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شیوههای پیشگیری از همسایهآزاری و راههای
مقابله با آن از منظر روایات
*

حجتاالسالم والمسلمین كا مدلیرى 


مقدمه

همسایه کسی است که در مسکن ،همجوار انسان است 1.این همجواری و همزیسیتی ،حقیوق و
وظایف متقابلی را برای هر یک از همسایگان پدید میآورد که اگر رعایت شود ،آرامش و آسیایش
اهل یک محله را به ارمغان میآورد و زندگی را بر آنان شییرین و گیوارا مییسیازد .از جملیه ایین
حقوق ،ترک آزار همسایه است که امروزه بیا تغیییر بافیت جمعیتیی و سیبک معمیاری شیهرها و
روستاها و گسترش آپارتماننشینی و افزایش وسایل ارتباطی ،اهمیتی دو هنیدان یافتیه اسیت .در
این مقاله با استفاده از روایات اهلبیت

ابتدا ههار شیوه پیشیگیری از همسیایهآزاری و ههیار

راهکار مقابله با آن را تشریح میکنیم.
الف .شيوههای پيشگيری از همسایهآزاری

برای پیشگیری از وقوع معضل همسایهآزاری هه از جانب خود و هه از جانب دیگران ،باید هنید
نکته نظری و عملی رعایت شود که این امور عبارتند از
 .1شناخت حقوق همسایه و موارد همسایهآزاری

گام اوط برای پیشگیری از وقوع همسایهآزاری ،آشنایی با حقوق همسایگان است کیه در رواییات
* دانشآموخته سطح  3حوزه علمیه قم.

 .1خلیل بن احمد فراهیدی؛ کتاب العین؛ ج،6
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متعدد بیان شده 1و مقدمهای برای شناخت مصادی همسایهآزاری و اجتنا از آنهاست .برخیی
از مصادی همسایهآزاری عبارتند از
ـ آزارهای زبانی مانند درگیری لفظی ،بدگویی ،غیبت ،تهمت ،فحاشی و سینهینی.
ـ آزارهای چشمی از طری دید زدن و سرک کشیدن در خانه همسایه برای تجسس یا هشیمهرانیی
و هرزگی.
ـ آزارهای صوتی مانند باالبردن صدای خود و فرزندان در خانه و آالینیدههیای صیوتی همچیون
صدای ساز و آواز ،رادیو و تلویزیون.
ـ آزارهای عملی مانند حسادت و دشمنی و خشیم و درگییری ،تصیرف غییر مجیاز در امیاکن و
وسایل مشاع ،ورود بیخبر و ناگهانی به خانه همسایه ،دستبرد زدن بیه امیواط همسیایه ،گذاشیتن
زبالههای خود بر در خانه همسایه ،ساخت در و پنجرههای مشرف بر خانیه همسیایه ،افیزایش
ارتفاع ساختمان خود و محروم ساختن همسایگان از نور و هیوا و هشیمانیداز مناسیب .هنانکیه

ِ
پیامبر اکرم فرموده است «و ََُلُيست ِطيل ِ ِ
ُالر َيح ُِإ ََّلُ ِب ِإ ْذ ِني ُِ؛ 2جیز بیا
َ َْ َ
ُعل َْي ُفيُا ْل ِب ََّا َُي ِْجب َ
َ
ُع َّْ ِّ
اجازه او بنیایش را بلنیدتر از همسیایه نسیازد تیا میانع وزش بیاد بیه سیوی او شیود» .بیرجهیا و

آپارتمانهای بلندی که در کنار خانههای ویالیی و کمارتفاع ساخته میشود و خانه همسیایگان را
مانند زندان ،تاریک و هوایش را نامطبوع میسازد ،از معضالت همسایهداری امروز است که باید
دستگاههای حکومتی و نهادهای مردمی ،هارهای برای آن بیندیشند .مصادی همسیایهآزاری گیاه
آنچنان ظریف و دقی است که بیوی غیذا و نحیوه انتقیاط مایحتیاج خیود بیه خانیه را نییز در بیر
میگیرد.

3

 .2شناخت بزرگی گناه همسایهآزاری

گام دوم برای اجتنا از گناه همسایهآزاری ،داشیتن تصیور و درک روشینی از بیدی آن اسیت .در
روایییات نبییوی ،پیونیید آشییکاری میییان ایمییان بییه خییدا و تییرک همسییایهآزاری دیییده میییشییود.
 .1ر.ک محمد بن یعقو کلینیی؛ الکقافی؛ ج،2

669-666؛ امیام زیین العابیدین ؛ الصقحیفة السقجادیة؛

 ،126-124دعای .26
 .2محمد بن احمد فتاط نیشابوری؛ روضة الواعظین؛ ج،2
 .3ر.ک همان.
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ِ ِ ِ
ِ
اهُوُالْيو ُِ ْ ِ
يُج َارُِ؛ 1کسی که به خیدا و
رسوطخدا میفرماید « َم ْن َ
ُاْلخ ِرُ َف ََلُي ْؤذ َ
ُكانُي ْؤمنُب ِ َ َ ْ
روز واپسین ایمان دارد ،همسایهاش را نمیآزارد» .مردی از انصار خدمت رسیوطخیدا آمید و
همسیایگان همجیوارم ،کسیی اسیت کیه نیه
گفت خانهای در محلهای خریدهام و نزدیکتیرین
ِ
امیدی به خیرش دارم و نه از شرش در امانم .رسیوطخیدا  ،امیام علیی  ،سیلمان ،ابیوذر و
شیص ههارمی را ی که گویا مقداد بوده است ی مبمور کرد تا در مسجد با صدای رسا این مطلب
ان ُِل َم ْنُل َْم َُي ْأ َم ْن َُجارِ َُب َوا ِ َق ُ؛ ایمانی ندارد کسیی کیه همسیایهاش از
را سه بار اعالم کنند « ََل ُِإ َيم َ
ستم و خشمش در امان نباشد» .اصل این سین و مبمور کیردن بزرگیان اصیحا پییامبر بیه
اعالن عمومی و تکرار آن ،گویای اهمیت این موضوع است .بر طب سنت نبوی ،همسایه شیامل
ههل خانه از ههار طرف روبهرو ،پشت سر ،دست راست و دسیت هیم مییشیود 2.هیر هیه
همسایه نزدیکتر باشید ،بیهویژه اگیر دییوار بیه دییوار باشید ،حی بیشیتری دارد؛ ولیی در تیرک
همسایهآزاری تفاوتی میان همسایه دور و نزدیک نیست.
نخواهمممردرزیمممانهمسمممایگانرا  




مخممممواهآزردنهمسممممایهزنهممممار  


رهاحسان كوشراهمسایهوخوی

4

3

زقممرآندرنیمموش ایممننسممزگفتممار 






دلهمسممایهگممرشممادازبمموراشممر  


ز
ز
كهند زو ُ
دسخرهاینكمونومكمانرا 

زآزاردلآنممممممانری ممممممری



5

رسیرهبمارمهفریمادازبموراشمر 
ِ


سعادت و شقاوت اخروی انسان نیز با نحوه همسایهداریاش گره خورده اسیت .امیام صیادق

فرمود «منُ َكفُ َأ َذاُِعنُج ِ ِ
ُاه َُع ْث َر ََ َُي ْو َُُال ِْق َي َام ُِة  6کسی که آزارش را از همسایهاش بیاز
َ ْ َّ
ارُِ َأ َقالَ ِ
َ ْ َ
دارد ،خداوند در روز قیامت از لغزش او در میگذرد».

 .3خوشبينی نسبت به همسایه

عیبجویی یکی از مهمترین مصادی همسایهآزاری و برخاسته از بدبینی و بیدخواهی نسیبت بیه
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج  ،667 ،2ح.6
 .2ر.ک همان ،ج2؛  ،669ح 2-1و  ،666ح 1و  ،667ح.12
 .3بشنو.
 .4به آیه  36سوره نساء که به احسان به همسایه امر میکند ،اشاره دارد.

 .5مهدی الهی قمشهای؛ شکوفههای عرفان؛ .57
 .6محمد بن علی صدوق؛ األمالی؛ 552؛ علی بن حسن طبرسی؛ مشکاة األنوار؛
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اوست .فضای بدبینی ،عیبجویی ،کینه و کدورت در روابط همسایگی ،زندگی را بر همسایگان
ِ
ِِ ِ
ِ
ِِ
ُجيارُ
ير َ
تلخ و ناگوار میکند .امام باقر در این باره فرمود «م َنُا ْل َق َواصمُا ْل َف َواقرُالَّتيََُ ْقصمُالظَّ ْه َ
ىَُسََّ ًةُ َأ ْخ َفا َه َ ِ َ
ِ ِ َ
ىُْ ِّيئَ ًةُ َأ ْف َشا َها؛ 1از بالهای کمرشکن ،همسایه بد است کیه
َّ
اُوُإ ْن َُرأ َ
الس ْو ُإ ْن َُرأ َ َ

اگر خوبی ببیند ،آن را پنهان میکند و اگر بدی ببیند ،آن را افشا میکند».
ُ
سممهعاممملاسممتكممهدلراك ز ممرمكممرروغمگممین 





رگوشراشكهبارشم وى بمو رفمهحكایمت 





ممررمممرخو  
ممرناسممماز،یممماروهممممرهرم ِ
مجممماوررم ِ




2

عیالرر،همهآنهاعاورتاسمتوسیاسمت 



ِ ِ
ُج ِ
يو ِ ُ
پیامبر اکرم نیز از هنین همسایهای به خدا پناه میبرد و میفرماید « َأعوذُ ِب ِاهُم ْن َ
ار َّ
ُالس ْ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
يرُِ؛ 3بیه خیدا پنیاه
يُد ِار ُِإ َق َام ٍةُ ََ َر َاك َُ
ُع ْي ََّاِ َُو َُي ْر َع َ
ف َ
ير َُْ َّ
اكُ َقلْب ُإ ْن َُر َكُب َخ ْير َُْا َ ِ َُوُإ ْن َُر َكُب َش ٍّ

میبرم از همسایه بد در محل اقامت که هشمانش تو را میبیند و دلش مراقب توسیت [کیه از تیو
عیبی بگیرد]؛ اگر تو را در حاط خوبی و خوشی ببیند ،ناراحت میشود و اگر تو را گرفتار و بدحاط
ببیند ،خوشیحاط مییشیود» .میراد از همسیایه در دار اقامیت ،همسیایه دائمیی انسیان در برابیر

همسایگان موقتی همچون همسایه در سفر است.
ُ
راهکار پیشگیری از عیبجویی ،خوشبینی یا حسین ظین بیه همسیایه و خیرخیواهی نسیبت بیه
4

اوست .هنانکه امام زینالعابدین

نسبت به همسایگان خود از خداوند هنین مییخواهید « َوُ

َأ ْْتَ ْص ِم َلَُ ْس َنُالظَّ ِّن ُِفيُكَاف َِّت ِه ُْم؛ نسبت به همه آنان خوشبینی را به کار بندم» .اگر انسیان نسیبت
به همسایگان خود بدبین باشد ،در کیار و زنیدگی خصوصیی آنیان دخالیت میکنید و بیه دنبیاط
5

عیبها و اسرارشان میگیردد و پیس از شیناخت عییو  ،آنهیا را بیا غیبیت و بیدگویی آشیکار
میسازد؛ در حالی که نباید به دنباط عیو آنان باشد و اگر هم از عیو آنان مطلع شید ،نبایید آن
 ،667ح.15

 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،2
 .2عمادالدین نسیمی.
 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،2

 ،669ح16؛ حسین بن سعید اهوازی؛ الزهد؛

 .4ابن ابی الحدید؛ شرح نهج البالغه؛ ج،17

.11

 .5امام زین العابدین ؛ الصحیفة السجادیة؛
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را افشا کند.
بدبینی

دخالت و تجسس

کشف عیو

افشای عیو

يو َر ًةُ َف ِيإ ْنُ
امام سجاد یکی از حقوق همسایگی را این هنین بر مییشیمارد « َو َ ُ
َُلََُُتَّ ِبي ْعُلَي َ
ُع ْ
َع ِل ْم َت َُعل َْي ِ ُْو ا ًَُْتَ ْر ََ َُعل َْي ُِ؛ 1به دنباط عیب و امر پنهیان او نگیرد ،پیس اگیر بیدیای هیم از او

دانستی ،بر او بپوشان».

این مشکل در جوامع روستایی بیش از جوامع شهری اسیت .در زنیدگی روسیتایی در اطیالع از
ً
جزئیات و کلیات زندگی یکدیگر افراط میشود ،ولیی در مقابیل آن در جوامیع شیهری معمیوال
همسایگاه هنان از هم بیخبر و بیگانهاند که گاه همسایهای از دنیا میرود و تا هند روز کسیی از
آن خبر ندارد.
 .4دقت در انتخاب همسایه خوب

یکی از راهکارهای در امان ماندن از آزارهای همسایه بد ،دقت در انتیا محل سکونت خیود و
انتیا همسایه خو برای خود است که از راههایی مثل مشیورت بیا اهیل محیل ،پرسییدن از
نیروهای انتظامی و کسبه اهل محل یا گشت و گذار و کشیک دادن در محل ،امکانپیذیر اسیت.
ابتالی به مردمان همسایهآزار اغلب از آنجا ناشی میشود که فقط بیه ظیواهر و تشیریفات خانیه،
قیمت آن و شهرت و زیبایی محله و  ...اهمیت میدهیم .امیرالمؤمنین

ُع ِ
ينُ
میفرماید « َْ ْ
يل َ

ُع ِنُال َْج ِ
يقُ َقب َلُالطَّ ِر ِ
ِ ِ
ار؛ 2پییش از راه [افتیادن بیرای مسیافرت] ،از همسیفرت
ارُ َق ْب َلُال َّ ُِ
يق َُو َ
الرف ْ
َّ

بپرس و پیش از خانه ،از همسایهات بپرس»؛ یعنی پییش از انتییا خانیه ،دربیاره همسیایهات

پرسوجو کن.

3

بممانممرانیكممهكیسممتهمسممایه  


مردمممممیآزمممممودهرایممممروراد  


4

رممهعمممار بلممفمكممنمایممه 
ِ


كممهرممهنزدیكشمماننهممیر یمماد 5


يق َُياُ
ُالر ِف َُ
يقُث َّمُالطَّ ِر َ
لقمان حکیم نیز به فرزندش توصیه کرده است « َياُب ََّ َّيُال َْج َارُث َمُُال َّ َار َُياُب ََّ َّي َّ
 .1محمد بن علی صدوق؛ الخصال؛ ج.569 ،2
 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج24 ،8؛ ابن شعبه حرانی؛ تحف العقول؛ .98
 .3سید علیخان بن احمد مدنی؛ الطراز األول؛ ج230 ،7؛ محمد بن علی صدوق؛ علل الشرائع؛ ج،1
 .4سرمایه و ماط.
 .5اوحدی مراغهایhttps://ganjoor.net/attar/pandname/sh/42 .
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ِ
اُج َاو َر َُرج ٌل َُج َار َُْ ْيو ٍ ُ َأ َبي ًُا؛ 1پسیرم! همسیایه سیپس خانیه،
ُعلَ ُال َْص َج ِل َُم َ
ب ََّ َّيُل َْوُكَانَتُالْبيوت َ
پسرم همسفر سپس راه ،پسرم اگر خانهها بر روی هرخ قرار داشیت [و امکیان جابیهجیایی آنهیا

بود] هرگز فردی با همسایۀ بد ،همسیایگی نمیکیرد» .اگیر میردم در کنیار همسیایه بید زنیدگی
دشواری تغییر محل سکونت است .بنابراین باید از همیان ابتیدا مکیان
میکنند ،از سر ناهاری و
ِ
خوبی را انتیا کند تا ناهار به زندگی در کنار همسایه بد نباشد.
ب .راهکارهای مقابله با همسایهآزاری

برای مقابله با همسایهآزاری ،راهکارهایی نیز وجود دارد که به ههار مورد از آنها اشاره میکنیم.
 .1نصيحت و ارشاد همسایه

برای رهایی از دست مردم همسایهآزار ،باید او را نصیحت و ارشاد کیرد تیا اگیر زمینیه هیدایت و
اصالح را داشته باشد ،بپذیرد و دست از آزارش بردارد .امیام سیجاد دربیاره حی همسیایگی
ِ
ِ
میفرماید «و ُِإ ْن ِ
اُب ْي ََّ َ َُو َُب ْي ََّ ُ؛ 2اگر مییدانیی در آنچیه بیه
َ
ُعل ْم َتُ َأنَّ َُي ْق َبلُنَص َ
َ
يِتَ َ ُنَ َص ِْتَ ُف َيم َ
نصییحت تیو را مییپیذیرد؛ او را نصییحت کنیی» .ابوبصییر از
رابطه میان تو و او بر مییگیردد،
ِ
اصحا امام صادق  ،همسایهای داشت که به سبب تقر به دستگاه سلطنتی ،امواط فراوانیی
به هم زده بود .در نتیجه مجالس عیش و نوش و ساز و آواز به راه میانداخت و از این راه ابوبصیر
را میآزرد .ابوبصیر هر هه نزد او گله و شکایت کرد ،سودی نبیشید تا اینکه بیه امیام صیادق
متوسل شد .امام با این نصیحت که «اگر دست از کار زشتت برداری ،ضمانت میکینم خیدا
تو را به بهشت درآورد» ،او را هدایت کرد؛ بهگونهای که دست از کارهای زشتش برداشت و همیه
3
امواط حرام را از مالش خارج کرد و در نهایت عاقبت به خیر شد.
 .2صبر و مدارا

در مقابله با همسایه بد ،باید صبور بود و با او مدارا کرد؛ زیرا در روابیط همسیایگی بعضیی آزار و
اذیتها خواسته یا ناخواسته پیش میآید .در هنین میواقعی انسیان بایید تیا حید امکیان حرمیت
همسایه را نگه دارد و با مدارا و گذشت و بزرگواری از کنار آنها بگیذرد .امیام موسیی کیاظم
 .1محمد بن محمد مفید؛ اإلختصاص؛

.337

 .2محمد بن علی صدوق؛ الخصال؛ ج،2

.569

 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،1
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1
ِ
ينُال ِْج ِ
همسیایگی
ُص ْيبر َك َُعلَي ُْاأَ َذى؛
فرمود «ل َْي َسَُ ْسنُال ِْج َو ِارُكَ َّف ْ
ُاأَ َذ َ
ىُوُلَك َّنَُ ْس َ
يوار َ
َ
ِ
خو  ،خودداری از اذیت نیست؛ بلکه همسایگی خو  ،صبر بر اذیت اوست» .شیصی به نیام
َ
عمرو بن ِعکرمه بر امام صادق وارد شد و گفیت «همسیایهای دارم کیه میرا مییآزارد» .امیام
فرمود «او را ببیش» .عمرو گفت «خدا او را نبیشد!» .امام از روی ناراحتی ،ههیرهاش را از او

برگرداند.

2

امام زینالعابدین

در دعای بیست و ششم صیحیفه سیجادیه بیرای همسیایگان و دوسیتداران

خویش از خداوند اینهنین درخواست میکنید «و ِ
اإلَس ِ
َ ِ ِ ِ
يانُم ِسيي َئه ْم َُوُ
َ ْ
ُاج َصلَّْيُاللَّه َّمُأ ْجيزيُب ْ ْ َ
ُع ْن َُظ ِال ِم ِه ُْم؛ 3بارالها! مرا اینهنین قرا بده که با نیکوکاری ،همسایگان و دوسیتان
أ ْع ِرُُ ِبالتَّ َجاو ِز َُ

بدکارم را مجازات کنم و با گذشت ،از همسایگان و دوستان ستمکارم روی بگردانم».

توجه به اینکه آزار و اذیت همسایگان ،نوعی بال و امتحان است ،تحمیل آن را آسیانتیر میکنید.
امام صادق

فرمود

مؤمن از یکی از این سه هیز خالصی ندارد و گاهی هر سه با هم بر او جمع مییشیوند ییا
برخی از آنان که در خانه با اوست در را بر او میبنیدد و او را مییآزارد ،ییا همسیایهای او را
میآزارد یا در راهی که برای حوائجش میرود ،کسی به او بر میخیورد کیه او را مییآزارد و
اگر مؤمن بر قله کوهی هم باشد ،خداوند شیطانی را بر میانگیزد تا او را بیازارد و خدا برای
او از ایمانش ،انسی قرار میدهد که با وجود آن احساس وحشت و نیاز به احدی نمیکند.

4

این آزار و اذیتها ،گاه امتحان الهی برای مؤمن است تا با صبر در برابیر آن ،بیه او اجیر بدهنید و
درجه او را باال ببرند یا گناهان و خطاهیایش را پیاک کننید؛ هنانکیه خداونید همیواره پییامبران و
اولیایش را با اذیتهای گوناگون مردم از توهین و تهدید ،فشارهای روانیی و اقتصیادی و جنیگ و
کشتار آزموده و آنان را به صبر و مدارا با مردم امر کرده است.
 .3مراجعه به محاکم اسالمی و توسل به تدابير بازدارنده

انسان باید تا حد ممکن بر آزارهای همسایهاش صبر کند ،حیرمتش را نگیه دارد و او را نصییحت
 .1همان ،ج ،2
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 .2همان ،ج ،2

 ،666ح.1

 .3امام زینالعابدین ؛ الصحیفة السجادیة؛
 .4علی بن حسن طبرسی؛ مشکاة األنوار؛

.124
215-214؛ حسین بن سعید اهوازی؛ الم من؛

.23
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کند؛ ولی اگر آزارهایش از حد گذشت و تحملناپذیر شد ،میتواند با مراجعه به دادگاه اسالمی و
توسل به تدابیر مناسب ،همسایهاش را به تغییر رفتار و در نهایت قطع آزاررسیانی وا دارد .یکیی از
این تدابیر ،اعالن عمومی آزارهای اوست که وی را تحت فشار روانی و فشار افکار عمیومی قیرار
میدهد و ههبسا به همین سبب دست از کارهای زشت و بدش بر میدارد .امام بیاقر

فرمیوده

است
میردی خیدمت پییامبر
رسوطخدا

آمید و از اذیتیی کییه از همسیایهاش دییده بیود ،شیکایت کییرد.

به او فرمود صبر کن .بعد از مدتی دوباره آمد و پیامبر

کن .باز برای بار سوم به نزد آن حضرت آمد و شکایت کرد .اینبار پیامبر

به او فرمود صیبر
بیه او فرمیود

در هنگام رفتن مردم به سوی نماز جمعه ،اثاثت را از خانه بیرون ببر و بر سیر راه بگیذار تیا
کسانی که به سوی نماز جمعه میروند ،آن را ببینند و هنگامی که [علت این کیار را] از تیو
پرسیدند [علتش را] به آنان خبر بده .وقتی آن مرد هنیین کیرد ،همسیایهاش آمید و گفیت
اثاثت را برگردان که با خدا عهد میبندم دیگر تو را نیازارم.

1

یکی دیگر از تدبیرها برای نجات از همسایهآزاری ،مقابله به مثل است؛ مانند اینکیه وقتیی کسیی
مرتب زبالههایش را جلوی در خانه همسایه میگذارد و به تذکرهایمان گوش نمیدهد ،ما هیم
زبالههایمان را جلوی در خانه او بگذاریم تیا متنبیه شیود ،ییا وقتیی بیه عمید صیدای وسیایل
صوتیاش را باال میبرد و نصیحت و گذشت میا در او تیبثیری نیدارد ،مییتیوانیم بیا صداسیازی
متقابل او را آزار دهیم تا دست از این کارش بردارد .در واقع بر اساس اخالق اسیالمی ،تیا جیایی
که ممکن است باید جوا بدی را با خوبی و تحمل و مدارا و گذشت داد ،ولیی اگیر بیدکاری از
حد گذشت ،میتوان جوا بدی را با بدی داد؛هنانکه قرآن کریم مییفرمایید
ٌَ

ْ

َ

َ

ََ

َ َ ُ َ ِّ َ
كيئ ٍة
«و جكزاء س

َس ِّيئة ِمث ُلها ف َم ْن ََفا َو أ ْص َل َح فأ ْج ُر ُه ََ َلى َّالله  2جزای بدی ،بدیای است مثیل آن؛ پیس کسیی
که عفو و اصالح کند ،اجرش بر خداست».

بیشک برخی از اقدامات ایذایی مانند قطع درختان و تیریب ساختمانها ییا قصیا

از قتیل و

جنایت ،باید با نظر و اجازه حاکم شرع انجام شود تا مفاسد دیگر بر آن مترتب نشود .در برخیورد
با فرد همسایهآزار باید شیصیت او در نظر گرفته شود .شیوه برخورد با همسایه متکبیر و همسیایه
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج 2؛
 .2شوری .40
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متواضع یا همسایه عالم و همسیایه جاهیل متفیاوت اسیت .در برخیورد بیا همسیایگان بایید بیا
هوشمندی و درایت بهترین نوع برخورد را برگزید.
 .4تغيير محل سکونت

آخرین راه برای نجات از دست همسایه مردمآزار ،تغییر محل سیکونت خیود و انتقیاط بیه جیای
دیگر است .بنا بر روایتی از امام صادق  ،دعا در سه جا مستجا نمیشود کیه یکیی از آنهیا
ار ُُِِ َوُ َق ْ ُجص َلُاهُع َّز َُوُج َّلُلَ ُالس ِبي َل ُِإلَ ُ َأ ْنُيتَِو َلُع ِ
ُج ِ
يو ِار ُِِ
َ َ َّ َ ْ
َ
ََ ِ َ
وُعلَ َ
این اسیت « َرج ٌل َُي ْ ع َ
َّ
ينُج َ
يع َُد َارُِ؛ 1مردی که همسایهاش را نفرین میکند ،در حالی که خداوند عزوجل راهیی بیرای او
َو َُي ِب َ
ایگی او نقل مکان کند و خانهاش را بفروشید» .البتیه اگیر راهیی بیرای
قرار داده است که از همس ِ
فروش یا تغییر خانه نبود مانند سالیوردگانی که امکان خرید و فروش خانه را ندارند ،ح نفیرین
برایشان محفوظ است.
َ
ابواالسود ُد َوئلی واضع علم نحو (م 99یا 101ق) در شهر بصره همسایهای داشت که از بسیتگان
خودش بود ،ولی به سبب اختالف عقییدتی هیر شیب بیا سینگ انیداختن بیه او ،او را مییآزرد.
ابواالسود شکایت او را نزد قومش برد و آنان هم با او صحبت کردنید ،ولیی سیودی نبیشیید .در
نتیجه ابواالسود خانهاش را فروخت و به محل دیگری رفت .بیه او گفتنید خانیهات را فروختیی؟
َ
2
گفت خانهام را نفروختم؛ بلکه همسایهام را فروختم! و این کالم او در زبان عربی َمثل شد.
یکی دیگر از راههای خالصی از دست همسایه مردمآزار نیز این است که از او بیواهند خانیهاش
را به همسایگان بفروشد و از آن محل برود که البته موفقییت ایین شییوه ،منیوط بیه موافقیت فیرد
همسایهآزار است؛ و گرنه باید با اهل محل و معتمدین رایزنی شود تا حمایت آنان برای فشیار بیر
فرد همسایهآزار برای تیلیه یا فروش منزط به دست آید.
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