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  ∗نقش صلۀ رحم در تحکیم خانواده

  1اسماعیل خارستانی *

  2فاطمه سیفی *              

  
  چکیده

تـرین نهادهاسـت کـه شـناخت     تـرین و بـا ارزش   نهاد خانواده یکـی از مقـدس  
ــیب ــأ    آس ــه ت ــانواده و جامع ــازي خ ــاي آن در بهس ــرا ه ــزایی دارد؛ زی   ثیر بس

هاي نابهنجـار در شخصـیت افـراد، و     هاي گوناگون اجتماعی خانواده رويکج
اسـالم تـحـکـیـم پـیـونــدهاى خویشـاوندى و   گذارند. در نتیجه جامعه اثر می

 استحکام روابط خانوادگى را به شدت مورد تأکید و تـوجـه قـرار داده اسـت.
قی در اسالم بـراي تحکـیم روابـط خـانوادگی و     کارهاي مؤثر اخالیکی از راه

استحکام اجتماعی، برقراري ارتباط دوستانه با خویشاوندان است که اصطالحاً 
گویند و در قرآن کریم به آن سفارش بسیار شده است و  می» صلۀ رحم«به آن 
  اند.نیز بر این موضوع تأکید بسیار کرده :تیباهل

از  يخـانواده و دور  میحـم در تحکـ  ر ۀنقـش صـل  هدف ایـن تحقیـق بررسـی    
اسـت. روش   :تیـ باهـل  يهـا شـه یو اند رهیس يبر مبنا یاجتماع يهابیآس

  تحقیق، تلفیقی از دو روش تحلیلی و توصیفی است.
  هــاي ناشــی از در ایــن تحقیــق اهمیــت و ضــرورت صــلۀ رحــم، آســیب      

                                                        
  .12/12/1392ـ تاریخ پذیرش:  12/8/1392تاریخ دریافت:  ∗
  (نویسندة مسؤول) یم و تربیت اسالمی)دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت (گرایش تعل .1
 kharestani57@yahoo.com. کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی                                                              2
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ــاطی در خــانواده، مؤلفــه ناهنجــاري ــط  هــاي ارتب ــؤثر در تحکــیم رواب هــاي م
وادگی و ارتباطات خویشاوندي، مصادیق صـلۀ رحـم و آثـار و پیامـدهاي     خان

مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار      :تیـ باهـل هـاي  صلۀ رحم در سیره و اندیشه
  گرفته است. 

  ، صلۀ رحم، خانواده، تحکیم، آسیب اجتماعی.:تیباهل: واژگان کلیدي

  مقدمه
ــاع يموجــود انســان ــدون هم یاجتم ــاســت و ب ــرهبو  گــرانید ياری ــگه   از يری
کنـد، موانـع و    میخـود را تنظـ   یتواند زنـدگ یآنان نم يو معنو يمادي هاکمک

 شاوندان،یخود بردارد و به اهداف خود برسد. خو شرفتیپ راه مشکالت را از سر
تواننـد  یهم م ش،یخو يهاتیهستنند و با حما يفرد هری اجتماع انیحام نیبهتر
را فراهم سازند و هـم در کمـک بـه     خانواده ياعضا رشد و تحول و کمال ۀنیزم

 ینیآفرنقش زندگی اجتماعی يدهادایرو و گوناگون طیبرخورد با شرا يفرد برا
  ).2453 ثی، حد2ج ،1363 آمدي،(کنند 

رحـم و حفـظ    ۀکه قانون صل ینید لیاص يها خانواده ةشد تیافراد ترباغلب، 
شـدند،   یتمـاع رسـم  وارد اج یاند، وقتـ  اعضا را ادارك کرده و عمل نموده وندیپ

گـام بـه جامعـه     ثـار، یو ا ونـد یبـا روح پ  رایـ ز زننـد،  ینمـ  نیدست به افساد در زمـ 
چـون اصـل   اغلـب   ند،برخاسـت  ینید ریغ يها که از خانواده یکسان یاند، ول نهاده

و تعـاون   ثـار یرحم و ا ۀنکردن قانون صل تیرا در اثر رعا ءاعضا نیب يفطر وندیپ
تــوحش و  يهـا  دهیــپد ،یرسـم  ۀورودشــان بـه جامعــ انــد، بـا   رامـوش کـرده  و... ف
  .ظهور خواهد کرد زین ییتندخو

حفظ و استحکام آن، در واقع سخن  ةشیو سخن از خانواده، ارزش و تقدس و
چون انسان، خود و جامعۀ خـود  هم از آرامش روحی، تعالی و کمال انسان است،

 ابد.یمی شناسد وزندگی خانوادگی می ۀرا در خانواده و از دریچ

تحـوالت   جوامـع بشـري اسـت کـه بـا وجـود       ۀهاي اولیـ خانواده یکی از نظام
 ۀاساسی، در اهداف و کارکردهاي خـود ثابـت مانـده اسـت و هنـوز هـم در همـ       
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ترین نظام براي تأمین نیازهاي مـادي،  اهمیت اساسی دارد. خانواده مناسب جوامع
امنیـت و آرامـش روانـی    بشر بوده و بهترین بسـتر را بـراي تـأمین     روانی و يمعنو
و اجتماعی کردن فرزندان و برآورده ساختن نیازهاي  جدید ، پرورش نسلءاعضا

 .است عاطفی افراد فراهم نموده

تحکیم خـانواده، ریشـه در اهمیـت نهـاد خـانواده       اهمیت پرداختن به موضوع
هـاي  دارد، نهاد مقدس خانواده، رکن بنیـادین اجتمـاع بشـري و محمـل فرهنـگ     

ها، مرهون هدایت و ضـاللت  است تا آن جا که سعادت و شقاوت امت گوناگون
سـالمت و پایـداري    اي سـالم و پویـا،   باشد. اولین شرط داشتن جامعـه خانواده می

هـاي سـالم و   خانواده ۀدستاوردهاي علمی و هنري بشر در سای ۀخانواده است. هم
هنـر نیـز در صـورت    کارایی و ارزش علـم و   امن پدید آمده است. عالوه بر این، 

شـود،  نه تنها هویت انسـانی بشـر نـابود مـی     برپایی خانواده است و بدون خانواده، 
ثمـر و نافرجـام خواهـد    هاي فردي و اجتماعی نیز در حقیقت بـی تالش ۀبلکه هم 

  ).20 ،1363(فرجاد،  ماند
اند که به دالیل گوناگون هنجارها، مقـررات   تاریخ افرادي بوده در تمام طول

عمـل   انـد.  نادیده گرفته و دسـت بـه اعمـال مجرمانـه زده    ا مقدسات اجتماعی رو 
سـازد و جامعـه را دچـار اخـتالل و نابسـامانی       می نظم اجتماعی را مختل ۀمجرمان
هرگونـه رفتـار فـردي و گروهـی کـه از       ،یهاي اجتمـاع بنابراین آسیب نماید. می

اد جامعه آسـیب برسـاند   باشد و به حقوق افره انحراف داشت ،هنجارهاي اجتماعی
هستند، بنـابراین بـر   ی اموري نسب ،هاي اجتماعی و جرایمآسیب شود. را شامل می

وضـع   ها، جوامع و مکاتب مختلف تعاریف گوناگونی براي آنهـا حسب فرهنگ
  ).60، 1376(مقدس جعفري،  شده است
 دیـ متزلـزل را پد  ۀو متزلـزل، جامعـ   ختهیلجـام گسـ   يهـا خانواده د،یترد بدون

طالق  زانیم .شودمین افتیسالم  ةاز خانواد یکه در آن نشان يا. جامعهآورند یم
تـر صـورت   شده کـم  يزیرمطلوب و برنامه يهاو ازدواج رود یروز به روز باال م

در خانواده  دیرا با یتماعاج يهايرواز کج ياریبس ۀشیر ،ی. به طور کلردیگ یم
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 ).44، 1384 ،یشعاع کاظم( جستجو کرد
کوچـک را درسـت    ۀاسـت کـه جامعـ    یرحم، اصل مهمـ  ۀصلهمین دلیل  به
رحم، اصـل   ۀ. صلدینما یجوامع بزرگ را فراهم م ییشکوفا ۀنیکرده و زم تیترب

  .است یو محارم و وابستگان خانوادگ شاوندانیحاکم بر خو

  بیان مسأله
ایی بیرون دارد تا از تنه انیگردانسان براي زندگی اجتماعی خود نیاز به ارتباط با 

آید و شـادابی روحـی خـود را در ادامـۀ زنـدگی حفـظ کنـد. خداونـد سـبحان،          
روابطی که نقش حیاتی در محبت و صفاي زندگی اجتماعی بشر دارد، را تحـت  

، تـا زنـدگی اجتمــاعی و   اسـت  دسـتورات واجـب و مسـتحب خـویش قــرار داده    
  ).201، 1387خانوادگی، گرماي بیشتري پیدا کند (زاهري، 

که اسالم نسبت به نگهداري و حفـظ پیونـد خویشـاوندي ایـن همـه       ینعلت ا
این است که همیشه بـراي اصـالح، تقویـت، پیشـرفت، تکامـل و        پافشاري کرده،

عظمت بخشیدن به یک اجتماع بزرگ، چه از نظر اقتصادي یا نظامی و چه از نظر 
پیشرفت  هاي معنوي و اخالقی، باید از واحدهاي کوچک آن شروع کرد، با جنبه

خود به خـود، اصـالح خواهـد     ،و تقویت تمام واحدهاي کوچک، اجتماع عظیم
  شد.

تعلق به گـروه   احساس و یلیفام يهارحم و معاشرت ۀبا گسترش فرهنگ صل
 يرهـا هنجا تیـ رعا يو افـراد بـرا   ابـد ییمـ  شیافـزا  یگروهـ  یینـوا خانواده، هم

رسوم  و از آداب ریغلب غا جا که فرد . از آنکنندیخانواده تالش م ةشد رفتهیپذ
از  و شناسدینم تیرا به رسم يگرید يهاکه وابسته به آن است، ارزش ،یگروه
 فیحقـوق و وظـا   ۀنکنـد از شـبک   يرویـ از مصالح جمع پ یاگر کس گر،ید يسو

  هــا وياز ناهنجـار  ياریشـود، خـود بـه خـود جلـو بسـ      یطـرد مـ   یگروهـ  متقابـل 
 .ردیگیم را هايکاربزه

مثبـت و   يهـا ارزش ۀهم در ارائ ،یخانوادگ يهارحم و ارتباط ۀصل ن،یبنابرا
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دارد و هـم نسـبت بـه     يافـراد بـه آن نقـش مـؤثر     يبنـد يرها و پـا هنجا گسترش
ان صـلۀ  « ،خواهد داشت ینقش بازدارندگ یاجتماع يهايکاربزه و هايناهنجار

 ،78، ج ق1403(مجلسـی،  » من الـذنوب  عصمانیالحساب و  هونانیالرحم و البرّ ل
خـانواده را   ياعضا ،ینامرئ یاجتماع و مانند کنترل کنندة )؛159 ثی، حد23باب 
در طـول عمـر از    نـد یفرا نیا که است یهی. بددهدیخود قرار م یتیچتر حما ریز

 ۀجیرگذار باشد. در نتیتأث تواند به طور فعالیم یتا دوران کهنسال یکودک يابتدا
نسل  یکاز  یاجتماع حیصح يرهنگ و هنجارهاو انتقال ف هاياز ناهنجار يدور

افـراد از   و حفـظ جامعـه   يهـا از راه یکـی  ن،یشـود. بنـابرا  یآسان م گریبه نسل د
 رحم است. ۀخانواده، گسترش صل يمداکار نیها و انحرافات و تضملغزش

انـد و  هاي اسالمی به این اصل مهم و اساسی سفارشـات بسـیاري کـرده   آموزه
اند کـه جهـت تحکـیم خـانواده و دوري از     راي ما نمایان ساختهدرگفتار و رفتار ب

هاي اجتماعی در محیط خانواده و در ارتباطات خویشاوندي چگونه عمـل  آسیب
گیري از ایـن رهنمودهاسـت کـه از خطـر افتـادن در مسـیر آسـیب        نماییم. با بهره

ه و مصون خواهیم ماند. بنابراین مسألۀ اصلی این پـژوهش بررسـی و تحلیـل سـیر    
در خصوص نقش صلۀ رحم در تحکیم خانواده و دوري  :تیباهلهاي اندیشه

هاي اجتماعی است که در این خصوص اهمیت و ضرورت صـلۀ رحـم   از آسیب
ــه  ــده و مؤلف ــات   بررســی ش ــانوادگی و ارتباط ــط خ ــؤثر در تحکــیم رواب ــاي م ه

  خویشاوندي مـورد تحلیـل قـرار گرفتـه و بـه مصـادیق و آثـار صـلۀ رحـم اشـاره          
 شود.می

  پیشینۀ تحقیق
هاي مرتبط با موضوع تحقیـق بـه اختصـار اشـاره     در این جا به تعدادي از پژوهش

  شود.می
صـلۀ رحـم در آیـات و روایـات و     «) در تحقیـق خـود بـا عنـوان     1391بیدي (

اي اهمیـت دارد  نشان داد که صلۀ رحم به اندازه» پیامدهاي فردي و اجتماعی آن
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، موجـب  آن ندین برابر و عاقبت به خیر شدن و قطعموجب ثواب چ آن که انجام
 ).1391لعنت، و سوء عاقبت و ممنوعیت از نجات است (بیدي، 

هاي تحقـق صـلۀ رحـم متعـدد     ) در تحقیق خود نشان داد که راه1391زیدي (
آن، زیارت و بازدید، قـرض بـه خویشـاوندان، صـدقه، عیـادت،       ۀاست و از جمل

عبادت، هدیۀ ازدواج با خویشـاوندان، سـالم کـردن،    اطعام میهمانی، دعا و انجام 
باشـد. در ایـن   نامه نگاري و ارتباطات جدید، اهتمام ورزیـدن بـه امـور آنهـا مـی     

تحقیق فوائد صلۀ رحم را بسیار زیـاد بیـان نمـوده کـه آرامـش روانـی و سـالمت        
هـا، زیـادي رزق از جملـۀ آنهاسـت. همچنـین       ابتالاز جسمی، ازدیاد عمر، رهایی 

اثـر شـدن   بـی  بـه فقـر و   ع رحم هم نتایج ناگواري از قبیل کاهش عمـر، ابـتالء  قط
  ).1391اعمال نیک به همراه دارد (زیدي، 

رحـم آثـار مختلفـی در بعـد      ۀصل) در تحقیق خود نشان داد که 1390زمانی (
کنـد داراي   رحـم مـی   ۀفردي، اجتماعی، دنیوي و اخـروي دارد. فـردي کـه صـل    

عمـر بیشـتر اسـت و همچنـین از برکـات اخـروي و        سالمت جسم و روح و طول
بیشتر به این  ،رحم پی ببرند ۀشود و اگر مردم به آثار صلمند میهدنیوي دیگر بهر

هــا، از ارتباطــات اي کــه انســان در دوره ؛ بــه ویــژهآورنــدواجــب الهــی روي مــی
ا هـ  همچنین اگر انسان اند. خویشاوندي و روابط سالم عاطفی با یکدیگر دور شده

شـود،  حسنه و تعامالت صحیح را بدانند. بیشتر مشکالت بشر حل مـی  ۀرابط ةشیو
هـاي   شـود و اسـترس   یابد، احتیاجات یکـدیگر بیشـتر حـل مـی    ها کاهش مینزاع

رحـم در جوامـع، منجـر بـه کـاهش       ۀیابـد. تـأثیر صـل   اجتماعی بسیار کاهش مـی 
یاري از مشـکالت  تضادهاي اجتماعی و روابط صحیح و بهتر در جامعه شده و بس

 ).1390(زمانی،  نمایدجوامع را حل می

  سؤاالت تحقیق. 4
اهمیـت و ضـرورت صـلۀ رحـم در      :تیـ باهـل هاي . براساس سیره و اندیشه1

  چیست؟
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هایی که ارتباطات خانوادگی و صلۀ رحم را با ناهنجاري :تیاهل ب. از منظر 2
 اند؟کنند، کدامآسیب مواجه می

تحکیم روابط خانوادگی و ارتباطات خویشاوندي از منظـر   هاي مؤثر در. مؤلفه3
 اند؟کدام :تیباهل

 اند؟کدام :تیباهلهاي . مصادیق صلۀ رحم در سیره و اندیشه5

صلۀ رحم چـه آثـار و پیامـدهایی بـه      :تیباهلهاي . بر مبناي سیره و اندیشه6
  دنبال دارد؟

  پژوهش  روش. 5
مسائل، روش ما در این تحقیق، تلفیقی از طبق روش پژوهشی غالب در این گونه 

دو روش تحلیلی و توصیفی است. تالش بر آن است تا با مطالعه و بازنگري متون 
و اندیشمندان مسلمان، ضـمن توصـیف و    :تیباهلهاي و منابع دینی و آموزه

، به تبیین نقش صـلۀ رحـم در تحکـیم خـانواده و     :تیباهلبندي روایات جمع
  اي اجتماعی بپردازیم. هدوري از آسیب

  هاي پژوهش. یافته6
اهمیت و ضرورت صلۀ  :تیباهلهاي . براساس سیره و اندیشه1ـ6

 رحم در چیست؟
  ردیف پرستش خداوند است.. هم1ـ1ـ6

اسالم تحکیم پیوندهاي خویشاوندي و استحکام روابط خانوادگی را به شدت 
به بستگان را به عنوان یک  مورد تأکید و توجه قرار داده و صلۀ رحم و رسیدگی

را در ردیـف پرسـتش خـویش    ارزش الهی واجب کرده است و خداي متعال آن 
و اعبدوا اهللاَ و التُشرکُوا بِه شَیئاً و بالوالدینِ احساناً و بِذي (فرمایـد:  می قرار داده

پـدر   )؛ خدا را بپرستید و هیچ چیز را شریک او قرار ندهید و به36(نساء/) القُربی
  و مادر و خویشان نیکی کنید.
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و االَرحام انَّ اهللاَ کـانَ    و اتَّقوا اهللاَ الَّذي تَساَئلونَ بِه(فرماید: در جاي دیگر می
)؛ بترسید از آن خدایی که به نام او از یکدیگر درخواسـت  1(نساء/ )علیکُم رقیباً

  قب شماست.کنید؛ و دربارة ارحام کوتاهی نکنید، همانا خداوند مرامی
  ردیف نماز و زکات است.. هم2ـ1ـ6

که از واجبات عمـده در   ،صلۀ رحم را در ردیف نماز و زکات 7امام هشتم
دین مقدس اسالم است، بیان فرموده و در روایتى بـه هـر سـه دسـتور امـر نمـوده       

  است:
ـ « م إنَّ اهللا أمر بثالثۀ مقرونۀ بها ثلثۀ اخرى، أمر بالصالة و الزکاة فمن صلى و ل

یزك لم یقبل منه صلوته، و أمر بالشکر له و لوالدیه فمن لم یشکر والدیه لم یشکر 
» اهللا و أمر باتقاء اهللا و صلۀ الرحم، فمـن لـم یصـل رحمـۀ یتـق اهللا عـز و جـل       

)؛ خداوند در قرآن به سه چیز امر فرمـوده و مـورد   268، 1ق، ج1406(عطاردي، 
  آن امر به پیروى از هر دو چیز است. هر امرى را هم دو چیز قرار داده که اطاعت

. به نماز و زکات هر دو با هم امـر فرمـوده، پـس کسـى کـه نمـاز بخوانـد و        1
  زکات ندهد، نمازش هم مقبول نیست؛

کرده است، پـس کسـى کـه     ز خود و والدینگزارى ا. خداوند امر به سپاس2
حقیقت خدا  گزارى نکند، درخدا را شکر کند، ولى از والدین قدردانى و سپاس

  را شکر نکرده است؛
. امر به تقوا از خود و صلۀ رحم نموده است، پس کسى که به تکلیـف صـلۀ   3

  رحم عمل نکند، امر به تقوا را رعایت نکرده است.
  . از واجبات دینی است.3ـ1ـ6
 امـام انـد. در ایـن خصـوص    را از واجبات دین اسالم معرفـی کـرده  رحم  ۀصل

سالم انَّ اهللاَ سـبحانَه أمـر   ص انَّ« نـد: ایفرممی 7یعل اال ن موجباتلۀَ االرحام لَم
إکرامها رحم از واجبات دین اسالم است و خداوند سبحان نسبت بـه   ۀصل همانا؛ »بِ
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  ).9290، ح406، 1363(آمدي،  اکرام ارحام و خویشان امر فرموده است

  جزئی از دین است
فامیلى و ارتبـاط صـمیمانه و   دینى ما، حفظ، توسعه و تعمیق روابط  ۀدر اندیش

آن را  9حمایتى خویشاوندان از آنچنان اهمیتى برخوردار است که پیامبر اسالم
به حاضر و غایب امتم و آنانى که از اصالب مـردان و ارحـام    اند:جزء دین دانسته

رحـم کننـد، اگرچـه بـه      ۀکنم صـل آیند، سفارش مىزنان تا روز قیامت به دنیا مى
، ق1403(مجلسـى،   رحـم جـزء دیـن اسـت     ۀاه باشد؛ زیرا صـل یک سال ر ۀفاصل
  .)73، روایت 3، باب 72ج

  است 9پیامبرف رسالت اهد. از ا4ـ1ـ6
پرسید: هدف از رسالت تو چیست؟ حضرت فرمـود:   9کسى از پیامبر اکرم

 ها و پیوند میان ارحام اسـت هدف از رسالت من بندگى خداى یکتا، شکستن بت
  .)49، حدیث 65باب ، 38، ج ق1403 (مجلسى،

  سبب سالمتی و آرامش است .5ـ1ـ6
اى اسـت کـه انجـام آن سـبب     رحـم بـه گونـه    ۀاز منظر تفکر دینى نقـش صـل  

دهى و ایجاد سالمت و عافیت و در طریق صحیح قـرار گـرفتن تمـام امـور     سامان
تبـاروا و تواصـلوا... و تعطـون    «فرمایـد:  مـى  7جا که امام صـادق  شود؛ آنمى

ــع امــورکم العافیــۀ فــى  .)10، حــدیث17، بــاب 74، ج ق1403 مجلســى،( »جمی
همچنین در روایتى دیگر ارتباط خویشاوندى را سـبب آرامـش و تسـکین خـاطر     

ایما رجل غضب على ذى رحمه فلیقم الیه، «فرماید: افراد معرفى کرده و چنین مى
، 73ج ، ق1403 مجلسى،( »ولیدنُ منه و لیمسه فان الرحم اذا مست الرحم سکنت

د، و بـر او غضـب   وهرگاه کسى از رحـم خـود عصـبانى شـ     )؛9، حدیث132باب 
پس باید به سوى او روانه شود و با او تماس برقرار کند. بـه درسـتى کـه دو     ،کند



 

ش
ژوه
پ

ال 
، س
المی
 اس
عی
جتما
ي ا
ها

یست
ب

شم
م، 

 ةار
 اول

پی 
(پیا

100 ،(
 بهار

139
3

 

]۱۶۰[  

  رسند.رحم در تماس با یکدیگر به آرامش و سکون مى
 يهاتیتوان گفت جزء اولویاست که م يرحم در اسالم به حد ۀصل تیاهم
صـله   يقاطع رحم وجـود نـدارد و بـرا    يبرا یراه نجات چیاست. ه یاسالم بزرگ

  ست.ا فراوان ةکننده، مژد

هـایی کـه ارتباطـات خـانوادگی و     ناهنجـاري  :تیباهل. از منظر 2ـ6
 اند؟کنند، کدامصلۀ رحم را با آسیب مواجه می

  جوییبیع. 1ـ2ـ6
  ،کنـد یواجـه مـ  م بیبـا آسـ  ه را خـانواد  سـالمت کـه   ییهـا يناهنجاریکی از 

  آید.خویشاوندي به وجود میارتباطات  درهایی است که ییجوبیع
... « کــرد فرمــود:پاســخ مــردى کــه از بــرادرش شــکوه مــی در 7امــام رضــا

  ).58 ،1 ، ج ق1403مجلسی، ( .».پوشى کن و بر عیوبش روکش افکن. پرده
جــویی اعضــاي خــانواده بــه خصــوص زن و مــرد از یکــدیگر در برابــر  عیــب

باعث سرد شدن از یکدیگر و طالق خواهـد شـد و زمینـه را     ،به تدریج ،رزندانف
  سازند.هاي اجتماعی فراهم میبراي آسیب

  . تحقیر یکدیگر  2ـ2ـ6
 ،دشـو یمـ ه خـانواد به بنیـان   بیآسب که موجدیگري  ییهايناهنجاریکی از 

 7امام صادق است. هاي خویشاونديکردن افراد به خصوص در میهمانی ریتحق
خداوند فرمود: آشکارا به جنگ بـا  «اند: فرموده 9به نقل از پیامبر گرامی اسالم

  ).53، 4، ج1365(کلینی، » من برخاسته آن کس که بندة مؤمن مرا خوار کند
دادنـد. در  پیشوایان دینی ما به هیچ وجه اجازة تحقیر و اهانت به کسی را نمـی 

 ،نباشـیم و بـه آنهـا تـوهین کنـیم     صورتی که براي اعضاي خانواده احترامی قائـل  
  ایم.ارتباط بین خود و آنها را گسسته ۀرشت
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  از ارتباطات   یبودن برخ نهیپر هز. 3ـ2ـ6
هـاي   قیمـت بـه مناسـبت   هـاي پرهزینـه و دادن هـدایاي گـران     برپایی میهمـانی 

برخی از افراد به دلیل ناتوانی مال یا  ،شود گوناگون به خویشاوندان خود سبب می
خویشاوندان قطع رابطه کنند. این امـر از عوامـل بسـیار مهـم در تضـعیف      بخل با 

  ).374، 1378الدین، (شرف پیوندهاي خویشاوندي در جوامع امروزي است
و... امـروزه   یفرهنگـ  ،یاسـ یس ،يو شکاف اقتصـاد  یاختالف طبقات اجتماع

ضـعف   برخوردار نباشند، لذا از عوامل یکسانیها از سطح   باعث شده که خانواده
جلوه دادن  تیاهم یها و ب نگرش نیاز ا یدر برخ ریی. با تغروند  یارتباط به شمار م

حـداقل بـه سـرزدن و     اینمود و  بیرحم ترغ ۀصلخود را به  توان یم گرید یبرخ
  .اقدام کرد ها نشیکوتاه مدت تا رفع آن ب يها نشست

  . دستور تحکمی  4ـ2ـ6
دستور دادن کامالً مغـایر بـا ایـن خواسـته     اش انتظار دارد و هر فرد از اطرافیان
احترامی و به دیدة تحقیر به دیگري نگریستن است. مطالبه است. چرا که نوعی بی

دارد کردن، فرمان دادن، فشار آوردن و رفتارهایی از این قبیـل، دیگـران را وامـی   
هـایی تنهـا کـافی    واکـنش  رایی کنند. براي جلوگیري از چنینآدر مقابل ما صف

هاي خود را محترمانه و در قالب تقاضـا مطـرح کنـیم. وقتـی چنـین      ت خواستهاس
  ).105، 1377گیرد (کول، کنید، رفتارتان بر اثر احترام شکل میتقاضایی را می
  هـر کـس ریاسـت طلبـد هـالك     «فرمایـد:  در ایـن زمینـه مـی    7امام صـادق 

رتـري خـود بـر    )؛ یعنی هر کس به دنبال ابراز ب405، 3، ج1365(کلینی، » شودمی
  کـم ارزش و اعتبـارش را از دسـت   دهـد، کـم  دیگران است و همواره دستور مـی 

آورد. دهد و دیگران را به خشم آورده و موجبات طرد شدن خود را فراهم میمی
هـاي خـود را بـه صـورت     خویشاوندي اعضا نبایـد خواسـته  ارتباطات بنابراین در 

  دستور تحکمی بیان نمایند. 
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  شتن. منت گذا5ـ2ـ6
چنان چه پس از انجام نیکی و احسان منت گذاشته شود، کـدورت و دشـمنی   

در مـذمت   9شـود. پیـامبر اکـرم   آید و ارتباط بین اشخاص تیره میبه وجود می
بهشت بر کسانی کـه بـر دیگـران منـت گذارنـد، حـرام       «فرمایند: چنین عملی می

میـان منـت   « فرماینـد: در حـدیث دیگـري مـی    ).201ق، 1409(حر عاملی، » است
  ).1226، ح 404، 2و  1، ج1377(پاینده، » گذار و جهنم، فاصله و حجابی نیست

بنابراین باید مواظب بود در هنگام صلۀ رحم نباید به یکدیگر منـت گذاشـت،   
را بـا   آنشـود و  چون این امر به مرور سبب از بـین رفـتن اسـتحکام خـانواده مـی     

  سازد.هاي جدي مواجه میآسیب
  نظر   لیمتح. 7ـ2ـ6
توانـد  یکه مـ  ییتا جا کهاست  شهیفکر و اند نیهمواره در ا ستهیفرد شا کی

و  يروخود را بـرآورده سـازد و از تـک    ةمشروع خانواد يهاتالش کند خواسته
دارد و افـزون بـر آن، خـود را در     زیـ پره گـران یخـود بـر د   دگاهیکردن د لیتحم

  مند شوند.بهره شتریش باسازد، تا خانوادهیگرفتار م یمشکالت فراوان
یک انسان کامل هستند که به رغم بزرگی و عظمت خود،  ۀنمون 7امام رضا

بـن   یگاه علچیه :دیبن عباس گو میابراهکردند. نظر خود را بر کسی تحمیل نمی
 صـدوق، ( دیدر سخن خود ظلم و ستم نما یکه به کس دمیرا ند 7الرضا یموس

 ).184، 2جق، 1404

  بدخویی. 8ـ2ـ6
رسـانند.  کـه بخواهنـد، بـه دیگـران آزار مـی      هاي تندخو، گاه بـدون آن نسانا

ویـژه نزدیکـان و   ه بـ   بسیاري از اینان بد ذات نیستند و دوست ندارند که دیگران
را اذیت کنند؛ امـا حساسـیت زیـاد، حـرارت و تنـدي       ـ   خویشان و همسران خود

خـور و دلتنـگ   آنها دلشود که دیگران از طاقتی ایشان، موجب میاخالقی و کم
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شوند و به صورت باري سنگین و تحمیلی بر دوش دیگـران درآینـد. ایـن دسـته،     
  کننـد، عـیش دیگـران را نیـز مـنغص     افزون بر آن که زندگی خود را آشـفته مـی  

  انفجـار بـه وجـود    ۀسازند و محیط عصبی، حساس، شـکننده و گـاه در آسـتان   می
سوزانند. اگر این وضعیت ادامه یابـد  می شان را در آنآورند و خود و خانوادهمی

ویژه همسر، به مقابله به مثل با همسر و یـا گریـز از   ه و یا تشدید شود، اطرافیان و ب
هـا از هـم پاشـیدگی خـانواده را در پـی      آورد و ایـن شوهر و حتی خانه، روي می

 دارد.
اد ازدواج بـا افـر   ،با وجود ترغیب به تـزویج جوانـان از سـوي اسـالم    همچنین 

در راهنمایی حسین بن بشار که  7امام رضا است. :بیتبدخو مورد نهی اهل
التزوجه ان « فرماید:آمده است، می خویشاوند بدخویش به خواستگاري دخترش

اگر بدخلق است، دختـرت را   )؛54، 14جق، 1409 عاملی،حر » (کان سیی الخلق
 .به همسري وي در نیاور

ــ6 ــه3ـ ــیم ر . مؤلف ــؤثر در تحک ــاي م ــات  ه ــانوادگی و ارتباط ــط خ واب
  اند؟کدام :تیباهلخویشاوندي از منظر 

  یو تعهدات اله يندارید. 1ـ3ـ6
ي نـدار ید ،صـلۀ رحـم  و  یروابط خانوادگ میمؤثر در تحک يهامؤلفهیکی از 
 يخـود حقـوق معنـو    يویـ حقوق دن نیافراد در خانواده، عالوه بر تأمافراد است. 
و رفع موانع  یمقتض ۀنیزم جادیمرد موظف به ا کنند. زن ویجستجو م زیخود را ن

  باشند.یحقوق م نیبه ا گریکدی یابیدست يبرا
دارم، او را بـه ازدواج چگونـه    يدختـر «عرض کـرد:   7به امام حسن يمرد

بـاتقوا درآور؛ کـه    يفرمودند: او را به ازدواج مـرد  7در آورم؟ حضرت يفرد
و اگر هم دوستش نداشته باشد، بـه  دارد یم یاگر دوستش داشته باشد او را گرام

  )218، 2ق، ج1408، ادریس حلی (ابن »کندیاو ستم نم
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  و رعایت عفاف  حیا. 2ـ3ـ6
و یا بـه تعبیـر مرحـوم     است واکنش درونی فرد به حضور و توجه دیگران حیا

ملکه نفسانی است کـه باعـث خـودداري از امـور قبـیح، تنفـر از رفتـار        «مجلسی، 
، 68ق، ج1403مجلسـی،  ( »گـردد  مالمـت دیگـران مـی    خالف آداب و تـرس از 

329.(  
  ).257، 1363آمدى، ( »پاکدامنی است ثمرة حیا«

 هـاي مؤلفـه یکـی از   حیا روایات ذکرشده است، گونه که در رو، همان ایناز 
 و در مهمی اسـت کـه اغلـب رفتارهـاي شخصـی و اجتمـاعی متـأثر از آن اسـت        

مرد در خانواده حفظ گـردد، روابـط    صورتی که به آن توجه شود و عفاف زن و
 خانوادگی مستحکم خواهد شد.

  به معروف و نهی از منکر امر. 3ـ3ـ6
فـی نمـوده و نظـارت،    همۀ افراد جامعه را کارگزار کنترل معر 9اکرم پیامبر
ایشـان در بـاب نظـارت     شـمارند.  مـی  د بـر ااز یکـدیگر را از وظـایف افـر    مراقبت

ول زیردستان خود هستید. رهبر شبانی است ؤو مسهمه شبان «فرمایند:  همگانی می
که باید از رعایاي خود مراقبت کند و بزرگ خانواده در قبال باقی اعضاي خانـه  

، 1، ج ق1412 دیلمـى،  ( »ولیت داردؤشـوهر مسـ   ۀول است و زن نسبت به خانؤمس
184.(  

در صورتی که این اصل اساسی در روابط خویشاوندي و در صـلۀ ارحـام مـد    
  قرار گیرد، خانواده در استحکام کامل خواهند بود.نظر 

  . ارتباطات سالم  4ـ3ـ6
فردي که بتواند ارتباط سالمی با دیگران برقرار کنـد، در کـانون توجـه مثبـت     

هایی باشد، تا بتواند بسیاري از افراد خواهد بود. البته هر فردي باید داراي ویژگی
گیرد که سالم و مفید در صورتی شکل میاین ارتباط سالم را ایجاد نماید. ارتباط 
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احساسات خود را آشـکارا ابـراز کنـیم و بـه طـرف مقابـل هـم امکـان دهـیم، تـا           
  کسـی کـه بـرادر بـا    «انـد:  فرمـوده  9احساسات خود را بیـان کنـد. پیـامبر اکـرم    

آمیز مورد احترام قرار دهد، تـا وقتـی کـه او    اش را با گفتن کالمی مالطفتایمان
» بـرد ویندة آن سخن همواره در سـایۀ رحمـت الهـی بـه سـر مـی      شادمان است، گ

سـالم زن ومـرد بـا افـراد دیگـر و در اجتمـاع،        ارتباط). 206، 2، ج1365(کلینی، 
دارد و به تحکیم بیشـتر  خانواده را از افتادن در خطر فروپاشی و آسیب مصون می

 کند.آن کمک می

  آور. تفریحات سالم و شادي5ـ3ـ6
هــاي آدمـی گــرایش بـه شــادي و نشــاط،   عالئـق و رغبــت  در میـان مجموعــۀ 

موقعیت و جایگاه خاصی دارد؛ زیرا او به دلیل حب ذات و غریزة صـیانت نفـس   
کند و از هـر عامـل رنـج و    استقبال می ،بخش باشدآور و آراماز هر آن چه نشاط

اي هاي سالم و بهنجار هر آنچه را برگردان است. به طور طبیعی انسانآزار، روي
نظیر شـادابی، سـر زنـدگی و موفقیـت، همـان را بـراي همسـر و         ،خواهدخود می
هـاي  هایی براي افزایش ظرفیتکنند و در جستجوي راهشان نیز طلب میفرزندان

، 1389باشند (شرفی، شادي، سرور و بهجت قلبی براي خود و خانوادة خویش می
  ).88، 8ج

راي ارتبـاط بـا خویشـاوندان مـورد     در نظر گرفتن بخشی از اوقات شبانه روز ب
کوشـش  : «اینـد فرممـی  7امـام رضـا  است. در این خصوص  :تیباهلتأکید 

کنید اوقات شما چهار زمان باشد: وقتى براى عبادت و خلوت با خدا، زمانى براى 
تأمین معاش، ساعتى براى معاشرت با برادران مورد اعتماد و کسانى که شما را به 

سازند و در باطن به شما خلوص و صفا دارند و وقتى را هم  هایتان واقف مىعیب
هـاى تفـریح، نیـروى    به تفریحات و لذایذ خود اختصاص دهید و از شادى ساعت

ق، 1403 (مجلسـی،  »هـاى دیگـر را تـأمین کنیـد    الزم براى عمل به وظایف وقت
  .)123 ،75ج
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  محبت. 6ـ3ـ6
ه بـ  ،عضـاي خـانواده  محبـت بـه ا   ةشواهد فراوانی دربار :بیتدر سیرة اهل

  نقـل  9در همـین بـارة حـدیثی از پیـامبر     7ویژه بـه فرزنـد هسـت. امـام رضـا     
بزرگان خود را احترام نهید، به اطفـال خـود مهربـانی    «فرمایند: کنند. ایشان میمی

  ).597، 1، ج1378(صدوق، » کنید و با خویشان خود ارتباط داشته باشید
بایــد ایــن ســخن گهربــار امــام  در روابــط عــاطفی بــا یکــدیگر،ان دونایشــخو
 ،اگر مؤمنی خشمگین شود، عصـبانیت « فرماید:را در نظر بگیرند که می 7رضا

بـرد و اگـر شـادمانی یابـد، ایـن خرسـندي، وي را       وي را از طریق حق بیرون نمی
» گیردسازد و چون به اقتداري رسد، بیشتر از آنچه حق دارد، نمیدچار باطل نمی

  .)236، 1385، هللا(فضل
  گزاري از ایشان. احترام به والدین و سپاس7ـ3ـ6

فرزند باید در برابر والدین با فروتنی برخورد کنـد، جلـوتر از آنـان راه نـرود،     
پیش از آنان ننشیند، به آنان تکیه ندهد، به آنان نگاه خیـره و تنـد نکنـد، بـه هـیچ      

دیگران به پـدر  وجه با والدین خود قهر نکند، کاري نکند موجب نفرین و اهانت 
  ).87، 1387فر، و مادر خود شود (ساالري

خداوند عز و جل... به «فرمایند: در خصوص تشکر از والدین می 7امام رضا
است. پس هر که از پدر و مادرش   گزارى از خود و پدر و مادر فرمان دادهسپاس
 ،شـهري   ري(محمـدي  » است گزارى نکردهگزارى نکند، از خداوند سپاسسپاس
1384 ،614.(  

موجـب تحکـیم خـانواده     شـان یا زحمات از يگزارو سپاس نیاحترام به والد
  دارد.هاي اجتماعی مصون میگردد و خانواده را از معرض آسیبمی

  . ساده زیستی و قناعت در زندگی8ـ3ـ6
ی قناعت در زنـدگ  یروابط خانوادگ میمؤثر در تحک يهامؤلفهیکی دیگر از 
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و  يمنـد و ارج يدارشـتن یباعـث خو  قناعـت، « :دیـ فرمایمـ  7امـام رضـا  است. 
اسـت. راه   اپرسـتان یدر برابـر دن  یو بنـدگ  یآسوده شدن از زحمت فـزون خـواه  

 ایکه خواهان مزد آخرت است،  ياشهیعبادت پ ای: دیمایقناعت را جز دو کس، نپ
 ،78ج  ،ق1403، مجلســی» (کنــدیمــ يدور هیــکــه از مردمــان فروما يبزرگــوار

349.(  
و به آن چه  هها اجتناب کردچشمیارتباطات خانوادگی باید از چشم و هم در

داریم قانع باشیم. در این صورت خانواده از استحکام بیشتري برخـوردار خواهـد   
 بود.

هاي مؤثر در تحکیم روابط خانوادگی و ارتباطـات خویشـاوندي بسـیار    مؤلفه
  ر اشاره نمودیم.زیادند که ما در این جا به برخی از آنها به اختصا

  اند؟کدام :تیباهلهاي . مصادیق صلۀ رحم در سیره و اندیشه4ـ6
دارد و مصـداق   یفراوان قیبلکه مصاد ست،یرفتن به خانه بستگان ن رحم تنها ۀصل

آنان را برطـرف و آنـان را خوشـحال     ازین گرانیاز د شیاست که پ نیش ااکامل
کـه   ن اوست، چنانأمتناسب با ش يشاوندیبا هر خو وندیرحم و پ ۀسازد، پس صل

بـه   يو رایـ دادن بـه سـالم اوسـت، ز    کـو یپاسـخ ن  ایـ گاه تنها به سالم کردن به او 
  ).215ـ214، 1391(جوادي آملی،  ندارد يازین یکمک مال
 شـاوندان، یتـرك آزار خو  :انـد از  رحم عبـارت  ۀصل قیو مصاد ها وهیش یبرخ

شـرکت در   مـار، یاز ب ادتیـ د، عباشـ  یآبـ  ۀاطعام گرچه به جرعـ  م،یسالم و تکر
 گـران یاز د شیآنـان پـ   يازهـا ین نیمأدادن و تـ  هیهد دار،یو د ارتیمراسم عزا، ز

  ).215، 1391(جوادي آملی، 
صلۀ رحم کنید، هر چند بـا سـالم   «در احادیثی چنین فرمودند:  7امام صادق

رة اي آب، بـا عشـی  کردن باشد، با خویشانت پیوند برقرار کن، هر چنـد بـا جرعـه   
خود صلۀ رحم کنید و در تشییع جنازة آنان حاضر شوید، از بیمارشـان عیـادت و   
حقوق آنان را رعایت کنید، برترین پیوند خویشاوندي این است کـه از آزارشـان   
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  ).216ـ214، 1391خودداري شود (جوادي آملی، 
در این روایـات برخـی از مصـادیق صـلۀ رحـم بیـان شـده اسـت. صـلۀ رحـم           

  شود.ی دارد که ابعاد مالی، عاطفی، اخالقی و... را شامل میمصادیق فراوان

صلۀ رحـم چـه آثـار و     :تیباهلهاي . بر مبناي سیره و اندیشه5ـ6
 پیامدهایی به دنبال دارد؟

پیونـد بـا   «کنـد:  انگیز صلۀ رحم را ایـن گونـه بیـان مـى    ، آثار شگفت7امام باقر
رسـاند.  هترین درجه از کمـال مـى  کند و به بخویشان، اعمال را پاکیزه و نیکو مى

هـا، پـاك و   دارد و او را از کاسـتى اش مـى ترین ثواب را ارزانـى صـاحب  بزرگ
 ،ها و بالهـا را دور دهد، گرفتارىسازد. ثروت را فزونى مىمقبول درگاه الهى مى

، 1365(کلینی، » اندازدکند و مرگ را به تأخیر مىحساب روز قیامت را آسان مى
 ).4، ح150، 2ج

صلۀ رحـم  «در مورد آثار دید و بازدید فرموده است:  7همچنین امام صادق
اعمال را پاك، اموال را افزون، بالها را دفع، حساب را آسان، اجل را بـه تـأخیر،   
  عمــر را طــوالنی، اخــالق را نیکــو، دســت را بخشــنده، و دل و جــان را خــوش   

  ).12و  6، ح 151، 2، ج1365(کلینی، » سازدمی
فرمـود:   9انـد کـه رسـول خـدا    نیـز در ایـن خصـوص فرمـوده     7اامام رض

  هرکس یک چیـز را بـراي مـن ضـمانت کنـد، چهـار چیـز را بـراي او ضـمانت         «
کنم. او صلۀ رحم کند، آن گاه بستگان او را دوسـت داشـته باشـند، روزي او    می

، 2، جق1404، (صـدوق » اش کنـد زیاد شود، عمرش طوالنی و خدا وارد بهشـت 
44.( 

شود که صـلۀ رحـم آثـار بسـیار مـادي و معنـوي و       روایات استنباط می از این
فردي و اجتماعی به دنبال دارد کـه کلیـۀ ابعـاد زنـدگی اعـم از اخالقـی، دینـی،        

 گیرد.اجتماعی، اقتصادي، عاطفی، فرهنگی و... را دربرمی
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  گیرينتیجه
 ازدیـد، رحـم و دیـد و ب   ۀمنظور از صل :تیباهلهاي . براساس سیره و آموزه1

توانـد بـه   بستگان و دوستان اسـت و ایـن رسـیدگی مـی     رسیدگی به خویشان،
  .عاطفی و... باشد هاي مالی، فکري،صورت کمک

گیرد. آن شکل میاست که در  محیطیخانواده و  شخصیت هر انسانی متأثر از. 2
، نه تنها رفتار او را تحت تـأثیر مسـتقیم و شـدید    روابط افراد درمحیط خانواده

ها و در نهایت سعادت و شـقاوت او را  دهد، بلکه افکار و اندیشهد قرار میخو
  سازد.می

 ۀگیـرد و همـ  رنگ الهى و عبادى بـه خـود مـى   خانواده  ،:تیباهلسیرة در . 3
هاى گوناگون رفتـار آدمـى در جهـت نیـل بــه هـدف غـایى کـه کمـال          جنبه

  یابد.ست، معنا و مفهوم مىا مطلوب او
 ،که در ایـن تحقیـق بـدان اشـاره شـد      :تیباهلهاي و آموزه. براساس سیره 4

ــاط ــا د مانهیصــم ارتب ــوام و خو ،گــرانیب ــامکــان توف شــان،یخصوصــاً اق   و قی
 يهایکاهش نگران شان،یا يوجود يهاهیاز سرما ستهیو شا مناسبي ریگبهره
خـاطر   تیـ از امن يهـا، برخـوردار  جمع انسـان  انیدر م غربت از احساس یناش
بــه هنگــام بــروز  شــانیا ۀجانبــه و مخلصــان همــه تیــو حما یبانیپشــتاز  یناشــ

از  یکدیگربا  وستهیتعامل پ يبرقرار جهیحوادث، پر کردن اوقات فراغت در نت
  مقابلـه بـا   يبـرا  يادیـ ز فـرد را تـا حـد    تواننـد یهسـتند کـه مـ    یعـوامل  ۀجملـ 
  دهند. ياری یاجتماع یروان يهابیآس

 طیسالم نگه داشتن محـ  ي، برابیان شده :تیباهلاز دیدگاه که  هایی. مؤلفه5
به سرمنزل مقصود است، از  يبشر ۀقافل نیا دنیسالم رس يخانه و جامعه و برا

کند و یم یزندگ که در آن ياسلوك در خانه و جامعه يست که براا رو نیا
 ارتباطات در حکم دهکده است، ۀکه امروزه با گسترش شبک یجهان نیچنهم

 هاي ایشان داریم.جهت استفاده از سیره و آموزه قیدق يزیربرنامهنیاز به 
گزین کـردن فرهنـگ   یهاى دینى و مـذهبى مـردم و جـا   باال بردن سطح آموزه. 6
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هـاى وارداتـى بیگانـه،    خویشاوندى به جاى فرهنـگ  اصیل اسالمى در روابط
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