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 و ارسال مقاالتراهنمای تدوین 
 ـ مقاالت باید علمی ـ پژوهشی، مستند و دارای نوآوری باشند.

 کلمه بیشتر نباشد. ۹۰۰۰کلمه وحداکثر  ۶۰۰۰ـ مقالۀ ارسالی ازحداقل 
 ، و... مشخص شود.۲ـ۲، ۱ـ۲..، و .،۲ـ۱، ۱ـ۱ها با  و... و زیرمجموعۀ آن ۳، ۲، ۱های  ـ تیترهای اصلی با شماره

نما و فشردۀ بحث است، به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی، حداکثر در ده سـطر  آیینۀ تمامـ چکیدۀ مقاله که 
 ضمیمه باشد و واژگان کلیدی مقاله (سه تا هفت واژه) به دنبال هر چکیده بیاید.

ـ ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز به صورت (نام خانوادگی، سال انتشار: شمارۀ صفحه یا شمارۀ جلد/صـفحه) 
 نوشته شود.

ـ اگر ارجاع بعدی بالفاصله به همان مأخذ باشد از (همان یا همان: شمارۀ جلد/صفحه) و اگر به مأخذ دیگـری 
 از همان نویسنده باشد (همو، سال انتشار: صفحه) استفاده شود.

ی) و در ـ منابع التین، به صورت التین و از سمت چپ در بین پرانتز (صفحه/جلد: سـال انتشـار، نـام خـانوادگ
 .) نوشته شود.Ibidارجاع بعدی اگر بالفاصله باشد (

  ـ ترتیب منابع: 
کتاب: نام خانوادگی، نام (نویسنده/ نویسندگان)، نام کتاب، نام مترجم، محقق یـا مصـحح، نوبـت چـاپ (در 

  صورتی که چاپ نخست باشد نیاز نیست)، محل نشر، نام ناشر، تاریخ انتشار.
، نام نشـریه، دوره/ سـال، شـمارۀ »عنوان مقاله داخل گیومه«نام (نویسنده/ نویسندگان)،  مقاله: نام خانوادگی،

 جلد، تاریخ انتشار.
ـ نام کامل نویسنده، رتبۀ دانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀ متبوع وی به دو زبـان فارسـی و انگلیسـی قیـد 

 ارسال گردد. شود و همراه با نشانی پستی، شمارۀ تلفن و نشانی الکترونیکی
 ـ مجله در ویرایش مقاالت آزاد است.

 گیرد. انجام می» www.razavi.ac.ir«ـ ارسال و دریافت مقاالت صرفًا از طریق سامانۀ مدیریت نشریات به نشانی 
 پذیر است. امکان» razaviunis@gmail.com«ـ ارتباط با مدیریت مجله از طریق رایانامۀ 

 اصول اخالقی مجله  
ها در تدوین مقاله است و لـذا تعیـین نـام مسـئول مقالـه و نیـز  دهندۀ همکاری آن نام نویسندگان نشانـ فهرست 

 رعایت عدم وجود اسامی غیر مرتبط ضروری است.
سازی و... مقاله، سهم عمده را بر عهده دارد و نیز مسئولیت هر  ـ نویسندۀ مسئول فردی است که در تهیه، آماده

 باشد. عایت ضوابط بر عهدۀ وی میگونه ایراد قانونی و ر 
 حقوق نویسندگان و داوران  

 شود. ـ اطالعات شخصی نویسندگان برای عوامل اجرایی و اعضای تحریریۀ مجله محرمانه بوده و از آن محافظت می
 گردد. ـ داوری مقاالت توسط داوران، بدون اطالع از نام نویسندگان انجام می

 شود. ت و به هیچ عنوان در اختیار نویسندگان قرار داده نمیـ نام داوران مقاله، محفوظ اس
 رایت قانون کپی  

شده یا ترجمۀ آثار باشد و قبًال در نشریۀ دیگـری چـاپ شـده یـا  برداری از آثار چاپ ـ مقاالت ارسالی نباید کپی
 برای نشریۀ دیگر به طور همزمان ارسال شده باشد.

از فصل دوم قانون حمایت از حقوق پدیدآورنده (تأییدشده در  ۳مادۀ ـ در صورت تخلف نویسندگان، مطابق با 
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) رفتار خواهد شد.

درصد قابل قبـول اسـت و بیشـتر از آن شـامل قـانون  ۱۰شدۀ نویسنده یا نویسندگان تا  ـ همپوشانی مقاالت چاپ
 گردد. رایت می کپی
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 ۱۳۹۷بهار )، ۱۱۶(پیاپی  اول، شمارۀ چهارمست و های اجتماعی اسالمی، سال بیپژوهش

 های اخالق اجتماعی  جلوه
 در ارتباط با همسایگان از منظر صحیفۀ سجادیه

 ١علی خیاط         
 ٢خیرآبادی زاده سیدمصطفی رمضان  

 چکیده
های اخالق اجتماعی در تعامل با همسایگان، با ایجـاد روابـط صـمیمانه، از  جلوه

گردد و از سـویی دیگـر،  سانی و وسعت ارتباطات اجتماعی مییک سو موجب آ
خــویی و یــاری بــه  دهــد. نرم هــای اخالقــی و اجتمــاعی را کــاهش می ناهنجاری

ــه راه درســت، مشــورت و  ــان ب ــا کــردن، هــدایت آن ــا، دع ــع نیازه ضــعیفان، رف
خیرخواهی، راز پوشی، گمان نیکو بردن، حسـد نداشـتن و... از جملـه مصـادیق 

اجتماعی در روابط همسایگی اسـت کـه در ادعیـۀ صـحیفۀ سـجادیه  مهم اخالق
ای متـون  بدان اهتمام شده است. نوشتۀ حاضر، بر آن است که با بررسی کتابخانه

هــای اخــالق اجتمــاعی را در تعامــل بــا همســایگان و  اســالمی، مصــادیق و جلوه
ت کـه دوستان، در ادعیۀ صحیفۀ سـجادیه تبیـین نمایـد. ذکـر ایـن نکتـه الزم اسـ

بخش  توانـد تحّقـق ها و مصادیق اخالقـی در روابـط همسـایگی، می رعایت جلوه
 سبک زندگی اسالمی باشد. 

 همسایه، اخالق اجتماعی، دعا واژگان کلیدی:

                                                 
 .۲۰/۱۱/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۸/۱۰/۱۳۹۶تاریخ دریافت:  
 ).khayyat313@gmail.com. استادیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی (١
 ).s.m.ramezanzadeh@gmail.com( دانشگاه علوم اسالمی رضویارشد. دانشجوی کارشناسی ٢
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 مقدمه

علی رغم اهمّیت همسایگی و تـأثیر آن بـر روابـط اجتمـاعی، بـا کمـال تأسـف، بـا 
شـود در روابـط همسـایگی از  ر میپیشرفت صنعتی و تغییر در سبک زندگی افراد، کمت

ها به سمت تنهـایی و انـزوا  رسانی خبری گرفت و عمًال انسان اعتماد، صمیمیت و یاری
ها همجواری، یکدیگر  ای که برخی از همسایگان پس از سال اند، به گونه کشانیده شده

تـوجهی بـه  شناسند و یا عالقه به ارتباط با یکدیگر ندارند و گاهی اوقات نیز، بی را نمی
هـا، بـه مسـائلی ماننـد نـاامنی، آزار رسـانی،  خصوص در آپارتمان اخالق همسایگی، به

اخـالق «ها و... دامن زده است. از این رو در زندگی امـروزی،  جویی، افشای راز عیب
های زندگی اجتماعی است کـه از  ویژه همسایگان، از بایسته برای دیگران، به» اجتماعی

هـای اخـالق اجتمـاعی در  رسـد کـه جلوه ردار است و به نظر میای برخو  اهمیت ویژه
تعامل با همسایگان، روابط همسایگی را بهبود بخشیده و امنیت و آسایش عمومی را بـه 

های اخـالق اجتمـاعی در تعامـل بـا  گردد تا جلوه آورد. از این رو، تالش می ارمغان می
 م. همسایگان را از ادعیۀ صحیفۀ سجادیه گردآوری نمایی

 شناسی همسایه مفهومالف. 
آید و همگان با معنای آن  )، اختالفی به نظر نمیneigh» (همسایه«در معنا و مفهوم 

ها متصل یا نزدیک به هم  آشنا هستند. از نظر لغت، به دو یا چند نفر که اتاق یا خانۀ آن
یم، کلمـۀ در قـرآن کـر  ).۱۶۵۲ ،۱۳۸۵(مجموعه یک جلـدی)،معین،گویند ( باشد، همسایه می

و بـه معنـای » جیـران«و جمع آن » جوار«به معنای همسایه آمده که مصدر آن » جار«
  .)۳۶(نساء، همسایگی است 

 این معنا آمده است: » جار«، »ج و ر«در کتب لغت نیز، در ذیل 
همسایه، کسی است که مسـکنش نزدیـک توسـت » َك ألجاُر َمن َیقَرُب َمسَکُنُه ِمن« 

در زبان عربی، کلمات دیگری هم وجود دارد که بـه معنـای  .)۱۰۱ ،۱۳۸۷،راغب اصفهانی(
(همـان، » مـولی«و  )۶۲۶(همـان، » الخلـیط«توان به واژۀ  اند از آن جمله می همسایه آمده

 نیز اشاره کرد.  )۴/۴۹۳
شـود، حـال آنکـه در دیـن  های همجوار می در عرف جامعه، شامل خانه» همسایه« 
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 فرمایند:  نیز دربارۀ مرز همسایگی می باشد. امام علی ر میت اسالم، این محدوده وسیع
رَبَعِة َجواِنِبها« 

َ
رَبعوَن دارا ِمن أ

َ
؛ تا چهل خانه از چهار طرف منزل همسـایه بـه شـمار »أ
 . )۵۴۴(خصال، آیند  می

های مجاور و نزدیک  شود که همسایگی به خانه بنابراین، از این احادیث فهمیده می
ای از همنوعـان و سـاکنان یـک محلـه را  شود، بلکه طیـف گسـترده یبه هم محدود نم

 شود که در قبال یکدیگر، مسئولیت اخالقی و حقوقی دارند.  شامل می

 های اخالق با دوستان و همسایگان جلوهب. 
در فرهنگ اسالمی، دوستان و همسایگان از جایگاه واالیی برخوردارند و دسـتورها 

انتخـاب دوسـتان خـوب، مراعـات حقـوق همســایگان و  هـای بسـیاری دربـارۀ و آموزه
 چگونگی ارتباط با آنان وجود دارد. 

ای به دوسـتان و همسـایگان در ادعیـۀ صـحیفۀ سـجادیه  ، اهتمام ویژهامام سجاد
دهد که بایـد بـا همسـایگان نیـز، ماننـد دوسـتان  دارند. همسانی این دو گروه نشان می

ویژه در شهرهای بزرگ، ارتباط  ا شکل زندگی غربی بهارتباط برقرار کرد، ولی متأسفانه ب
 رسد.  با همسایگان، گاهی به آشنایی معمولی نیز نمی

 برخی وظایف اخالقی دوستان و همسایگان در برابر یکدیگر عبارتند از: 

 خویی و یاری به ضعیفان نرم .۱
 فرماید:  می امام سجاد

ِنی ِفی ِجیَراِنی َوَمَواِلی اْلعَ  قُهم) األخِذ ِبَمحاِسِن أَدبِ َوَتَوَلّ َنا... (َوَوفِّ فی إرفاِق  َك اِرِفیَن ِبَحِقّ
و مـرا در رابطـه بـا رعایـت حـق همسـایگان و )؛ ۲۶(صحیفۀ سـجادیه، دعـای َضعیِفِهم 

دوستانم که به حق ما معرفت دارند... بار خدایا! دوستان و همسایگان مرا یاری ده که 
 خویی با ناتوانانشان.  د در یاری و نرمرهنمودهای نیکوی تو را فرا گیرن

کیـد عمـومی دارد،  اگرچه امام سجاد بر لزوم یاری به افراد ضعیف در جامعـه تأ
کنـد. ارفـاق، یعنـی  را بیـان می» ارفـاق«تر  در مورد دوستان و همسایگان تعبیـر لطیـف

مـدنی حسـینی (» آیـد خویی و لطافت کار... و ارفاق به معنی سـود رسـاندن نیـز می نرم«
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خـویی بـه آنـان و  . پس یاری به دوستان و همسایگان همراه بـا نرم)۴/۱۵۵ ،۱۴۱۳،شیرازی
کید می  شود.  تالش در سود رساندن به ایشان، در این فرازها تأ

 برطرف کردن نیازها .۲
قُهم)... َسدِّ َخلَّ «  َنا (َو َوفِّ ِنی ِفی ِجیَراِنی َوَمَواِلی اْلَعاِرِفیَن ِبَحِقّ ِتِهم؛ و مرا در رابطه با َوَتَوَلّ

رعایت حق همسایگان و دوستانم که به حق ما معرفت دارند... (آنان را توفیق ده) در 
 . )۲۶(صحیفۀ سجادیه، دعای » جلوگیری از فقر و نیازمندی ناتوانانشان

ویژه وقتی فقیر یا ناتوان  همسایگان و دوستان ممکن است به هم نیاز داشته باشند، به
حسـینی مـدنی شـیرازی (» جبـران و برطـرف کـردن چیـزی از ریشـه«یعنی » سد«هستند. 

،۱۴۱۳، ۴/۱۵۶(  . 
انسان در برابر همۀ نیازمندان جامعه وظیفه دارد، ولی در قبال دوستان و همسـایگان، 

اش بیشتر است و باید در جهت رفع فقر آنان بیشتر بکوشد و آبرومندانه برای آنها  وظیفه
ها به همسایگان و دوستان فقیر خود  اگر همه با توجه به این آموزه گام بردارد. به راستی،

 . )۳۸ ،۱۳۹۳،ملکوتی نیا(شد  کردند، فقر در جامعه برطرف می کمک می
لزوم رسیدگی به حال همسایگان فقیر در روایـات دیگـر امامـان نیـز ،سـفارش شـده 

 فرمود:  به نقل از پیامبر اکرم است. امام باقر
َمن باَت َشبعاٌن َوجاُرُه جاِئٌع؛ کسی که شـب سـیر بخوابـد در حـالی کـه  ما آَمَن بی« 

 . )۵/۴۹۰ ،۱۳۸۷،حرعاملی(» اش گرسنه است، به من ایمان نیاورده است همسایه

نگاه سخاوتمندانه و بخشش را نباید از دوستان و همسایگان دریغ کـرد، چنـان کـه 
 فرماید:  می امام سجاد

ِنی ِفی ِجیَرانِ  َنا... َوالَعوِد َعَلیِهم ِبالِجَدِة َواإلفضـاِل َوَتَوَلّ (صـحیفۀ ی َوَمَواِلی اْلَعاِرِفیَن ِبَحِقّ
و مرا در رابطه با رعایت حق همسایگان و دوستانم که بـه حـق مـا )؛ ۲۶سجادیه، دعای 

معرفت دارند... (بار خـدایا! دوسـتان و همسـایگانم را) بـه دریـغ نورزیـدن از تقـدیم 
 اوان (موفق بدار). پیشکش و بخشش فر 

 دعا کردن .۳
یکی از موارد مهمی که در اسالم، دربارۀ دوستان و همسایگان سفارش شـده، دعـا 
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کردن برای یکـدیگر اسـت. بـرای مثـال، از خداونـد، دوری از گنـاه را بـرای دیگـری 
خواهد که نزدیکان و همسایگان از شر شیطان در  از خداوند می بخواهند. امام سجاد

 شند: امان با
هاَتنا َوأوالَدنا َوأهالینـا َوَذوی أرحاِمنـا َوَقراباِتنـا َوجیرِاننـا ِمـن المـؤِمنیَن  َواجَعل آباَءنا َوُامَّ

؛ )۱۷(صحیفۀ سجادیه، دعای َوالُمؤِمناِت ِمنُه فی ِحرٍز حاِرٍز َوِحصٍن حاِفٍظ َوَکهٍف ماِنٍع 
شان و نزدیکان و همسایگان مـا ها و خوی (بار خدایا) پدران و مادران و فرزندان و قبیله

را از مردان و زنان اهل ایمان، از شر او در جای استوار و قلعه نگـه دارنـده و پناهگـاه 
 بازدارنده قرار بده. 

در اسالم، دوستی، پیوند واقعی میان مؤمنان است و امری ظاهری نیست و به همین 
 ۱۳۸۴،مدرسـی(پنهانی باشد  سبب، دعا بخشی از حق برادر بر برادر است، اگرچه این دعا

،۴۰(  . 

 هدایت آنان به راه درست .۴
َنا... َوِهداَیة ُمسَترِشِدِهم«  ِنی ِفی ِجیَراِنی َوَمَواِلی اْلَعاِرِفیَن ِبَحِقّ ؛ و مـرا در رابطـه »َوَتَوَلّ

با رعایت حق همسایگان و دوستانم که به حق ما معرفت دارند... (بار خدایا! دوستان و 
 . )۲۶(صحیفۀ سجادیه، دعای را موفق بدار در) راهنمایی راه جویشان همسایگانم 

اگر برای دوست یا همسایۀ انسان یا فرزندان آنـان، در انتخـاب راه درسـت مشـکلی 
پیش بیاید، دوستان و همسایگان وظیفه دارند با دقت به یاری او بشتابند. همچنین، اگـر 

ن اوست، آشنایی دارد، سـزاوار اسـت بـه فردی با معارف اصیل دین که مورد نیاز دوستا
 فرماید:  می منت آموزش دهد، چنان که امام صادق دوستان خود بی

تی ألَزَمـه الّلـه  َوالواِجُب َعلی أعَلِمها ِبدیِن الّلِه َتعالی، أن َیزیَد صاِحَبُه من ُفنوِن الَفواِئِد الَّ
او در مسائل دینی بیشتر است، ؛ و هر کدام از ایشان که علم )۱۶۷(مصباح الشریعه، ِبها 

های مفیدی که خداوند بـه او کرامـت فرمـوده اسـت، از دیگـری  الزم است از دانش
 دریغ ندارد. 

 مشورت و خیرخواهی خالصانه .۵
َنا... َوُمَناَصَحِه ُمْسَتِشیِرِهْم «  ِنی ِفی ِجیَراِنی َوَمَواِلی اْلَعاِرِفیَن ِبَحِقّ ؛ و مرا در رابطه »َوَتَوَلّ
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رعایت حق همسایگان و دوستانم که به حق ما معرفت دارند... (بار خدایا! دوستان و  با
(صـحیفۀ سـجادیه، دعـای همسایگانم را موفق بدار در) خیرخواهی بـرای مشـورت خواهـان 

۲۶(  . 
اگر دوستان و همسایگان برای مشـورت در کـاری بـه انسـان مراجعـه کردنـد، الزم 

 آنان بگوید تا بتوانند بهتر تصمیم بگیرند. داند، به  است انسان آنچه را می

 رازپوشی .۶
های یکدیگر، وظیفۀ همگان اسـت، ایـن امـر بـر  پوشی از رازها و عیب اگرچه، پرده

گـاه می تر اسـت. امـام  شـوند، ضـروری همسایگان و دوستان که بیشتر از رازهای هم آ
کید می بر پرده سجاد  کند:  پوشی همسایگان و دوستان، چنین تأ

َنا... َوِکْتماِن َاْسراِرِهْم، َوَسْتِر َعْوراِتِهْم؛ و مرا در  ِنی ِفی ِجیَراِنی َوَمَواِلی اْلَعاِرِفیَن ِبَحِقّ َوَتَوَلّ
رابطه با رعایت حّق همسایگان و دوستانم که به حّق ما معرفت دارنـد... (بـار خـدایا! 

 هاشـان و پوشـاندن عیب دوستان و همسایگانم را موفق بدار) در پنهان کردن رازهاشان
 . )۲۶(صحیفۀ سجادیه، دعای 

دهد راز و عیب دوست خود را فاش  مهربانی دوستان و همسایگان به آنها اجازه نمی
ةً «سازند:  ؛ به خاطر محبت به آنان در غیابشـان نیـز، اسرارشـان را َوُاِسرُّ َلُهْم ِباْلَغْیِب َمَودَّ

 . )۲۶(صحیفۀ سجادیه، دعای » مخفی نگه دارم

 نیک اندیشی به دیگران .۷
ارتباط بیشتر با دوستان و همسایگان، ممکن است سبب شود انسـان در مـواردی بـه 

اندیشـی و تجّسـس  آنان گمان بد ببرد. در این موارد باید دقت کـرد کـه اصـل بـر نیک
کید بر نیک اندیشی می . امام سجاد)۶/۴۵۹ ،۱۳۹۶،انصاریان(نکردن است  فرماید:  با تأ

ِتِهْم؛ و مرا در َوتَ « نِّ فی کافَّ َنا... َوَاْسَتْعِمُل ُحْسَن الظَّ ِنی ِفی ِجیَراِنی َوَمَواِلی اْلَعاِرِفیَن ِبَحِقّ َوَلّ
رابطه با رعایت حّق همسایگان و دوستانم که به حّق ما معرفت دارند... (بار خـدایا مـرا 

(صـحیفۀ » ه باشـمبر آن دار که) دربارۀ همـۀ دوسـتان و همسـایگانم گمـان نیـک داشـت
 . )۲۶سجادیه، دعای 

گمان نیکو به این معنا نیست که، انسان اسرار خود را بـه آنـان بـاز گویـد و آنـان را 
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محرم خود قرار دهد؛ چرا که امکان دارد روزی آنان دشمن انسان گردند و رازهای او را 
 فرماید:  می . امام سجاد)۲۴، ۱۳۸۶رضایی،(فاش سازند 

ـْتِر َعَلـَیّ  الّصاِلحیَن ِمْن  ِثْق ِبِهْم َرِبّ ِفی الِسّ
َ
ئاتی... َلم أ ؛ و بنـدگان جاٍر ُکْنُت ُاکاِتُمُه َسیِّ

داشتم... پروردگارا! من  نیکوکار از همسایگانم که من اعمال زشتم را از آنها پنهان می
(صـحیفۀ سـجادیه، به ایشان (همسایه و خویشاوند) در رازپوشی بر خود اعتماد نکـردم 

 . )۳۲دعای 

 حسد نداشتن .۸
از آنجا که دوستان و همسایگان بیشتر با یکدیگر ارتباط دارنـد، امکـان حسـدورزی 
در آنان بیشتر است. گاه ممکن است از رسیدن دوست خود به مقام یـا علـم یـا نعمـت 

های  ناراحت شوند و آرزو کنند این نعمت از او گفته شود. این احساس، کم کم ریشـه
نـه فقـط نـابودی  . از ایـن رو، امـام سـجاد)۵۹، ۱۳۹۲فرزانه،(کند  دوستی را سست می

خواهـد رسـیدن نعمـت بـه  خواهـد، بلکـه می نعمت را برای دوست و همسایۀ خود نمی
 داشتنی شود:  دوستان و همسایگان برای ایشان دوست

َنا... َوُاِحبُّ َبقا ِنی ِفی ِجیَراِنی َوَمَواِلی اْلَعاِرِفیَن ِبَحِقّ ْعَمِة ِعْنَدُهْم ُنْصحًا؛ و مرا در َوَتَوَلّ َء النِّ
رابطه با رعایت حّق همسایگان و دوستانم که به حّق ما معرفـت دارنـد... و خالصـانه 

(صحیفۀ سـجادیه، دعـای نعمت همیشگی (روزی و خوشی) را نزد ایشان دوست بدارم 
۲۶( . 

 فروتنی با دوستان و همسایگان .۹
یسـت، اگـر دوسـتان بـه هـم فخـر بفروشـند و کس سـزاوار ن فخر فروختن بـه هـیچ

ماند. پـس الزم اسـت بـرای گسـترش  خودپسندی نشان دهند، رابطۀ دوستی پایدار نمی
 فرماید:  می رابطۀ دوستی، دوستان و همسایگان با هم فروتن باشند. امام سجاد

َنا... َوُالیُن  ِنی ِفی ِجیَراِنی َوَمَواِلی اْلَعاِرِفیَن ِبَحِقّ جاِنبی َلُهْم َتواُضعًا؛ و مرا در رابطه با َوَتَوَلّ
رعایت حّق همسایگان و دوستانم که به حـّق مـا معرفـت دارنـد... و بـا آنـان از روی 

 . )۲۶(صحیفۀ سجادیه، دعای » تواضع به نرمی سر کنم

 کمک در انجام کارهای نیک .۱۰
در سـایۀ تردید، پیشبرد اهداف فردی و اجتمـاعی در مناسـبات همسـایگی، تنهـا  بی
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شود، چراکه زندگی اجتماعی، افراد جامعه را به صورت  همکاری و همیاری حاصل می
آورد، که پیوسته با هم در ارتباط و رفت و آمدند و نیازهـای  اعضای یک خانواده درمی

متقابل، به یکدیگر دارند. از این رو، هر کـدام از دو همسـایه، بایـد بـازوی دیگـری در 
ها باشد و هریک، زیر سایۀ دیگری، احساس امنیت  وی در سختی ها و یار انجام خوبی

 و اعتماد نماید. 
رسانی یا رفتار حمایتی در هنگام انجام کارهای نیک و همچنین، در زمان بروز  یاری
 . )۳۳۲، ۱۳۸۵آذربایجانی،(یابد  ها و مشکالت در زندگی، ضرورت دوچندان می سختی

شود، آن است که بنـا و اسـاس جامعـۀ  یده میآنچه از روح کلی تعالیم اسالمی فهم
هـا از  و نیز، همۀ خیرات و خوبی )۲(مائـده / اسالمی، بر مبنای تعاون بر نیکوکاری است 

 گردد.  مسیر آن نصیب مردم می
از معارف اسالمی، چنین برمی آید کـه معاونـت و شـرکت فّعاالنـه و مخلصـانه در 

ای عمومی مؤثر باشد، بر هر فرد مؤمن الزم کارهای نیک اجتماعی و آنچه در ایجاد تقو 
و واجب خواهد بود و کسی که نسبت به پیشرفت امـور اجتمـاعی همسـایگان و حتـی 

اعتنا بگذرد و تنهـا بـه فکـر  قید و بی پیشرفت کار یک همسایه، حساس نباشد، یعنی بی
 . )۵۸، ۱۴۰۴حرانی،(خویشتن باشد، از زمرۀ مسلمانان بیرون است 

 فرماید:  می ادلذا امام سج
ْقُهْم َواْألْخِذ ِبَمحاِسِن أَدِبَك) َوُحْسـِن  َنا... (َوَوفِّ ِنی ِفی ِجیَراِنی َوَمَواِلی اْلَعاِرِفیَن ِبَحِقّ َوَتَوَلّ

ــا رعایــت حــّق )؛ ۲۶(صــحیفۀ ســجادیه، دعــای ُمواســاِتِهْم ِباْلمــاُعوِن  و مــرا در رابطــه ب
رند... (بار خدایا آنـان را در فـرا گـرفتن همسایگان و دوستانم که به حّق ما معرفت دا

ای) در خـوب کمـک کردنشـان در  اخالق نیک خود که بندگان را به آن امر فرموده
 کارهای نیک (توفیق ده). 

 مساوات در برخورد .۱۱
پسندد، برای دیگـران،  انسان مسلمان، آنچه را برای خود و خویشان و نزدیکانش می

این ویژگی را در فراز زیر بیـان  پسندد. امام سجاد ز میویژه همسایگان و دوستان نی به
 کند:  می

تی، َوَاْرعـی َنا... َوُاوِجُب َلُهْم مـا ُاوِجـُب ِلحـامَّ ِنی ِفی ِجیَراِنی َوَمَواِلی اْلَعاِرِفیَن ِبَحِقّ   َوَتَوَلّ
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تی   َلُهْم ما َاْرعی  ؛ و مـرا در رابطـه بـا رعایـت حـّق )۲۶(صـحیفۀ سـجادیه، دعـای ِلخاصَّ
همسایگان و دوستانم که به حّق ما معرفت دارند... و آنچه بـرای خویشـاوندان خـود 

خواهم، برای دوستان و همسایگانم بخواهم و آنچه برای خاّصـان و نزدیکـان خـود  می
 دارم، برای ایشان در نظر بگیرم.  منظور می

نزدیکـان و  ها را بـرای هـا و مشـاوره ترین راهنمایی ما، بهتـرین امکانـات و خالصـانه
کنیم. پس با دیگران (دوسـتان و همسـایگان) نیـز، بایـد  ویژه، خانوادۀ خود فراهم می به
این امر را یکی از حقـوق  گونه باشیم و آنها را مانند خویشتن بدانیم. امام صادق این

 کند:  واجب برادر مؤمن ذکر می
ه ِ عّز و جّل، و الّله ُ سائُلُه َعّمـا َصـَنَع للمؤمِن علی المؤمِن َسْبَعُة ُحقوٍق واِجَبٍة َلُه ِمن اللّ 

؛ مـؤمن بـر گـردن )۲/۵۱۹، ۱۳۸۴شـیخ صـدوق،(فیها... و أْن ُیِحَبّ َلُه ما ُیِحُب لَنْفِسـِه 
دیگر مؤمن، هفت حّق واجب از خداونـد دارد و خداونـد از او دربـارۀ آنچـه در ایـن 

پسندد،  ) آنچه برای خود می.. (یکی از آنها.کند: دهد، بازخواست می زمینه انجام می
 برای او نیز بپسندد. 

 فرماید:  می برای همسایه نیز، تعبیر مشابهی در روایات آمده است. امام صادق
ای بـین مهـاجر و  نوشـته خواندم که رسول خـدا در کتاب امیرالمؤمنین علی

ه در آن نوشت که این جملـ شد، می انصار و هر کسی از اهل مدینه که به آنها ملحق می
 این است: 

ـِه َوأبیـِه  ِمّ
ُ
ْفِس َغْیـُر ُمَضـاٍرّ َوَال آِثـٍم َوُحْرَمـُة اْلَجـاِر َعَلـی اْلَجـاِر َکُحْرَمـِة أ إَنّ اْلَجاَر َکالَنّ

 .  )۱۹/۱۶۷االنوار،  (بحار

همسایه مانند خود انسان است، به اندازۀ خودش الزم است رعایت حال او شود و از 
ای که برای همسایه ضرر داشته باشد و در حـّق  گر همسایهوی محافظت به عمل آید، م

همسایه به جرم و جنایت آلوده شود و احترام و ارزش همسـایه، بـه سـان احتـرام پـدر و 
 .  )۲/۵۱۹، ۱۳۸۴شیخ صدوق،(مادر است 

 ها ها و مشکل دلجویی در سختی .۱۲
ها و  سـختیاگر رابطۀ همسایگان و دوستان، بر پایـۀ مهـر و محبـت باشـد، بایـد در 
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 رسان هم باشند.  توانند، یاری ها از هم دلجویی کنند و تا آنجا که می گرفتاری
چه بسا دوستی، به دلیل از دست دادن عزیزی، به مشکل روحی دچـار شـود یـا بـه 
دلیل مشکلی، به گرفتن وام نیاز داشته باشد، در اینجاست که دوستی واقعی، باید انسان 

 در رفـع مشـکل او بکشـاند. ایـن اسـت کـه امـام سـجاد را به همدلی بـا او و سـعی
 فرماید:  می

ْهِل اْلَبَالِء ِمْنُهْم َرْحَمـًة؛ و مـرا 
َ
ِرُقّ َعَلی أ

َ
َنا... َوأ ِنی ِفی ِجیَراِنی َوَمَواِلی اْلَعاِرِفیَن ِبَحِقّ َوَتَوَلّ

 در رابطه با رعایت حّق همسایگان و دوسـتانم کـه بـه حـّق مـا معرفـت دارنـد... و بـا
 . )۲۶(صحیفۀ سجادیه، دعای مهربانی بر گرفتارانشان وقت داشته باشم و دلجویی کنم 

 فرماید:  نیز در وصف دوستان واقعی می حضرت علی
َخاُه ِفی َثَالٍث ِفی َنْکَبِتِه َوَغْیَبِتِه َوَوَفاِتِه؛

َ
ی َیْحَفَظ أ ِدیُق َصِدیقًا َحَتّ دوسـت،   َال َیُکوُن الَصّ

مگــر آنکــه بــرادرش را در ســه حالــت نگــه دارد: در هنگــام  دوســت نخواهــد بــود،
 . )۱۳۴(نهج البالغه، حکمت اش، در غیاب او و پس از مرگش  سختی

 عیادت بیماران .۱۳
عیادت از بیماران دربارۀ همه مسلمانان، پسندیده و البته در مورد دوستان و نزدیکان 

ــاره  م ســجاد، لــذا امــا)۵۰، ۱۳۸۶طــاعتی،(تر اســت  و همســایگان، ضــروری در ایــن ب
 فرماید:  می

ْقُهْم)... َوِعیاَدِة َمریِضِهْم؛ (و آنان را  َنا... (َوَوفِّ ِنی ِفی ِجیَراِنی َوَمَواِلی اْلَعاِرِفیَن ِبَحِقّ َو َتَوَلّ
توفیق ده)... و مرا در رابطه با رعایت حّق همسایگان و دوستانم که به حق، ما معرفت 

 . )۲۶(صحیفۀ سجادیه، دعای ران دوستان و همسایگان دارند... در عیادت از بیما

 دیدن مسافر از سفر برگشته .۱۴
ها و تجـاربش،  ها، شـنیده مسافر، پس از بازگشـت از سـفر بـا بیـان بخشـی از دیـده

شود. در سفرهای زیارتی، زائـر  موجب انتقال اطالعات مفیدی از سفرش به دیگران می
های معنوی خاصی است که نـورانیتش، موجـب  هعالوه بر انتقال اطالعات، حامل بهر 

 اند.  شود که به دیدنش آمده های مثبت دریافتی به افرادی می انتقال انرژی
اند و به شوق دیدارش نزد او  بیند دیگران جای خالیش را حس کرده مسافر هم، وقتی می
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 .  )۳۷، ۱۳۹۵ه،رجب زاد(دهد  اند، بانشاط و احساس مسئولیت بیشتر به زندگی ادامه می آمده
 فرماید:  در اهمیت دیدار و استقبال از مسافر می لذا، امام سجاد

ـِد قـاِدِمِهْم؛ و مـرا در  ْقُهـْم)... َوَتَعهُّ َنـا... (َوَوفِّ ِنی ِفی ِجیَراِنی َوَمَواِلی اْلَعاِرِفیَن ِبَحِقّ َوَتَوَلّ
... (و آنـان را رابطه با رعایت حّق همسایگان و دوستانم که به حّق مـا معرفـت دارنـد

(صــحیفۀ ســجادیه، » شــان... کمــک کــن) در تجدیــد عهــد و دیــدار از ســفر رسیده
 . )۲۶ دعای

 جویا شدن از حال آنان .۱۵
یکی از مواردی که دوستان و همسایگان نسبت به یکدیگر باید دّقـت کننـد، جویـا 

ین امر، برد. ا شدن از حال یکدیگر است؛ یعنی بدانند دیگری در چه وضعیتی به سر می
در ادامۀ دوستی افراد بسیار مهم است که امروزه کمرنگ شده است و برخی دوسـتان، 

 ها از هم خبر ندارند.  مدت
های جویا شدن از دوست و همسایه، احسان و هدیه دادن به اوسـت کـه  یکی از راه

 فرماید:  می امام سجاد
ةِ  ْفضاِل َواْلَعِطیَّ ؛ و با احسان و عطا از همسایگانمان جویـا شـویم َوَاْن َنَتعاَهَد جیراَننا ِباْالِ

 . )۴۴(صحیفۀ سجادیه، دعای 

کار نیک و هدیه دادن، اگرچه کوچک باشد، ولی صـادقانه و خالصـانه، بـه دوسـت و 
به تمام افـراد نزدیـک، از جملـه  دهد که انسان به یاد اوست. امام صادق همسایه نشان می

 فرماید:  ه دیدار یکدیگر و هدیه دادن سفارش میخویشاوندان و دوستان و همسایگان، ب
یـاَرَة ُتثِبـُت  ـخیَمَة، َوالِزّ َة َتُسل الَسّ یا أهَل الَقراَبِة َتزاَوروا، وال َتجاَوروا، وَتهاَدوا؛ َفِإَنّ الَهِدَیّ

َة  ؛ ای افراد نزدیک به یکدیگر، به زیارت هم بروید )۲۵۲، ۱۳۷۵(االشعث الکوفی،الَمَوَدّ
برد و دیـدار یکـدیگر،  نکنید و هدیه بدهید؛ زیرا هدیه کینه را از بین می و به هم ستم

 کند.  موّدت بین شما را پایدار می

 گیری نتیجه
ای  ، از اهمّیـت ویـژه»های اخالقی اجتماعی در رابطه با همسایگان جلوه«بنابراین، 

طـات تواند از یـک سـو، باعـث آسـانی و گسـترش ارتبا برخوردار است که این کار می
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های اخالقی و اجتماعی  اجتماعی گردد و از سوی دیگر، با همکاری متقابل، ناهنجاری
دهد، زیرا با ظهور صمیمیت در روابط اجتماعی، زمینۀ تحّقق سالمت روانـی  را کاهش 

گـردد کـه تعـامالت  گردد و همین امر باعـث می و آرامش، نشاط، امید و... فراهم می
بگیـرد و مهـر و محبـت و همـدلی، بـر روابـط آنهـا همسایگی، شکل بهتری بـه خـود 

 بخش سبک زندگی اسالمی در جامعه باشد.  فرما شود تا تحّقق حکم

 نامه کتاب
 . قرآن کریم .۱
 . صحیفۀ سجادیه .۲
، تصحیح و ترتیب: شیخ احمد صادقی اردسـتانی، قـم: الجعفریات االشعث الکوفی، محمد بن محمد، .۳

 . ۱۳۷۵موسسۀ فرهنگی اسالمی کوشانپور، 
یعه، صادقامام  .۴  ق. ۱۴۰۳، بیروت، اعلمی، مصباح الشر
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