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Abstract 
One of the precious social capitals that is effective on ensuring the healthfulness of the 

individual and the society is the compassion of individuals for their relatives, which is 

known as Salah Arham in Islamic teachings. Apart from the fact that having compassion for 

relatives and paying attention to them naturally solves many problems and helps achieve 

physical and mental health, there may be some positive spiritual effects resulting from 

compassion and respect for relatives, which are mostly discussed by religious teachings. 

Preservation of people's identity, prevention of social crimes and economic poverty, and 

removal of grudges and social disputes are among the main effects of the compassion for 

relatives. Observing the rights of relatives essentially leads to empathy, kindness, and unity 

of the relatives. These effects are liked by God, and bring about other spiritual effects and 

graces. On the contrary, lack of these qualities will lead to worldly harms and otherworldly 

punishments. The article at hand relies on Islamic resources and the analytic method to 

analyze these points.  

Keywords 
compassion to relatives, community healthfulness, social capital, unity. 

                                                                                                                                                       

 Corresponding Author, Email: mirhosein@ut.ac.ir 

https://doi.org/10.22059/jscm.2022.338773.2263


  

 

 اجتماعی ای سرمایه و آثار با محوریت وحدت و الفت، صلة ارحام
  میرحسینی سیداحمد

 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

 (14/06/1401ریخ پذیرش: تا  -21/01/1401)تاریخ دریافت: 

 چکیده
اهتمام افراد نسبت به نزدیکان است که در  ،قدر اجتماعی که در تأمین سالمت فرد و جامعه اثرگذار است های گران یکی از سرمایه

دیگر به طور طبیعی باعث رفع و دفع  معروف است. گذشته از اینکه رعایت اقربا و توجه آنان نسبت به یک صلة ارحامهای دینی به  هآموز
و رعایت  صلة رحم، ممکن است آثاری وضعی و معنوی مترتب بر شود میبسیاری از مشکالت و دستیابی به سالمت جسمی و روحی 

م اجتماعی و فقر یپیشگیری از جرا ،ها خواهد بود. حفظ هویت افراد های دینی بیشتر ناظر به آن هخویشاوندان انسان باشد که آموز
و رعایت حقوق ارحام به طور عمده به همدلی،  است صلة ارحامتوزی و اختالفات اجتماعی از آثار مهم   و رفع و دفع کینه ،اقتصادی
ها منشأ خسارات مادی و  ایت پروردگار و آثار و برکات معنوی است و نقص آنانجامد که مورد عن و وحدت افراد خاندان می ،مهربانی
 .ها پرداخته است و روشی تحلیلی به آناستناد به منابع اسالمی  بهپیش رو  نوشتارکه  های اخروی خواهد شد عقوبت
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 مقدمه

های گوناگون تأثیرگذار است که از آن جمله  در تأمین سالمت و تعادل زندگی اجتماعی سرمایه

نامیده « صله رحم» های اسالمی که در آموزه ،خانواده را یاری اعضاتوان پیوستگی قلبی و رفت می

با هم شده   ارتباط ژنتیکی در چند نسل مشخص و شناخته هافرادی که به واسطد. نام برشود،  می

ها با  نوع ارتباط آنو  اند از یک مادر و رحم پرورش یافته ،یا به تعبیر دیگر و دارند خویشاوندی

الزامات اخالقی و رفتاری خاصی خواهند  دیگر یک در رابطه با ؛گیرد ل میشکهای قریب  واسطه

مورد توجه واقع  )علیهم السالم( معصومان هداشت که در آیین مقدس اسالم و قرآن و احادیث و سیر

ی ها منشأ آثار و برکاتی است که هم در زندگی و تأمین سالمت و آرامش نقش شده و رعایت آن

توجهی به  هم منشأ کماالت معنوی و اجر و پاداش اخروی باال خواهد بود و بیکند و  ایفا میمهم 

از  برخیمتأسفانه در  د.ف باعث خساراتی مادی و معنوی برای فرد و جامعه خواهد بویوظاآن 

های باالی درمانی و پزشکی برای حل  شود و به هزینه نوع اثرگذاری کمتر توجه میاین جوامع به 

صلۀ  ۀوظیفرعایت  نتایجولی از  ،دهند و کسب آرامش و سالمتی تن می بسیاری از مشکالت

های مختلفی  گاه در تأمین سالمت جامعه سرمایه آن. مانند برای تأمین این مقاصد محروم می ارحام

واالی اجتماعی  سرمایۀو به این  شود میهای گوناگون مصرف  شود و هزینه مورد توجه واقع می

 کنند. کمتر توجه می

در آیین مقدس اسالم و  صلۀ رحمنویسنده ضمن بررسی موقعیت و جایگاه ر این نوشتار، د

در پیشگیری از مفاسد در  آن تأثیر بهتوجه به اهمیت آن در تحکیم روابط اجتماعی و خانوادگی 

گسستگی اجتماعی و خانوادگی،  توزی و ازهم  از قبیل فقر اقتصادی و فرهنگی، کینه  جامعه

با توضیح و تشریح  ،از جهت دیگر خواهد پرداخت.  روحی و روانی در افراد جامعههای  اختالل

 که شود و بیان می تبییندر زندگی  هاثر آنؤنقش م ،صلۀ رحمبرخی آثار مفید فردی و اجتماعی 

 رو سایخواهد بود نفی این آثار موجب سقوط اخالقی و اجتماعی فرد و سبب فساد جامعه 

 سرمایۀ جایگزین این قضائی، های دارویی و امنیتی و همانند هزینه ،ی اجتماعیها ها و سرمایه هزینه

 .واالی الهی نخواهد شد
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 صلة رحممعناشناسی 

است که به معنای انضمام چیزی به چیز دیگر است و ضد آن  «وصل»واژۀ « صله» اصلی مادۀ

  .(115، 6ج  :1404)ابن فارس  دوری و هجر است

آنجا که از  (.92 ،1ج  :1410)موسی شود اطالق می بچهتکوین جایگاه رشد و به « رحم»

به نزدیکی و  ،(347، 1ج : 1412 اند )راغب اصفهانی گروهی از مردم از رحمی واحد خارج شده

یعنی نزدیکی و قرابت و « رحم»پس (. 524 ،1ج  :1988درید شود )ابن قرابت نیز رحم اطالق می

این ماده داللت بر رقت و عطوفت و  اصل .(224، 3ج  :1409)فراهیدی  است «ارحام» جمع آن

و  ،غفران ،عطوفت ،شفقت ،مهر المنجد ۀنام  در لغت .(498، 2ج  :1404رأفت دارد )ابن فارس 

 «(.رحم» ۀذیل ماد :1973)معلوف استشمرده شده بخشش از معانی این واژه 

حم و ارحام در استعماالت مراد از اصطالح ر ،که ذکر شد ،با توجه به معانی لغوی این واژه

یکی به  تواند با معنی لغوی آن تناسب داشته باشد. از دو جهت می ،مثل قرآن و احادیث ،شرعی

دیگر باید دارای عطوفت و مهر و عفو و  االرحام و اقربای نزدیک در رابطه با یک لحاظ اینکه ذوی

در شکم  نیدت و محل جنکه همان موطن وال ،رحم یلغو یبا معن گریتناسب دو  گذشت باشند

از پدر  گرید ریمادر و به تعب کیرحم و از  کیاز  بیقر ۀرابطبا  نکهیمادر است، ارحام به لحاظ ا

 مورد توجه باشد. دیقرابت در والدت با نیاند با هم قرابت دارند و ا متولد شده کیو مادر نزد

 صلة رحم مبحث تعیین مصداق ارحام در

منظور است و چه  صلۀ رحمچه نوع قرابتی به عنوان رحم در بحث  هعالمه مجلسی در مورد اینک

 .شوند اقوال و نظرات مختلف آورده است تیرعا دیرابطه با نیدر ا کسانی

دارند و نسبت آنان  رابطهرحم و قرابت نسبت بین دو طرفی است که با هم  براساس دیدگاهی،

در  آبا ناحیۀ یگر رحم قرابت دو طرف ازد ینظرشود و در  به رحم یعنی به مادر واحد منتهی می

طور خواهران و برادران و اوالد  و همین است یپایین مرتبۀ ی و از طرف اوالد در هرئباال مرتبۀ هر

 صلۀ رحمی که کهاست  این ها که به دو طرف آبا و ابنا مرتبط هستند. قول دیگر و عموها و عمه

خواهران و  مثل) شود ها واقع نمی ح بین آنکه نکا مراتبی استدر  قرابت رحم است آن واجب

ها که به تعبیری با هم  ها و خواهرزاده ها و برادرزاده ها و خاله عمه ،برادر دخترعموها و  برادران،
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با هم مشروع  شاندیگر ازدواج نسبت به یک که ،اه مثل فرزندان آن ،موارد یراما سا (.ندا محرم

و لزوم آن  صلۀ رحمآمده که  یدیگر نظریۀ در .ستبین آنان نی صلۀ رحماست، حکم وجوب 

چند ازدواج بین آنان مشروع باشد و  هر ؛عمومیت دارد در منتسبین رحمی معروف در انتساب

به شرطی که عرفاً هم از البته  ؛استتر  نزدیکبه صواب  دیدگاهاین  .نسبت هم بسیار دور باشد

رسند )و  به آدم و حوا میدر نهایت دم دنیا مر همۀوالّا  ،داقارب و نزدیکان شخص محسوب شون

 یل بزرگیقبا در موردباید گفت  .بین هر انسانی با فرد دیگر نیست( صلۀ رحممشخص است لزوم 

آیا ارحام به  ،که افراد منسوبین آنان عرفاً از اقربا باشند به فرض این ،زماناین مثل بنی هاشم در 

قضاوت  ،دیگر جاری است اد آنان نسبت به یکدر میان آح صلۀ رحمآیند و حکم  حساب می

فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ » ۀکریم ۀه از علی بن ابراهیم در ذیل آییثی کهرچند طبق حد مشکل است.

و عملکرد  هیام یراجع به بن هی، آوارد شده (22/)محمد« .الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَکُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِی

مراتب  ۀهمآن در  تیبر صدق رحم و لزوم رعا یلینازل شده، دل )علیهم السالم( تینسبت به اهل ب آنان

 خاندان است. کی

نص خاص در این زمینه است و  نبودِ اختالف نظر در این مورد به دلیل بیان کردهشهید ثانی 

ام را معروفین و ارح اند کرده اکثر اصحاب امامیه مراد از آن را به عرف محولبه همین علت 

 نباشند. خواه دیگر باشند د، خواه وارث یکان همنتسب به حسب عادت و عرف دانست

به آخرین پدر و مادر شخص در الرعایه کسی است که  رحم الزم که اظهار داشتهشیخ طوسی 

و هرچند قرابت آنان معروف  ؛کند اسالم منتهی شود و به آبا و اجداد مشرک سرایت نمی

قطع االسالم »: هکه فرمود است (لی اهلل علیه و آله)صرسول خدا سخن، این نظردلیل . اشدشده ب شناخته

إِنَّهُ »راجع به پسرش:  (لیه السالم)عقول خداوند متعال به نوح پیامبر علتبه  همچنین و «الجاهلیۀ ارحام

ای است که به جد  طبق این بیان انتساب به آبا و رحم تا مرحله. (46 /)هود« .لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ

 .مشرک شخص منتهی شود

 باشد. ۀیالرعا جهت الزم نیکه از ا ستیباشد او در حکم رحم ن یاجداد مشرک ۀاما اگر در طبق

به آنان  یزیکند چ تیوص یعنی ،کند یتیاقربا و رحم خود وص یبرا یاگر کس :گفته دیابن جن

 شود یم میو از طرف اوالد و پدر و مادر تقسبه ا نیمال در منسوب نیا ،ها اسم نبرد اما از آن ،بدهند
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 یزیچ رحمچهارم به عنوان اقربا در  به جدّ یعنی ؛تجاوز کند دینبا میو از فرزند جد چهارم در تقس

از  یکیکه  ،یالقرب یاز مال خمس به عنوان حق ذو (لی اهلل علیه و آله)صرسول خدا چوند.  شو یداده نم

 جد چهارم قرار نداد یبرا یرحله عبور نکرد و سهمم نیاز ا، است هیمصارف خمس در آ

 (. 110 – 108، 71ج : 1403)مجلسی

از مجموع آنچه در  .مطرح است با ارحام اقوال متفاوتی در رابطه ،طور که مالحظه شد همان

ند از بستگان و نزدیکان فرد که در ا چنین نتیجه گرفت که ارحام عبارت توان می ،این رابطه گذشت

طبعاً قرابت خانوادگی  .گردند و در والدت به یک ریشه برمی اند ادگی به هم مرتبطجهت خانو

اوالد با پدر و مادر قرابت  ۀطمثالً راب .هستند تر و بعضی دورتر بعضی نزدیک و دارای مراتبی است

دهد  ای بسیار باال است که در شئون مختلف زندگی این قرابت خود را نشان می خاص و در مرحله

ها و  که ارتباط با عموزادهدرحالی  ؛دنشو دو طرف تحت تأثیر و تأثر واقع میکمترین حادثه  و در

هرچند هر دو مورد از مصادیق قرابت و جزء خاندان به حساب  ،ها این وضعیت را ندارد زاده خاله

ف را در روابط خانوادگی به حسب همین مراتب نسب و یتوان وظا بر همین اساس می. آیند می

ای که در لزوم رعایت پدر و مادر انسان به حسب عقل و شرع تعیین  وظیفه ؛باط متفاوت دیدارت

 یبهرچند هر دو عرفاً رحم و قر ،انسان است ۀرعایت عموزاد ۀتر از وظیف شده قهراً سنگین

 های سفارش .های دینی همین مطلب قابل برداشت است آموزه در با تأمل .شوند محسوب می

 به وارد شده با توصیه (لیه السالم)عبه پدر و مادر در قرآن کریم و احادیث معصومیناکیدی که راجع 

توان امری  می اصل قرابت و رحم را بنابراین رعایت مراحل دیگر از خاندان قابل مقایسه نیست و

 عرفی شناخت.

 اند ای به عنوان فامیل و بستگان شخص شناخته شده افرادی که در خانواده همۀ ،بر این اساس

 نیاگرچه در لزوم و فضل ا ؛شود تد داشت و در لزوم رعایت آنان باید مراقبنعنوان رحم خواه

دوردست در نسبت  اری( و مشخصاً افراد بس139 :1401 ینسبت مراتب افراد متفاوت است )صادق

به حسب واقع  نکهیو با ا شوند یو خانواده شناخته نم لیفام نیو قرابت که به حسب عرف جزء ا

شود،  یبر آنان جار حمتا احکام صلۀ ر ستندینعنوان  نیعرفاً مشمول ا گردند یبرم شهیر کیبه 

 باشند. هیالرعا الزم گرید یهرچند به جهات
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 یا تثبیت هویت صلة ارحام

های وجودی و تکوینی خود بسیار  های مختلف افراد به هویت خانوادگی و ریشه در فرهنگ

در  ،نیست معلوم بودن موقعیت انتساب خانوادگی خود خرسندکس از نا دهند و هیچ اهمیت می

به آثار ویرانگر این جرم که یکی  ،مثل تحریم روابط جنسی نامشروع ،بعضی احکام نورانی اسالم

راجع به حرمت عمل  )علیهم السالم( اشاره شده و در احادیث معصومین ،ها همین مفسده است از آن

 1باشد می ه که زنا باعث اختالط انساب و نابودی هویت افرادشدتصریح منافی عفت به این مطلب 

 ،که مطلوب فطری انسان است ،صیانت و حفظ هویت نسبی افرادهمان  2احادیث از این نوع در و

 مورد توجه قرار گرفته و تأیید و تأکید شرع را بر آن خاطرنشان ساخته است.

ت نسبی او نزد شرع و عقالی طور که در بدو پیدایش و والدت شخص حفظ موقعی همان

و صیانت از هویت و نسب خانوادگی در دوران زندگی نیز حفاظت  ،عالم مورد توجه ویژه است

اعضای خانواده و منسوبین خود را افراد الزم است  .است شخص دارای ارزش و اهمیت

ز عوامل یکی ا صلۀ رحم .ها محفوظ بماند بابشناسند تا موقعیت خانوادگی آنان مشخص و انتس

 یبعض تجربه ثابت کرده .های خانوادگی است نسبت شناختمهم در حفظ و صیانت و 

خود را  خانوادۀ افراد یبعض خود شاوندانیف مربوط به خویبه وظا ییاعتنا یها در اثر ب خانواده

. مثالً شخص از خاندان رود یم انیها در چند نسل از م نسبت و نسب آن جاًیو تدر برند می ادیاز 

اما قطع ارتباط باعث  ؛ستتنها مطلوب بلکه باعث افتخار ا که انتساب به آن نه است یمخصوص

 قطع رحم سببرحم به  بیقر اریمراتب بس هشد دهید یدر موارد یها را نشناسد. حت شده آن

خصوص  و به یآسمان انیدر اد صلۀ رحمدر رابطه با  یاحکام و آداب .شناسند یرا نم دیگر یک

از  یکیها مترتب است که  بر آن یآثار ها آن به اسالم وارد شده که در فرض عملمقدس  نییآ

از  یبه بخش ادامه است که در گریاز آثار د یاریکه خود منشأ بس است تیآثار حفظ هو نیا

 خواهد شد. اختهها پرد آن

                                                                                                                                                       
کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ حَرَّمَ الزِّنَا لِمَا فِیهِ مِننَ الْفَسَنادِ مِننْ     لیه السالمأَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع. 1

 .(479، 2ج  :1385 )ابن بابویه ...وَ هَابِ الْأَنْسَابِذَقَتْلِ الْأَنْفُسِ وَ 

2 .  69، باب 76ج  :1403 مجلسی. 
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 میرعایت ارحام و پیشگیری از جرا

کنند  های باال خرج می در جامعه هزینهم یاهای مختلف برای جلوگیری از جر ها و ملیت در فرهنگ

 .ها ممانعت و پیشگیری از جرم است دولت ناحیۀ و حکمت جعل بسیاری از نهادهای اجتماعی از

است که قبل از وقوع جرم و تحمل خسارات ناشیه از آن به اسباب عقالیی این عملکردی 

 یها رسانه .شودمیپرداخته  ،رورشوپ مثل تربیت در خانواده و مجهز کردن آموزش ،پیشگیری از آن

در  یو معنو یبه امکانات ماد یگذار قانون یها دستگاه ،یو فرهنگ یمساجد و مراکز عباد ،یجمع

پرورش  یبرا یمختلف سن یها نافذ و مؤثر که آحاد جامعه را در دوره یساختار جادیرابطه و ا نیا

مناسب  تیقرار و متانت و عقالن از حیصح یتیمناسب آماده کنند که با ترب یو اخالق یروح

 .دونمند ش بهره

کننده و روانی او  نیروی کنترلهای ارتکاب جرم  و طبعاً در چنین موقعیتی در مواجهه با انگیزه

ها نشان  پژوهش .کند فعل خالف وجود دارد اقدام نمی زمینه آسانی در هر جا کند و به را مهار می

و مدارای اجتماعی رابطه وجود دارد؛ بدین معنی که دین داری و تربیت دینی  دهند بین دین می

 با و دانستخواهد  ها دار خود را پایبند به آن کند که فرد دین های خاصی را تجویز می ارزش

 (.142 :1397زاده  زالیمثل جرم و جنایات، مدارا نخواهد کرد ) ،ها رفتارهای متضاد آن

 یریشگیاز عوامل اثرگذار در پ یکیبرد که  یطلب پم نیبه ا توان یم ادشدهیبا توجه به مطالب 

 مربوط به آنان است. فیوظا دادنارحام و بستگان و انجام  تیاز وقوع جرم رعا

رعایت حق ارحام و بستگان در مراتب مختلف مستلزم  بدین شرح است که بیان مطلب

به نحو خاص و به ها  از قبیل رسیدگی مالی و اعانت آن ؛است افراد ۀفی است که به عهدیوظا

ها در  دفاع از آن و ،مراقبت از آنان در مقابل صدمات مختلف روحی و جسمی ،االرحام عنوان ذوی

از این موارد  یک رعایت افراد در هر .بیان خواهد شد ادامه مقابله با دشمنان و بدخواهان که در

جامعه ناشی از فقر و م در ی. بسیاری از جرااست بازداری از جرم ۀمینزدارای آثاری است که 

شوند و  خته و صبور و متقی با ابتالی به فقر مرتکب خالف نمیافراد فرهی گرچه .تنگدستی است

 حاضر به نابودی ارزش انسانی خود های اخالقی و معنوی که از آن برخوردارند با پشتوانه

یا  ها هستند فاقد آن و بسیاری نیستند ل یکسانیمندی از این فضا همیشه در بهرهافراد  ، شوند نمی
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اگر فرد در جامعه به هر دلیل گرفتار  .کند ها را حفظ می ای قرار دارند که تا حد معینی آن در درجه

ن اجتماعی به نحو عام و اقربا به نحو خاص به او رسیدگی تنگدستی است و سایر افراد و مسئوال

و در چنین  شود می یساز و زمینهبرای ا رشوه ،می از قبیل سرقت، خودفروشییارتکاب جرا ،کنندن

 برد. ها را از بین می خاص به چنین فردی این زمینه یموقعیتی است که طبعاً رسیدگی اقربا

 یدر چنین وضعیت .هستند های روانی در معرض اختالالت روحی و ناامنیافراد جامعه همیشه 

خأل و ناامنی  .سازد یهای ارتکاب جرم را در افراد عادی م عصبانیت زمینه و هیجانات روحی

موجب  و هر امری که باعث آرامش روحی شود م استیروحی عامل مهمی در ارتکاب جرا

یکی از عوامل اثرگذار در آرامش  ،بیان خواهد شد در ادامه طور که همان .پیشگیری خواهد شد

 است. صلۀ ارحامف یروحی روابط گرم خانوادگی و توجه به وظا

دیگران  باها و برخورد  و تعارض در منافع مختلف گرفتار درگیریافراد در اثر تضاد گاهی 

د. تواصل نشو ها گاهی مرتکب جنایت و جرم می د شد و در پرتو مخاصمات و درگیرینخواه

برد و گاهی  ورزی را از بین می های عداوت ف در این رابطه از جهاتی زمینهیارحام و رعایت وظا

 جنایت دیگران از ردی باعث حمایت از شخص و پیشگیریاصالح و رفع عداوت و در موا ۀوسیل

ها  مختلف جرم انحای های معقول خانواده از چنین افرادی به علیه او خواهد شد و خالصه حمایت

 را مهار خواهد کرد.

 صلة ارحامقرآن کریم و 

 شیتاموارد در س نیو مضمون ا 1صلۀ رحم دارد تینازل شده که نشان از اهم یاتیآ میدر قرآن کر

 3.کنند یعمل نم فهیوظ نیاست که به ا یو نکوهش کسان  2فهیوظ نیا تیوارسته به رعا یها انسان

                                                                                                                                                       
 .(1 /)نساء« .وَ اتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحَام. »1

 (.21/ )رعد« .وَ الَّذینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ. »2
 «.أُوْلَئکَ الَّذِینَ لَعَنَهُمُ اللَّنهُ فَأَصَنمَّهُمْ وَ أَعْمَنى أَبْصَنرَهُم     . یْتُمْ إِن تَوَلَّیْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فىِ الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُواْ أَرْحَامَکُمفَهَلْ عَسَ. »3

ا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فىِ الْأَرْضِ أُوْلَئنکَ  الَّذِینَ یَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ مَ»(؛ 23و  22/)محمد

 فنىِ  وَ الَّذِینَ یَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّنهُ بِنهِ أَن یُوصَنلَ وَ یُفْسِندُونَ    » (؛27/)بقره«  .هُمُ الْخَاسِرُون

 (.25 /)رعد« .لهَمُ اللَّعْنَۀُ وَ لهَمْ سُوءُ الدَّار الْأَرْضِ  أُوْلَئکَ
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که خداوند به وصل آن امر  ،پیوندی هستند ۀکنند بقره کسانی را که قطع سورۀ 27 آیۀ خداوند در

ابی  )ابن است 1صلۀ رحماست. مراد از این پیوند همان کار خوانده  زده و زیان خسران، فرموده

و مفهوم آیه  (23، 1ج  :1418فیض کاشانی  ؛121، 1ج  :1409 طوسی ؛72، 1ج  :1419الحاتم 

و چنان اهمیتی دارد که قطع آن موجب  است رساند که وصل به ارحام و رعایت ایشان واجب می

 خسارت است.

د معرفی مورد لعن خداون کنند که قطع رحم می را کسانی محمد سورۀ 23و  22آیات  همچنین

آمده که ایشان نهی فرمودند از همنشینی با کسی که  )علیه السالم(در حدیثی از امام سجاد .کرده است

و از خویشان خود بریده است و دلیل آن را آیاتی از قرآن بیان کرده که قاطع  کرده صلۀ رحمترک 

 (.32 ،12ج : 1409)حرعاملی  2اند شمردهون عملرا  صلۀ رحم

وَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن »رعد آمده:  سورۀ 25 آیۀ در

را  «سوء الدار»اکثر مفسران مراد از « يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فىِ الْأَرْضِ أُوْلَئكَ لهَمُ اللَّعْنَةُ وَ لهَمْ سُوءُ الدَّار

کسانی که گونه ترجمه کرده: ] ا صفوی عبارت را اینام. اند دوزخ دانسته سرای آخرت و عذاب

باید گفت این  .(252 :1388)صفوی  های این سرا را خواهند داشت ناگواری [کنند قطع رحم می

هایی  بدین شرح که قطع رحم آسیب؛ برداشت از آیه نیز قابل تأمل و تا حد زیادی صحیح است

و در نتیجه در این دنیا دچار  شوند نمی شامل این افراد صلۀ رحمدارد و از طرفی آثار نیک 

 ناگواری و سوء خواهند شد.

 دهندۀ نشان شده بیان عقوبت لعن الهی برای قاطعین رحم شده یاد اینکه در تعابیر آیات قرآنی

از کسی است که از هر جهت محروم  ملعونچون  .نافرجامی قطع رحم و رعایت نکردن اقرباست

ت خاص خداوند و به تعبیری دور از رحمت اوست و کسی که از رحمت خدا محروم شود عنایا

  و با دقت در موارد استعمال این واژه در قرآن و روایات شود می های خیر بر او بسته راه ۀمگویی ه

                                                                                                                                                       
 )علیه  لساله( (  امیرالمنؤمنین و  )علیه  لساله( (   البته در بیان دیگر و یا به عبارتی تأویل آیه آمده که مراد صله و پیوند با معصنومین  .1

 (.35، 1ج  :1363 )قمی است

وَ مُصَاحَبَةَ   وَ إِيَّاك ... يَا بُنَيَّ انْظُرْ خَمْسَةً فَلَا تُصَاحِبْهُمْ ليه السالمالَ لِي أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ععَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَ .2

 ... الْقَاطِعِ لِرَحِمِهِ فَإِنِّي وَجَدْتُهُ مَلْعُوناً فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ
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و آزاردهندگان خدا و  مخالفان) 57 /احزاب (،)شیطان 118 /نساء(، )کافران 64 /احزاب  مثل _

موقعیت سخت و نافرجام قاطع رحم  (،)ظالمین 52 /غافر (،)مفسدین فی االرض 25 /رعد (،پیامبر

 شود. در دیدگاه اسالمی مشخص می

 توجه به موقعیت ناروای اختالف در قطع رحم

در قرآن  و بوده وحدت و همدلی و دوری از تفرقه و اختالف در جوامع مورد عنایت الهی موضوع

 /)آل عمران «.وَالَ تَفَرَّقُوا عاًيعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّه جَمِوا» :اند ا به آن دعوت شدهه انسان عامۀکریم رسماً 

های مختلف مورد  حفظ وحدت دستورالعملی است که در مجتمعات عمومی حتی با فرهنگ .(103

های باالی اختالف برای آحاد جامعه امری آشکار و  و آسیب قرار گرفتهتشویق و ترغیب 

 ثمرۀ مندی آنان از وحدت و های متحد و دوست و بهره است. متقابالً برکات جمعیت ذیرناپانکار

 همۀ های وحیانی مجرب است. در فرهنگ قرآن کریم و آموزه امری آشکار و آن مادی و معنوی

 ،ها فرهنگ همۀ صلح و دوستی با و سازش رویۀ و اند شده ها به امت واحده بودن تشویق انسان

دستور قرآن کریم است و زیان اختالف ، خاصه که جمعیتی معاند طرف مقابل باشدمگر در موارد 

قدر ناگوار است که در جریان انحراف بنی اسرائیل در مقطعی از هجرت  امت آن تفرقۀ و

 برادرش وقتی بعد از مراجعت ،ها پرست شدن آن و گوساله ،السالم(  )علیهحضرت موسی ،پیامبرشان

حضرت  ها نشدی که چرا مانع آن کند می اخذهؤرا با سختی توبیخ و م، م( السال )علیههارونحضرت 

 (؛94 / )طه «.إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ»کند:  چنین عذرخواهی میالسالم(  )علیههارون

 تفرقه ایجاد کردی.همانا ترسیدم که بگویی بین بنی اسرائیل 

شد و از اختالف آنان  کردم، تفرقه ایجاد می ایستادم و مقاومت می ابل آنان مییعنی اگر در مق

 دییبرادر را تأ یرا رد نکرد و به نوع هیتوج نیاالسالم(  )علیهیحضرت موس. کردی اخذه میؤامروز مرا م

 .داردو اختالف  تفرقهباالی مذمت  مطلب نشان از نیا یمفاد ضمنکه کرد 

 گناهان به عنوان اختالف و فرقه فرقه شدن ذکر شده یاب بعضدر قرآن کریم عذ همچنین

ارزش باالی اتحاد و مضرات بسیار اختالف  دهندۀ نشان این موارد همۀ 1.(65 / )انعام است

                                                                                                                                                       
 «.یَعًا وَیُذِیقَ بَعْضَکُمْ بَأْسَ بَعْضٍأَوْ یَلْبِسَکُمْ شِ». 1
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قدر پسندیده و اختالف تا  های عامه وحدت و همدلی این ها است. حال اگر در جمعیت جمعیت

جایگاه  ،های واحد فرهنگبا  ،ها ثل ارحام و خانوادهم، های خاصه این حد ناگوار است، در جمعیت

وحدت و  وصلۀ ارحام الفت  جینتااز  یکیاین دو جریان کامالً مشخص است و مطمئناً 

الهی  آموزۀ توجهی به این بی مقابل است و در گرید کیخاندان و افراد آنان با  ۀمجموع یکپارچگی

سورۀ  22 آیۀ ی ازو طبق تفسیر شدخواهد  گسیختگی و اختالفات اقوام و بستگان سبب ازهم

بر اعراض از خدا و  تبفساد فی االرض و عدم رعایت ارحام عقوبتی باشد که متر 1دمحممبارکۀ 

توزی  قرآن کریم تفرقه در جامعه و کینه ،به دیگر سخن کیفر آن ذکر شده است. آله( و علیه اهلل صلی)رسول

 رده است.گناه و نوعی عقوبت به حساب آو ۀرا نتیج

 در احادیث صلة رحمآثار و برکات 

محبت ، 3آبادی شهرها، 2پاکی اعمال طوالنی شدن عمر، آثار و برکات بسیاری دارد؛ صلۀ رحم

تقویت ، 8دفع مرگ سخت ،7گذر آسان از صراط، 6سعادتمندی ،5حمایت و یاری خداوند، 4خدا

 . ...و  ،9سخاوت خوی

 برخی موارد پرداخته خواهد شد. د به توضیحیدر ادامه از میان این فوا

                                                                                                                                                       
 «.تُقَطِّعُوا أَرْحَامَکُمْ فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ وَ.»1

 (.152، 2ج  :1407)کلینی   صِلَۀُ الْأَرْحَامِ تُزَکِّی الْأَعْمَال لیه السالمقَالَ أَبُوجَعْفَرٍ ع .2

 (.120، 71ج  :1403)مجلسی  صِلَۀُ الرَّحِمِ وَ حُسْنُ الْجِوَارِ یَعْمُرَانِ الدِّیَارَ وَ یَزِیدَانِ فِی الْأَعْمَار لیه السالمبُو عَبْدِ اللَّهِ عقَالَ أَ .3

 :1403... )مجلسی مَهُ فَیُحِبُّهُ اللَّهُ تَعَالَىمَنْ ضَمِنَ لِی وَاحِدَۀً ضَمِنْتُ لَهُ أَرْبَعَۀً یَصِلُ رَحِ لی اهلل علیه و آله:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص .4

 (.92، ص 71ج 

 (.101، 71ج  :1403... )مجلسیفَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ کَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَکَ عَلَیْهِمْ ظَهِیرا...  .5

 (.549تا،  ... )پاینده، بی صلۀ الرّحم تحوّل الشّقاء سعادۀ. 6

 (.118، 71ج  :1403... )مجلسی  یَوْمَ الْقِیَامَۀِ الرَّحِم حَافَتَا الصِّرَاطِ .7

صَنِیعُ الْمَعْرُوفِ یَدْفَعُ مِیتَۀَ السَّوْءِ وَ الصَّدَقَۀُ فِی السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ صِلَۀُ الرَّحِمِ  لی اهلل علیه و آلهقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص .8

 (.103، 71ج : 1403)مجلسی  ی الْفَقْرتَزِیدُ فِی الْعُمُرِ وَ تَنْفِ

 (.114، 71ج  :1403 ...)مجلسیقَالَ: صِلَۀُ الْأَرْحَامِ تُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ تُسْمِحُ الْکَف لیه السالمعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع .9
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 طوالنی شدن عمر الف(

ها است که به حسب  انسان همۀ طوالنی شدن عمر و استمرار حیات مطلوب غریزی و محبوب

عمر به  یبقا .شوند های درمانی و پزشکی باالیی را متحمل می افراد برای تأمین آن هزینه معمول

دی و فیزیکی هستند که یا از طریق بهداشت و ها ما عوامل مختلفی بستگی دارد. بخشی از آن

دو باعث ازدیاد عمر  که هر پردازند؛ میبه درمان و رفع عوارض بیماری  یاپیشگیری اثرگذارند 

دوستانه با اقربا و خویشاوندان هم در بخش  رابطۀ و صلۀ رحم توان گفت می .د شدنخواه

آثار همدلی نیز  های روانی در بیماری .استهم در بخش درمان از عوامل اثرگذار طبیعی  بهداشت

های  محسوس دارد. خانواده نتایجیها  هم در درمان آن و همراهی خانوادگی هم در پیشگیری

بستگان رسماً از نظر روحی و در نتیجه از های  ها و حمایت ها و پشتوانه منزوی و محروم از مراوده

طبق بیان  ولیوس و مشهود است. و اختالالت روحی در آنان محس ندپذیر نظر جسمی آسیب

 و مراعات بستگان فراتر از این آثار طبیعی دارای اثر معنوی و صلۀ رحم )علیه السالم(معصوم

رسیم که  در یک تحلیل منطقی و شرعی به این نتیجه می. گرفته از عوامل غیرمادی است نشئت

ای بدون  ت هیچ حادثهیعوامل در حدوث حوادث دارای اقسام مختلفی است و بر مبنای اصل عل

بلکه ممکن است یک  ،آسان نیست ای اثبات انحصاری بودن علت پدیده اما. شود علت حادث نمی

که علت وقوع حادثه در طبیعت  هستندحادثه از چند مسیر قابل تحقق باشد. چه بسیار مواردی 

دارد که از آن طریق است و در ماوراء طبیعت هم علتی  شدن وجود دارد و از راه طبیعی قابل انجام

افراد خاصی  ارادۀ است که گاهی تأثیر آن علت ماوراء طبیعی فقط به خواست و رخ دادن نیز قابل

مثل  یوجود حیوان مثالً .افتد اتفاق می معصومان و آنچه در باب معجزات انبیامانند  ؛وابسته است

و  ماده گذاری ماده و تخمگیری نر و  اژدها دارای عللی عادی و طبیعی است که از طریق جفت

اما ممکن است پیدایش چنین  .آید های طبیعی چنین حیوانی به وجود می زمینه ۀفراهم شدن هم

که با اقدام پیامبری همچون حضرت  اء طبیعی هم باشدحیوانی دارای علتی ناشناخته و ماور

استفاده از با اه طبیعی و که گاهی از ر است مثال دیگر شفای مریض. آید به وجود  )علیه السالم(موسی

یا  صلۀ رحممانند دعای فردی خاص یا   ،ماورائی یگیرد و گاهی با علت داروی مناسب صورت می

 یابد. مریض بهبود می ،صدقه
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ارحام و بستگان و احسان  ردر مورد تأثیر خوبی ب السالم( م)علیهناآنچه در احادیث معصوم بنابراین

 خواهد شد،اشاره  ادامه در روایات آن ی ازکه به بعض ،ر شدهها در طول عمر و سالمت ذک به آن

این نوع رفتار است که خداوند در  خاصقوانین کلی عالم و سنت اهلل است و به تعبیری اثر  مطابق

 آفرینش عالم لحاظ فرموده است.جعل و 

 آید. می ها ز آنمورد ا چندبر طول عمر اخبار بسیاری وارد شده که در ادامه  صلۀ رحمدر مورد تأثیر 

و در این جمع میسر  بودند )علیه السالم(کند که در منزل امام صادق ابن مسکان از شخصی نقل می

یش از بای میسر »فرمود:  )علیه السالم(کردند. امام صادق اقربا صحبت می صلۀنیز حضور داشت. از 

اقربا که انجام داده  لۀص دلیلبه  آن را و در هر مرتبه خداوند هیک مرتبه اجل و مرگ تو رسید

 .(102، 71ج  :1403)مجلسی 1«.ه استتأخیر انداختبودی به 

طول عمر را  صلۀ رحم :نقل کرده (لی اهلل علیه و آله)صاز پیامبر )علیه السالم(در روایت دیگری امام صادق

 (.103، 71ج : 1403)مجلسی 2برد کند و فقر و تنگدستی را از بین می زیاد می

 صلۀ رحمچیزی را که باعث زیادتی عمر شود جز  :در نقل دیگری فرموده یه السالم()علامام صادق

 صلۀ رحماش  و شیوه دانیم. حتی ممکن است شخصی سه سال از اجل و پایان عمرش باقی باشد نمی

دهد و  سی و سه سال قرار می عمر او را وافزاید  خداوند سی سال بر عمرش می به همین دلیل .باشد

خداوند سی گاه  آنکندپایان عمرش سی و سه سال باقی است و قطع رحم شخصی تا ممکن است 

 (.121، 71: ج 1403)مجلسی 3دهد قرار میسه سال  تا کاهد و اجل او را سال از عمرش می

امام موسی بن  موارداین یکی از نقل شده و در  احادیث متعددی به همین مضمون از ائمه

دهد و  مورد توبیخ قرار می شود می ی را که بر حضرت واردفم عقرقوشخصی به نا (لیه السالم)عجعفر

                                                                                                                                                       
السالم وَ فِیهِمْ مُیَسِّرٌ فَتَذَاکَرُوا صِلَۀَ الْقَرَابَۀِ فَقَنالَ أَبُنو عَبْندِ     هیعل عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُمْ کَانُوا فِی مَنْزِلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ. 1

 یُؤَخِّرُکَ اللَّهُ لِصِلَتِکَ لِقَرَابَتِکَ. کَالسالم یَا مُیَسِّرُ لَقَدْ حَضَرَ أَجَلُکَ غَیْرَ مَرَّۀٍ کُلَّ ذَلِ هیاللَّهِ عل

 و آله صِلَۀُ الرَّحِمِ تَزِیدُ فِی الْعُمُرِ وَ تَنْفِی الْفَقْرَ. هیاهلل عل یالسالم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صل همیعَنْ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عل .2

رَّحِمِ حَتَّى إِنَّ الرَّجُنلَ یَکُنونُ   السالم مَا نَعْلَمُ شَیْئاً یَزِیدُ فِی الْعُمُرِ إِلَّا صِلَۀَ ال هیعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عل .3

ثَلَاثِینَ سَنَۀً وَ یَکُونُ أَجَلُهُ ثَلَاثاً وَ ثَلَناثِینَ   ثَلَاثِینَ سَنَۀً فَیَجْعَلُهَا ثَلَاثاً وَ أَجَلُهُ ثَلَاثَ سِنِینَ فَیَکُونُ وَصُولًا لِلرَّحِمِ فَیَزِیدُ اللَّهُ فِی عُمُرِهِ

 . لِلرَّحِمِ فَیَنْقُصُهُ اللَّهُ ثَلَاثِینَ سَنَۀً وَ یَجْعَلُ أَجَلَهُ إِلَى ثَلَاثِ سِنِینسَنَۀً فَیَکُونُ قَاطِعاً 
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 اینفرماید که برادرت از دنیا رفت به  بعد از حکایت نزاعی که بین او و برادرش واقع شده می

 ه)ب و صلۀ رحمو تو نیز اگر در منزل دیگر  کرد جهت که در اثر نزاع و دشنام با تو قطع رحم

یعنی چون تو هم به او دشنام دادی و  ؛سرنوشت برادرت را داشتی ی( خود احسان نکرده بودعمۀ

وظیفه و رعایت ارحام در منزل دیگر  دادن انجام واسطۀ اما به ،عمرت کوتاه شد کردیقطع رحم 

 .(442 :1409)کشی مجدد بیست سال به تو مهلت داده شد

 ب( دفع بالیا

و اموال  کند می اعمال را پاکیزه صلۀ ارحام»: کند که حضرت فرمود نقل می )ع(ابی حمزه از امام باقر

 1«و باعث تأخیر اجل است. کند می و حساب را آسان کند میدهد و بالیا را دفع  را فزونی می

 . (150، 2ج : 1407)کلینی 

آدمی  ،. در نظام دنیااست شده بیان، دفع بالیا صلۀ ارحامضمن آثار متعدد  ،در این حدیث

ها گاهی  پیشامدهای ناگوار است. حوادث دردناک و ناگوار که منشأ آن همیشه در معرض بالیا و

 ،زلزله ،از قبیل سیل _  های مختلف در شکل عملکرد خود انسان و گاهی امتحان الهی است

ها بشر از امور  ها و رفع آن کند و در پیشگیری از آن انسان را تهدید می اًدائم _ ها مریضی ،تصادفات

گونه که  بال و مصیبت طبعاً امری نامرغوب و شکننده است و همان زیرا .کند مختلف استفاده می

ها و بالیا  برای جلوگیری از گرفتاری ،کند های مختلف هزینه می بشر در تأمین سالمت خود از راه

مثالً برای پیشگیری از آفات سیل و  .کند ممکن استفاده می وسیلۀ ها از هر طور رفع آن و همین

کند.  استفاده می ،رسانی های اطالع و نوع تأسیس و حتی دستگاهمثل تحکیم بناها  ،راهی زلزله از هر

گیرد. برای  یا عالج مبتالیان از هر نوع واکسن و دارو کمک می ها برای پیشگیری از میکروب

 رویۀ این .کند گذاری در معابر و منازل دریغ نمی تأمین و نرده وسیلۀ پیشگیری از سقوط از هر نوع

های شرعی و الهی هم این رویه مورد تأیید و  ها وجود دارد و در آموزه فرهنگ همۀ عقالیی در

 سفارش رسمی است.

                                                                                                                                                       
الْحِسَنابَ   السالم صِلَۀُ الْأَرْحَامِ تُزَکِّی الْأَعْمَالَ وَ تُنْمِی الْأَمْوَالَ وَ تَدْفَعُ الْبَلْوَى وَ تُیَسِّرُ هیعَنْ أَبِی حَمْزَۀَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عل .1

 . وَ تُنْسِئُ فِی الْأَجَل
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برای پیشگیری و عالج  ،که راجع به تأثیر عوامل غیرطبیعی در طول عمر قبالً گذشت طور همان

ها با اعمالی  تأثیر آنمال و عاِ بالیا و پیشامدهای ناگوار نیز عوامل ماوراء طبیعی وجود دارد که

و  ،الهی یهای مالی و صدقات، توسالت به اولیا همانند انفاق ،گیرد اختیاری از بشر صورت می

تصریح  رسماً شده یاد این دسته عوامل در حدیث . بهکه مورد بحث است صلۀ ارحامطور  همین

از است و بعضی  برای بسیاری از افراد تجربه و مشخص شده صلۀ رحمشده و این نوع آثار از 

را در  صلۀ رحم ثمرۀ یاهای صادقهؤاهل معرفت به اذعان و اعتقاد و گاهی از طریق مکاشفات یا ر

  اند. کرده این رابطه تجربه

و بر این اساس گاهی بال و  است صلۀ ارحامشده دفع بال به وسیله  بیانآنچه در حدیث 

صلۀ احسان به ارحام و  واسطۀ و به ،بدون اینکه خود مطلع باشد ،مصیبتی بر شخص تقدیر شده

ها و بالیا که از افراد و جوامع به این واسطه دفع  شود و چه بسیار گرفتاری آن بال دفع می رحم

 ها هیچ آگاهی از آن ندارند. شود و خود آن می

 فقرپیشگیری از ج( 

لف در آن وجود است و عوامل مخت ناپذیرفقر و تنگدستی در زندگی افراد از مشکالت جدی و انکار

است که ممکن  های مختلف در تنگدستی افراد جامعه دخیل است نوعان به شکل دارد. گاهی ظلم هم

طلبان طبعاً حقوقی از دیگران ضایع و  های منفعت خواهی از عوامل عمده به حساب آید که با زیاده

از تعدی و ظلم و ی پیشگیری ییکی از عوامل مهم در فقرزدالکن  .شود ها می باعث تنگدستی آن

بخشی به مشکالت  ی و سامانیعوامل دیگری برای فقرزدااست.  متکبران و ظالمانخواهی  زیاده

توان به این نتیجه رسید که یکی  جامعه وجود دارد که با بررسی جوانب مختلف مسائل اجتماعی می

طبیعی مورد  رابطۀ این ثمره ممکن است به عنوان یک .است صلۀ ارحام زمینه از عوامل مهم در این

ماوراء طبیعی در رفع فقر و تنگدستی به عنوان یک عامل  صلۀ رحمگاهی البته بررسی قرار گیرد و 

شود که در جوامع و  مورد اول به این صورت تحلیل می .فردی و اجتماعی قابل بررسی است

 ،تعاون و همکاری دارای روابط مستحکمی هستند از نوعیها و خویشاوندان  هایی که خانواده فرهنگ

حلقات مختل شود و  یای اگر در بعض مندند. طبعاً چنین مجموعه و همراهی بهره ،فکری همیاری، هم

سایر حلقات و آحاد  ناحیۀ ازو گیرد قرار میدر ابعاد مختلف مورد توجه  ،شودنابسامانی پدیدار 
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شده به تجربه ثابت  .بران استجمله فقر مالی قابل ج ازمجموعه هر نوع کمبود و فقر در این مورد و 

ها به نوعی مشکل  ای از آن اگر فرد یا خانواده ای گرم برخوردارند هایی که از رابطه است که خانواده

مختلف  انحای بلکه از عوامل بروز چنین مشکلی به ،گیرد مورد توجه قرار می مالی دچار شود

بار ه محبت و گرم ب های با در خانواده گاهی سالمت و شادابی و تعادل روحی که .شود جلوگیری می

از  پیشگیری تر های فقرآفرین و از آن مهم کاری تواند در پیشگیری از تساهل و کم نشیند می می

ها  های موفقیت در امور اقتصادی در این خانواده تجربه .ها در مسائل اقتصادی اثرگذار باشد فهمی کج

که در  کاهد و از این قبیل بسیار است اموری های فقر می و در نتیجه از زمینه شود می نقل و انتقال

 بوده است. صلۀ ارحامعامل آن دفع و رفع فقر در جوامع 

تر است عوامل ماوراء طبیعی و معنوی است که منشأ رفع فقر و  اما آنچه از این موارد مهم

حسب ظاهر ناظر  به های دینی و احادیث معصومین و آموزه است تنگدستی جوامع و افراد نیازمند

عمر  صلۀ رحم»است که فرموده:  (لیه السالم)عحدیث امام صادق ها ای از آن به آن آثار است که نمونه

 صراحت بهدر این روایت  (.103، 71ج  :1403)مجلسی  1«برد. و فقر را از بین می کند میرا زیاد 

نیز  همین عبارت مانند .است ذکر شده صلۀ رحمطول عمر با  رابطۀ از بین رفتن فقر همانند رابطۀ

 :نقل شده است (لی اهلل علیه وآله )ص از رسول خدا

آتش، مرگ زیر  امرگ در حال سوختن ب ،های دشوار اعمال نیک مرگ سوء )مثل جان دادن»

صلۀ کند و  غیرآشکار غضب پروردگار را خاموش می صدقۀدهنده دفع و  و ...( را از انجام ،آوارها

 (.103، 71ج  :1403)مجلسی  2«برد. و فقر و تنگدستی را از بین می کند می عمر را طوالنی رحم

 د( تکثیر اموال

باعث زیادی  صلۀ رحم»خوانیم:  می صلۀ رحمراجع به آثار (لی اهلل علیه و آله)صدر حدیثی از رسول خدا

  (.102، 71ج  :1403)مجلسی  3«اموال و محبوبیت در خاندان و تأخیر اجل است.

                                                                                                                                                       
 .صِلَۀُ الرَّحِمِ تَزِیدُ فِی الْعُمُرِ وَ تَنْفِی الْفَقْرَ لی اهلل علیه و آلهقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لیهم السالمعَنْ آبَائِهِ ع علیه السالم الصَّادِقِعن . 1

الْمَعْرُوفِ یَدْفَعُ مِیتَۀَ السَّوْءِ وَ الصَّدَقَۀُ فِی السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ صِلَۀُ النرَّحِمِ   و آله صَنِیعُ هیاهلل عل یقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صل .2

 تَزِیدُ فِی الْعُمُرِ وَ تَنْفِی الْفَقْرَ.
چنین روایت دیگری از رسول در ارتباط وسنعت   هم أَجَلِ.إِنَّ صِلَۀَ الرَّحِمِ مَثْرَاۀٌ فِی الْمَالِ وَ مَحَبَّۀٌ فِی الْأَهْلِ وَ مَنْسَأَۀٌ فِی الْ .3
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اما کثرت  .در رفع فقر که در احادیث متعدد ذکر شده در بخش قبل گذشت ۀ رحمصلتأثیر 

تنها از فقر و  ع بشری است. نوع افراد نهیو مطلوب طبا ییزدادارایی و تمول امری فراتر از فقر

وسع معیشت و کثرت  هانبلکه خوا ،برند و خواستار تأمین معیشت عادی هستند تنگدستی رنج می

ای است که  مرهثمعیشت اولین  ابزاراین مطلوب و وسع  نیل بهدر  صلۀ ارحامأثیر ت. ی هستندیدارا

 .است ذکر شده (لی اهلل علیه و آلهص) خدا در حدیث منقول از رسول

 خانوادگی وجهة ه( محبوبیت و

و  احترامدار آن است که میان اعضای خانواده مورد توجه و  هر کس دوست ،به طور طبیعی

اجتماعی و مورد توجه آحاد مختلف جامعه بودن مطلوب  وجهۀ هکچنان ؛محبوب آنان باشد

 ،خصوصی و آشنایان نزدیک به انسان دایرۀ این خواسته در ،به طور خاص. غریزی انسان است

و نزدیکانشان از همین  بیشتر محسوس است و معموالً افراد در جلب محبت دیگران ،یعنی خانواده

 همین مطلب از خداوند درخواست شده که معصومان های منقول ازدر دعا برند. موفقیت بهره می

و » ؛الهی است اولیای و معقول و مرغوب بودن آن نزدکننده  اهمیت آن نزد درخواست دهندۀ نشان

ترین مقصود  که شاید حفظ وجهه و آبرو اصلی (108 :1405 )کفعمی .« أَعِزَّنِي فِي عَشِيرَتِي وَ قَوْمِي

 در این دعا باشد.

خی بودن و همانند س ؛نداجتماعی و خانوادگی عوامل مختلفی اثرگذار وجهۀ در دستیابی به

یکی از این  .ها خلقی، خیرخواهی و اعانت و دادرسی گرفتاران، ایثار و فداکاری برای آن خوش

است که خود مستجمع سایر  صلۀ ارحام استمعوامل که در ارتباط با خانواده و موضوع بحث 

و تحقق این  صلۀ رحمست.  اه یا به تعبیری مستلزم آن هاست آن همۀ موالً همراهعوامل و مع

را به دنبال خواهد  ،ایثار و ... و خلقی همانند سخاوت و خوش ،الییوال یفضلیت انسانی فضا

 .شدها موجب محبوبیت انسان در خاندان خواهد  آن همۀ داشت که

حبوبیت در خاندان ذکر شده اشاره به همین از عوامل م صلۀ رحم اینکه در بیانات معصومین

: توان ذکر کرد را می ()صلی اهلل علیه و آلهرسول خدا سخن در این زمینه .داردواقعیت انکارناپذیر 

                                                                                                                                                       
 ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل علیه و آله مَنْ سَرَّهُ أَنْ یَمُدَّ اللَّهُ فِی عُمُرِهِ وَ أَنْ یَبْسُطَ لَهُ فِی رِزْقِهِرزق با صلۀ رحم وارد شده است

 (.156، 2ج  :1407 )کلینی  فَلْیَصِلْ رَحِمَه
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 :1403)مجلسی 1«کثرت ثروت و محبت در خاندان و تأخیر اجل است. وسیلۀ صلۀ رحمهمانا »

 .(102 ،71ج 

 اعمال تزکیة و( تحسین خلق و

اثرگذار است و وجه این  شخص پسندیدۀ و رعایت خویشاوندان در باروری اخالق صلۀ رحم

نوعی  صلۀ رحمعملکردهای مالزم  . چوناثرگذاری با کمترین دقت قابل تجلیل و پذیرش است

مثل  _زمینه  ف در اینیوظا دادن با انجام .ل اخالقی استیتمرین و کسب ممارست در فضا

رعایت  الزمۀبلکه ایثار و ازخودگذشتگی که  ،اوتبرخوردی، عفو و گذشت، سخ خوش

بیانات ی بعض شود. می ل در شخص ایجادیپرورش این نوع فضا زمینۀدائم _  خویشاوندان است

ممکن است ناظر به همین واقعیت باشد که به طور  ،است در این رابطه که ،منقول از معصومین

 یا شود ل اخالقی حاصل مییباروری فضا ،شدکه اشاره  ،طبیعی و با توجه به لوازم رعایت ارحام

و از طرف آفریدگار حکیم  صلۀ ارحاماینکه این آثار به عنوان پاداش الهی و آثار معنوی مترتب بر 

 عالم قرار داده شده و هر کس موفق به رعایت حقوق ارحام شود به این پاداش نائل خواهد شد.

باعث  ،لق را نیکو نمودهخُ صلۀ رحم»ن است: در این رابطه چنی )ع(حدیث منقول از امام صادق

شود و اجل و مرگ آدمی را  کند و باعث زیادتی روزی می شود و نفس را پاکیزه می سخاوت می

 (.114، 71ج : 1403)مجلسی 2«.اندازد تأخیر می

 ،آمده که در آغاز ،ها نآذکر شده که سه مورد اول  صلۀ رحمپنج ثمره در این حدیث برای 

صریح در  «تُحَسِّنُ الْخُلُقَ» تعبیر ؛نفس و پرورش کماالت روحی و اخالقی است تزکیۀ مربوط به

تُطَیِّبُ » ل اخالقی استیفضا کنایه از سخاوت است که از «تُسْمِحُ الْکَفَّ» عبارت ،مطلب است

قی در مباحث اخال «تطیب النفس»مراد از اصطالح  زیرا، کند همین معنی را افاده مینیز  «النَّفْسَ

 تهذیب روح و روان است.

                                                                                                                                                       
 یَقُولُ إِنَّ صِلَۀَ الرَّحِمِ مَثْرَاۀٌ فِی الْمَالِ وَ مَحَبَّۀٌ فِی الْأَهْلِ وَ مَنْسَأَۀٌ فِی الْأَجَلِ. لی اهلل علیه و آلهتُ رَسُولَ اللَّهِ صسَمِعْ .1

وَ تُطَیِّبُ النَّفْسَ وَ تَزِیدُ فِی النرِّزْقِ وَ تُنْسِنئُ    قَالَ: صِلَۀُ الْأَرْحَامِ تُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ تُسْمِحُ الْکَفَّ لیه السالمعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع .2

 .فِی الْأَجَلِ
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 رسی در قیامت ث( آسان شدن حساب

و در هستند ای موشکافانه و دقیق  محاسبه ۀکنند اند بیان آیات و روایاتی که در مورد قیامت آمده

اگر بنا  . چونوجود نخواهد داشتی راه نجات و سعادتنباشد، فضل و بخشش الهی  فرض اینکه

زشی که در مقابل خداوند مرتکب شده کیفر دهند یا به معصیت و لغ سبب باشد شخص را به

شود نصیبی از  او و خداوند منتهی میاستحقاق ناشی از حسنات او که هر چه باشد به آفریدگار 

او نخواهد شد و اگر خداوند بخواهد بدون فضل و  بهرۀ های باالی ابدی و کماالت اخروی نعمت

مگر اینکه سهولت در حساب و  ؛ادت نخواهد بودکسی اهل سع ،رحمت خود خلق را محاسبه کند

 .شود آخرت فریادرس انسان و باعث نجات او محکمۀ خداوند در دادرسی و فضل

ه احسان به رسی سهل و آسان وعده داده شد یکی از عواملی که برای این نوع حساب

در آن  لۀ رحمصمهم  ثمرۀ که پنج )ع(حدیثی منقول از امام باقر .است صلۀ ارحامخویشاوندان و 

باعث پاکیزگی اعمال و زیادتی اموال و دفع بالیا و آسان شدن  صلۀ ارحام»ذکر شده چنین است: 

 .(150، 2ج :1407)کلینی 1«شود. حساب در قیامت و تأخیر اجل می

کند  حساب روز قیامت را آسان می صلۀ رحم»آمده:  (لیه السالم)عهمچنین در روایتی از امام صادق

پنهانی خشم  صدقۀ کند و از پیشامدهای ناگوار حفظ میانسان را و  گردد میجل ار در و باعث تأخی

 (.104 ،71ج  :1403ی)مجلس 2« سازد. پروردگار را خاموش می

 که رسماً از ،رسی قیامت که در حساب داردنزد خداوند  صلۀ رحماین نشان از محبوبیت باالی 

و بر آنان آسان  دهد می فضل خاص خود قرار را مورد صلۀ رحمکنندگان  رعایت ،اوست ناحیۀ

منزلت و  .رسی قیامت امید سعادت و نجات خواهد بود گیری در حساب گیرد و در فرض آسان می

ها در  ترین موقعیت با توجه به این ثمره کامالً مشخص است که در سخت صلۀ ارحامجایگاه باالی 

 شود. ساز آزادی و نجات انسان می عالم آخرت زمینه

                                                                                                                                                       
 فِی الْأَجَلِ.صِلَۀُ الْأَرْحَامِ تُزَکِّی الْأَعْمَالَ وَ تُنْمِی الْأَمْوَالَ وَ تَدْفَعُ الْبَلْوَى وَ تُیَسِّرُ الْحِسَابَ وَ تُنْسِئُ  لیه السالمقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع .1

دَقَۀُ اللَّیْنلِ  صِلَۀُ الرَّحِمِ تُهَوِّنُ الْحِسَابَ یَوْمَ الْقِیَامَۀِ وَ هِیَ مَنْسَأَۀٌ فِی الْعُمُرِ وَ تَقِی مَصَارِعَ السَّوْءِ وَ صَ  قَالَ الصَّادِقُ علیه السالم .2

 تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.
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 نتیجه

در رابطه با مصالح و  ویژه بهبه طور طبیعی بشر در جلب منافع و دفع مضرات خود کوشا است؛ 

های  ای از زندگی و هزینه مفاسدی همچون سالمتی و مریضی و فقر و تنگدستی که بخش عمده

انسانی در صدر امور فردی و اجتماعی  ۀو در هر فرهنگ و جامع دهد می آن را به خود اختصاص

ترین منافع است،  که از عمده ،یعنی سالمت انسان ،برای تأمین این نوع مقصد .ر گرفته استقرا

 یو دور زیمثل پره پذیر است؛ های کمتری انجام کارهای متعددی وجود دارد که بعضاً با هزینه راه

و  یدوست، تر روابط سالم با افراد جامعه از همه مهم دیناسالم، و شا یآلوده، غذاها یاز فضاها

نوع ارتباط با آنان به جهات مختلف  نیا یها نهیخصوص افراد خاندان که زم به، محبت با آنان

به صلۀ ارحام  ینید یها که در آموزه ،ها در حقوق مختلف آن تیو رعا یفراهم است و مهرورز

که طبق  شود یمحسوب م یسالمت اجتماع یها هیسرما نیتر آن از مهم تیمعروف است، و رعا

 ها ترین آن از مهم از آن پرداخته شد. یبه آثار و برکات نوشتار نیاآمده در  عمل به یها یبررس

و دربارۀ  که خود منشأ بسیاری از مفاسد دیگر اجتماعی است است م و بزهکارییپیشگیری از جرا

افزایش و طول عمر، رفع و دفع بالیا و فقر و  به مقتضای احادیثی از معصومین. بحث شدآن 

و  ستها و نیکی به خویشاوندان منشأ آن صلۀ رحمکه  است زیادتی اموال از آثاری و تی،تنگدس

رسی  تر سهولت حساب ها مهم اخالق و از آن تزکیۀ طور آثاری از قبیل محبوبیت شخص و همین

 است. ذکر شده صلۀ ارحام آثار در قیامت و مورد عنایت خاص الهی واقع شدن طبق روایات از

اما بیشتر به  .برشمرد صلۀ رحمطبیعی  نتایج توان از را می یادشده ان نوع آثارطبق تحلیلی بی

طبق استناد به و  صلۀ رحمعنوان آثار وضعی و الهی قابل توجیه است. در مباحث قرآنی راجع به 

 ؛جایگاه ارحام و رعایت آنان کامالً معلوم است ،بلکه ظاهر خود آیات ،بعضی از آیات قرآن کریم

اند که نوعی عقوبت  در چند جای قرآن در عداد ملعونین ذکر شده صلۀ رحمکه تارکین تا آنجا 

 آنان نزد خداوند است. بودن مبغوض درجۀ دهنده نشان و سخت

مثل افراد  ،های خاصه جمعیت هویژ بهها در جامعه  طور تفرقه و اختالفات و کدورت همین

گناهان بزرگ مثل  یبه عنوان عقوبت بعض بار و مبغوض است که چنان خسارت ،خانواده و ارحام

ممکن است خصوص  ها یاد شده و در رابطه با قطع رحم به کفر و شرک به خداوند در قرآن از آن
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و اعراض از خدا و رسولش علت ابتال  یعقوبت و نافرمان یریطبق تفس مبارکه محمد ۀسور 22 یۀآ

 .شوند یقطع رحم مبتال م یبه بال یتیبه آن باشد که به خاطر مخالفت با خداوند قوم و جمع

 میموارد در قرآن کر لیقب نینکردن اقربا و از ا تینافرجام قطع رحم و رعا تیتوجه به موقع

های خانوادگی از هم گسیخته شود و فامیل نسبت به  که اگر قرابت شود یکامالً مشخص م

گناهان به آن مبتال  یبعضباید بدانند عقوبت و کیفری است که در اثر  شوندتوجه  دیگر بی یک

و از آن گناه توبه کنند تا مجدد به فیض و برکت توجه به  شود یابی شدند و الزم است علت ریشه

 ل آیند.ینا صلۀ رحمارحام و 

، است که به طور عمده مستند به آیات قرآن و احادیث معصومین ،با تحلیل مطالب یادشده

 شود کامالً مشخص می ،ها ترین آن بلکه از مهم ،ماعیهای اجت در عداد سرمایه صلۀ ارحامموقعیت 

های صنعتی و  وسازها و هزینه های دارویی و ساخت هایی همچون هزینه هزینهکه  شود می و روشن

 اثرگذار نخواهند بود. صلۀ ارحام اندازۀ گاه به های اجتماعی هیچ ... در پیشگیری از آسیب
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