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 (ع) جايگاه صله رحم در سبک زندگي اهل بيت

 * الدينسيد حسين شرف

 چکيده 

 

های کليدی و برجسته سبک زندگی دينیی د  حیوزا ا اباتیان انسیانیت ا ابیا  بیا يکی از مولفه

اعبيیر شیدا « صله  حیم»خويشان و بستگان نسبی و سببیت اعم از مومن و غير مومن است که به 

دينی و سيرا بز گان دين نيز فراوان و با اعابير مختلف بیر  عايیت آن ای که د  منابع است؛ آموزا

های عقلییت د  هر شرايط ممکن اصريح و ااکيد شدا است. اين ا زش اجتمیاعی بیرغم تشیتوانه

شهودیت دينی و اجربیت احت اأثير برخی احوالن ساختا یت شخصيتیت فرهنگی و ا اباتیاای از 

ت افول کردا و به يک ادب اجتماعی مرسوم د  برخی اعامالن جايگاا تيشين خود د  جامعه سنتی

 موسمی و مناسبتی ابديل شدا است.

جايگیاا ايین  تاين نوشتا  د صدد است اا با  جوع مستقيم به منابع اصيل دينی )آيیان و وايیان(

 . آموزا  اهبردی  ا د  سبک زندگی دينی و حيان تيبه يا مدينه فاضله اسالمی اعيين و احليل کند

 .صلهت قطعت  حمت سبک زندگیت ا ابا ت کا کرد: کليدي واژگان
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 مقدمه

و  يشیانا ابیا  بیا خویت [ د  حوزا ا اباتیان انسیانی]اسالمينی د یو برجسته سبک زندگ يدیکل یهالفهؤاز م يکی

و حیدود  )مشرو  بیه شیرو  مؤمنير( اعم از مؤمن و غهايدگااد یبرخ براساسیت بستگان سبب نيز)و  یبستگان نسب

 ت حیمصیله يتبه  عا ياقو اشت يزاشدا است. انگ عبيرا« صله  حم»از آن به  تياایو اله ينیخاص( است که د  منابع د

و  یو اجتمیاع ید  سطوح فیرد یکا کرد یهاضرو نيیت عقال یدواعیت فطريستیت ز يادهایو بن هاکبر محرّ افزون

و  یفقهی هیایای از الیزامد  قالیب مجموعیه یالهی يانادکيد أ یاهيبو ارغ هايهاز اوص تیفرهنگ يخیاا  های سوب

 شدا است. يلابد ید  جوامع انسان یجهانشمول فرهنگ یهااز ا زش يکیو به  است یاخالق

نفیو  و یت کیا کرد يیتضیرو ن و اهمیت جمعی يرشتذیت و  واج همگان يوعاز ش همگی تشناسانمردم هایگزا ش

 يیتحکا یبافت سنت یجوامع دا ا ويژابه یمتنوع آنت د  جوامع انسان يیاجرا یهاکا سازوو  هاشکلیت  سوخ فرهنگ

 يشاوندیخو تيوندهایو  هاوابستگی یدا اکه  یافراد یو جوا ح یو اعلق جوانح يوندت يا حم صله يداردبدون دا د. 

شیدا و یغالیب و نهیاد یا زش فرهنگی يیکبه  يلابد تیاجتماع يانعام د  گسترا ح يابیياند  صو ن جرت هستند

 يیلای به دنبال دا د. بیه دلبرجسته یو اجتماع یفرد يجآنت آثا  و نتا يتبه  عا یقاتع و عموم یعمل بندیتایبالطبع 

و  یشیناختمیردمیت شیناخت)جامعیهی همچون منیابع علمی يز( نيانو  وا يان)آی منابع اسالمت آثا  متنوع يناراب هم

بهرا ی اجتماع یآموزا و ا زش فرهنگ ينا يحو اشر يلد  احل یاز زبان و منطق کا کرد تيشتر( بیاجتماع یشناخت وان

و  ی وح میددکا  يیتاقویت عاتف يازهاین یو ا ضا ينمأ حم د  اآثا ت نقش صله ينکا کرد ا يناراند. برجستهگرفته

و  يجیادای آن د  اينیهو نقیش زم ير سمی ن غبه صو یخدمان عموم گسترش یبرا يزاانگ يجادایت اجتماع يا یهم

 است.  ی جامعه يکخرد د ون  یهاشبکه ياند  م ی یاجتماع تگیهمبس يتاقو

از  تی د  مرابیه  تکیل یمهم نظام اجتمیاع یهامجموعهيراز ز يکیبه عنوان ت يشاوندیکه شبکه خو يستن شکی

از افراد برخیو دا   یجمع د  خو  اوجه اين کانونت .است یاجمع انسان یهاکانون يناريلو اص ينارخانوادات از کهن

ای از قواعد و سنن مجموعه يتبا مرجعیت اجتماع ی يعیاشکل تب يکا چوب ه ا د  چ یو سبب ینسب خويشاوندیاز 

مشیترک و متقابیلت  یوابسیتگ ی(ت دا ای)از نیوع سیازمانی مراابیسلسیله يیرساختا  غ یشدات دا ا يرفتهدا  و تذيشه 

 ودد  خ تيانهسودجو هایهو محاسب هاهاز مالحظو به دو   یو اخالق یبه اعامل عاتف یقو يزاو انگ يلبرخو دا  از اما

 دادا است.  یجا

متقابیل  یو اخالقی یفقهی يفحقوق و اکال یمفهوم ناظر به معرف ينارعام ت«قطع  حم»د  مقابل «  حمصله» مفهوم

کن از ترح مباحث مربو  بیه قطیع  حیم ماا حد م تاقابل ينهمطالعه به قر يناست. د  ا ينید يانبد  اد يشاوندانخو

 . ايمترهيز کرداصو ن مستقل به
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 يو سبک زندگ دين

د  سیطوح  يسیتیمنطیق ز يناريادیو بن يناریعنوان محو  به تاسالم یفرانهاد يابیيتو موقع یانقالب اسالم  ويداد

 يرآنهیا د  مسی د بیا   یموجود و اصیالح و مهندسی يستیز یو الگوها هاسبک یضرو ن بازسازیت و اجتماع یفرد

 یجید یهیااز ضرو ن يکی ا به ی اسالم قالبان یمحو  عنوان آ مان ل بهئايدا یجامعه مذهب يک يجیاستقرا  اد 

لزوم اوجیه مسیالوالنه بیه يرت اخ هایالد  س یمقام معظم  هبر يحصر هایيدکأکردا است. ا يلابد يرانجامعه امروز ا

 ساخت. دو چندانمهم  ا  ينا

 یزنیدگ ينیدهایآنهیا د  فرا يیتبه  عا یعمل بندیتای يزانو م يستیز یهاسبک ينشاست که خلق و آفر بديهی

 یهیانظیامیت غالیب فرهنگی یهاگفتمان و هايهبا سرما يمینسبت مستقينیت د يرو غ ينیجامعه اعم از د د  هر انهت وز

 یهیاو ضیرو ن یاجتمیاع حيیانشیدات اقتایائان يسیتز هیایهاجربییت جمع يتحاکمت عقالن یو هنجا  ی زشا

 یفیرد هیایهيقو سیل هیامندیهقو عال اهيحهات انتظا انت ارجخواستهيازهات نيطیت و امکانان مح هافرصتیت کا کرد

 دا د.

هیات هنجا هیات نمادهیات هسیتند. کینش یهر جهان اجتماع یمحو  از عناصر تکالن یهاو ا زش هاآ ماناعتقادانت 

. ينیدآیوجود مه کالن ب یهاو ا زش هابه اناسب اعتقادانت آ مان آنها یو احوالن د ون ييرهات ساختا ها و اغسازمان

 بیه تکیالن یهیاهیا و ا زشباو هات آ میان يتو هدا يداول بعمن ينارهموا ا مهم تیاله ياناز اد برگرفته یهاينیبجهان

 اند. بشر بودا یو اجتماع یفرد یزندگ يادهایبن ينارایيهعنوان تا

 اهیيحو ارج هايلاست. اما یفرد هایيحو ارج هاگرايشاز  یناش ی فتا  يتکل ياالگو  تيفاعر بنابر یزندگ سبک

اسیت.  يینظام معنا يناريلبدیت بهاجهت یو بلکه از برخ يناراز مهم يکی تينافراد است و د يیثر از نظام معناأمت يزن

امکانان و یت اجتماع ینهادها و ساختا هايخیت اا  هایهت اجربیاآموزا یهايتاز ظرف يریگهموا ا با بهرا تفعال ياناد

مطلیوب و  یزندگ یهاو استقرا  سبک يجادا يرخود  ا د  مس يرواناند اا تداشته یسعيطیت و مح یعصر یهافرصت

 کنند. يتهدايندت زیکه د  آن م یجهان یهامو د اعتقادشان و ضرو ن یو ا زش ينشیمتناسب با اقتاائان ب

سیطح احقیق  ينارید  فرد یحت تاجربه بنابراست که  يستیز یو الگوها یو  فتا  یمعرفت یهااز نظاميکی  تدين

 یبیرا يیاسیتعداد بیاال تو سیلوک مؤمنانیه شیخ (نگیرش ت هیاهباو هات احساسانت اجربی يایو دن يت)نظام شخص

)بسته ی اجتماع یو زندگ یجمع يانو به ابع آن د  کل ح یفرد يانو کل ح يستیز یهاد  ساحت يعسر يابیيانجر

( دا د و يیدئولوييکا یو دعیاو يیانموال چگیونگیو  اعیدادیت اآموزا یهايتظرفیت غلبه گفتمانیت اجتماع يگاابه جا

و د   یکنندا و محو ييناع تسطوح یبرخ د  يناست که نقش د يهیثر سازد. بدأ ا مت یاواند سلوک اجتماعیبالقوا م

 ای است. ينهو زم یا شاد تیبرخ
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 سیازی وجامعیه سیازی ونسخه هیدايتی و اشیريعی خداونیدت بیرای فرهنی  ينارعنوان آخرين و کامل به اسالم

های مختلیف سیازی د  عرصیهگذا ی و نهادسازی و نظیاممؤمنانت اصولی  ا برای سياست يستیبه نظام ز یدهسامان

به اناسب نيازهای ثابت و متغير است. همچنين اشريع کردا  یفراغت و یفرهنگیت اجتماعیت اقتصادیت سياسیت خانوادگ

و اجتمیاعی  يعییاقتایائان تب فردی و اجتماعی انسانت احکام ثابت و متغيری  ا متناسب با مصالح و مفاسد واقعی و

با د ج عنصر اجتهاد به عنیوان نيیروی محیرک اسیالم د   . د  ضمنت د  نظام اشريعی خود ادا ک ديدا است تانسان

 ی ا چوب اصول و احکام ثابتهد  چ ی هاآموزااين  تيوستهاجديد شوندگی  اوانايیاشت  استای ايفای  سالت جاودانه

 گويی هموا ا به نيازهای ثابت و متغير  ا اامين کردا است. اسخمتناسب با اغييران زمان و ت

-د ونمايه همه نهادهای  يز و د شت جامعیهت خیردا تسيستمخود به مثابه يک کالن تاسالم یو ا زش یاعتقاد نظام

ثیانوی بشیر  د و آنها  ا د  مسير احقق نيازهای اولیی ونکمیمين أ ا ا يستیز یهاييناجتماعی و الگوها و آ یهانظام

 دهنیدگانقیواما کیان و  ديگیراسالمی و د  ا ابا  با  عهن اسالم د  يک جامأشناختیت شدهد. به بيان جامعهیسامان م

اجتمیاع  یهیانظیامو خیردا هاتول و فراسوی همه نهادهات نظام د  ت بلکهنی فرانهادی است و نه د  عرضأجامعهت ش

انها  عنوان ت بهاسالم   ويناخواهد ترداخت. از يرينهمه سطوح ز یو عمل ینظر يتو هدا یجای گرفته و به سامانده

 یاجتمیاع یهمه نهادها یو هنجا  يشیگرایت ا زشينشیت ب نيازهای ينمأا یمتقن و مشروع برات تذيرفتهمرجع و منبع 

 شود. یشناخته م ید  جامعه اسالم سفا شیتمستقر و  يستیز یهاو شالودا

مشیا کت آن د  خلیق و یت جمعی يستزو اصالح فرهن  و جهان ينشد  آفر ينبه نقش قاتع د ت با اوجهبنابراين

مثابیه عناصیر  بیه يستیز یهاخواهد بود. سبک يرناتذ گزير تیبه عنوان مشتقان فرهنگ يزن هاسبک يشو تاال يرايشو

 ينیبمتناسب دا ند. جهان یو حکمت نظر ينیبانبا جه یو  بط علّ يمنسبت مستق تیحکمت عمل و مظاهر يدئولوييکا

است که میؤمن و جامعیه  يهیخاص خود  ا دا د. بد یو سبک ی فتا یت هنجا یت اقتاائان ا زش يزن یو اسالم ينید

و  يوابیا هرشی دو اعامل خیو یزندگ یاواند د  قلمروهانمی يشخو يستیو اعتقاد و فلسفه ز يمانا یبه اقتاا تيمانیا

از حیوزا  بيیروناوان  ا نمی زندگیاز  یامر يچت  ه تاست یامام زندگ يناسالم ديگرت د يانبه ب کند. وکسلیت سبک

و  یماد ؛يرونیو ب ید ون ؛یو جمع یفرد يانح یهاعرصه همهدا  يهد. اسالم هموا ا داعکرشمول و اتالق آن اصو  

مختلیف  یهاد  عرصه یجهانينا يبت حيان یخطو  کل يمارس اساس ينا بربودا است.  یو اخرو يویو دن یمعنو

 یاسیت. )بیرا یالهی يیند ينارو جامع ينارکاملينت اسالم به عنوان آخر یو گوهر ی اا يتمو أاز م یبخشيستیت ز

 ( 327ی  771: 7787زندت  ی؛ شجاع281ی 71  / 22 :7777یت ؛ مطهر71ی  17 / 2: 7711یت ت  .ک: مطهرمطالعه بيشتر

 يطیمحيتیت شخصیت احوالن ساختا  یوقوع برخ اثر ت بريدکه د  جامعه جد ينید یسبک زندگ یهالفهؤم ازيکی 

اسیت کیه « صیله  حیم»يافتهت آنت افول  وزافزون  يتبه  عا یعمل بندیتای يزانو مآن فروکاسته  يگااجا تیو ا ابات
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 ی وانی یو فااسیاز یسازفرهن يتت موقع يایاحیت نيبه بازب يازن مذهبی ی یسنت یهاها و ا زشآموزا ديگرهمچون 

 متناسب دا د.  یاجتماع

 صله رحم  جايگاه

ينیی بیدان د  منیابع د يفیو ک یاهتمام کمّ يزانمينت ا زش د  منطق د ياآموزا  يک يگااجا ييناع یهااز شاخ  يکی

   و ترهيیز شیديدد  مقابلت هشداو « صله  حم»به موضوع  يممستقيرو غ يم( است. عطف اوجه مستقيانو  وا يان)آ

 27 /  عید ؛11 / ؛ انفال717 / ؛ انعام77ت 8ت 7 / ؛ نساء271 و 781ت 711ت 87ت 21 / )بقرايه ها آد  ضمن دا تاز قطع آن

 ؛8 / عنکبیون ؛273 / شیعراء ؛22 / ؛ نیو 72 و 77ت 73ی  72 /يم ؛ مر27 و 27 / اسراء ؛71 / نحل ؛37 /يم ؛ ابراه21 و

 يیت( و صیدها  وا22 / ؛ مجادلیه27 و 22 / ؛ محمید71 و73 / ؛ لقمیان78 / ؛  وم28 / نوح ؛27 / تو  ؛71 / احقاف

 باسیالم بیر وجیوب و اسیتحبا ینظیر فقهیااجماع و اافاق ؛آن يتبر  عا ^ينبز گان د یعمل يرااستقرا  س همچون:

 / 27: ق 7311یت بغیداد ی؛ آلوسی777 / 28: ایایب یت)نجفين د نآن به عنوان ضرو  یسطوح مختلف آن و بلکه الق

 يیتبیر اهم يیايیشیواهد گو ت همگیآن يتعرف متشرعان بر  عا يدکأا و (777ی  771ق:  7377یت قم يی؛ تباتبا11

 از آن است. برخاستهو فرهن   ينید هایآموزابرجسته آن د   یو هنجا  یا زش يگااجا

 ا  آنیان یو اخالقی یحقوق قیانون يتا حام و اهم يگااجا تممکن شکل ينبه بهترينیت به کا   فته د  منابع د اعابير

از  حمیت  ینت ترایوامشتق از نام خداوند  حمی یعنوان مفهوم به يان وا ید  برخ«  حم»مثالت  ی. برااندنشان دادا

شیدا اسیت. ) .ک:  يفبرخیو دا  از حیق بالمعیا ض اوصی و شیافع  وز جیزايامتت ناتق د   وز ق يناولیت اعالحق

 ح / 7باب  / 13 و 77 ح / باب الشفاعه / 8؛ 17 ح/  7باب  / 13؛ 1 ح /  2باب  /  11؛ 72 ت ح 27: ق 7787ت مجلسی

از يکیی ت نمونیه یشیدا اسیت. بیرا يفاوصی يیژاو هایيانو ب هايربا اعب يزن «صله  حم» حمت موضوع  بر افزون( 71

 77باب  / 7  :7787ت مجلسی) ؛یحق اعال يتاز عنا ی( تراو21 / بقرا ؛21 و 27 /  عد ؛78 / :  ومنک) ؛یواجبان اله

 هیای( از سفا ش78 ح / |لنبیباب اجداد ا / 71ت 7787 :مجلسی) ؛یاله يانکهن د  اد یها( از سنت31   /باب الصال /

 ^و ائمه اتها  يامبراکرمت های( از سفا ش71 ح / ×يسیباب مواعظ ع / 73  همان:) ؛يشخو یهابه امت یاله يامبرانت

( از 7 ح / 23بیاب  / 77  همیان:) ؛^معصیومان یعملی هایيرا( از سی17 ح / 7بیاب  / 13  همان:) ؛یبه جامعه اسالم

( از اهیداف  سیالت 777البالغیهت خطبیه )نهیج ؛انیدتيشیی گرفتیه يگرانآن بر ددادن د  انجام  ^که معصومان یاعمال

( از 7717 ح / 2: 7717آمییدیت  اميمییی) ؛اسییالم از مؤمنییان هییایيمان( از ت37 ح / 71بییاب  / 78 همییان:) ؛|حاییرن

 ين( بهتیر31 ح / 2بیاب  /  13 :7787ت مجلسیی) ؛اقیوا یها( از نشیانه277ق:  7312یت )حرانی ؛یا ديیند یهانشانه

عمیل  ينایر( محبیوب1373 ح / 3: همیان) ؛عمل مؤمن يباارين( ز7717 ح / 2: 7717ت اميمی آمدی) ؛خصلت مؤمن
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 ؛( از زکیان اعایا71 ح / 7بیاب  /  13 همیان:) ؛( افال اعمال مؤمن77 ح / 17باب  / 711 :7787ت مجلسی) ؛مؤمن

 ؛الحسینهاز قیرض ی( مصیداق1317 ح / 3: 7717ت اميمیی آمیدی) ؛یزکیان ایوانگر ( از7 ح / 7بیاب  / 77 همان:)

 / 78بیاب  / 73 همان:) ؛خواستاز خداوند  يدآن  ا بادادن انجام  يقکه اوف ی( از اعمال7 ح / 73باب  / 23 :مجلسی)

 ؛تیاداش فیراوان بیدان ي ( اخصی71 ح / 71بیاب  / 13همیان: ) ؛هانعمت ديگر يتو مز ساز حفظ و ابقاينه( زم1 ح

( و د  281 / 8: ق 7311 ت )ابین منظیو که از قطع آن به خدا تناا بردا شدا اسیت ی( واجب72 ح / 7 باب / 13 همان:)

صیله  حیم د  کنیا   نيیز يان وا ی( د  برخ77 ح / 7باب  / 13 :7787ت مجلسی)نيست.  يزمقابله به مثل جا تقطع آن

 معرفیی یمتعیال يا بس یا زش يگااجا یدا ا تيفاز وظا يگرد یاز منکر و برخ یاهللت امر به معروف و نهيلسب یجهاد ف

 (783 / 72؛ 318 / 7: ق 7318ت تبرسی ی)نو  آن است. با و اعت يتاهم از يگرینشانه د تشدا که خود

 رحم يمصداق گستره

 نيّو گسترا شمول نه چندان مع يیبا قلمرو معنا یمتعدد يممفاه تیعموم هایاد  محاو  يزو ن یو لغو يیمنابع  وا د 

شیبکه  معيّن و محدود کیردنیت ابهام مفهوم ينفرد  واج دا د. ا ناو منسوب يشاوندانخو یمعرف برایشدات  یو مرزبند

يیتت ب یهیاوايا یاست. د  عربیآميز کردا مناقشهو  مبهم يزواجب شدا نينیت که صله آنها به استناد منابع د ا  یا حام

)اوالد  کو  و اناث و فرزنیدان ی و   ا  يهلحمهت نسبت عترنت   یت القربی ویت اقا بت اقربيرات اهلت آلت ا حامت عش

 ينا یمتعلقان برا و وبانخاندانت اقوامت دودمانت منسيشاوندانت خويشانت بستگانت خويلت فام هایوايا یآنها( و د  فا س

«  حیم»جمیع « ا حام»وايا یت و اخالق یو به ابع آن د  منابع فقه يیوايا د  منابع  وا يناريعود. شا یم کا  اشا ا به

 است. 

اوسیتت اتیالق  يعییتب یو نمیا ن نشیوو کانو يناز بدن زن که محل استقرا  جن یبه عاو خاص تد  لغت « حم»

به کا   فتت و  يشاوندیقرابت و خو یبه معنا توايا بعدها به صو ن استعا ا و به عالقه ظرف و مظروف ينشود. ایم

) .ک:  اغیب  .ينیدگویک  حم واحدت ا حیام میيبه  نسبت داشتن ا به اعتبا   يشاوندانو خو يکاننزديلت دل ينبه هم

 یبرخی يیانبیه ب (377 / 27: 7787يگیرانت و د يرازی؛ مکا م شی277 / 3: 7777يیت ؛ عالمه تباتبا731اا: یب یتاصفهان

اشیخاص  ميیاند   تعبا ن از وحدای است که به خاتر اولد از يک تد  و ماد  و يیا يکیی از آن دو«  حم»مفسرانت 

يک امیر  (يوندشان نهفته است. اين )تد که د  مادا وجودگردو وحدای می موجب تيوندو )د  حقيقت( ود شبرقرا  می

و آثا  حقيقی د  خلقت و د  خوی آنیان دا د و نيیز  است ا حام مياناعتبا ی و خيالی نيستت بلکه حقيقتی جا ی د  

 ی( فخر  از273 / 3: 7777ت عالمه تباتبايی) شود آن  ا منکر شد.نمی هرگز وحشان موجود است که  د  جسم و د 

 ا  يکیديگرو احسان آنهیا بیه  یو زعاتفه ينهافرادت زم يانم یچون ا ابا  نسب»: يسدنویوايا م ينا گذا ینام ياند  ب
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 (771 / 7: ق 7377یت . ) از« حمت( اتالق شدا است سازدت به آنها ا حام )از  حم ویفراهم م

انیواع  ديگیر يزامیا یبیرا« قرابه الوالدا»گاا به  ت«والدن»از  حم مشترک و موضوع  یناش يشاوندیقرابت و خو از

 یشناسیانت دو نفیر د  صیو امیردم یبرخی يید( از د211 / 7: 7718یت لنگیرود ی)جعفیر شدا است. يراعب يزقرابت ن

اسیت  یکس یبه معنا ينجاد  ا «يان». اصطالح باشد يگرید يایاز آنها ن يکی ياآنها مشترک باشد  يایکه ن يشاوندندخو

تیو   ينبیودا و همی یداشته است که آن فرزند  ا فرزنید یفرزند و اوقرا  گرفته باشد  یتد  یِکه د  موضع اجتماع

 یقرا  داشته باشد و الی یماد  یِاست که د  موضع اجتماع یکس یبه معنا يااست؛  يدا س یآمدا اا به نسل کنون يينتا

است  یخط ی. زمانیجنب يااست  یخط يادو حالت دا د:  تیهمخون يا ی( قرابت نسب773: 7717و کولبت  لد)گو آخر.

و  يممسیتق به وتو يشاوندت اگرچه افراد خو تآن یاست که ت یجنب یباشد و زمان يگریدمستقيم  يایفرد ن تآن یکه ت

  (711: همان) مشترک است. ياین يکاما خاستگاا آنان  تيابندنمی يوندت يکديگرنسل به  نسل اند 

فقها و مفسیران بیروز  يانم يیآن واجب شمردا شدات اختالف نظرها که صله ی« حم» یگسترا و شمول مصداق د 

هسیتند  يکیانیهمه نزد ت و ا حام فرديناست. ازا ینسب يشاوندانمو د اافاق آنت خو با اين حالت نقطه نظرکردا است. 

اجداد و جدان و اوالد  يعنی تيردگ یار جاتايينباالار و  يشانخو ی)و هرچه د  سلسله عمود تد  و ماد  يهکه از ناح

)اعیم از  هیافرزنیدان و نوایت ماد  و یاساست تد  و ماد  و همه اجداد و جدان تد  ينمنسوبند. برا یبه و ها(و نوا

 نآناها و فرزندان و خاله هايیها و فرزندان آنهات داعموها و عمهنت آنا(ت براد ان و خواهران و فرزندان دخترانو  تسران

داشیته باشیندت  یمنشاء خلق واحد يابه فرد انتساب داشته  یبه نوع تیخون يوندت ينکه د  ا یهمه کسان یو به تو  کل

د  زمرا ا حام او يکت نزد يااشند ب دو  ؛نه ياجزو و اث شمردا شوند  ؛نه يامحا م باب نکاح باشند  وجز ينکهاعم از ا

 : يردگیم يجهآ ا نت یبنداز مفسران د  مقام جمع يکی. رنديگجای می

همیان اقیا ب  ی انیدکردا يحاصیر يیزن يگیرانگونه کیه دآن ی که ا حامينا تدا د يحآنچه به نظر من ارج

از  ين ا اعیم از اصیل و فیرع و منسیوب يکان ود و همه نزدیاست که د  مقابل اجانب به کا  م یسببيرغ

 ( 17 / 27ی: بغداد ی)آلوس اشند.بیگردد و همه آنها از جمله ا حام میماد   ا شامل م ياتد   يهناح

 : چنين استگسترا ا حام  ينيد  اع يزفقها ن یبرخنظر 

 تمیردم ينبا انسان دا ند و د  ب یهستند که نسبت نسب ید  صله  حمت کسان يشاوندانمراد از اقوام و خو

خالیه و يییت داعمیهت مالک د  ا حامت عرف مردم اسیت و عمیوت  ين. بنابرايندآیبه حساب م يشاوندخو

 يیدابه انسیان ت یکه انها به واسطه ازدواجت نسبت یآن است و کسان یهانمونه ينارفرزندان آنان از واضح

که انهیا  یکسان ينهمچن .شوندو مانند آنت  حم محسوب نمی مثل براد  زنت زن براد ت زن عمو تکنندیم
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 هللايیت)آ .ينیدآسان بیه حسیاب نمیی حم انت کنندیم يدابه انسان ت یو  ضاع نسبت يرخو دنبه واسطه ش

محیا م بیه گسیترا آن  ا بیه خصیوص  يزن ی( برخ2178مسالله يکت الکترون يل ساله جامعت فايستانیت س

 (277 / 1: ق 7321يزیت )ابر اند.محدود کردا ینسب

 (117 / 1: ق 7317یت کاشان يض)ف اند.ملحق کردا ینسب يشاوندان ا به خو یسبب يشاوندانخو شما ی هم

يیجت عقیالت عیرف  ا يرات سیيونیدت يیل( هرچند به دلیاز مصاهرن و داماد ی)ناش فرد یسبب يشاوندان و خوينااز

و اکرام و احسان آنها د  حید  يندآیشما  مه ب يشاوندانزمرا خو د یت مصالح جمع و یو انتظا ان اجتماع هاضرو ن

وجوب و استحباب صله نسبت به  تاستناد آنه ای که باز شمول ادله امات تسنديدا است یو عرف یاخالق از نظر يزاوان ن

بیر ( 81ی 81ق:  7371یت آبادخرم ی؛ تاهر777ی  773ق:  7327یت مازند ان يفی) .ک: س ا حام اثبان شدات خا ج اند.

داننید: یمی ممکننیایت موضع یتگيخد آم يل ا به دل يشاوندیدو شبکه خو ينا يیجدا تشناسانمردم یبرخاساس اين 

کیه د  وجیود فرزنیدان  از  ابطیه زن و شیوهر یمشترک است و هم ناشی ياکاناز وجود ن یهم ناش تیخون يوندهایت

 یناش یهافرزند دانست. قرابت يشبر زا یمتک یاجتماع یهااوان  ابطهی ا م يشاوندیخو زيرا ؛يابدیم یمشترک اجل

اگرچه زن و شوهر ممکن است اصل و نسیب  تينهزم يناند و د  انهگويناز ا نيز( ی)سبب ( و وصلتی)نسبی از همخون

( 717: 7717)گولید و کولیبت  .يابندیم یخون يوندبا هم ت تداشتن فرزندان مشترک يقاما از تر تمشترک نداشته باشند

مناسیبان زدواجت ا از ی( و مناسیبان ناشیی)قرابت نسیبی مناسبان همخونيشاوندیت اساس اگرچه مناسبان خو ينبرا

اصطالح دوم  دا ندت اصطالح اول معموالً يکديگربا  يکینزد يوندت تیو قرابت سبب يشاوندیاما چون خو تاست «یسبب»

ناد ست باشدت اما سیخن  یشناسان اصطالحمردم یبرخ يداز د يدشا «یسبب يشاوندخو». اصطالح يردگیم بر د  يز ا ن

 ( 773: همان) از آن ناممکن است. یازدواج و مناسبان ناش رفتنبدون د  نظر گ تيشاوندیگفتن از نظام خو

 يیهتا )بیری سیبب يشاوندیوالدن( و خو و یهمخون يهتا )بری نسب يشاوندیبر خو افزوناست که  يادآو یبه  الزم

و  يریشیهیم يیه)بر تا ی ضاع يشاوندیمثالت خو یسخن  فته است. برا ید  منابع علم يزن يگری( از انواع ديیزناشو

 یهمخون يا یاوام يشاوندی(؛ خویخواندگدفرزن يه)بر تای ابن يشاوندی(؛ خويتاز منبع مشترک د  دو ان تفول يهاغذ

شیبه  يیا یمعنیو يشیاوندیخو و (یمشیترک آ میان يیاین يیکانتساب به  یادعا يااوام  يکاعتقاد به  يه)بر تای آ مان

کالنت  يا يفهدودمانت تايلهت همچون قب یبز گ اجتماع یهاشبکه یبه برخ يیاعلق و انتساب ادعا يهتا )بر يشاوندیخو

 .قومت ملت(

 یگفته نشدا و از برخ یسخنیت د  فرهن  اسالمنداشتن اعتبا   يلانواع به دل يناز ا یاسالمت از برخ یفقه نابعد  م

 نزديکیانصیله  دنواجیب نبیو يجیه حم و د  نتنداشتن صدق  يلبه دل يزن یو ابن ی ضاع يشاوندیهمچون خو يگرد
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خیاص و عیام  هایبا عنوانيگریت د قشراز  ينهمچنيیت اند. د  منابع  واآنهات د  بحث صله  حمت ترح نشدا از یناش

اند. برخو دا  شیدا يژاو یاز حقوق اخالق تدا ند و به ابع آن یمعنو و ی وحان يوندت تنام بردا شدا که با عموم مؤمنان

د. ا حیام شیونیم میيقسیا یو  وحیان یدسته جسمان ( به دوی)البته د  فرهن  و جامعه اسالم  و ا حام هر فردينااز

امیت « اب»که بیه عنیوان  ×علی يرالمؤمنينام يژاو )به ^ت ائمه اتها |يامبراکرمند از: تاعبا ن يان وا براساسیت  وحان

عمیوم مؤمنیان بیه  يا) مؤمنان صالح ؛ سالت آنها( يفاکنندگانا و ينان)به عنوان جانشی ان بّ یعلما ؛شدا است( یمعرف

  ( و سادانانما المؤمنون اخوه) کردا يراخون اعب هآنها ب يوندکه قرآن از ت یکسان و (×حارن یعنوان فرزندان  وحان

ت ^و اال حام بهیم ينالوالد يلت کتاب االمامهت باب ااو27 :7787ت مجلسی. ) .ک: (|حارن ی)به عنوان فرزندان جسمان

 (717و  738 / 7: 7777يبت ؛ دستغ778 ی 777 / 31اا: یب یتتبرس ی؛ نو 277ی  277

آنت اقتایائان و  یو جیوا ح یو ملزومیان جیوانح يگیاااوجیه و د ک جا و نصی د  يزاعلق ن يناست ا يهیبد

و  یو اعامل عاتف یاقدامان مقتا تبه اناسب آن يدشود که مؤمنان بای ا موجب م یخاص یو اجتماع یانتظا ان فرد

 يفوظیا یعموم و ادا يابیبصيرن هایينهزم تی ود که جامعه اسالمی و انتظا  مينادهند. از انجاممتناسب  ا  ی فتا 

  ا فراهم سازد. يعتشر شداسفا شمو د انتظا  و  یو اخالق یحقوق

)بیه ی فقهی هیایبیابنسبت د  همیه  يقاز تر نامنسوب يعنی ياد شدات یبه معنا« ا حام» مفهومبه است که  گفتنی

که د  قیرآنت فیرض و سیهم  هستند یانها نزديکانت مراد از ا حامت اال ثو د  کتاب  شداکتاب اال ث( اوجه  یاستثنا

 (371ی  372 / 7: ق 7327از تژوهشگرانت  ی)جمع نشدا است. د  نظر گرفتهث د  اموال مو ّ آنان یبرا یمشخص

فرد اعم از  ینسب نابا استناد به اتالق ادله وجوب صله و حرمت قطع  حمت همه ا حام و منسوب بيشتریت منابع فقه

اهل يعیت شيرق غرَت خوا جت فِانفسق(ت ناصبه متجاهر ب ی)حت نصا ت مجوس(ت مشرکت منافقت فاسقيهودت ) مؤمنت کافر

که موجب ارک واجب و ا اکاب حرام  یمادام هاو به وجوب صله آن خوانداحکم  ينقاتع  حم  ا مشمول ا و بدعت

 يیزاز فقها ن یاند. برخ( استثناء شدايزن انخوا ج و ناصب یبرخ يد)و از دی انها کفا  حرب تيانميناند. ازانشودت فتوا دادا

 اند. محدود کردا تبه ا حام مؤمن انها  ا یالزام فقه اين

 .اسیتمحدود  تیمتناسب با انتظا ان عرف یخاص یو عمل یفعل نمؤمنت به اقدامايرکه صله ا حام غ شودگفته می

 يینکیه بیر ا زمیانیایا  ی مثبت خود به آنان یو عشق و عالقه ا زش يمانیاز ابراز محبت و عاتفه ا يدمؤمن هموا ا با

. بیه يیزدبپره( 23 / اوبیه ؛777 / نساء ؛28 / آل عمران ؛11 ت17 / ) .ک: مائدا ينیبه استناد ادله د ی کنندیم يرس يقتر

 یبا آنها اعامیل اخالقی تمعاشرن معروف یبه اقتاا يدبافقط و  يستن يزجا تمؤمن یمؤمنان برايرمحبت غيگرت د يانب

؛ 777ی  738 ق:  7327یت مازند ان يفی) .ک: س .زدبه اسالم  ا فراهم سا آنانجلب و جذب  ينهکن زممد و اا حد مکن

     (783ی  787ق:  7377یت قم يیتباتبا
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 يست؟چ صله

شرع نداشتن از نظر  يقتحق يلدلبه تیو عمل یلحاظ مصداق به ت«قطع»و « صله» هایبا عنوان یو سلب يجابیا يفهوظ دو

فقهات مفهوم صلهت  یبرخ يداز د (777 / 28: اایب یتشوند. )نجفیم يينآن اع يتبا  جوع به عرف و مرجع انهات تو لغ

)د   برابرنیا يطهرگونه اعطا د  شیرایت تو کل( به781و  731 :ق 7318ت ی)سعد متعا ف است.« احسان»از  يهخود کنا

مقابل و خواا به سیبب  یاز ادا یخواا به علت ضعف و نااوانيمت و مستق ياتایمقابل قسط و عدل( و نداشتن عوض تا

يیزدیت )مصیباح  شود.یم خواندا« احسان» يقمصاد يشانت ازا یحقوق معنو ین و مرابت افراد و از باب اداأش یبز گ

 (37ی  32 / 7: 7718

 بیه یخاص گااعام و  يرصلهت اعاب يقمصاد يينمؤمنان و اع يفوظا يانچند د  مقام ب هر يزنی و فقه يی وا د  منابع

اقتایائان  ي از مراجعیه بیه عیرف و اشیخ يازنیفعل مو د انتظا ت ب ينشو گز يفهوظ یف د  مقام ادامکلّ تکا   فته

نید از: معاشیرن معیروفت اعبا ن  وايی و فقهیت فته د  منابع   کا به اعبيرهایاز  ینخواهد بود. برخ یو مکان یزمان

 يیادنا فاقت افاالت جلب نفعت دفیع ضیر ت دفیع ظلیمت عيثا ت ت اکرامت اتعامت انفاقت االمعروفت برّ يععمل صالحت صنا

مواکلیتت يا نت لسانت مواسانت ز يبتيیت  وجنائزت دعات وعظت وفات شفقتت الفتت حسن خلقت گشادا ييعاشیت مرض

 یآن دادن(ت اعطیا بیر يیدزا يا)تاداش احسان  ا به مثل  مصاحبتت معاونتت مساعدنت اوددت اذللت مکافانلستت مجا

ي، االذ ، کدفّةاعطاء الصددقيف، اقراء الضالضعفاء،  ةالمظلوم، اعان ةالمکروه، اعان ةاغاثه الملهوف، ازال) قیرضت

 يالعباد، تشارکهم ف يالرفق بهم، الترحم عليهم، الحوالهم، التعطف عل ةيالحوائج، الرعا يف ةقضاء الحوائج، االعان

 ينمأبامددادهم، تد يقدومحدالهم،  ةيتفقد احوالهم، االعتذار عنهم، ابراء ذمتهم، رعا، ةيو االخرو ةيويالدن يراتالخ

 يفلأتديدرات، مدن الخ يهارزاقهم، المدارات معهم، کل ما قدر عل ةارزاقهم، افاض يف يعو التوس ةمعونتهم، التوسع

یت ؛ تبرسی313ی  287 / 7: ق 7787یت کاشیان يض) .ک: فی .يعاشباع الجدا و ينبغياعطاء مايون، القلوب، قضاء الد

از  ی) .ک: جمعی. از صیله اشیا ا شیدا اسیت يقیمصیادبیه  نيیز یمنابع فقه ید  برخ البتهق(  7717ق؛ و امت  7372

فرزنیدان د  قبیال  يفو وظا ينحقوق والدت يلو افص شرحبا  يزن عمناب یبرخ (337ی  331/  7: ق 7327تژوهشگرانت 

؛ 772قاعدا  / 2: اای(ت بيداول)شهیعامل یمک) .ک: محمدبن .اندبه آنها  ا آو داو احکام مربو   يقمصاد يينو اع نآنا

 (277ی  287ق:  7317يو یت س

 يیریگجهیت و یو جیوا ح یجیوانح یهااز کنش نیيّگستردا و نامع يفتت از نظر مصداقی دا ای «صله» و ينااز

و  يفوظیا یادايشیانت خو یو ثیانو یو حیوائج اولی يازهیان ينمأو احسیانت ای يماکر يزاکه به انگ است یمثبت ا زش

 یناشی یو عرفی یحقوقاخالقیت  يفحقوق و  فع اکال یکالم ادا يکو د   یوجدان اخالق یا ضایت انتظا ان اجتماع



44 

 

آنهیا  یو اجتمیاع يعییتب هیایوابسیتگیو  يوندهات يتو اثب يمبه احک و معموالً يردگیصو ن م يشاوندیاز اعلق خو

 .کندیکمک م

 يرفتیهمشیروع و تذ هایخواستهبه  یاوجهیب یتو عرف یحقوقیت اخالق يفوظا یاز ادا يچینوع سرت هرد  مقابلت 

یت صو ن آگاهانه و ناآگاهانه کیه موجیب ناخشینودبهيشاوندیت با حقوق و اوقعان خو یا اکاب اعمال مناف يا داش

 تينید  منابع دالبته شود. یم خواندا« قطع  حم» يقگرددت از مصاد نآنا يانم یو اجتماع یفاصله  وان يجادکدو ن و ا

قطع »به  تيشانخو ديگرحقوق نکردن  يتو از  عا «ينعاق والد»به الدينت و یو اخالق یقوق قانونحنکردن  يتاز  عا

 شدا است.  يراعب«  حم

 امکانیان ویت و مکیان یزمیان يطموظف است با اوجه به شرا تف به صله()مکلّيط واجد شرا اساست هر فرد اين بر

و متناسیب بیا  ينش ا گز يستهبا یاقتاائان عرفت مصداق  فتا  و انتظا ان و اوقعان بحق ا حاميشت مقدو ان خو

عاق  ا بیه دو ان  يابه قطع  دچا  شدن احتمالیصله و  يتادلهت ظرف الزام به  عا ی. برخدکناقدام  تانتظا  و ي اشخ

 اند.دادا يماعم يزن ينت  از مرگ ا حام و والد

 : يمبریم يانم به تاحرَمتعا ف صله و قطع  حم مَ يقمصاد ياند  ب یاحمد نراق از مال يانیبخش  ا با ب اين

 یکنی يستو با او  فتا  ناشا ؛کردا  يابه گفتا   یبه او برسان يذااست که ا ينا تکه حرام است یقطع  حم

 يا يیکناباشد به سُ یا ضرو اي ياجیاو  ا احت ياشکسته گردد که دل يیسخن ناخوش نسبت به او بگو يا

میتمکن  تاز قد  ضیرو ن يادارزیت او داشته باش ياجنحو آن و او قد ن بر  فع احت يا یخو اک يا یلباس

 يا يینما یو کوااه یآن  ا  فع کن یکند و او اوان ینسبت به او ظلم یظالم يا یکن يقهو از او ماا یباش

او  يیادند  وقیت میرضت ع تو بدون عذ  مسیموع جويی یو دو  يریگاز او کنا ا تو حسد ينهاز  اا ک

و  یاو حاضر نشیو يهبه اعز تدهد ی و يبتیچون او  ا مص و یاو نرو يدنبه د تيدآ و چون از سفر ینکن

 قطع  حم است. ينهاا يعو جم ينهاامثال ا

و او  ا بیه میال و  ی ا از سخن د شت و کردا  زشت نسبت به او نگیاا دا  ضد آنهاست که خود تصله

... و بدان که عقوق يی و از احوال او ترسش نما يیو با او آمد و شد نما یو زبان و آبرو اعانت کن دست

و بیه هیر نیوع کیه دل  يشیانعبا ن است از به خشم آو دن و شکستن دل و آز دن خاتر ا تتد  و ماد 

به زدن باشید خواا ؛ گرددیم یمتناهيرغ یو بال یمستحق عذاب اله تیحاصل و آدم تآز دا شوندت عقوق

و  يیدنگردان ی و يشیاناز ا يیا يسیتننگر يشیانبرا يیزا يیابلند کیردن  يشانبه ا یصدا يادشنام دادن  يا

 (318ی  317: 7772یت )نراق الزم است. يشانکه اتاعت ا ینمودن د  امر يشانا ینافرمان يا يیاعتنایب
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 صله يفقه حکم

؛ 27 / ؛ اسیراء71 / ؛ نحیل21 و 27 / ؛  عد77 و 8ت 7 / ؛ نساء711 و 87ت 21 / )بقرا تمتعدد يان حم به استناد آ صله

و اجماع فقهات واجب و  (773ی  772: 7787ينت الدفراوان ) .ک: شرف يان(  وا27 و 22 / ؛ محمد78 / ؛  وم22 / نو 

کیه از آن بیه عنیوان  ياایاستناد آ ه)ب يزو قطع  حم ن (777 / 28: اایب یتشدا )نجف خواندا يند هاینبلکه از ضرو 

 دچا  شدنهمچون  یصله و اراب آثا  ياناز فرمان خداوند به اا يچیسرتیت از فساد د  ا ضت نقض عهد اله یمصداق

حق(  ي اشخ یبرا یاد اک از دست دادن مشاعر و یعقب يا وخسران د  دنیت بدعاقبتیت اله ينمراکب آن به لعن و نفر

 دادا شیدا( یوعدا عذاب سیخت اخیرو تآن نابه مراکب ينیکه د  منابع د ی)گناهانا يرکب ناهانه از گت بلکانها حرامنه

 است. معرفی گرديدا

 تبر قطع  حم وا د شدا که از آن یو اخرو يویو دن یو اجتماع یفرد ينناظر به اراب آثا  سهمگ يزن یمتعدد يان وا

 7327یت مازنید ان يفی؛ س77ی 77ق:  7371بادیت خرم آ ی) .ک: تاهر .برداشت کرداوان حکم حرمت  ا یم ی احتهب

 (277ی  777: 7787ينت الد؛ شرف731و  777 و 771ی  721ق: 

 يیازکیه بیدان ن ید  صو ا ؛مستحب است تبه  حم یکمک مال یاعطا»: يسدنویم مسالکجواهر به نقل از  صاحب

 ؛( استياز)د  صو ن ن ينیواجب ع يابدون آن هم محقق شود(  تکه صله ی)د  صو ايی ا واجب کفانداشته باشدت والّ

 (777 / 28 :اایب یت. )نجف«است ينی حمت واجب ع یچون صله  حم برا

شیود و یفرد از مصداق قطع خا ج م تآن فعل يلهوسه است که ب يزانیمحققانت حد واجب از صلهت م یبرخ يدد از

 تآن يیرباشیدت واجیب و غ يتاز صله که ایرک آن حیرام و معصی يزانیميگرت د يانمستحب خواهد بود. به ب تمازاد آن

بیدان  یکه د  منیابع فقهی یمستحب صاديقاز مبرخی ( 378 / 7: ق 7327از تژوهشگرانت  ی)جمع. مستحب خواهد بود

هیا فت زکاناوقات هاتيت وصهاهت هبهات نذ هااکفا یت مال یاهو انفاق هاها حام د  مطلق صدق يتاولو تاوجه دادا شدا

 الحسنه است. قرض و

 یاعمیدو حتیی قطیع  يسیتن يشیانبه اعامیل مشیابه خو يدمشرو  و مق تکه وجوب صله  حم البته بايد دانست

 يری. اعیابيسیتن يزمقابله به مثل جا تد  قطع  حميگرت د يانشود و به بنمی يفهمجوز قطع فرد و ارک وظ يزن يشانخو

 يیید  منیابع  وا ا هاب «يش يقطعهالرحم ال قح»؛ «صلوا ارحام من قطعکم»؛ «التقطع رحمک و ان قطعک»همچون 

 (77از نامه  يیفرازهانهج البالغهت ) .ک:  وا د شدا است.

. ندا نید یو اخالقی یشودت وجاهت شرعیبدان امسک م تبه عنوان بهانه قطع موا دی که بيشتراز  يا ی و بسينااز

و  يشیاوندانقطع  حم و ارک  ابطه بیا خو . برای نمونهاست بسته ا  يیجوبهانهت باب هافتوا یبرخبدين ارايب  واج 
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خوا  باشد شراب يانمازخوان نباشد  ياجلوار قطع  حم کردا باشد  خودت يشاوندهر چند که آن خو تحرام استيلت فام

از صیله  یلبته اگیر نیوع خاصیاثر باشد. ایهم ب يحتاعتناء باشد و موعظه و ا شاد و نصیب ينیاز احکام د یبه برخ يا

خود فرد بیه گنیاا  یموجب ابتال ياشود یاو بر ا اکاب منکر م يقاشو ياکا  حرام او  ييدأموجب ا تونديشا حم با خو

اهلل  تيی)آ صیله  حیم  ا انجیام دهید. يگیرید يواموظف است بیه شی تو فرد يستن يزشودت آن نوع صله  حم جایم

 (2177مسالله: يکت ونالکتر يل ساله جامعت فايستانیت س

محقیق خواهید شید. اسیتمرا  و  تمو د انتظیا  يفوظا یانها با ادا تصله اعم از واجب و مستحب نکته ديگر اينکه

 یبرخیدادن به انجیام  انها ياموا د  یبرخ به انها ی و اگر کسيناصله است. از دادن انجام يگربرفعلت شر  د تايدا ی

کمک  ینمونهت اعطا ینکردا است. برا يفهوظ ای حم خود( اقدام کندت اد يتو موقع ياز)بدون اوجه به نصله  يقمصاد

که بیه  یاز کس يدو بازد يدد د  مقابلتدا د و  يازن يمتو ابراز صم يیبه دلجو تیعاتف کمبود يلدلکه به یبه  حم یمال

هرچند فرد  ا از شمول عنوان قاتع  حم  يزن يفاکل یمو د یکند. اداالذمه نمیءیمبرم دا دت فرد  ا بر يازن یکمک مال

 .شودنمی يفاز او  فع اکل بديهی استکندت یم خا ج

 يفیهوظ گاایو گاا و ب یمو ددادن بودنت با انجام  يجابیا يلبه دل تصله کهاست  ينا تصله و قطع يانم يگرد افاون

محقق شدا  اا حدیصله  يعنی تصحت اتالق دا د تمو د انتظا  هایقامصد یجابه ا زشهای بیمصداق يانبا اا يزو ن

 یسیلب يیلاما قطع بیه دل تباشدالذمه نشدا ءیمو د انتظا ت بر يفهوظ نکردن عمل يلاگرچه ممکن است فرد به دلاست. 

 یوجیود دا د کیه برخی یمتعدد هایقامصد تصله ی و برايناشود. ازیصله محقق م های اا يعانها با ارک جم تبودن

احقق قطع  شودت مانع از یار مستحب القبا موا د مهم يسههر چند د  مقا تهر مو د ياناند و اامستحب یبرخ واجب و

 ست.هاقامصد يعارک جم تک مصداق وجود دا د و آنيانها  تقطع یاما برا .خواهد بود

 موجبکه  یعمل ينصلهت ا اکاب کمتر های اا يعبر ارک جم افزونينت د  مسالله عاق والد ينکهاوجه ا جالبنکته 

ت ديگیر نزديکیاند  مو د  تعمل ينهمدادن هر چند انجام  ؛شدا است خوانداقطع  هایقامصد از يزشود ن نآنا ینگران

  (771ی  711 :ق 7327یت مازند ان يفینشود. ) .ک: س یحکم ينمشمول چن

خواهد  يفعام اکل يطبه شرا وابستهواجبانت مشرو  و  ديگرهمچون  يزواجب ن ينا یاست که الزام به ادا بديهی

خیودت اهیلت اوالدت  یبرا يیآبرو يا یجانیت )مال عسر و حرجت ضر  معتنابه نياز بهکه  یصله د  صو ادادن بود. انجام 

ه بی يیاشیود یمیاز عهیدا فیرد خیا ج شیدت باداشته  یو عرف یهر نوع مانع شرع يامؤمنان(ت  يا ديگر نزديکانينت والد

کیه قطیع  ی( د  صو ا777 ی 771ق:  7327یت مازند ان يفی. )سيابدیم کاهشالوقوع ممکند  دسترس و  هایقامصد

 هاو منکر یاز ا اکاب معاص آنانا حام غافل و برحذ داشتن  هشدا اوجه و  یبرا يتیو ارب یمتامن آثا  اخالق ت حم

 المسائل( يحاوض یهاشدا است. ) .ک:  ساله خواندامجاز  تموقتصو ن به انهااز منکر و  یباشدت از باب نه
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 صله رحم يو کارکردها آثار

صله  يتبر  عا یو اخرو يویو دن یو معنو یمادیت و اجتماع یاعم از فرد یفراوان يجبه اراب آثا  و نتا ينید يان وا

میوا دت  ید  برخی يیاد شیداصله  حم و آثا   يانم یمعلول و ی ابطه علّ يرد ک و افس ميانتايند . ندا حم اوجه دادا

و  يیابیيیزاآثیا  از بیاب نمونیهت جهیت انگ يناز ا هايیآيد. اشا ا به مصداقدست نمیبه تو با منطق متعا ف ی احتهب

 انهیاو کنیيم مییارجمه آن صیرف نظیر  یو حت يتاصل  وا آو دناز  تاختصا  به منظو خواهد بود.  يدمف يیزايزاانگ

 : آو يم وايت میمنبع   ا به همراااز آن  د يافتی يامتمامون و 

 ح / 7بیاب  / 13 :7787ت مجلسیی) ؛ی وح ينه( آ امش و سک77 ح / 28باب  / 31 :7787ت مجلسی) ؛بدن سالمت

ت مجلسیی) ؛یخلقیيک وح ن يتو اقو يجاد( ا71 ح / باب صله الرحم :اایب یت)اصول کاف؛ عمر يادنو ز يش( افزا73

ت 77 ح همیان:) ؛هانعمت شدن يادو ز ی زق و  وز يش( افزا37 ح همان:) ؛اعمال يه( ازک13 ح / 7باب  /  13 :7787

سیالمت  ينمأ( ای27 ح / 7باب  / 13 :7787ت مجلسی) ؛ينسرزم ی( آبادان1877 ح / 3: 7717آمدیت اميمی ؛ 18 و 72

 ؛يشیانخو يیت( جلیب حما27 ح / 7بیاب  همیان:) ؛نسیل يیرو اکث ی( فراوان71 ح / 71باب  همان:) ؛امو  يعد  جم

 بیاب / 11 :7787ت مجلسی) ؛يشانخو يانم محبت و اعلق خاتر يش( افزا2318و  2317 ح / 2: 7717آمدیت اميمی )

و  ی( جلیب غفیران الهی1883 / 3: 7717آمیدیت اميمیی ) ؛جامعیه د  یمهتیر يش( افزا18 ح / 7 باب / 13؛ 1 ح / 2

 / 13 همیان:)؛ یالهی يژاو یاهوانعام اهيقاز اوف ی( برخو دا 71 ح /  77باب  / 77 :7787ت مجلسی) ؛آمرزش گناهان

( 2 ح / 73 بیاب / 11 همیان:) ؛يمانو ا یدا يند يت( اقو71 ح / 71 باب / 17؛ 7 ح / 71 باب / 17؛ 77 ح / 7باب 

 / 77 بیاب / 77 همان:) ؛از ابتال به مرگ ناگوا  يت( مصون7 ح / 71باب  / 13 همان:) ؛اقرب به خداوند ينهزم يشافزا

 ح / 77 بیاب / 31 همیان:) یعقاب اخیرو يف( اخف77 ح / 2 باب  / 13 همان:) ؛يامتد  ق یحسابرس يل( اسه71 ح

ينت الید) .ک: شیرف (.7 ح / 7بیاب  / 13 همیان:) بهشیت عیالیجهت وصول به د جان مت تاستحقاق يشافزا و (73

 (718ی  777: 7787

 مدرن  يصله رحم در سبک زندگ جايگاه

يریت ناتذ(ت الزاميیگرايجه)د  مقابل نت يیگرايفهوظیت اخالق يتماههايی چون ويژگی يلبه دلبه تو  عمدا  ت حم صله

و د   يردگیم یجا ید  زمرا اخالق اعتقاد یشناسبه لحاظ سنخ یانتفاعيرغ و یمحو اوقعیت عاتف یهاغلظت مشوق

اسیت.  یو مبتنی وابسته يطیمح یفشا ها و اهيبارغ یفرد و اا حد شیو نگر یا زشیت اعتقاد يادهایبه بن تمقام اجرا

 هیایدگرگیونید صیو ن وقیوع ت اسیت ی سم یضمانت اجرا یدا اکه ای با اخالق حرفه يسهد  مقا یاخالق ينچن

 يیا يچینقیض و سیرت یبیرا يیاد بیاالاسیتعدیت و فرهنگ یساخت هایينهو زم يزشیو انگ یعامل یهاناهمسو د  جنبه
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 دا د. يریتذينجانش

بیر  يیزن یشدا و نظیام اجتمیاع معرفیواجب افراد  یاهجزو حقوق و اعهد تاز صله هايیقامصدیت البته د  فقه اسالم

 دا د. یکمتر یاز آنت امکان وقوع يچیسرت تو  بديهی بهدا د و  يشتریب يدکأآن اصرا  و ا يتلزوم  عا

 تمقابیلد  بیر آن و  یو اخیرو يیویمتعدد دن  از حد اسالم بر مسالله صله  حم و متراب ساختن آثا يشب يدکأفلسفه ا

د  واقیع  تو نیاگوا  آن ينسیهمگ میدهایتياو اوجه دادن به آثیا  و  ينبرحذ  داشتن همگان از قطع  حم و عاق والد

و  یعیاتف یاهبیه حقیوق و اعهید یایوجهکیم و متقابل يفاز وظا سرتيچیبه  يلاز اما یياههد ج يروجود انکا ناتذ

 وقوع دا د.  یبرا يشتریب ينهت زمشرايط یبرخ يلدلبه تيشاوندیخو ا اباتانبشر است که د   فرادا ياند  م یاخالق

با جامعیه  يسهد  مقا تيشانخو یحقوق اخالق یانسان مد ن به ادا اوجهیکمصله  حم و  یهنجا  يتموقع کاهش

از آنها به فراخیو  حیال و  یمستند است که به برخ یمتعدد یشناختو  وان یفرهنگیت ساختا  يلبه علل و دال تیسنت

 : کنيمیقد  مجال اشا ا م

اوانند زمينه و امايل  وانیی بیه ا اباتیان خويشیاوندی  ا ضیعيف کنيم که بالقوا مید  اينجا به موا دی اشا ا می

 اند از:سازد. برخی از اين موا د عبا ن

از عوامیل  يکییخیود همیوا ا يژات و نيازها و شرايط يلدلبه ی)که د  جوامع سنت یقوم يتو عصب وابستگی کاهش

ممکین بیودا  ينهآن با هر هز يقو اعم يمو اهتمام عموم به احک يشاوندیخو يوندهایحفظ و استمرا  ت کنندا د ييناع

  ؛است(

و احسیاس  یضیعف اعهدمنید يیا لیفمخت يطشیراآن د   یادا شیيوامتقابل و  يفاز حقوق و اکال یضعف آگاه

. (انسیان مید ن دا د يریتیذو جامعیه يیتو ارب يمد  نظام اعلی يشه  ت)که خود يشانو خو نزديکاند  قبال  يتمسالول

هیر نیوع  يرناتیذگريزو  یشر  ضرو يشمتقابلت ت يفحقوق و وظا يفد ست از ت یکه داشتن آگاه يستن يدیارد

  ؛مربو  است( يفاکال دایحقوق و ا ينا ينمأد  جهت ا یاقدام عمل

 يیتو ضیعف موقع يسیمابیع غلبیه سکوال  )بیه ينیید یهیابه ا زش بندییتا يزانو م یاخالق هایيزاضعف انگ

  ؛ها(سنخ آموزا ينا يدؤو م یحام ياد منبع مولّ ينارتشتوانه اخالق و مهم يناربه عنوان متقن يند یاجتماع

 سینخیهم يجیِو کاهش اد  یفرهنگ يیو اکثرگرا يیگرابروز انوع اثر بر) خودمدا انه يی وزافزون فردگرا يداشد

خلیق و  و هیاحيهات ایرجهات آ مانهات نگرشهات ا زشينششدن شکاف د  حوزا ببرجسته يزافراد و ن يانم يینواو هم

  ؛دا د( ينیگزو فاصله يیجوافراد به استقالل یدهسوق یبرا يیکه بالطبع استعداد باال هایخو
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شیدن د  چرخیه  يیرد گ یالزم بیرا يزافرصت و انگيژات اقتاائان و يلدل )که به شهرهاد  کالن ويژابه ینيشهرنش

 یالزم بیرا هایينیهخیود زم تينیفرهن  شهرنش ينکها ضمن. کاهدفرد میممکن  کمترين حد ا به  یالزاميرا اباتان غ

 ؛گردد(یافراد م يانم يهچندال ینامرئ یهافاصله يجادبه ا يلخانوادا و اماای شدن و هسته يیفردگرا يتاقو

 تیو  فتیا  یعیاتف یها)کیه بیه ابیع فاصیله افراد يانم يايیو جغراف يزيکیف یهامهاجرن و وقوع فاصله يلاسه 

 یدو »ل ثَمَ تقابلمد  و  تمصداق دا د کامالً ينجاد  ا ت«برفت يداکه از داز دل برود هر آن»  ايجل ثَمَو گردد یموجب م

بسترساز  بيشتریت ح  دوست يتاقو یبه جا تآن هاییمعکوس دادا و دو  يجهنت معموالً تمعاصر اند  جه «یو دوست

 ی وانی یهیانتوانسته اسیتت گسسیت يزن یآنکه انوع امکانان ا اباتاا يببهانه و مجوز قطع ا ابا  شدا است. عج يا

  ؛کند( يمها  ا ارمهفاصل يناز ا یناش

بیر )که ی و تبقاا یصنف هاییها و نابرابرو وقوع فاصله یکا  اجتماعقسيماز نظام ا یناش یشغل یهايتانوع موقع

 يانم یو ا ابات ی فتا یت نگرشیت ا زشیت مها ایت معرفتیت اتالعاايتیت موقع یهااز شکاف یياههبروز د ج اثر آن به

  ؛شود(یمتفاون منجر م یعامت سبک زندگ يانیافراد و به ب

مشیوق  يا از عوامل بس يکیکه  يستن يدی)اردها وابستگی يناز ا یبه آثا  ناش یما اوهّي یواقع يازینیاحساس ب

 ينمأآن د  ای يرمسیتقيمو غ يمنقش مسیتقيشانت با خو يوندو استحکام ت يتاستمرا  و اقویت ک عموم به برقرا و محرّ

 يینانهیا از ایت بود که د  جامعیه سینت يتیامن و یاقتصاد تیاجتماعیت شغليتیت هویت عاتف يازهایاز ن بز گیمجموعه 

 یها و کا گزا ان متعدد عصرد  جامعه مد ن به سازمان يازهان يناز ا بز گیبخش  ياهمه  ينمأشد. ایم برترف يقتر

حفیظ و  یبیرا يیزاکاهش انگ يجهو د  نت يشاوندیافراد به شبکه خو یاحول به کاهش وابستگ ينل شدا است. امحوّ

  ؛مربو  کمک کردا است( یدهايوناز ت يتحما

ای از ا اباتان متکثر و متنوع بیا اقتایائان شدن افراد د  مجموعه يرمختلف و د گ یهاد  سازمان يتاعدد عاو

همچیون  یو اخالقی یالیزام عرفی یبه ا اباتان د جه دوم و دا ا اوجهیکم ياغفلت  ينهزم ی)که خود به نوع متفاون

و  يکیينت تيوندهایافراد بر  یساختا  تيوندهای تجامعه مد ن د يگرت د ياناست. به ب اکرد يد ا امه يشانا ابا  با خو

يرت ناتیذگريز یهیایشیدن د   وزمرگی يرو د گ ی وح يادز یداشتن اکاتوت يداردبدون است.  چيرا شداآنها  یعاتف

موضیوع د  کنیا  کیاهش  يینگیذا د. انمی یباق یتالزاميرو غ یاخالق يفا و اکالهاعهد یادا یای براوقت و حوصله

  ؛کردا است( يد ا اشد ينیگزبه فاصله يلو اما يزاانگیت وابستگ
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 یهیاا ادا يیتسینخ  وابیط و اقو يینو تاسداشت ا يتافراد به  عا يبارغ منظو ت بهيطمح یکاهش فشا  هنجا 

 نبیودیت ضرو ن اجتماع نداشتنيازیت نیاحساس بیت کا کرد هایيلظهو  بدیت والن ساختا وقوع اح اثر بر) همسو

 يا ا بسیهسینخ اعهید ينبه ا یاوجهکم يا يگردانیاز  و یناش یهاينههز تسرجمع ضمن اينکه. يهیو منطق اوج يزاانگ

  ؛است( یها د  جامعه سنتينههز يناز با  هم يرارتذاحمل

 د  تیی) میو وث یسینت یهاغان و حافظان ا زشگذشته و حال و مبلّ تيوند یهاهبه عنوان حلق يرانکاهش سلطه ت

  ؛ها(شکاف نسل يداوقوع تد

 یاقتصیاد يیابیا زشیت انسیان یهیاها د  کنشمعطوف به ا زش يتبر عقالن یو محاسباا یابزا  يتعقالن چيرگی

 یاهیو اشیتغال یالزامی يفوظیادادن که افراد  ا د  انجیام  يیهايترف آن د  فعالبه صَ يازاوقان فراغت و احساس ن

از  یناشی یاهاعهید يف)کیه خیود بیا واسیطه د  اایعيلی فیامد ون یهیاکندت کاهش ازدواجیم کمک يرناتذاجتناب

 یاههیا و اعهیدهشبک ديگربا  يختنو د آم يلیفامبرون یهاازدواج يشافزا تقابلمد  مؤثر بودا است.  یخون يوندهایت

ت يیداردبیدونسیازد. یحقیوق ا حیام فیراهم می يیت عا یبیرا یو فرصت کمتر ينهبدانت زم یاز وابستگ یناش یقهر

  ؛بودا است( ینسب يوندهایت يقو اعم يماز عوامل احک يکیهموا ا  يلیفامد ون یهاازدواج

جیا و مکیانت  بیودن و محیدود یشیهر یهايطد  مح ينینشآتا امان یهمچون زندگ يزن يگرید یهاهبهان يا يلدال

د   یمیو وث و دا يشیه  هیاینیزاعو  هیاکدو ن یوجود برخلیت ما یاهاعهد ید  ادا یاوانناو  یضعف امکانان مال

  ؛دهد(ی ا کاهش م های بعدنسل يانبه ا ابا  م يلو اما يزاانگ معموالً ت)که ا جاع بدانيل د ون فام

-همو چشم  بروزيکديگرت فرزندان به  یاخالق یاهانحراف سرايتمثل  یهای احتمالگرفتا ی یخوف از بروز برخ

ممکین اسیت  يیزن يیلفام یاز اعایا یبرخ .يشينت یهاو کدو ن هاينهک يایاحو  های ناممکنخواستهترح یت چشم

 مجازت داشتن موضیع و عملکیرد ضیديرداشتن کسب غيادت ا همچون اعتهانحراف یآشکا  به برخگرفتا  شدن  يلدلبه

 تبه حقوق متقابل یاوجهیب و خاص ياسیس یاهيشگراينیت فرهن  د به ظواهر بندیتایو  دا یينضعف دبیت انقال

 افريحیی و یهیايیتحذف شدا باشند. ترشیدن اوقیان فراغیت افیراد بیه فعال يشاوندیخو وآمدهای فتاز گردونه 

 بيشیتراست که  يهیاوج يزصله  حم ن مانند اهاعهد ديگر یادا یکمبود فرصت برا د  نيتجهتزا و اشتغال یهایسرگرم

 شود. یبدان ا جاع م یو ضمن يحبه صو ن صر

بیا  تد  جامعه مد ن يشاوندانشبکه خوا حام و  يجیشودت موضوع کاهش اد یکه کمتر بدان اوجه م يگرید نکته

 و یاخالقی یهیاا زشينییت د یهیااست. د  هیر حیالت آموزا يتخانوادا و کنترل جمع يمانظ یهابرنامه اثرتذيری از
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 يطو ا حام  ا د  هر شرا يشاوندانبا شبکه خو يمانها اباتان صم تکنند که افرادیاقتاا م ينچن یاجتماع یهاضرو ن

تیان به ا ابا یاوجهید. بکننخود حفظ و بر آن مداومت  يرناتذگريز یگستردا ا اباتان اجتماع يفد  کنا  ت تممکن

نیام گرفتیه « ا اباتیان»عصیر افزونت ترشما  و  وز یو امکانان ا ابات هایو افنّ د  تراوکه  ید  جهان تيشاوندیخو

 تمیدا انيعتو شیر یالهی يیاناز همه از مؤمنان به اد يشمهمت ب ينا يتنخواهد داشت.  عا محکمی يهاوج يچاستت ه

  ود. یانتظا  م

 و استمرار صله رحم يجادمؤثر در ا عوامل

شود. بخش یم يفااع يا يتو اقو یناش يطیو مح یمتعدد نفسان هایينهاز علل و زم ت فتا  يکبه عنوان «  حم صله»

از  ایتیا ا يرو افس يحفردت به اوض یاجتماع یهاکنش يلد  احل ینظر هایيدگااد ینوشتا ت با الهام از برخ ينا يانیتا

 است.  يافتهارک آن اختصاص  يا یاوجهمقابل کمد   و فتا   ينو استمرا  ا يجادا ای مؤثر د ينهعوامل زم

 يو اجتماع يروان يهاضرورت

 : يسدنویبا ا ميناد  يیعالمه تباتبا

شود که بشر از  وزی که به اشیکيل اجتمیاع ما  ا به اين حقيقت  هنمون می تدقت د  وضع تبيعی بشر

از  نيیاز از اعتبیا  قیرب و واليیت نبیودا. بشیریگیاا بیهیيچ تجنگلیچه اجتماع مدنی و چه  تدست زدا

دانسیته و ايین احسیاس و ار از ديگران مییار و دوستخود نزديکه بعای افراد  ا ب هااارين دو قديم

ار يعنی بيتت خانوادات بطنت دودمیانت کردا اجتماع کوچک و بز گ و بز گاعتبا  بودا که او  ا وادا  می

ای از نزديکی بعای افراد به هيچ چا ا تقبيله و امثال آن  ا اشکيل دهد. بنابراين د  مجتمع بشریعشيرات 

اوان انکا  کرد کیه فرزنید نسیبت بیه نمی تبعض ديگر نيست و نه د  دو ارين دو ان بشر و نه د  امروز

خیاتر صیداقت و ه خاتر  حم و دوستان او بیه ار از ديگران است و همچنين ا حام او بنزديک تتد ش

 تقیوی بیه ضیعيفش یوسش و حتئخاتر همسری و  ئي  به مره خاتر مولويت و همسرش به بردا او ب

 / 3 :7777يیت )تباتبا . هر چند که مجتمعان د  اشخي  اين معنا اختالف دا ند... ؛ا اباتی بيشتر دا د

713) 

 



43 

 

  مناسب يریتذجامعه

فرد به جامعه اسیت. جامعیه از  تيوندو نقطه  یبه نسل یانتقال فرهن  از نسل يندآشدنت فریاجتماع يا يریتذجامعه

سیاالنت همچیون خیانوادات گیروا هیم یکه اوسط عوامل و کا گزا ان متعددير ناتذيلو اعط يجیاد  يندآفر ينا يقتر

مو د نظر  ی فتا  یاها و الگوهشودت ا زشیعام اجرا م يطو مح یجمع هایانه سیت مذهب یهاکانونیت مراکز آموزش

مکمیل همچیون نظیا ن و  سیازوکا هایاز  يیریگبا بهرا. همچنين دننکمی ید ون تافراد يتیخود  ا د  سامانه شخص

و  هیاا زش يیتافیراد بیه  عا يشیترهیر چیه ب بنیدیتای یمناسب  ا برا یو اجتماع یفرد هایينهزمیت کنترل اجتماع

 سازد.یفراهم م یفرهنگ یهنجا ها

 ا نيستقاعدا مستثن يناز ا ت هم ينیشدا د  جامعه ديرفتها زش تذ يکبه عنوان  تبه صله  حم یو عمل ینظرالتزام 

 بنیدیتیایاز عوامل میؤثر د  ضیعف  يکیشک یدا د. ب يازمناسب ن یو اجتماع یفرهنگيتیت ارب يادهایبن يدو به امه

یت فطیر یهیايرسیاختز یو دا ا يرتیاد یمذهب یا زش سنت ينا يت( به  عايرانجامعه ا بودن )با محو  رانسان معاص

 مکمل آن دا د.  يندهایآو فر يندآفر يند  هم يشه یت کا کرد یهاو ضرو ن یعقالن

 يو رضامند استفاده

 یو ا ضیا ينمأبیه ای تخواهند بود که از  هگذ  آن بندتایصله  حم  يتبه  عا یافراد هنگاميدگاات د ينا براساس

آنها  ی ضامند يزانميگرت د يان. به بيابند يقاوف یماديرو غ یاعم از ماد يشخو يافتهيتفعل يازهایو ن اهخواسته یبرخ

حسیب برای است کیه يجهو نت يدافا يزاناابع م تشروع و استمرا  آن خواهد بود د ک آنها محرّ ت فتا  که بالطبع يناز ا

 . آيدبه دست می يقتر ينانتظا ت از ا

 و تاداش هزينه

 يجکه نتا ید  صو ا بدون شکتکند. یای  فتا  مچرخه مبادله يکا چوب هانسان هموا ا د  چيدگاات د ينا از نظر

عیرف  يیاشیخ   گرانیهبو با واسطهت د  نظیام حسیا يمبه صو ن مستق ت فتا  يکاز  مدنظر ياحاصل  هایايدو فا

 يرتیذيیهاوج یو یبیرا يیزن آن  فتیا  تايدا ی ياداشته باشدت صدو   یخوانهم اشد صرف یقهر هایينهبا هزیت جا 

 خواهد بود. 

 ياجتماع فشار

 یاز ضیمانت اجراهیا يکییهمیوا ا  کنیدتعفو شوندا د  آن اعمال مییفرد  بر یگروه ياجامعه  که یفشا  اجتماع
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 يیلم اساسشدا بريرفتهتذ یها و هنجا هاا زش يتافراد به  عا يبارغ یمکمل برا سازوکا هایاز  يکیو  ی سميرغ

 فتا  میو د  یا زش يگااشدات اابع جا فشا  اعمال يزاناست م يهیسوست. بدناهم یهامها  ا ادا تمقابلد  و  یشخص

و ضیعف آن د   یفشا  د  جامعه سینت ينشک وجود همیآن است. ب يتو اهتمام گروا به  عا يتد جه حساس نظر و

يیاد ا زش د  جوامع  ينا يتبه  عا بندیتایشدن و ضعف  يیچرا گريهکنندا و اوجييناب يادجامعه معاصرت اا حد ز

 است.  شدا

 يیو فردگرا يیگرا جمع

غلبه و نفیو   وح  يزانماز  یيمجامعهت اابع مستق يک یاجتماع یهاا زش يتبه  عا بندتای يزانميدگاات د ينا بنابر

از  تمو د احتیرام جمیع یهاا زشیت جوامع يناست د  چن يهیتود آن جامعه است. بد و د  اا  يیگراو فرهن  جمع

 ا فیراهم  یبنیدتیای يینا سیازیيفضیع ينیهزميیت غلبه  وح فردگرا تبلقامد  برخو دا ند.  يشتریب يیضمانت اجرا

 ا اباتان:  يشمنداناز اند يکی ياند. به بآو یم

دا ند ایا بیر اهیداف و  يدکأا یگروا خود هایيدگااو د يازهابر اهدافت ن يشترگرات بجمع یهاد  فرهن 

کننید و یمی يیدکأا یخیود رواگی یاجتمیاع یفردت بر هنجا ها يتجلب  ضا یجابه يعنیفرد؛  يازهاین

 ینید و بیراکنیاوجیه می یاعتقادان مشترک گروا خیودبه دادن به اعتقادان فرد خاصت  يتاهم یجابه

 ( 17: 7787يکانستت )گود هستند. قائل يتاهم تمنافع و بازدا فرد یاز ا اقا يشگروات ب یاعاا یهمکا 

 مشابهت يا همساني

هات هات ا زشهات باو هات نگرشينیبجهان يهاهت  ا با آنها د  ناحبش يشترينشوند که بیم یجذب کسان افراد معموالً

غلبیه  اثیر بیر تسینخ مشیترکان يینا د  يشیاوندانخو ینسیب ی فتا ها داشته باشیند. نیاهمخوان ها وهات انگا ايشگرا

از  يکیی يیانبه صله  حیم شیدا اسیت. بیه ب بندیتایآنها و ضعف  يوندت يفاز عوامل ااعيیت گراو انوع يیاکثرگرا

 ا که دوسیتمان  یما کسان .يممندهکه با ما مخالفندت عالق یاز کسان يشترکه موافقمان باشندت ب یشناسانت ما به مردم وان

از  يشیترکننیدت ب یمسیاع يککه با ما اشیر سانیما به ک .يمای ندا ندت دوست دا که به ما عالقه يیاز آنها يشتردا ندت ب

بیه  کیه یاز کسیان يشترکنندت بیم يدمانو امج ينکه احس یما به مردم .يمدا  یبستگت دلکنندمیکه با ما  قابت  يیآنها

 ( 787: 7782)ا ونسونت  .يمو زیت مهر متردازندما میانتقاد 

 يیهمثیالت نظر ی. بیراکنیيمیآنها بسندا می وا اشا ابه ترح  به منظو  اختصا تمطرح شدا که  يزن يگرید هاینظريه
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-افراد از مها ن یبرخو دا  يزان)م یا ابات یهامها ن يهنظريگران؛ افراد و نقش آن د  جذب د يتیشخص یهاجا به

 يیهجیذب آنهیا دا د(؛ نظر و يگیراناعامل بیا د اشيود   ینقش مؤثریت و  فتا  یعاتفیت اعم از شناخت یا ابات یها

 و ينمأمکمل خیود  ا ای يازهایا ابا  با آنهات ن يقشوندکه بتوانند از تریم یجذب کسان )افراد معموالً مکمل يازهاین

 يزيکییف نزديکی يلدلدا ند که به يمی ابطه صم يشترب یبا کسان )افراد معموالً يميتو صم نشينیهم يها ضا کنند(؛ نظر

 یبیرا يیجیويونیدت يزاانگ يزانم يهداشته باشند(؛ نظر  ا ا ابا  و اعامل چهرا به چهرا با آنها یامکان برقرا مکانیت و 

 بیرای یکیبیه عنیوان محرّ عاتفی يازاحساس ن يهنظريگران؛ و نقش آن د  ا ابا  با د یاجتماع يرشو تذ ييدأکسب ا

گرانه شیکل گرفتیه باشیدت يتحما ید  فاا یفرديانم یهاقد   ابطه )هر گرانهيتا ابا  حما يهنظری؛ اجتماع يوندت

 یفیرديیانا ابیا  م يیکد   يییگرا)مثبتی ا ابات يیگرامثبت يهخواهد بود(؛ نظر يشتراستمرا  آن ب یافراد برا يزاانگ

. 2از تیرف مقابیل داشیته باشید؛  يندیخود احساس مثبت و خوشا تترف ا ابا . 7د  سه جنبه نمود دا د:  کمدست

از  ينداحسیاس مثبیت و خوشیا ینیوع. 7به او منتقیل سیازد؛  خود به ترف مقابل  ا ينداحساس مثبت و خوشا ندبتوا

 .(يدآ يدترف اعامل تددو  یا ابا  برا يندآحاکم بر فر یعموم يتوضع

؛ 771ی  271: 7783يگیرانت و د ی؛ ابوالقاسم371 ی 787: 7782؛ ا ونسونت 273 ی 227: 7787يکانستت ) .ک: گود

 ی 282ت 273 ی 271: 7717است گیفر؛ 723 ی 777 / 7 :7781یت ؛ فرهنگ12 ی 77: 7711يگرانت ؛ الن و د372ی  787

 (127 ی 377 / 2 :7778برگت  ين؛ کال271

  نتيجه

و  يشیانا ابیا  بیا خویت تیان انسیان[ د  حوزا ا ابای]اسالمينی د یو برجسته سبک زندگ يدیکل یهالفهؤاز م يکی

)مشرو  به شیرو  و حیدود  مؤمنير( اعم از مؤمن و غهايدگااد یتبق برخیت بستگان سبب ين)و همچن یبستگان نسب

 یهیايرسیاختز با وجیودای که شدا است؛ آموزا عبيرا« صله  حم»از آن به  ياایو اله ينیخاص( است که د  منابع د

 يیزن يینبز گیان د يرا( و سيتو  وا يان)آ ينید  منابع دیت کا کرد یهاو ضرو ن یا زش يتعقالنيعیت و تب یفطر

 شدا است.  يدکأو ا يحممکن اصر يطآن د  هر شرا يتبر  عا تمختلف هایيرو با اعبآمدا فراوان 

یت احیوالن سیاختا  یبرخی براثیریت و اجربی ينییدیت شیهودیت عقلی یهاتشیتوانه با وجود یا زش اجتماع اين

ادب  يیکبیه  اتعمیدبیه تیو  افیول کیردا و ی خود د  جامعه سنت يشينت يگاااز جا تیو ا اباتاا یفرهنگيتیت شخص

 ی  یفرهنگی يیتاا و اهميگیجا يیلشیدا اسیت. د  احل يلابد یو مناسبت یاعامالن موسم یمرسوم د  برخ یاجتماع

آنت  یسینت يگیااامیل میؤثر د  افیول جاعو علیل و يیزو ایرک آن و ن يیتمتراب بیر  عا یآثا  و کا کردهایت اجتماع

 . وجود دا د یمختلف هایايدگاد
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از  يا یای کیه د  بسیبه عنوان جامعیه تيرانا یجامعه اسالم یو کا گزا ان فرهنگ گذا انياست ود که سیم انتظا 

مختلیف  هیای اادا دت از  یاسیالميرو بلکیه غ یجوامیع اسیالم یبیرا يینقیش الگیو تیمیذهبی  یفرهنگ یهايژگیو

د   یمیذهب یفرهنگی یهاسنت يایبه اح تیجمع یهاو  سانه یآموزش و ترو ش  سم يقاز تر يژاوه ب یسازفرهن 

 يزانم يشافزایت اجتماع یبستگهم هایينهزم يماحکيخیت حافظه اا  یسازفعالیت ا زش يادهایبن يتحال اند است اقو

 يییزايزاانگيشاوندیت خو یهاد  شبکه یخدمان انسان یو اعطا یاجتماع یمددکا  یبرا يزاگان يتمتقابلت اقو عتمادا

 دهند. انجام ا  الزماقدامان بپردازند و يشان متقابل خو یو اخالق یحقوق قانون يتبه  عا بندیتای يزانم يشافزا یبرا

 اند از:ها عبا نبرخی از اين  اا

اوجیه دادن بیه آثیا  و  ؛صله  حیم یمذهبی  یسنت یآموزا و ا زش متعال تيوسته یهمچون بازخوان يریاعمال اداب

بیر  نیاظر يجآثیا  و نتیا تقابلمد   آن و يتمتراب بر  عا یو اجتماع یو فرد یماديرو غ یمادیت و اخرو يویدن يجنتا

و  ينیههزکم هایاقدادن به مصداوجهياه؛ فر ينا يتبه  عا هتمامد  ا ينیبز گان د یعمل يرادادن به ساوجه ؛قطع آن

 يیين؛ اعیو مناسیبت یموسیم یهايدو بازد يدديهت هد فرستادننامهت یت فرستادن همچون اماس الفن د  دسترس همگان

میو د کیه همیوا ا یبی هیایيیجوها از بهانهبرحذ  داشتن اودایت  فتا  هایمزاحمتبه  گرفتا  شدنهنگام  د  يفهوظ

 یمنتظیرا برخیيربیا اعمیال غ يیا ويیبه باالبردن آستانه احمل د   و يبو ارغ يهاوص و شودیا ابا  م ينقطع ا عامل

 يشان.خو

 خذآم منابع و

 فوالدوند. یارجمه استاد محمد مهد تيمقرآن کر .7

 ت ارجمه محمد دشتیت قمت انتشا ان مباهلهت چاپ دوم.نهج البالغه  .2

 .یالتراث العرب ياءدا احيرونت بت يروح المعان يرتفست ق 7311یت بغداد یآلوس .7

اهرانت دانشیگاا اهیرانت یت ت با شرح خوانسا غررالحکم و دررالکلمت 7717عبدالرحمن بن محمدت یت آمدمی امي .3

 چاپ چها م.

 .نشر ادب حوزاقمت ت لسان العربقت  7311ابن منظو ت محمدبن مکرمت  .1

 ت اهرانت  هرو دانش.در اجتماع يشناسروان، 7783ت يگرانعباس و دیت ابوالقاسم .7

 شکرکنت اهرانت  شد. ينارجمه حست ياجتماع يشناسروانت 7782ت يونال ا ونسونت .1

 .يهاسالم یت اهرانت کتابفروشتحف العقولقت  7312ت ابن شعبهیت حران .8
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 . يدالشه ةيقت قمت دا الصدةصراط النجات ق 7321یت علجوادبنيزیت ابر .7

 کتابخانه گنج دانش.ت اهرانت حقوق ينولوژيمبسوط در ترمت 7718محمدجعفرت یت لنگرود یجعفر .71

المیذهب ة تبقی یموسوعه الفقیه االسیالمت ق 7327ت یشاهرود یمحمود هاشميدنظر س يراز تژوهشگران ز یجمع .77

 .^يتبر مذهب اهل ب یالمعا ف فقه االسالم  سسه دائرؤت قمت م^يتالباهل

 ناس.يرازت شت يرهگناهان کبت 7777ت ينعبدالحسيبت دستغ .72

 . يهدا الکتب العلمبيرونت ت يرالکب يرتفست ق 7377ينت فخرالدیت  از .77

 .يهدا العلم و دا الشامسو يهت  یت لبنان مفردات الفاظ القرآنقت  7372ت محمدبنينحسیت  اغب اصفهان .73

 ت دمشقت دا الفکرت چاپ دوم.لغه و اصطالحا يالقاموس الفقهت ق 7318ت يبابوحبیت سعد .71

و نشیر آثیا  امیام  يمسسه انظؤت اهرانت ماحکام االسرهيله، الوس يرتحر يلدلقت  7327اکبرت یعلیت مازند ان يفیس .77

 .) ا(ينیخم

اهلل  تيیقیمت انتشیا ان کتابخانیه آت يدهمذهب االمام يعل يهنضد القواعد الفقهقت  7317عبداهللت مقدادبنيو یت س .71

 . ) ا( ینجف یمرعش

 ت اهرانت مرکز بازشناسی اسالم و ايران.عرفي شدن در تجربه مسيحي و اسالميت 7787 ضات شجاعی زندت علی .78

 ت قمت بوستان کتابت چاپ دوم.از صله رحم ياجتماع يليتحلت 7717ت ينحس يدسينت الدشرف .77

 دانش تژوات انتشا ان مجل .یت ارجمه محمداقمصادقه االخوانت 7721(ت يه)ابن بابویعلبنصدوقت محمد .21

 .یسسه النشر االسالمؤقمت مت الرحم ةصلقت  7371ت حسن يدسیت آبادخرم یتاهر .27

 . يرالرحم(ت قمت ام ةو صل ةالشرکت ةي)الوصيهمباحث فقهت ق 7377یت اقیت قم يیتباتبا .22

ت ارجمه سيدمحمدباقر موسیوی همیدانیت قیمت دفتیر انتشیا ان تفسير الميزانت 7777محمدحسينت سيدتباتبايیت  .27

 اسالمی وابسته به جامعه مد سين حوزا علميه قم.

 .يهاهرانت دا الکتب االسالمیت علو ينعالءالد يحت با اصحمکارم االخالققت  7372ت فالنبحسنیت تبرس .23

اهرانت ابجدت يگیت ب يا و خشا يروزبختارجمه مهرداد فت يتعامل اجتماع يشناسروانت 7717ت یفرگاست جوزا. ت .21

 چاپ دوم.

  سات چاپ تنجم. یفرهنگ سسه خدمانؤاهرانت مت يمباني، ارتباطات انسانت 7781اکبرت یعلیت فرهنگ .27

الطبعیه یت سسیه النشراالسیالمؤقیمت مت ياءاالح يبتهذ يف يضاءالمحجه البقت  7787ت محسن موالیت کاشان يضف .21

 . يهالثان
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 .×يرالمؤمنيناصفهانت کتابخانه امت يالوافقت  7317ت  ییییییییییییییییییییییییییییییی .28

 .يشهمحمد کا دانت اهرانت نشر اندیارجمه علت ياجتماع يشناسروانت 7778ت برگت ااو ينکال .27

اهیرانت دفتیر نشیر یت جیواد مصیطفو يدارجمه وشرح سیت ياصول کافت اایت بيعقوبجعفر محمد بن  یابينیت کل .71

 .^يتفرهن  اهل ب
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