ﻧـﻮروز ،ﺗﻤﺮﯾـﻦ ﺻـﻠﻪ ارﺣـﺎم در
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ از ﺟﻬﺖ دﯾﻨﯽ و
اﺳﻼم دارد ،ﻣﻮﺿﻮع »ﺻﻠﻪ ارﺣﺎم« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻤﺎن ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ
اﻟﺨﺼﻮص در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﮐﻪ آزﻣﻮﻧﯽ ﺳﺨﺖ و
اﻧﮕﺎری اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺟﺎ و ﻣﻄﻠﻮب

اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای در
»ﺻﻠﻪ ارﺣﺎم« در رواﯾﺎت
ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﻋﻠﯽ
دردی ﺟﺎﻧﮑﺎه ﻫﺴﺖ ،وﯾﮋه
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

دوران ﻏﯿﺒﺖ دوران ﺣﯿﺮت و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و دوران ﺗﻘﺎص ﭘﺲ دادن ﻏﻔﻠﺖ و
ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ.
ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﻦ دوران وﺟﻮد دارد ،ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ:
• ﻓﻘﺪ اﻟﻤﺜﻨﯽ )ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،و ﻋﺪم ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط(
• ﺑﯽ ﺧﺪاﯾﯽ
• اﻧﮑﺎر ﺧﺪا
• دوران رﺑﺎﯾﺶ اﯾﻤﺎن
• دوران ﺳﺮﻗﺖ دﯾﻦ
• دوران اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه
• دوران ﻻاﺑﺎﻟﯽ
• ﺗﺮوﯾﺞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺠﺮدی
• ازدواجﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ
• ﻓﺎﻣﯿﻞ ﮔﺮﯾﺰی
• ﺣﺬف ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﺎﻧﻮار
• ﮔﺮﯾﺰان از ازدواج و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده
• ﺑﺎرداریﻫﺎی ﺧﺎرج از رﺣﻢ
و در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﺑﻼ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ رواﯾﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن» ،ﻗﻄﻊ رﺣﻢ« و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻃﻬﺎرت ارﺣﺎم در
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮک ﭘﯿﮑﺎن در ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﺎﻧﻮاده
و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ آن اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ و ﺳﻨﺖ ﻣﻬﻢ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن در
ﺷﮑﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ آن ،ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد ،زﯾﺮا ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رواﯾﺎت ﻫﺮﮐﺲ ﺻﻠﻪ ارﺣﺎم ﻧﮑﻨﺪ ،در زﻣﯿﻦ ﻓﺴﺎد
ﮐﺮده و ﺟﺰو ﺧﺎﺳﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺌﻮری واﮐﺎوی و

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد ،ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮔﺮدد؛
»ﺻﻠﻪ« ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ وﺻﻞ ﺷﺪن ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ،اﺗﺼﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ،ﺑﺨﺸﺶ،
اﻧﻌﺎم ،ﻋﻄﺎ و ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و »ارﺣﺎم« از رﯾﺸﻪ ی »رﺣﻢ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﻣﺤﻞ ﺣﻔﻆ ﺟﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻄﻼﺣﯽ» ،ﺻﻠﻪ ارﺣﺎم« ﯾﻌﻨﯽ:
✓ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان
✓اﯾﺠﺎد اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ارﺣﺎم
✓ رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﻫﺪای ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان.
و از ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺑﻪ ﭘﺪر ،ﻣﺎدر،ﺧﻮاﻫﺮ،ﺑﺮادر ،ﺧﺎﻟﻪ ،داﯾﯽ ،ﻋﻤﻪ و
ﻋﻤﻮ ارﺣﺎم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺟﺎﯾﮕﺎه ارﺣﺎم
از ﯾﮏ ﻣﻨﻈﺮ »ارﺣﺎم« ﺑﻪ ﺳﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﮑﻢ ،از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ:
 _۱ﺟﺎﯾﮕﺎه »ﺑﺎل ﭘﺮواز« داﺷﺘﻦ )ارﺣﺎم ،ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻌﻮد و رﺷﺪ ﻓﺮد ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ(.
 _۲رﯾﺸﻪ و اﺻﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪن )اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺑﺎ اﺻﻞ و رﯾﺸﻪ و ﻫﻮﯾﺖ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ازدواج ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺻﻞ و
ﻧﺴﺐ و رﯾﺸﻪ ی ﺧﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ(.
 _۳ﯾﺪ و ﻗﺪرت ﺑﻮدن ) ﯾﺪ ﮐﻨﺎﯾﻪ از »دﺳﺖ« و »دﺳﺖ« اﺑﺰار آراﯾﺶ و
ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻫﺴﺖ ،ﭘﺎﻻﯾﺶ از ﻧﺎزﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎ و آراﯾﺶ و ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪن ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﻫﺎ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ.
از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻈﺮ اﻫﻤﯿﺖ ارﺣﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ارﺣﺎم ﺳﻪ ﻋﻨﻮان
دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻻﯾﻨﻔﮏ ارﺣﺎم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
آﯾﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 _۱ﺣﺎﻣﯽ ﺑﻮدن ارﺣﺎم
 _۲ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ارﺣﺎم
 _۳ﻋﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ارﺣﺎم ) ﻋﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪه و رﺳﺎﻧﻨﺪه ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﺪ و اﯾﺼﺎل اﻟﯽ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﻬﻤﺎن،و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و
اﺣﺘﺮام ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽ آورد(.
از دﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ارﺣﺎم را از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺻﻔﺖ
»ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻮدن« آن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ از اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﻟﺤﻈﻪ ی ﺳﺨﺘﯽ در ﮐﻨﺎر اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ارﺣﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان آن اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻪ ی اول ﺳﻮره ﻧﺴﺎء،
از آن ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه:

َ
»ﯾَﺎ أ ﯾُّﻬ َﺎ اﻟﻨَّﺎسُ اﺗ َّﻘُﻮا … .وَاﺗ َّﻘُﻮا اﻟﻠ َّﻪَ اﻟ َّﺬ ِی
َ
ﺗ َﺴ َﺎءَﻟ ُﻮنَ ﺑِﻪِ وَاﻷْ ر ْﺣ َﺎم َ إِنَّ اﻟﻠ َّﻪَ ﮐ َﺎنَ ﻋ َﻠ َﯿْﮑ ُﻢ ْ
ر َﻗ ِﯿﺒًﺎ«
»اى ﻣﺮدم ،ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ … و ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ از آن ﺧﺪاﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ
دادن ﻧﺎﻣﺶ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰى ﻣﻰﺧﻮاﻫﯿﺪ و زﻧﻬﺎر از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان
ﻣﺒُﺮﯾﺪ ،ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺧﺪا ﻣﺮاﻗﺐ ﺷﻤﺎﺳﺖ«.
ﺟﺎ دارد در ﮐﻨﺎر ﺻﺤﺒﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ارﺣﺎم ،از اﺛﺮات ﺻﻠﻪ ارﺣﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻣﻮاردی اﺷﺎره ﺷﻮد:
 _۱ازدﯾﺎد ﻋﻤﺮ
 _۲ازدﯾﺎد ﻧﻔﻮس ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( در ﺧﻄﺒﻪ ی ﻏﺬای ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»…وَ ﺻ ِﻠ َﻪَ اﻻْ َر ْﺣﺎمِ ﻣ َﻨْﺴﺎءً ﻓ ِﯽ اﻟ ْﻌُﻤ ْﺮ ِ وَ ﻣ َﻨْﻤﺎه ً
ﻟ ِﻠ ْﻌَﺪ َدِ…«.
 _۳آﺑﺎدی ﺷﻬﺮﻫﺎ
 _۴ﺣ ُﺴﻦ ﺧﻠﻖ
 _۵ﺳﻌﻪ رزق
 _۶ﻃﻬﺎرت ﻧﻔﺲ
 _۷ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی
 _۸از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻓﻮران ﻋﺎﻃﻔﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﺮگ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻫﺎ ،و اﯾﺠﺎد
ﻫﻮرﻣﻮن ﻋﺸﻖ.
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻬﻔﺘﻪ ی اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻘﺪس ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد:

آن ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﺻﻠﻪ ارﺣﺎم ﺑﺎ ﭼﺎﺷﻨﯽ اﺧﻼﻗﯿﺎت اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻔﻬﻮم
»ﺻﺪﻗﻪٔ ﺳﺨﺎﯾﯽ« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ »ﺻﻠﻪ ارﺣﺎم« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ
رﺳﯿﺪن ﺻﺪﻗﻪ ﺳﺨﺎﯾﯽ.
ﺻﺪﻗﻪ:
ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﭘﺎک و ﺧﺎﻟﺺ را ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺳﺨﺎوت ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺬل
ﺑﺪون درﺧﻮاﺳﺖ.
ﺻﺪﻗﻪ در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎرک ،ﺑﺎر ﻧﯿّﺖ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺨﺸﺶ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﺎدﯾﺎت و ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ارﺣﺎم ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ وﺻﻠﯽ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻞ ﭘﯽ ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.

ﻟﺬا در »ﺻﻠﻪ« اﻧﺪازه ی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﻫﻢ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺻﻠﻪ ﺷﻮﻧﺪه در ﺻﻠﻪ ارﺣﺎم» ،ﺻﻠﻪ« را
از »ﺻﻠﻪ اش« ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺻﺪﻗﻪ ﺳﺨﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ دارد ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﺿﻠﻊ اول :ﮐﻢﺷﻤﺮدن و ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺮدن ﺑﺬل.
ﺿﻠﻊ دوم :ﺷﺘﺎب در ﻋﻤﻞ
وﯾﮋﮔﯽ دوم ﺻﺪﻗﻪ ﺳﺨﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﺿﻠﻊ ﺳﻮم :ﺑﺪون ﻣﻨﺖ
ﭼﻮن ﺻﻠﻪ ارﺣﺎم اﻣﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﭘﺎک و ﻧﯿﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺴﺖ.
اﻧﻮاع ﺑﺬل:
 _۱ﺑﺬل ﻧﯿﺮو
 _۲ﺑﺬل ﻣﺎل
 _۳ﺑﺬل وﻗﺖ )اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﻦ(
 _۴ﺑﺬل ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ)ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﻓﺮد» ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ« از
»ارﺣﺎم« ﭘﯿﺸﯽ ﮔﯿﺮد(.
 _۵ﺑﺬل ﻋﻠﻢ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﺎرف
در آﺧﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ در ﺳﺮ
راه اﯾﻦ ﻣﻌﺮوف ﻣﻬﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و ﻗﻄﻊ رﺣﻢ ﻣﯽﺷﻮد،
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 _۱رﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی
 _۲ﺗﮑﺜﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎی رﻓﺎﻗﺘﯽ
 _۳ﭼﺸﻢ و ﻫﻢ ﭼﺸﻤﯽ

ﺣﺎل ،ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ی ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز ﮔﺮوه ﻫﺎی رﻓﺎﻗﺘﯽ در
اﯾﻦ زﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

