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ABSTRACT 

 

 

The increasing prevalence of sin in partys is one of the major social problems 

in Muslim societies today. This problem is especially true for religious people 

when they encounter sin at the family party. Because kinship is so high in 

Iranian-Islamic culture, leaving the party is not easily possible and sometimes 

even leads to cut off relations. On the other hand, staying in the place of sin 

also has unfortunate consequences. In such a situation, the religious person as 

a moral agent faces a great challenge between maintaining kinship and leaving 

the place of sin. The present study seeks to provide a solution to get out of this 

moral challenge by analytical method. The results show that although both 

sides of the challenge have strong scientific and religious arguments, they are 

inefficient because they do not consider all aspects and general judgments. 

The proposed solution is to analyze the situation and detail the rule. 
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 :نویسنده مسئول

 سمیه السادات موسوی
 چکیده

 

مسلمان است. این ها، امروزه یکی از مشکالت مهم اجتماعی در جوامع رواج روزافزون گناه در مهمانی

شوند. از نماید که با وقوع گناه در مجالس اقوام مواجه میمشکل برای افراد متدین زمانی بیشتر رخ می

آنجا که پیوند خویشاوندی در فرهنگ ایرانی ـ اسالمی جایگاه بسیار باالیی دارد ترک مجلس، به راحتی 

شود. از طرفی، ماندن در مجلس گناه نیز ی میپذیر نیست و حتی گاهی منجر به قطع روابط خانوادگامکان

عنوان یک فاعل اخالقی با چالش بزرگی بین حفظ عواقب ناگواری دارد. در چنین موقعیتی فرد متدین به

صله رحم و ترک مجلس گناه مواجه است. پژوهش حاضر در صدد است با روش تحلیلی، راه حلی جهت 

دهد هرچند هر یک از دو طرف چالش، ادله دینی نتایج نشان می رفت از این چالش اخالقی ارائه دهد.برون

و علمی محکمی دارند؛ اما به دلیل درنظر نگرفتن همه جوانب، و صدور حکم کلی، ناکارآمد هستند. راه 

 حل پیشنهادی، تحلیل وضعیت و تفصیل حکم است. 

 ایمیل:
smhosna110@gmail.com 

 1401/ 21/05تاریخ دریافت: 

 1401/ 13/08تاریخ پذیرش: 

 17/09/1401 تاریخ انتشار: 

 دسترسی آزاد        

 ها:کلیدواژه

تزاحم احکام اخالقی، حفظ صله 

رحم، ترک مجلس گناه، تحلیل 

 .وضعیت، تفصیل حکم
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 بیان مسأله

جامعه ایران یک جامعه مذهبی با اعتقادات شیعی است و افراد بسیاری خود را ملزم به اطاعت از دستورات شرع 

هایی که در گسترش فرهنگ اسالمی کاریدانند؛ با وجود این، به دلیل تهاجمات فرهنگی گسترده و کممقدس می

های دینی و عادی شدن برخی گناهان در سطح جامعه هستیم. گیرد شاهد پایین آمدن برخی حساسیتصورت می

های ها است. به ویژه در سالشود مجالس جشن و مهمانیهایی که این آسیب به وضوح نمایان مییکی از موقعیت

های رایج اخیر با توجه به نفوذ گسترده فرهنگ غرب در جامعه ایران، ارتکاب برخی گناهان، جزئی از برنامه

ها شده است؛ برای مثال، پخش موسیقی حرام، رقص، اختالط زن و مرد و پذیرایی با مشروبات مهمانی مجالس و

 های زیادی به آنها دچار هستند. الکلی از جمله گناهانی است که مجالس و مهمانی

ب چند های اخالقی را در قالتوان چالشهای افراد نسبت به برگذارکنندگان مجالس گناه، میبا رصد موقعیت

 مسئله اصلی به تصویر کشید؛ از جمله:

فرض اول: مجلس مهمانی از طرف محل کار و با حمایت کارفرما برگزار شده است. مثال مهمانان خارجی 

اند و فرد، مسئولیت مهمی در تعامل با ایشان دارد. از طرفی، در مجلس، مشروبات الکلی جزو اقالم دعوت شده

، فاعل اخالقی به عنوان یک مسلمان، موظف به ترک مجلس شراب است و از پذیرایی است. در این موقعیت

 اندازد. او را به خطر می طرفی، نرفتن به مهمانی، موقعیت شغلی

دهد؛ در شود که یقین دارد در آن گناه رخ میفرض دوم: فرد از طرف دوستان خود به یک مهمانی دعوت می

 شود. ها میستان یا سرخوردگی در میان آنحالی که نرفتن او باعث از دست دادن دو

شود که از جانب همسایگان برگزار شده و نرفتن به آن باعث فرض سوم: فرد به مجلس گناهی دعوت می

 شود. بروز مشکالتی در محل زندگی و در میان همسایگان می

توجهی به آن تبعات ی، بیفرض چهارم: وضعیتی که بیشترین احتمال وقوع را برای اغلب افراد دارد و از طرف

گذارد، برگزاری مجلس از طرف خویشاوندان است. در فرهنگ ایرانی سنگینی در زندگی شخصی آنها بر جای می

ای برخوردار است و گاهی شانه خالی کردن از زیر بار آن، پیامدهایی در شرکت در مجالس اقوام از اهمیت ویژه

 ت. عالوه بر آن که اسالم نیز تأکید شدیدی بر حفظ صله رحم دارد. حد قطع روابط خانوادگی در پی خواهد داش

های مطرح شده فوق، بیانگر یک چالش و دوراهی اخالقی است که در مواجهه با مجلس هر یک از وضعیت

شود. به این صورت که باید بین حفظ موقعیت خود نسبت به برگزارکنندگان مجلس و گناه برای فرد ایجاد می

گناه یکی را انتخاب کند. در این مقاله برآنیم تا از میان مسائل مطرح شده، به دلیل اهمیت و گستردگی ترک مجلس 

روابط خانوادگی در جامعه ایران و سفارشات زیادی که اسالم به حفظ صله رحم دارد به بررسی چالشی بپردازیم 

شت هرچند در مورد این مسئله احکام و آید. باید توجه داکه هنگام برگزاری مجلس گناه توسط اقوام پیش می
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استفتائات فقهی وجود دارد؛ اما در این مقاله برآنیم تا مسأله را از جنبه اخالقی بررسی نماییم. بنابراین سوال 

شود چیست؟ آیا اصلی آن است که وظیفه اخالقی فرد در مواجهه با مجلس گناهی که از جانب اقوام برگزار می

امیلی، حتی به قیمت شرکت در مجلس گناه جلوگیری کند؟ یا این که باید از مجلس گناه به باید از قطع روابط ف

هر نحوی پرهیز کند؛ حتی اگر روابط خانوادگی از بین برود؟ در بررسی این چالش، سه دیدگاه قابل فرض است؛ 

رحم و سوم، تحلیل اول، ترجیح حفظ صله رحم بر ترک مجلس گناه، دوم؛ ترجیح ترک مجلس گناه بر حفظ صله 

 وضعیت و ارائه راهکار متناسب با هر موقعیت. 

های مختلف این مسئله، رویکرد ما در مواجهه با مسئله حاضر، رویکرد اسالمی است؛ یعنی در بررسی جنبه

فرض گرفته و به دنبال دستیابی به راه حل اخالقی بر طبق دستورات دین هستیم. بررسی موازین اسالم را پیش

های اخالقی این چالش، یعنی شود. فرض ما بر آن است که هر یک از جنبهمسئله نیز با روش تحلیلی انجام می

توان به راه حلی دست حفظ صله رحم و ترک مجلس گناه دارای الزامات شدید اخالقی و شرعی هستند؛ ولی می

 ت آورد. یافت که بدون حذف کامل هیچ یک از آنها، حکم اخالقی مناسب را به دس

تر ای وسیعمراد از صله رحم، ارتباط با خویشاوندان است. هرچند خویشاوندان در عرف جوامع انسانی، دایره

، 1گیرد؛ )جکسوناز پیوندهای بیولوژیک دارد و خویشاوندی سببی و حتی آیینی و ساختگی را هم در بر می

کند. از ای است که اسالم تعیین میاساس محدوده( اما در این مقاله تعریف ما از خویشاوندان، بر 12: 2015

برند؛ یعنی، دیدگاه اسالم، رحم و خویشاوندان، همان کسانی هستند که به واسطه قرابت و ارتباط فامیلی ارث می

ها ها و داییها و عموها وخالهها هر چه پائین بیاید و والدین پدری و مادری هر چه باال رود و عمهفرزندان و نوه

( بنابراین، آنچه درباره صله رحم 2/326تا: فرزندان آنها و برادران و خواهران و فرزندان آنها. )خمینی)ره(، بی و

 شود معطوف به خویشاوندان نسبی است.و احکام آن بیان می

مراد از مجلس گناه نیز در این مقاله، حضور جمعی از افراد در کنار هم و وقوع معصیت و نافرمانی خدا در 

شود و تشخیص تحقق آن گونه مجالس به مجالس لهو و لعب یاد میهای فقهی از اینمیان ایشان است. در رساله

 (4/520: 1386؛ بهجت، 2/231 :1379شیرازی، با عرف متشرع و متدین است. )مکارم

 پیشینه

قرآن کریم و منابع روایی، فقهی در بررسی پیشینه، با دو دسته از منابع مواجه هستیم. یک دسته عبارتند از: آیات 

توانند به عنوان پیشینه عام اند و میو اخالقی که به صورت کلی به مباحث صله رحم و مجالس گناه پرداخته

 
1 . Jackson 
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هایی از مسئله پرداخته و پیشینه خاص آن ها و مقاالتی که به جنبهپژوهش محسوب شوند و دسته دیگر، کتاب

 دهند. را شکل می

توان به این موارد اشاره کرد: کتاب »صله اند میه به طور ویژه بر مسئله صله رحم تمرکز کردهدر میان کتبی ک

الدین (، کتاب »تحلیل اجتماعی از صله رحم«؛ حسین شرف1376ارحام در اسالم«؛ محمود ارگانی حائری )

غالب در این منابع، (. رویکرد 1392(، کتاب »بررسی فقهی صله رحم و قطع آن«؛ سیدمحمدرضا واحدی )1386)

پرداختن به اهمیت صله رحم و بیان آثار و فواید آن و تذکر در مورد عواقب سنگین قطع رحم است. آنچه کمتر 

 هایی است که در روابط خویشاوندی ممکن است پیش آید. مورد توجه قرار گرفته بررسی چالش

اند؛ از جمله: مقاله »پرهیز صله رحم پرداخته شود که به مسائلی در حوزهاز بین مقاالت نیز مواردی یافت می

رحم از ( و مقاله »آثار صله1379شدید از گواهی دروغ و شرکت در مجلس گناه« اثر محمد محمدی اشتهاردی )

نقی فقیهی و یداهلل دیدگاه اسالم و روانشناسی و کاربردهای تربیتی آن« اثر دکتر باقر غباری بناب، دکتر علی

رحم یا ترک مجلس گناه توجه شده (. در این مقاالت نیز فقط به یک جنبه، یعنی یا حفظ صله1386پور )قاسمی

ای نشده است. از طرفی رویکرد هایی که فاعل اخالقی ممکن است در تزاحم این دو روبرو شود اشارهو به چالش

مقاله حاضر بنا دارد این  شناختی و تربیتی است؛ ولیشناختی، جامعهمقاالت در بررسی صله رحم اغلب، روان

 مسئله را با رویکرد اخالق کاربردی ارزیابی کند. 

 دیدگاه اول: ترجیح حفظ صله رحم بر ترک مجلس گناه. 1

های مفروض در تزاحم بین حفظ صله رحم و ترک مجلس گناه، آن در طرح مسئله بیان شد که یکی از دیدگاه

اگر مجبور به شرکت در مجلس گناه باشیم. در این قسمت برآنیم است که صله رحم به هر نحوی حفظ شود؛ حتی 

تا ادله این دیدگاه را تبیین و بررسی کنیم. از میان ادله مطرح برای دیدگاه اول، در ادامه به بررسی دو دلیل اصلی 

 پردازیم که عبارتند از: استدالل با رویکرد دینی و استدالل با رویکرد علمی.می

  دینیرویکرد استدالل با . 1-1

های دین، اعم از آیات، روایات و فتوای فقها، قطع رحم از گناهان این استدالل بیانگر آن است که بر اساس آموزه

کبیره و یکی از مصادیق زیر پا گذاشتن دستورات دین است. از آنجا که رفتار کردن بر خالف دستورات دین از 

حم اخالقا خطاست. بر اساس این نتیجه، در تعارض صله رحم نظر اخالق بندگی کار نادرستی است؛ پس قطع ر

با هر مسئله دیگری، از جمله شرکت در مجلس گناه، حفظ صله رحم اولویت دارد و در نهایت باید تصمیمی 

 گرفت که منجر به قطع رحم نشود. صورت استدالل چنین است: 

 مقدمه اول: قطع روابط خویشاوندی، بر خالف دستورات دین است.

 مقدمه دوم: عمل کردن بر خالف دستورات دین اخالقاً خطاست.
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 نتیجه: قطع روابط خویشاوندی اخالقاً خطاست.

 توضیح استدالل 

صله رحم از جمله موضوعاتی است که دیدگاه اسالم در خصوص آن، به صراحت در آیات و روایات منعکس 

شرع مقدس را برای حفظ ارتباط خویشاوندی و نهی توان حساسیت های دین میشده است. با نگاه به آموزه

های روایی ابوابی به این موضوع اختصاص شدید از قطع آن به دست آورد. با توجه به اهمیت مسئله، در کتاب

حدیث درباره  33یافته است. برای مثال، در جلد دوم کتاب شریف الکافی، بابی به صله رحم اختصاص یافته که 

الرحم« وجود دارد که به  قطیعةشود. در همان کتاب، بابی تحت عنوان »باب ر آن یافت میروابط خویشاوندی د

کتاب بحاراالنوار  71نقل هشت حدیث در مذمت قطع رحم و پیامدهای سنگین آن پرداخته است. همچنین، در جلد 

قطع رحم نقل شده حدیث در اهمیت و فواید صله رحم و نهی از  110در بابی که به صله رحم اختصاص یافته 

 است. 

دهنده نهی شدید دین از قطع رحم است در ادامه به برخی موارد اشاره از میان انبوه آیات و روایاتی که نشان

السالم فرمود: »بپرهیز السالم نقل شده است که به فرزند بزرگوارش امام باقر علیهشود. روایتی از امام سجاد علیهمی

و  23رحم؛ زیرا در سه جاى قرآن او را مورد لعنت یافتم«. سپس حضرت آیات محمد/از همنشینی با قطع کننده 

 (2/377ق: 1407را تالوت فرمود. )کلینی،  27و بقره/ 25، رعد/22

کسانی با من قرابت » :السالم  پرسیداز امام صادق علیه در روایتی از جهم بن حُمید نیز نقل شده است که

؟ حضرت فرمود: برای ایشان حقی بر عهده من است«آیا  ؛نیستند )در دین( یدهعقولی با من هم ؛رحمی دارند

کنند؛ یکی حق و اگر آنان بر دین تو باشند دو حق پیدا می کندرا چیزی قطع نمی خویشاوندیحق  !بلی»

خویشاوندی ( در این روایت به صراحت بیان شده است که حق 2/157خویشاوندی و دیگری حق اسالم«. )همان، 

 کند. را چیزی قطع نمی

شود. خورد. در ادامه، جهت رعایت اختصار به ذکر دو نمونه اکتفا میدر فتوای فقها نیز این تصریح به چشم می

ایشان در  ؟«در چه صورتى قطع رحم جایز استاهلل بهجت )ره(، آمده است: »در استفتائی از مجتهد فقید، آیت

( ایشان 4/139ق: 1428)بهجت،  .«که مسلمان هستند، قطع به طور کلى جایز نیست تا وقتى» پاسخ فرموده است:

اند. به این معنا که قطع رحم در این حکم با قید مسلمان بودن خویشاوندان، قطع رحم را به صورت کلی حرام کرده

 شند.با خویشاوندان مسلمان به هیچ وجه جایز نیست؛ حتی اگر این اقوام، اهل گناه و معصیت با

شود که ایشان به جایز نبودن قطع رحم، العالی( مشاهده میهمچنین در فتوایی از مقام معظم رهبری )مدظله

کار اشاره کرده است. از ایشان سوال شده که: »اگر یکى از اقوام انسان مبادرت به ارتکاب حتی با اقوام معصیت

ه رابطة با او چیست«؟ ایشان در پاسخ فرموده است: معصیت کند و نسبت به آن الابالى باشد، تکلیف ما نسبت ب
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شود، به عنوان امر به »اگر احتمال بدهید که ترک معاشرت با او موقتاً موجب خوددارى او از ارتکاب معصیت مى

( 230ق: 1424ای، معروف و نهى از منکر واجب است، و در غیر این صورت، قطع رحم جایز نیست«. )خامنه

دارد که حتی اگر خویشاوندان اهل معصیت باشند باز هم قطع رحم جایز نیست؛ مگر این که  بیان ایشان داللت

احتمال تأثیر برای ترک گناه وجود داشته باشد. پس، اگر احتمال تأثیر با قطع رحم وجود نداشت همچنان باید 

 صله رحم با اقوام گناهکار حفظ شود. 

آید که قطع رحم با خویشاوندان روایات و فتوای فقها به دست می با توجه به مجموع آن چه بیان شد، از آیات و

مسلمان در هر شرایطی حرام است. از طرفی، بر اساس اخالق بندگی، زیر پا گذاشتن دستورات الهی یک امر 

غیراخالقی است. بنابراین، قطع رحم که توسط دین نهی شده است در هر شرایطی یک امر غیراخالقی به شمار 

الزمه این استدالل آن است که از نظر اخالقی در تعارض میان حفظ صله رحم و ترک مجلس گناه، به  رود.می

دلیل اهمیت صله رحم بر اساس دالیلی که بیان شد، حفظ آن بر ترک مجلس گناه ترجیح یابد. بنابراین، طبق این 

شود نباید آن بط خویشاوندی میدیدگاه اگر مجلس گناهی از سوی اقوام برگزار شد که ترک آن موجب قطع روا

 مجلس را ترک کرد. 

 استدالل با رویکرد علمی. 2-1

آید که قطع رحم به ضرر انسان است. بر شناختی به دست میشناختی و رواندر این استدالل، از طریق ادله جامعه

داده است. بنابراین، قطع اساس اخالق فردی، اگر انسان کاری کند که به خود ضرر برساند عمل نادرستی انجام 

 رحم که از نظر علمی، ثابت شده به ضرر انسان است اخالقاً خطا و نادرست است. صورت استدالل چنین است:

 مقدمه اول: قطع رحم از نظر علمی، به ضرر انسان است.

 مقدمه دوم: انجام آنچه به ضرر انسان است اخالقاً خطاست.

 نتیجه: قطع رحم اخالقاً خطاست.

 یح استداللتوض

های انسان سالم بوده و برای دستیابی به آن اصول مختلفی مطرح برخورداری از بهداشت و سالمت روان از ویژگی

دارند که از شناسی با اطمینان اعالم میشناسی و جامعههای علمی به ویژه علم رواناست. در این میان، پژوهش

ط شود برقراری روابحتی جسمانی افراد در طول زندگی میعوامل مهمی که سبب ارتقاء سطح سالمت روانی و 
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و  2؛ باساک48ـ  39: 1985، 1درسلر مندی از محبت و حمایت آنها است. )ر.ک:صمیمانه با خویشاوندان و بهره

 (30ـ  4: 2007، 3؛ هال49ـ  39: 2002دیگران، 

مشکالت روانی است و از بین نهادهای اجتماعی، های تسکین ریزی عاطفی و ابراز خود، از جمله راهبرون

های وارده بر خود را ابراز نماید. برقراری تواند به سادگی فشارها و عقدهاین محیط خانواده است که فرد در آن می

شود افراد، خود را در شبکه وسیعی از حمایت اجتماعی ببینند و عواطف خود را روابط خویشاوندی باعث می

 ( 766: ترجمه موسوی اصل و همکاران: 1378اظهار کنند. )دیماتئو، نسبت به هم 

شناختی و اجتماعی اعضای خانواده و کارآمدی برخی از آثار و کارکردهای صله رحم در تأمین نیازهای روان

ارهای ( رعایت هنج2( تأمین نیاز به محبت، تعلق به گروه )خانواده گسترده(، بیان و ابراز خود، 1آن عبارتند از: 

( دستیابی به حمایت اجتماعی خویشاوندان، آرامش 3پذیری، کننده فرایند جامعهخانوادگی و اجتماعی و تسهیل

 (157: 1388( رفع فقر. )صفورایی پاریزی، 4روانی، امنیت خاطر و افزایش تعامل عاطفی، 

د قابل توجهی در بهبود زندگی های علمی، صله رحم آثار مفیاز آن چه بیان شد به دست آمد که بر اساس یافته

توان به راحتی از آن چشم پوشید. بنابراین، به هر نحوی باید از فردی و اجتماعی انسان دارد، تا حدی که نمی

داند. الزمه این مطلب آن است که قطع رحم پرهیز کرد؛ چرا که علم آن را برای سالمت فرد و جامعه ضروری می

 حم و ترک مجلس گناه، بنا به دالیلی که ذکر شد حفظ صله رحم ترجیح یابد.در شرایط تعارض بین حفظ صله ر

 دیدگاه دوم: ترجیح ترک مجلس گناه بر حفظ صله رحم. 2

دیدگاه دیگری که در تعارض میان حفظ صله رحم و ترک مجلس گناه قابل فرض است؛ دیدگاهی است که بنا  

معنا که حضور در مجلس گناه به هیچ وجه نباید اتفاق بیفتد؛ حتی گذارد. به این را بر ترجیح ترک مجلس گناه می

هایی با رویکرد دینی اگر منجر به قطع روابط خویشاوندی شود. برای این دیدگاه نیز همانند دیدگاه اول، استدالل

  و علمی مطرح است.

 استدالل با رویکرد دینی. 1-2

دارد که در دین اسالم حضور در مجلس گناه به قها بیان میاین استدالل با تکیه بر آیات و روایات و فتوای ف

شدت مورد نهی است. از طرفی، بر اساس اخالق بندگی باید از دستورات دین پیروی شود. بنابراین، حضور در 

مجلس گناه از نظر اخالقی کار نادرستی است و باید از آن پرهیز کرد. نتیجه این استدالل آن است که در تعارض 

 یابد. صورت استدالل چنین است:حفظ صله رحم و ترک مجلس گناه، ترک مجلس گناه ترجیح میمیان 

 
1 . Escalas 

2 . Bassuk 

3 . Hall 
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 مقدمه اول: حضور در مجلس گناه، بر خالف دستورات دین است.

 مقدمه دوم: عمل کردن بر خالف دستورات دین اخالقاً خطاست.

 نتیجه: حضور در مجلس گناه اخالقاً خطاست.

 توضیح استدالل

ولی خداوند بزرگ برای صیانت افراد  ؛که ورود به آن برای افراد حرام است هستندمناطق ممنوع  همانندگناهان »

شرکت در این مجالس  است.از ارتکاب گناه، حریمی برای آن قائل شده است و آن، همان شرکت در مجالس گناه 

در یک قدمی گناه  مجلس گناه شود فردی که وارد .دشوبه منزله شکستن »قرق« و نزدیکی به خود گناه تلقی می

نه تنها خود را به گناه آلوده »گوید: لذا اسالم می ؛سازدگیرد و به زودی دست خود را به گناه آلوده میقرار می

شود« )ر.ک: ه میدیکش به سمت آنکه خواه ناخواه  «؛ چرابلکه خود را در نزدیکی و آستانه گناه قرار مده ؛مکن

إِنَّ لِکُلِّ مَلِکٍ فرماید: »اسالم )ص( است که می این سخن بر اساس حدیثی از پیامبر گرامی (285: 1390سبحانی، 

 قرقگاه؛ برای هر حاکمی قرقگاهی است و فَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحِمَى أَوْشَکَ أَنْ یَقَعَ فِیهِ مَحَارِمُهُ اللَّهِ حِمًى وَ حِمَى

گیرد«. )حرعاملی، در شُرف ورود به آن قرار می نزدیک شودقرقگاه  ینبه اهر کس  ؛محرمات الهى است خداوند

 (27/167ق: 1409

وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیکمْ فِی از جمله: » ؛در قرآن مجید، در آیات متعددی از شرکت در مجالس گناه نهی شده است

ا فَال تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّی یخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیرِهِ إِنَّکمْ إِذاً الْکتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللَّهِ یکفَرُ بِها وَ یسْتَهْزَأُ بِه

و خداوند )این حکم را( در قرآن بر شما ( »140«؛ )نساء/مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جامِعُ الْمُنافِقِینَ وَ الْکافِرِینَ فِی جَهَنَّمَ جَمِیعاً

کنند، با آنها ننشینید تا به سخن دیگری بپردازند! را انکار و استهزا می نازل کرده که هرگاه بشنوید افرادی آیات خدا

در آیه دیگری  .«کندوگرنه، شما هم مثل آنان خواهید بود. خداوند، منافقان و کافران را همگی در دوزخ جمع می

( 68«؛ )انعام/عَنْهُمْ حَتَّی یخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیرِهِوَ إِذا رَأَیتَ الَّذِینَ یخُوضُونَ فِی آیاتِنا فَأَعْرِضْ » آمده است:

کنند، از آنها روی بگردان تا به سخن دیگری بپردازند! و اگر هرگاه کسانی را دیدی که آیات ما را استهزا می»

 «.شیطان از یاد تو ببرد، هرگز پس از یادآمدن با این جمعیت ستمگر منشین

که حضور در مجالس گناه، حتی اگر فرد شخصاً مرتکب گناه نشود حرام  آیات فوق نشان دهنده آن هستند

شود؛ برای مثال، در حدیثی از امام سجاد است. در احادیث نیز نهی شدید از حضور در مجالس گناه مشاهده می

رَةَ الفاسِقینَ. إحذَروا فِتنَتَهُم إیّاکُم وَ صُحبَةَ العاصینَ وَ مَعونةَ الظّالِمینَ وَ مُجاوَالسالم نقل شده است که فرمود: »علیه

 آنان فتنه از. دیزیبپره بدکاران با جواریهم و ظالمان یاری و گنهکاران با ینیهمنش از ؛وَ تَباعَدوا مِن ساحَتِهِم

 السالمعلیه صادق امامهمچنین در روایتی از  (8/16ق: 1407)کلینی،  .اطرافشان دور شوید« از و دیباش برحذر

 ستین سزاوار؛ الیَنْبَغی لِلْمُؤْمِنِ أنْ یَجْلِسَ مَجْلِسًا یَعْصَی اهللُ فیهِ وَ الیَقْدِرُ عَلی تَغْییرِهِاست که فرمود: »نقل شده 
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«. )همان: دهد رییتغ را وضع آن تواندینم او و شودیم خدا تیمعص آن در که ندیبنش یمجلس در مؤمنبرای 

2/374) 

اهتمام به پرهیز از حضور در مجالس گناه به خوبی مشهود است. از آنجا که نقل فتوای همه در فتوای فقها نیز 

اهلل بهجت )ره( و مقام معظم رهبری گنجد همانند دیدگاه قبل تنها به بررسی نظرات آیتمراجع در این مجال نمی

 کنیم. العالی( در این زمینه اکتفا می)مدظله

هجت )ره( در بخش »احکام موضوعات متفرقه«، استفتائاتی در مورد مجالس اهلل بدر کتاب استفتائات آیت

آید ها در این زمینه به دست می( از مجموع پاسخ537و  4/536ق: 1428شادیِ همراه با گناه آمده است. )بهجت، 

همچنین  که ماندن در مجلس گناه به هیچ وجه جایز نیست؛ مگر ترک آن خطر جانی، مالی و آبرویی داشته باشد.

اگر فرد با ماندن و امر به معروف بتواند مانع از ارتکاب گناه شود ترک مجلس برایش جایز نیست. در کتاب اجوبه 

العالی( نیز بخشی تحت عنوان »حضور در مجلس معصیت« وجود دارد که االستفتائات مقام معظم رهبری )مدظله

آید ها بر می( از مجموع پاسخ318و  319ق: 1424ای، امنهبه هفت استفتاء در این زمینه پاسخ داده شده است. )خ

 که شرکت در مجلس گناه اگر مستلزم ارتکاب حرام باشد یا تأیید گناه محسوب شود به هیچ وجه جایز نیست.

با توجه به ادله ذکر شده از آیات و روایات و فتوای فقها روشن شد که از دیدگاه دین اسالم حضور در مجلس 

ور قطع حرام است. از طرفی، بر اساس اخالق بندگی سرپیچی از دستورات دین کار نادرستی است؛ گناه به ط

بنابراین، شرکت در مجلس گناه، اخالقاً کار نادرستی است. با در نظر گرفتن این استدالل، در تعارض میان حفظ 

د؛ هرچند منجر به قطع روابط صله رحم و ترک مجلس گناه وظیفه اخالقی فرد آن است که مجلس گناه را ترک کن

 خویشاوندی شود.

 استدالل دوم: استدالل با رویکرد علمی. 2-2

های اجتماعی که جایگاه دهد افراد از گروههای علمی است که نشان میتکیه این استدالل بر آن دسته از پژوهش

دارای انحرافات فکری، اخالقی و ها پذیرند. حال اگر این گروهقابل توجهی نزد ایشان دارند تأثیر زیادی می

یابد. بنابراین، شرکت در مجالس گناه به ویژه اگر از جانب رفتاری باشند احتمال به انحراف کشیدن فرد افزایش می

شود. از طرفی، اقوام برگزار شود به دلیل تأثیر مخربی که دارد باعث ضرر به زندگی فردی و اجتماعی انسان می

فردی، اگر انسان کاری کند که به خود ضرر برساند عمل نادرستی انجام داده است. بنابراین، بر اساس اخالق 

حضور در مجلس گناه که از نظر علمی، ثابت شده به ضرر انسان است اخالقاً خطا و نادرست است. صورت 

 استدالل چنین است:

 مقدمه اول: حضور در مجلس گناه از نظر علمی، به ضرر انسان است.

 مه دوم: انجام آنچه به ضرر انسان است اخالقاً خطاست.مقد
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 نتیجه: حضور در مجلس گناه اخالقاً خطاست.

 توضیح استدالل

های مرجع هستند. »گروه مرجع، به گیری رفتار انسان تأثیر زیادی دارد گروهیکی از عوامل محیطی که بر شکل

ها، رفتارها و تصورات ها، نگرشر توسعه و رشد ارزششود که افراد را دها و مقوالتی اجتماعی اطالق میگروه

( با توجه به این تعریف، یک 1960، به نقل از مرتون، 523: 1395کنند«. )عضدانلو، شخصی خود راهنمایی می

های مرجع بسیار حائز اهمیت است و آن، قدرت تأثیرگذاری باالی آنها در نوع فکر، احساس نکته در مورد گروه

 3؛ اسکاالس و بِتمن،793ـ  776: 1996 2؛ تری و هاگ،45ـ  31: 1968، 1کمپر است. )ر.ک: و عمل افراد

تواند رویه این تأثیرگذاری، چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی، به قدری است که می (348ـ  339: 2003

 و سبک زندگی افراد را تعیین کند. 

ترین همساالن، همکاران و دوستان باشند، گروه خویشاوندان یکی از مهمتوانند های مرجع که میدر میان گروه

ای برخوردارند. شود؛ زیرا در جامعه ایران، معموال اقوام و خویشاوندان نزد افراد از جایگاه ویژهموارد محسوب می

را همسو با نظر غالب  اغلب افراد تمایل دارند مورد تأیید اقوام خود باشند؛ لذا عقاید، احساسات و رفتارهای خود

طور که اشاره شد این فرایند تنها در جهت مثبت نبوده و تأثیرات نامطلوب کنند. هماندهی میخویشاوندان جهت

 افتد.نیز به همین شدت اتفاق می

دهد معاشرت با اقوامی که دارای رفتارهای ناهنجار هستند تأثیر بسزایی در نتایج تحقیقات علمی نیز نشان می

( در بررسی میزان تأثیر معاشرت با گروه هنجارشکن، به 1383راف رفتاری افراد دارد. عدل و همکاران )انح

سال در شهر تهران پرداختند. از جمله مسائل قابل توجه در این پژوهش  25مطالعه گروهی از معتادان مذکر زیر 

نتایج پژوهش تأکید داشت که با توجه به  درصد از گروه مورد مطالعه، دارای اقوام معتاد بودند. 60آن بود که 

عمق و گستردگی روابط فامیلی در فرهنگ ایرانی، معاشرت مستمر با اقوامی که رفتارهای هنجارشکن دارند 

 (.498: 1383دهد. )ر.ک: عدل و همکاران، درصد بروز رفتار ناهنجار را در افراد افزایش می

کار، چون احتمال بروز گناه را کنند که معاشرت با اقوام معصیتد میهای علمی تأییبنا بر آنچه بیان شد، یافته

برد صحیح نیست. پس، در تعارض میان حفظ صله رحم و ترک مجلس گناه، به دلیل خطر در فرد باال می

تأثیرپذیری از گناهکاران، اولویت با ترک مجلس گناه است؛ به ویژه اگر مجلس گناه از جانب اقوام برپا شده 

 .باشد

 
1 . Kemper 

2 . Terry & Hogg 

3 . Escalas & Bettman 
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 ارزیابی دیدگاه اول و دوم. 3

ها های دینی و علمی برخوردارند و مقدمات و نتایج استداللشود هر دو دیدگاه از استداللطور که مشاهده میهمان

نیز صادق و متقن است. این شرایط، بار دیگر پیچیدگی مسئله مورد بحث، و دشوار بودن تصمیم اخالقی در 

توانند با یکدیگر سازد؛ زیرا هر دو دیدگاه ادله بسیار قوی و محکمی دارند که مینشان میتعارض موجود را خاطر 

 برابری کنند. 

کدام نتوانند به عنوان راه حل این چالش شود هیچای هست که باعث میبا وجود این، در هر دو دیدگاه نکته 

ها نگاه جامعی وجود نداشته و بدون ز استداللهای صورت گرفته ااست که در برداشتپذیرفته شوند. آن نکته این 

رغم صحت استدالل، تعارض در نظر گرفتن ادله رقیب، یک حکم کلی صادر شده است. این مسئله سبب شده به

ها این است همچنان باقی بماند. برای مثال، در دیدگاه ترجیح حفظ صله رحم بر ترک مجلس گناه، نتیجه استدالل

خطاست. این یک نتیجة درست است؛ اما نباید به صورت مطلق از آن برداشت کرد که صله که قطع رحم اخالقاً 

طور در دیدگاه دوم، به صرف دستیابی به این نتیجه که حضور در مجلس گناه رحم بر همه چیز ترجیح دارد. همین

های ذیرد. درستی استداللپگاه استثناء نمیاین حکم اطالق دارد و هیچ توان برداشت کرد کهاخالقاً خطاست نمی

گیری سازد که با بهرههر دو دیدگاه و در عین حال، کافی نبودن آنها به تنهایی، ما را به دیدگاه سومی رهنمون می

 دهد. ای برای حل تعارض ارائه میهای مفروض، راهکارهای ویژههای هر دو طرف، متناسب با وضعیتاز استدالل

 تفصیل حکم بر اساس تحلیل وضعیتدیدگاه مختار: . 4

های الهی و تأکید شدید بر اجتناب از نزدیک تا اینجا به دست آمد که با توجه به رویکرد دین مبنی بر حفظ حرمت

رسد صله رحم به تنهایی مجوزی برای شرکت در مجلس گناه نباشد. با وجود این، شدن به محرمات، به نظر می

شود نتوانیم به راحتی به گزینه قطع روابط ورد حفظ روابط خانوادگی باعث میهای مکرر و سنگین در مسفارش

رفت از این چالش، تحلیل دقیق شرایط تعارض و استخراج رسد بهترین راه برونبیندیشیم. بنابراین، به نظر می

یچ یک از دو حاالت مفروض در آن است تا بتوان پاسخ مناسب را برای هر حالت ارائه کرد. در این دیدگاه، ه

شود؛ بلکه متناسب با هر موقعیت باید طرف تعارض، یعنی حفظ صله رحم و ترک مجلس گناه کنار گذاشته نمی

تواند های اول و دوم بیان شد میهایی که برای دیدگاهیابد. بنابراین، تمام استداللتصمیم گرفت که کدام ترجیح می

 بات اهمیت صله رحم و ترک مجلس گناه لحاظ شود.های دیدگاه مختار برای اثبه عنوان استدالل

برای تبیین دقیق دیدگاه مختار الزم است ابتدا به یک نکته مقدماتی در خصوص تزاحم میان بایدهای اخالقی 

اشاره کنیم. سپس، موقعیت فرد در مجالس گناه را بر اساس چهار مؤلفه اصلی، یعنی به لحاظ آگاهی از وقوع 

رگزاری مجلس و به لحاظ نوع گناه بررسی گناه، به لحاظ توانایی برای مقابله با گناه، به لحاظ شرایط محل ب
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ها را مطرح و راهکارهای پیشنهادی را ارائه خواهیم کرد. در نهایت، حاالت مفروض از ترکیب این موقعیت

 نمائیم. می

 دستورالعمل کلی در تزاحم دو باید اخالقی. 1-4

باط احکام شرعی شهرت یافته، اما این دستورالعمل برگرفته از علم اصول فقه است. هرچند علم اصول برای استن

گذارد؛ اعم از حکم فقهی یا حکم حقیقت آن است که این علم به طور کلی قواعد استنباط حکم را در اختیار می

توانیم از برخی قواعد علم اصول برای استنباط احکام اخالقی بهره بگیریم. از جمله قواعد اخالقی. بنابراین می

اخالقی نیز کاربرد دارد بحث تزاحم احکام است. »بر اساس قواعد علم اصول، قاعده کلی اصولی که در احکام 

هنگام تزاحم دو حکم این است که اگر به دلیلی عقلی یا نقلی، بر أهم بودن هر یک از دو طرف نسبت به دیگری 

اریم بر أهم بودن هر دو و علم داشته باشیم باید جانب أهم ترجیح داده شود و به آن عمل گردد. و نیز اگر علم د

یا عدم ترجیح یک طرف نسبت به دیگری، اینجا محل تخییر است؛ یعنی مکلف مخیر به انجام هر یک از دو طرف 

 است.

اما در صورتی که بر أهم بودن یک طرف یا بر تساوی هر دو علم نداریم؛ بلکه اهمیت احتمالی و یا تساوی 

 اهد داشت:احتمالی وجود دارد مسأله چهار شکل خو

 یک طرف محتمل االهمیه است و حجتی نیز بر آن وجود دارد؛( 1

 یک طرف محتمل االهمیه است و حجتی بر آن وجود ندارد؛( 2

 هر دو طرف محتمل االهمیه هستند و حجتی برای هر کدام وجود دارد؛( 3

 هر دو طرف محتمل االهمیه هستند و حجتی برای هیچ کدام وجود ندارد.( 4

شود. در صورت سوم و چهارم جای تخییر است. اما در صورت اول، طرفی که حجت دارد اخذ می در صورت

دوم، بنا بر این که چه مبنای اصولی مورد پذیرش باشد ممکن است حکم تخییر باشد یا برائت و تعیین«. )ر.ک: 

 (93: 1392واحدی، 

ها اعم از صغیره و گناه کبیره با سایر معصیتبا توجه به آنچه بیان شد زمانی که میان قطع رحم به عنوان یک 

توان با رجوع به این دستورالعمل کلی، حکم اخالقی آن را به دست آورد. بدین منظور کبیره تزاحم ایجاد شد می

های مفروض احصاء گردد تا بتوان برای هر وضعیت، حکم و راهکار باید ابتدا شرایط تزاحم تحلیل شود و وضعیت

 کرد.  مناسب را بیان

 های چهارگانه جهت بررسی موقعیت فرد در مجلس گناهمؤلفه. 2-4

شود چهار مؤلفه اصلی مورد توجه قرار برای احصاء شرایطی که فرد در مواجهه با مجلس گناه با آنها روبرو می

های محیطی گناه، ویژگیها عبارتند از: آگاهی از وقوع گناه، توانایی فرد در مقابله با گناه، نوع گیرد. این مؤلفهمی
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ها در ایجاد شرایط متفاوت برای فردی که به مجلس گناه دعوت شده مجلس گناه. چگونگی هر یک از این مؤلفه

 دخیل است. 

 الف( به لحاظ آگاهی از وقوع گناه 

جلس، دهد و گاهی تا زمان ورود به مداند که در آن مجلس گناه رخ میگاهی فرد پیش از برگزار شدن مجلس می

 خبر است. از وقوع گناه در آن بی

 ب( به لحاظ توانایی برای جلوگیری از گناه

گاهی فردی که به مجلس دعوت شده توانایی جلوگیری از وقوع گناه را دارد؛ مثال دارای نفوذ کالم و جایگاه 

 قابل توجه در فامیل است. گاهی هم توانایی جلوگیری از وقوع گناه را ندارد.  

 اظ شرایط محل برگزاری مجلسج( به لح

تواند از آن دور بماند و ایست که فرد بدون حضور در مکان وقوع گناه میگونهگاهی محل برگزاری مجلس، به

ضمن حضور در مهمانی، جزو شرکت کنندگان در مجلس گناه و تأییدکنندگان آن مجلس محسوب نشود. برای 

ست و فقط در بخشی از آن افراد مشغول گناه هستند. گاهی در های مختلفی امثال، تاالر یا منزل دارای بخش

 محل برگزاری مجلس چنین امکانی وجود ندارد. 

 د( به لحاظ نوع گناه

افتد؛ برای مثال، پخش دهد دائمی نبوده و به صورت مقطعی اتفاق میگاهی آن گناهی که در مجلس رخ می

شود. گاهی نیز گناه مقطعی مواقعی مثل صرف شام قطع میموسیقی حرام و رقص در ساعاتی صورت گرفته و در 

نبوده و به طور کلی، ساختار مجلس بر پایه حرام است؛ برای مثال، مجلس به صورت مختلط بین زن و مرد برگزار 

 شود یا مشروبات الکلی به عنوان یکی از اقالم پذیرایی در مجلس وجود دارد.می
 چهارگانه بررسی موقعیت فرد در برابر مجلس گناههای : مؤلفه1نمودار

 
 های مفروضارائه راهکار برای وضعیت. 3-4

های مختلفی به دست ای که برای بررسی موقعیت فرد در مجلس گناه بیان شد فرضبا ترکیب جهات چهارگانه

ها، راهکارهای پیشنهادی موقعیتآید که هر یک راهکار اخالقی مستقلی دارد. در ادامه، ضمن بررسی این می

به لحاظ آگاهی از وقوع گناه

آگاهی پیش از ورود  
به مجلس

آگاهی پس از ورود 
به مجلس

به لحاظ توانایی فرد در  
جلوگیری از گناه

می تواند مانع از گناه 
شود

نمی تواند مانع از 
گناه شود

به لحاظ شرایط محل  
برگزاری مجلس

امکان شرکت بدون 

حضور در محل گناه

عدم امکان شرکت بدون 
حضور در محل گناه 

به لحاظ نوع گناه

دائمی و جزو ساختار 
مجلس

مقطعی
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طور که پیشتر نیز اشاره شد رویکرد ما در مواجهه با مسئله حاضر، ارائه خواهد شد. باید توجه داشت همان

رویکرد اسالمی است؛ لذا ممکن است در اغلب موارد، احکام اخالقی همسو با احکام شرعی باشد. بدین ترتیب، 

 به حکم اخالقی نیز عمل کرده است. فاعل اخالقی با عمل به حکم شرعی، 

 وضعیت مفروض اول

دهد و او توانایی جلوگیری از وقوع گناه را دارد، تکلیف داند که گناه رخ میاگر پیش از ورود به مجلس می

 اخالقی آن است که در مجلس شرکت کند و مانع از گناه شود. 

 وضعیت مفروض دوم

دهد و او توانایی جلوگیری از وقوع گناه را ندارد، در اینجا اه رخ میداند که گناگر پیش از ورود به مجلس می

 دو حالت قابل فرض است: 

تواند ضمن شرکت در مهمانی، در محل وقوع گناه حضور نیابد ایست که میگونهاول( اگر محل برگزاری مجلس به

 رد. و ورودش به مجلس نیز تأیید آن گناه محسوب نشود، شرکت در مجلس اشکال ندا

دوم( اگر امکان شرکت در مهمانی بدون حضور در محل وقوع گناه فراهم نیست، در اینجا نیز دو وضعیت قابل 

 فرض است: 

دهد دائمی بوده و جزو ساختار مجلس است؛ در این صورت حضور در مجلس اخالقاً الف( گناهی که رخ می

 جایز نیست. 

دهد؛ در این صورت باید حضور خود از مجلس این گناه رخ نمیدهد موقتی بوده و مواقعی ب( گناهی که رخ می

 ای تنظیم کند که در مواقع عدم وقوع گناه باشد.را در مجلس به گونه

 وضعیت مفروض سوم

تواند مانع از شود. در این شرایط اگر میپیش از ورود به مجلس از وقوع گناه مطلع نبوده و بعد از آن متوجه می

 وقوع گناه شود باید در مجلس بماند و جلوی ارتکاب گناه را بگیرد. 

 وضعیت مفروض چهارم

تواند مانع از گناه شود دو شود. اگر نمیپیش از ورود به مجلس از وقوع گناه مطلع نبوده و بعد از آن متوجه می

 حالت مفروض است: 

تواند ضمن شرکت در مهمانی، در محل وقوع گناه حضور که میایست اول( اگر مکان برگزاری مجلس به گونه

 نیابد و ماندنش در مجلس نیز تأیید آن گناه محسوب نشود، ماندن در مجلس اشکال ندارد.

دوم( اگر شرکت در مهمانی بدون حضور در محل وقوع گناه ممکن نیست در اینجا نیز دو وضعیت قابل فرض 

 است:
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ائمی بوده و جزو ساختار مجلس است؛ در این صورت حضور در مجلس صحیح دهد دالف( گناهی که رخ می

 نیست و باید مجلس را ترک کند.

تواند به دهد در این صورت میدهد موقتی بوده و در مواقعی از مجلس این گناه رخ نمیب( گناهی که رخ می

 ای مجلس را ترک کرده و در مواقع عدم وقوع گناه باز گردد.بهانه

 های چهارگانه وضعیت فاعل اخالقی در مواجهه با مجلس گناه و راهکارهای آنها: فرض2جدول
وضعیت فاعل 

 اخالقی

به لحاظ آگاهی از 

 وقوع گناه

به لحاظ 

توانایی فرد در 

جلوگیری از 

 گناه

به لحاظ شرایط محل 

 برگزاری مجلس

به لحاظ نوع 

 گناه

 حکم اخالقی

آگاهی پیش از  فرض اول

 مجلسورود به 

تواند مانع از می

 گناه شود

حضور در مجلس و  ـ ـ

 جلوگیری از گناه

آگاهی پیش از  فرض دوم

 ورود به مجلس

نمی تواند مانع از 

 گناه شود

امکان شرکت بدون 

 حضور در محل گناه

 حضور در مجلس ـ

عدم امکان شرکت 

بدون حضور در محل 

 گناه

دائمی و جزو 

 ساختار مجلس

 مجلسعدم حضور در 

 

 مقطعی

حضور در مواقع عدم 

 وقوع گناه

آگاهی پس از  فرض سوم

 ورود به مجلس

می تواند مانع از 

 گناه شود

ماندن در مجلس و  ـ ـ

 جلوگیری از گناه

آگاهی پس از  فرض چهارم

 ورود به مجلس

نمی تواند مانع از 

 گناه شود

امکان شرکت بدون 

 حضور در محل گناه

 ماندن در مجلس ـ

عدم امکان شرکت 

بدون حضور در محل 

 گناه

دائمی و جزو 

 ساختار مجلس

 ترک مجلس

 

 مقطعی

ترک مجلس هنگام 

گناه و بازگشت در 

 مواقع عدم گناه

 مالحظات کلیدی درباره راهکارها. 4-4

برخوردار است و تا حد های دیدگاه اول مشاهده شد صله رحم از اهمیت باالیی طور که در استداللاول( همان

امکان باید از قطع روابط خویشاوندی جلوگیری کرد. با توجه به این مسئله، در مواردی که فرض بر توانایی فرد 

ای صورت برای جلوگیری از وقوع گناه در مجالس مهمانی اقوام است باید این اقدام بسیار با مالیمت و به گونه

ی به اقوام و قطع رحم فراهم نشود. در صورتی هم که قطع روابط از سوی اقوام احترامگیرد که زمینه ناراحتی و بی

 صورت گرفت، فرد باید ارتباط خود را حفظ کند.
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دوم( در مواردی که شرکت در مجلس گناه جایز نیست و تکلیف شرعی و اخالقی، فرد را ملزم به ترک مجلس 

برای فرد  دار نسازد. برای مثال،روابط خویشاوندی را خدشهتوان از راهکارهایی استفاده کرد که کند میگناه می

 که مجلسبرود و یا در ابتدای  میزبانتواند قبل یا بعد از مجلس به منزل می مقابل صله رحم و احترام به شخص

 .محل را ترک کندآغاز شود،  گناه که نیا از قبل و ندیبنش یقدر نشده، آلوده گناه به هنوز

تصور شود که صله رحم فقط منحصر به رفت و آمد است و اگر ترک مجلس گناه منجر به قطع رفت سوم( نباید 

های مختلفی دارد و حتی با سالم که در روایات اشاره شده صله رحم راهو آمد شد قطع رحم رخ داده است. چنان

؛ 2/613: 1362ر.ک: صدوق، شود. )کردن، دادن یک لیوان آب و خودداری از آزار اقوام نیز صله رحم محقق می

( با این حساب، در بسیاری موارد، عمال تعارض بین ترک 12/99ق: 1409؛ حرعاملی، 2/151ق: 1407کلینی، 

 ترین شرایط نیز فراهم است.دهد؛ زیرا امکان حفظ صله رحم با کممجلس گناه و قطع رحم رخ نمی

 گیرینتیجه

عیت تلخ اجتماعی در جوامع مسلمان است. زمانی که این مجالس امروزه گسترش گناه در مجالس مهمانی، یک واق

کند. به دلیل اهمیت روابط از جانب اقوام برگزار شود افراد متدین را با یک چالش اخالقی بزرگ مواجه می

خویشاوندی در جامعه ایران، نرفتن یا ترک این مجالس ممکن است منجر به قطع روابط خانوادگی شود. بنابراین، 

گیرد. در مواجهه با این چالش، دو دیدگاه در یک دوراهی بین حفظ صله رحم و ترک مجلس گناه قرار می فرد

وجود دارد؛ اول، ترجیح حفظ صله رحم بر ترک مجلس گناه و دوم، ترجیح ترک مجلس گناه بر حفظ صله رحم. 

د صحیح و متقن است و این باعث اند که در جای خوهر یک از دو دیدگاه ادله دینی و علمی محکمی ارائه کرده

رفت از این چالش، تحلیل وضعیت و تفصیل شود تعارض همچنان باقی بماند. راه حل پیشنهادی برای برونمی

حکم است. به این معنا که ابتدا، حاالت محتمل در شرایط تعارض را استخراج کرده و سپس، حکم اخالقی هر 

تعیین شود. بنابراین، هیچ یک از دو دیدگاه، یعنی حفظ صله رحم و ترک وضعیت، متناسب با شرایط ویژه آن 

گیری الزم شوند؛ بلکه با توجه به تمام جوانب در هر وضعیت، تصمیممجلس گناه به طور کامل کنار گذاشته نمی

 گیرد. صورت می

اخالقی در یک دیدگاه، دارای های ها مشاهده شد گاهی ممکن است استداللطور که در بررسی دیدگاههمان

های اخالقی، در مقدمات متقن و نتایج صحیح باشد؛ اما این برای صدور حکم اخالقی کافی نیست. در تعارض

نظر گرفتن همه جوانب مسئله و بررسی حاالت محتمل در آنها بسیار حائز اهمیت است. این مسئله بار دیگر به 

القی، خصوصا در شرایط تعارض میان دو حکم، دقت و تأمل زیادی شود که در صدور احکام اخما یادآور می

 توان تنها با تکیه بر استدالل، یک حکم کلی صادر کرد.الزم است و نمی
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های اخالقی، نباید توانایی افراد را در تغییر توان به دست آورد آن است که در تعارضنتیجه دیگری که می

توان به جای انتخاب یکی از دو طرف تعارض، با ایجاد یگر، گاهی میشرایط موجود نادیده گرفت. به عبارت د

کمی تغییر، وضعیت تعارض را برطرف کرد. بنابراین، توجه به نقش فاعل اخالقی در حل تعارض، مؤلفه مهمی 

 است که باید در صدور احکام اخالقی مورد توجه قرار گیرد.
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