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 تحلیل علمی و دینی پیرامون نقش صله رحم در سالمتی انسان

 

 9، زینب گرجی دیزآبادی2، رمضان مهدوی آزادبنی4نتاج سید علی اکبر ربیع

 دانشیار دانشگاه مازندران. 1

 دانشیار دانشگاه ماندران. 2

 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران. 3

 

 چکیده

بین سالمت و طول عمر تا اندازه زیادی ارتباط وجود دارد.سالمت جسمی و روانی انسان را می توان از عوامل طول عمر 

وجه می باشد.امروزه انسان در نظر گرفت.در این رابطه نقش صله رحم به عنوان یکی از سنت رایج در دین اسالم قابل ت

به دلیل گسترده شدن روابط اجتماعی و مشاغل و دغدغه ها این امر کمی مورد غفلت واقع شده است.اهمیت صله رحم 

و نقش و پیامدهای آن در سالمت و آرامش روحی و بهداشت روانی انسان از منظر آموزه های دینی بسیار فراوان است. 

در سالمت انسان به عنوان یک عامل درطول عمر انسان می باشد. در این  هدف مقاله حاضر بررسی نقش صله رحم

رابطه با مراجعه به منابع روایی به شیوه توصیف و تحلیل تالش می شود تا نقش صله رحم را در طول عمربیان شودو 

 پس از آن به علمی بودن این امر اشاره خواهد شد. 

 کلیدواژه: صله، ارحام، صله رحم، طول عمر 
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 مقدمه

 شناخت صله رحم 

است که در مقابل فصل قرار می گیرد و به معنی اتصال و پیوستگی است. « وصل»مصدر فعل وصل از ریشه« صله»

است و به خویشان به اعتبار « ارحام»گفته می شود. جمع رحم « رحم»(.  به محل استقرار و رشد جنین 2/121)عمید،

( رحم در لغت به عضو خاصی از بدن زن که محل استقرار 441گویند. )راغب اصفهانی، انتساب به یک رحم، ارحام می 

 (.22 -فرزند و کانون نشو و نمای طبیعی اوست، اطالق می شود. )شرف الدین

 

 مصادیق صله و رحم 

هر گونه عملی که از روی لطف و احسان با هدف تامین نیازهای اولی و ثانوی افراد خویشاوند یا ابراز عالقه به آن ها، به 

 انگیزه وفاداری به حقوق و تکالیف متقابل و تحکیم روابط عاطفی و صمیمی میان ایشان صورت پذیرد. 

اصل می گردد و متقابالً قطع با ترک جمیع انحای مصداق صله می باشد. در مجموع صله با ایتان مطلق احسان ح

 (44 -احسان محقق می شود. )شرف الدین

این تفکر که صله رحم حتماً باید با غذا همراه باشد، کامالً اشتباه است. دین مقدس اسالم دایره صله را خیلی وسیع تر 

 و ساده تر از این ها به ما بیان کرده است. 

همانا صله رحم و نیکی کردن، حساب را آسان ساخته، از گناه نگاه می دارد، پس صله : »امام صادق )ع( می فرمایند

 (.151-2رحم کرده و به برادرانتان نیکی کنید، اگرچه به سالمی نیکو و جواب سالمی نیکو باشد. )کلینی/

 (.  2/151صله رحم کنید اگرچه با شربت آبی باشد.  )کلینی »در جای دیگر می فرمایند: 

همان طور که بیان شده است ارزش و مصداق صله به نیکی و احسان در آن است نه به حد و اندازه و میزان در آن  پس

 مصداق های صله فراوان و انواع نیکی و احسان در صله و مراتب آن بسیار و از حوصله این بحث خارج است. 

 لذا از بیان آن خودداری کرده ایم. 

  اما مصداق های رحم و ارحام

همان طور که بیان شد واژه رحم استعاره برای قرابت و خویشاوندی است چرا که آن ها از یک رحم متولد شده اند. 

 مراد از رحم یعنی نسبت شناخته شده بین آن دو وجود داشته باشد. هر چند نسبت دوری با هم داشته باشند. 

االتر از آن ها، اجداد و جدات و نیز پائین تر از ایشان اوالد و ارحام همه ی اقاربی را گویند که از ناحیه پدر و مادر )و ب

نوه ها( به فرد منتسب باشند. همه ی کسانی که در این سلسله به نوعی به فرد انتساب یافته اند، اعم از اینکه جزء 

 (.55 -)شرف الدینمحارم باب نکاح باشند یا نه، وارث باشند یا نه، دور باشند، یا نه، از ارحام محسوب می گردند. 

 آثار و کارکردهای صله رحم 
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آثار و کارکردهای فراوانی در روایات برای صله رحم شمرده شده است که به راستی انسان را گرفتار شگفتی و تحیر می 

سازد. انبوه این آثار با نظر به اهمیت و ارزش بسیار هر یک در زندگی فردی و اجتماعی گویاترین و متقن ترین شیوه 

 (1351رای توجه دادن همگان به قدر و اعتبار این ارزش اجتماعی است.)شرف الدین ب

آثارهایی همچون، زیادت عمر، دفع بال و زیادشدن دارایی، نیکویی اخالق، مرگ نیکو و حسابی راحت، بخشش گناه 

 کسب مقام واال و بسیاری از پیامدهای مثبت دیگر.  

 که کارکردهای صله رحم را بیان می کند می پردازیم:برای نمونه به چند حدیث از معصومین 

امام علی )ع( فرمودند:صله الرحم توجب المحبته و تکیث العدو. صله رحم محبت آور است و دشمن را خوار می کند. -1

 (. 4/211)خوانساری 

 امام صادق )ع فرمودند:  -2

 « ان صلۀ الرحم و البر لیهونان الحساب و یعصمان من الذنوب»

 (.2/151صله رحم و نیکی، حساب )قیامت( را آسان می کند و از گناهان جلوگیری می نماید. )کلینی 

 امام صادق )ع( فرمودند:  -3

( صله 4/11)کلینی « صله االرحام تحسن الخلق و تسمح الکف و تطیب النفس و تذیر فی الرزق و تنسی فی االجل»

 کیزه، روزی را زیاد می کند و مرگ را به تأخیر می اندازد. رحم اخالق را خوب، دست را بخشیده جان را پا

 پیامبر اسالم فرمودند:  -4

 «.من شی الی ذی قرابه بنفسه و ماله لیصل رحمه اعطاه اهلل عزوجل اجد مال شهید»

هر کس با جان و مال خود در راه صله رحم کوشش کند، خداوند عزوجل پاداش یکصد شهید را به او می دهد. )شیخ 

 (4/11صدوق 

 نقش صله رحم در طول عمر از منظر آیات و روایات  

 صله رحم در آیات مبارکه قرآن مجید   -الف

بسیاری از آیات قرآن مجید انسان را به احسان و نیکی کردن رهنمود می کند و حال آن که نیکی کردن و احسان 

را در دایره صله رحم قرار دهیم باید همه ی نمودن از مصداق های صله رحم است و اگر بخواهیم همه ی نیکی ها 

آیات احسان و ذکات و خمس و سالم و .. .را ذکر کنیم اما در اینجا تنها به آیاتی پرداخته می شود که به طور واضح و 

 خداوند در قرآن فرموده است. -1اختصاصی از صله رحم صحبت کرده است.

 (. 21)رعد/ «هِ أَن یُوصَلَ وَیَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَیَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ وَالَّذِینَ یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِ» 

و کسانی که آن چه را خدا به پیوستن آن فرمان داده می پیوندند و از خدای خویش می ترسند و از بدی حساب بیم 

 دارند. 

 حم است که ترک آن مخالف با امر خداست. از معروف ترین مصادیق آن چه که خدا امر به پیوند آن نموده مسأله صله ر

 در جای دیگر فرموده است.-2
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ینِ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَالَ تُشْرِکُواْ بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِ» 

 ( 31)نساء/ «بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ إِنَّ اللّهَ الَ یُحِبُّ مَن کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا وَالصَّاحِبِ 

و خدا را بپرستید و چیزی را شریک او قرار ندهید و به پدر و مادر و نیز به خویشان و یتیمان و مسکینان و همسایه 

نزدیک و همسایه دور و رفیق نزدیک و در راه مانده و برده مملوکتان نیکی به سزا کنید که همانا خداوند کسی را که 

نه این طور آمده است: این آیه نخست مردم را دعوت به عبادت و متکبر و فخرفروش است دوست ندارد. در تفسیر نمو

بندگی پروردگار و ترک شرک و بت پرستی می کند. سپس از نیکی به والدین می گوید، حق پدر و مادر از مسائلی 

سائلی است که در قران تاکید فراوان درباره آن  شده است و بعد از خویشاوندان صحبت می راند. این موضوع نیز از م

احسان و نیکی به خویشاوندان بیان »و گاهی به عنوان « صله رحم»است که در قرآن تاکید شده است. گاهی با عنوان 

 (.  3/141شده است )مکارم شیرازی 

 خداوند متعال در جای دیگر می فرماید: 

( و حق خویشاوند، مسکین و در راه مانده را بده 21)اسراء/ رْ تَبْذِیرًاوَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالَ تُبَذِّ »

 «. و زیاده روی نکن

این آیه نیز به خوبی و به واضح از حقوق اقوام و خویشان بحث می کند و بر لزوم ارتباط با ایشان تأکید می کند. 

 خداوند در سوره محمد )ص( فرموده: 

أُوْلَئِکَ الَّذِینَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ  تُمْ أَن تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَکُمْ  فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِن تَوَلَّیْ» 

 (.22-23)محمد / «

ه خداوند بر آیه افرادی را معرفی می کند که یکی از ویژگی های آن ها قطع رحم است و در انتهای آی 2خداوند در این 

 آن ها لعنت می کند. 

این آیات و چندین آیات دیگر از جمله مواردی است که به طور واضح و کامل از اهمیت صله رحم بحث می کند و آن 

 را تاکید بسیار می کند. 

ق می کند می توان این طور استنباط کرد که وقتی خداوند در آیات خود انسان ها را به ارتباط و تعامل با دیگران تشوی

 حتماً این امر برای انسان ها مفید است، چون خداوند کاری را که برای انسان ها ضرر و زیان بار باشد توصیه نمی کند. 

نکته برداشتی از این آیات این است که زمانی که انسان به برقراری ارتباط با دیگران می پردازد بسیاری از نیازهای 

رطرف می کند چون انسان ذاتاً اجتماعی است و میل به برقراری ارتباط دارد.  پس روحی و روانی خود و دیگران را ب

زمانی که به این نیاز انسان درست پاسخ داده شود او به آرامش درونی می رسد و خصوصاً زمانی که گره ای از کار 

ستن افزایش می دهد و کسی بگشاید به یک رضایت درونی می رسد و همین آرامش و رضایت خاطر میل او را برای زی

 این فرایند است که سبب طول عمر شخص در زندگی می شود. 

 صله رحم در روایات  -ب

 ( رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله فرمودند: 1حدیث )
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الصدقۀ علی وجهها و اصطناع المعروف و برالوالدین و صله الرحم تحول الشقاء سعاده و تزید فی العمر و تقی مصارع »

 (. 541)پاینده/ « السوء

صدقه بجا و نیکوکاری و نیکی به پدر و مادر و صله رحم، بدبختی را به خوشبختی تبدیل و عمر را زیاد و از مرگ بد 

 جلوگیری می کند. 

 ( رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله فرمودند: 2حدیث )

 ( 4/214)خوانساری ، « صله الرحم قیّر النعم و ترفع النقم»

 صله رحم نعمت ها را فراوان می کند و سختی ها را از بین می برد.  

 ( 3حدیث )

 امام باقر )ع( فرمودند: 

 (.2/151)کلینی « صله االرحام تزکی االعمال و تنهی االموال و ترفع البلوی و تیسر الحساب و تنسی فی االجل»

 قیامت را آسان می کند و مرگ را به تأخیر می اندازد. صله رحم اعمال را پاکیزه، اموال را بسیار، بال را دفع، حساب 

 ( 4حدیث )

 رسول اکرم )ص( فرمودند: 

 (.11/112)بحاراالنوار« من سره ان ینساله فی عمره و یوسع له فی رزقه فلیتق اهلل و الیصل رحمه»

 هر کس دوست دارد که عمرش طوالنی و روزی اش زیاد شود، تقوای الهی پیشه کند و صله رحم نماید. 

 ( 5حدیث )

 امام صادق )ع( فرمودند: 

ما غیر از صله رحم، چیزی نمی شناسیم که بر عمر بیفزاید، تا آن جا که گاهی عمر کسی سه سال است، و وقتی که 

سال بر عمرش می افزاید و آن را سی و سه سال می کند و گاهی عمر کسی  اهل صله رحم می شود، خداوند هم سی

سی و سه سال است و قطع رحم می کند و خداوند هم سی سال از عمر او می کاهد و عمرش را به سه سال کاهش می 

 (2/152دهد. )کلینی 

 بر زیادت عمر بحث می کند. این احادیث تنها گوشه ایی از احادیث صله رحم است که درباره ی تأثیر صله رحم  

صله رحم به خاطر آثار وضعی و درونی که درنفس و جان افراد ایجاد می کند سبب طول می شود. همان طور که در 

قبل هم بیان شد وقتی انسان از نظر روحی آرامش داشته باشد و دغدغه ایی با او همراه نباشد میل به زندگی در او 

راد یک نظام خویشاوندی با هم به طور منظم تعامل داشته باشند و حال یکدیگر با خبر و افزایش می یابد. زمانی که اف

جویا باشند، و مشکالت را با هم پشت سر بگذارند، نیاز درونی انسان که دوست داشته شدن است به خوبی خوب 

افراد خویشاوند سبب بروز برطرف می شود. و از این طریق میل به زندگی در فرد باال می رود. برقراری ارتباط با 

شادمانی روحی و معنوی می شود و شادمانی خود یک امری است که سبب می شود فرد هر روز با انرژی افزون به 

 زندگی ادامه دهد. به همین خاطر احادیث فراوانی بر این امر مهم انگشت گذاشته و آن را تأکید می کند. 
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ه افراد زیادی برخورد می کنیم که در اثر قطع رحم عمرشان کوتاه شده شاید اگر کمی به اطراف خود نظاره کنیم، ب

است و بالعکس افراد زیادی را مشاهده کنیم که در اثر صله رحم و رسیدگی به حال خویشان عمری دراز و با برکت 

 اند. متذکر شده ت و احادیث ائمه به آنداشته اند و باید گفت این صله رحم است که به خوبی آثار وضعی اش نمایان اس

 نقش صله رحم در زیادت عمر از منظر علم 

یکی از آثار و پیامدهای ناشی از صله رحم، تأخیر اجل و توفیق برخورداری از عمر زیاد در دنیا می باشد. ارتباط 

ی صمیمانه با دیگران خصوصاً اقوام و خویشان امکان و توفیق بهره گیری مناسب و شایسته از سرمایه های وجود

ایشان، کاهش آالم و نگرانی های ناشی از احساس غربت در میان جمع انسان ها، برخورداری از امنیت خاطر ناشی از 

پشتیبانی و حمایت همه جانبه و مخلصانه ایشان به هنگام بروز حوادث و ابتالئات، پر کردن اوقات فراغت در نتیجه 

املی است که می تواند فرد را تا حد زیادی در مقابل بروز برخی برقراری تعامالت مستمر با دیگران و .. از جمله عو

 ( 21آسیب های روانی و اجتماعی بیمه نماید. )شرف الدین/

مهر و محبت به هم دینان و خویشاوندان الزمه زندگی اجتماعی است فالسفه می گویند و کمال هر چیزی در ظهور 

هر و محبت نسبت به هم نوعان و خویشان از درخشان ترین خاصیت آن است و خاصیت انسان، انس و محبت است. م

عواطف انسانی است و آن را ریشه اصلی فضائل اخالقی می توان به حساب آورد. کلید دل مردم در دست خود انسان 

می باشد که چگونه مهر و محبت کند تا جلب قلوب نماید. کسیکه بخواهد به خزائن گرانبهای محبت راه پیدا کند باید 

 ( 11دلی لبریز از صفا و صمیمیت داشته باشد و بر صله رحم مثبت اهمیت قائل باشد )صدرالسادات دزفولی /

مقدار فراوانی از اختالالت حیاتی ما ناشی از اضطرابات و اختالالتی است که در روان ما به وجود می آیند و دمار را از 

ه های مخفی به بریدن ریشه های حیات ما مشغولند واین شدت حیات ما در می آورند. غصه ها و اندوه ها همانند تیش

مقاومت و جوشش درونی حیات است که نمی گذارد ما به سرعت از پا در آییم و متالشی شویم. هیچ عاملی برای از 

بردن بین بردن غصه ها و غم ها و اندوه ها مانند احساس مشترک با دیگر انسان ها در نامالیمات و ناگواری ها و لذت 

 (.5/211از رفاه و آسایش آن ها وجود ندارد. )جعفری 

هر موجود زنده ایی از جمله انسان برای رسیدن به حالت تعادل تالش می کند نیازهای اساسی خود را در ابعاد مختلف 

ر شناختی، عاطفی، و جسمانی تامین کند، چرا که عدم تامین این احتیاجات چه در زمینه بدنی و جسمانی و چه د

زمینه روحی و روانی، سبب ایجاد اختالل در ارگانیسم خواهد شد. مطالعاتی نیز که به واسطه زیست شناسان و روان 

شناسان به عمل آمده نشانگر این حقیقت است که پاره ایی از احتیاجات جسمانی و روانی برای تمام افراد بشر ضروری 

 هداشت بدنی و روانی انسان تأثیر بسزایی دارد.و حیاتی است تامین یا عدم تامین این نیازها در ب

بعضی از نیازهای روانی که صله رحم می تواند نقش تعیین کننده ایی در تامین و ارضای آن ها ایفا کند عبارت است از: 

 (.1نیاز به بیان و ابراز خود )مقاله، احمدی/ 3نیاز به وابستگی و تعلق به گروه  -2نیاز به محبت  -1

 می و روانشناسی می توان کارکردهای صله رحم را در فرد این طور بیان کرد:از نظر عل
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فرایند جامعه  -5رعایت هنجارها  -4نیاز به وابستگی و تعلق به گروه  -3نیاز به بیان و ابراز وجود  -2نیاز به محبت -1

 کاهش تنیدگی و استرس )همان(  -1حمایت اجتماعی  -1پذیری 

زهای انسان بوده و برطرف شدن هر کدام از آن ها به کمال انسان کمک کرده و  خأل نفس و همه ی این عوامل از نیا

 درون او را پر خواهد کرد بدین ترتیب میل زندگی در فرد باال رفته و فرد از بهره وری بهتری برخوردار می شود. 

 

 نتیجه گیری 

درست است که انسان دارای یک سیر زندگی خاص )مرگ حتمی( می باشد. اما همان طور که در روایات و آیات آمده 

 او با انجام برخی از امور می تواند مرگ حتمی خود را به تأخیر یا به جلو اندازد. 

اً یک موجود اجتماعی است و میل صله رحم یکی از امورهایی است که می تواند اجل انسان را به تأخیر اندازد. انسان ذات

 به روابط و نیازهای عاطفی در او سبب برقراری ارتباط می شود. 

زمانی که فرد به نیازهای درونی خود از طریق ارتباط با افراد پاسخگو باشد میزان بسیار باالیی از تندیگی های او کاهش 

 یافته و میل به زندگی در او افزایش می یابد. 

 

 منابع 

 قرآن  

  1322، 3احمدی، محمدرضا، فصل نامه زالل هدایت ، نقش صله رحم در بهداشت روانی، سال دوم ، شماره . 

 بابویه قمی، ابو جعفر محمدبن علی بن حسین )شیخ صدوق(، من ال یحضرالفقیه 

 پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، تهران، بی تا 

  1311نشر و فرهنگ اسالمی، چاپ چهارم، جعفری، محمد تقی، ترجمه و شرح نهج البالغه، دفتر 

   4خوانساری، جمال الدین، شرحی بر غررالحکم و درر الکلم ، ج 

  ، دزفولی، صدرالسادات، صله رحم و اخالق در خانواده از دیدگاه قرآن و  اهل بیت، نشر کتابخانه صدر، تهران

 بی تا

  ،1332راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ قرآن، تهران 

  1321شرف الدین، حسن، تحلیلی اجتماعی از صله رحم، مرکز نشر دفتر تبلیغات اسالمی، قم 

 عمید حسن فرهنگ فارسی عمید، تک جلدی، تهران، بی تا  

  ،1311کلینی، محمدبن یعقوب ،اصول کافی، مترجم مصطفوی، تهران 

 .محمودی باز حوض، فاطمه پایان نامه صله رحم در آیات و روایات 

 1321شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتب االسالمیه، قم  مکارم 
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