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چکیده
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1. مقدمه

ام���روزه ب���ا پیش���رفت تکنول���وژی و نی���از فزاینده انس���ان ها به یکدیگ���ر، تعام���الت خانوادگی و 

گرچه  اجتماعی به صورت پیچیده ای درآمده و میزان و نوع رابطه ها نیز ت�غییر ی�افته اس���ت. 

ارتباط خویشاوندی تسهیل شده، از عمق کمتری ب�رخوردار است و انسان ها  بیش از گذشته 

اح�س���اس ت�نهایی م�ی کنند. ش���اهد این مدعا افزایش بیماری های روانی ناش���ی از احساس 

تنهایی اس���ت. به عقیده اری�ک ف�روم )1941( مردم ب�ا ب�ه دست آوردن  آزادی ، احساس  تنهایی 

کمتری داشته اند، احساس امنیت آن�ها ب�یشتر ب�وده است  کرده اند، و هرچه آزادی  بیشتری 

که چرا با وجود تنوع  )قاس���می پور، غباری بناب، و فقیهی، 1386(. بنابراین، این سؤال مهم مطرح است 

کیفیت روابط بهبود  و تس���هیل شیوه های ارتباطی، چنانچه به وضوح قابل مالحظه است؛ 

نیافته است؟

کمال نی���از به برق���راری روابط  که ب���رای بهزیس���تی و  انس���ان موج���ودی اجتماعی اس���ت 

که فرد  گ���ر مربوط به افرادی ش���ود  اجتماع���ی صحی���ح با دیگ���ران دارد. به وی���ژه، این روابط ا

بیش���ترین تعامل، دلبس���تگی و تأثیرپذیری را از آنها دارد، اهمیت بیش���تری پیدا می کند. در 

متون اسالمی از این روابط عمیق و مؤثر باعنوان »صله رحم« یاد می شود. در اندیشه اسالمی 

کرم؟ص؟ آن  که پیامبر ا حفظ، توسعه و تعمیق روابط فامیلی از چنان اهمیتی برخوردار است 

کلینی، 1367، 151/2(. صله رحم، رابطه با خویشاوندان و شریک  را جزء دین دانس���ته اس���ت )ر.ک.، 

کردن و شاد نمودن آنان است )نراقی، 1963( و در  ساختن آنان در خیرات دنیوی، دید و بازدید 

روایات، صله رحم زمینه ساز بهنجاری در تمام امور خانوادگی معرفی شده است )ر.ک.، مجلسی، 

1384، 74/باب 17(. 

کاربست آن در زندگی روزمره،  این مسئله با توصیف، تحلیل و فهم دقیق حوزه معنایی و 

تأثی���ر زی���ادی در تأمی���ن آرامش روانی و پ���رورش مطلوب اعض���ای خان���واده و جامعه خواهد 

که صله رحم و مس���ائل  کتب فقهی می دانند،  داش���ت. در عین حال، پژوهش گران آش���نا با 

مرتبط با آن، به شکل مبسوط و مستوفی از نظر فقهی بررسی نشده است و هر آنچه در این 

کتب  کلی صله و قطع رحم و مسائل اخالقی آن است. در  زمینه قابل دست یابی است حکم 

فقهی، محدوده معنایی رحم، صله، قطع و بررسی فقهی آن؛ چگونگی تحقق و تقویت صله 
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گرفته  کمتر مورد مداقه قرار  کافر، مخالف و فاسق،  و جلوگیری از قطع رحم؛ حکم فقهی صله 

کمیت صله  کیفیت و  اس���ت. ازاین رو، بیان دیدگاه فقه امامیه و تبیین مستدل حکم فقهی 

رح���م و ارائه تحلیل های روان ش���ناختی در مورد ضرورت و مکانی���زم اثر آن از اهداف پژوهش 

حاضر است.

2. صله رحم در فقه و لغت

2-1. صله رحم در لغت

که به رحم، همچون برادران و مانند  صله در لغت، مصدر وصل و ضد فصل است. هنگامی 

که باعث قرب، نزدیکی و اتصال شود؛ مانند احسان  آنها نسبت داده شود، مراد چیزی است 

که  و مهربان���ی با آن���ان. )طاهری خرم آب���ادی، بی تا( مرج���ع معنای اصطالحی صله، عرف اس���ت؛ چرا

کن، زمان ها و افراد  حقیقت ش���رعیه نیس���ت، پس مصادیق صله به نس���بت فرهنگ ها، اما

متفاوت اس���ت )العاملی الکرکی، 1394(. رحم یعنی، محل رش���د جنین و جمع آن ارحام است: »ُهَو 

کریم رحم در معناى فوق همیشه  َکْیَف َیشاُء« )آل عمران: 6(. در قرآن  ْرحاِم 
َ ْ
ُرُکْم ِفی األ ِذی ُیَصّوِ

َ
اّل

که ریشه همه یک رحم  گفته  می شود  به صورت جمع آمده است. به اقوام از آن جهت ارحام 

که  است )قرشی، 1387،  69/3(. )راغب اصفهانی، 1416، ص 347(. در معنای رحم اقوال مختلفی وجود دارد 

که یک رحم آنها را جمع می کند« )مجلسی، 1384،  عبارتند از: »نس���بت و اتصال بین منتس���بین، 

که به یک پدر و مادر در اسالم می رسند« )مفید، 1372؛ حلی، 1387، 489/2(. کسانی  109/74(؛ »تمام 

رح���م از نظ���ر لغوی و عرف���ی به معنای مطلق قرابت اس���ت )اب���ن منظ���ور، 1408،  231/12(؛ وارث و 

کاف���ر، از جانب والدین یا یکی از آنه���ا تفاوتی ندارد.  غی���ر وارث، محرم و نامحرم، مس���لمان و 

که  ع نیز به همین معناست، به شرط اینکه به قدری دور نباشد  بنابراین، رحم در لسان شار

عرف آن را قرابت نداند )العاملی الکرکی، 1394(. در مورد خویش���اوندان سببی، عالمه جوادی آملی 

در تفسیر آیه 27 سوره بقره آورده است: 
مـــراد از ارحـــام، اعم از نزدیکان نســـبی و ســـببی اســـت؛ زیـــرا در برخـــی نصوص، 
خویشاوندان سببی نیز در حکم ارحام نسبی ذکر شده اند. مانند »جعل المصاهره نسبًا 
الحقًا«. بنابراین، انســـان موظف اســـت ارتباط خود را با ارحام ســـببی نیز قطع نکند. 
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)جوادی آملی، 1378، 559/2(

 این دیدگاه مطابق با معنای لغوی و عرفی رحم است. با نگاه به آیات و روایات می توان 

که رحم در ادبیات دینی، غیر از خویش���اوندی نس���بی و جس���مانی بر مصادیق دیگری  گفت 

نی���ز قابل تطبیق اس���ت و برخی از پیونده���ای روحانی و معنوی را در برمی گیرد. ش���اهد این 

َبَوا َهِذِه  
َ
َنا َو َعِلّیٌ أ

َ
ّنَ َرُس���وَل اهلِل؟ص؟ َقاَل أ

َ
َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة« )حجرات: 10( و روایت »أ

َ
مدعا آیه »ِإّن

ک در عقیده س���بب پیوند  ���ة« )مجلس���ی، 1384،  16/ 96( اس���ت. به مقتضای این روایت اش���ترا ّمَ
ُ ْ
األ

قرار داده ش���ده اس���ت )ر.ک.، ج���وادی آملی، 1373، 522/7(. این توس���عه به منظ���ور توجه همگان به 

گرفته است. در نتیجه پیامبر  مقام، موقعیت و حقوق ویژه هر یک از اینان بر یکدیگر صورت 

کرم؟ص؟، امیرالمومنین؟ع؟ و ائمه هدی؟مهع؟، رحم مؤمنان هستند و حقوقی بر آنها دارند.  ا

مؤمنین نیز حقوق و تکالیف ویژه ای نس���بت به یکدیگ���ر دارند و رعایت آنها از مصادیق صله 

رحم و بی توجهی و سرپیچی از آنها از مصادیق قطع رحم به شمار می آید. دراین بین رعایت 

حقوق پدران دینی یعنی، معصومین؟مهع؟ و دوستان آنها، حتی از رعایت حقوق پدران نسبی 

که فرمود:  برتر است. شاهد این مدعا روایات فراوان از جمله روایت امام سجاد؟ع؟ است 
حـــق ابویـــن دینی ما یعنـــی، پیامبر و امیرالمومنین و دوســـتان آنهـــا از حق ابوین 
نســـبی ما برتر است، به درستی که ابوین دینی می توانند رضایت ابوین نسبی را جلب 
کنند، درصورتی که ابوین نسبی نمی توانند رضایت ابوین دینی را جلب کنند. )مجلسی، 

)263 /23  ،1384

لس���ان العرب صله رحم را اتصال، رس���یدگی و احس���ان به ارح���ام می داند )ابن منظ���ور، 1408، 

 726/11( و ابن  اثیر در نهایه آن را، احس���ان و نیکی به خویش���ان نس���بی  و س���ببی و مهربانی به 

گرچه  خویش���ی دور باش���د و افراد  کردن حال آنها دانس���ته اس���ت،  آنها و س���ازگاری و م�راعات 

که صله رح�م  شایس���ته ای نباش���ند )به نقل از مجلس���ی، 1384، 71/ 109(. مرحوم ن�راقی معتقد اس���ت 

عبارت  اس����ت  از: »شـــریک ساختن رحم  و خـویشان  در مال و مقام و دیگر خیرات دنیا که آدمی به آنها 

دست می یابد« )نراقی، 1963،  256/2(. خواجه نصیرالدین طوسی نیز در تعریف صله رحم می گوید: 

کـه خـویشـــان و پیوســـتگان را با خود در خـیرات دنـیوی شـــرکت  دهد« )محبی، 1383،  »صله رحم آن بود 

کردن از نیکی و مهربانی به خویشاوندان  375/10(. قطع رحم نیز به معنای دوری و خودداری 

است )ابن منظور، 1408،  278/8(.
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 با توجه به روایات و تعاریف بیان شده، صله رحم به معنای ارتباط نزدیک و پیوند با اقوام 

گاهی اوقات در حد  گون نمود خارجی پیدا می کند.  گونا و خویش���اوندان است و به شکل های 

سالم کردن و احوال پرسی است )ر.ک.، کلینی، 1367، 2/ 155( و گاهی به صورت مالقات های حضوری، 

کمک مادی و معنوی در موقعیت های مقتضی و در نهایت تماس های مستقیم و غیر مستقیم 

به گونه ای که احساس شود پیوند خویشاوندی برقرار است )ر.ک.، کلینی، 1367، 151/2(.

2-2. ادله فقهی صله رحم

دین اسالم، اهتمام ویژه ای به صله رحم دارد و به دلیل مصالح فراوان و با هدف قرب الهی 

که تبیین حکم  کمال فردی و اجتماعی، ترک آن را جایز ندانسته است. از آنجا  و رسیدن به 

کارکردهای  فقه���ی صله رحم، زمینه س���از پایبن���دی افراد جامعه به ای���ن فریضه مهم و ب���روز 

روان شناختی آن است، ضروری است ادله فقهی آن بررسی و تحلیل شود.

2-2-1. آیات

آیه اول(

اهَّلَلکاَن ْرحـــاَمِإّنَ
َ ْ
وَنِبِهَوال

ُ
ذیَتســـاَئل

َّ
ُقوااهَّلَلال ُکُم...َواّتَ ّبَ ُقـــواَر اُساّتَ ـــاالّنَ َ ّیُ

َ
یـــاأ

.
ً
ْیُکْمَرقیبا

َ
َعل

که به نـــام او از  اى مـــردم بترســـید از پـــروردگار خـــود... و بترســـید از آن خدایـــی 
که همانا خدا مراقب اعمال  کوتاهی نکنید  یکدیگر درخواست می کنید و درباره ارحام 

شماست. )نساء: 1(

کلمه  ِاعراب االرحام ممکن اس���ت به س���ه ش���کل قرائت ش���ود: ش���کل اول، مرفوع بودن 

که مبتدا ب���رای خبر محذوف و دال ب���ر وجوب صله و  گفته اس���ت  ارح���ام چنانکه زمخش���ری 

کذلک« یعنی، »واالرحام مما یتسائل  که »و االرحام  حرمت قطع خواهد بود. به این صورت 

کلمه ارحام چنانکه حمزه از قراء سبعه، این چنین قرائت کرده  به«. شکل دوم، مجرور بودن 

اس���ت. در این صورت ارتباطی به »مانحن فیه« نخواهد داش���ت )طاهری خرم آبادی، بی تا(. ش���کل 

که این خود دو نوع ترکیب دارد:  کلمه ارحام است  که بیشتر رواج دارد قرائت منصوب  سوم 

ترکیب اول، منصوب و عطف بر موضع جار و مجرور اس���ت. این قول مختار ش���یخ طوسی در 

کبیر است. در این صورت داللتی بر »مانحن فیه« ندارد.  تفسیر تبیان و فخر رازی در تفسیر 
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کثر  ک���ه این، نظر ا ترکی���ب دوم، عط���ف بر اهلل و معنا چنین اس���ت: »واتقواهلل و اتقوا االرحام« 

کثر مفسرین، آیه به وجوب صله و  مفس���رین است. بنابراین، بر اساس قرائت مشهور و قول ا

حرمت قطع اشاره دارد.

که دال بر همین معناست، از جمله:  روایات زیادی وجود دارد 

ِذی
َّ
ُقوااهَّلَلال ِذْکُرُه"َواّتَ

َّ
َباَعْبِداهَّلِلعَعْنَقْوِلاهَّلِلَجل

َ
ُتأ

ْ
ل
َ
:َسأ

َ
اٍج،َقال یِلْبِنَدّرَ َجِ

ُه ّنَ
َ
َتَرىأ

َ
َمَهاأل

َ
اَوَعّظ هِتَ

َ
َمـــَرِبِصل

َ
اهَّلَلأ اِسِإّنَ ْرَحاُمالّنَ

َ
ِهَیأ

َ
ْرحاَم"َقال

َ ْ
وَنِبـــِهَوال

ُ
َتســـاَئل

َهاِمْنُه«.
َ
َجَعل

جمیل بن دّراج گوید: از امام صادق؟ع؟ پیرامون سخن خداوند متعال که فرمود: 
که به وســـیله )نام او( از یکدیگر سؤال می نمایید و )نیز از قطع  »بترســـید از خداوندى 
کنید«، ســـؤال نمودم؟ حضـــرت فرمود: ارحـــام مردم  رابطـــه بـــا( خویشـــاوندان پرهیز 
که خداوند  که خداوند به دلجویی و احترام آنها دستور داده، آیا توّجه ندارى  هستند، 

کنار )نام( خود قرار داده است. )مجلسی، 1384، 74/ 129( ایشان را در 

سند روایت صحیح است. به قرینه روایات، داللت آیه بر وجوب صله رحم قطعی و واضح 

است.

آیه دوم(

َوُیْفِسُدوَن
َ

ْنُیوَصل
َ
َمَراهَّلُلِبِهأ

َ
ذیَنَیْنُقُضوَنَعْهَداهَّلِلِمْنَبْعِدمیثاِقِهَوَیْقَطُعوَنماأ

َّ
ال

اِسُروَن.
ْ

ولِئَکُهُمال
ُ
ْرِضأ

َ ْ
ىِفال

که  که پیمان خدا را از پس آنکه آن را بســـتند، می شـــکنند و رشـــته اى را  کســـانی 
خدا به پیوســـتن آن فرمان داده می گســـلند و در زمین تباهی می کنند، آنها خودشـــان 

زیانکارانند. )بقره: 27(

آیه 25 سوره رعد نیز به همین مضمون است. استدالل به آیه از دو طریق ممکن است. 

اول اینک���ه صله رحم یکی از عهدهای الهی، و دوم اینک���ه از مصادیق »ما امر اهلل ان یوصل« 

که قطع ارتباط انسان با پدر و مادر و فرزندان و بستگان نزدیک  کلینی، 1367،  152/2(،  باشد )ر.ک.، 

از مصادیق روشن آن است )جوادی آملی، 1373، 559/2(.

آیه سوم(

َیتامیَو
ْ
ىبَوال ُقـــْر

ْ
َوِبِذیال

ً
واِلَدْیِنِإْحســـانا

ْ
َوِبال

ً
َواْعُبـــُدوااهَّلَلَولُتْشـــِرُکواِبِهَشـــْیئا
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ُنب.... ُ الْ اِر
ْ

ىبَوال ُقْر
ْ
ِذیال اِر

ْ
کنِیَوال سا َ الْ

خـــدا را بپرســـتید و چیـــزى شـــریک او مگیریـــد و بـــه پدر و مـــادر احســـان کنید، به 

خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و همسایه نزدیک و همسایه دور و... . )نساء: 36(

داللت این آیه بر وجوب صله واضح اس���ت؛ چون هر صله ای احس���ان و هر احس���انی هم 

که دال بر وجوب ایتاء  صله می باش���د. )طاهری خرم آبادی، بی تا( در اینجا س���ه آیه دیگر وجود دارد 

که عبارتند از: آیه 90 سوره نحل، آیه 26 سوره اسراء و آیه 38 سوره روم.  حق ذی القربی است 

این آیات به طور آشکار بر وجوب رد حق ارحام و ذی القربی اشاره دارد، اما در مورد چگونگی 

گر در داللت آیات بر وجوب صله رحم  که ا گفت  ای���ن حق داللتی ندارند. در نهایت می توان 

کمک روایات این داللت قطعی است.  اشکالی وارد شود، به 

2-2-2. روایات

روایات صله رحم چهار دسته اند: 

َو ِبّرِ
ْ
ِبال

َّ
اهَّلِلَعّزوَجل

َ
ُبواِإیل ُبوَعْبِداهلِل؟ع؟: »َتَقّرَ

َ
اول( روای���ات دال بر مطلوبیت صله رحم: َقاَل أ

ِحِم؛ با نیکوکارى و صله رحم به خداى بزرگ تقّرب جویید«. )کلینی، 1367، 27/4( هالّرَ
َ
ِصل

دوم( روایات بیان کننده آثار صله رحم:

ُثِســـِننَی
َ

ِمْنُعُمِرِهَثال ُهَفَیُکوُنَقْدَبِقَ َرِحَ
ُ

َیِصل
ُ

ُجـــل َضـــا؟ع؟:»َیُکوُنالّرَ الّرِ
َ

َقـــال

اهَّلُلماَیشاُء.
ُ

ِثنَیَسَنًةَوَیْفَعل
َ

ُرَهااهَّلُلَثال َفُیَصّیِ

فردی صله رحم انجام می دهد در حالی که ســـه ســـال از عمر او باقی مانده است و 
خدا سن او را به سی سال افزایش می دهد، خدا هرچه بخواهد انجام می دهد. )کلینی، 

)151/2 ،1367

ِمیِراْلُمْؤِمِنیَن؟ع؟ َقاَل: 
َ
که آش���کارا به وجوب صله رحم اش���اره دارد: َع���ْن أ س���وم( روایاتی 

گرچه از شما بریده باشند« )نوری طبرسی،  ْرَحاَمُکْم َو ِإْن َقَطُعوُکم؛ به ارحام خود بپیوندید 
َ
»ِصُلوا أ

ُبوَعْبِداهلِل؟ع؟: 
َ
1408، 254/15( ؛ َقاَل أ

ْعُت ا.َسِ َذىَعهْنَ
َ ْ
ال

ُ
ِحُمَکّف ِبِهالّرَ

ُ
َماُتوَصل

ُ
ْفَضل

َ
َبٍةِمْنَماٍءَوأ ْوِبَشْر

َ
َرِحََکَول

ْ
ِصل

َواِب. َ الْ ِمَوَرّدِ
َ

ال ْسِنالّسَ ْوِبُ
َ
واِبِإْخَواِنُکْمَول ْرَحاَمُکْمَوَبّرُ

َ
واأ

ُ
ِصل

ُ
َباَعْبِداهَّلل؟ع؟َیُقول

َ
أ

گرچه با جرعه آبی باشـــد و باالترین صله رحم، خودنگهداری از  صله رحم نمایید 
اذیت ارحام اســـت. شـــنیدم از امام صادق؟ع؟ که فرمود: صله رحم کنید و به برادران 
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خود نیکی کنید گرچه با نیکو سالم کردن یا نیکو پاسخ دادن سالم. )نوری طبرسی، 1408، 
)540/21

ِبّیِ ؟ص؟: »ِصْل َمْن  کرده اند: َع���ِن الّنَ که امر به خصوص صله قاطع رحم  چه���ارم( روایاتی 

گیر«. )مجلسی، 1384، 171/74( کند، پیوند  که از تو ببرد و قطع ارتباط  َقَطَعَک؛ با هر 

بنابراین، مجموع آیات و روایات آشکارا به وجوب صله رحم اشاره دارند.

2-3. حرمت قطع رحم

گرچه فرض جواز قطع، حتی با پایین ترین مرتبه وجوب صله نیز سازگار نیست، اما به دلیل 

کارکردهای این آموزه دینی، آیات و روایات فراوانی به صورت مس���تقل بر  اهمی���ت ب���اال، آثار و 

کرده اند. کید  حرمت قطع رحم تأ

2-3-1. آیات

آیه اول(

ِذیَن
َّ
ئَکال

َ
ْول

ُ
ْرَحاَمُکْم*أ

َ
أ

ْ
ُعوا ْرِضَوُتَقّطِ

َ ْ
ىِفال

ْ
نُتْفِســـُدوا

َ
أ ْیُتْ

َّ
ِإنَتَول َعَســـْیُتْ

ْ
َفَهل

ْبَصَرُهْم.
َ
ْعَمیأ

َ
ُهْمَوأ َصّمَ

َ
ُماهَّلُلَفأ َعهَنُ

َ
ل

گر )از این دســـتورها( روى گردان شـــوید، جز این انتظار می رود که در زمین فساد  ا
کســـانی هســـتند که خداوند از رحمت خویش  کنید؟! آنها  و قطع پیوند خویشـــاوندى 

کرده است! )محمد: 23-22( کور  کر و چشم هایشان را  گوش هایشان را  دورشان ساخته، 

این آیات در مقام هشدار به افراد ضعیف االیمان است که عاقبت کارشان فساد فی االرض 

و قطع رحم می باش���د. داللت آیه بر حرمت قطع رحم واضح اس���ت؛ زی���را لعنت خدا، دال بر 

کمک می کند. از جمله:  که به استدالل آن  حرمت است. ذیل این آیه روایاتی آمده است 


َ

ْمَول اِدْثُ َ حتُ
َ

ـــْمَول ُتَصاِحْبُ
َ

َســـًةَفال اْنُظْرَخْ صَیاُبَنَّ َســـنْیِ ُ ْبُنالْ ِلـــیَعىِلُّ
َ

َقـــال

َثِة
َ

ىِفَثال
َّ

َوَجل ىِفِکَتاِباهَّلِلَعّزَ
ً
ُعونـــا

ْ
َوَجْدُتُهَمل ِهَفِإّنِ َقاِطِعِلَرِحِ

ْ
یـــٍق…ال ُتَراِفْقُهـــْمىِفَطِر

ُعوا ْرِضَوُتَقّطِ
َ ْ
ْنُتْفِســـُدواىِفال

َ
أ ْیـــُتْ

َّ
ِإْنَتَول َعَســـْیُتْ

ْ
:»َفَهل

َّ
َوَجـــل اهَّلُلَعّزَ

َ
َمَواِضـــَعَقـــال

ِذیَنَیْنُقُضـــوَنَعْهَداهَّلِلِمْنَبْعِد
َّ
ـــُماهَّلُل…«)محمد: 22(؛»ال َعهَنُ

َ
ِذیَنل

َّ
ولِئـــَکال

ُ
ْرحاَمُکـــْمأ

َ
أ

ْم ُ ْعَنُةَولَ
َّ
ُمالل ُ ولِئَکلَ

ُ
ْرِضأ

َ ْ
َوُیْفِسُدوَنىِفال

َ
ْنُیوَصل

َ
َمَراهَّلُلِبِهأ

َ
ِمیثاِقِهَوَیْقَطُعوَنماأ

َمَراهَّلُلِبِه
َ
ِذیَنَیْنُقُضوَنَعْهَداهَّلِلِمْنَبْعِدِمیثاِقِهَوَیْقَطُعوَنماأ

َّ
اِر« )رعد: 25(؛»ال ُســـوُءالّدَ
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اِسُروَن« )بقره: 27(.
ْ

ولِئَکُهُمال
ُ
ْرِضأ

َ ْ
َوُیْفِسُدوَنىِفال

َ
ْنُیوَصل

َ
أ

امـــام علی بن الحســـن به من فرمود: فرزنـــدم با پنج نفر رفاقـــت و گفت وگو نکن و 
با آنان هم مســـیر نشـــو... یکی از آنان قطع کننده  رحم اســـت که من او را در سه جای 
گردان شوید،  گر )از این دستورها( روى  که خداوند فرمود: »ا قرآن معلون یافتم. آنجا 
جز این انتظار می رود که در زمین فســـاد و قطع پیوند خویشـــاوندى کنید« )محمد: 22(؛ 
»آنها که عهد الهی را پس از محکم کردن می شکنند و پیوندهایی را که خدا دستور به 
برقرارى آن داده قطع می کنند و در روى زمین فســـاد می نمایند، لعنت براى آنهاســـت 
که پیمان خدا  کسانی هستند  و بدى )و مجازات( ســـراى آخرت « )رعد: 25(؛ »فاســـقان 
را پـــس از محکم ســـاختن آن، می شـــکنند و پیوندهایی را که خدا دســـتور داده برقرار 
ســـازند، قطع نموده و در روى زمین فســـاد می کنند؛ اینها زیانکارانند« )بقره: 27(. )کلینی، 

)377 /2  ،1367

داللت آیات بر حرمت قطع رحم واضح است؛ زیرا لعنت خدا، دال بر حرمت است.

آیه دوم(
ْن ُیوَصَل َو 

َ
َمَر اهَّلُل ِبـــِه أ

َ
ِذیـــَن َیْنُقُضـــوَن َعْهَد اهَّلِل ِمـــْن َبْعِد ِمیثاِقِه َو َیْقَطُعـــوَن ما أ

َ
 اّل

اِر. 
َ

ْعَنُة َو َلُهْم ُسوُء الّد
َ
ولِئَک َلُهُم الّل

ُ
ْرِض أ

َ ْ
ُیْفِسُدوَن ِفی ال

کـــردن می شـــکنند و پیوندهایـــی را که خدا  کـــه عهد الهی را پـــس از محکم  آنهـــا 
دستور به برقرارى آن داده قطع می کنند، و در روى زمین فساد می نمایند، لعنت براى 

آنهاست و بدى )و مجازات( سراى آخرت.  )رعد: 25(

آیه سوم(

َوُیْفِسُدوَن
َ

ْنُیوَصل
َ
َمَراهَّلُلِبِهأ

َ
ِذیَنَیْنُقُضوَنَعْهَداهَّلِلِمْنَبْعِدِمیثاِقِهَوَیْقَطُعوَنماأ

َّ
ال

اِسُروَن.
ْ

ولِئَکُهُمال
ُ
ْرِضأ

َ ْ
ىِفال

که پیمان خدا را، پس از محکم ساختن آن، می شکنند؛  فاســـقان کسانی هستند 
که خدا دســـتور داده برقرار ســـازند، قطع نموده و در روى زمین فســـاد  و پیوندهایی را 

می کنند؛ اینها زیانکارانند. )بقره: 27( 

داللت این دو آیه بر حرمت قطع رحم، متوقف بر دو مقدمه است: نخست، وجود امر به 

کل »ما امر ان یوصل« را شامل شود.  صله رحم و دوم اینکه آیه اطالق داش���ته باش���د و قطع 

که آیه  وجوب صله توس���ط آیات و روایات ثابت ش���د؛ مقدمه دوم نیز حاصل شده است؛ چرا

ظهور در عموم دارد، و موارد وارد ش���ده در این روایات از باب بیان مصداق و جری و تطبیق 
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است و مانع انعقاد ظهور نیست.

2-3-2. روایات

 َتْقَط���ْع  َرِحَمَک  َو ِإْن 
َ

روای���ات فراوانی درباره حرمت قطع رحم ذکر ش���ده اس���ت از جمل���ه: »ال

کند«. )مجلسی، 1384، 106/71(.  گرچه با تو قطع  َقَطَعْتک؛ با رحم و خویشاوند خود قطع نکن ا


َ

َفَقال
َّ

َوَجل اهَّلِلَعّزَ
َ

ْبَغُضِإیل
َ
ْعَماِلأ

َ ْ
ُیال

َ
أ

َ
صَفَقال ِبِّ

الّنَ
َ

ِمْنَخْثَعَمَجاَءِإیل
ً

َرُجال

ِحم. َقِطیَعُةالّرَ
َ

َماَذاَقال َّ ثُ
َ

ْرُکِباهَّلِلَقال الّشِ

کرد: کدام اعمـــال نزد خدا مبغوض تر  مردی از خثعم نزد رســـول خدا آمد و ســـوال 
است. پیامبر فرمود: »شرک به خدای تعالی«. باز سوال کرد: در مرتبه دوم چه؟ پیامبر 

فرمود: »قطع رحم«. )کلینی، 1367، 58/5(. 

که قطع  کسی  اِدَق؟ع؟: »َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن َقاِطُع َرِحٍم؛ ملعون است، ملعون است  َقاَل الّصَ

کند«. )حرعاملی، 1991، 280/16( رحم 

که موجب  گناهانی  ِحِم و ...؛  ُل اْلَفَناَء َقِطیَعُة الّرَ ِتی  ُتَعّجِ
َ
ُنوُب  اّل

ُ
ِبی َعْبِداهلِل؟ع؟: »الّذ

َ
َعْن أ

تعجیل مرگ می گردند عبارتند از: قطع رحم نمودن و ... «. )کلینی، 1367،  448/2(

داللت این روایات بر حرمت قطع رحم از باب نهی، ابغضیت، لعن و اطالق ذنب بر قطع 

کثرت روایات ش���ک در حرمت قطع رحم را دفع می کن���د به عالوه اینکه حرمت  رحم اس���ت. 

قطع رحم از آیات متعدد اثبات می شود. )محسنی، 1386، 582/1(

2-3-3. مراتب صله رحم و مقدار مانع تحقق قطع رحم 

صل���ه رح���م حقیقت ش���رعیه نیس���ت، و موارد صل���ه رحم به حس���ب امکن���ه، ازمن���ه، افراد و 

فرهنگ ها متفاوت اس���ت. صله رحم اتصال و احس���ان به ارحام نس���بی  و سببی، مهربانی با 

گر افراد شایسته ای نباشند. عده ای نیز  کردن حال آنهاست، حتی ا آنها و سازگاری و م�راعات 

کرده اند. در مورد  آن را شریک ساختن خ�ویشان  در مال و مقام و دیگر خیرات دنیایی تعریف 

ع مقدس به س���ه دلیل تحقق صله رحم و ع���دم قطع رحم را بیان  گفت ش���ار مراتب آن باید 

که بیش از آن واجب نیس���ت: اول اینکه اطالق امر به طبیعت یک شئ، ظهور در  کرده اس���ت 

که داللت بر  صرف الوجود دارد و بیش از آن دلیل می خواهد؛ دوم اینکه بس���یاری از روایاتی 

کمترین حد صله رحم را جایز می داند: »َو َلْو ِبَشْرَبٍة ِمْن َماٍء؛  کتفا به  وجوب صله رحم دارد، ا
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که مراد ایجاد  گرچه با یک جرعه  ای آب«؛ س���وم اینکه با الغاء خصوصیت به این می رس���یم 

که مانع صدق قطع ش���ود و این از صریح عبارات روایات به دست می آید؛  هر ارتباطی اس���ت 

که »و لو« در لسان عرب دال بر حداقل در مقام تمثیل است )طاهری خرم آبادی، بی تا(. از سوی  چرا

کمترین مرتبه  کتفا به  دیگر عالمه مجلس���ی تمییز بین مراتب صله رحم را مشکل دانسته و ا

را جای���ز نمی داند )مجلس���ی، 1384، 111/74(. دیدگاه عالمه مجلس���ی مطابق احتیاط، موافق عرف 

که در تعاریف بر احسان،  و تعاریف مذکور و مورد نظر نویس���ندگان پژوهش حاضر اس���ت؛ چرا

کید ش���ده و عرف نیز  نیکی، مهربانی، ش���ریک س���اختن  در مال و مقامات و خیرات دنیوی تأ

فقط وصل به رحم را صله نمی داند.

کافر، مخالف و فاسق 2-3-4. رفع تعارض ادله تبری با ادله وجوب صله ارحام 

کافر، مخالف ناصبی، غیر ناصبی، فاسق متجاهر به فسق و یا غیر متجاهر دو  در مورد ارحام 

دسته ادله به ظاهر متعارض بیان شده است:

که برخی آیات و روایات آن بیان ش���د. در این  اول( ادله وجوب صله رحم و حرمت قطع 

کافر، مخالف، فاس���ق و غیر آن فرقی بیان نش���ده اس���ت و در نگاه اول ش���امل  ادله بین رحم 

ارحام مذکور نیز می شود.

که شامل رحم و غیر رحم نیز می شود.  کافر، مخالف و فاسق  دوم( ادله تبری از 

کرده و تبری را  گونه مودت آن���ان نهی  که از هر  کف���ار، آیات و روایاتی وج���ود دارد  در م���ورد 

الزم دانسته است مانند آیه 22 سوره مجادله، آیه 52 و 58 سوره مائده و روایت امام محمد 

که می فرماید:  باقر؟ع؟ 


ً
َوَمْنآَخیَکاِفرا

ً
َفاِجرا اِلَطّنَ خُیَ

َ
َول

ً
َکاِفرا ُیَؤاِخنَیَ

َ
ِخِرَفال

ْ
َیْوِمال

ْ
َمْنَکاَنُیْؤِمُنِباهَّلِلَوال

.
ً
َکاِفرا 

ً
َکاَنَفاِجرا

ً
َطَفاِجرا

َ
ْوَخال

َ
أ

کافری بـــرادر نمی کند و از میان فجار  کســـی که به خـــدا و روز قیامت ایمان دارد با 
کـــس که از کفار بـــرادری انتخاب کند و با فجار همنشـــینی  بـــرادری برنمی گزینـــد، هر 

کافر و فاجر خواهد بود. )حرعاملی، 1991، 507/11( نماید، 

ادله وجوب صله رحم به کفار غیر حربی به کمترین مراتب صله رحم با آنان سفارش کرده 

که مستلزم والیت، مودت و احترام آنان نباشد. مانند آیه 8 سوره ممتحنه  اس���ت به گونه ای 
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کفار غیر حربی منع نش���ده اس���ت. بنابراین، هرآنچه دال  که در آن نیکی و عدالت نس���بت به 

کمتر از آن جایز اس���ت. بنابراین، در  کفار باش���د حرام و صله به  بر مودت، تکریم و مؤاخات با 

که موجب دوستی، محبت و همدمی با آنان شود  کفار صله رحم نباید به جایی برسد  مورد 

کافر  که مرتبه پایین صله موجب تولی نخواهد شد. تمام موارد مذکور درباره  و شکی نیست 

کافر حربی به دلیل جواز یا وجوب قتل آنان، تکلیف به قطع صله  غیر حربی است، اما درباره 

است. )طاهری خرم آبادی، بی تا(

در م���ورد مخالف غیر ناصبی، ادله داللت بر وجوب صله دارند. همچنین روایات متواتر، 

دالل���ت بر حرمت قطع رحم و ل���زوم تحقق پایین ترین مرتبه صله رحم دارد )ر.ک.، حرعاملی، 1991، 

262/12(. مرات���ب باالت���ر از آن نیز به دلیل تواتر معنوی روایات صله عامه، ش���رکت در مجالس و 

عیادت مریض و تشییع جنازه آنان مستحب است.

در م���ورد صله رحم با مخالف ناصبی روایات متعارض  اس���ت. مانن���د روایت ابن فضال از 

امام رضا؟ع؟: 

ا ْیَسِمّنَ
َ
َفل

ً
اِلفا َناُمَ

َ
ْکَرَمل

َ
ْوأ

َ
أ

ً
َناَعاِئبا

َ
ْوَمَدَحل

َ
أ

ً
َناَواِصال

َ
ْوَقَطَعل

َ
أ

ً
َناَقاِطعا

َ
ل

َ
َمْنَواَصل

ْسَناِمْنُه.
َ
َول

کرده بپیوندد و یا از آنکه به ما پیوسته، ببرد  که با ما قطع ارتباط  هر کس با کسی 
گرامی دارد، با ما پیوند معنوی ندارد و ما از  گوید، یا مخالف ما را  یا عیب کننده را مدح 

او نیستیم. )حر عاملی، 1991، 266/16(

 ای���ن روایت ب���ا اطالقش بر قطع صله با هر مخالف ناصبی حتی ارحام داللت دارد. جمع 

کمترین مراتب مانند کمک  که صله رحم ناصبی به  این روایات بیان کننده این مطلب است 

مال���ی و رفع نیازهای مادی اش���کالی ن���دارد، اما مراتب باالتر از آن مانند برادری، معاش���رت و 

مجالس���ت ممنوع اس���ت. ممکن اس���ت به این جمع بندی اشکال وارد ش���ود؛ زیرا در روایت 

کمک مالی به مطلق ناصبی منع شده است:  دیگری از سدیر صیرفی از 


َ

.َقال
ً
ْعِرُفُهُمْســـِلما

َ
أ

َ
ل

ً
ْطِعُمَســـاِئال

ُ
ىِبَعْبـــِداهَّلِل؟ع؟أ

َ
ُتِل

ْ
:ُقل

َ
َقـــال ىِفِّ ْیـــَر َســـِدیٍرالّصَ

اِس واِللّنَ
ُ
َوُقول

ُ
َیُقـــول

َّ
َوَجل اهَّلَلَعّزَ ِإّنَ َحـــّقِ

ْ
َعَداَوٍةِلل

َ
َیٍةَول

َ
َتْعِرُفـــُهِبَول

َ
ْعـــِطَمـــْنل

َ
َنَعْمأ

َباِطِل.
ْ
ٍءِمَنال َشْ

َ
ْوَدَعاِإیل

َ
أ ّقِ َ ٍءِمَنالْ ُتْطِعْمَمْنَنَصَبِلَشْ

َ
.َول

ً
ُحْسنا

سدیر صیرفی می گوید که از امام صادق؟ع؟ سوال کردم: سائلی را چیزی می دهم 
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و نمی دانم مســـلمان است. حضرت فرمود: »بده کسی را که ندانی دوستدار اهل بیت 
که با مردم به نیکی ســـخن  اســـت یا دشـــمن آنان؛ زیرا خدای عزوجل فرموده اســـت 
کفر نکنید. اما دشـــمنان اهـــل بیت را چیزی ندهید و همچنین  بگویید، یعنی اعتقاد 

که به باطل دعوت می کنند. )حرعاملی، 1991، 414/9( افرادی 

کم���ک به رحم ناصب���ی داللت دارد و  که روای���ت داود رقی بر مطلوبیت  پاس���خ آن اس���ت 

نس���بت به روایت سدیر خاص اس���ت و آن را تخصیص می زند، در نتیجه صله او در حد عدم 

ص���دق قط���ع، واج���ب و انفاق بر ناصب���ی نیازمند، مس���تحب اس���ت. از نظر اصول���ی، در ادله 

که مباحث اصولی مفصل بیان شود بلکه این مرتبه از  گروه تنافی وجود ندارد  هیچ یک از دو 

کافر، فاسق و ناصبی انصراف دارد و از نظر مبنی، دلیل  صله یعنی، مرتبه مستحب صله، به 

کش���یده می شود، نمی شود و در نظر عرف، میان آنها  که به حرام  اس���تحباب شامل مواردی 

تنافی وجود ندارد.

که از مصاحبت  در مورد رحم فاسق نیز بین روایات صله رحم از سویی و روایات دیگری 

که فرمود:  کرده است )مانند روایات امام سجاد؟ع؟  با فاسق و به ویژه متجاهر به فسق نهی 

اِلِمیَن َو ُمَجاَوَرَة اْلَفاِسِقیَن؛ بر حذر باشید از مصاحبت 
َ

ُکْم َو ُصْحَبَة اْلَعاِصیَن َو َمُعوَنَة الّظ ا »ِإّیَ

کاران و همدمی فاسقان« )حرعاملی، 1991، 261/16(( در نگاه اول تعارض دیده می شود،  معصیت 

گر صله رحم با فاسق همراه با مؤاخات،  اما با تأمل در این دو دسته روایت می توان گفت که ا

برادری و صمیمت باش���د، به مقتضای روایات فراوان باب عش���ره )ر.ک.، حرعاملی، 1991، 8/ باب 15 

گر صل���ه رحم به غیر از  ج می ش���ود، اما ا و 17( جای���ز نیس���ت و از اط���الق روایات صله رحم خار

کمک مالی ممکن باشد، الزم  موارد مذکور با مراتب پایین تری از قبیل احوالپرس���ی س���اده و 

گناهی مانند نگاه به اجنبی، شرکت در مجلس  گر صله رحم س���بب  خواهد بود. همچنین ا

گر با  ک مهم تر،  مقدم می شود. ا حرام، ش���نیدن صدای حرام و غیره ش���ود، حکم دارای مال

کند و هیچ مندوحه ای وجود نداشته باشد، با رعایت احتیاط در جانب  گناه صغیره تزاحم 

کند، محل اختالف اس���ت )طاهری  کبیره ای تزاحم  گناه  گر با  صغیره، صله مقدم می ش���ود و ا

خرم آبادی، بی تا(.

کارکردهای روان شناختی صله رحم  .3
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کارآمدی فردی و خانوادگی، تأمین نیازهای اساسی است. از آنجا  یکی از زمینه های تعادل و 

که ساحت روحی و روانی انسان دارای اهمیت زیربنایی است، برآوردن نیازهای روان شناختی 

س���هم ویژه ای در رس���یدن به تعادل، آرامش روانی و تکامل دارد. خانواده، مهد تولد، تربیت 

و پرورش انس���ان و بس���تر مناسبی برای برآوردن نیازهای روان ش���ناختی است. برخی از آثار و 

کارکرده���ای صله رحم در تأمین نیازهای روان ش���ناختی در حیطه های ف���ردی، خانوادگی و 

اجتماع���ی عبارتند از: آرامش روانی، احس���اس ایمنی، ارضای نیازه���ای عاطفی، ارضای نیاز 

گروه، ابراز خود و احس���اس ارزش مندی، شکوفایی استعدادها از طریق  به محبت، تعلق به 

همانندسازی و الگوگیری، آموزش و رعایت ه�نجارهای خانوادگی و اجتماعی، تسهیل فرایند 

کارکردهای فراوان  کمرویی. به دلیل  کاهش اضطراب اجتماعی یا همان  اجتماعی ش���دن و 

کارآمدی فردی، خانوادگی و  کرده است، اما نتیجه پایانی آن،  صله رحم، اسالم آن را واجب 

اجتماعی خواهد بود.

3-1. آرامش روانی  

عوامل تنیدگی زا در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی انسان فراوانند. اسالم برای مقابله و 

افزایش سطح سازش یافتگی فرد، عالوه بر بهره جستن از روش های شناختی مانند ایمان و 

کارگیری روش های معنوی مانند توسل  توکل به خدا، اعتقاد به مقدرات الهی و همچنین به 

و دع���ا از روش های رفتاری مانند تش���ویق به داش���تن ارتباط با خویش���اوندان بهره می گیرد؛ 

کس���ی از حمایت های خانوادگی برخوردار نباش���د، خود را از نظر روانی بدون پشتوانه  گر  زیرا ا

گ���ر در  مواجهه  با   گرف���ت. درحالی که ا می بین���د و م���ورد هجوم مش���کالت فراوان ق���رار خواهد 

حوادث و مشکالت مختلف از تکیه گاه محکم  خانوادگی و خویشاوندی برخوردار باشد، خود 

را قدرت مند دانس���ته و دچار تنیدگی، اضطراب  و تنهایی نمی شود، در نتیجه از آسیب های 

مختلف در امان می ماند. ازاین رو، رحم یکی از قوى ترین عوامل براى التیام، آشتی و دوستی 

بین افراد یک قوم است و استعداد قوى ترین آثار را از این نظر دارد )ر.ک.، طباطایی، 1374، 234/4(. 

حضرت علی؟ع؟ می فرماید: 

َوِإْنَکاَنَذاَمـــاٍلَعْنَعِشـــیَرِتِهَوِدَفاِعِهْمَعْنُه
ُ

ُجـــل َیْســـَتْغِنالّرَ
َ

ُهل ـــاُسِإّنَ ـــاالّنَ َ ّیُ
َ
أ

ْیِه
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ْیِدِیْمَوأ

َ
ِبأ
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ْتِبِه.
َ
ٍةِإَذاَنَزل

َ
ِعْنَدَناِزل

خویشاوندان انسان بزرگ ترین گروهی هستند که از او حمایت می کنند و اضطراب 
و ناراحتـــی او را می زداینـــد و در هنگام مصیبت ها نســـبت به او پـــر عاطفه ترین مردم 

می باشند. )نهج البالغه، 1379(

ک1   پژوهش های بسیاری مانند پژوه�ش غباری بناب و پیشاهنگ )1378(، دی باو و تایسا

)1989(، وارن���ی2 و هم���کاران )1989(، تائ���ه3 و هم���کاران )2000( و م���ک داول4 )1997( آث���ار ارتباط���ات 

خویشاوندی و صله رحم با سالمت روانی را سنجیده اند و از سوی دیگر تحقیقاتی نیز رابطه 

ک.، هوشیاری،  کرده اند )ر.  گزارش  کارآمدی و تحکیم بنیان خانواده را  مثبت بین سالمت روان با 

ک���ه صله رحم یکی از  و صفورای���ی، 1394(. بنابرای���ن، تعام���ل و روابط خانوادگی و اجتماعی س���الم 

مفاهی���م آن اس���ت، نقش عمده ای  در  س���المت و بهزیس���تی روان ش���ناختی ف���رد و در نهایت 

کارآمدی و تحکیم خانواده دارد )قاسمی پور، غباری بناب، و فقیهی، 1386(.

3-2. احساس ایمنی

احساس ناایمنی، از موضوعات مهم روابط بین فردی است که سالمت روان فرد را به مخاطره 

می اندازد. از نظر مزلو ع�ناصر احس���اس ناایمنی عبارتند از: احساس طرد شدن، مورد عشق و 

عالقۀ دیگران نبودن، رفتارهای س���رد  و بدون محبت دیگران با فرد، اطمینان  به  مورد ت�نفر و 

که عناصر  خ�صومت  دیگران  بودن، احس���اس تنهایی و احساس خطر دائمی. او معتقد است 

فوق، نش���انه های اولیه احس���اس ناایمنی  است. )ش���املو، 1392( اس���الم می خواهد با صله رحم، 

کند تا افراد در برابر  فشارهای زندگی، یکدیگر را ی�اری نمایند؛  پیوندی محکم  بین افراد فراهم 

زی���را همدل���ی و همکاری بین ف���ردی، مقاومت افراد در مقابل مش���کالت ارتفا بخش���یده و به  

ت�قویت »من« می انجامد و با داشتن »من قوی« مشکالت زندگی کمتر نمود پیدا کرده و فشار 

که بهداشت روانی در پی آن است. کاهش م�ی یابد؛ ای�ن ه�مان چیزی است  روانی 

گر صله رحم ترک ش���ود، زمینه احس���اس طرد   ش���دگی، تنهایی و احس���اس خطر دائمی  ا

فراهم می ش���ود. این  مس���ئله  به  س���بب فقدان روابط عاطفی و صمیمانه خواه���د ب�ود و فرد 

1 . Dubow Tisak
2. Varni
3. Tea
4. Mc, Dowell 
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احساس می کند مورد محبت و عالقه دی�گران  ن�یست و اقوام ب�رای وی ارزش قائل نیستند و 

کم  ش���دن و ی�ا قطع  ارتباط  رحمی، فرد دچار احس���اس تنهایی شده و در مواقع نیاز، خ�ود  با 

که این موضوع سبب به خطر افتادن بهداشت و سالمت روانی و  را در معرض خطر  می بیند 

کارآمدی وی خواهد شد. )احمدی، و بشیری، 1379(

3-3. ارضای نیازهای عاطفی 

نی���از به پیون���د و ارتباط با نزدیکان و ارحام  از ب�دو خلقت در انس���ان وج���ود دارد و ارضای آن 

کمک فراوان���ی می کند. این پیون���د در ابتدا به  ب���ه تأمی���ن و ارضای نیازهای عاطفی انس���ان 

شکل وحدت  وجودی است؛ یعنی همه نیازهای م�ادی و روان�ی جنین و مادر بر اساس یک 

گر  مکانیزم واحد با هم آنها تأمین می شود. پس از تولد ارت�باط ب�ا مادر همچنان وجود دارد و ا

کودک وارد می ش���ود و  کم  یا  قطع ش���ود، ضررهای جبران ناپذیری به  به هر دلیلی این رابطه 

سالمت جسمی و روانی او را به مخاطره می اندازد. همچنانکه کودک بزرگ می شود وابستگی 

کمتر م�ی ش���ود، ولی ن�یاز عاطفی او  به  مادر  همواره وجود دارد و بخش���ی  از  این  نیاز  او به مادر 

که فرد زندگی  عاطفی از طریق سایر اعضای خانواده و نزدیکان تأمین می گردد. حتی زمانی 

کامل ج�دا نیست و به برقراری  مس���تقلی را شروع می کند از خویش���اوندان و خانواده  به طور 

ارتباط با آنها و به ویژه حمایت های عاطفی آنها نیازمند خواهد بود. در واقع همه  این نیازها 

کش���اننده های اصلی در  وجود انس���ان اس���ت  که یکی از  را  می توان جلوه های نیاز ب�ه ایمنی 

تلقی نمود که در ص�ورت ع�دم ت�أمین، سالمت روانی فرد آسیب خواهد دید. بنابراین، انسان  

که می تواند به خوبی همه فراز و  با برخورداری از چنین ویژگی های شناختی و عاطفی است 

کنش های  نشیب های  زندگی  را پشت سر بگذارد و در برابر فشارهای اجتناب ناپذیر زندگی وا

م�ثبت  و س�ازنده  داشته باشد. )احمدی، و بشیری، 1379(

3-4. ارضای نیاز  به محبت

انس���ان در تمام مراحل زندگی نیازمند محبت اس���ت. این نیاز در بدو تولد با رابطه عاطفی و 

کشیدن او تأمین  می شود. ارتباط  صحیح و برخاسته از  محبت آمیز مادر با نوزاد و ب�ه آغ�وش 

گر به ه�ر دلیلی این نیاز عاطفی،  ع�شق  و ع�القه  پدر نیز در ای�ن زم�ینه اه�میت فراوانی دارد و ا

به  ویژه در این دوره، برآورده نشود، ضررهای جبران ناپذیری به کودک وارد  می شود  و سالمت 
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جسمی و روانی  او  را ب�ه م�خاطره می اندازد. )صفورایی، 1388(

ک�ه با  ای���ن نیاز در دوره نوجوان���ی و جوانی از ط�ریق اع�ضای خ�ان���واده و دیگر افراد ج�امعه 

آنان ارتباط دارد، تأمین می گردد. برقراری ارتباط با خویشاوندان و رفت و آمد با آنان، بهترین 

بستر برای برقراری تعامالت عاطفی، اظهار  عالقه و محبت به  یکدیگر است و نقش بسزایی در 

تأمین این  ن�یازها  دارد. در پرتو صله رحم و در فضای همدلی و هم احساسی، محبت و عالقه 

اعضای خانواده و خویش���اوندان ب���ه یکدیگر تجلی می یابد. بنابرای���ن،  صله رحم جزء حقوق  

کند.  واجب اعضای خانواده است و هر یک وظیفه دارند نسبت به دیگری این حق   را  رعایت  

کرده است )ر.ک.، نساء: 1(. ازاین رو، خداوند متعال در آیات متعدد صله رحم را واجب 

گروه  3-5. ارضای نیاز تعلق به 

گرفتن  انسان موجودی اجتماعی است و بدون ارتباط، همیاری و همکاری با دیگران و بهره 

کمک ه���ای م���ادی و معن���وی آن���ان نمی تواند به زندگ���ی خویش نظم بخش���د و به اهداف  از 

که م���ورد حمایت ملموس و  خود برس���د. نتایج تحقیقات میدانی نش���ان می دهد بیمارانی 

که از این حمایت محروم بوده اند،  عاطفی دوستان و خانواده قرار می گیرند، بهتر از بیمارانی 

سازگاری حاصل می کنند. )ورتمن، 1984؛ دانکل، شتر، ورتمن، 1992، به نقل از دیماتئو، 1382(.

گروه  گروه  تنها  برای تأمین اح�تیاجات مادی نیس���ت، بلکه فرد از راه  حضور در  ارتباط با 

به خصوصیات اخالقی، اس���تعدادها و توانمندی های خویش پی می برد. پذیرفته ش����دن از  

گ�روه، موقعیت  اجتماعی فرد را در نظر خود او و دیگران مش���خص  و  معین می س���ازد.  ط�رف  

گروه م�نس���جم اج�تماعی ه�س���تند و هر فردی در س���ایه تعلق  به  خویش���اوندان در حکم  یک  

آن، ب���ه تأمی���ن این نیاز روانی می پ���ردازد. حفظ  پیوندهای  خانوادگی  و ارتب���اط با آن�ان  مانع 

که یکی از   گروه  خاص  می ش���ود. احس���اس تنهایی  بروز احس���اس طرد ش���دن و عدم تعلق به 

نش���انگان  اصل���ی  افراد ناایمن اس���ت، با رعایت این آم���وزه دینی، به احس���اس تعلق و ایمنی 

کارآمدی و میزان س���ازگاری آنان  اع�ض���ای خ�ان���واده  تبدیل  خواهد ش���د و ب���ر س���المت روان، 

خواهد افزود. )صفورایی، 1388(

گروه اجتماعی منس���جم هس���تند و هر فرد در س���ایه تعلق به  خویش���اوندان در حکم یک 

گروه مانع بروز احس���اس  گروه نیازه���ای روانی خویش را برآورده می س���ازد؛ زیرا تعلق به  ای���ن 
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طرد شدگی و از خود بیگانگی، تنهایی و احساس حقارت می شود. بنابراین، با رعایت آموزه 

گروه را تأمین نمود. اسالمی صله رحم می توان نیازهای روانی از جمله نیاز تعلق به 

3-6. ارضای  نیاز  ابراز خود

یکی از نیازهای روانی انسان ابراز وجود و ارائه افکار و عقاید خویش به دیگران است. انسان 

همیش���ه متناس���ب با مرحله رش���د خویش تالش می کند توانمندی ها و عقاید خویش را بروز 

دهد. موضوعاتی نظیر تربیت  فرزندان، چگونگی اداره زندگی، رمز و راز موفقیت  و پیش���رفت 

و مهارت های مختلف  در رفع مش���کالت ش���خصی و نظایر آن، مورد توجه  و عالقه همه افراد 

کرده ان���د و می خواهند  آن  را به  کش���ف  کدام راه  ی�ا  وس���یله  تازه و جدیدی  که برای ه�ر  اس���ت 

دیگران ارائه  نمایند. یکی از این فرصت ها جمع های خانوادگی و خویشاوندی است. جدای 

از انتق���ال تج���ارب و تعامل ه���ای اجتماعی، همین بی���ان و ابراز خود، نقش زی���ادی در ایجاد 

آرامش روانی فرد خواهد داشت. )احمدی، 1380(

3-7. ارضای نیاز احساس ارزشمندی

که خود  احساس ارزشمندی )عزت نفس( یکی از  نیازهای مهم روانی است. همه نیاز دارند 

را ارزشمند بیابند. این نیاز می تواند در تعامل خانوادگی و اجتماعی همراه با بازخورد مثبت 

ارضا ش���ود. وقتی این ن�یاز  ارضا ش���ود، شخص احس���اس اعتماد به نفس، توانایی، قابلیت و 

کفای���ت می کند و خود را مفی���د می یابد. در صورت ورود خلل بر این نیاز، احس���اس  حقارت، 

ضعف  و ناامیدی و یا احس���اس خودبزرگ بینی در فرد ایجاد می ش���ود. )دیماتئو، 1382(. از جمله 

که  می تواند ن�قش زیادی در ارضای  این نیاز داشته باشد، صله ارحام است. عواملی 

3-8. شکوفایی از طریق همانندسازی

کودک، »همانندسازی«  یکی از مفاهیم مهم در بهداش���ت روانی و اس���اس اجتماعی ش���دن 

است. پرورش در دامان مادر، حضور در جمع خانواده و سپس تعامل مثبت با خویشاوندان 

کودک فراهم می آورد. بودن در جمع خانواده و اقوام،  ش���رایط همانند س���ازی س���الم را برای 

گسترش  می دهد و ضوابط اج�تماعی باعث ایجاد نظم و رعایت  روابط عاطفی و اجتماعی را 

گرفتن  کودک می ش���ود. بنابراین، ارتب���اط با اقوام می تواند از ط�ریق الگ�و  قرار  قوانین از طرف 



147

نع
موا

ا و 
ت  ه

رص
؛ ف

ال
شتغ

ن ا
انی

قو
در 

ی 
حور

ه م
واد

خان

کودکان  کنند و ارزش ها، نگرش ها و معیارهای رفتاری  کمک  کودکان  به روند رشد اجتماعی 

را ش����کل ده�ند و سبب شکل گیری صحیح ش���خصیت آنها شود. بنابراین، صله رحم یکی از 

کودک  و  که باعث اجتماعی  ش���دن   ب�رنامه های  عملی اس���الم در بعد روابط اجتماعی اس���ت 

کس���ب م�هارت های ارت�باطی، رعایت  آداب  و رس����وم  و ح�ق���وق دیگران و در نهایت  ن�وجوان، 

رشد و شکوفایی بعد اجتماعی آنها خواهد شد. )احمدی، و بشیری، 1379(

3-9. آموزش و رعایت هنجارها  

گ�روه ق���رار می گیرد  و  که  فرد وق�ت���ی  در  پژوهش گ���ران روان شناس���ی اجتماعی ب���ر این باورن���د  

احساس  تعلق می کند، تحت  تأثیر اصل تسهیل اجتماعی به رفتارهای مورد قبول گروه اقدام 

گروهی  و روابط خویش���اوندی برای پای بندی  می نمای���د. از این عامل می توان در ارتباطات 

گس���ترش  گ�س���ترش آن ب�هره  جس���ت. با  اف���راد ب���ه هنجاره���ای  مثبت  و ارزش های اخالقی  و 

گروهی افزایش می یابد و افراد برای  گروه و هم نوای���ی  فرهنگ صله رحم، اح�س���اس  ت�علق  به  

کسی از مصالح  گر  رعایت  هنجارهای پذیرفته شده خ�انواده ت�الش م�ی کنند. از س�وی دیگر، ا

گروهی طرد می شود، از این طریق، صله  جمع پیروی نکند از شبکه حقوق و وظایف  متقابل 

رحم خودبه خود جلوی ب�سیاری از ن�اهنجاری ها و بزهکاری ها را می گیرد.

3-10. تسهیل کننده فرایند جامعه پذیری و درمان اضطراب اجتماعی

کید روان شناسان رشد اجتماعی می باشد، فرایند جامعه پذیری1  یکی از مفاهیمی که مورد تأ

فرد اس���ت. )آلپورت، 1920، به نقل از احمدی، 1380( منظور از رش���د اجتماعی، دس���تیابی فرد به اصول 

که شخص بتواند با افراد جامعه اش هماهنگ و سازگار باشد. در  گونه ای  اجتماعی است؛ به 

کمرویی نوعی معلولیت اجتماعی اس���ت. اولین محیط  مقابل، اضطراب اجتماعی یا همان 

کمرویی تأثیر  که از طریق تس���هیل اجتماعی بر رش���د اجتماعی و درمان  فرهنگی و اجتماعی 

کنش های اعضای آن اس���ت. هرچه روابط  کن���ش و وا کانون خان���واده، رفتارها و  می گ���ذارد، 

گرفت. خانوادگی و خویشاوندی بیشتر شود، این فرایند شکل بهتری خواهد 

توجه ویژه والدین به مبانی تربیت اجتماعی  و تقویت مهارت های ارت�باطی از اس�اسی ترین 

مسائل پیشگیری  و درمان  ک�م رویی  است. یکی از مؤثرترین راه های اجتماعی شدن و تقویت 
1. Socializayion
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مهارت های  ارتباطی، ارتباط  و پیوند با خویش���اوندان یا همان صله رحم اس���ت؛ زیرا با صله 

کرد و  کودک را با محیط ب�یرون از خ�انه آش�نا  رحم ب�ه دلیل بار عاطفی زیاد آن، بهتر می توان 

گرفتن  در چنین موقعیت هایی او را آماده نمود تا با موقعیت های جدید و افراد غریبه  با قرار 

ک�متر دچار اضطراب و ترس  شود. )احمدی، و بشیری، 1379( ک�ند  و  راحت ارتباط برقرار 

گرامی اسالم؟ص؟ درباره معنای آیه »واتقواهلل الذی تسائلون به واالرحام« )نساء: 1(،  رس���ول 

کنید؛ زیرا صله رحم هم زندگی  که صل���ه رحم  می فرمای���د: »خدای متعال امر می کند به این 

دنیای ش���ما را طوالنی تر می کند و هم در آخرت برایتان بهتر است« )س���یوطی، 1404، 117/2( عالمه 

طباطبایی درباره این حدیث بیان می کند: 
که  ممکن اســـت مراد از جمله »زندگی دنیای شـــما را طوالنی تر می کند« این باشد 
صلـــه رحم و حفظ پیوندهـــای خانوادگی، زندگـــی را از نظر آثار طوالنـــی می کند؛ چون 
باعـــث وحدت جاری بین اقارب می شـــود و وقتی روابط خویشـــاوندی محکم تر شـــد 
انســـان برای از بین بردن عوامل ناســـازگار زندگی بهتر مقاومت می کند و بهتر از بالها و 

مصائب و دشمنان جلوگیری به عمل می آورد. )طباطبایی، 1374، 4/ 234(

بنابراین، صله رحم به عنوان بستر ارضای نیازهای روان شناختی، با ایجاد آرامش روانی، 

کیفیت زندگی فردی و خانوادگی تأثیر می گذارد. کاهش اضطراب و ایجاد  پیوند با خدا، بر 

4. بحث و نتیجه گیری

کارکردهای فردی، خانوادگی  از نظر اسالم، صله رحم یک تکلیف شرعی است و به دلیل آثار و 

کافر غیر حربی و فاس���ق جایز نیس���ت، بلکه  که دارد، ترک آن حتی در مورد ارحام  و اجتماعی 

حداقل مراتب آن یعنی، صله مالی مستحب است. در مورد ارحام ناصبی نیز حداقل مراتب 

کلی صله  رحم از  صله رحم مطلوبیت ش���رعی دارد. بر اس���اس تحلیل روان شناختی، به طور 

ح�یث ف�ردی؛ موجب تأمین نیازهای اساسی عاطفی و روانی می شود. فرد با حضور در جمع 

خویش���اوندان و ب���ا رعایت هنجارها، تأیی���د اجتماعی دریافت می کند، ب���ا همدلی و همیاری 

گواری ه���ا و اضطراب های اجتماعی غالب  کرده و بر نا گروه را تثبت  دیگ���ران جایگاه خ���ود در 

کیفیت زندگی، ش���کوفایی اس���تعدادها، سالمت و آرامش  که این امر س���بب بهبود  می ش���ود 

روانی خواهد شد. 
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صله رحم از ح�یث خانوادگی باعث سالمت و آرامش روانی اعضای خانواده شده و زمینه-

که روابط اعض���ای یک جامعه از  کارآم���دی و تحکیم بنیان خانواده می ش���ود. هنگامی  س���از 

ریشه های خ�ویشاوندی نشأت بگیرد، توجه جامعه به سوی اهداف مشترک بیشتر خ�واهد 

گس���یختگی در حرکت به س���وی  اهداف و آرمان ها وجود نخواهد داش���ت. در نتیجه،  ش����د و 

کرد. جامعه با همدلی و تعاون به سوی پیشرفت و تکامل حرکت خواهد 

که عالوه ب���ر پایبندی تم���ام افراد  در راس���تای نتای���ج ای���ن پژوهش، پیش���نهاد می ش���ود 

کارکردهای روان ش���ناختی آن به عنوان یکی از  جامع���ه به صله رحم، آموزش احکام فقهی و 

راهکاره���ای تکامل و تعالی ف���ردی، خانوادگی و اجتماعی و درمان نابهنجاری های رفتاری و 

کار متصدیان تعلیم و تربیت، مشاوران، روان شناسان، خانواده درمان گران  روانی، در دستور 

گیرد. و دیگران قرار 
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