پیوند با همسایه
حجتاالسالم والمسلمين دكتر محمدرضا جباران

*

اشاره
در زموزههای دحنی حقوق متقابلی برای انسا ها تعرحف شده است که هةر حةک
موظّف به رعاحت ز ها هستند .توجه به احن امر نقش بنیادی در فرزحنةد زنةدگی
مسالمتزمیز و احااد جامعه مطلوب دارد .حکی از احةن حقةوق حةق همسةاحگا
است که اسال به ز بسیار اهمیت داده است .احن نوشتار به ت لی و بررسی احن
موضوع میپردازد.
مفهومشناسی همسایه
از نظر عرف و لغت برای صدق همساحگی مااورت حا حداق نزدحکی دو خانه
الز است ولةی مرةداق همسةاحه در رواحةات توسةعه داده شةده اسةت .امةا
صادق

از رسول خدا

نق کرده است :تةا چهة خانةه همسةاحه اسةت از

روبهرو پشت سر راست و چو.

3

ـــــــــــــــــــــــ
* پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی.
 .2کلینی ،محمد بن يعقوب ،الکافی ،تحقیق :علیاکبر غفاری ،تهران :دار الکتب االسـالمیة ،سـوم2122 ،ق،
ج ،1ص .117
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همسایهداري
برخورد خوب با همساحه به دو گونه است« :پرهیز از ززار» و «احسا و نیکی».

3

قرز کرحم همدوش دعوت به توحید و اخالص انسا را به احسا و نیکوکاری
ن
به همساحه موظف کرده است « :وَا ْعبُددُوا اللَّد َه َولَدا ُتشْد ِركُوا بِد ِه شَد ْيئًا َوبِا ْلوَالِد َد ْي ِ
إَُِْْانًا ...وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنَُِ وَالصَّاَُِِ بِالْجَنْدَِ  8خةدا را بپرسةتید و
چیزی را در عبادت شرحک او نسازحد و احسا کنید به والةدحن ...و بةه همسةاحه
چه خوحش باشد و چه بیگانه».
میفرماحد« :مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ َُتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُه

رسول خدا

1

پیوسته جبرئی دربار همساحه به من سفارش میکرد تا ز که من فکر کرد بةرای
همساحه سهمی از ارث قرار میدهد».
می فرمود :در ش

رسول خدا

معراج دحد که بةر در چهةار بهشةت نوشةته

شده« :مَنْ كَانَ يُؤَمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْم الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ فَوْقَ مَا يُكْرِمُ بِدهِ غَيْدرَه  3هةر
کس به خدا و روز قیامت احما دارد همساحهاش را بیش از دحگرا احترا کند».
اما رضا

نیز میفرماحد:

«أَُِْْنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعالي يَْْدأَلُكَ عَدنِ الْجَدار  5بةا همسةاحگانت
ـــــــــــــــــــــــ
 .2ر.ک :مازندرانی ،مولی محمد صالح ،شرح اصول کافی ،تحقیق :میرزا ابوالحسن شـعرانی ،تصـحیح :سـید
علی عاشور ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،اوّل2012 ،ق ،ج  ،7ص .22
 .1نساء ،آيه .11
 .1صدوق ،امالی ،تحقیق :قسم الدراسات االسالمیة ،قم :مؤسسة البعثة ،اوّل2027 ،ق ،ص 120؛ نیشابوری،
محمد بن الفتال ،روضة الواعظین ،تحقیق :سید محمدمهدی و سید حسن خرسـان ،قـم :منشـورات الرضـی،
بیتا ،ص .127
 .0نوری ،میرزاحسین ،مستدرک الوسائل ،بیروت :مؤسسة آل البیـت
.017
 .1همان ،ص .011

 ،دوم2047 ،ق ،ج  ،2ص  011ـ
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خوشهمساحگی کن زحرا خدای تعالی دربار همساحه از تو خواهد پرسید».
از نظر اسال همساحه از موضوعات داخلی زندگی و از ددددههای اولیةه انسةا
است به طوری که در کلمات معرومین
خوحش و خانواده حکی از اهداف کس

مهربانی با همسةاحه در کنةار تةأمین
و کار است .اما باقر

میفرماحد« :مَنْ

طَلَََ الرِّزْقَ فِي الدُّنْيَا اسْتِعْفَافاً عَنِ النَّاسِ وَ تَوْسِيعاً عَلَى أَهْلِهِ وَ تَعََُّّفاً عَلَى جَارِهِ لَقِيَ
اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ وَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْر  3کسةی کةه بةه دنبةال مةال
میرود تا خودش از مرد بینیاز شود و برای تأمین خانواده تالشی کرده باشةد و
بتواند به همساحگانش مهربةانی کنةد در روز قیامةت خةدا را در حةالی مالقةات
میکند که صورتش مانند ماه ش

چهاردهم است».

نکوهش همسایهآزاري
همساحه ززاری در دحن مقدس اسال بهشدت نکوهش شده است .همساحهززارا
نه تنها گناهکار بلکه خارج از زمر اسالمیا و اه احما شمرده شدهاند .منظور
از همساحهززار تنها کسی نیست که برای همساحه خود زحمت و درد سةر فةراهم
نموده و با رفتار و گفتار خود او را ززرده میکند بلکه احن عنوا کسةانی را هةم
که از قیا به وظاحف همساحگی کوتاهی مةیکننةد و در ادای حقةوق همسةاحگا
نمیکوشند شام میشود .کسی که از حال همساحه خود بیخبر است و بةه ادای
حقوقش بیتوجهی می کند به همساح خوحش ستم کرده اسةت و از نظةر دحنةی
همساحهززار شمرده می شود هرچند رفتار او از نظر عرف سةتم نامیةده نشةود و
مرد به او همساحهززار نگوحند.
رسول خدا

میفرماحةد« :مَدنْ ََديَّعَ َُدقَّ جَدارِهِ فَلَديْسَ مِنَّدا  8کسةی کةه حةق

ـــــــــــــــــــــــ
 .2طوسی ،تهذيب االحکام ،تحقیق :سید حسن موسوی ،تهران :دار الکتب االسالمیة ،سوم2110 ،ش ،ج ،1
ص .110
 .1صدوق ،امالی ،پیشین ،ص .120
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همساحهاش را ضاحع میکند از ما نیست».
و حا میفرماحد« :مَنْ آذَى جَارَهُ فَقَدْ آذَانِي  3هر کةس همسةاحهاش را بیةازارد مةرا
ززرده است».
اصول همسایهداري
بسیاری ماح اند که با همساحگا خود رابطه خوب و سالمی داشته باشةند ولةی
به علت عد زشناحی با حقوق همساحگی و بیخبری از زداب اسالمی به خواسته
خود نمیرسند .همساحه داری بر اساس سنت اسالمی بر سه اص اسةتوار اسةت:
معاشرت اهتما و زگاهی.
 .1اصل معاشرت

حکی از خطود کلی رابطه با همساحگا احةن اسةت کةه هةر مسةلمانی باحةد بةا
همساحگا خود در تماس باشةد رفةتوزمةد کنةد و از دوری و بةیاعتنةاحی بةه
همساحگا بپرهیزد.
 .2اصل اهتمام

اص دحگری که به عنوا زحربنةای روابةب همسةاحگی از سةخنا معرةوما
استفاده میشود اص «اهتما » است به احن معنا که انسا بداند رابطه همساحگی
از جمله روابب مهم و با اهمیت در زندگی اجتماعی است .رسول خدا

فرمود:

«زحا میدانید حق همساحه چیست؟ سوگند به ز که جانم در دست او است کسی
موفق به ادای حقوق همساحه نمیشود مگر اندک کسانی که خدا به حالشا رحم
کرده است».

8

ـــــــــــــــــــــــ
 .2نوری ،حسین ،مستدرک الوسائل ،پیشین ،ج  ،2ص .010
 . 1متقی هندی ،علی ،کنز العمال ،تحقیق :محمد عمر الدمیاطی ،بیروت :دار الکتـب العلمیـة ،دوم2010 ،ق ،ج ،7
ص .17
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 .3اصل آگاهی

حکی از اصولی که به عنوا زحربنای روابب همساحگی از سخنا اه عرمت
به دست میزحد اص زگاهی و باخبری است به احن معنةا کةه مسةلما نباحةد از
حال همساحه خود بی خبر باشد چرا که بیخبر بود از نیةاز همسةاحه از انسةا
رفع تکلیف نمیکند .از احن رو امیرمؤمنا

می فرماحد« :مِنْ ُُْْنِ الْجِدوَارِ تَفَقُّددُ

الْجَار  3از شعبههای خوشهمساحگی خبر گرفتن از حال همساحه است».
میرزا حسین نوری صاح

کتاب مستدرک الوسائ که از اسةاتید مرحةو شةیخ

عباس قمی صاح

مفاتیح الانا است با واسةطههةای معتبةر و موثةق از سةید

جواد عاملی صاح

کتاب مفتاح الکرامه نق کرده است :شبی مشةغول خةورد

شا بود که در خانةه را زدنةد .وقتةی در را بةاز کةرد خةدمتکار اسةتاد سةید
ب رالعلو را دحد  .خدمتکار گفت :سید شامش را در مقاب گذاشته و منتظر تةو
است .من با شتاب خدمت استاد رسید  .دحد سید حک سینی بزر

پرر از گوشت

و ساحر دذاهای لذحذ در مقاب نهاده و نشسته است .تةا چشةمش بةه مةن افتةاد
گفت :از خدا نمیترسی! از خدا شر نمیکنی! گفتم :چه اتفاقی افتاده است؟
گفت :حکی از همساحگانت که در نزدحکی تو خانةه دارد و تةو او را مةیشناسةی
چند روز است برای سیر کرد خانواده اش از بقال م

روزانه مقداری خرمةای

زاهدی نسیه می کند و در احن چند روز در خانه او جز خرمةای زاهةدی چیةزی
مررف نکرده است .امروز هم رفت که مقداری خرما برای شا نسیه کنةد بقةال
گفت :حسابت باال رفته است .او هةم خاالةت کشةید و دسةت خةالی بةه خانةه
برگشت و با خانواده اش بدو شا ماندند ز وقت تةو از نعمةت بهةرهمنةدی و
می خوری! گفتم :به خدا قسم! من از حال او خبر نداشتم .گفت :اگر میدانستی و
بی توجه به حال او شا میخوردی کافر بودی .من از بیخبةری تةو عرةبانیا .
ـــــــــــــــــــــــ
 .2ابن شعبه ،حرانی ،تحف العقول ،تحقیق :علیاکبر غفاری ،قم :جامعه مدرسین قم ،دوم2111 ،ش ،ص .21

186



رهتوشه محرم الحرام 3131

چرا از حال برادرت چیزی نپرسیدی و بیخبر ماندی؟ اکنةو خةدمتکةار احةن
سینی دذا را تا درِ خانه او میزورد و ز جا به تو میدهد در بز و بگةو دوسةت
دار امش

با شما شا بخور و به احن بهانه شا را به خانه ز ها ببر و احن کیسه

پول را هم در زحر فرشی حا حریری در خانهاش بگذار .سینی را هم الز نیسةت
با خودت بیاوری بگذار هما جا باشد.
ز گاه اضافه کرد :من شا نمیخور تا تو برگردی و بگوحی ز ها شا خوردند و
سیر شدند .من با خدمتکار به راه افتاد و پشت در خانه همساحها سینی را از او
گرفتم .خاد برگشت و من در زد  .همساحها در را باز کرد .گفةتم :دوسةت دار
امش

با تو شا بخور  .وقتی سینی را زمین گذاشتم و نشستم نگاهی به ز کرد

و گفت :احن دذا از تو نیست .عرب نمیتواند چنین دةذاحی بپةزد 3.بنةابراحن تةا
نگوحی ماجرا چیست من و خانوادها از احن دةذا نمةیخةورحم .اصةرارهای مةن
فاحده ای نبخشید و ناچار شد قره را برای او بازگو کنم .گفةت :بةه خةدا قسةم!
هیچ کس حتی همساحگا نزدحک از حال ما خبر نداشتند.

8

حقوق اساسی همسایه
زنچه مهم است احن است کةه حقةوق اساسةی همسةاحه انکةار و ضةاحع نشةود.
بنابراحن شناخت حقوق اساسی همساحه از اولوحةت بیشةتری برخةوردار اسةت.
مالحظه احادحثی که در احن باب وارد شده نشا میدهد همساحگا بر هم چهةار
حق اصلی دارند و ساحر حقوق از ز ها ناشی میشود:
 .3احنکه از زحا و شرّ حکدحگر در زساحش و امنیت باشند
 .8منافع حکدحگر را حفظ نماحند
ـــــــــــــــــــــــ
 .2سید جواد عاملی ،از اهالی لبنان بوده و سید بحرالعلوم در اصل ايرانـی اسـت .بـه همـین دلیـل ،غـذای
موجود ،به سبك غذای ايرانی طبخ شده و آن مرد ،به تفاوت آن پی برده است.
 .1قمی ،شیخ عباس ،الکنی واأللقاب ،قم :جامعه مدرسین قم2011 ،ق ،ج  ،1ص .12
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 .1همدحگر را از همدلی و اخالق نیک هم م رو نکنند
 .3نسبت به نیاز هم بیتفاوت نباشند.
 .1امنیت و آسایش

هر کس حق دارد در زساحش و امنیت زندگی کند و از جانة

همسةاحگا هةیچ

زحانی به او نرسد و مورد ززار و الحت قرار نگیرد .کسی که به هر طرحقی همساحه
خود را ززار می دهد حکی از حقوق اساسی او را ضاحع کرده است .مرةادحق ززار
ممکن است با تغییر شراحب متفاوت شوند .افزو بر احنکه ززار از هر طرحقی بةه
انسا برسد حکم واحدی دارد و اسباب و وساح ز اهمیتی نةدارد .بةه همةین
دلی

در احادحث مربود به احن ب ث بیشتر بر عنوا کلةی ززار تکیةه شةده و از

مرادحق ز کمتر سخن به میا زمده است.
برخی نمونههای ززار که در رواحات مورد نهی و نکةوهش قةرار گرفتةه و حةا در
عررف به عنوا همساحهززاری شناخته میشوند به شرح لح است:
ـ نگاه كردن به خانه همسایه:

چه زشکارا و چه مخفیانه

نگاه کرد به خانه همساحه از هر طرحق و به هر دلی

زشت و نکوهیده است .در رواحت زمده است :هر کس به خانه همساحهاش سَرَک
بکشد و به عورت مردی حا به مو و بد زنی نگاه کند بر خدا سزاوار است او را
با منافقانی که در دنیا در پی دحد عةورت زنةا بودنةد وارد زتةش کنةد و احةن
شخد از دنیا خارج نمیشود تا خدا او را رسوا کند.

3

بنابراحن گشود پنارهای که به خان همساحه اشراف داشته و داخة خانةهاش را
در معرض دحد قرار میدهد مااز نیست چو موج
اما صادق

ززار همساحه میشةود .از

رواحت شده است :کسی حق ندارد در دحةوار خانة خةود منفةذی

ـــــــــــــــــــــــ
 .2حر عاملی ،محمد بن حسـن ،وسـائل الشـیعه ،بیـروت :مؤسسـة آل البیـت
ص.270

 ،اوّل2021 ،ق ،ج ،14
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احااد کند که از ز میتوا به داخ خانه همساحه نگاه کرد ولی اگةر بةرای نةور
جاحی را سوراخ کند که به خانه همساحه دحد نداشته باشد مانعی ندارد.

3

ـ تجسس در امور پنهان همسایه:

ممکن است کسی به خانةه همسةاحه نگةاه نکنةد ولةی از طةرق دحگةر مراقة
رفتوزمدها و گفتوگوهای او باشد و در باره اسرار نهانی او ت قیةق کنةد .احةن
رفتار نیز موج
امیرمؤمنا

ززار هر کسی میشود و شرع مقدس از ز باز داشته است.
میفرماحد« :مَنْ تَََّلَّعَ عَلَى أَسْرَارِ جَارِهِ انْهَتَكَتْ أَسْتَارُه  8هر کس بةه

اسرار همساحهاش سَرَک بکشد پردههاحش پاره میشود(.اسرارش فاش میگردد)»
ـ خیانت مالی:

حکی از مرادحق بارز همساحهززاری دستاندازی به اموال او است .همساحگا بد
برخی اوقات به اموال همساحه تاةاوز مةیکننةد و گةاهی او را مةیززارنةد تةا از
اموالش دست بردارد و ز ها بةا بهةای نةاچیز ترةاحبش کننةد .رسةول خةدا
میفرماحد:
«مَنْ خَانَ جَارَهُ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ جَعَلَهُ اللَّهُ طَوْقاً فِي عُنُقِهِ مِنْ تَُُومِ الْدأَرْضِ الَّْدابِعَةِ
َُتَّى يَلْقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مََُّوَّقاً إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَ يَرْجِدع  1هةر کةس بةه انةدازه حةک
وج

زمین به همساحه اش خیانت کند خداونةد متعةال ز قسةمت زمةین را تةا

نهاحت زمین هفتمین به صورت طوق در گردنش میافکند تةا روز قیامةت بةا ز
طوق خدا را مالقات کند مگر ز که توبه کند و برگردد».
ـــــــــــــــــــــــ
 .2قاضی نعمان مغربی ،دعائم االسالم ،تحقیق :آصف بن علیاصغر فیضـی ،قـاهره :دار المعـارف2121 ،ق،
ج ،1ص .141
 .1لیثی واسطی ،علی بن محمد ،عیون الحکم والمواعظ ،تحقیق :حسین حسنی بیرجندی ،قم :دار الحـديث،
اوّل2171 ،ش ،ص .011
 .1صدوق ،امالی ،پیشین ،ص .121

پیوند با همسايه
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شةراحب از زمةین نةا بةرده

هةر چیةز موجة

خشةم خداونةد

متعال میشود .ز حضرت در باره ززار همساحه به قرد تملک مةیفرماحةد« :مَدنْ
آذَى جَارَهُ طَمَعاً فِي مَْْكَنِهِ وَرَّثَدهُ اللَّدهُ دَارَه  3هةر کةس همسةاحهاش را بةه طمةع
خانهاش ززار دهد خداوند متعال خانهاش را نری

همساحه میکند».

ـ اظهار دارایی و بهرهوري:

استفاده از نعمتهای الهی از نظر شرعی ممنوع نیست .افزو بر ز در صةورت
امکا استفاده نکرد و فقیرنماحی نیز به نوعی نکوهش شده و در مقابة

اظهةار

نعمت های الهی سفارش و ستاحش شده است ولی باحد توجه داشت کةه اظهةار
نعمتهای حق در برابر م رومةا موجة

انةدوه و افسةوس احشةا مةیشةود.

بنابراحن الز است کسی که برخوردار از نعمت است بةه هنگةا اسةتفاده از ز
همساحگا خوحش را نیز بهرهمند کند وگرنه موج
دلی

رسول خدا

ززار احشا میشود .به همین

فرمود :اگر نوبری به خانهات مةی بةری و نمةیخةواهی بةه

همساحگانت هم بدهی مخفیانه ببر.

8

و حا در حدحثی دحگر میفرماحد« :مَنْ آذَى جَارَهُ بِقُتَارِ قِدْرِهِ فَلَيْسَ مِنَّدا  1کسةی کةه
همساحهاش را با بوی دحگش ززار دهد از ما نیست».
منظور از ززار در احن حدحث شرحف ز است که بوی دذا و کباب را پخش کند
ولی همساحه را در خورد ز شرحک نسةازد .بةه همةین دلیة

رسةول خةدا

ـــــــــــــــــــــــ
 .2نوری ،مستدرک الوسائل ،پیشین ،ج  ،1ص .012
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،تصحیح :محمدباقر بهبودی ،تهران :المکتبة االسالمیة ،سـوم2170 ،ش،
ج  ،77ص .70
 .1نوری ،مستدرک الوسائل ،پیشین ،ج  ،2ص .011

131



رهتوشه محرم الحرام 3131

فرمود« :وَ لَا تُؤْذِهِ بِرِيحِ قِدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا  3با بةوی دحگةت او را میةازار
مگر ز که کاسهای از ز براحش ببری».
ـ نمونههاي دیگر همسایهآزاري:

برخی دحگر از بارزترحن مرادحق همساحهززاری عبارتاند از:
ة دیبت همساحه
ة افشای اسرار و عیوب همساحه
ة احراد خسارت به خانه همساحه به هر صورت و به هر وسیله
ة بیتوجهی به هر چیزی که معموالً منتهی به خسةارت مةیشةود مثة  :نةاودا
بادچه چاه فعالیت و بازی کودکا و نگهداری و رفتوزمد حیوانات اهلی
ة بستن راه همساحه به هر وسیله مث رحختن برف و مرالح سةاختمانی و کنةد
کانال و چاله
ة م رو کرد او از نور و هوا به وسیله ساختما بلندتر از حد معمول بدو ال
و هماهنگی
ة احااد جار و جناال و سر و صدای زحاد مخروصاً در اوقات و شراحطی که هر
صداحی میتواند خسارتزور باشد مث زما بیماری و پاسی از ش
ة معاشرت و رفت وزمد بةا کسةانی کةه ورودشةا بةه م ة

گذشته

همسةاحگا را ززار

میدهد مث افراد شرور ناباب و الابالی
ة نهاد زباله در جاحی که بو و ظاهر زنند ز همساحه را ناراحت میکند
ة نگهداری زباله و مواد حشره زا در خان خود در صورتی که زثار ز مث بةو و
حشره به خان همساحهها سراحت کند
ة نگهداری حیوانات در خانههای شهری بهوحمه زپارتما هةا مثة سةگ کةه در
ـــــــــــــــــــــــ
 .2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،77ص 70؛ هثیمی ،نورالدين ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد،
دار الکتب العلمیة ،ج  ،2ص .211

پیوند با همسايه
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جامعه اسالمی حکمی وحمه دارد
ة بی توجهی به دودی که به طور دیر متعارف از دودکش خانه خارج شةده و بةه
نوعی همساحه را ززار میدهد
ة بی مهری و رفتار ناشاحست با هةر چیةزی کةه بةه همسةاحه متعلةق اسةت مثة
بیاحترامی به میهما همساحه
ة و به طور کلی هر نوع گفتار حا رفتاری که ماحه الحت همساحه شةود .احةن بةاب
بسیار گسترده است تا ز جا که رسول خدا
را کتک بزنی همساحهات را ززردهای».

میفرماحد« :اگر سگ همسةاحهات

3

 .2حفظ منافع

حفظ منفعت شام جلوگیری از زحا هم میشود .گفتیم که کسی حق ندارد بةه
همساحه خود زحانی برساند .عالوه بر احن انسا موظف است که از رسید زحةا
به همساحه جلوگیری کند و در حدّ توا و امکانات خود اجازه ندهد دحگری هم
به او زحا برساند .بنابراحن موظف هستیم کةه منةافع همسةاحه را حفةظ کنةیم و
نگذارحم منفعتی از دست او برود .اما سااد

در ضمن حقوق همساحه فرمةود:

«ُفظُه غائبا [ 8اوّلین حق همساحه احن است که] در دیابش حفظش کنةی ».حفةظ
در زما دیبت عنوا عامی است که بسیاری از روابب را شام میشود .هر کسی
در صورت حضور و زگاهی از موجودحت و منافع خود دفاع میکند ولی به طور
طبیعی عرصههای دیبت انسا بسی بیشتر از ص نههای حضةور او اسةت و در
عرصههای دیبت توا دفاع از خود را ندارد و به حاری دحگرا م تاج مةیشةود.
در احن صورت است که نقش همساحه به عنوا تکلیف از حک سةو و بةه عنةوا
حق از سوحی دحگر حیاتی می شود به عنوا نمونه وقتی که امةوال همسةاحه در
ـــــــــــــــــــــــ
 .2نوری ،مستدرک الوسائل ،پیشین ،ج  ،2ص .011
 .1صدوق ،امالی ،پیشین ،ص .011
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دیاب او مورد تعرض حا در معرض تلف قرار میگیرد باحد در حفظ و حراسةت
از ز کوشید .به طور کلی:
ة وقتی کسی از همساحه دیبت میکند باحد از او دفاع کرد
ة وقتی در دیاب همساحه کسی به حَرَ او چشم بد میدوزد باحد ز چشةم را از
حرحم او دور کرد
ة وقتی که سرّی از اسرار همساحه در معرض فاش شد قرار میگیرد باحد بةر ز
پرده پوشید
ة و هر جا که می توا برای همساحه منفعتی را حفظ حا زحةانی را دور کةرد باحةد
اقدا کرد در دیر احن صورت حکی از حقوق اساسی همساحه را ندحده گرفتهاحم.
به همین جهةت اسةت کةه نرة یت همسةاحه بةا مراعةات شةراحب از وظةاحف
همساحگی است.
 .3همدلی و اخالق نیك

حکی دحگر از حقوق اساسی همساحه احن اسةت کةه او را از اخةالق نیةک خةود
بهره مند سازحم و در شراحب رنگارنگ زندگی با او همةدلی کنةیم .در برخوردهةا
احترامش کنیم در بیماریها حالی از او بپرسیم در مشکالت دلةدارحش دهةیم و
اظهار همدردی کنیم در شادیهاحش شةادی کنةیم و در دةم و انةدوه شةرحکش
باشیم و کاری کنیم که او دم و شادیما را ببیند و بداند که به جهت او شةاد حةا
دمگین هستیم .همچنین لغزشها و اشتباهات او را نسبت به خودما حا دحگةرا
ندحده بگیرحم و ببخشیم .رسول خدا

مةیفرماحةدُُ« :رْمَدةَ الْجَدارِ عَلَدى الْجَدارِ

كَحُرْمَةِ أُمِّهِ وَ أَبِيه؛ 3احترا همساحه بر همساحه مانند احترا پدر و مادر است».
 .4توجه به نیازها

گرفتاری و نیاز شاخره زندگی دنیا است .کسی را نمةی شناسةیم کةه روزی بةه
ـــــــــــــــــــــــ
 .2کلینی ،محمد بن يعقوب ،کافی ،پیشین ،ج  ،1ص .12

پیوند با همسايه
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کمک دحگرا م تاج نشود .حکی از حقوق همساحگی احن است که در احةنگونةه
موارد به نیاز همساحه خود بیتوجه نباشیم .رسول خدا

فرمود« :إِنِ افْتَقَرَ عُدْتَ

عَلَيْه  3اگر م تاج شد حاریاش کنی».
در لح

دو نمونه از نیازهای همساحه را که در رواحات زمده بیا میکنیم.

ـ نیازهاي اولیه:

دذا و لباس از حقوق و نیازهای اولیه هر انسا است و بةه همةین دلیة

تةأمین

ز ها بر ساحر نیازهای زدمی اولوحت دارد .طبةق رواحةات توجةه بةه گرسةنگی و
برهنگی همساحه از صفات احمانی است به طوری که اگر کسی با فرض توانةاحی
داشتن در تأمین ز قدمی برندارد اه احما نیست .رسول خدا

مةیفرماحةد:

«مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَ جَارُهُ جَائِع  8به من احمةا نیةاورده کسةی کةه سةیر
بخوابد و همساحهاش گرسنه باشد».
و حا فرموده« :مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ كَاسِياً وَ جَارُهُ عَارِيا  1به من احما نیاورده اسةت
کسی که خود پوشیده باشد و همساحهاش برهنه».
امیر مؤمنةا

مةیفرماحةد« :شةنید کةه رسةول خةدا

روزی بةه اصة ابش

می فرمود :به من و قیامت احما نیةاورده هةر کةس سةیر بخوابةد و همسةاحهاش
گرسنه باشد .گفتیم :ای رسول خدا! پس مةا هةالک شةدهاحةم! فرمةود :از اضةافه
دذایتا از اضافه خرمایتا از اضافه روزی و لباستا خشم پروردگار را بةا
احنها خاموش کنید».

3

ـــــــــــــــــــــــ
 .2شهید ثانی ،مسکن الفؤاد ،قم :مؤسسة آل البیت

 ،اوّل2047 ،ق ،ص .220

 .1کلینی ،محمد بن يعقوب ،کافی ،پیشین ،ج  ،1ص .112
 .1احسائی ،ابن ابیجمهور ،عوالی اللئالی ،قم :انتشارات سید الشهداء ،اوّل2041 ،ق ،ج  ،2ص 117؛ نوری،
مستدرک الوسائل ،پیشین ،ج  ،21ص .111
 .0مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،پیشین ،ج  ،71ص .111
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ـ نیاز به ابزار:

برخی ابزار و زالت زندگی بهگونه ای است که تهیةه ز بةرای همةه خةانوادههةا
ممکن نیست .احن گونه ابزار با ز که کاربرد زحادی ندارند گرا قیمتانةد ولةی
به وقتِ نیاز چیز دحگری جاحگزحن ز ها نمیشود .از احن قبیة ابةزار مةیتةوا :
دحگهای بزر

اجاقهای وحمه ابزار ساختمانی مانند بی و کلنگ و ابةزار فنةی

مث زچار را مثال زد .احن نوع ابزار در زبا عرب «مةاعو » نامیةده مةیشةود .در
قرز کرحم سورهای به نا «ماعو » نازل شده است .در احن سوره خداونةد متعةال
کسانی را که از عارحه داد احن گونةه ابةزار خةودداری مةیکننةد تهدحةد کةرده
میفرماحد« :وَ يَمنَعُونَ الماعُون  3و ز ها که ماعو نمیدهند ».در تفسیر احةن واژه
رواحات متفاوتی به دست ما رسةیده اسةت از جملةه :زکةات 8وسةاح خانةه 1و
چیزی که مرد به هم عارحه میدهند 3.در شرح معنای اخیر ابزاری مثة  :دحةگ
چراغ و تیشه 5را نا بردهاند.
به هر حال حکی از نیازهای همساحه که گاهی خود می نماحانةد احتیةاج بةه احةن
گونه ابزار است و از وظاحف همساحگی است که در صةورت امکةا بةه نیةاز او
پاسخ مثبت دهد .رسول خدا

میفرماحد« :مَنْ مَنَعَ الْمَاعُونَ جَارَهُ مَنَعَهُ اللَّهُ خَيْدرَهُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ وَكَلَهُ إِلَى نَفِْْهِ وَ مَنْ وَكَلَهُ إِلَى نَفِْْهِ فَمَا أَسْوَأَ َُالَه  1کسی کةه ابةزار
ـــــــــــــــــــــــ
 .2ماعون ،آيه .7
 .1طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان ،تحقیق :سید هاشم رسولی محالتـی ،بیـروت :دار احیـاء التـراث
العربی ،اوّل2021 ،ق ،ج  ،24ص .017
 .1طبری ،جامع البیان ،تحقیق :خلیل المیس ،بیروت :دار المعرفة2021 ،ق ،ج  ،14ص .021
 .0همان ،ص .047
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زندگی به همساحه خود عارحه ندهد خداوند در روز قیامةت خیةر خةود را از او
درحغ میکند و او را به عم خودش واگذار میکند و هر کةس خةدا بةه عملةش
واگذارش کند چه بد حالی دارد».
مدارا با همسایه بد

در صورتی که انسا به همساحه بد گرفتار شود و نتواند جای خود را عوض کند
توصیه پیشواحا دحن احن است که انسا ززار همساحه را ت م کنةد .از احةن رو
دحن مقدس اسال به هیچ روی در روابب همسةاحگی مقابلةه بةه مثة را تاةوحز
نمیکند .اما کاظم

میفرماحد« :لَيْسَ ُُْْنُ الْجِدوَارِ كَدفَّ الْدأَذَى وَ لَكِدنَّ ُُْْدنَ

الْجِوَارِ صَبْرُكَ عَلَى الْأَذَى  3خوشهمساحگی خودداری از ززارداد نیسةت بلکةه
صبر و ت م ززار همساحه است».
در رواحتی از رسول خدا

زمده است :خداوند متعال دوست دارد مردی را کةه

همساحه بدی دارد و او را میززارد امةا او ززارش را ت مة مةیکنةد و بةا خةدا
حساب میکند تا خداوند با مةر
بینیاز کند.

حةا در زنةدگی همسةاحه او را از مقابلةه بةا او
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