگاه صله رحم در سبک زندگي اهل بيت (ع)
سيد حسين شرفالدين

*

چکيده
يکی از مولفههای کليدی و برجسته سبک زندگی دينیی د حیوزا ا اباتیان انسیانیت ا ابیا بیا
خويشان و بستگان نسبی و سببیت اعم از مومن و غير مومن است که به «صله حیم» اعبيیر شیدا
است؛ آموزاای که د منابع دينی و سيرا بز گان دين نيز فراوان و با اعابير مختلف بیر عايیت آن
د هر شرايط ممکن اصريح و ااکيد شدا است .اين ا زش اجتمیاعی بیرغم تشیتوانههای عقلییت
شهودیت دينی و اجربیت احت اأثير برخی احوالن ساختا یت شخصيتیت فرهنگی و ا اباتیاای از
جايگاا تيشين خود د جامعه سنتیت افول کردا و به يک ادب اجتماعی مرسوم د برخی اعامالن
موسمی و مناسبتی ابديل شدا است.
اين نوشتا د صدد است اا با جوع مستقيم به منابع اصيل دينی (آيیان و وايیان)ت جايگیاا ايین
آموزا اهبردی ا د سبک زندگی دينی و حيان تيبه يا مدينه فاضله اسالمی اعيين و احليل کند.
واژگان کليدي :صلهت قطعت حمت سبک زندگیت ا ابا ت کا کرد.

* .دانشآموخته حوزه علميه و عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)sharaf@qabas.net .
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مقدمه
يکی از مؤلفههای کليدی و برجسته سبک زندگی دينی [اسالمی] د حوزا ا اباتیان انسیانیت ا ابیا بیا خويشیان و
بستگان نسبی (و نيز بستگان سببیت براساس برخی ديدگااها) اعم از مؤمن و غيرمؤمن (مشرو بیه شیرو و حیدود
خاص) است که د منابع دينی و الهياایت از آن به «صله حم» اعبير شدا است .انگيزا و اشتياق به عايت صیله حیمت
افزون بر محرّکها و بنيادهای زيستیت فطریت دواعی عقاليیت ضرو نهای کا کردی د سطوح فیردی و اجتمیاعی و
سوبهای اا يخی فرهنگیت از اوصيهها و ارغيبهای أکيد اديان الهیی د قالیب مجموعیهای از الیزامهیای فقهیی و
اخالقی است و به يکی از ا زشهای جهانشمول فرهنگی د جوامع انسانی ابديل شدا است.
گزا شهای مردمشناسانت همگی از شيوع و واج همگانیت تذيرش جمعییت ضیرو ن و اهميیت کیا کردیت نفیو و
سوخ فرهنگیت شکلها و سازوکا های اجرايی متنوع آنت د جوامع انسانی بهويژا جوامع دا ای بافت سنتی حکايیت
دا د .بدون ارديد صله حم يا تيوند و اعلق جوانحی و جوا حی افرادی که دا ای وابستگیها و تيوندهای خويشاوندی
هستندت د صو ن جريانيابی عام د گسترا حيان اجتماعیت ابديل به يیک ا زش فرهنگیی غالیب و نهیادیشیدا و
بالطبع تایبندی عملی قاتع و عمومی به عايت آنت آثا و نتايج فردی و اجتماعی برجستهای به دنبال دا د .بیه دليیل
اراب همين آثا متنوعت منابع اسالمی (آيان و وايان) نيز همچون منیابع علمیی (جامعیهشیناختیت میردمشیناختی و
وانشناختی اجتماعی) بيشترت از زبان و منطق کا کردی د احليل و اشريح اين آموزا و ا زش فرهنگی اجتماعی بهرا
گرفتهاند .برجستهارين کا کرد اين آثا ت نقش صله حم د اأمين و ا ضای نيازهای عاتفیت اقويیت وح میددکا ی و
هميا ی اجتماعیت ايجاد انگيزا برای گسترش خدمان عمومی به صو ن غير سمی و نقیش زمينیهای آن د ايجیاد و
اقويت همبستگی اجتماعی ی د ميان شبکههای خرد د ون يک جامعه ی است.
شکی نيست که شبکه خويشاوندیت به عنوان يکی از زيرمجموعههای مهم نظام اجتمیاعی کیلت د مرابیه تی

از

خانوادات از کهنارين و اصيلارين کانونهای اجمع انسانی است .اين کانونت جمع د خو اوجهی از افراد برخیو دا
از خويشاوندی نسبی و سببی ا د چها چوب يک اشکل تبيعی ی اجتماعیت با مرجعيت مجموعهای از قواعد و سنن
يشهدا و تذيرفته شدات دا ای ساختا غيیر سلسیلهمراابیی (از نیوع سیازمانی)ت دا ای وابسیتگی مشیترک و متقابیلت
برخو دا از امايل و انگيزا قوی به اعامل عاتفی و اخالقی و به دو از مالحظهها و محاسبههای سودجويانهت د خود
جای دادا است.
مفهوم «صله حم» د مقابل «قطع حم»ت عامارين مفهوم ناظر به معرفی حقوق و اکاليف فقهیی و اخالقیی متقابیل
خويشاوندان د ادبيان دينی است .د اين مطالعه به قرينه اقابلت اا حد ممکن از ترح مباحث مربو بیه قطیع حیم
بهصو ن مستقل ترهيز کرداايم.
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دين و سبک زندگي
ويداد انقالب اسالمی و موقعيتيابی فرانهادی اسالمت به عنوان محو یارين و بنيادیارين منطیق زيسیتی د سیطوح
فردی و اجتماعیت ضرو ن بازسازی سبکها و الگوهای زيستی موجود و اصیالح و مهندسیی د بیا آنهیا د مسیير
استقرا اد يجی يک جامعه مذهبی ايدئال به عنوان آ مان محو ی انقالب اسالمی ا به يکی از ضرو نهیای جیدی
جامعه امروز ايران ابديل کردا است .اأکيدهای صريح مقام معظم هبری د سالهای اخيرت لزوم اوجیه مسیالوالنه بیه
اين مهم ا دو چندان ساخت.
بديهی است که خلق و آفرينش سبکهای زيستی و ميزان تایبندی عملی به عايیت آنهیا د فراينیدهای زنیدگی
وزانهت د هر جامعه اعم از دينی و غير دينیت نسبت مستقيمی با سرمايهها و گفتمانهای غالیب فرهنگییت نظیامهیای
ا زشی و هنجا ی حاکمت عقالنيت جمعیت اجربیههیای زيسیتشیدات اقتایائان حيیان اجتمیاعی و ضیرو نهیای
کا کردیت فرصتها و امکانان محيطیت نيازهات خواستههات انتظا انت ارجيحها و عالقهمندیهیا و سیليقههیای فیردی
دا د.
اعتقادانت آ مانها و ا زشهای کالنت از عناصر محو ی هر جهان اجتماعی هسیتند .کینشهیات هنجا هیات نمادهیات
سازمانهات ساختا ها و اغيير و احوالن د ونی آنها به اناسب اعتقادانت آ مانها و ا زشهای کالن به وجود میآينید.
جهانبينیهای برگرفته از اديان الهیت هموا ا مهمارين منبع اوليد و هدايت باو هات آ میانهیا و ا زشهیای کیالنت بیه
عنوان تايهایارين بنيادهای زندگی فردی و اجتماعی بشر بودااند.
سبک زندگی بنابر اعريفت الگو يا کليت فتا ی ناشی از گرايشها و ارجيحهای فردی است .امايلها و ارجيحهیا
نيز متأثر از نظام معنايی افراد است و دينت يکی از مهمارين و بلکه از برخی جهتهات بیبديلارين نظام معنايی اسیت.
اديان فعالت هموا ا با بهراگيری از ظرفيتهای آموزاایت اجربههای اا يخیت نهادها و ساختا های اجتماعیت امکانان و
فرصتهای عصری و محيطیت سعی داشتهاند اا تيروان خود ا د مسير ايجاد و استقرا سبکهای زندگی مطلیوب و
متناسب با اقتاائان بينشی و ا زشی مو د اعتقادشان و ضرو نهای جهانی که د آن میزيندت هدايت کنند.
دينت يکی از نظامهای معرفتی و فتا ی و الگوهای زيستی است که بنابر اجربهت حتی د فردیارين سیطح احقیق
(نظام شخصيت و دنيای باو هات احساسانت اجربیههیات نگیرش و سیلوک مؤمنانیه شیخ

)ت اسیتعداد بیااليی بیرای

جريانيابی سريع د ساحتهای زيستی و کل حيان فردی و به ابع آن د کل حيان جمعی و زندگی اجتماعی (بسته
به جايگاا اجتماعیت غلبه گفتمانیت ظرفيتهای آموزاایت اعیداد و چگیونگی مواليیان و دعیاوی ايیدئولوييک) دا د و
بالقوا میاواند سلوک اجتماعی ا متأثر سازد .بديهی است که نقش دين د برخی سطوحت اعيينکنندا و محو ی و د
برخیت ا شادی و زمينهای است.
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اسالم به عنوان آخرين و کاملارين نسخه هیدايتی و اشیريعی خداونیدت بیرای فرهنی سیازی و جامعیهسیازی و
ساماندهی به نظام زيستی مؤمنانت اصولی ا برای سياستگذا ی و نهادسازی و نظیامسیازی د عرصیههای مختلیف
فرهنگیت اجتماعیت اقتصادیت سياسیت خانوادگی و فراغتی اشريع کردا است .همچنين به اناسب نيازهای ثابت و متغير
فردی و اجتماعی انسانت احکام ثابت و متغيری ا متناسب با مصالح و مفاسد واقعی و اقتایائان تبيعیی و اجتمیاعی
انسانت د نظام اشريعی خود ادا ک ديدا است .د ضمنت با د ج عنصر اجتهاد به عنیوان نيیروی محیرک اسیالم د
استای ايفای سالت جاودانهاشت اوانايی اجديد شوندگی تيوسته اين آموزاها ی د چها چوب اصول و احکام ثابت ی
متناسب با اغييران زمان و تاسخگويی هموا ا به نيازهای ثابت و متغير ا اامين کردا است.
نظام اعتقادی و ا زشی اسالمت خود به مثابه يک کالنسيستمت د ونمايه همه نهادهای يز و د شت جامعیهت خیردا-
نظامهای اجتماعی و الگوها و آيينهای زيستی ا اأمين میکند و آنها ا د مسير احقق نيازهای اولیی و ثیانوی بشیر
سامان میدهد .به بيان جامعهشناختیت شأن اسالم د يک جامعه اسالمی و د ا ابا با ديگیر ا کیان و قیوامدهنیدگان
جامعهت شأنی فرانهادی است و نه د عرضت بلکه د تول و فراسوی همه نهادهات نظامها و خیردانظیامهیای اجتمیاع
جای گرفته و به ساماندهی و هدايت نظری و عملی همه سطوح زيرين خواهد ترداخت .ازاين و اسالمت به عنوان انها
مرجع و منبع تذيرفتهت متقن و مشروع برای اأمين نيازهای بينشیت ا زشیت گرايشی و هنجا ی همه نهادهای اجتمیاعی
و شالوداهای زيستی مستقر و سفا شیت د جامعه اسالمی شناخته میشود.
بنابراينت با اوجه به نقش قاتع دين د آفرينش و اصالح فرهن

و جهانزيست جمعییت مشیا کت آن د خلیق و

ويرايش و تااليش سبکها نيز به عنوان مشتقان فرهنگیت گزير ناتذير خواهد بود .سبکهای زيستی بیه مثابیه عناصیر
ايدئولوييک و مظاهر حکمت عملیت نسبت مستقيم و بط علّی با جهانبينی و حکمت نظری متناسب دا ند .جهانبينی
دينی و اسالمی نيز اقتاائان ا زشیت هنجا یت فتا ی و سبکی خاص خود ا دا د .بديهی است که میؤمن و جامعیه
ايمانیت به اقتاای ايمان و اعتقاد و فلسفه زيستی خويش نمیاواند د قلمروهای زندگی و اعامل خیود بیا هرشیيوا و
سبکیت سلوک کند .به بيان ديگرت اسالم دين امام زندگی استت ت

هيچ امری از زندگی ا نمیاوان بيیرون از حیوزا

شمول و اتالق آن اصو کرد .اسالم هموا ا داعيهدا همه عرصههای حيان فردی و جمعی؛ د ونی و بيرونی؛ مادی و
معنوی و دنيوی و اخروی بودا است .بر اين اساس ارسيم خطو کلی حيان تيب اينجهانی د عرصههای مختلیف
زيستیت بخشی از مأمو يت اای و گوهری اسالم به عنوان آخرينت کاملارين و جامعارين ديین الهیی اسیت( .بیرای
مطالعه بيشترت .ک :مطهریت  17 / 2 :7711ی 71؛ مطهریت 71 / 22 :7777ی 281؛ شجاعی زندت  771 :7787ی )327
يکی از مؤلفههای سبک زندگی دينی که د جامعه جديدت بر اثر وقوع برخی احوالن ساختا یت شخصيتیت محيطی
و ا اباتیت جايگاا آن فروکاسته و ميزان تایبندی عملی به عايت آنت افول وزافزون يافتهت «صیله حیم» اسیت کیه
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همچون ديگر آموزاها و ا زشهای سنتی ی مذهبی نياز به بازبينیت احيای موقعيتت فرهن سازی و فااسیازی وانیی
اجتماعی متناسب دا د.
جايگاه صله رحم
يکی از شاخ

های اعيين جايگاا يک آموزا يا ا زش د منطق دينت ميزان اهتمام کمّی و کيفی بیدان د منیابع دينیی

(آيان و وايان) است .عطف اوجه مستقيم و غيرمستقيم به موضوع «صله حم» و د مقابلت هشدا و ترهيیز شیديد
از قطع آنت د ضمن داها آيه (بقرا 21 /ت 87ت 711ت  781و 271؛ نساء 7 /ت 8ت 77؛ انعام 717 /؛ انفال 11 /؛ عید 27 /
و 21؛ ابراهيم 37 /؛ نحل 71 /؛ اسراء  27 /و 27؛ مريم  72 /ی 73ت  77و 72؛ نیو 22 /؛ شیعراء 273 /؛ عنکبیون 8 /؛
احقاف 71 /؛ تو 27 /؛ نوح 28 /؛ وم 78 /؛ لقمیان 73 /و 71؛ محمید  22 /و 27؛ مجادلیه  )22 /و صیدها وايیت
همچون :استقرا سيرا عملی بز گان دين^ بر عايت آن؛ اجماع و اافاقنظیر فقهیای اسیالم بیر وجیوب و اسیتحباب
سطوح مختلف آن و بلکه القی آن به عنوان ضرو ن دين (نجفیت بیایا777 / 28 :؛ آلوسیی بغیدادیت  7311ق/ 27 :
11؛ تباتبايی قمیت  7377ق 771 :ی  )777و اأکيد عرف متشرعان بر عايت آنت همگی شیواهد گويیايی بیر اهميیت
جايگاا ا زشی و هنجا ی برجسته آن د آموزاهای دينی و فرهن

برخاسته از آن است.

اعابير به کا فته د منابع دينیت به بهترين شکل ممکنت جايگاا ا حام و اهميت حقوق قیانونی و اخالقیی آنیان ا
نشان دادااند .برای مثالت « حم» د برخی وايان به عنوان مفهومی مشتق از نام خداوند حمیانت ترایوی از حمیت
حقاعالیت اولين ناتق د وز قيامتت شیافع وز جیزا و برخیو دا از حیق بالمعیا ض اوصیيف شیدا اسیت. ( .ک:
مجلسیت  7787ق 27 :ت ح 72؛  / 11باب  / 2ح 1؛  / 13باب  / 7ح 17؛  / 8باب الشفاعه  /ح  77و  / 13باب  / 7ح
 )71افزون بر حمت موضوع «صله حم» نيز با اعبيرها و بيانهای ويیژا اوصیيف شیدا اسیت .بیرای نمونیهت يکیی از
واجبان الهی؛ (نک :وم 78 /؛ عد  27 /و 21؛ بقرا  )21 /تراوی از عنايت حق اعالی؛ (مجلسیت  / 7 :7787باب 77
 /باب الصال  )31 /از سنتهای کهن د اديان الهی؛ (مجلسی7787 :ت  / 71باب اجداد النبی|  /ح  )78از سفا شهیای
تيامبران الهی به امتهای خويش؛ (همان / 73 :باب مواعظ عيسی×  /ح  )71از سفا شهای تيامبراکرم و ائمه اتها ^
به جامعه اسالمی؛ (همان / 13 :بیاب  / 7ح  )17از سیيراهای عملیی معصیومان^؛ (همیان / 77 :بیاب  / 23ح  )7از
اعمالی که معصومان^ د انجام دادن آن بر ديگران تيشیی گرفتیهانید؛ (نهیجالبالغیهت خطبیه  )777از اهیداف سیالت
حاییرن|؛ (همییان / 78 :بییاب  / 71ح  )37از تيمانهییای اسییالم از مؤمنییان؛ (اميمییی آمییدیت  / 2 :7717ح  )7717از
نشانههای ديیندا ی؛ (حرانییت  7312ق )277 :از نشیانههای اقیوا؛ (مجلسییت  / 13 :7787بیاب  / 2ح  )31بهتیرين
خصلت مؤمن؛ (اميمی آمدیت  / 2 :7717ح  )7717زيباارين عمل مؤمن؛ (همیان / 3 :ح  )1373محبیوبایرين عمیل
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مؤمن؛ (مجلسیت  / 711 :7787باب  / 17ح  )77افال اعمال مؤمن؛ (همیان / 13 :بیاب  / 7ح  )71از زکیان اعایا؛
(همان / 77 :بیاب  / 7ح  )7از زکیان ایوانگری؛ (اميمیی آمیدیت  / 3 :7717ح  )1317مصیداقی از قیرضالحسینه؛
(مجلسی / 23 :باب  / 73ح  )7از اعمالی که اوفيق انجام دادن آن ا بايد از خداوند خواست؛ (همان / 73 :بیاب / 78
ح  )1زمينهساز حفظ و ابقا و مزيت ديگر نعمتها؛ (همیان / 13 :بیاب  / 71ح  )71اخصیي

تیاداش فیراوان بیدان؛

(همان / 13 :باب  / 7ح  )72واجبی که از قطع آن به خدا تناا بردا شدا اسیت (ابین منظیو ت  7311ق )281 / 8 :و د
قطع آنت مقابله به مثل جايز نيست( .مجلسیت  / 13 :7787باب  / 7ح  )77د برخی وايان نيیز صیله حیم د کنیا
جهاد فی سبيلاهللت امر به معروف و نهی از منکر و برخی ديگر از وظايفت دا ای جايگاا ا زشی بسيا متعیالی معرفیی
شدا که خودت نشانه ديگری از اهميت و اعتبا آن است( .نو ی تبرسیت  7318ق318 / 7 :؛ )783 / 72
گستره مصداقي رحم
د منابع وايی و لغوی و نيز د محاو اهای عمومیت مفاهيم متعددی با قلمرو معنايی و گسترا شمول نه چندان معيّن
و مرزبندی شدات برای معرفی خويشاوندان و منسوبان فرد واج دا د .اين ابهام مفهومیت معيّن و محدود کیردن شیبکه
ا حامی ا که صله آنها به استناد منابع دينیت واجب شدا نيز مبهم و مناقشهآميز کردا است .د عربیی واياهیای بيیتت
اهلت آلت ا حامت عشيرات اقا بت اقربیت ویالقربیت لحمهت نسبت عترنت يه و ا ی (اوالد کو و اناث و فرزنیدان
آنها) و د فا سی واياهای فاميلت بستگانت خويشانت خويشاوندانت خاندانت اقوامت دودمانت منسوبان و متعلقان برای اين
اشا ا به کا می ود .شايعارين وايا د منابع وايی و به ابع آن د منابع فقهی و اخالقیت وايا «ا حام» جمیع « حیم»
است.
« حم» د لغتت به عاو خاصی از بدن زن که محل استقرا جنين و کانون نشیو و نمیای تبيعیی اوسیتت اتیالق
میشود .اين وايا بعدها به صو ن استعا ا و به عالقه ظرف و مظروفت به معنای قرابت و خويشاوندی به کا فتت و
به همين دليلت نزديکان و خويشاوندان ا به اعتبا نسبت داشتن به يک حم واحدت ا حیام مییگوينید. ( .ک :اغیب
اصفهانیت بیاا731 :؛ عالمه تباتبايیت 277 / 3 :7777؛ مکا م شیيرازی و ديگیرانت  )377 / 27 :7787بیه بيیان برخیی
مفسرانت « حم» عبا ن از وحدای است که به خاتر اولد از يک تد و ماد و يیا يکیی از آن دوت د ميیان اشیخاص
برقرا میشود و (د حقيقت) موجب تيوند و وحدای میگردد که د مادا وجودشان نهفته است .اين (تيوند) يک امیر
اعتبا ی و خيالی نيستت بلکه حقيقتی جا ی د ميان ا حام است و آثا حقيقی د خلقت و د خوی آنیان دا د و نيیز
د جسم و د وحشان موجود است که هرگز نمیشود آن ا منکر شد( .عالمه تباتبايیت  )273 / 3 :7777فخر ازی
د بيان نامگذا ی اين وايا مینويسد« :چون ا ابا نسبی ميان افرادت زمينه عاتفهو زی و احسان آنهیا بیه يکیديگر ا
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فراهم میسازدت به آنها ا حام (از حم و حمت) اتالق شدا است» ( .ازیت  7377ق)771 / 7 :
از قرابت و خويشاوندی ناشی از حم مشترک و موضوع «والدن»ت گاا به «قرابه الوالدا» بیرای امیايز ديگیر انیواع
قرابت نيز اعبير شدا است( .جعفیری لنگیرودیت  )211 / 7 :7718از ديید برخیی میردمشناسیانت دو نفیر د صیو ای
خويشاوندند که نيای آنها مشترک باشد يا يکی از آنها نيای ديگری باشد .اصطالح «نيا» د اينجا به معنای کسی اسیت
که د موضع اجتماعیِ تد ی قرا گرفته باشد و او فرزندی داشته است که آن فرزند ا فرزنیدی بیودا و همیين تیو
تايين آمدا اا به نسل کنونی سيدا است؛ يا به معنای کسی است که د موضع اجتماعیِ ماد ی قرا داشته باشد و الیی
آخر( .گولد و کولبت  )773 :7717قرابت نسبی يا همخونیت دو حالت دا د :يا خطی است يا جنبی .زمانی خطی است
که تی آنت فرد نيای مستقيم ديگری باشد و زمانی جنبی است که تی آنت اگرچه افراد خويشاوندت به وتو مسیتقيم و
نسل اند نسل به يکديگر تيوند نمیيابندت اما خاستگاا آنان يک نيای مشترک است( .همان)711 :
د گسترا و شمول مصداقی « حم»ی که صله آن واجب شمردا شدات اختالف نظرهايی ميان فقها و مفسیران بیروز
کردا است .با اين حالت نقطه نظر مو د اافاق آنت خويشاوندان نسبی است .ازاين و ا حام فردت همه نزديکیانی هسیتند
که از ناحيه تد و ماد (و هرچه د سلسله عمودی خويشان باالار و تايينار جای گيردت يعنی اجداد و جدان و اوالد
و نواها) به وی منسوبند .براين اساست تد و ماد و همه اجداد و جدان تد ی و ماد یت فرزنیدان و نواهیا (اعیم از
تسران و دختران)ت براد ان و خواهران و فرزندان آنانت عموها و عمهها و فرزندان آنهات دايیها و خالهها و فرزندان آنان
و به تو کلی همه کسانی که د اين تيوند خونیت به نوعی به فرد انتساب داشته يا منشاء خلق واحدی داشیته باشیندت
اعم از اينکه جزو محا م باب نکاح باشند يا نه؛ جزو و اث شمردا شوند يا نه؛ دو باشند يا نزديکت د زمرا ا حام او
جای میگيرند .يکی از مفسران د مقام جمعبندی آ ا نتيجه میگيرد:
آنچه به نظر من ارجيح دا دت اينکه ا حام ی آنگونه کیه ديگیران نيیز اصیريح کرداانید ی همیان اقیا ب
غيرسببی است که د مقابل اجانب به کا می ود و همه نزديکان ا اعیم از اصیل و فیرع و منسیوبين از
ناحيه تد يا ماد ا شامل میگردد و همه آنها از جمله ا حام میباشند( .آلوسی بغدادی)17 / 27 :
نظر برخی فقها نيز د اعيين گسترا ا حام چنين است:
مراد از اقوام و خويشاوندان د صله حمت کسانی هستند که نسبت نسبی با انسان دا ند و د بين میردمت
خويشاوند به حساب میآيند .بنابراين مالک د ا حامت عرف مردم اسیت و عمیوت عمیهت دايییت خالیه و
فرزندان آنان از واضحارين نمونههای آن است و کسانی که انها به واسطه ازدواجت نسبتی به انسیان تيیدا
میکنندت مثل براد زنت زن براد ت زن عمو و مانند آنت حم محسوب نمیشوند .همچنين کسانی که انهیا
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به واسطه شيرخو دن و ضاع نسبتی به انسان تيدا میکنندت حم انسان بیه حسیاب نمییآينید( .آيیتاهلل
سيستانیت ساله جامعت فايل الکترونيکت مسالله  )2178برخی نيز گسیترا آن ا بیه خصیوص بیه محیا م
نسبی محدود کردااند( .ابريزیت  7321ق)277 / 1 :
شما ی هم خويشاوندان سببی ا به خويشاوندان نسبی ملحق کردااند( .فيض کاشانیت  7317ق)117 / 1 :
ازاين و خويشاوندان سببی فرد (ناشی از مصاهرن و دامادی) هرچند به دليیل تيونیدت سیيرا عقیالت عیرف ايیجت
ضرو نها و انتظا ان اجتماعی و مصالح جمعیت د زمرا خويشاوندان به شما میآيند و اکرام و احسان آنها د حید
اوان نيز از نظر اخالقی و عرفی تسنديدا استت اما از شمول ادلهای که به استناد آنت وجوب و استحباب صله نسبت به
ا حام اثبان شدات خا ج اند. ( .ک :سيفی مازند انیت  7327ق 773 :ی 777؛ تاهری خرمآبادیت  7371ق 81 :ی )81بیر
اين اساس برخی مردمشناسانت جدايی اين دو شبکه خويشاوندی ا به دليل د آميختگی موضعیت نیاممکن مییداننید:
تيوندهای خونیت هم ناشی از وجود نياکان مشترک است و هم ناشیی از ابطیه زن و شیوهر کیه د وجیود فرزنیدان
مشترک اجلی میيابد؛ زيرا خويشاوندی ا میاوان ابطههای اجتماعی متکی بر زايش فرزند دانست .قرابتهای ناشی
از همخونی (نسبی) و وصلت (سببی) نيز از اينگونهاند و د اين زمينهت اگرچه زن و شوهر ممکن است اصل و نسیب
مشترک نداشته باشندت اما از تريق داشتن فرزندان مشترکت با هم تيوند خونی میيابند( .گولید و کولیبت )717 :7717
براين اساس اگرچه مناسبان خويشاوندیت مناسبان همخونی (قرابت نسیبی) و مناسیبان ناشیی از ازدواجت مناسیبان
«سببی» استت اما چون خويشاوندی و قرابت سببیت تيوند نزديکی با يکديگر دا ندت اصطالح اول معموالً اصطالح دوم
ا نيز د بر میگيرد .اصطالح «خويشاوند سببی» شايد از ديد برخی مردمشناسان اصطالحی ناد ست باشدت اما سیخن
گفتن از نظام خويشاوندیت بدون د نظر گرفتن ازدواج و مناسبان ناشی از آن ناممکن است( .همان)773 :
الزم به يادآو ی است که افزون بر خويشاوندی نسبی (بر تايه همخونی و والدن) و خويشاوندی سیببی (بیر تايیه
زناشويی) از انواع ديگری نيز د منابع علمی سخن فته است .برای مثالت خويشاوندی ضاعی (بر تايیه هیمشیيری و
اغذيه از منبع مشترک د دو ان تفوليت)؛ خويشاوندی ابنی (بر تايه فرزندخواندگی)؛ خويشاوندی اوامی يا همخونی
آ مانی (بر تايه اعتقاد به يک اوام يا ادعای انتساب به يیک نيیای مشیترک آ میانی) و خويشیاوندی معنیوی يیا شیبه
خويشاوندی (بر تايه اعلق و انتساب ادعايی به برخی شبکههای بز گ اجتماعی همچون قبيلهت دودمانت تايفه يا کالنت
قومت ملت).
د منابع فقهی اسالمت از برخی از اين انواع به دليل اعتبا نداشتن د فرهن

اسالمیت سخنی گفته نشدا و از برخی

ديگر همچون خويشاوندی ضاعی و ابنی نيز به دليل صدق نداشتن حم و د نتيجیه واجیب نبیودن صیله نزديکیان
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ناشی از آنهات د بحث صله حمت ترح نشدااند .د منابع وايیت همچنين از قشر ديگریت با عنوانهای خیاص و عیام
نام بردا شدا که با عموم مؤمنانت تيوند وحانی و معنوی دا ند و به ابع آنت از حقوق اخالقی ويژا برخو دا شیدااند.
ازاين و ا حام هر فرد (البته د فرهن

و جامعه اسالمی) به دو دسته جسمانی و وحیانی اقسیيم مییشیوند .ا حیام

وحانیت براساس وايان عبا ناند از :تيامبراکرم|ت ائمه اتها ^ (به ويژا اميرالمؤمنين علی× که بیه عنیوان «اب» امیت
معرفی شدا است)؛ علمای بّانی (به عنوان جانشينان و ايفاکنندگان سالت آنها)؛ مؤمنان صالح (يا عمیوم مؤمنیان بیه
عنوان فرزندان وحانی حارن×) و کسانی که قرآن از تيوند آنها به اخون اعبير کردا (انما المؤمنون اخوه) و سادان
(به عنوان فرزندان جسمانی حارن|). ( .ک :مجلسیت 27 :7787ت کتاب االمامهت باب ااويل الوالدين و اال حام بهیم^ت
 277ی 277؛ نو ی تبرسیت بیاا 777 / 31 :ی 778؛ دستغيبت  738 / 7 :7777و )717
بديهی است اين اعلق نيز د صیو ن اوجیه و د ک جايگیاا و ملزومیان جیوانحی و جیوا حی آنت اقتایائان و
انتظا ان فردی و اجتماعی خاصی ا موجب میشود که مؤمنان بايد به اناسب آنت اقدامان مقتای و اعامل عاتفی و
فتا ی متناسب ا انجام دهند .ازاين و انتظا می ود که جامعه اسالمیت زمينههای بصيرنيابی عموم و ادای وظیايف
حقوقی و اخالقی مو د انتظا و سفا ششدا شريعت ا فراهم سازد.
گفتنی است که به مفهوم «ا حام» به معنای ياد شدات يعنی منسوبان از تريق نسبت د همیه بیابهیای فقهیی (بیه
استثنای کتاب اال ث) اوجه شدا و د کتاب اال ثت مراد از ا حامت انها نزديکانی هستند که د قیرآنت فیرض و سیهم
مشخصی برای آنان د اموال مو ّث د نظر گرفته نشدا است( .جمعی از تژوهشگرانت  7327ق 372 / 7 :ی )371
منابع فقهیت بيشتر با استناد به اتالق ادله وجوب صله و حرمت قطع حمت همه ا حام و منسوبان نسبی فرد اعم از
مؤمنت کافر (يهودت نصا ت مجوس)ت مشرکت منافقت فاسق (حتی متجاهر به فسق)ت ناصبانت خوا جت فِرَق غيرشيعیت اهل
بدعت و قاتع حم ا مشمول اين حکم خواندا و به وجوب صله آنها مادامی که موجب ارک واجب و ا اکاب حرام
نشودت فتوا دادااند .ازاينميانت انها کفا حربی (و از ديد برخی خوا ج و ناصبان نيز) استثناء شدااند .برخی از فقها نيیز
اين الزام فقهی ا انها به ا حام مؤمنت محدود کردااند.
گفته میشود که صله ا حام غيرمؤمنت به اقدامان فعلی و عملی خاصی متناسب با انتظا ان عرفیت محدود اسیت.
مؤمن هموا ا بايد از ابراز محبت و عاتفه ايمانی و عشق و عالقه ا زشی مثبت خود به آنان ی ایا زمیانی کیه بیر ايین
تريق سير میکنند ی به استناد ادله دينی ( .ک :مائدا 17 /ت 11؛ آل عمران 28 /؛ نساء 777 /؛ اوبیه  )23 /بپرهيیزد .بیه
بيان ديگرت محبت غيرمؤمنان برای مؤمنت جايز نيست و فقط بايد به اقتاای معاشرن معروفت با آنها اعامیل اخالقیی
کند و اا حد ممکن زمينه جلب و جذب آنان به اسالم ا فراهم سازد. ( .ک :سيفی مازند انیت  7327ق 738 :ی 777؛
تباتبايی قمیت  7377ق 787 :ی )783
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صله چيست؟
دو وظيفه ايجابی و سلبی با عنوانهای «صله» و «قطع»ت به لحاظ مصداقی و عملیت بهدليل حقيقت نداشتن از نظر شرع
و لغتت انها با جوع به عرف و مرجعيت آن اعيين میشوند( .نجفیت بیاا )777 / 28 :از ديد برخی فقهات مفهوم صلهت
خود کنايه از «احسان» متعا ف است( .سعدیت  7318ق 731 :و  )781بهتو کلیت هرگونه اعطا د شیرايط نیابرابر (د
مقابل قسط و عدل) و نداشتن عوض تاياتای و مستقيمت خواا به علت ضعف و نااوانی از ادای مقابل و خواا به سیبب
بز گی شأن و مرابت افراد و از باب ادای حقوق معنوی ايشانت از مصاديق «احسان» خواندا میشود( .مصیباح يیزدیت
 32 / 7 :7718ی )37
د منابع وايی و فقهی نيز هر چند د مقام بيان وظايف مؤمنان و اعيين مصاديق صلهت اعابير عام و گاا خاصی بیه
کا فتهت مکلّف د مقام ادای وظيفه و گزينش فعل مو د انتظا ت بینياز از مراجعیه بیه عیرف و اشیخي

اقتایائان

زمانی و مکانی نخواهد بود .برخی از اعبيرهای به کا فته د منابع وايی و فقهیت عبا نانید از :معاشیرن معیروفت
عمل صالحت صنايع المعروفت برّت اکرامت اتعامت انفاقت ايثا ت ا فاقت افاالت جلب نفعت دفیع ضیر ت دفیع ظلیمت عيیادن
مرضیت اشييع جنائزت دعات وعظت وفات شفقتت الفتت حسن خلقت گشادا ويیت تيب لسانت مواسانت زيا نت مواکلیتت
مجالستت مصاحبتت معاونتت مساعدنت اوددت اذللت مکافان (تاداش احسان ا به مثل يا زايید بیر آن دادن)ت اعطیای
قیرضت (اغاثه الملهوف ،ازالة المکروه ،اعانة المظلوم ،اعانة الضعفاء ،اقراء الضيف ،اعطاء الصددقة ،کدفّ االذي،
قضاء الحوائج ،االعانة في الحوائج ،الرعاية الحوالهم ،التعطف عليهم ،الرفق بهم ،الترحم علي العباد ،تشارکهم في
الخيرات الدنيوية و االخروية ،تفقد احوالهم ،االعتذار عنهم ،ابراء ذمتهم ،رعاية حدالهم ،يقدوم بامددادهم ،تدأمين
معونتهم ،التوسعة و التوسيع في ارزاقهم ،افاضة ارزاقهم ،المدارات معهم ،کل ما قدر عليه مدن الخيدرات ،تدأليف
القلوب ،قضاء الديون ،اعطاء ماينبغي و اشباع الجدايع. ( .ک :فیيض کاشیانیت  7787ق 287 / 7 :ی 313؛ تبرسییت
 7372ق؛ و امت  7717ق) البته د برخی منابع فقهی نيیز بیه مصیاديقی از صیله اشیا ا شیدا اسیت. ( .ک :جمعیی از
تژوهشگرانت  7327ق 331 / 7 :ی  )337برخی منابع نيز با شرح و افصيلت حقوق والدين و وظايف فرزنیدان د قبیال
آنان و اعيين مصاديق و احکام مربو به آنها ا آو دااند. ( .ک :محمدبنمکی عاملی(شهيداول)ت بیاا / 2 :قاعدا 772؛
سيو یت  7317ق 287 :ی )277
ازاين و «صله»ت از نظر مصداقی دا ای تيف گستردا و نامعيّنی از کنشهای جیوانحی و جیوا حی و جهیتگيیری
مثبت ا زشی است که به انگيزا اکريم و احسیانت ایأمين نيازهیا و حیوائج اولیی و ثیانوی خويشیانت ادای وظیايف و
انتظا ان اجتماعیت ا ضای وجدان اخالقی و د يک کالم ادای حقوق و فع اکاليف اخالقیت حقوقی و عرفیی ناشیی
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از اعلق خويشاوندی صو ن میگيرد و معموالً به احکيم و اثبيت تيوندها و وابسیتگیهیای تبيعیی و اجتمیاعی آنهیا
کمک میکند.
د مقابلت هر نوع سرتيچی از ادای وظايف اخالقیت حقوقی و عرفیت بیاوجهی به خواستههای مشیروع و تذيرفتیه
شدا يا ا اکاب اعمال منافی با حقوق و اوقعان خويشاوندیت بهصو ن آگاهانه و ناآگاهانه کیه موجیب ناخشینودیت
کدو ن و ايجاد فاصله وانی و اجتماعی ميان آنان گرددت از مصاديق «قطع حم» خواندا میشود .البته د منابع دينیت
از عايت نکردن حقوق قانونی و اخالقی والدينت به «عاق والدين» و از عايت نکردن حقوق ديگر خويشانت به «قطع
حم» اعبير شدا است.
بر اين اساست هر فرد واجد شرايط (مکلّف به صله)ت موظف است با اوجه به شرايط زمیانی و مکیانیت امکانیان و
مقدو ان خويشت انتظا ان و اوقعان بحق ا حام و اقتاائان عرفت مصداق فتا ی بايسته ا گزينش و متناسیب بیا
اشخي
ت

و انتظا ت اقدام کند .برخی ادلهت ظرف الزام به عايت صله و دچا شدن احتمالی به قطع يا عاق ا بیه دو ان

از مرگ ا حام و والدين نيز اعميم دادااند.
اين بخش ا با بيانی از مال احمد نراقی د بيان مصاديق متعا ف صله و قطع حم مَحرَم به تايان میبريم:
قطع حمی که حرام استت اين است که ايذا به او برسانی به گفتا يا کردا ؛ و با او فتا ناشايست کنیی
يا سخن ناخوش نسبت به او بگويی که دلشکسته گردد يا او ا احتياجی يا ضرو ای باشد به سُکنايی يا
لباسی يا خو اکی يا نحو آن و او قد ن بر فع احتياج او داشته باشیت زيادار از قد ضیرو نت میتمکن
باشی و از او ماايقه کنی يا ظالمی نسبت به او ظلمی کند و او اوانی آن ا فع کنی و کوااهی نمايی يا
از اا کينه و حسدت از او کنا اگيری و دو ی جويی و بدون عذ مسیموعت د وقیت میرضت عيیادن او
نکنی و چون از سفر آيدت به ديدن او نروی و چون او ا مصيبتی وی دهدت به اعزيه او حاضر نشیوی و
امثال اينها و جميع اينها قطع حم است.
صلهت ضد آنهاست که خود ا از سخن د شت و کردا زشت نسبت به او نگیاا دا ی و او ا بیه میال و
دست و زبان و آبرو اعانت کنی و با او آمد و شد نمايی و از احوال او ترسش نمايی  ...و بدان که عقوق
تد و ماد ت عبا ن است از به خشم آو دن و شکستن دل و آز دن خاتر ايشیان و بیه هیر نیوع کیه دل
آز دا شوندت عقوقت حاصل و آدمیت مستحق عذاب الهی و بالی غيرمتناهی میگردد؛ خواا به زدن باشید
يا دشنام دادن يا صدای به ايشان بلند کیردن يیا ايیز برايشیان نگريسیتن يیا از ايشیان وی گردانيیدن و
بیاعتنايی يا نافرمانی ايشان نمودن د امری که اتاعت ايشان الزم است( .نراقیت  317 :7772ی )318
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حکم فقهي صله
صله حم به استناد آيان متعددت (بقرا 21 /ت  87و 711؛ نساء 7 /ت  8و 77؛ عد  27 /و 21؛ نحیل 71 /؛ اسیراء 27 /؛
نو 22 /؛ وم 78 /؛ محمد  22 /و  )27وايان فراوان ( .ک :شرفالدينت  772 :7787ی  )773و اجماع فقهات واجب و
بلکه از ضرو نهای دين خواندا شدا (نجفیت بیاا )777 / 28 :و قطع حم نيز (به استناد آياای کیه از آن بیه عنیوان
مصداقی از فساد د ا ضت نقض عهد الهیت سرتيچی از فرمان خداوند به اايان صله و اراب آثا ی همچون دچا شدن
مراکب آن به لعن و نفرين الهیت بدعاقبتیت خسران د دنيا و عقبی و از دست دادن مشاعر اد اکی برای اشخي

حق)

نهانها حرامت بلکه از گناهان کبيرا (گناهانی که د منابع دينی به مراکبان آنت وعدا عذاب سیخت اخیروی دادا شیدا)
معرفی گرديدا است.
وايان متعددی نيز ناظر به اراب آثا سهمگين فردی و اجتماعی و دنيوی و اخروی بر قطع حم وا د شدا که از آنت
به احتی میاوان حکم حرمت ا برداشت کرد. ( .ک :تاهری خرم آبادیت  7371ق 77 :ی77؛ سيفی مازنید انیت 7327
ق 721 :ی  771و  777و 731؛ شرفالدينت  777 :7787ی )277
صاحب جواهر به نقل از مسالک مینويسد« :اعطای کمک مالی به حمت مستحب است؛ د صو ای کیه بیدان نيیاز
نداشته باشدت والّا واجب کفايی (د صو ای که صلهت بدون آن هم محقق شود) يا واجب عينی (د صو ن نياز) است؛
چون صله حم برای حمت واجب عينی است»( .نجفیت بیاا)777 / 28 :
از ديد برخی محققانت حد واجب از صلهت ميزانی است که به وسيله آن فعلت فرد از مصداق قطع خا ج میشیود و
مازاد آنت مستحب خواهد بود .به بيان ديگرت ميزانی از صله که ایرک آن حیرام و معصیيت باشیدت واجیب و غيیر آنت
مستحب خواهد بود( .جمعی از تژوهشگرانت  7327ق )378 / 7 :برخی از مصاديق مستحبی که د منیابع فقهیی بیدان
اوجه دادا شدات اولويت ا حام د مطلق صدقهها و انفاقهای مالیت کفا اهات نذ هات هبههات وصيتهات اوقافت زکانهیا
و قرضالحسنه است.
البته بايد دانست که وجوب صله حمت مشرو و مقيد به اعامیل مشیابه خويشیان نيسیت و حتیی قطیع اعمیدی
خويشان نيز مجوز قطع فرد و ارک وظيفه نمیشود و به بيان ديگرت د قطع حمت مقابله به مثل جايز نيسیت .اعیابيری
همچون «التقطع رحمک و ان قطعک»؛ «صلوا ارحام من قطعکم»؛ «حق الرحم اليقطعه شي» با ها د منیابع وايیی
وا د شدا است. ( .ک :نهج البالغهت فرازهايی از نامه )77
ازاين و بسيا ی از موا دی که بيشتر به عنوان بهانه قطعت بدان امسک میشودت وجاهت شرعی و اخالقیی ندا نید.
بدين ارايب واج برخی فتواهات باب بهانهجويی ا بسته است .برای نمونه قطع حم و ارک ابطه بیا خويشیاوندان و
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فاميلت حرام استت هر چند که آن خويشاوندت خود جلوار قطع حم کردا باشد يا نمازخوان نباشد يا شرابخوا باشد
يا به برخی از احکام دينی بیاعتناء باشد و موعظه و ا شاد و نصيحت هم بیاثر باشد .البته اگیر نیوع خاصیی از صیله
حم با خويشاوندت موجب اأييد کا حرام او يا اشويق او بر ا اکاب منکر میشود يا موجب ابتالی خود فرد بیه گنیاا
میشودت آن نوع صله حم جايز نيست و فردت موظف است بیه شیيوا ديگیری صیله حیم ا انجیام دهید( .آيیت اهلل
سيستانیت ساله جامعت فايل الکترونيکت مسالله)2177 :
نکته ديگر اينکه صله اعم از واجب و مستحبت انها با ادای وظايف مو د انتظیا ت محقیق خواهید شید .اسیتمرا و
تايدا ی برفعلت شر ديگر انجام دادن صله است .ازاين و اگر کسی انها به برخی موا د يا انها به انجیام دادن برخیی
مصاديق صله (بدون اوجه به نياز و موقعيت حم خود) اقدام کندت ادای وظيفه نکردا است .برای نمونهت اعطای کمک
مالی به حمی که بهدليل کمبود عاتفیت به دلجويی و ابراز صميمت نياز دا د و د مقابلت ديد و بازديد از کسی که بیه
کمک مالی نياز مبرم دا دت فرد ا بریءالذمه نمیکند .ادای مو دی اکليف نيز هرچند فرد ا از شمول عنوان قاتع حم
خا ج میکندت بديهی است از او فع اکليف نمیشود.
افاون ديگر ميان صله و قطعت اين است که صلهت به دليل ايجابی بودنت با انجام دادن مو دی و گاا و بیگاا وظيفیه
و نيز با اايان مصداقهای بیا زش بهجای مصداقهای مو د انتظا ت صحت اتالق دا دت يعنی صله اا حدی محقق شدا
است .اگرچه ممکن است فرد به دليل عمل نکردن وظيفه مو د انتظا ت بریءالذمه نشدا باشدت اما قطع بیه دليیل سیلبی
بودنت انها با ارک جميع ااهای صله محقق میشود .ازاين و برای صلهت مصداقهای متعددی وجیود دا د کیه برخیی
واجب و برخی مستحباند و اايان هر مو دت هر چند د مقايسه با موا د مهمار مستحب القی شودت مانع از احقق قطع
خواهد بود .اما برای قطعت انها يک مصداق وجود دا د و آنت ارک جميع مصداقهاست.
نکته جالب اوجه اينکه د مسالله عاق والدينت افزون بر ارک جميع ااهای صلهت ا اکاب کمترين عملی که موجب
نگرانی آنان شود نيز از مصداقهای قطع خواندا شدا است؛ هر چند انجام دادن همين عملت د مو د ديگیر نزديکیانت
مشمول چنين حکمی نشود. ( .ک :سيفی مازند انیت  7327ق 711 :ی )771
بديهی است که الزام به ادای اين واجب نيز همچون ديگر واجبانت مشرو و وابسته به شرايط عام اکليف خواهد
بود .انجام دادن صله د صو ای که نياز به عسر و حرجت ضر معتنابه (مالیت جانی يا آبرويی برای خیودت اهیلت اوالدت
والدينت ديگر نزديکان يا مؤمنان)ت يا هر نوع مانع شرعی و عرفی داشته باشیدت از عهیدا فیرد خیا ج مییشیود يیا بیه
مصداقهای د دسترس و ممکنالوقوع کاهش میيابد( .سيفی مازند انیت  7327ق 771 :ی  )777د صو ای کیه قطیع
حمت متامن آثا اخالقی و اربيتی برای اوجه و هشدا ا حام غافل و برحذ داشتن آنان از ا اکاب معاصی و منکرها
باشدت از باب نهی از منکر و انها بهصو ن موقتت مجاز خواندا شدا است. ( .ک :سالههای اوضيح المسائل)
49

آثار و کارکردهاي صله رحم
وايان دينی به اراب آثا و نتايج فراوانی اعم از فردی و اجتماعیت مادی و معنوی و دنيوی و اخروی بر عايت صله
حم اوجه دادااند .د اينميانت د ک و افسير ابطه علّی و معلولی ميان صله حم و آثا يیاد شیدا د برخیی میوا دت
به احتی و با منطق متعا فت بهدست نمیآيد .اشا ا به مصداقهايی از اين آثیا از بیاب نمونیهت جهیت انگيیزايیابی و
انگيزازايی مفيد خواهد بود .به منظو اختصا ت از آو دن اصل وايت و حتی ارجمه آن صیرف نظیر مییکنیيم و انهیا
مامون و تيام د يافتی از آن ا به همراا منبع وايت میآو يم:
سالمت بدن؛ (مجلسیت  / 31 :7787باب  / 28ح  )77آ امش و سکينه وحی؛ (مجلسییت  / 13 :7787بیاب  / 7ح
 )73افزايش و زيادن عمر؛ (اصول کافیت بیاا :باب صله الرحم  /ح  )71ايجاد و اقويت وح نيکخلقیی؛ (مجلسییت
 / 13 :7787باب  / 7ح  )13ازکيه اعمال؛ (همان :ح  )37افزايش زق و وزی و زياد شدن نعمتها؛ (همیان :ح 77ت
 72و 18؛ اميمی آمدیت  / 3 :7717ح  )1877آبادانی سرزمين؛ (مجلسیت  / 13 :7787باب  / 7ح  )27ایأمين سیالمت
د جميع امو ؛ (همان :باب  / 71ح  )71فراوانی و اکثيیر نسیل؛ (همیان :بیاب  / 7ح  )27جلیب حمايیت خويشیان؛
(اميمی آمدیت  / 2 :7717ح  2317و  )2318افزايش محبت و اعلق خاتر ميان خويشان؛ (مجلسیت  / 11 :7787بیاب
 / 2ح 1؛  / 13باب  / 7ح  )18افزايش مهتیری د جامعیه؛ (اميمیی آمیدیت  )1883 / 3 :7717جلیب غفیران الهیی و
آمرزش گناهان؛ (مجلسیت  / 77 :7787باب  / 77ح  )71برخو دا ی از اوفيقها وانعامهای ويژا الهیی؛ (همیان/ 13 :
باب  / 7ح 77؛  / 17باب  / 71ح 7؛  / 17باب  / 71ح  )71اقويت ديندا ی و ايمان؛ (همیان / 11 :بیاب  / 73ح )2
افزايش زمينه اقرب به خداوند؛ (همان / 13 :باب  / 71ح  )7مصونيت از ابتال به مرگ ناگوا ؛ (همان / 77 :بیاب / 77
ح  )71اسهيل حسابرسی د قيامت؛ (همان / 13 :باب  / 2ح  )77اخفيف عقاب اخیروی (همیان / 31 :بیاب  / 77ح
 )73و افزايش استحقاقت جهت وصول به د جان متعیالی بهشیت (همیان / 13 :بیاب  / 7ح . ( .)7ک :شیرفالیدينت
 777 :7787ی )718
جايگاه صله رحم در سبک زندگي مدرن
صله حمت به تو عمدا به دليل ويژگیهايی چون ماهيت اخالقیت وظيفهگرايی (د مقابل نتيجهگرايی)ت الزامناتذيریت
غلظت مشوقهای عاتفیت اوقعمحو ی و غيرانتفاعی به لحاظ سنخشناسی د زمرا اخالق اعتقادی جای میگيرد و د
مقام اجرات به بنيادهای اعتقادیت ا زشی و نگرشی فرد و اا حدی ارغيبها و فشا های محيطی وابسته و مبتنیی اسیت.
چنين اخالقی د مقايسه با اخالق حرفهای که دا ای ضمانت اجرای سمی اسیتت د صیو ن وقیوع دگرگیونیهیای
ناهمسو د جنبههای عاملی و انگيزشی و زمينههای ساختی و فرهنگیت اسیتعداد بیااليی بیرای نقیض و سیرتيچی يیا
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جانشينتذيری دا د.
البته د فقه اسالمیت مصداقهايی از صلهت جزو حقوق و اعهدهای واجب افراد معرفی شدا و نظیام اجتمیاعی نيیز بیر
لزوم عايت آن اصرا و اأکيد بيشتری دا د و به تو بديهی سرتيچی از آنت امکان وقوعی کمتری دا د.
فلسفه اأکيد بيش از حد اسالم بر مسالله صله حم و متراب ساختن آثا متعدد دنيیوی و اخیروی بیر آن و د مقابیلت
برحذ داشتن همگان از قطع حم و عاق والدين و اوجه دادن به آثیا و تيامیدهای سیهمگين و نیاگوا آنت د واقیع
وجود انکا ناتذير د جههايی از امايل به سرتيچی از وظايف متقابل و کیمایوجهی بیه حقیوق و اعهیدهای عیاتفی و
اخالقی د ميان افراد بشر است که د ا اباتان خويشاوندیت بهدليل برخی شرايطت زمينه بيشتری برای وقوع دا د.
کاهش موقعيت هنجا ی صله حم و کماوجهی انسان مد ن به ادای حقوق اخالقی خويشانت د مقايسه با جامعیه
سنتیت به علل و داليل ساختا یت فرهنگی و وانشناختی متعددی مستند است که به برخی از آنها به فراخیو حیال و
قد مجال اشا ا میکنيم:
د اينجا به موا دی اشا ا میکنيم که بالقوا میاوانند زمينه و امايل وانیی بیه ا اباتیان خويشیاوندی ا ضیعيف
سازد .برخی از اين موا د عبا ناند از:
کاهش وابستگی و عصبيت قومی (که د جوامع سنتی بهدليل نيازها و شرايط ويژات خیود همیوا ا يکیی از عوامیل
اعيينکنندا د حفظ و استمرا تيوندهای خويشاوندی و اهتمام عموم به احکيم و اعميق آن با هر هزينه ممکین بیودا
است)؛
ضعف آگاهی از حقوق و اکاليف متقابل و شیيوا ادای آن د شیرايط مختلیف يیا ضیعف اعهدمنیدی و احسیاس
مسالوليت د قبال نزديکان و خويشان (که خودت يشه د نظام اعلیيم و اربيیت و جامعیهتیذيری انسیان مید ن دا د).
ارديدی نيست که داشتن آگاهی د ست از تيف حقوق و وظايف متقابلت تيششر ضرو ی و گريزناتیذير هیر نیوع
اقدام عملی د جهت اأمين اين حقوق و ادای اکاليف مربو است)؛
ضعف انگيزاهای اخالقی و ميزان تایبندی به ا زشهیای دينیی (بیه ابیع غلبیه سکوال يسیم و ضیعف موقعيیت
اجتماعی دين به عنوان متقنارين تشتوانه اخالق و مهمارين منبع مولّد يا حامی و مؤيد اين سنخ آموزاها)؛
اشديد وزافزون فردگرايی خودمدا انه (بر اثر بروز انوعگرايی و اکثرگرايی فرهنگی و کاهش اد يجیِ همسینخی
و همنوايی ميان افراد و نيز برجستهشدن شکاف د حوزا بينشهات ا زشهات نگرشهات آ مانهات ایرجيحهیا و خلیق و
خویها که بالطبع استعداد بااليی برای سوقدهی افراد به استقاللجويی و فاصلهگزينی دا د)؛
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شهرنشينی بهويژا د کالنشهرها (که به دليل اقتاائان ويژات فرصت و انگيزا الزم بیرای د گيیر شیدن د چرخیه
ا اباتان غيرالزامی ا به کمترين حد ممکن فرد میکاهد .ضمن اينکه فرهن

شهرنشينیت خیود زمينیههای الزم بیرای

اقويت فردگرايی و هستهای شدن خانوادا و امايل به ايجاد فاصلههای نامرئی چنداليه ميان افراد میگردد)؛
اسهيل مهاجرن و وقوع فاصلههای فيزيکی و جغرافيايی ميان افراد (کیه بیه ابیع فاصیلههای عیاتفی و فتیا یت
موجب میگردد و مَثَل ايج «از دل برود هر آنکه از ديدا برفت»ت د اينجا کامالً مصداق دا دت و د مقابلت مَثَل «دو ی
و دوستی» د جهان معاصرت معموالً نتيجه معکوس دادا و دو یهای آنت به جای اقويت ح

دوستیت بيشتر بسترساز

يا بهانه و مجوز قطع ا ابا شدا است .عجيب آنکه انوع امکانان ا اباتاای نيز نتوانسته اسیتت گسسیتهیای وانیی
ناشی از اين فاصلهها ا ارميم کند)؛
انوع موقعيتهای شغلی ناشی از نظام اقسيمکا اجتماعی و وقوع فاصلهها و نابرابریهای صنفی و تبقاای (که بیر
اثر آن به بروز د جههايی از شکافهای موقعيتیت اتالعاایت معرفتیت مها ایت ا زشیت نگرشیت فتا ی و ا اباتی ميان
افراد و به بيانی عامت سبک زندگی متفاون منجر میشود)؛
احساس بینيازی واقعی يا اوهّمی به آثا ناشی از اين وابستگیها (ارديدی نيست که يکی از عوامل بسيا مشیوق
و محرّک عموم به برقرا یت استمرا و اقويت و استحکام تيوند با خويشانت نقش مسیتقيم و غيرمسیتقيم آن د ایأمين
مجموعه بز گی از نيازهای عاتفیت هويتیت شغلیت اجتماعیت اقتصادی و امنيتی بود که د جامعیه سینتیت انهیا از ايین
تريق برترف میشد .اأمين همه يا بخش بز گی از اين نيازها د جامعه مد ن به سازمانها و کا گزا ان متعدد عصری
محوّل شدا است .اين احول به کاهش وابستگی افراد به شبکه خويشاوندی و د نتيجه کاهش انگيیزا بیرای حفیظ و
حمايت از تيوندهای مربو کمک کردا است)؛
اعدد عاويت د سازمانهای مختلف و د گير شدن افراد د مجموعهای از ا اباتان متکثر و متنوع بیا اقتایائان
متفاون (که خود به نوعی زمينه غفلت يا کماوجهی به ا اباتان د جه دوم و دا ای الیزام عرفیی و اخالقیی همچیون
ا ابا با خويشان ا امهيد کردا است .به بيان ديگرت د جامعه مد نت تيوندهای ساختا ی افراد بر تيوندهای ينتيکی و
عاتفی آنها چيرا شدا است .بدون ارديدت داشتن اکاتوی زياد وحی و د گير شیدن د وزمرگییهیای گريزناتیذيرت
وقت و حوصلهای برای ادای اعهدها و اکاليف اخالقی و غيرالزامیت باقی نمیگیذا د .ايین موضیوع د کنیا کیاهش
وابستگیت انگيزا و امايل به فاصلهگزينی ا اشديد کردا است)؛

46

کاهش فشا هنجا ی محيطت بهمنظو ارغيب افراد به عايت و تاسداشت ايین سینخ وابیط و اقويیت ا اداهیای
همسو (بر اثر وقوع احوالن ساختا یت ظهو بديلهای کا کردیت احساس بینيازیت نداشتن ضرو ن اجتماعیت نبیود
انگيزا و منطق اوجيهی .ضمن اينکه سرجمعت هزينههای ناشی از ويگردانی يا کماوجهی به اين سینخ اعهیدها بسیيا
احملتذيرار از با همين هزينهها د جامعه سنتی است)؛
کاهش سلطه تيران به عنوان حلقههای تيوند گذشته و حال و مبلّغان و حافظان ا زشهای سینتی میو وث (د تیی
وقوع تديدا شکاف نسلها)؛
چيرگی عقالنيت ابزا ی و محاسباای بر عقالنيت معطوف به ا زشها د کنشهیای انسیانیت ا زشيیابی اقتصیادی
اوقان فراغت و احساس نياز به صَرف آن د فعاليتهايی که افراد ا د انجیام دادن وظیايف الزامیی و اشیتغالهیای
اجتنابناتذير کمک میکندت کاهش ازدواجهیای د ونفیاميلی (کیه خیود بیا واسیطه د اایعيف اعهیدهای ناشیی از
تيوندهای خونی مؤثر بودا است .د مقابلت افزايش ازدواجهای برونفاميلی و د آميختن با ديگر شبکههیا و اعهیدهای
قهری ناشی از وابستگی بدانت زمينه و فرصت کمتری بیرای عايیت حقیوق ا حیام فیراهم مییسیازد .بیدونارديیدت
ازدواجهای د ونفاميلی هموا ا يکی از عوامل احکيم و اعميق تيوندهای نسبی بودا است)؛
داليل يا بهانههای ديگری نيز همچون زندگی آتا اماننشينی د محيطهای شیهری و محیدود بیودن جیا و مکیانت
ضعف امکانان مالی و نااوانی د ادای اعهدهای مالیت وجود برخی کدو نهیا و نیزاعهیای يشیهدا و میو وثی د
د ون فاميل (که ا جاع بدانت معموالً انگيزا و امايل به ا ابا ميان نسلهای بعد ا کاهش میدهد)؛
خوف از بروز برخی گرفتا یهای احتمالی مثل سرايت انحرافهای اخالقی فرزندان به يکديگرت بروز چشم و هم-
چشمیت ترح خواستههای ناممکن و احيای کينهها و کدو نهای تيشين .برخی از اعایای فاميیل نيیز ممکین اسیت
بهدليل گرفتا شدن آشکا به برخی انحرافها همچون اعتيادت داشتن کسب غيرمجازت داشتن موضیع و عملکیرد ضید
انقالبیت ضعف ديندا ی و تایبندی به ظواهر فرهن

دينیت گرايشهای سياسی خاص و بیاوجهی به حقوق متقابلت

از گردونه فتوآمدهای خويشاوندی حذف شدا باشند .ترشیدن اوقیان فراغیت افیراد بیه فعاليیتهیای افريحیی و
سرگرمیهای اشتغالزا و د نيتجهت کمبود فرصت برای ادای ديگر اعهدها مانند صله حم نيز اوجيهی است که بيشیتر
به صو ن صريح و ضمنی بدان ا جاع میشود.
نکته ديگری که کمتر بدان اوجه میشودت موضوع کاهش اد يجی ا حام و شبکه خويشاوندان د جامعه مد نت بیا
اثرتذيری از برنامههای انظيم خانوادا و کنترل جمعيت است .د هیر حیالت آموزاهیای دينییت ا زشهیای اخالقیی و
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ضرو نهای اجتماعی چنين اقتاا میکنند که افرادت ا اباتان صميمانه با شبکه خويشاوندان و ا حام ا د هر شرايط
ممکنت د کنا تيف گستردا ا اباتان اجتماعی گريزناتذير خود حفظ و بر آن مداومت کنند .بیاوجهی به ا اباتیان
خويشاوندیت د جهانی که د تراو فنّاو یها و امکانان ا اباتی ترشما و وزافزونت عصیر «ا اباتیان» نیام گرفتیه
استت هيچ اوجيه محکمی نخواهد داشت .عايت اين مهمت بيش از همه از مؤمنان به اديیان الهیی و شیريعتمیدا انت
انتظا می ود.
عوامل مؤثر در ايجاد و استمرار صله رحم
«صله حم» به عنوان يک فتا ت از علل و زمينههای متعدد نفسانی و محيطی ناشی و اقويت يا ااعيف میشود .بخش
تايانی اين نوشتا ت با الهام از برخی ديدگااهای نظری د احليل کنشهای اجتماعی فردت به اوضيح و افسير تیا اای از
عوامل زمينهای مؤثر د ايجاد و استمرا اين فتا و د مقابل کماوجهی يا ارک آن اختصاص يافته است.
ضرورتهاي رواني و اجتماعي
عالمه تباتبايی د اينبا ا مینويسد:
دقت د وضع تبيعی بشرت ما ا به اين حقيقت هنمون میشود که بشر از وزی که به اشیکيل اجتمیاع
دست زدات چه اجتماع مدنی و چه جنگلیت هیيچگیاا بیینيیاز از اعتبیا قیرب و واليیت نبیودا .بشیر از
قديمارين دو اها بعای افراد ا به خود نزديکار و دوستار از ديگران مییدانسیته و ايین احسیاس و
اعتبا بودا که او ا وادا میکردا اجتماع کوچک و بز گ و بز گار يعنی بيتت خانوادات بطنت دودمیانت
عشيرات قبيله و امثال آن ا اشکيل دهد .بنابراين د مجتمع بشریت هيچ چا اای از نزديکی بعای افراد به
بعض ديگر نيست و نه د دو ارين دو ان بشر و نه د امروزت نمیاوان انکا کرد کیه فرزنید نسیبت بیه
تد شت نزديکار از ديگران است و همچنين ا حام او به خاتر حم و دوستان او بیه خیاتر صیداقت و
بردا او به خاتر مولويت و همسرش به خاتر همسری و ئي
ا اباتی بيشتر دا د؛ هر چند که مجتمعان د اشخي
)713
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به مرئوسش و حتی قیوی بیه ضیعيفشت

اين معنا اختالف دا ند( . ...تباتبايیت / 3 :7777

جامعهتذيری مناسب
جامعهتذيری يا اجتماعیشدنت فرآيند انتقال فرهن

از نسلی به نسلی و نقطه تيوند فرد به جامعه اسیت .جامعیه از

تريق اين فرآيند اد يجی و اعطيلناتذير که اوسط عوامل و کا گزا ان متعددی همچیون خیانوادات گیروا هیمسیاالنت
مراکز آموزشیت کانونهای مذهبیت سانههای جمعی و محيط عام اجرا میشودت ا زشها و الگوهای فتا ی مو د نظر
خود ا د سامانه شخصيتی افرادت د ونی میکنند .همچنين با بهراگيیری از سیازوکا های مکمیل همچیون نظیا ن و
کنترل اجتماعیت زمينههای فردی و اجتماعی مناسب ا برای تایبنیدی هیر چیه بيشیتر افیراد بیه عايیت ا زشهیا و
هنجا های فرهنگی فراهم میسازد.
التزام نظری و عملی به صله حمت به عنوان يک ا زش تذيرفتهشدا د جامعه دينی همت از اين قاعدا مستثنا نيست
و به امهيد بنيادهای اربيتیت فرهنگی و اجتماعی مناسب نياز دا د .بیشک يکی از عوامل میؤثر د ضیعف تیایبنیدی
انسان معاصر (با محو بودن جامعه ايران) به عايت اين ا زش سنتی مذهبی ديرتیا و دا ای زيرسیاختهیای فطیریت
عقالنی و ضرو نهای کا کردیت يشه د همين فرآيند و فرآيندهای مکمل آن دا د.
استفاده و رضامندي
براساس اين ديدگاات افراد هنگامی به عايت صله حم تایبند خواهند بود که از هگذ آنت بیه ایأمين و ا ضیای
برخی خواستهها و نيازهای فعليتيافته خويش اعم از مادی و غيرمادی اوفيق يابند .به بيان ديگرت ميزان ضامندی آنها
از اين فتا که بالطبعت محرّک آنها د شروع و استمرا آن خواهد بودت اابع ميزان فايدا و نتيجهای است کیه برحسیب
انتظا ت از اين تريق به دست میآيد.
هزينه و تاداش
از نظر اين ديدگاات انسان هموا ا د چها چوب يک چرخه مبادلهای فتا میکند .بدون شکت د صو ای که نتايج
و فايداهای حاصل يا مدنظر از يک فتا ت به صو ن مستقيم و با واسطهت د نظیام حسیابگرانیه شیخ

يیا عیرف

جا یت با هزينههای قهری صرف شدا همخوانی داشته باشدت صدو يا تايدا ی آن فتیا نيیز بیرای وی اوجيیهتیذير
خواهد بود.
فشار اجتماعي
فشا اجتماعی که جامعه يا گروهی بر فرد عفو شوندا د آن اعمال مییکنیدت همیوا ا يکیی از ضیمانت اجراهیای
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غير سمی و يکی از سازوکا های مکمل برای ارغيب افراد به عايت ا زشها و هنجا های تذيرفتهشدا براساس ميیل
شخصی و د مقابلت مها ا اداهای ناهمسوست .بديهی است ميزان فشا اعمال شدات اابع جايگاا ا زشی فتا میو د
نظر و د جه حساسيت و اهتمام گروا به عايت آن است .بیشک وجود همين فشا د جامعه سینتی و ضیعف آن د
جامعه معاصرت اا حد زياد ابيينکنندا و اوجيهگر چرايی شدن و ضعف تایبندی به عايت اين ا زش د جوامع يیاد
شدا است.
جمع گرايی و فردگرايی
بنابر اين ديدگاات ميزان تایبند به عايت ا زشهای اجتماعی يک جامعهت اابع مستقيمی از ميزان غلبه و نفیو وح
و فرهن

جمعگرايی د اا و تود آن جامعه است .بديهی است د چنين جوامعیت ا زشهای مو د احتیرام جمیعت از

ضمانت اجرايی بيشتری برخو دا ند .د مقابلت غلبه وح فردگرايیت زمينیه ضیعيفسیازی ايین تیایبنیدی ا فیراهم
میآو د .به بيان يکی از انديشمندان ا اباتان:
د فرهن های جمعگرات بيشتر بر اهدافت نيازها و ديدگااهای گروا خودی اأکيد دا ند ایا بیر اهیداف و
نيازهای فرد؛ يعنی بهجای جلب ضايت فردت بر هنجا های اجتمیاعی گیروا خیودی اأکيید مییکننید و
بهجای اهميت دادن به اعتقادان فرد خاصت به اعتقادان مشترک گروا خیودی اوجیه مییکننید و بیرای
همکا ی اعاای گروات بيش از ا اقای منافع و بازدا فردت اهميت قائل هستند( .گوديکانستت )17 :7787
همساني يا مشابهت
افراد معموالً جذب کسانی میشوند که بيشترين شباهت ا با آنها د ناحيه جهانبينیهات باو هات نگرشهات ا زشهات
گرايشهات انگا اها و فتا ها داشته باشیند .نیاهمخوانی نسیبی خويشیاوندان د ايین سینخ مشیترکانت بیر اثیر غلبیه
اکثرگرايی و انوعگرايیت از عوامل ااعيف تيوند آنها و ضعف تایبندی به صله حیم شیدا اسیت .بیه بيیان يکیی از
وانشناسانت ما به مردمی که موافقمان باشندت بيشتر از کسانی که با ما مخالفندت عالقهمنديم .ما کسانی ا که دوسیتمان
دا ندت بيشتر از آنهايی که به ما عالقهای ندا ندت دوست دا يم .ما به کسانی که با ما اشیريک مسیاعی کننیدت بيشیتر از
آنهايی که با ما قابت میکنندت دلبستگی دا يم .ما به مردمی که احسين و امجيدمان میکنندت بيشتر از کسیانی کیه بیه
انتقاد ما میتردازندت مهر میو زيم( .ا ونسونت )787 :7782
نظريههای ديگری نيز مطرح شدا که به منظو اختصا ت به ترح اشا اوا آنها بسندا مییکنیيم .بیرای مثیالت نظريیه
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جا بههای شخصيتی افراد و نقش آن د جذب ديگران؛ نظريه مها نهای ا اباتی (ميزان برخو دا ی افراد از مها ن-
های ا اباتی اعم از شناختیت عاتفی و فتا یت نقش مؤثری د شيوا اعامل بیا ديگیران و جیذب آنهیا دا د)؛ نظريیه
نيازهای مکمل (افراد معموالً جذب کسانی میشوندکه بتوانند از تريق ا ابا با آنهات نيازهای مکمل خیود ا ایأمين و
ا ضا کنند)؛ نظريه همنشينی و صميميت (افراد معموالً با کسانی بيشتر ابطه صميمی دا ند که بهدليل نزديکی فيزيکیی
و مکانیت امکان برقرا ی ا ابا و اعامل چهرا به چهرا با آنها ا داشته باشند)؛ نظريه ميزان انگيزا تيونیدجیويی بیرای
کسب اأييد و تذيرش اجتماعی و نقش آن د ا ابا با ديگران؛ نظريه احساس نياز عاتفی بیه عنیوان محرّکیی بیرای
تيوند اجتماعی؛ نظريه ا ابا حمايتگرانه (هر قد

ابطههای ميانفردی د فاای حمايتگرانه شیکل گرفتیه باشیدت

انگيزا افراد برای استمرا آن بيشتر خواهد بود)؛ نظريه مثبتگرايی ا اباتی (مثبتگرايیی د يیک ا ابیا ميیانفیردی
دستکم د سه جنبه نمود دا د .7 :ترف ا ابا ت خود احساس مثبت و خوشايندی از تیرف مقابیل داشیته باشید؛ .2
بتواند احساس مثبت و خوشايند خود به ترف مقابل ا به او منتقیل سیازد؛  .7نیوعی احسیاس مثبیت و خوشیايند از
وضعيت عمومی حاکم بر فرآيند ا ابا برای دو ترف اعامل تديد آيد).
( .ک :گوديکانستت  227 :7787ی 273؛ ا ونسونت  787 :7782ی 371؛ ابوالقاسمی و ديگیرانت  271 :7783ی 771؛
 787ی 372؛ الن و ديگرانت  77 :7711ی 12؛ فرهنگیت  777 / 7 :7781ی 723؛ فرگیاست  271 :7717ی 273ت  282ی
271؛ کالين برگت  377 / 2 :7778ی )127
نتيجه
يکی از مؤلفههای کليدی و برجسته سبک زندگی دينی [اسالمی] د حوزا ا اباتیان انسیانیت ا ابیا بیا خويشیان و
بستگان نسبی (و همچنين بستگان سببیت تبق برخی ديدگااها) اعم از مؤمن و غيرمؤمن (مشرو به شیرو و حیدود
خاص) است که د منابع دينی و الهياای از آن به «صله حم» اعبير شدا است؛ آموزاای که با وجیود زيرسیاختهیای
فطری و تبيعیت عقالنيت ا زشی و ضرو نهای کا کردیت د منابع دينی (آيان و وايت) و سيرا بز گیان ديین نيیز
فراوان آمدا و با اعبيرهای مختلفت بر عايت آن د هر شرايط ممکن اصريح و اأکيد شدا است.
اين ا زش اجتماعی با وجود تشیتوانههای عقلییت شیهودیت دينیی و اجربییت براثیر برخیی احیوالن سیاختا یت
شخصيتیت فرهنگی و ا اباتاایت از جايگاا تيشين خود د جامعه سنتی افیول کیردا و بیه تیو عمیدات بیه يیک ادب
اجتماعی مرسوم د برخی اعامالن موسمی و مناسبتی ابديل شیدا اسیت .د احليیل جايگیاا و اهميیت فرهنگیی ی
اجتماعیت آثا و کا کردهای متراب بیر عايیت و ایرک آن و نيیز علیل و عوامیل میؤثر د افیول جايگیاا سینتی آنت
ديدگااهای مختلفی وجود دا د.
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انتظا می ود که سياستگذا ان و کا گزا ان فرهنگی جامعه اسالمی ايرانت به عنوان جامعیهای کیه د بسیيا ی از
ويژگیهای فرهنگی ی میذهبیت نقیش الگیويی بیرای جوامیع اسیالمی و بلکیه غيراسیالمی دا دت از ااهیای مختلیف
فرهن سازی به ويژا از تريق آموزش و ترو ش سمی و سانههای جمعیت به احيای سنتهای فرهنگیی میذهبی د
حال اند است اقويت بنيادهای ا زشیت فعالسازی حافظه اا يخیت احکيم زمينههای همبستگی اجتماعیت افزايش ميزان
اعتماد متقابلت اقويت انگيزا برای مددکا ی اجتماعی و اعطای خدمان انسانی د شبکههای خويشاوندیت انگيزازايیی
برای افزايش ميزان تایبندی به عايت حقوق قانونی و اخالقی متقابل خويشان بپردازند و اقدامان الزم ا انجام دهند.
برخی از اين ااها عبا ناند از:
اعمال ادابيری همچون بازخوانی تيوسته آموزا و ا زش متعالی سنتی ی مذهبی صله حیم؛ اوجیه دادن بیه آثیا و
نتايج دنيوی و اخرویت مادی و غيرمادی و فردی و اجتماعی متراب بر عايت آن و د مقابلت آثیا و نتیايج نیاظر بیر
قطع آن؛ اوجهدادن به سيرا عملی بز گان دينی د اهتمام به عايت اين فرياه؛ اوجهدادن به مصداقهای کمهزينیه و
د دسترس همگان همچون اماس الفنیت فرستادن نامهت فرستادن هديهت ديد و بازديدهای موسیمی و مناسیبتی؛ اعيیين
وظيفه د هنگام گرفتا شدن به مزاحمتهای فتا یت برحذ داشتن اوداها از بهانهجويیهیای بییمیو د کیه همیوا ا
عامل قطع اين ا ابا میشود و اوصيه و ارغيب به باالبردن آستانه احمل د ويیا ويی بیا اعمیال غيرمنتظیرا برخیی
خويشان.
منابع و مآخذ
 .7قرآن کريمت ارجمه استاد محمد مهدی فوالدوند.
 .2نهج البالغهت ارجمه محمد دشتیت قمت انتشا ان مباهلهت چاپ دوم.
 .7آلوسی بغدادیت  7311قت تفسير روح المعانيت بيرونت دا احياء التراث العربی.
 .3اميمی آمدیت عبدالرحمن بن محمدت 7717ت غررالحکم و دررالکلمت با شرح خوانسا یت اهرانت دانشیگاا اهیرانت
چاپ چها م.
 .1ابن منظو ت محمدبن مکرمت  7311قت لسان العربت قمت نشر ادب حوزا.
 .7ابوالقاسمیت عباس و ديگرانت  ،7783روانشناسي در اجتماعت اهرانت هرو دانش.
 .1ا ونسونت اليونت 7782ت روانشناسي اجتماعيت ارجمه حسين شکرکنت اهرانت شد.
 .8حرانیت ابن شعبهت  7312قت تحف العقولت اهرانت کتابفروشی اسالميه.

77

 .7ابريزیت جوادبنعلیت  7321قت صراط النجاةت قمت دا الصديقة الشهيد .
 .71جعفری لنگرودیت محمدجعفرت 7718ت مبسوط در ترمينولوژي حقوقت اهرانت کتابخانه گنج دانش.

 .77جمعی از تژوهشگران زير نظر سيدمحمود هاشمی شاهرودیت  7327قت موسوعه الفقیه االسیالمی تبقیة المیذهب
اهلالبيت^ت قمت مؤسسه دائر المعا ف فقه االسالمی بر مذهب اهل بيت^.
 .72دستغيبت عبدالحسينت 7777ت گناهان کبيرهت شيرازت ناس.
 .77ازیت فخرالدينت  7377قت تفسير الکبيرت بيرونت دا الکتب العلميه.
 .73اغب اصفهانیت حسينبنمحمدت  7372قت مفردات الفاظ القرآنت لبنان ی سو يهت دا العلم و دا الشاميه.
 .71سعدیت ابوحبيبت  7318قت القاموس الفقهي لغه و اصطالحات دمشقت دا الفکرت چاپ دوم.
 .77سيفی مازند انیت علیاکبرت  7327قت دليل تحرير الوسيله ،احکام االسرهت اهرانت مؤسسه انظيم و نشیر آثیا امیام
خمينی( ا).
 .71سيو یت مقدادبنعبداهللت  7317قت نضد القواعد الفقهيه علي مذهب االماميدهت قیمت انتشیا ان کتابخانیه آيیت اهلل
مرعشی نجفی ( ا).
 .78شجاعی زندت علی ضات 7787ت عرفي شدن در تجربه مسيحي و اسالميت اهرانت مرکز بازشناسی اسالم و ايران.
 .77شرفالدينت سيد حسينت 7717ت تحليلي اجتماعي از صله رحمت قمت بوستان کتابت چاپ دوم.
 .21صدوقت محمدبنعلی(ابن بابويه)ت 7721ت مصادقه االخوانت ارجمه محمداقیدانش تژوات انتشا ان مجل .
 .27تاهری خرمآبادیت سيد حسنت  7371قت صلة الرحمت قمت مؤسسه النشر االسالمی.
 .22تباتبايی قمیت اقیت  7377قت مباحث فقهيه(الوصيةت الشرکة و صلة الرحم)ت قمت امير.
 .27تباتبايیت سيدمحمدحسينت 7777ت تفسير الميزانت ارجمه سيدمحمدباقر موسیوی همیدانیت قیمت دفتیر انتشیا ان
اسالمی وابسته به جامعه مد سين حوزا علميه قم.
 .23تبرسیت حسنبنفالت  7372قت مکارم االخالقت با اصحيح عالءالدين علویت اهرانت دا الکتب االسالميه.
 .21فرگاست جوزا .تیت 7717ت روانشناسي تعامل اجتماعيت ارجمه مهرداد فيروزبخت و خشايا بيگیت اهرانت ابجدت
چاپ دوم.
 .27فرهنگیت علیاکبرت 7781ت ارتباطات انساني ،مبانيت اهرانت مؤسسه خدمان فرهنگی سات چاپ تنجم.
 .21فيض کاشانیت موال محسنت  7787قت المحجه البيضاء في تهذيب االحياءت قیمت مؤسسیه النشراالسیالمیت الطبعیه
الثانيه.
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 .28ییییییییییییییییییییییییییییییی ت  7317قت الوافيت اصفهانت کتابخانه اميرالمؤمنين×.
 .27کالين برگت ااوت 7778ت روانشناسي اجتماعيت ارجمه علیمحمد کا دانت اهرانت نشر انديشه.
 .71کلينیت ابی جعفر محمد بن يعقوبت بیاات اصول کافيت ارجمه وشرح سیيد جیواد مصیطفویت اهیرانت دفتیر نشیر
فرهن

اهل بيت^.

 .77گوديکانستت ويليام .بیت 7787ت پيوند تفاوت ها؛ راهنماي ارتباط کارآمد بين گروهيت ارجمیه علیی کريمیی و
مسعود هاشمیت اهرانت مؤسسه مطالعان ملی.
 .72گولدت جوليوس و ويليام ل .کولیبت 7717ت فرهنگ علوم اجتمداعيت جمعیی از مترجمیانت ويراسیته محمیدجواد
زاهدی مازند انیت اهرانت مازيا .
 .77النت برناي

و ديگرانت 7711ت مباني روانشناسي اجتماعيت ارجمه جواد تهو يان و محمداقی منشیی توسییت

مشهدت معاونت فرهنگی آستان قدس ضوی.
 .73مجلسیت محمدباقرت  7787قت بحاراالنوارت اهرانت المکتبة االسالمية.
 .71مصباح يزدیت محمداقیت 7718ت اخالق د قرآنت قمت مؤسسه آموزشی و تژوهشی امام خمينی ( ا).
 .77مطهریت مراایت 7711ت مجموعه آثا ت ج 2ت قمت صد ات ج 2ت چاپ هفتم.
 .71ییییییییییییییییی ت 7777ت مجموعه آثا ت ج 22ت قمت صد ات ج 22ت چاپ هفتم.
 .78مکا م شيرازیت ناصرت با همکا ی جمعی از نويسندگانت 7787ت افسير نمونهت قمت دا الکتب االسالميهت چاپ سی و
دوم.
 .77عاملیت محمدبنمکی (شهيد اول)ت بیاات القواعد و الفوائد فی الفقه و...ت قمت منشو ان مکتبه المفيد.
 .31نجفیت شيخ محمدحسنت بیاات جواهر الکالم فی شرح شرايع االسالمت بيیرونت دا احيیاء التیراث العربییت الطبعیة
السابعة.
 .37نراقیت مالاحمدت 7772ت معراج السعادات اهرانت شيدی.
 .32نو ی تبرسیت ميرزا حسينت بیاات کلمه تيبهت اهرانت کتابفروشی اسالميه.
 .37نو یت ميرزاحسينت  7318قت مستد ک الوسايل و مستنبط المسائلت بيرونت مؤسسه آل البيت^.
 .33و امت ابوالحسنت  7717قت انبيه الخواتر و نزهه النواظر(معروف به مجموعه و ام)ت دا الکتب االسالميه.
 .31سايت اتالع سانی حارن آيتاهلل سيستانی .اا يخ مشاهدا :7777/1/72
http://www.sistani.org/persian/book/50 /
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