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ديباچه
متأسفانه در دنياي ماشيني امروز ،روابط عاطفي و انساني مردم با يكديگر چنان به
ضعف و خاموشي گراييده است كه همسايگان نزديك نيز كوچكترين خبري از حال
همديگر ندارند و حتي گاهي پس از چندين س��ال س��كونت در يك محل ،هنوز از نام
هم بيخبرند .اين در حالي است كه خداوند در قرآن مجيد ،همه انسانها را به احسان
ين إحسان ًا ...الْجا ِر ذيالْقُربي َوالْجا ِر
همسايگان سفارش ميكند و ميفرمايدَ « :و بِالْوال ِ َد ِ
الج ُن ِب؛ و به پدر و مادر و ...همسايه نزديك و همسايه دور احسان كن»( .نساء )36 :و
ُ
امام علي(ع) در آخرين وصيتهاي خويش در نامه  47نهجالبالغه ميفرمايد:
هلل ا َ
ا َ
هلل في جيران ُِك ْم َفاِن َُّه ْم وصي ُه نَبِ ِّي ُك ْم ما َز َال ُ يوصي ب ِ ِه ْم حتي َظ َن ّنا اَنَّ ُه
َس ُيو ِّرث ُُه ْم.
از خدا بترسيد! از خدا بترسيد! درباره همسايگان كه همواره مورد سفارش
پيامبرتان بودهاند (آن حضرت) به قدري درباره آنان سفارش ميكرد كه
گمان ميبرديم براي ايشان ميراثي قرار خواهد داد.
رفتار نيك همسايگان با يكديگر ميتواند سرچشمه بركتهاي فراوان باشد .امام
زيد في الاْ َ ْعما ِر؛
يار و َ ي ُ
«ح ْس ُ
صادق(ع) در س��خني زيبا ميفرمايدُ :
��ن الْ َجوا ِر ُ ي َع ِّم ُر ال ّد َ
1
همسايهداري نيكو ،شهرها را آباد و عمرها را طوالني ميكند».
 . 1محمد بن يعقوب کليني ،اصول كافي ،ترجمه و شرح فارسي :محمدباقر کمرهاي ،تهران ،انتشارات اسوه ،1379 ،ج ،2
ص .667
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وجود همس��ايه خوب براي آدمي ،نعمتي ارزش��مند اس��ت و رفتوآمد ،رسيدگي،
احوالپرس��ي ،ياري ،عي��ادت ،انفاق و صدقه ،رف��ع نياز و ه��مدردي از جمله وظايف
همسايگان و نشانه جوانمردي است؛ بهگونهاي كه حضرت علي(ع) در تأييد اين مطلب
1
المر ّو ِه تَ َع ُّه ُد الجيران؛ رسيدگي به همسايگان ،جوانمردي است».
ميفرمايد« :م َِن ُ
پژوهش��گر ارجمند ،جن��اب آقاي محمدجواد فالح در اي��ن پژوهش ،پس از بيان
ضرورت طرح اخالق همسايهداري و آپارتماننشيني ،به بايدها و نبايدهاي اين ارتباط
پرداخته و آثار نامطلوب همسايهآزاري و راهكارهاي مناسب را براي احياي آداب اصيل
اسالمي به وسيله رسانه ملي بازگو کرده است .اميد ميبريم كه تالش بيشايبه ايشان،
مورد استفاده جدي برنامهسازان ارجمند قرار گيرد.
انّه ولي التوفيق
گروه جامعهشناسي
اداره كل پژوهش

 . 1عبدالواحد تميمي آمدي ،غررالحكم و درالكلم ،تحقيق :مير سيد جاللالدين محدث ،دانشگاه تهران ،1360 ،ج  ،7ص .49
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پيشگفتار
يکي از بخشهاي سهگانه آموزههاي ديني« ،اخالق» است كه در پيشرفت جامعه
انساني جايگاهي ارزش��مند دارد .در عصر كنوني که تکنولوژي و شهرنشيني مدرن،
مفاهيم اخالقي و انس��اني را درنورديده است ،پرداختن به اين موضوع ،ضروريتر به
نظر ميرسد.
اخالق ،در هماهنگسازي آموزههاي وحي با نياز مخاطبان ،از «کالم» و «فقه»
عقب مانده است .ازاينرو ،شايسته است عالمان اخالق ،براي درمان مشکالت اخالقي
روزگار حال ،راهكاري پوياتر به دست آورند.
ام��روزه دان��ش کالم ،با عنوان «کالم جديد» و دانش فق��ه زير چتر «فقهپويا»،
عرص��ه جديدي براي مخاطب��ان خود گس��تراندهاند که با بياني جديدت��ر ميتوانند
پاس��خگوي نيازه��اي مخاطبان وحي باش��ند .تالش پژوهش��گران اخ�لاق ،براي
نهادينهس��ازي آموزههاي اخالقي در وجود مخاطبان آن ،كه با عنوانهايي همچون
«اخالق کاربردي» 1و «اخالق حرفهاي» 2به كار ميرود ،درخور س��تايش اس��ت .نياز
جامعه انساني به اخالق ،کوشش فراگيري را ميطلبد ،تا همه افراد جامعه از اين اصل
سعادتبخش و انسانساز بهرهمند شوند.
«اخالق معاش��رت» که يکي از ش��اخههاي مهم اخالق کاربردي است ،يکي از
 . 1نک :احمد حسين شريفي ،آئين زندگي (اخالق کاربردي) ،قم ،نشر معارف.1379 ،
 . 2نک :احد فرامرز قراملکي ،اخالق حرفهاي ،تهران ،مؤلف.1382 ،
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آييننامههاي بسيار پويا براي نهادينهسازي اخالق در جامعه اسالمي بهشمار ميرود.
اخالق معاشرت ،آداب همنشيني و ارتباط گروههاي مختلف انساني را در سايه اخالق
نشان ميدهد که در كتابهاي روايي و اخالق ،ذيل عنوانهايي چون «کتاب العشره»
يا «باب المعاشره» آورده شده است.
هدف از اين پژوهش ،پرداختن به «اخالق همسايهداري» است كه از مصداقهاي
اخالق معاشرت به شمار ميرود .توجه به اين موضوع بسيار ضروري است ،زيرا پس
از خانواده که کوچکترين و اساس��يترين تشکل اجتماعي انسانها به شمار ميآيد،
همسايگان ميتوانند با همكاري و معاشرت اخالقي و عاطفي درست ،پاسدار فرهنگ
و اصول ارزشي و ضامن استحکام و استواري جامعه خويش باشند.
در اين پژوهش ،ابتدا به اهميت و جايگاه همسايه و اخالق همسايهداري در اسالم
و آنگاه به بايدها و نبايدها و حقوق همسايگان خواهيم پرداخت .سپس همسايهداري
مدرن را ـ که امروزه باعنوان آپارتماننشيني از آن ياد ميشود ـ بررسي و نظام اخالقي
آن را طرح خواهيم کرد .در نهايت ،به بررسي اخالق همسايهداري و آپارتماننشيني
در رس��انه ميپردازيم و راهکارهايي بهمنظور گسترش اخالق همسايهداري پيشنهاد
خواهيم کرد.
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فصل اول :كليات
 .1طرح موضوع
خانواده ،کوچکترين و مؤثرترين واحد اجتماعي انسانهاست که در تکامل مادي
و معنوي انسان نقش دارد .رفتارهاي همسايگان نيز بهطور ضمني و غيرمستقيم ،بر
رفتارهاي عاطفي و اخالقي انس��ان تأثير ش��گرفي ميگذارند ،تا جايي که هر فرد در
برابر کنش همس��ايگان ،واکنش متناسب با آن را نشان ميدهد ،اين تأثير و تأثر ،در
رفتار ،گفتار ،نوع پوشش و اخالق فردي و اجتماعي همسايگان نمود مييابد.
اي��ن اثرگذاري متقابل ميتوان��د چارچوب اخالقي افراد ي��ک محل را بهعنوان
يک واحد اجتماعي نس��بت ًا وسيع بسازد .نوع انديشه و هنجارهاي انتقال يافته در بين
همس��ايگان ،بر تکتک افراد خانواده ،بهويژه فرزندان اثر ميگذارد و به همين دليل،
همس��ايهها در پيدايش برخي مشکالت اخالقي و رفتاري و نابسامانيهاي اجتماعي
دخالت دارند .اعضاي خانواده از راه تلقينپذيري ،تقليد و نظاره کردن ،از ويژگيهاي
رفتاري همس��ايه اثر ميپذيرند .پ��س ميتوان گفت رفتار و اخالق همس��ايگان در
شکلگيري شخصيت افراد خانواده ،نقش بهسزايي دارد.
با توجه به معضل رشد جمعيت و روآوردن بيش از پيش مردم به زندگي شهري
و آپارتماننشيني ،اين اثرگذاري بسيار بااهميت است؛ چرا که همنشيني و رفتوآمدها
در يک مجتمع مسکوني ،زمينه اين تأثير و تأثر را بيشتر فراهم ميکند.
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پژوهشهاي روانش��ناختي نيز مؤيد اين واقعيت است که وقتي محيط پيرامون،
وضع ناخوشآيندي داشته باشد ،نتايج آزمون هوش ،نامطلوب ميشود  1.از اين مهمتر ،
رشد هيجان اخالقي افراد ،به ميزان ارتباط افراد با يكديگر بستگي دارد.
چارلز هورتن کولي 2عقيده دارد محيط همس��ايگي ،بهمنزله پرورش��گاه طبيعت
انساني است که در آن احساسات پايهاي ،ضروري ،وفاداري و توجه به ديگران آموخته
ميشود .همسايگان با بهرهگيري از روابط متقابل چهره به چهره و مناسبات عاطفي و
3
همانندي و همکاري نزديک ،در تربيت اجتماعي و رشد عاطفي يکديگر ميکوشند.
ژان پياژه ،4روانشناس مشهور نيز روح جمعي و فردي را به هم پيوند داده و تأثير
رفتارهاي افراد ساکن در مجاورت خانوادهها را در ويژگيهاي رفتاري کودکان ،امري
5
مسلّم دانسته است.
با توجه به مطالب گفته شده ،ضرورت طرح اخالق همسايهداري و آپارتماننشيني
روش��ن ميشود و جا دارد که به منش��ور درست و جامعي در اين زمينه دست يابيم و
بدين وسيله ،گروه همسايگان را براي معاشرت با ديگر همسايگان ،در مسير صحيح
اخالقي قرار دهيم و آنها را به سعادت مادي و معنوي رهنمون شويم.
بدينترتيب ،دين اسالم ،جايگاه ويژهاي براي همسايه و همسايهداري قائل شده
اس��ت ،ضمن آنکه خداوند در قرآن کريم ،در آيه  36سوره نساء ،همگان را آشكارا به
احس��ان به همسايه سفارش ميکند .در س��يره و کالم ائمه معصوم(ع) نيز اين مهم،
جايگاه شايستهاي دارد ،از جمله اميرمؤمنان ،علي(ع) در واپسين لحظات زندگياش،
به دو فرزند بزرگوارش اينگونه سفارش ميکند:
 . 1اتوکالينبرگ ،روانش��ناختي اجتماعي ،ترجمه :عليمحمدکاردان ،تهران ،نش��ر انديشه ،1368 ،ج  ،1ص  ،296به نقل
از :گلي زوارهاي ،مجله زن روز ،ص .79
2 . C.H. cooley.

 . 3هداي��تاهلل س��توده ،درآمدي بر روانشناس��ي اجتماعي ،ته��ران ،آواي نو ،1376  ،چ  ،3ص��ص 117و ،118به نقل از:
گليزوارهاي ،مجله زن روز ،ش .79
4 . J.Piaget.

 . 5جمعي از نويسندگان ،مسائل روانشناسي جمعي و روانشناسي اجتماعي ،ترجمه :علي محمد کاردان ،تهران ،دانشگاه
تهران ،1376 ،صص  9و .34
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اهلل ،اهلل ،ف��ي ِجيران ِ ُِکم َفاِنَّها وصي ُة نبِيکمَ ،
مازال يوصي بِهم َح ّتي َظ َن ّنا
يورث َُهم.
اَنَّه َس َ
خداي را ،خداي را ،درباره همس��ايگان .بپاييد که س��فارش شده پيامبر
شمايند .پيوس��ته درباره آنان سفارش ميفرمود ،چندانكه گمان برديم
براي آنان ارثي معين خواهد کرد.
نظير اين فرمايش ،در کالم ائمه معصوم(ع) بس��يار به چش��م ميخورد؛ از حسن
همجواري و آزار نرس��اندن به همس��ايه تا رسيدگي و مهرباني به همسايگان و ديگر
مسائل که در مباحث بعدي بدان خواهيم پرداخت.
 .2مفهومشناسي
الف) اخالق

واژه اخالق ،جمع «خُ لْق» و «خُ ُلق» اس��ت که در لغت به معناي سرشت ،عادت
و خوي به کار ميرود 1.اين معنا هم ش��امل سجاياي پسنديده است و هم خويهاي
ناپس��ند را دربرميگيرد .عالمان لغت ،واژه «خُ لق» را همريشه با «خَ لق» دانستهاند و
خصوصيات باطني را خُ لْق و خصوصيات ظاهري و جسماني را خَ لْق گفتهاند كه اولي
با اختيار انس��ان حاصل ميشود و دومي اختياري نيست .در قرآن نيز واژه «خُ لق» به
ظيم؛ به راستي که تو را
همان معناي لغوي آن اطالق شده است« :إِن َّك لَ َعلى خُ ُل ٍق َع ٍ
خويي واالست»(  .قلم)4 :
عالمان اخالق ،معاني اصطالحي گوناگوني براي «اخالق» برشمردهاند  ،از جمله
گفتهاند« :صفات نفس��انياي که در نفس انسان رسوخ کرده و پايدار شده باشند  ». ...
برخي ديگر هم ،آن را شامل صفات نفساني غيرپايدار دانستهاند.
ابوعلي م َ
ِس��کويه در تعريف اخالق ميگويد« :اخالق ،حالتي نفس��اني است که
ب��دون نياز به تفکر و تأمل ،آدمي را به س��وي کار حرکت ده��د  ».اگر از اين حالت
 .  1نهجالبالغه ،ترجمه :سيدجعفر شهيدي ،تهران ،علمي ـ فرهنگي ،1384 ،نامه .47
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نفساني کارهاي خوب صادر شود ،آن را «اخالق خوب» و اگر كارهاي بد صادر شود،
آن را «اخالق بد» گويند و البته تقسيم فضيلتها و رذيلتهاي اخالق نيز بر همين
مبناست .برخي از معاصران نيز گفتهاند« :اخالق ،روشهاي آدمي در کارهاي روزمره
يا شيوههاي آدمي در زندگي خود است».
ب) همسايه

از نظر لغت ،به دو يا چند نفر که زير يک سقف باشند يا اتاق يا خانه آنها متصل
يا نزديک به هم باشد ،همسايه ميگويند  .در قرآن ،کلمه «جار» به معناي همسايه
آمده که مصدر آن «جوار» و به معناي همسايگي است.
صاحب مفردات در ذيل «ج و ر»« ،جار» را اينگونه معنا کرده است« :الجا ُر َم ْن
يق َْر ُب َم ْس َک َن ُه ِم ْنک؛ همسايه ،کسي است که مسکنش نزديک توست».
اين نکته مهم است که کلمه جار (همسايه) از اسماي متضايف و وابسته به طرف
ديگر است؛ مثل دوست و برادر که محتاج به طرف ديگر خود است و اخالق و حقوق
همسايه نيز دو طرفه است.
ج) آپارتمان

قس��متي از عم��ارت ،مر ّکب از چند ات��اق و ضمايم آنها را آپارتم��ان گويند .هر
چند در قوانين مدون ،تعريف خاصي از آپارتمان نش��ده اس��ت ،در اصطالح ميتوان
گفت :آپارتمان ،عبارت اس��ت از يک واحد مس��تقل در ساختمان چند طبقه که از آن
براي س��کونت يا كار استفاده ميشود و مالکيت در آن ،شامل دو قسمت اختصاصي
و مش��ترک (عمومي) اس��ت  .به اين نوع س��کونت و همجواري ،در اصطالح رايج،
«آپارتماننشيني» گفته ميشود.
در اي��ن نوع همج��واري ،ضرورت اخالق و نوع رفتار همس��ايگان با يکديگر ،از
همسايهداري سنتي متفاوت است که در پژوهش حاضر بدان خواهيم پرداخت.
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د) محدوده همسايگي

«همسايه» در عرف شامل خانههاي همجوار ميشود ،حال آنکه در دين اسالم،
اين محدوده وسيعتر است.
رسول اکرم(ص) درباره ح ّد همسايگي فرمود:
ين ي َدي ِه َوم ِِن خَ لْ ِف ِه َو َع ْن يمِين ِه َو َع ْن شِ مالِهِ.
ِين داراً ِج ٌ
يران مِن بَ َ
ُک ّل اَ ْربَع َ

تا چهل خانه از روبهرو ،پشت سر ،طرف راست و چپ ،همسايه محسوب
1
ميشوند.
يا زماني که از آن حضرت درباره ح ّد همس��ايگي پرسيدند ،فرمود:
2
عون داراً؛ ح ّد همسايگي ،چهل خانه است».
«ح َ ُّد الْ ِجوا ِر اَربَ َ
امام صادق(ع) از پيامبر اس�لام(ص) نقل ميکند ک��ه فرمود« :هر چهل خانه از
3
چهار طرف ،همسايه محسوب ميشوند».
امام باقر(ع) در حديثي ،به حق همس��ايگي تا چهل خانه از هر چهار جهت اشاره
ميکند 4.شيخ طوسي درباره ح ّد همسايگي اينگونه نقل ميکند:
عايشه روايت کرده که از پيامبر خدا(ص) درباره حد همسايگي پرسيده شد ،فرمود:
«چهل خانه است» و به ابوبکر ،عمر ،عثمان و حضرت علي(ع) فرمود« :خارج شويد
5
و فرياد بزنيد که ح ّد همسايگي چهل خانه است».
از اين روايتها فهميده ميشود که محل سکونت يک شخص ،در مرکز دايرهاي
ق��رار دارد که تا چهل خانه از هر طرف ،همس��ايه او به ش��مار ميروند و اگر اخالق
درست معاشرت ،در مورد آنها رعايت شود ،دگرگوني عظيم اخالقي در فرد و اجتماع
صورت ميپذيرد.
 . 1اصول كافي ،ج  ،2ص .669

 . 2محمد محمدي ريشهري ،ميزان الحكمه ،ترجمه :حميدرضا شيخي ،قم ،دارالحديث 1381 ،هـ  .ق ،ج  ،2ص .922
 . 3اصول کافي ،ج  ،2باب حدالجوار ،ص .699
 . 4همان.

 . 5شيخ طوسي ،الخالف ،مؤسسه نشر جامعه مدرسين قم 1407 ،هـ .ق ،ج  ،4ص .154
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در برخي احاديث ،ح ّد همس��ايگي به گونهاي ديگر بيان ش��ده است .براي مثال،
��بل السالم از امام علي(ع) روايت شده است که کسي که صدا و نداي همسايه
در ُس ُ
را ميشنود ،همسايه است .همچنين گفته شده است هرکس همراه تو نماز صبح در
1
مسجد بخواند ،همسايه است.
از روايتهاي گفته شده ،درمييابيم كه همسايگي ،به خانههاي مجاور و نزديک
به هم محدود نميش��ود و طيف گس��تردهاي از همنوعان و س��اکنان محله را شامل
ميشود که انسان در برابر آنها مسئوليت اخالقي و حقوقي دارد.
به كار بردن اخالق همسايهداري و عمل به منشور آن ،پيآمدهاي مهمي دارد و
سبب پيدايش فضيلتهاي اخالقي و دوري از صفات زشت در فرد و جامعه ميشود.
 .3کاربرد رسانهاي
رس��انههاي جمعي ،به ويژه صداوسيما ،به دليل روبهرو بودن با گستره وسيعي از
مخاطبان ،نقش ويژهاي در فرهنگس��ازي جامعه دارند که ميتوانند آن را در جهت
مثبت به کار گيرند يا جهت منفي.
در اين ميان ،تلويزيون به دليل جذابيت بيش��تر نس��بت به رس��انههاي ديگر و
عامهپس��ند بودن ميتواند به آساني مخاطبان خود را بهسوي تفکري درست يا غلط
رهنمون شود.
از آنجا که اين رس��انه در كنار ارتباط ش��نيداري به شکل ديداري نيز با بينندگان
خود مرتبط است ،به راحتي ميتواند با نفوذ در بين مخاطبان ،بر رفتارهاي اجتماعي،
فرهنگي و نوع اخالق آنها تأثير گذارد و آنها را در جهت خواست خود هماهنگ کند.
بنابراين ،براي تصحيح روابط همس��ايگان و نهادينه کردن اخالق همس��ايهداري و
آپارتماننشيني ميتوان به اين نکته توجه كرد.
برنامهسازان اين رسانه فراگير ميتوانند در برنامههايي که مورد توجه عموم افراد
جامعه است ،از جمله سريالها و برنامههاي طنز ،در راه فرهنگسازي و نهادينه کردن
 . 1ابن حجر عسقالني ،سبل االسالم ،بيروت ،دارالکتب العلميه1300 ،هـ .ق ،ج  ،4ص .166
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اخالق همسايهداري بكوشند .آنها بايد با نگاهي اخالقي ،اين برنامهها را تهيه كنند،
تا ضمن پر کردن اوقات فراغت مخاطبان خود ،گام شايستهاي در راه رشد و پيشرفت
فرد و اجتماع بردارند.
بررس��ي اخالق همس��ايهداري و آپارتماننش��يني در رس��انهها ضروري است.
ازاينرو ،ما در بخش��ي از اين پژوهش ،نکاتي را در زمينه سياس��تگذاريهاي کلي
و پيشنهادهايي را براي برنامهسازان مطرح کردهايم .اميد است سازندگان برنامههاي
مختلف صدا وسيما با الگوبرداري از آموزههاي ديني ،به رسالت و هدف مقدس خود
که شکوفايي فردي و اجتماعي است ،نزديکتر شوند.
 .4پيشينه پژوهش
تاکنون در مورد اخالق همسايهداري ،به ويژه شکل مدرن آن؛ يعني آپارتماننشيني
و با رويکرد رسانهاي و کاربردي آن ،پژوهشي جامع و جداگانه صورت نگرفته است .اين
مسئله نزد اديان الهي ،به ويژه دين مبين اسالم و پيشوايان معصوم(ع) جايگاه مهمي
دارد .ازاينرو ،عالمان دين ،بخشهاي مختلفي را در كتابهاي روايي و اخالقي خود به
اين مهم اختصاص دادهاند .از جمله كتابهاي روايي که در آن به اين موضوع پرداختهاند،
اصول كافي شيخ کليني است .بحاراالنوار مجلسي و مستدرکالوسائل محدث نوري نيز،
بخشي را به اين مسئله اختصاص دادهاند .در ميزان الحکمه ،استاد محمدي ريشهري
نيز مجموعه روايتهاي همسايگي ،ذيل عنوان «الجوار» ذکر شده است.
اإلحياء از
همچني��ن در برخي منابع اخالقي ،مانند اَلْ َم َح َّج��ة الْ َبيضاء في
ِ
تهذيب ْ
السعاده از مالاحمد نراقي ،به
مالمحس��ن فيض کاش��اني و در کتاب خزاين و معراج ّ
اخالق همسايهداري و معاشرت درست با همسايه پرداخته شده است.
کتابهاي بررسي حقوق همسايگان ،اثر مهدي اسماعيلي و سيماي همسايه ،اثر
محمد راجي واعظ نيز در موضوع همسايه و همسايهداري است که بيشتر رويکردي
حقوقي دارند.
در اين ميان ،رس��انه موظف است اخالق همسايهداري را با رويكردي جديد و با
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نگاه كاربردي ،بررسي كند .رسيدگي نظاممند به اين مسئله و جستوجوي جنبههاي
گوناگون آن نزد كالم امامان معصوم(ع) ،با نگاه رسانهاي و كاربردي ،اين پژوهش را
از پژوهشهاي انجام شده در اين حوزه متمايز ساخته است.
 .5پرسشهاي پژوهش
 .1بايستههاي اخالق همسايهداري چيست؟
 .2ضرورت و جايگاه پرداختن به اخالق همسايهداري و آپارتماننشيني چيست؟
 .3آپارتماننشيني چه محاسن و معايبي دارد؟
 .4جلوههاي مثبت و منفي همسايهداري مدرن كدامند؟
 .5اين موضوع در رسانه ملي چه جايگاه و نقشي دارد؟
 .6منشور اخالقي همسايه و همسايهداري در آيات و روايات چگونه ترسيم شده است؟
 .7آپارتماننشيني به عنوان همسايهداري مدرن ،در همسايهداري چه جايگاهي دارد؟
 .8نقش رسانه در ترويج اخالق همسايهداري در جامعه چيست؟
 .6اهداف پژوهش
اهداف اين پژوهش را ميتوان به شرح زير برشمرد:
ال��ف) پيري��زي آييننام��هاي درس��ت و كارب��ردي از اخالق همس��ايهداري و
آپارتماننشيني با توجه به دس��تورهاي ديني و سفارشهاي پيشوايان معصوم(ع) در
محورهاي زير:
يک ـ بايدها و نبايدهاي اخالقي همسايهداري در قالب آيهها و روايتها؛
دو ـ آثار مادي و معنوي همسايهداري؛
سه ـ آثار همسايهآزاري؛
چهار ـ مزيتها و عيبهاي آپارتماننشيني و جلوههاي خاص اخالقي آن.
ب) بررس��ي جايگاه رس��انه در انتقال مفاهيم اخالقي و رهنمون شدن جامعه به
مسير سعادت و کمال بر اساس دو محور زير:
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يک ـ راهکارهاي پرداختن به اخالق همسايهداري و آپارتماننشيني؛
دو ـ طرح پيشنهادهاي مؤثر درباره سياستگذاريها و برنامهريزيهاي کالن رسانه.
 .7روش پژوهش
در ش��کلدهي اين پژوهش ،ضمن آوردن آموزههاي قرآني ،روايي و اخالقي در
زمينه اخالق همسايهداري ،ابتدا منشوري از آن ،تنظيم و مصداقها و آثار آن را ذکر
کردهايم .پس از آن ،به بررس��ي ش��کل نوين همس��ايهداري ،يعني آپارتماننشيني و
جلوههاي اخالقي اين نوع همجواري پرداختهايم.
ب��ه دلي��ل رويكرد كارب��ردي ،در اي��ن پژوهش ،ابت��دا اخالق همس��ايهداري و
آپارتماننش��يني در رس��انه را بررس��ي و س��پس پيش��نهادهايي را به برنامهسازان،
تهيهکنندگان و کارگردانان رسانه در اين زمينه ارائه کردهايم .روشي که در اين ساختار
به كار گرفته شده ،بيشتر کاربردي و برنامهاي است و كوشيدهايم اين مهم بر پايهاي
درست و چارچوبي منطقي و راهبردي با رويکرد روايي و ديني مطرح شود.
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در اسالم

فصل دوم :اخالق و حقوق همسايهداري

 .1اهميت جايگاه همسايهداري در قرآن و روايات
اهتمام به موضوع همس��ايه و همسايهداري ،در دين اسالم بسيار سفارش شده و
نه تنها قرآن بر اين مسئله تأکيد کرده ،بلکه روايتهاي فراواني هم در اين زمينه از
ائمه معصوم(ع) آمده است.
خداوند در قرآن در زمينه  نيکي و احسان به همسايه ميفرمايد:
َو ا ْع ُب ُدوا اللَهّ  َو ال تُشْ ِر ُكوا ب ِ ِه شَ ْيئًا َو بِالْوال ِ َد ْي ِن إِ ْحسانًا َو ب ِ ِذيالْق ُْربى  َو الْ َيتامى 
ساكين َو الْجا ِر ِذيالْق ُْربى  َو الْجا ِر الْ ُج ُن ِب( .نساء)36:
َو الْ َم
ِ
و خداوند را بپرس��تيد و هيچ چيز را شريک او قرار ندهيد و به پدر و مادر
و به بستگان و يتيمان و بينوايان و همسايه نزديک و دور نيکي کنيد.
در اين آيه ،خداوند از بنده مؤمن خود ميخواهد که احس��ان را در حق گروههاي
مختلف��ي از همنوع��ان خود مراعات کند که يکي از م��وارد آن ،نيکي کردن در حق
همسايگان نزديک و دور است.
در آيه باال ،احسان به همسايگان ،در کنار عبادت خداوند و نفي شرک قرار گرفته
و اين همرديفي اصل اعتقادي توحيد با احسان به همنوعان ،بهويژه همسايگان دور
و نزديک ،بسيار با  اهميت است.
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درباره اينکه منظور از همس��ايه نزديک و همس��ايه دور در آيه ذكر شده چيست،
مفس��ران احتمالهاي مختلفي نقل کردهاند .بعضي از مفسران از نزديکي مکاني ياد
کردهاند  1و بعضي مثل تفسير الميزان ،نزديکي را نزديکي مذهب و دين احتمال دادهاند  .
الج ْنب» ،به
2البته در تفسير الميزان از «جار ذيالقربي» ،به همسايه نزديک و از «جار َ
3
همسايهاي که خانهاش دور است ،تعبير شده است.
اشاره كردن قرآن به همسايه دور ،به اين دليل است که بيشتر وقتها در عرف ،به
همسايه نزديک و ديوار به ديوار ،همسايه گفته ميشود .ازاينرو ،به دليل آنکه احسان
و مراعات اخالق حس��نه شامل معنايي وسيعتر شود و همنوعان را نيز در برگيرد ،در
اين آيه ،در كنار جار ذيالقربي ،از جارالجنب هم س��خن گفته شده است .بهتر است
اين دوري و نزديکي را دوري و نزديکي مکاني به شمار آوريم؛ زيرا غير همکيشان و
كساني را هم که با عقيدههاي مختلف در کنار يکديگر زندگي ميکنند ،شامل ميشود
و اين با اصول اسالم سازگارتر است.
البته از آيه ميتوان اينگونه استنباط کرد که همسايه نزديک ،در نيکي ،نسبت به
4
همسايه دور ،مق ّدم است .همانگونه که برخي مفسران چنين قائل شدهاند.
در روايات و سخنان امامان معصوم(ع) نيز همسايه و همسايهداري جايگاه ويژهاي
دارد .اميرمؤمن��ان علي(ع) ميفرمايد« :ما تَأ ّکدِّتِ ُح ْر َم�� ًة ب ِ ِم ْث ِل الْ ُمصاح َِب ِة َوالْ ُمجا َو َرةِ؛
حرمتي باالتر از حرمت همنش��يني و همسايگي نيست 5».همچنين پيامبراکرم(ص)،
درباره جايگاه همس��ايه فرمود« :همسايه مانند نفس انسان است ،نه زيانمند شود و
ن��ه گناه ورزد 6».براس��اس اين حديث ،همانگونه که انس��ان در حفظ نفس خويش
 . 1ناصر مکارم شيرازي ،تفسير نمونه ،قم ،دار الكتب االسالميه ،1372 ،ص .380
 . 2همان.

 . 3س��يد محمدحسين طباطبايي ،تفسير الميزان ،ترجمه :سيدمحمدباقرموسويهمداني ،قم ،مطبوعات دارالعلم ،1344 ،ج
 ،8ص .114
 . 4اکبر هاشمي رفسنجاني ،تفسير راهنما ،قم ،انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم ،1373 ،ج ،3صص 376و.377
 . 5غررالحکم و درر الكلم ،ح 9528؛ ميزان الحکمه ،ج  ،2ص .916
 . 6اصول کافي ،ج  ،6ص .576
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ميکوشد ،همسايه نيز به همان اندازه اهميت دارد و بايد در مراقبت از آن کوشيد.
پيامبر اکرم(ص) ،حرمت همس��ايه بر انس��ان را مانند حرمت مادر دانسته است و
ْس��ان َک ُحرم ِة اُ ّمهِ؛ احترام گزاردن به همسايه مانند
الن
«ح ْرم ُة الْجا ِر َعلَي ا ِ
ِ
ميفرمايدُ :
احترام گزاردن به مادر است»  1.
همچنين نقل ش��ده است که شخصي نزد پيامبرخدا آمد و در مورد خريد خانه با
ايشان مشورت كرد .پيامبر فرمود« :اَلْجا ُر ث َُّم ال ّدا ُر...؛ اول همسايه سپس خانه  2.»...
ايشان جايگاه و اهميت همسايه را از سفارشهاي جبرئيل دانسته و فرموده است:
3
مازال ِج ْب ِر ُ
َ
ئيل يوصيني بِالْجا ِر َح ّتي َظ َن ْن ُت انَّ ُه َسي َو ِّر ُث ُه.

جبرئيل پيوسته مرا در مورد همسايه سفارش ميکرد ،تا جايي که گمان
كردم ،او را وارث بر همسايهاش خواهد کرد.
در همين زمينه ،امام علي(ع) به امام حسن مجتبي(ع) سفارش كرد:
فيق َق ْب َل َّ
ريق َو َع ْن اَلْجا ِر َق ْب َل ال ّدار  4.
الط ِ
َس ْل َع ْن ال َّر ِ
از همنش��ين و همراهت قبل از راه [و مس��افرت] و از همس��ايه قبل از
سکونت ،بپرس و تحقيق کن.
اوحدي مراغهاي همين مطلب را به زيبايي بيان كرده است:
تا نداني که کيست همسايـه      به عمارت تلف مکن مايه
مـردمـي آزمـوده بايـد و راد     که به نزديکشان نهي بنياد
سفارشهاي پيامبر اکرم(ص) در آخرين خطبه و آخرين لحظههاي عمر شريف و
نيز تأکيد امام علي(ع) ميتواند اهميت و جايگاه همسايه و همسايهداري را نشان دهد.
هلل اَ ُ
يكي از وصيتهاي حضرت علي(ع) در مورد همسايه آنجا بود که فرمود« :اَ ُ
هلل في
 .  1ميزان الحكمه ،ج  ،2ص .918

  2فضل بن حس��ن طبرس��ي ،مکارم االخالق ،تحقيق :عالمه آل جعفر ،قم ،مؤسسه نشر اسالمي 1414 ،هـ .ق ،چ  ،1ج
 ،1ص  ،224ح .834

 . 3ش��يخ طوس��ي ،امالي ،تحقيق :مؤسس��ه بعثت ،قم ،دارالثقافه 1414 ،هـ .ق ،ص  ،520ح 1145؛ ميزان الحکمه ،ج ،2
ص .916
 . 4نهجالبالغه ،نامه .31
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ِکمَ ،فاِنَّها َوصي ُة ن ُ
َبيک ُم؛ خدا را ،خدا را ،در مورد همسايگان که آن از سفارشهاي
ِجيران ُ
1
پيامبرتان است».
همس��ايه و همسايگي نيك نه تنها در اين دنيا ارجمند و محترم است ،بلكه ائمه
اطه��ار(ع) به ما آموختهاند که همنش��يني و همجواري با خوب��ان را در عالم آخرت و
بهشت نيز از خداوند بخواهيم.
 .2بايدها و نبايدهاي همسايهداري
الف) بايستههاي اخالق همسايهداري

بايس��تههاي اخالقي که بايد در حق گروه همس��ايگان رعايت ش��ود ،در کالم
معصومان(ع) با عنوان «حس��ن الجوار» يا خوشهمسايگي بيان شده است .رهبران
دين ،پيروان خود را به خوشهمسايگي سفارش كردهاند .نمونههايي از اين سفارشها
را ميخوانيم:
يك ـ خوشهمسايگي ،دستور الهي

��ن الْ َجوا ِر َفا َِّن ا َ
امام صادق(ع) فرمودَ « :علَ ُ
مر بِذل َِک؛ بر ش��ما باد به
يک ُم ب ِ ُح ْس ِ
هلل اَ َ
2
حسن همسايگي که خداوند به اين کار فرمان داده است».
اين فرمان ،همان چيزي است که در آيه  37سوره نساء در مورد همسايه سفارش
شده است.
دو ـ خوشهمسايگي ،نشانه مسلماني و ايمان

رعايت حقوق همسايه از نشانههاي مسلماني است؛ زيرا مسلماني و ايمان حقيقي
به گفتار نيست ،بلكه رفتار آدمي است که حقيقت ايمان را آشکار ميسازد .از اينرو،
��ن ُمجا َو َر َة َمن جا َو َرک تَ ُکن مؤمِن ًا؛ با همسايهات نيکو
پيامبر اکرم(ص)
فرمود«:أحسِ ْ
ْ
 . 1همان ،نامه .47

 . 2ميزان الحکمه ،ج  ،2ص .916
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همسايهداري کن تا مؤمن باشي».

1

سه ـ دلجويي از همسايه

از مواردي که در روايات به آن تأکيد ش��ده ،جويا ش��دن از حال همسايه است و
شريک شدن در غم و شادي و همدردي با آنها ،نمونههاي دلجويي كردن از همسايه
اس��ت .امروزه زندگي شهرنشيني و ماشيني ،ميان انسانها فاصله ايجاد کرده است و
کمتر اتفاق ميافتد که همسايهها خود را در غم و شادي يكديگر شريک کنند و چه
زيبا سعدي اين معنا را در اين بيت سروده كه:
بيگانگي نگر که من و يار چون دو چشم      همسايـهايم و خانـه هـم را نديـدهايـم
حض��رت عل��ي(ع) در کالم��ي ،دلجويي ك��ردن از همس��ايه را از نش��انههاي
خوشهمسايگي برشمرد و فرمود:
«م ِْن ُح ْس ِن الْ َجوا ِر تَف ُّق ُد الْجا ِر؛ از نشانههاي حسن همسايگي ،جويا شدن
2
از احوال همسايه است».
يكي از مصداقهاي دلجويي كردن ،جويا شدن از وضع اقتصادي همسايه است.
لم جائع؛ به
پيامبر اکرم(ص) در اينباره فرمودَ « :فما اَ َق َّربي َم ْن َ
بات شَ بعان َوجا ُر ُه ُ
الم ْس ُ
3
من ايمان نياورده است آنکه شب سير بخوابد و همسايه مسلمانش گرسنه باشد».
در روايتي ديگر نيز فرمود:
به من ايمان نياورده کس��ي که شب سير بخوابد و همسايهاش گرسنه
باش��د و به من ايمان نياورده اس��ت آن کس که شب ،پوشيده بخوابد و
4
همسايهاش برهنه باشد.
امام صادق(ع) دايره توجه به همسايه را وسعت بخشيده و از اهل يك محل فراتر
 . 1صدوق ،امالي ،بيروت ،مؤسسه اعلمي 1400 ،هـ  .ق ،چ  ،5ج  ،3ص .168

 . 2حسن بن علي حراني ،تحف العقول ،تحقيق :علياكبر غفاري ،قم ،مؤسسه نشر اسالمي 1404 ،هـ .ق ،چ  ،2ص 85؛
ميزان الحکمه ،ج  ،2ص .916
 .  3امالي طوسي ،ص 520؛ ميزان الحكمه ،ج  ،2ص .920

 . 4ميرزا حسين نوري ،مستدرک الوسائل ،ح 1145؛ ميزان الحکمه ،ج  ،2ص .920
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برده است ،آنجا كه ميفرمايد:
1
فيهم جائ ٌِع ،الي ْن ُظ ُر ا ُ
هلل اِلَي ِه ِم ي ْو َم الْقِيا َمة.
َوما م ِْن اَ ْه ِل َق ْريةٍ يبِ ُ
يت َو ْ
اهل هر آبادي که ش��ب را بگذرانند و در ميان ايش��ان گرسنهاي باشد،
خداوند در روز قيامت به آنان نظر رحمت نميافکند.
اگر به توصيههاي آس��ماني در زمينه رعايت حقوق همسايگي در محدوده اشاره
ش��ده (حدود چهل خانه) توجه شود ،بيشك ،تأثير بسيار شگرفي در اجتماع به وجود
خواهد آمد.
سيره اخالقي بزرگان دين نيز به پيروي از رفتار پيشوايان معصوم(ع) ،رسيدگي و
احوالپرس��ي از همسايگان بوده است .اين حکايت نقل شده از استاد مطهري ،بسيار
آموزنده است:
س��يد جواد آملي ،فقيه و نويس��نده كتاب مفتاح الکرامه ،شبي در منزل
مش��غول صرف ش��ام بود که د ِر خانهاش به ص��دا درآمد .وقتي فهميد
خدمت اس��تادش ،س��يدمهدي بحرالعلوم ،پشت درب است ،با
که پيش
ِ
عجل��ه به طرف او دويد و منتظر صحبت با او ش��د .پيشخدمت گفت:
«حضرت استاد بر سر س��فره شام نشستهاند ،ا ّما دست به غذا نخواهند
برد تا ش��ما را ببينند ».جاي ّ
معطلي نبود .سيدجواد بدون آنکه غذا را به
آخر برساند ،با شتاب تمام به طرف خانه بحرالعلوم حرکت کرد .تا چشم
استاد به س��يدجواد افتاد ،با خشم و تَ َغيُّظ بيسابقهاي گفت« :سيدجواد!
از خدا نميترس��ي؟ از خدا ش��رم نداري؟» سيدجواد غرق حيرت گرديد
که چه ش��ده و چه واقعهاي رخ داده که اس��تادش او را اين چنين مورد
عتاب قرار داده است .هر چه فکر کرد ،نتوانست علت ناراحتي را بفهمد.
س��رانجام از استاد سؤال کرد .اس��تاد فرمود« :هفت شبانه روز است که
فالن همسايهات با آن عائله زياد ،گندم و برنج ندارند و در اين مدت از
مغازه محلهش��ان خرما نس��يه کرده و با آن به سر بردهاند .امروز نيز که
 . 1ميزان الحکمه ،ج  ،2ص .920
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براي نسيه کردن خرما رفته ،قبل از آنکه اظهار کند ،مغا زهدار گفته است
که حساب شما زياد شده است .او هم خجالت کشيده و دست خالي به
خانه برگشته و امش��ب خودش و عائلهاش بيشام ماندهاند» .سيدجواد
گفت« :به خدا قسم که من از اين جريان خبر نداشتم و اگر ميدانستم،
حتم ًا به احوالش رسيدگي ميکردم ».استاد گفت« :همه داد و فريادهاي
من براي آن است که تو چرا از احوال همسايهات بيخبر و غافلي؟ چرا
متوجه نباشي؟ اگر
بايد آنها هفت ش��بانه روز به اين وضع بگذرانند و تو ّ
1
باخبر بودي و اقدام نميکردي که اص ً
ال مسلمان نبودي!»
پيامبر اکرم(ص) در کوچکترين امور ،همسايه را در مقابل همسايه صاحب حق
دانسته و در مورد آن به شخص مسلمان و مؤمن سفارش فرموده است:
جار ُه َم َن َع ُه ا ُ
هلل خَ َير ُه يو َم القيامةَِ ،و َو َّکلَ ُه اِلي نَ ْفسِ ِ��ه َفما
َم ْن َم َن َع الما ُع َ
ون َ
َ 2
ْاس َو َء حال ُه.
هرکس کااليي را از همس��ايه خود دريغ دارد ،خداوند در روز رستاخيز،
خير خود را از او دريغ دارد و او را به خودش واگذارد.
ون» ني��ز گوياي همين منع
ون الْما ُع َ
تفس��ير موج��ود در روايات از آي��ه « َو َ ي ْم َن ُع َ
امكانات خاص اس��ت .شايد بتوان گفت ماعون به اثاثيهاي گفته ميشود كه در همه
خانهها وجود ندارد و همس��ايه گاهي به آن نياز دارد ،مانند چهارپايه ،نردبان ،وس��ايل
رنگ و امكاناتي كه در دسترس همگان نيست.
به نظر صاحب الميزان ،كلمه «ماعون» به معناي هر كار يا هر چيزي است كه به
ش��خص محتاج داده شود و نيازي از نيازهاي زندگي او را برآورد؛ مانند قرض ،هديه،
3
عاريه و امثال آن.
در اين روايت ،منع نكردن اين امكانات ،از نمونههاي دلجويي كردن خوانده شده
 . 1مرتضي مطهري ،داستان و راستان ،ج  ،2ص .86
 . 2امالي صدوق ،ج  ،1ص .349
 .  3الميزان ،ج  ،20ص .634

 30اخالق همسایهداری و آپارتماننشینی

و اسباب بهرهمندي خير در قيامت را براي به جا آورنده اين خير و محروم شدن و منع
رحمت پروردگار در قيامت را براي منعكننده آن ،گوشزد كرده است.
بنابراين روايت ،خير نرساندن به همسايه ،سبب دور ماندن از رحمت الهي ميشود
و همانگونه که شخص به فکر خويش بوده و از کمکرساني به همسايه غافل شده
است ،خدا نيز رحمت خود را از اين فرد منع ميکند.
امام علي(ع) ،رسيدگي به همسايه را از نشانههاي جوانمردي قلمداد كرده است و
الجيران؛ رسيدگي به همسايگان ،از مروت و جوانمردي
ميفرمايد« :م َِن الْمرو ِه تَ َع ُّهد
ِ
است 1».امام باقر(ع) نيز آن را از نشانههاي پيروان خود دانسته است« :و از نشانههاي
2
پيروان ما ،رسيدگي به همسايگان نيازمند و تهيدست و بدهکار و يتيمان است».
از ديگر مصداقهاي دلجويي كردن از همس��ايه ميتوان احوالپرس��ي ،عفو و
گذشت ،نگه داشتن چشم از خانواده او ،پيشي جستن در سالم بر او را نام برد.
ب) حقوق همسايگي

بس��ياري از بايستههاي اخالقي ،حقوقي هس��تند كه بايد درباره همسايه رعايت
شود .اين حقوق كه بيشتر جنبه اخالقي دارند و اولياي دين بهطور جدي بر آن تأكيد
كردهاند ،از دو ديدگاه مطرح ميشوند:
نخست ،تأکيد و سفارش آنها به جايگاه و ضرورت حقوق همسايه و دوم ،برشمردن
مصداقهاي اين حقوق است .نكته مهم اين است كه جايگاه همسايه به گونهاي است
که پيامبر اکرم (ص) حقي جداگانه براي اين گروه قائل ش��ده است ،بدون اينكه قيد
كند پيرو كدام آيين ،مذهب و مليت باشند .ايشان فرمود:
همسايگان سه قسمند؛ همسايهاي که سه حق دارد :حق همسايگي ،حق اسالم و
حق خويشاوندي؛ همسايهاي که دو حق دارد :حق اسالم و حق همسايگي؛ همسايهاي
 . 1غررالحکم و دررالکلم ،ج  ،7ص .49
 . 2اصول کافي ،ج  ،2ص .74
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که يک حق دارد و آن کافري است که فقط حق همسايگي دارد و بس.
مالمحس��ن فيض کاشاني در ذيل اين روايت آورده است« :پس بنگر که چگونه
براي فرد مسلمان به محض همسايگي ،حقوقي ثبت شده است 2».چنانکه گفته شد،
اين حق ،دو طرفه اس��ت .ازاينرو ،امام صادق(ع) مالک اين حقشناس��ي را در بيان
خود به خوبي ترسيم فرموده است:
براي مردم ،آنچه را خودتان دوس��ت داريد ،دوس��ت بداريد .آيا مرد حيا
نميکند که همس��ايهاش نسبت به او حقش��ناس باشد و او نسبت به
3
همسايهاش حقشناس نباشد.
مطلب بعدي ،مصداقهاي حقوق همسايه است .دراينباره ،به سخناني از پيامبر
اکرم(ص) و امام سجاد(ع) اشاره ميکنيم .حقوق همسايه از ديدگاه پيامبر چنين است:
يك ـ «ا ِِن ْاس َتغاث َ
َک أَ َغ ْث َت ُه؛ اگر از تو ياري خواست ،به فريادش برسي».
دو ـ « َو ا ِن ْاستقَرضَ َ
ک أَ َقرضْ َت ُه؛ اگر از تو قرض خواست ،به او قرض دهي».
سه ـ « َو ا ِْن ا ْف َتق ََر ُع ْد َت َعلَيه؛ اگر نيازمند شد ،نيازش را برطرف سازي».
صيب ٌة َع َزي َت ُه؛ اگر مصيبتي ديد ،او را دلداري دهي».
چهارـ «و ا ِْن اَصابَ ْت ُه ُم َ
پنج ـ « َو ا ِْن اَصابَ ُه خَ ٌير َه ّنأتَ ُه؛ اگر خير و خوبي به او رسيد ،به وي تبريک و شادباش
گويي».
ض َع ْدتَ ُه؛ اگر بيمار شد ،به عيادتش روي».
شش ـ « َو ا ِن َم ِر َ
مات اِت ََّب ْع َت َجنا َزتَ ُه؛ وقتي مرد ،در تشييع جنازهاش شرکت کني».
هفت ـ «وا ِْن َ
يح ا ِ ّال بِا ْذنِهِ؛ خانهات را بلندتر از خانه او
الر َ
هشت ـ «وال تَ ْس َتطِ ْل بِالبِنا ِء ف َت ْح ُج َب َعن ُه ّ
نسازي تا جلوي جريان هوا را بر او بگيري ،مگر آنکه خودش اجازه دهد».
يت فا ِک َه َة َفأ ْه ِد لَ ُه ،فاِن لَ ْم تَف َْع ْل َف َأد ِخلْها سِ ّراً؛ هرگاه ميوهاي خريدي،
نه ـ « َوا ِذا اشْ َت َر َ
1

 . 1ميرزاحسين نوري ،مستدرک الوسائل ،قم ،مؤسسه آلالبيت 1408 ،هـ.ق ،ج  ، 8ص .424

المحجة البيضاء في تهذيب االحياء ،تحقيق :علياكبر غفاري ،قم ،مؤسسه نشر اسالمي ،ج
 . 2مالمحسن فيض كاشاني،
ّ
 ،3ص .422
 . 3اصول كافي ،ج  ،2ص .635
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براي او هديه بفرستي وگرنه مخفيانه ميوه را به خانهات ببر».
ده ـ « َوال ُتخْ ِرج بِها ُولَ َد َک تَ ُ
غيظ بِها َولَ َده؛ فرزندت را همراه ميوه بيرون نياور که بچه
همسايه با ديدن ميوه در دست او ناراحت شود».
أن تغ ِر َف لَ ُه مِن َها؛ با بوي ديگت ،او را ناراحت نکن،
يح ِق ْد ِر َک ا ِ ّال ْ
يازده ـ « َوال تَ ْؤ ِذ ِه ب ِ ِر ِ
1
مگر آنکه مقداري از غذاي آن را براي او بفرستي».
حقوقي که در روايات نوراني از رس��ولخدا(ص) ،برشمرده شد ،از مسائل اخالقي
کالن تا مسائل معنوي جزئي را دربردارد و اگر عمل به اين توصيهها سرلوحه اخالقي
و رفتاري خانوادهها باشد ،تأثير عظيمي در هدايت اخالقي و شکوفايي معنوي جامعه
انساني خواهد داشت.
امام سجاد(ع) نيز در کالمي شيوا تعدادي از اين حقوق را که جنبه اخالقي مؤثري
دارد ،برشمرده است:
يك ـ «اَ ّما َحقُّ جا ِر َک َفحِ ف ُْظ ُه غائب ًا؛ اما حق همس��ايهات اين اس��ت که در غيابش،
آبرويش را حفظ کني».
دوـ « َوا ِ ْکرا ُم ُه شاهِداً؛ و در حضورش ،او را احترام کني».
کان َم ْظ ُلوم ًا؛ اگر ستمي بر او شد ،يارياش رساني».
سهـ «ون ُْص َر ُت ُه ِاذا َ
عورةً؛ دنبال عيبهايش نباشي».
چهارـ «وال تَت َّبِ ْع لَ ُه َ
پنجـ « َفا ِْن َعلِ ْم َت لَ ُه ُسوءاً س َت ْرتَ ُه َعلَيه؛ اگر بدي از او ديدي ،بپوشاني».
نصيح َتک ن ََص ْح َت ُه فيما بَي َن َ
ک وبَي َن ُه؛ اگر بداني که پند و
شش ـ «وا ِْن َعلِ ْم َت انَّ ُه يق َْب ُل
َ
اندرز تو را ميپذيرد ،او را در خفا نصيحت کني».
هفت ـ « َوال ت ُْسلِ ْم ُه ِع ْن َد شَ دي َد ُه؛ در سختيها رهايش نکني».
هشت ـ «وت َ
ُقيل َع ْث َرتَ ُه؛ از لغزشش درگذري».
نه ـ « َوتَ ْغف َِر ذن َْب ُه؛ گناهش را ببخشي».
2
ريمه؛ با او به خوبي و بزرگواري معاشرت کني».
ده ـ «وتُعاشِ َر ُه ُمعاشر ًة َک َ
 . 1ميزان الحكمه ،ج  ،2ص .920

 . 2ش��يخ صدوق ،الخصال ،تحقيق :علياکبر غفاري ،قم ،مؤسس��ه نش��ر اس�لامي 1403 ،هـ  .ق ،ج  ،1ص  569؛ ميزان
الحکمه ،ج  ،2ص .920
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ج) همسايهآزاري

يك ـ جايگاه همسايه بد
يکي از اخالق ناپسندي که پيشوايان دين همواره از آن نهي ميکردند ،آزار دادن
همسايه است .نقل شده است كه مردي به محضر امام صادق(ع) رفت و از همسايه
خود شکايت کرد .امام ضمن راهنمايي او چنين نقل كرد:
م��ردي از انصار خدمت پيامب��ر خدا عرض کرد :من از قبيل��ه بنيفالن خانهاي
خريدهام و نزديکترين همسايهام ،کسي است که اميدي به خير و خوبياش ندارم و
از بدياش در امان نيس��تم .پس ،پيامبرخدا به علي(ع) و سلمان و ابوذر و يکي ديگر
که فراموش کردهام و فکر ميکنم مقداد باشد 1،دستور داد به مسجد بروند و با صداي
ايمان ل َِم ْن لَ ْم يأ َم ْن جا ُر ُه بِوائِقَ�� ُه؛ ايمان ندارد هر آن کس که
بلن��د فري��اد بزنند« :ال َ
2
شر او در امان نباشد ».آنان سه بار اين سخن را اعالم کردند.
همسايهاش از ّ
اين نوع برخورد پيامبر با ش��خص همسايهآزار ،شدت زشتي اين اخالق ناپسند را
نشان ميدهد.
کان ي ْؤم ُِن باهللِ َو الْيو ِم اال ِخ ِر
در رواي��ت ديگري ،پيامبر اکرم(ص) فرمودَ « :م ْ
��ن َ
جار ُه؛ هر که به خدا و روز واپس��ين ايمان داش��ته باشد ،همسايه خود را آزار
َفاليؤْذي َ
س ِم ّنا َمن لَم يأ َمن جا ُر ُه بوائ ِ َق ُه؛ از ما نيست
نميدهد 3».امام رضا(ع) نيز ميفرمايد« :لَ ْي َ
شر او در امان نيست».
كسي كه همسايهاش از ّ
در روايتي ،امام رضا(ع) ،شيعه بودن و در مسير اهل بيت(ع) قرار داشتن را مستلزم
آزار نرساندن به همسايه ميداند.
همس��ايه بد ،تا جايي زش��ت ش��مرده ش��ده که حضرت علي(ع) از آن بهعنوان
4

 . 1اين فراموشي از راوي ،يعني عمرو بن عکرمه است.

حر عاملي ،وس��ائل الشيعه ،تحقيق :عبدالرحيم رباني شيرازي ،بيروت،
 . 2ميزان الحکمه ،ج  ،2ص 918؛ محمدبن حس��ن ّ
داراحياء التراث العربي 1402 ،هـ .ق ،چ  ،5ج  ،8ص  ،487ح .1
 . 3اصول کافي ،ج  ،2ص  ،667ح .6

 . 4شيخ صدوق ،عيون اخبارالرضا ،تحقيق :سيد مهدي حسيني الجوردي ،تهران ،مکتبه جهان ،ج  ،2ص  ،24ح .2
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اعظم َّ
الضرا ِء و اَشَ ُّد َالبالءِ؛ همسايه
سختترين بال و مصيبت ياد ميکند« :جا ُر ُّ
السوء ُ
1
بد ،بزرگترين رنج و سختترين بال و مصيبت است».
باز در نكوهش همس��ايه بد ،از لقمان نق��ل کردهاند که فرمود« :من صخرههاي
بزرگ و آهن و هر با ِر س��نگيني را به دوش کش��يدم ،ولي باري سنگينتر از همسايه
2
بد نديدم».
ميگويند همسايه بد ،رفتارش چون کوره آهنگر است که اگر تو را به شعله خود
نس��وزاند ،بوي بد دودش در تو اثر کند و رنجت دهد  3.اس��دي طوس��ي در اين مورد
سروده است:
مجوييد همسايگي با بدان     مداريد افسوس نابخردان
ناپس��ند بودن همس��ايگي بد ،نزد پيامبر اکرم(ص) تا جايي است که در سفارش
خود به علي(ع) ميفرمايد« :اي علي! چهار چيز است که پشت انسان را ميشکند ...
4
و يکي از آنها همسايه بد است».
امام صادق(ع) هم يکي از س��ه چيزي که زندگي انس��ان را تيره و تار ميس��ازد،
«همسايه بد» معرفي ميکند 5.به قول عمادالدين نسيمي:
سه عامل است که دل را کند مک ّدر و غمگين
                                        بگوش باش که تا بشنوي تو طرفه حکايت
مـجـاور بـ ِد ناسـاز ،يـار و همـره بـد بـدخـو
                                         عيال بد ،همه آنها عقوبت است و سياست
دو ـ مصداقهاي همسايه آزاري
هر چند هرگونه اخالق و رفتار بد را از مصداقهاي همسايهآزاري ميتوان شمرد،
 . 1غررالحکم و دررالکلم (تک جلدي) ،ص .436
 . 2همان.

« . 3در سايه همسايه» ،نشريه پيام زن ،ش  ،80ص .72
 .  4الخصال ،ص  ،206ح .24
 .  5تحف العقول ،ص .307
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نمونههايي از همس��ايهآزاري ،در برخي از سخنان معصومان(ع) نقل شده که شايسته
تأمل و بررسي است .از جلوههاي بدهمسايگي ،ميتوان بدگماني ،ستم ،خودخواهي،
خيانت به مال و ناموس ،دروغگويي ،بيش��رمي ،غيبت و بدگويي کردن ،حس��ادت،
چش��م و هم چشمي ،بيبند و باري ،بدزباني ،تجسس ،فالگوش بودن ،تجملگرايي
و هر اخالق ناپسند انساني را برشمرد .با اينحال ،در برخي روايتها به مواردي چند،
بهگونهاي خاص اش��اره شده که بسيار قابل توجه و تأ ّمل است .از جمله نقل کردهاند
كه «روزي اصحاب پيامبر اکرم(ص) به ايشان عرض کردند :فالن زن روزها روزهدار
اس��ت و ش��بها را به عبادت ميگذراند ،در ضمن صدقه هم ميدهد ،ولي به زبان،
همسايه را ميآزارد .رسول اکرم(ص) فرمود :چيزي براي آن زن نيست ،او اهل جهنم
است!»
اي��ن رواي��ت بيانگر تأکيد و پافش��اري اولي��اي دين به رعايت ك��ردن حقوق و
آزار نرس��اندن به همس��ايه اس��ت ،تا جايي که پذيرش اعمال عبادي افراد را در گرو
رضايتمندي و آزار ندادن همس��ايه برش��مرده اس��ت .پيامبر اک��رم(ص) در روايتي
ميفرمايد:
به خدا پناه ميبرم از همس��ايه بد ،با چش��مانش ت��و را ميبيند و دلش
مراقب توست ،اگر تو را در خوبي و خوشي ديد ،ناراحت ميشود و اگر تو
1
را گرفتار و بد حال ديد ،خوشحال ميشود.
رسولخدا (ص) همسايه بدخواه و حسود را در اين فراز نکوهش كرده است؛ چرا
که نيت بد و قلب بدخواه ،عامل بداخالقي و همس��ايهآزاري ميشود .به همين دليل،
پيامبر ،همس��ايه بد را از مصيبتهاي کمرشکن معرفي ميکند و ميفرمايد« :ثَالث ٌة
2
ُه َّن اُ ُّم الفَواقِر؛ سه چيز در رأس مصيبتهاي کمرشکن است».
آنگاه در معرفي يکي از آن سه چيز ،همسايه بد را اينگونه معرفي ميکند:
 ...و همس��ايهاي که چش��مانش تو را ميپايد و دلش خواهان رسوايي
 .  1اصول کافي ،ج  ،2ص  ،669ح .16
 .  2ميزان الحکمه ،ص .918
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توس��ت ،اگر خوبي ببيند ،آن را ميپوش��اند و فاش نميسازد و اگر بدي
1
ببيند ،آن را علني و همه جا پخش ميکند.
در نگاه معصوم(ع) افزون بر نهي از همسايهآزاري ،بر تحمل و صبر در برابر آزار
همسايگان نيز تأكيد شده است .امام كاظم(ع) ميفرمايد:
الص ْب ُر َعلَي أْ َ
الجوا ِر َک َّف َ
2
الذي.
الجوا ِر َّ
األذيَ ،ولک ِْن ُح ْس ُن َ
يس ُح ْس ُن َ
لَ َ
حس��ن همسايگي اين نيست که به همس��ايه آزار نرساني ،بلکه حسن
همسايگي آن است که در برابر آزار همسايه شکيبا باشي.
شبيه اين روايت در مستدرک الوسائل ،از امام علي(ع) نيز نقل شده است .در اين
کالم ،حضرت علي(ع) ،همس��ايگان را در برابر آزار همسايه به خويشتنداري دعوت
کرده است ،تا ضمن كاهش فاصلهها و تنشها ،نوعي امر به معروف نيز صورت گيرد
و سبب تغيير در رفتار طرف آزاردهنده شود.
امام علي(ع) در اين کالم ،هم ميخواهد اهميت و جايگاه همسايه را گوشزد کند
و هم زمينه رشد معنوي همسايگان را فراهم سازد .البته اين بدين معنا نيست که امام
همس��ايهآزاري را تأييد کرده يا آزار رساندن به ديگران و همسايگان را مجاز شمرده
است؛ زيرا روايتهاي زيادي وجود دارد که به شدت همسايهآزاري را نفي ميکنند.
تحمل آزار همسايه نيز بدين معنا نيست که انسان ،مظلوم واقع شود و خود را اسير
بداند ،بلکه آنگونه که گفته ش��د ،امام راهکار اصالحي را تا جايي که زمينه اصالح
طرف مقابل باشد ،ارائه ميکند و اگر همسايهآزار ،از اين اخالق فروتنانه همسايه ،سوء
استفاده کند ،به يقين ،بايد با آن برخورد کرد .در سيره رسول اکرم(ص) اين مطلب نيز
بازگو ش��ده است .در اصول کافي نقل شده است که :مردي خدمت رسول اکرم(ص)
آمد و از آزار همسايهاش شکايت کرد ،حضرت فرمود« :برو تحمل کن ».بار دوم که
به ش��کوه آمد و ناليد ،پيامبر باز دستور صبر و تحمل داد .آزار همسايه به اوج رسيد و
خارج از مرز تحمل شد .زماني که براي سومين بار از  همسايه شکايت کرد ،حضرت
 .  1همان.

 . 2کافي ،ج  ،2ص  ،667ح .9
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رس��ول چنين س��فارش کرد« :روز جمعه ،وقتي مردم به س��وي نماز جمعه ميروند،
وسايل و اسباب خويش را بيرون بريز و در رهگذر مردم قرار بده ،تا همه آنان که به
نماز ميروند ،اين صحنه را ببينند .وقتي علت را ميپرسند ،ماجرا را به آنان بگو ».آن
مرد به همين صورت عمل کرد .همسايه مردمآزار نيز که آبروي خود را در خطر ديد،
بيدرنگ به س��وي او شتافت و با التماس ،از او درخواست کرد که اسباب و وسايلش
1
را به خانه برگرداند و قول داد که ديگر همسايهآزاري نکند.
بر اين اس��اس ،تحمل آزار همسايه ،تا مرحلهاي ،پسنديده و از نشانههاي حسن
همسايگي است ،ولي هرگاه از حد گذشت ،ديگر سکوت و تحمل جايي ندارد و بايد
با شدت بيشتري امر به معروف كرد.
ش همسايگي
د) آثار خو 

آنچنان که گذشت ،تأثير نوع رفتار و اخالق در مورد همسايگان دوجانبه است و
هرگاه همس��ايهاي اخالق همسايگي و همجواري را رعايت کند ،خود ،زمينه واکنش
مثبت طرف مقابل را فراهم ساخته است.
خوشهمسايگي ،ضمن آنكه امنيت رواني واحد اجتماعي را که همسايگان در آن
زندگي ميکنند ،فراهم ميکند ،زمينه رشد مادي و معنوي افراد ساکن در آن بخش
را نيز هموار ميسازد و روح همدلي ،گذشت و معنويت را بين آنان گسترش ميدهد.
بدين صورت ،در س��طحي گس��ترده ،چهره جامعه ،چهرهاي همدل ،متحد و همس��و
ميشود و اين همان رسيدن به کمال و سعادت مادي و معنوي فرد و جامعه است.
درباره آثار خوشهمسايگي در روايات نيز مطالبي آمده است که بيان ميکنيم:
يك ـ زياد شدن روزي
امام صادق(ع) يکي از نش��انههاي خوشهمسايگي را زياد شدن روزي ميداند و
 . 1همان ،ج  ،2ص .668
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الر ْز ِق؛ حسن همسايگي ،روزي را زياد ميکند».
الجوا ِر ُ
«ح ْس ُن َ
ميفرمايدُ :
 يزيد في ِّ

1

دوـ آباد شدن سرزمينها و طوالني شدن عمر
يار َو يزي ُد فِي الاْ َ ْعما ِر؛
«ح ْس ُ
امام صادق(ع) در اينباره فرمودُ :
��ن الْ َجوا ِر َ
 يع ِّم ُر ال ِّد َ
2
خوشهمسايگي ،سرزمينها را آباد و عمرها را دراز ميکند».
اين روايت را ميتوان چنين تحليل کرد که رعايت اخالق معاش��رت با همسايه،
زمينه همدلي و همراهي ساکنان همجوار را فراهم ميكند و نهتنها اينان در راه اصالح
امر خويش و همس��ايگان در تالش و تکاپو هس��تند ،ديار و سرزمين خود را نيز آباد
ميکنند .دوستي و همدلي ،زمينه آرامش رواني و کاهش فشارهاي عصبي را فراهم
ميكند و در نتيجه ،سبب طوالني شدن عمر ميشود.
سه ـ زياد شدن يار و خدمه
يکي از آثار خوشهمس��ايگي و اخالق درست معاشرت ،دوستي و توجه ديگران
است؛ زيرا افراد به طور طبيعي انسانهاي خوش اخالق ،بخشنده و مهربان و دلسوز
را دوست دارند و حاضرند براي آنان فداکاري کنند .با توجه به همين اصول است که
��ن إلي ِجيران ِه ک ُث َر خَ َد َم ُه؛ کسيکه به همسايگان
حس َ
امام علي(ع) ميفرمايد« :من أَ َ
3
خود نيکي کند ،خدمتگزارانش زياد ميشود».
چهار ـ زياد شدن همسايه
در روايت آمده اس��تَ «:م ْن َح ُس َن ِجوا ُر ُه َک ُث َر جيرانُ ُه؛ هر که همسايه خوبي باشد،
4
همسايگانش زياد شوند».
افزون بر اين روايات كه در آنها آثار مادي و دنيوي خوشهمس��ايگي گفته ش��د،
 . 1ميزان الحكمه ،ج  ،2ص .916
 . 2اصول کافي ،ج  ،2ص .667

 . 3غررالحکم و درر الكلم ،ح 7967؛ ميزان الحکمه ،ج  ،2ص .916
 .  4همان.
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برخي از روايتها نه تنها خوشهمسايگي را از نشانههاي مسلماني و ايمان ميخوانند،
آث��ار فراواني را نيز براي آن برميش��مارند که از آن جملهان��د :جلب رحمت خداوند،
دوستي خداوند و رسولاكرم(ص) ،ديدار خداوند و نوراني شدن چهره و متصف شدن
به مکارم اخالق.
هـ) آثار همسايه آزاري

همس��ايه آزاري ،از امور نکوهش ش��دهاي اس��ت که نتيجهاش ،تحقير ،نفرين و
سرزنش است .اگر خوشهمسايگي س��بب زياد شدن روزي ،آباداني شهر و طوالني
شدن عمر ميشود ،در جهت مخالف آن ،همسايهآزاري فقر و خواري را به همراه دارد.
پس همانگونه كه رش��د معنوي در گرو خوشهمس��ايگي است ،در مقابل آن،
بدبختي و افتادن به پرتگاه گناه ،دوري از اهل بيت(ع) ،گرفتاري در آتش جهنم ،قبول
نش��دن اعمال و عبادات و نزول بال از ثمرههاي همس��ايهآزاري است که در روايات
بدان اشاره شده است.

اخالق همسایهداری و آپارتماننشینی 41

فصل سوم :آپارتماننشيني
گسترش شهرنشيني ،مهاجرت روستاييان به شهرها و فزوني جمعيت عصر حاضر،
زمينه را براي ايجاد نوعي س��کونت و همجواري خاص و متفاوت از گذشته به وجود
آورده است که امروزه با نام آپارتماننشيني از آن ياد ميکنند.
اين نوع س��کونت ،خواس��ته يا ناخواسته ،در کش��ور ما نيز به سرعت رواج يافته
اس��ت و بسياري از ساکنان ش��هرها به اين شيوه روي آوردهاند .ازاينرو ،بايد چارهاي
انديش��يد و با كمك گرفتن از پروردگار و کال ِم نوراني ائمه معصوم(ع) ،وضعيت را به
شكل شايسته تغيير داد .در اين ميان ،مقايسه زندگي سنتي با زندگي امروزي ،بررسي
امتيازه��ا و تفاوته��ا و نيز مزيته��ا و عيبهاي اين نوع زندگ��ي ،ميتواند ما را در
ش ِ رو ياري رساند.
چارهانديشي براي وضعيت پي 
 .1بررسي و مقايسه زندگي آپارتماننشيني با زندگي سنتي
ش��کل جديد س��کونت ،يعني آپارتماننش��يني ،از چند ديدگاه ،با زندگي سنتي
متفاوت است:
الف) از نظر فيزيکي و نماي ساختمان

امروزه اثر مدرنيزه ش��دن را بهطور مستقيم در دگرگوني معماري ساختمانها ،به
صورت ساخت بُرجها و آپارتمانهاي سر به فلک کشيده ميتوان مشاهده کرد .تغيير
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معماري سنتي و تبديل آن به برجسازي و آپارتماننشيني را ميتوان چنين بررسي كرد.
در بيشتر خانههاي قديمي ،حريم خصوصي افراد به داالني هدايت ميشود که با
چند شکست به حياط ميرسد .سطح کوچه نيز با حياط اختالف دارد .بنابراين ،در کف
داالن ،پله وجود دارد .در اين صورت ،ش��خص واردشونده از هشتي ،هرگز نميتواند
داخل حياط را ببيند و مجبور است از يک راهروي باريک عبور کند .اما در خانههاي
ام��روزي ،به ويژه واحدهاي آپارتمان ،ب��ه محض ورود از در خانه ،محل زندگي افراد
بر همگان آش��کار ميش��ود و هيچ چيزي براي محدود کردن دي ِد وارد شونده در آن
وجود ندارد.
وجود س��اختار اُپن گونه در اين س��اختمانها به دليل كمبود فضا ،هرچند كار بانوي
خانه را آس��انتر س��اخته اس��ت ،ولي از اين نظر که خانم خانه را در برابر ديد ميهمانها
قرار ميدهد ،اس��باب گناه ،فتنه و پردهبرداري از حريم خصوصي افراد را به دنبال دارد و
مشکالتي را براي خانوادهها بهوجود ميآورد .اين شکل و نماي فيزيکي ساختمان ،زمينه
كاهش رفتوآمدها را در خانوادهها به وجود ميآورد؛ زيرا اين نوع ساختار براي خانوادههايي
که به احكام شرعي و ديني پايبند هستند و نيز ميهمانانشان ،عذابآور است.
از جمله نمونههايي كه در زندگي آپارتماني و سنتي ميتوان با هم مقايسه كرد،
ش��كل ساختار محل اين دو نوع زندگي است .زندگي سنتي ،با وجود سادگي ،زيبايي
و ط��راوت ف��راوان دارد؛ زيرا در معماري اس�لامي ،ضمن توجه بس��يار به زيبايي ،از
1
بهکارگيري عناصر غيرضروري خودداري شده است.
اين س��ادگي و زيبايي ،در برقراري روابط همس��ايگان تأثير بسزايي داشته است،
برخالف معماري جديد که به لوکسسازي و تزيينات اضافي و آراستنهاي بيجا هم
توجه دارد و با وجود اين ،طراوت و شادابي کمتري دارد .معماري سنتي ،در گشايش
روح و روان و ايجاد بلندنظري افراد تأثير فراواني داشته است.
يكي ديگر از چيزهايي که کمکم شيوه سنتي آن در ساختمانها به دست فراموشي
 . 1محمدكريم پيرنيا ،آشنايي با معماري اسالمي ايران ،تهران ،دانشگاه علم و صنعت ،1372 ،ص  ،157به نقل از :مهدي
اسماعيلي ،گذري بر حقوق همسايه ،ص .39
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سپرده شده ،روش استفاده از نور به عنوان يک نعمت خدادادي است .نکته مهم اين
است که بايد به جنبههاي مختلف اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي مسكن توجه شود
و بديهي است خانههاي سنتي ،به شكل کاملتري اين جنبهها را پوشش ميداد.
ب) ابعاد معنوي

مهمتر از دگرگونيهاي فيزيکي که در ساختمانهاي امروزي به چشم ميخورد،
دگرگونيه��اي معنوي و روحي ـ رواني اس��ت و مس��کن امروزي ب��ه طور كامل با
خانههاي سنتي تفاوت دارد .متمرکز شدن خانواده در محيطي با ساختار بسيار دلباز و
دلنواز ،نوعي گشادگي و آرامش را به اهل خانواده منتقل ميكرد و فاصله در خانه تا
محل نشستن اعضاي خانه ،فرصتي به شخص ميداد تا خود را با محيط درون خانه
همگون و متناسب سازد.
شخصي که بدون هيچ مقدمهاي وارد محيط خانه ميشود ،دوگانگي محيط درون
و بيرون ،او را در برقراري ارتباط متناس��ب دچار سردرگمي ميکند .در فضا و ساختار
خانههاي سنتي ،شخص قبل از آنکه وارد محل اصلي ساختمان شود ،حياط طوالني
و داالن ورودي ،کمکم فضاي متفاوتي را براي او ايجاد ميکند و فضاي خاص خانه،
او را براي روبهرو شدن با اهل خانه و ارتباط روحي و معنوي با آنها آماده ميسازد.
اعضاي داخل خانه نيز همين حالت را دارند .آنها قبل از ورود مهمان به خانه ،خود
را آماده پذيرايي و روبهرو شدن با ميهمان ميکنند و اين فضا به آنها کمک ميكند،
از حريم خويش به خوبي محافظت كنند.
در س��اختار س��نتي ،فضاي پهناور ،حياط بزرگ و نوع زندگ��ي در اين خانهها به
کودکان فرصت بيشتري ميداد تا حس کودکانه خود را ارضا کنند و از اين راه بتوانند
با اجتماع ارتباط بهتري برقرار كنند و خود را آماده پذيرش نقشهاي مش��ارکتي در
جامعه سازند.
در خانهه��اي آپارتماني ،فرزن��دان و کودکان در محيطي بس��ته ،مجبورند براي
رعايت كردن حال همس��ايگان ،خود را با فضاي موجود س��ازگار كنند و با خاموش
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کردن احساس کودکانه ،فشار رواني زيادي را تحمل كنند .جداي از اين مسئله ،بايد
به بايدها و نبايدهاي پدر و مادر نيز گردن نهند.
در خانههاي آپارتماني ،نانآور خانه به محض ورودش ،تنها با باز شدن در ،فاصله
بيرون و درون خانه را ميپيمايد و در نتيجه ،آثار خستگي کار بيرون از خانه ،در چهره،
رفتار و نوع برخورد او باقي ميماند و زمينه ناخوشايندي را در خانه پديد ميآورد.
آنچه گفته ش��د ،در علم روانشناس��ي امروز جايگاه ويژهاي دارد و داراي اهميت
است .زندگي آپارتماننش��يني ،از صفا ،صميميت ،عفت ،نجابت ،آرامش و اطميناني
که در زندگي س��نتي موج ميزد ،کاسته است و سبب روآوردن افراد به گوشهنشيني،
تجملگرايي و بيگانگي همسايگان از يكديگر شده است.
توجه نداش��تن به روحيه ايراني و اس�لامي مردمان کش��ور و تقليد كوركورانه از
فرهنگ غرب ،ما را به س��ويي کش��انده که مانند غربيان در س��اخت خانهها ،تنها به
فيزيک خانه ،معماري و دکوراس��يون آن توجه کنيم ،در صورتي که ما خانه را داراي
روح و جان ميدانيم و براي خانه و خانواده ،جايگاه وااليي قائليم.
اعتراف س��اكنان مجتمعهاي مس��کوني ،گوي��اي اين مطلب اس��ت که امروزه
آپارتماننش��يني از روابط عاطفي ميان همس��ايگان کاس��ته و معماري جديد ،امنيت
افراد را به خطر انداخته است .قلمرو و حريمهاي خصوصي ،نيمهخصوصي و عمومي،
تعريف نشده است و ا ِشراف غيرارادي بر فضاي مسکوني ،همواره اعضاي خانواده را
در برابر ديد بيگانه قرار ميدهد .اين ويژگي در معماري رايج امروز در شهرهاي بزرگ،
بهويژه تهران ،مشاهده ميشود.
همه اين مسائل ،در تربيت نسل جديد تأثير بسزايي گذاشته و نوع اخالق و رفتار
آنها را با نسلهاي گذشته ،که در آن ساختار سنتي حاکم بود ،متفاوت كرده است.
خانههاي مدرن ،تفاوتهاي زيادي با خانههاي قديمي دارد؛ در خانههاي قديمي،
بين فضاهاي خصوصي و مشترك ،تمايز وجود دارد ،ولي اکنون در خانههاي مدرن،
1
با باز کردن د ِر خانه ،وارد زندگي خصوصي صاحبخانه ميشويم.
 .  1روزنامه کار و کارگر.1380/7/22 ،
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آفت مهمانگريزي نيز از ديگر ويژگيهاي اين نوع سبک جديد زندگي است که
حاصل تجملگرايي ،فخرفروش��ي و خودنمايي اس��ت و سبب ميشود افراد ،کمتر به
ديدار يکديگر بروند و از هم خبر بگيرند؛ برخالف زندگي قديم كه بيآاليشي ،سادگي
و صميميت ،آنها را به يكديگر نزديك كرده بود.
 .2مزيتهاي زندگي آپارتماننشيني
با وجود تفاوتهاي زندگي آپارتماننشيني با سبك زندگي سنتي ،امروزه ،زندگي
آپارتماننشيني اجتنابناپذير است و به علت محدوديتها ،هزينههاي باالي مسکن
و مهاجرت ،چارهاي جز گردن نهادن به آن نيست .ازاينرو ،با پذيرش مزيتهاي اين
نوع زندگي و تدبيرانديشي سياستگذاران بخش مسکن ،بايد به شكل مطلوب از آن
استفاده كرد و تا جايي كه امکان دارد ،آسيبهاي آن را كاهش داد  .برخي مزيتهاي
زندگي آپارتماننشيني عبارتند از:
الف) نظمپذيري و انضباط اجتماعي ساکنان

رفتوآمد به موقع س��اكنان در س��اعتهاي معيني از شب و روز و رعايت كردن
حقوق همس��ايگان در مهمانيها و شبنشينيها ،س��اكنان مجتمعهاي مسکوني را
افرادي منظم بار ميآورد .مواردي مثل ،اس��تفاده نكردن ش��خصي از قس��متهاي
اش��تراکي و رعايت حقوق طبقههاي پايين و باال ،س��اكنان را به رعايت كردن قانون
وادار ميكند و آنها را در برابر اجتماع ،افرادي قانونمند و با انضباط ميسازد.
ب) امنيت مالي ،جاني و ناموس

در يک مجتمع مسکوني ،افرادي که از نظر اخالقي و رفتاري ،خودساخته باشند
و ش��ئون اخالقي را رعايت کنند ،ميتوانند محيط امن و شايس��تهاي را براي زندگي
يکديگر ايجاد كنند .در اين صورت ،مرد خانواده ،با اطمينان خاطر ،به مس��افرتهاي
کاري ميرود و از تنهايي زن و فرزند خود نگران نيست .در صورت مسافرت يا ترک
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منزل براي مدت طوالني نيز واحد آپارتماني از دزدان يا ديگر ناامنيها در امان است
و اين امنيت ،در سايه زندگي آپارتماننشيني به دست ميآيد.
ج) تقويت روحيه اتحاد و همدلي

اعضاي س��اکن يک مجتمع آپارتماننش��يني ميتوانند با منش صحيح اخالقي،
مصداق واقعي همدلي و اتحاد باش��ند .اين افراد ،با احترام گذاردن به حقوق يکديگر
و همي��اري و همکاري در جهت رف��ع نيازهاي مجتمع مس��کوني ميتوانند فضاي
دوس��تانهاي را بر مجتمع خود حاکم سازند ،تا در سايه آن ،در تکامل مادي و معنوي
يکديگر تأثيرگذار باشند؛ مراسم مشترک ،نماز جماعت و دعاي گروهي ،برطرف كردن
نيازهاي مجتمع به صورت دستهجمعي و مانند آن ،جلوههايي از اين همدلي و اتحاد
اعضاي ساکن در مجتمع مسکوني است.
د) رشد اخالقي و تمرين مکارم اخالق

زندگي آپارتماننشيني ،زمينه مناسبي را براي شکوفايي و رشد اخالقي افراد ايجاد
ميكند .مهمترين نمونههاي آن ،تمرين ادب و احترام ،گذش��ت و عفو ،رعايت حريم
نگاه و کالم و مراقبتهاي اخالقي است كه زمينه رشد معنوي افراد را فراهم ميسازند.
ش��ايد اين نوع زندگي ،ميداني باشد براي مبارزه با نفس اماره؛ نفسي که گرايشهاي
منفي را در انس��ان زياد ميكند .نمونههايي از اين تمرين اخالقي ،کنترل نگاه ،دست
و زبان ،خوشبرخوردي ،حسن ظن ،عفو و گذشت ،دروغ نگفتن و تهمت نزدن است.
آپارتماننش��يني ،انسان را بيش��تر در برابر امتحان و سختيها قرار ميدهد و به
همين دليل ،اين نوع زندگي ميتواند زمينهساز صعود و سقوط انسان باشد.
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 .3عيبهاي زندگي آپارتماننشيني
در برابر مزيتهاي گفته ش��ده ،عيبهايي نيز در اين س��بک از زندگي به چشم
ميخورد که نمونههايي از آن ذکر ميشود:
الف) محدوديتهاي زماني براي رفتوآمد ساکنان

از جمله حقوقي که ساکنان مجتمعهاي آپارتماني بايد آن را رعايت کنند ،توجه به
زمان رفتوآمد است .در يک ساعت مشخص شب که ساعت خاموشي است ،رفتوآمد
ممنوع ميشود .بنابراين ،ساعت مهمانيها تعريف شدهاند و اين وضعيت ،محدوديتي
آزاردهنده است و بعضي وقتها مشکالتي را براي اعضاي مجتمع فراهم ميکند.
بيدار بودن ،گفتوگو کردن و ش��لوغي فرزندان پس از س��اعتهاي مش��خص،
موجب آزار همسايگان ميشود  که از جمله شکايتهاي آنهاست .روشن است که هر
يك از ساکنان به فرهنگ و شكل ويژهاي از زندگي عادت کردهاند و اين محدوديتها
سبب آزار روحي ـ رواني و جسمي افراد ميشود .تفاوت شرايط کار اعضاي ساكن در
يك مجتمع مسكوني نيز از ديگر موارد تشديدکننده اين مشکالت است.
ب) رعايت نکردن حريمهاي عمومي و خصوصي

از جمله شکايتهاي افراد ساکن در مجتمعهاي مسکوني ،رعايت نکردن حريم
عمومي و خصوصي افراد در مجتمع اس��ت که زمينه انحرافهاي اخالقي س��اکنان
ديندار را فراهم ميسازد.
گاه��ي برخي مردان و زن��ان ،در مکانهاي عمومي؛ مثل راهپلهها و پارکينگ به
صورت برهنه يا با پوشش نامناسب ظاهر ميشوند و مشکالتي را براي ساکنان مجتمع
ايجاد ميکنند .كشاندن مسائل خصوصي به حريم عمومي و دعواهاي خانوادگي كه
آرامش همسايگان را ميگيرد ،زمينهساز مشکالت گفته شده هستند و تفاوت فرهنگي
و اخالقي ،به اين موضوع دامن ميزند.
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ج) تأثير فرهنگهاي غير همسو بر تربيت عمومي خانواده

به طور معمول ،در يک مجتمع مسکوني ،افراد با فرهنگهاي متفاوت و شيوههاي
مختلف زندگي دور هم جمع ميشوند که زمينهساز مشکالت فراواني براي اعضاست.
اين گوناگوني در فرهنگ شخصي و خانوادگي ،فاصله گرفتن ساکنان و خودکامگي و
خودخواهي را در آنها فراهم ميکند که آسيب ج ّدي اين سبک زندگي است.
با اينكه تداخل فرهنگي ،آس��يب تلقّي ميشود ،با فرهنگسازي درست و ارتباط
شايسته بين اين گروهها ميتوان از تجربههاي مفيد و سازنده فرهنگهاي غيرهمسو
بهره گرفت .س��نتهاي خوب اخالقي و انساني قومهاي مختلف ،زمينه الگوبرداري
مناسب را در ميان آنها فراهم و اين آسيب و تهديد را به فرصت تبديل ميکند .آشنايي
با فرهنگ درس��ت پوش��ش ،نوع لباس و آداب صحيح اجتماعي ـ اخالقي ،برخي از
مصداقهاي اين مسئله هستند.
د) رعايت نکردن حقوق در مورد مکانهاي عمومي

مکانهاي عمومي در آپارتمانها ،از مواردي است که خواسته يا ناخواسته ،از آنها
غفلت ميشود و مشکالتي را ايجاد ميکند .راهپلهها ،پارکينگ و انباريهاي مشترک،
از جاهايي اس��ت که افراد س��اكن در يك مجتمع بايد با تصميمگيري مشترک و به
صورت قانوني از آنها استفاده كنند .نقض اين قوانين ،گاه مشکالت روحي و رواني را
براي ديگر افراد ايجاد ميکند .موارد زير ،از جمله موارد نقض اين حقوق است:
يک ـ هرگونه تغيير در نما ،سردر يا بالکنهاي اختصاصي بدون توافق بيشتر مالکان.
دو ـ تعميرها و تغييرهاي داخلي و خارجي که موجب آس��يب رس��اندن به اس��کلت
ساختمان ميشود.
س��ه ـ نصب س��ايهبان ،نرده حفاظ و بند رختي که از بيرون ساختمان ديده شود و به
نماي ساختمان آسيب بزند.
چهار ـ نصب يا آويزان کردن کولر و وسيلههاي ديگر در بالكنها ،بدون هماهنگي.
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پنج ـ قرار دادن وسايل شخصي در بيرون از پنجره ،پاگردهاي عمومي ،پاسيو ،جلوي
در ورودي آپارتمان و پارکينگ.
ش��ش ـ گذاش��تن مواد آتشزا ،ماشين لباسش��ويي ،قفس پرندگان و هرگونه جسم
خطرناک در مکانهاي عمومي.
هفت ـ استفاده تجاري يا اجاره دادن انبارهاي آپارتمان بدون هماهنگي و اجازه ساکنان.
هشت ـ دستکاري در وسايل و امكانات ساختمان ،بدون هماهنگي با مدير.
نه ـ پختوپز و برپايي مراسم جشن و عزا در مكانهاي مشترک.
ده ـ ورود وس��ايل نقليه مهمانان ،شستوش��و و تعويض روغن وس��ايل نقليه ،داخل
پاركينگ عمومي.
1
يازده ـ دادن کليد ورودي ساختمان ،پارکينگ و تراس به افراد غيرساکن.
هـ) آسيبهاي اخالقي

از ديگر آفتهاي آپارتماننش��يني ،اثرپذيري ساکنان از اخالق نادرست يکديگر
اس��ت که در اين ميان ،کودکان ،نوجوانان و جوانان ،بيش��تر در معرض خطر هستند.
گزارشها و ش��کايتهاي اعضاي س��اکن ،بيانگر آفت اين نوع همس��ايگي اس��ت.
افزون بر فس��اد اخالقي ،آسيبهاي ديگري مانند تجملگرايي ،چشم و همچشمي و
اشرافيزدگي ،در سايه اين نوع همسايگي به وجود ميآيد.
و) مزاحمتهاي صوتي

مهمترين شکايتهاي ساکنان در ساختمانهاي مسکوني ،سر و صداهاي بيجا
و ناهنجار همسايههاس��ت که مش��کالت روحي و رواني فراواني را براي اعضا ايجاد
ميکند .اين مزاحمتها از اين قرارند:
يک ـ س��ر و صداي ناهنجار دعواها و درگيريهاي خانوادگي و نيز ابراز هيجانها و
احساسها بدون توجه به ديگران.
 . 1روزنامه قدس.1384/8/8 ،
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دو ـ سر و صداي رفتوآمد مهمانان ،بهويژه در زمانهاي خواب و استراحت ساکنان.
سه ـ صداي ناهنجار وسايل صوتي ـ تصويري.
چهار ـ برگزاري مراسم جشن و عزاداري و سر و صداهاي ناشي از آن.
پنج ـ س��ر و صداي کودکان و اعضاي خان��واده در طبقههاي باال و نيز در فضاهاي
عمومي ،مثل پلهها ،پارکينگ و. ...
 .4جلوههايي از اخالق همسايهداري مدرن (آپارتماننشيني)
آپارتماننش��يني ،با توجه به نوع متفاوت زندگي در آن ،زمينهساز ايجاد اخالق و
حقوقي متفاوت از زندگي سنتي شده است .به همين دليل ،جلوههاي اخالقي مثبت و
منفي متفاوتي در اين نوع سکونت و همسايگي ديده ميشود.
الف) جلوههاي مثبت

يک ـ انصاف
در زندگي آپارتماننشيني ،اصل انصاف است که ميتواند مالک درست معاشرت
با همسايگان قرار گيرد؛ يعني آنچه را دوست داريم در حق ما رعايت کنند ،ما نيز در
حق ديگران رعايت كنيم .اين اصل ،به برقراري ارتباط درست و رعايت کردن حقوق
همسايگي ،به ويژه در آپارتمانهاي مسکوني ،کمک شاياني ميکند .پيامبر اکرم(ص)
در اينباره ميفرمايد:
آنچه را براي خود نميپسندي ،براي ديگران نيز مپسند و آنچه را براي
1
خود دوست داري ،براي برادرت هم دوست بدار.
با اين مالک ،ش��خص آنچه را از ديگري انتظ��ار دارد ،خود به رعايت کردن آن
پايبند است و همين مسئله ،واکنش همسايهها را در بردارد و آنها را در مسير درست
همنشيني هدايت ميکند.
 .  1تحفالعقول ،ص .14
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دو ـ ايثار
مهمتر از انصاف ،ايثار است؛ يعني ترجيح دادن حقوق ديگران بر خود که موجب
رسيدن به مرتبههاي بلند انساني ميشود .اين صفت ،يکي از جلوههاي عالي اخالقي
در زندگي آپارتماننشيني است .تق ّدم حقوق ديگران در اين نوع زندگي ،در همنشيني
درست همسايگان بسيار مؤثر است .امام علي(ع) اين صفت انساني را برترين عبادت
و بزرگترين س��روري دانس��ته 1و آن را نيکوترين نيکوکاري و باالترين مرتبه ايمان
3
برشمرده است 2.نيز فرمود« :اوج مکارم اخالق ،ايثار است».
سه ـ حفظ اسرار
يکي از اخالق خوبي که در آپارتمانها ضروري است ،حفاظت اسرار همسايگان
است .در محيطهاي آپارتماني ،گاه مشکالتي در زمينه مسائل خانوادگي ،اختالفهاي
خويشاوندي و حتي مشکالت اخالقي که با راهنمايي و امر به معروف حل ميشود،
براي افراد پيش ميآيد .در اين ميان ،همسايگاني که آبروي همسايه خود را در نظر
نميگيرند ،با انتش��ار اين اس��رار به گرفتاريها دامن ميزنند و زمينهس��از مشكالت
فراوان ديگري در ساختمانهاي مسكوني ميشوند.
حفظ اسرار و آبروي مؤمن و مسلمان ،از مسائلي است که دين بسيار بر آن تأکيد
ميكند .از امام صادق(ع) در اين زمينه نقل است:
هرکس درباره مؤمن ،آنچه را ديده و گوشهايش ش��نيده است ،بگويد،
از کساني اس��ت که خداوند عزوجل درباره آنان فرموده است« :و همانا
بر کساني که دوس��ت دارند زشتي در ميان مؤمنان آشکار شود ،عذابي
دردناک است»(  4.نور)19 :
 . 1غررالحکم و دررالکلم ،ح .1148
 . 2همان ،ح .1705
 . 3همان ،ح .6361

 . 4اصول کافي ،ج ،2ص .357
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چهار ـ احسان و ياري
در زندگي آپارتماننشيني ،ميتوان مصداقهاي فراواني از احسان و ياري يافت.
اين نوع زندگي ،محل رفع مش��کالت و ياري متقابل همس��ايگان به يکديگر است؛
کمک در س��اخت و ساز ،برگزاري مراس��م ،اسبابکشي ،دادن وسايل مورد نياز ،حل
مش��کالت خانوادگي ،رس��يدگي به همس��ايگان ناتوان و نيازمند و بسياري ديگر از
کمکهاي مادي و معنوي ،از نمونههاي احس��ان و نيکي بهش��مار ميروند .در اين
زمينه ،پيامبر اکرم(ص) فرمود« :بلندپايهترين مردم در روز رستاخيز ،کسي است که از
1
همه بيشتر براي خيرخواهي خلق خدا گام برداشته است».
امام صادق(ع) نيز ارزش برآورده س��اختن نيازهاي مس��لمانان را بس��يار باالتر و
واالتر از طواف کعبه ميداند 2.جايگاه و اهميت اين صفت را در مورد همسايه ،از اين
جملههاي نوراني ميتوان دريافت.
پنج ـ  عفو و گذشت و تحمل همسايه
گذش��ت از خطاهاي همس��ايگان در پي آزاري ك��ه آنان رس��اندهاند ،از اخالق
پس��نديدهاي اس��ت که در زندگي دس��تهجمعي ،به ويژه آپارتمانه��ا و مجتمعهاي
مس��کوني ،ضروري اس��ت .نوع زندگي در آپارتمانها شرايط بس��يار حساسي دارد و
به گونهاي اس��ت که خواه ناخواه مش��کالتي را براي همس��ايگان ايجاد ميکند؛ سر
و صداه��ا ،رفتوآمدها ،ميهمانيهاي دير وقت و رعاي��ت نکردن قوانين مکانهاي
عمومي ،از اين موارد است که همسايه خوب با اخالق و منش درست ميتواند ضمن
خويشتنداري و تحمل آنها ،آرامش را به خود و ديگران هديه کند و از پاداش معنوي
صبر و شکيبايي در اين زمينه بهرهمند شود .امام کاظم(ع) که الگوي صبر و شکيبايي
اس��ت ،در اين زمينه ميفرمايد« :حس��ن همسايگي اين نيست که آزار نرساني ،بلکه
 . 1همان ،ص .208
 . 2همان ،ص .194
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حسن همسايگي اين است که در برابر آزار همسايه ،شکيبا باشي».
در اين نگاه ،تحمل همسايه ،شخص را به اوج مکارم اخالق رهنمون ميشود و
زمينه را براي رسيدن به درجههاي بلند معنوي شخص فراهم ميکند .صبر و تحمل
ميتواند همسايه را به عنوان الگوي رفتاري و اخالقي ،حتي براي همسايهآزار و ديگر
همسايگان معرفي کند.
1

شش ـ عفت و خويشتنداري
عفت ،حيا و خويش��تنداري از نمونههاي برجس��ته ام��ور اخالقي در محيطهاي
آپارتماني و مجتمعهاي مس��کوني است .نوع سکونت در اين محيطها ،زمينه بيشتر
ارتباط و معاش��رت اف��راد را با يکديگر فراهم ميکن��د .گاه گزارشهاي ناگوار نيز از
اهميت اين مسئله خبر ميدهد .اگر اعضاي ساکن در اين مجتمعها به خويشتنداري،
عف��ت و حي��ا روي بياورند و اين ملکههاي اخالق��ي را در خود نهادينه کنند ،اعتماد،
آرامش و اطمينانخاطر را به خود و ساکنان هديه خواهند کرد.
عفت و خويشتنداري ،نه تنها در مسائل اخالقي حاکم است ،بلکه ملكهاي است
که زالل بزرگواري را در وجود انسان ميريزد و او را به کمال و سعادت دنيا و آخرت
رهنمون ميش��ود .امام علي(ع) ،عفت را س��رآمد هر خوب��ي 2و برترين جوانمردي  3
4
ميداند و ميفرمايد« :عفت ،نفس را در امان و آن را از پستيها دور نگه ميدارد».
پيامبر اکرم(ص) ،ثمره عفت را خش��نودي ،فروتني ،بهرهمندي ،آس��ايش ،تفقد،
5
فروتني ،تذکر ،تفکر ،بخشندگي و سخاوت ميداند.

 . 1تحفالعقول ،ص .409

س ُک ُّل خَ ٌير» ،غررالحکم و دررالکلم ،ح .1168
« . 2اَلْ َع َّف ُه َرأْ ُ
 « . 3اَلْ َع َّف ُه اَ ْف َض ْل ال ُف ُت ّوةِ» ،همان ،ح .529

« . 4اَلْع ُ
ْس َو ي ِّن َز ُهما َع ْن الدَّنايا» ،همان ،ح .1989
 يص ُ
ِفاف ُ
ون ال َّنف َ
« . 5اَ ّما الْ َع ُ
الس��خا ُء،»...
الر َاح ُه َوال َّت َف ٌّق ُد َوالْخُ شُ ُ
فاف فَي َتشَّ َ
��ع ُب ِم ْن ُه ِّ
الرضا َوالاْ ِْس��تِکانَ ُة َوالْ َح ُّّظ َو ّ
��وع َوال َّت َذ ُّک ُر َوال َّتف ََّک ُر َوالْ ُجود َو ِّ
تحفالعقول ،ص .394
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هفت ـ نمونههاي ديگر
از ديگر نمونههاي صفات و اخالق خوب همسايهداري در محيطهاي آپارتماني،
برخورد شايس��ته ،خوشاخالقي ،احترام دوجانبه ،خوشگماني ،خيرخواهي ،فروتني و
ديگر اخالق شايس��ته و پس��نديدهاي اس��ت که محيطهاي آپارتماني و مجتمعهاي
مسکوني ،بيشترين زمينه را براي کسب اين فضيلتها دارند.
ب) جل وههاي منفي

در برابر جلوههاي مثبت اخالق همسايهداري در محيطهاي آپارتماني ،مصداقها
و جلوههاي اخالق ناپس��ند و نکوهيده همس��ايگان قرار دارد كه از جمله آنها موارد
زير هس��تند :ستم و تجاوز در برابر انصاف؛ خودخواهي و خودمحوري در مقابل ايثار؛
اش��اعه فحشا ،تهمت و خيانت در مقابل حفظ اس��رار؛ بيتوجهي در مقابل احسان و
ياري؛ انتقام و ستيزهجويي در مقابل گذشت و تحمل همسايه و در نهايت ،بيعفتي و
بيحيايي در مقابل عفت و حيا.
در اين بخش به چند نمونه برجستهتر اشاره ميكنيم:
يک ـ تجسس و فالگوشي
س��اکنان مجتمعهاي مسکوني از پيجويي بيمورد از حال همسايه و جستوجو
کردن در کار و زندگي همس��ايگان ،در زندگيهاي آپارتماننش��يني گلهمند هستند.
فالگوش ايس��تادن ،کنترل رفتوآمدها ،پرسوجوي بيم��ورد ،عيبجويي کردن و
شايعهپراکني ،از آثار بدهمسايگي است.
در قرآن ،آش��کارا از اين امر ناپسند نهي شده است و آيه « َو ال تَ َج ّس ُسوا» به اين
مطلب اشاره ميکند .رسول خدا(ص) نيز در اين مورد فرمود:
از گمان دوري کنيد؛ زيرا گمان ،دروغترين سخن است .به سخنان مردم
1
گوش فرا نداريد و عيبشان را پيجويي نکنيد.
 . 1محمد محمدي ريشهري ،منتخب ميزان الحکمه ،ترجمه :حميدرضا شيخي ،قم ،دارالحديث ،1383 ،ص .103
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دو ـ تجملگرايي و چشم و همچشمي
از ديگر آسيبهاي اخالقي در محيطهاي آپارتماني ،چشم و همچشمي است که
مشکالتي را براي س��اکنان به وجود ميآورد .گاه رفتوآمد در محيطهاي آپارتماني
و نشست و برخاست همسايگان ،به رقابتهاي بيهوده و نادرست ميانجامد و زمينه
مصرفگراي��ي ،آفتهاي اقتصادي و تحمل هزينههاي س��نگين را براي آنها فراهم
م��يآورد .از عوامل مهم و اثرگذار در اين نوع اخالق ،فخرفروش��ي همس��ايگان به
يکديگر است که بسيار زشت و ناپسند است.
خداوند در قرآن از اين صفت زشت اخالقي هشدار ميدهد و ميفرمايد« :إِ َّن اللهَّ َ
 كان ُمخْ تا ًال َفخُ وراً 1».حضرت علي(ع) نيز در اين زمينه فرموده اس��ت:
ال ُ يحِ ُّب َم ْن َ
2
«دو چيز مردم را نابود کرده است :ترس از ناداري و فخرجويي».
سه ـ خودمحوري و خودخواهي
خودخواهيها و ترجيح دادن خواس��تههاي خود بر جمع ،از ديگر اخالق ناپس��ند
در محيطهاي آپارتماني اس��ت .از آنجا که مجتمعهاي مسکوني شامل قسمتهاي
مش��ترک و عمومي اس��ت ،زيادهطلبيها و خودخواهيهاي برخي ساکنان ،زمينهساز
مش��كالت فراواني است .گذاشتن قفس��ه پرندگان در مکانهاي عمومي ،قرار دادن
گلدانها در راهپلهها ،ايجاد سر و صداهاي ناهنجار ،آشغال ريختن در پاركينگ عمومي
و در نهايت ،زير پاگذاش��تن تعهدها و قانونهاي آپارتماننشيني ،از مصداقهاي اين
اخالق نکوهيده است که در شکايتهاي همسايگان به چشم ميخورد.
شخص خودخواه و خودپسند ،نه تنها ديگران را آزار ميدهد ،بلکه زمينهگوشهنشيني
خود را نيز فراهم ميکند .امير مؤمنان ،علي(ع) در اين باره ميفرمايد« :هيچ تنهايياي،
3
وحشت انگيزتر از خودپسندي نيست».
متکبر فخرفروشي را دوست ندارد» .نک :لقمان.18 :
« . 1همانا خدا هيچ ّ
« . 2اهلَ َ
اس إِثْ َنتان ،خَ ْو ُف ال َف ْق ِر َو َطلَ ُب الفَخْ ر» .الخصال ،ص  ،69ح .102
ک ال ّن َ
َ
ش م َِن ال ُع ْج ِب» .نهجالبالغه ،حکمت .46
« . 3ال َو ْح َد َه ا ْو َح ُ

از ديگر آثار اين صفت رذيله اخالقي ،نارضايتي ديگران 1،دش��مني و کينهتوزي  2،
حماقت 3و نابودي 4است که در روايتها به آن اشاره شده است.

 . 1غررالحکم و دررالکلم ،ح .2642
 . 2همان ،ح .4606
 . 3همان ،ح .62

 . 4اصول کافي ،ج  ،2ص  ،313ح . 2
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فصل چهارم :همراه با برنامهسازان
 .1محورهاي کليدي در سياستگذاري و برنامههاي کالن
الف) توجه دستاندرکاران رسانه به گسترش فرهنگ درست همسايهداري

امروزه آپارتماننشيني و گسترش اين نوع سکونت به ضرورتي انكارناپذير تبديل
شده است .در اين ميان ،رسانه بايد با توجه به وظيفه و رسالت حقيقياش كه اثرگذاري
و فرهنگسازي است ،به ايفاي نقش بپردازد.
وج��ود خأله��اي اخالق��ي ،فرهنگ��ي و عاطفي همس��ايگي مدرن ي��ا همان
آپارتماننشيني ،دغدغهها و مشکالتي براي ساکنان آن به وجود آورده که با مهاجرت
و انتقال از زندگي سنتي و روبهرو شدن با اين شيوه جديد ،اين مشکالت ،دو چندان
شده است.
با دقت در اين نکته که رس��انهها ،صحنهاي براي تحول فرهنگي هس��تند و اين
تح��ول را ه��م از نظر هنري ،هم از نظر صورتهاي نم��ادي و هم از نظر رفتارهاي
اجتماعي و ش��يوهها و سبک هنجارهاي زندگي ايجاد ميکنند ،رسالت بزرگ صدا و
سيما به خوبي روشن و آشکار ميشود.
با توجه به جايگاه رسانه و هويت فرهنگسازش ،که در زندگي خانوادگي جايگاه
ويژهاي دارد و بس��ياري از س��اعتهاي خانوادهها را پر ميکند ،رس��انهها ميتوانند
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فرهنگ درست همجواري را با تکيه بر معيارهاي قرآني و توصيههاي ائمه اطهار(ع)
در ميان مردم به س��رعت ترويج دهند و در س��طح کالن به فرهنگس��ازي درباره
«همسايه» همت گمارند.
الزم��ه اين امر ،نخس��ت ،ش��ناخت و بررس��ي دقي��ق اخالق همس��ايهداري و
آپارتماننش��يني و آگاهي از اهميت موضوع اس��ت که در اين زمينه ميتوان از منابع
اس�لامي ،عالمان تعليم و تربيت ،جامعهشناسان ،روانشناسان و کارشناسان فن بهره
برد و براي تحقّق اين امر بايد بررس��يها و نشس��تهاي علمي صورت پذيرد .براي
نمونه ،پيش از تهيه فيلم س��ينمايي و س��ريالها ،به ويژه سريالهاي طنز ،تهيه خبر
و گزارشه��اي مربوط ،برنامه ک��ودک و نوجوان ،ميزگرد ،گفتوگ��و و  ...بايد براي
دستاندركاران ساخت برنامه ،مشخص شود که همسايه و همسايهداري چه اهميت
و جايگاهي دارد .مرحله دوم ،پرداختن به موضوع انتخابي در برنامههاست که در اين
زمينه نقش هنر و رسانه ملي ميتواند بسيار کارگشا و سودمند باشد.
ب) افزايش سطح آگاهي عمومي درباره اخالق و حقوق همسايهداري

رسانه ملي که يکي از هدفها و رسالتهاي آن ،آموزش فرهنگ درست و رشد
دادن مادي و معنوي جامعه و هدايت جامعه به رعايت فرهنگ ديني و اسالمي است،
ميتواند با تدوين برنامههايي ،آگاهي مردم را درباره فرهنگ صحيح آپارتماننش��يني
و رعايت کردن اخالق در مجتمعهاي مس��کوني و همس��ايگان مجاور ،تا حد زيادي
افزايش دهد.
بدي��ن منظور ،حديثها و روايته��اي ائمه معصوم(ع) به ص��ورت زيرنويس يا
ميانبرنامه و به صورت هنرمندانه و جذاب ارائه ش��ود .از کارشناس��ان در اين زمينه
اس��تفاده ش��ود ،ميانبرنامههايي کوتاه مخصوص اخالق همسايه و همسايهداري به
صورت جذاب و پرمحتوا پخش شود .در اين زمينه ،حکايتهاي بزرگان و فرزانگان و
نقل سيره آنها نيز کارگشا و سازنده است.
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ج) نقد و ارزيابي سريالهايي با موضوع همسايهداري

رسانه در صورتي ميتواند جايگاه موضوع همسايه و همسايهداري را صورت عيني
ببخش��د و انگيزه دو چنداني براي سازندگان س��ريالها و ديگر برنامههاي تلويزيون
ايجاد کند که به نقد درس��ت و ارائه راهکارها و بررس��ي خألهاي اخالقي و فرهنگي
در برنامههاي خود بپردازد ،بهويژه سريالهاي پر بيننده يا سريالهايي که با موضوع
همسايه ساخته ش��دهاند .براي نمونه ،در چند برنامه با استفاده از کارشناسان ديني و
ديگر کارشناسان مرتبط با موضوع ،سريالهاي مورد نظر را نقد و بررسي کند.
مجموعههاي تلويزيوني چون «همسايهها»« ،اجارهنشينها»« ،آپارتمان شماره
« ،»13آپارتمان فرخ و فرج»« ،س��يب ترش»« ،خانه س��بز»« ،زير آسمان شهر» و
«چارخونه» از مواردي هستند که ميتوان به نقد و بررسي آنها پرداخت.
د) الگوسازي مناسب

از ن��کات مهم��ي که در برنامههاي تلويزيوني باي��د در نظر گرفت ،معرفي الگو و
ش��يوه درست الگوسازي است .در مورد اخالق و حقوق همسايگي نيز بايد با توجه به
مباني و معيارهاي اسالمي ،در الگوسازي فرهنگي و اجتماعي کوشيد؛ زيرا برنامههاي
تلويزيوني در اين زمينه نقش بسزايي دارند .اين کار مهم در قالب تصويرها ،لفظها و
جملههاي مؤثر يا حتي چهرههاي محبوب سينمايي تحقق مييابد؛ چرا که تنظيم روابط
همسايگان در جامعه ،صداقت ميان همسايگان ،يکرنگي ،صفا و صميميت و هزاران
ارزش اخالقي و فرهنگي درباره همس��ايه و همسايهداري ،ميتواند از راه تصويرهاي
ساده و آموزشهاي كاربردي به صورت الگوهاي مناسب گسترش پيدا كند.
در بحث الگوس��ازي در مورد همس��ايگي ،شناخت درس��ت و کامل مخاطبان و
نيازهاي عاطفي ،فرهنگي ،اجتماعي مطرح است .به اين معنا که الگوسازي در شهرها
و شهرس��تانهاي مختلف ،با توجه به اين نيازه��اي گوناگون ،تفاوت دارد ،همکاري
ش��بکههاي اس��تاني در اين زمينه ،مؤثر و مطلوب اس��ت .نکته ديگ��ر آنکه معرفي
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الگوهاي اخالق��ي ،فرهنگي ،اجتماعي و ايثارگر و همچنين مجتمعهاي مس��کوني
که داراي نوآوريهاي اخالقي ،فرهنگي و اجتماعي هس��تند ،نمونههاي خوبي براي
الگوسازي هستند.
هـ) پيشنهادهاي کلي

يک ـ گنجاندن موضوع اخالق همسايهداري ،در برنامههاي پربيننده ،بهويژه طنزهاي
سيما؛
دو ـ توجه به نقش همسايه ،در رشد فردي و اجتماعي و بررسي آن؛
سه ـ بسنده نکردن به توصيه و شعار و معرفي نمودهاي عملي و رفتاري؛
چهار ـ ايجاد انگيزه و تقويت زمينه ديني در مخاطبان ،بهمنظور رعايت کردن مسائل
اخالقي در مجتمعهاي مسکوني؛
پنج ـ نداش��تن تضاد در بررس��ي موضوع و تفهيم مخاطبان و ضرورت هماهنگي در
برنامههاي سيما با موضوع؛
شش ـ استفاده از کارشناسان مناسب و آگاه به موضوع؛
هفت ـ توجه به دليلها و پيآمدهاي بيتوجهي به اخالق همسايگي؛
هشت ـ مخاطبشناسي درست.
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 .2راهکارهاي پرداختن به اخالق همسايهداري در برنامههاي رسانه
الف) ساختار دراماتيک (روال داستان ،ماجراهاي فرعي)

يك ـ نگاه ويژه به شخصيتهاي داستان ،به عنوان همسايه
اول ـ بهرهگيري از ش��خصيت همس��ايه ،در فراز و فرود و گرهگش��ايي داس��تان و
ماجراهاي دراماتيک.
دوم ـ ترسيم شخصيت يک همسايه ايدهآل ،در پرورش استعدادهاي مادي و معنوي
ديگر همسايه و برعکس.
س��وم ـ بررسي شخصيت داستان ،به عنوان کسي که نگران مشکالت همسايگان و
درصدد رفع آنهاست.
چهارم ـ ترسيم موفقيت شخصي يک نفر در زندگي فردي و اجتماعي ،براي رعايت
کردن اخالق و منش همسايگي و جلوه دادن شخصيت ايدهآل و مطلوب او به عنوان
قهرمان داستان.
پنجم ـ پرداختن به شخصيت داستان ،در نقش همسايه بد و نمايش آثار آن.
شش��م ـ اس��تفاده از شخصيت اصلي داستان ،بهعنوان کس��ي که خانه خود را محل
تفريح و س��رگرمي اوباش قرار داده اس��ت و همسايگان و فرزندان ،از اين شخصيت
تأثير پذيرفته و مشکالتي را براي خانوادهها و همسايگان ايجاد کردهاند.
هفتم ـ بررس��ي زندگي يک شخصيت وارس��ته که در يک محل يا در يک آپارتمان
ساکن است و از اهل محل و ساکنان گرهگشايي ميکند( .ميتوان اين شخصيت را
در سريالها ترسيم و در هر قسمت ،مشکلي از مشکالت اجتماعي ،فردي و فرهنگي
را بررسي كرد).
هش��تم ـ آگاهي و توجه همس��ايه بد ،در پي تأثير و عبرتآموزي از رفتار همس��ايه
همجوار خود در طول داستان.
نهم ـ در روند داستان به نقش دين در نوع منش همسايگان و اخالق همسايهداري  
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توجه شود.
دو ـ اخالق همسايهداري و الگوها
اول ـ بررس��ي همس��ايهداري نزد اوليا و بزرگان دين ،شخصيتهاي مذهبي و رجال
سياسي .براي نمونه ،ميتوان سيره ائمه اطهار(ع) ،علماي بزرگ دين و شخصيتهاي
سياسي و مذهبي را ذکر كرد يا در قالبهاي تصويري گوناگون دقيق و جزئيتر شرح
داد.
دوم ـ معرفي کارهاي پسنديده همسايگان و الگوبرداري و تهيه گزارش از آنها ،مانند:
تأسيس قرضالحسنه ،برگزاري نماز جماعت و مراسم ائمه اطهار (جشنها و وفاتها)،
عيادت دستهجمعي از بيمار ،پختن آش نذري و. ...
سوم ـ تبيين جايگاه اخالق همسايهداري ،بهويژه اخالق آپارتماننشيني در خانههاي
سازماني نزد گروههاي مختلف همسايه ،مانند :رانندگان ،پزشکان ،بازاريان ،نيروهاي
نظامي و انتظامي.
چهارم ـ معرفي آپارتمانهاي نمونه ،از نظر رعايت کردن اخالق همس��ايگي و بيان
شيوه ارتباط و زندگي اخالقي ساکنان.
پنجم ـ زشت نماياندن الگوهاي منفي همسايه و اخالق فردي ،اجتماعي و فرهنگي
آنها.
ششم ـ اثرگذاري همس��ايه خوب در مسائل ديني ،مانند :اقامه نماز ،روزهداري ،اهل
مسجد شدن ،خمس دادن ،رفتن به نماز جمعه و مراسم مذهبي (عيدها و وفاتهاي
ائمه اطهار و.)...
هفتم ـ معرفي آسيبهاي الگوهاي نامناسب همسايهداري و نکوهش اخالق ناپسند
آنها.
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سهـ ارزش و اهميت اخالق همساي هداري و آپارتماننشيني
اول ـ در ساختار و ماجراها ،اذيت کردن همسايه ،زشت و نكوهيده نشان داده شود.
دوم ـ اهميت رعايت کردن حال همس��ايه و س��کوت در هنگام باال و پايين رفتن از
راهپلههاي آپارتمان ،نمايش داده شود.
س��وم ـ تأکيد و توافق همس��ايگان ،براي رعايت کردن اخالق همسايهداري در بين
ساکنان آپارتمان و همسايهها ،در طول داستان نمايش داده شود.
چه��ارم ـ در خريد يا اجاره واحد آپارتماني يا منزل مس��کوني ،به همس��ايه و اخالق
همسايه توجه و در داستانها به آن پرداخته شود( .مث ً
ال خوشاخالقي ،رفتار مناسب،
شأن اجتماعي ،تعهد ديني و.)...
پنجم ـ بررسي داليل فروش و نقل مکان همسايه ،به سبب بدرفتاري همسايه ،مانند
بداخالقي ،بدزباني ،شايعه پراکني ،دخالت و تجسس ،نداشتن مالکهاي اجتماعي و
ديني و ...در سريالها و داستانها نمايش داده شود.
ششم ـ زشت نماياندن فتنهانگيزي همسايهها در حق يکديگر.
هفتم ـ نش��ان دادن آرامش روحي و رواني همسايه ،در صورت رعايت کردن اخالق
همسايهداري از سوي همسايگان.
هشتم ـ نمايش اخالق بدهمسايگي ،مثل فالگوش ايستادن ،تجسس بيمورد ،شايعه
پراکني ،مزاحمت و. ...
نهم ـ توجه داش��تن به آثار همس��ايه همجوار بر ديگر همس��ايهها (تأثير فرزندان بر
فرزندان و  ) ...در طول داستان.
دهم ـ تأکيد بر کرامت اخالقي ،به ويژه ايثار همسايه به ديگر همسايهها و گذشت و
عفو همسايه ،در جايي که حق با اوست.
يازدهم ـ توجه به شريک بودن همسايه در غم و شادي همسايه.
دوازدهم ـ نمايش و تأکيد بر حفظ حريم خانه همسايه در حضور و غيبت او ،از تجاوز
ديگران.
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س��يزدهم ـ ترسيم روح همکاري همس��ايگان در حل مشکالت مجتمع مسکوني و
همسايهها و نشان دادن روح اتحاد و همدلي ساکنان ،به عنوان يکي از اخالق خوب
همسايگي.
چهاردهم ـ ترسيم فضاي محبت ،الفت و دوستي در مهمانيهاي همسايهها با توجه
ب��ه رعايت کردن اخالق همنش��يني و حفظ حريمه��اي خصوصي و اخالقي در بين
اعضا و ساکنان.
پانزدهم ـ تأکيد و توجه بر پرهيز از آس��يبهاي اخالقي معاش��رت همسايگان ،مثل:
نگاه حرام ،بدزباني ،دروغ ،غيبت ،تهمت ،شايعهپراکني و. ...
ش��انزدهم ـ پناهگاه بودن همس��ايه ايدهآل و خوب براي ساکنان آپارتمان و نمايش
اخالق او در رفتار با همسايهها.
هفدهم ـ نمايش مالک بودن همسايه خوب براي انتخاب دختر همسايه ،به همسري،
با توج��ه به ويژگيهاي ادب ،خوشرفتاري ،بردباري ،بزرگ��واري ،دينداري ،اصالت
خانوادگي و داشتن اخالق الهي.
هجدهم ـ نمايش تنها ش��دن همسايه ،به خاطر بدهمسايگي و توجه نکردن و رانده
شدن ديگران از او به همين دليل و پررنگ کردن تأثير بدهمسايگي در تنهايي ،دوري
و حمايت نکردن دوستان و همسايگان از او.
نوزدهم ـ نشان دادن نقش اجتماعي همسايه خوب و بررسي آثار آن.
بيس��تم ـ نمايش بازتاب آثار خوشهمسايگي و بدهمس��ايگي در افراد ،با استفاده از
نقشآفريني در داستان.
بيست و يكم ـ تأکيد بر نقش دين (قرآن و حديث) و ائمه اطهار(ع) در رعايت کردن
اخالق همسايگي و آزار نرساندن همسايه و نقل حکايت و سيره پيامبر اکرم(ص) در
طول داستان.
بيس��ت و دوم ـ در داس��تانها ،داليل اهميت اخالق همسايهداري و آپارتماننشيني
براي هدفهاي تعيين شده بيان شود.
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بيس��ت و س��وم ـ در ساختار داس��تان ،نشان داده شود كه ش��خصيت اصلي به دليل
پي بردن به اهميت اخالق همس��ايهداري ،به ويژه آپارتماننش��يني ،براي آشناسازي
همس��ايگان و اه��ل محل با اخالق نيکوي همس��ايگي ،از راهه��اي مختلف تالش
ميکند .هديه دادن کتاب در اين مورد به ساکنان مجتمع مسکوني و نصب تابلوهايي
براي انعکاس پيام و مفهوم روايتها ،حکايتها و اشعار.)...
بيس��ت و چهارم ـ توجه به اخالق همسايهداري در مسافرتها (چادرهاي همجوار يا
اتاقهاي همس��ايه در هتل) ،در محل کار (مغازههاي همجوار يا اتاقهاي همجوار در
يک اداره) يا در محل تحصيل (خوابگاههاي دبيرستانهاي شبانهروزي يا دانشگاهها)
و بهرهمندي از آن در طول داستان.
چهار ـ اخالق همسايهداري ،خانواده و فرزندان
اول ـ نشان دادن حساسيت والدين در ارتباط نداشتن فرزندان با فرزندان همسايهاي
که اخالق همس��ايهداري را رعايت نميکند ،به دليل بيمداشتن از اثرگذاري منفي بر
فرزندان خود.
دوم ـ تأثير والدين (در گفتار و رفتار) بر فرزندان ،در چگونگي ارتباط و معاش��رت آنها
با همس��ايگان (براي نمونه گفتن نيكيهاي همس��ايه نزد فرزندان ،خوشگماني به
همس��ايه ،برخورد با غيبت کردن در مورد همس��ايه ،خوش برخوردي با همسايه در
حضور فرزندان و.)...
س��وم ـ نشان دادن تشويق والدين به فرزندانشان ،به دليل داشتن برخورد درست در
معاشرت با همسايهها و فرزندان آنها.
چهارم ـ بررسي و توجه به برخورد مناسب والدين و واکنش درست ،در صورت شکايت
و گاليه فرزندان از فرزندان و اعضاي خانواده همسايه در طول داستان.
پنجم ـ شرکت دادن فرزندان در همياري با همسايگان ،براي مثال ،کمک به آنها در
برگزاري مراسم جشنها و عزاداريها و. ...
ششم ـ رفتن به عيادت همسايه به صورت خانوادگي.
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هفتم ـ بدرقه و پيش��واز از همس��ايه در مراس��م مختلف ،مثل :رفتن به زيارتگاهها،
مکانهاي مقدس و خانه کعبه ،به صورت دستهجمعي و خانوادگي.
هشتم ـ توجه دادن به رسالت والدين در تغيير نگرش فرزندان به همسايه.
نهم ـ مقايسه دو همسايه که يکي از اخالق مثبت بهرهمند است و ديگري شخصيت
و اخالق منفي دارد و بررسي اثرپذيري آن دو از همديگر.
دهم ـ معرفي يک خانواده ،بهعنوان محور اخالقي و رفتاري يک محله و زبانزد شدن
آن در داستان.
يازدهم ـ نشان دادن تأثير فرزندان از همسايه (آپارتمان يا محل) مانند :تکيه کالمهاي
ناشايست ،ناسزاگويي و. ...
دوازدهم ـ اش��اره به تأثير رعايت کردن اخالق همس��ايهداري در سامانبخشيدن به
خانواده.
سيزدهم ـ پدر و مادر ،فرزندان را به ارتباط با فرزندان همسايه ايدهآل تشويق کنند و
با دادن پاداش ،آنها را به تکرار ارتباط با همسايه مشتاق سازند.
چهاردهم ـ از فرزندان همس��ايه که در اخالق ديگر فرزندان مؤثرند ،استقبال شود و
زمينه همراهي و پذيرش بيشتر اعضاي خانواده در رفت و آمد آنها را فراهم کنند و به
اهميت آن در داستان نيز اشاره شود.
پانزده��م ـ رفتارگراي��ي والدي��ن در رعايت ک��ردن اخالق همس��ايهداري ،نه فقط
گفتاردرماني و توصيه.
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ب) ديالوگها و رفتارهاي در حال ايفاي نقش

يک ـ توجه به سلوک صحيح همسايهها
اول ـ صدا زدن همسايهها با سخن نيکو ،زبان شايسته و همراه با احترام.
دوم ـ اش��اره داش��تن به انجام دادن فعل مثبت و يا انجام ندادن فعل منفي به سبب
حرمتداش��ت همسايه .براي مثال ،کم کردن صداي تلويزيون به احترام همسايه ،يا
اينکه بگويد :فالن چيز را براي حفظ حق همس��ايه خريدم ،يا مادر بگويد :فالن غذا
را بهدليل پسند همسايه پختم يا درست نکردن کباب در حياط خانه؛ زيرا بوي آن به
همسايه فقير ميرسد و او را آزار ميدهد.
سوم ـ آهسته صحبت کردن و رعايت کردن حال همسايهها در باال و پايين رفتن از
راهپلهها ،در ديالوگها و رفتار.
چهارم ـ گفتوگو كردن از رفتار و اخالق خوب همس��ايه ،در ديالوگهاي مهمانيها
و اعضاي خانواده و ساکنان.
پنج��م ـ به تصوير كش��يدن صفت امر ب��ه معروف و نهي از منکر و بيان س��فارش
قهرمانان اخالقي داس��تانها به ديگران ،درباره رعايت کردن اخالق همسايهداري و
نقل توصيههاي قرآن ،روايتها و سيره معصومان(ع).
ششم ـ برافروخته شدن شخصيت داستان يا اشخاص ،به دليل غيبت کردن يا تهمت
زدن به همسايه و بازداشتن از اين نوع اخالق و منش.
هفتم ـ غذا بردن براي همس��ايه براي اينکه بوي غذا را ش��نيده اس��ت ،به ويژه اگر
همسايه فقير باشد.
هش��تم ـ تحمل آزارهاي همسايه به منظور عمل به سفا رشهاي ائمه معصوم(ع) و
خوبي کردن به همس��ايه ،در برابر رفتار نامناس��ب (امر به معروف با استفاده از رفتار
مناسب).
نهم ـ رعايت کردن اخالق همسايگي ،هنگام باال رفتن بر بام منزل ،مثل :گفتن يااهلل
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يا اجازه گرفتن حضوري از همسايه ،همراه با مراقبتهاي چشم و زبان و. ...
دهم ـ نش��ان دادن دعاي همسايه در حق همسايه (مث ً
ال باال بردن دستها به سوي
آسمان).
يازدهم ـ در ديالوگها ،علت انتخاب همسايه براي امري ،بيان شود .در جواب اينکه
چرا به فالن ش��خص در مورد خواستگاري دخترشان جواب مثبت داديد ،جواب داده
شود که چند سال است ما در همسايگي اين خانواده هستيم و جز ادب و احترام ،چيزي
نديديم و همچنين علت رد خواستگار ،بدهمسايگي و بداخالقي بيان شود.
دوازدهم ـ باال بردن دس��تها و به جاي آوردن ش��کر زباني ،به خاطر اينکه همسايه
خوبي نصيب آنها ش��ده يا ش��خص جديدي که به تازگي مستأجر همسايه آنها شده،
همسايه خوبي است.
سيزدهم ـ به تصوير کشيدن غم و اندوه و حتي گريه همسايگان ،بر اثر مهاجرت ،نقل
مکان و يا فوت همسايه خوب.
چهاردهم ـ آب ريختن پش��ت سر همس��ايه و آرزو کردن براي سالمت آنها ،هنگام
رفتن به سفر.
پانزده��م ـ ب��راي تعمير منزل يا کارهايي که با همس��ايگان ارتب��اط دارد ،حق همه
همس��ايگان را در نظر و از اهل محل يا س��اکنان آپارتمان اجازه گرفته ش��ود و نيز با
آنان مشورت شود.
ش��انزدهم ـ کمک کردن به همسايه ،در باال بردن اش��ياي سنگين و جابهجا کردن
وسايل منزل.
هفدهم ـ در طول داستان ،به روايتها و اشعار در مورد همسايه اشاره شود.
هجدهم ـ در هنگام غيبت کردن يا تهمت زدن به همس��ايه ،به ياد سفارش بزرگان
دين يا شخصيتهاي داستان بيفتد و پشيمان شود.
نوزده��م ـ در ديالوگها ،برخوردهاي همس��ايگان و گفتوگوه��اي عرفي ،به حق
1
همسايه و ارزش آن اشاره شود.
 . 1براي استفاده رجوع کنيد به بخش اول و نيز همين فصل ،قسمت زيرنويس و پيام مجري ،در بخشهاي ششگانه.
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بيس��تم ـ در ديالوگها و صحنههاي مختلف داستان ،براي رفع اختالف همسايگان
تالش و براي اين مهم از بزرگان و ريشسفيدان و روحاني محل کمک گرفته شود.
دو ـ  ترسيم مصداقهاي عيني
اول ـ تشکيل قرضالحسنه و گرهگشايي مالي از همسايگان ضعيف.
دوم ـ هماهنگي و تصميم مشترک همسايگان آپارتماننشين ،براي در اختيار گذاشتن
انباري به يکي از همس��ايگان ،به عنوان د ّكه فروش با هدف برطرف کردن مش��کل
مادي وي.
سوم ـ نمايش دادن برگزاري نمازجماعت در قسمتي از آپارتمان و همنشيني معنوي
همسايگان.
چهارم ـ تدبير همسايگان در ايجاد قسمتي از مجتمع مسکوني ،بهعنوان حسينيه در
ايام محرم و صفر و برگزاري مراسم عزاداري اباعبداهلل الحسين(ع).
پنجم ـ پختن آش نذري در کنار يکديگر و پخش آن در مجتمع مسکوني.
ششم ـ عيادت همسايگان از بيمار به صورت مشترک و جمعي.
هفتم ـ ايثار و گذشت همسايه در پرداخت قبوض برق ،تلفن ،گاز و  ...و نيز قسطهاي
وام ديگر همسايگان.
هشتم ـ پذيرايي از مهمانهاي همسايهاي که در خانه حضور ندارد و ميزباني از آنها
تا رسيدن همسايه.
نهم ـ گرفتن نان ،ش��ير و چيزهاي مورد نياز براي همس��ايگان بيمار و کهنسال در
مجتمع مسکوني.
دهم ـ پرس��تاري و نگهداري همس��ايگان از فرزند عقبافتاده يا بيمار يا اس��تثنايي
همسايه مجاور و بازي کردن با او.
يازده��م ـ برگزاري جش��ن تولد ب��راي افراد س��الخورده مجتمع که فرزندانش��ان
فراموششان کردهاند.
دوازدهم ـ در اختيار قرار دادن ماش��ين به همس��ايهاي که دچار مش��کلي شده ،مثل
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بيماري اعضاي خانواده يا وضع حمل همسر يا مسافرت.
س��يزدهم ـ در اختيار قرار دادن اشياي منزل به همسايگان ،مثل :نردبان ،چارپايه ،فر
گاز ،ديگ بزرگ ،ظروف منزل و. ...
چهاردهم ـ کمک کردن همس��ايه به فرزندان همس��ايگان ،با توجه به مهارتهاي
شخصي ،مثل کمک کردن در درسهاي تحصيلي چون رياضي ،زبان و. ...
پانزدهم ـ کمک همس��ايه در تعمير و ساخت وس��از خانه و برگزاري مراسم جشن و
عروسي و عزاداري.
شانزدهم ـ در اختيار قرار دادن منزل يک همسايه به همسايه ديگر ،به منظور برگزاري
مراسم در آپارتمان.
ج) طراحي صحنه و لوکيشن

يك ـ طراحي صحنه (محيطهاي بسته و باز)
اول ـ در محيطهاي آپارتماني و مجتمعهاي مسکوني ،بعضي از اشعار ،ضربالمثلها
و احاديث در مورد همسايه و همسايهداري ،در نماي خوب ،به صورت تابلو يا در پانل
مجتمع نصب شود و در صحنه قرار گيرد.
دوم ـ اتحاد و همدلي همسايهها در نماهاي جذاب به تصوير کشيده شود ،مثل سفره
دستهجمعي و . ...
س��وم ـ همراهي صحنههاي درگيري و بداخالقي همس��ايگان ،با بعضي از احاديث
بزرگان در اينباره.
چهارم ـ در طراحي محيط همس��ايگي ،ميتوان از چند همس��ايه همدم و همدل در
جوار يکديگر استفاده كرد؛ مثل همسايههاي سنتي که در کنار يکديگر بودند؛ چيزي
ش��بيه به سريال «پدرساالر» يا سريال طنز «خانه به دوش» که همدلي ،همکاري و
همدردي همسايگان به تصوير کشيده شده است.
پنجم ـ در هنگام بروز احساس و عاطفه همسايگان نسبت به يکديگر ،از فضا و آهنگ
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مناسب استفاده شود.
ششم ـ هنگام آموزش اخالق همسايگي ،از صحنههاي شاد ،جذاب و ديدني استفاده
شود.
هفتم ـ فضاسازي و انتخاب آهنگ مناسب ،براي شاديها و غمهاي همسايگان.
هشتم ـ استفاده از رنگهاي شاد و صحنههاي جذاب ،در نمايش همسايههاي خوب
و اخالقمدار.
نهم ـ تصويرسازي مناسب از ديدار همسايگان با يکديگر.
ده��م ـ پررنگ کردن همس��ايگي س��نتي در مجتمعهاي مس��کوني و پيوند دادن
آپارتماننشيني با نمادهاي بومي.
يازدهم ـ طراحي صحنه بهگونهاي که نمادهاي غربي س��کونت جديد کمتر به چشم
آيد ،مثل نصب پرده براي اُپن آشپزخانه و تفکيک حريم خصوصي و عمومي.
دو ـ آفتها و آسيبهاي صحنه
اول ـ ابهام بيش از حد در نمادها .از آن جهت که به شکلي ارائه شوند که حد و مرز
همس��ايگي و اخالق در آن رعايت نشود .به عبارت ديگر ،نمادها به صورتي نمايش
داده ش��وند که با ديگر نمادهاي مربوط به مسائل کلي اخالقي و حوزههاي مرتبط با
آن بسيار کمرنگ يا بسيار پر جلوه باشند و با اين كار ،تناسب و توازن را در نماد کلي
و صحنه از بين ببرد.
دوم ـ کمکاري و زيادهروي کردن در استفاده از نمادها.
سوم ـ تناسب نداشتن طراحي صحنه با آموزشهاي مذهبي و اخالق همسايهداري.
چهارم ـ به تصوير کشيدن و ارزشگذاري به نمادهاي غربي در آپارتمانها ،مثل اُپن
و رعايت نکردن حريم خصوصي و عمومي.
پنجم ـ جذاب نبودن طراحي صحنه ،به خاطر سادهانگاري موضوع همسايه و اخالق
همسايهداري.
شش��م ـ مخلوط ش��دن حريم مردان و زنان ،استفاده نکردن از پرده و برخي ديگر از
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نمادهاي همسايگي مدرن.
هفتم ـ اس��تفاده از طرحه��اي روز جهان درباره موضوع ،بدون تطبيق و مقايس��ه با
فرهنگ خودي.
هشتم ـ مشخص نشدن محدوده همسايگي ،در طراحي صحنه و نمادها.
نهمـ رعايت نکردن مسائل اخالقي در نوع صحنهها ،مثل باز شدن در خانه همسايهاي
که روبهروي خانه همس��ايه ديگر است .يا تسلط خانه همسايهاي به همسايه ديگر و
در ديد بودن اعضاي خانواده.
د) ساخت نماآهنگ با موضوع اخالق همسايهداري

اول ـ به تصوير کشيدن ايثار همسايه ،نسبت به ديگر همسايگان در قالب نماآهنگ.
دوم ـ آموزش اخالق همسايهداري در قالب نماآهنگ.
س��وم ـ استفاده از کليپهاي مناسب براي شروع س��ريالهايي که در آن ،از زندگي
همس��ايگان پردهبرداري شده است .آموزشي بودن و جذاب بودن در نظر گرفته شود
(البته با آسيبشناسي درست).
چهارم ـ به تصوير کش��يدن راهنمايي و آموزش والدين به فرزندانش��ان ،براي کمک
کردن به همسايهها ،در ايام ويژه و عيدها .براي مثال ،استفاده از نماد ماهي و تنگ و
تقديم آن به همسايه از سوي فرزند و دست کشيدن همسايه بر سر کودک و لبخند
زدن هر دو و تصوير آن به عنوان نماد همدلي دو همسايه.
پنجم ـ اس��تفاده از اشعار مناسب و قابل فهم در نماآهنگها و توصيف همسايههاي
ايدهآل در قالب اشعار.
ششم ـ به تصوير کشيدن درگيري فكري يکي از همسايگان با خود ،در کمک کردن
به همسايهاي فقير و تمام شدن ترديد و تصميم او با کمک کردن به همسايه ،همراه
با لبخند و آرامش وجدان.
هفتم ـ خشن و بيرحم جلوهدادن مصداقهاي همسايهآزاري با اشعار متناسب.
هشتم ـ کمک کردن همسايهاي به همسايه ديگر براي ارتقاي تحصيلي همسايه.
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نهم ـ صحنه عيادت همسايگان از همسايه بيمار ،با اشعار و آهنگ مناسب.
دهم ـ تنها و رانده شدن همسايه بداخالق از ديگر همسايگان ،با تصويرسازي مناسب.
يازدهم ـ نمايش گروه همسايگان ،مثل پزشکان ،استادان ،معلمان ،نيروهاي نظامي
و انتظامي و. ...
دوازدهم ـ پررنگ کردن اثرپذيري همسايه بد از همسايه خوب و تصميم او بر ترک
عيبها و اصالح خويش.
س��يزدهم ـ به تصوير کشيدن فوت يکي از همسايگان خوب و نمايش نگراني و غم
همسايگان.
چهاردهم ـ نش��ان دادن اتحاد و همبس��تگي همس��ايگان ،در برخورد با مش��کالت
آپارتمان يا محله.
پانزدهم ـ توجه به نقش دوستان همسايه ،به ويژه فرزندان همسايه ،در رشد يا رکود
اخالقي فرزندان.
شانزدهم ـ نشان دادن وجود رابطه عاطفي و درست ميان گروه همسايگان و ساکنان
آپارتمان.
درباره آسيبشناسي نماآهنگها بايد به اين موارد توجه کرد:
 .1ضع��ف تصويرگري ،صداگ��ذاري و نورپردازي ،بهگونهاي ک��ه بر پيام اصلي تأثير
بگذارد و در داستان کمرنگ شود.
 .2کنايه آميز بودن بيش از حد که مخاطب آن را درک نکند ،به شكلي كه مخاطب
موضوع همسايگي را با ديگر موضوعها اشتباه بگيرد.
 .3اس��تفاده از ش��خصيتهايي که در زندگيشان هيچ تعهدي به موضوع همسايگي
خوب ندارند و حتي گاه برخالف آن عمل ميکنند.
 .4به پايان نرسيدن نماآهنگ و بينتيجه ماندن ،براي مثال طرح مشکالت همسايگان
در نماآهنگ و ارائه نشدن راهکار در حل آن.
 .5ب��ه کارگي��ري زياد نماآهنگ بهگونهاي که ماللآور باش��د .ب��راي مثال ،موضوع
نماآهنگ در موضوع همسايهداري کليشه شود.
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 .6اس��تفاده از سرودهاي بيمفهوم يا س��رودهاي فلسفي و پيچيده که نتواند مسائل
مربوط به همسايهداري را روشن کند.
 .7رعايت نکردن ادب و کالم زيبا در سرودها و صحنههاي نماآهنگ .بهگونهاي که
از هدفهاي اخالق همسايهداري به دور باشد.
 .8رعايت نكردن حريم خصوصي همسايگان در نماآهنگها.
معين نكردن و جدا نبودن اخالق همسايگي با
 .9مبهم شدن نماآهنگ (براي مثالّ ،
اخالق همنشيني ،خويشاوندي ،دوستي و.)...
 .10نگاه نماآهنگ به همس��ايهها ،به عنوان ش��وخي ،س��رگرمي و تفريح و نه جنبه
آموزشي و اخالقي آن ،مانند آنچه در کليپهاي طنز «چارخونه» استفاده شد( .براي
مثال ،تصوير گربه در تيتراژ آغازين ،بيمحتوا و نامفهوم است).
 .11نشان دادن همسايههاي مجرد در نماآهنگ و آسيبشناسي نكردن اين موضوع
و تأثير بد آن بر مخاطب.
 .12اختالط بيدليل همس��ايگان و رفتارهاي نامناس��ب ،مثل ش��وخيهاي زننده و
لبخندهاي بيجا و ...در نماآهنگها.
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هـ) طرحهاي کوتاه

يک ـ مادر در فکر تهيه افطار اس��ت ،در حالي که فرزندش به او کمک ميکند.
اذان مغرب نزديک است .مر ِد خانه وارد ميشود و درحاليکه نان تازه در دست دارد،
رو به همسرش ميگويد :خانم! عجب آشي پختي ،بوي آن تا دو تا کوچه آن طرفتر
ميآيد .ميگم خانم! خوبه براي همس��ايهها هم كمي بفرس��تي .مادر درحاليکه به
قابلم��ه کوچک چند نفره نگاه ميکند ،ميخواهد چي��زي بگويد که مرد خانه لب به
س��خن ميگش��ايد و ميگويد :خانم جان عيبي ندارد ،ما کمتر ميخوريم .مادر کمي
فکر ميکند ،درحاليکه فرزندشان خيرهخيره نگاه ميکند؛ مادر با لبخندي ،آش را در
چند بشقاب ميريزد و با کمک دختر کوچکش آن را بين واحدهاي روبهرويي تقسيم
ميکند و در نهايت ،يک بش��قاب براي هر كدامشان باقي ميماند .آنها درحاليکه از
اين کارش��ان احس��اس رضايت کامل دارند ،با لذت تمام بر سر سفره افطار شروع به
خوردن افطاري ميکنند.
دو ـ درحاليکه اعضاي خانواده گرد هم در خانه نشستهاند ،سفره غيبت همسايه
را باز کردهاند و به او افترا و تهمت ميزنند؛ اينکه همس��ايه ا ِل اس��ت و بِل و فالن و
فالن  ...گاهي تمسخر و گاهي غيبت ،در اين هنگام زنگ به صدا در ميآيد.
دخترکوچولوي خانواده در را باز ميکند و صدا ميزند« :مادر! عفت خانم است».
مادر به س��مت در حرکت ميكند .ناگهان ميبيند روي دست عفت خانم دو عدد نان
سنگک است .عفت خانم درحاليکه نانها را به خانم خانه ميدهد ،ميگويد« :عباس
آقا امروز سنگک گرفته است ،گفت دو تا هم براي همسايه گرفتم ،آوردم براي شما».
مادر نانها را ميگيرد و تشکر ميکند و به سرعت به خانه برميگردد ،درحاليکه شرم
س��رتا پايش را گرفته و ديگر حرفي براي گفتن ندارد .فقط خيره خيره به نانها و به
جمع خانواده نگاه ميکند.
س�ه ـ همس��ايهاي از خانه خود خارج شده اس��ت و درحاليکه ميخواهد کيسه
زباله خود را از خانه بيرون ببرد ،هنگام پايين آمدن از پلهها متوجه زبالههاي همسايه

 76اخالق همسایهداری و آپارتماننشینی

ميشود که جلوي در خانه گذاشته است .نگاهي ميکند و از پلهها پايين ميآيد .هنوز
چند پله پايين نرفته كه ميايستد و به فکر فرو ميرود .پس از شکستن ترديد و دودلي
برميگردد و کيسه زباله همسايه را نيز برميدارد و با لبخندي به سمت پلهها حرکت
ميکند .در راه برگشت ،نشانههاي رضايت در چهره او موج ميزند.
چهار ـ براي يکي از همسايگان مشکل مالي ايجاد شده است و آنان با همکاري
يکديگر مشکل او را حل ميکنند.
پنج ـ صداي فرزند يکي از همسايگان به گوش ميرسد که پدرش در حال بگو
مگو با اوس��ت؛ اينکه« :پدر جان ،چرا تو در درس رياضي اينقدر ضعيف هس��تي» و
فرزن��د ميگويد« :خب پدر ،همه بچهه��ا ،هم معلم خصوصي دارند ،هم از خدمات و
کتابهاي کمکآموزشي استفاده ميکنند ».پدر سخن او را قطع ميكند و ميگويد:
«پدر جان ،ميداني که اوضاع و احوالمان چگونه اس��ت ،به نان ش��ب هم محتاجيم،
اج��اره منزل عقب افتاده و ». ...همس��ايهاي که در حال عبور اس��ت ،اين مکالمه را
ميش��نود .فرداي آن روز وقتي فرزند همسايه را ميبيند ،ميگويد« :من خودم معلم
هستم .يكي از دوستانم براي بچهها کالس برگزار ميکند ،فردا بيا با هم برويم زود
تو را معرفي کنم .پول هم الزم نيست بدهي ».فرزند همسايه هم درحاليكه از شدت 
1
شادي در پوست خود نميگنجد ،خوشحال ميشود و به خانه ميرود.
و) زيرنويسها ،پالتو و پيام مجري

يک ـ زيرنويسها و پيام مجري بايد خالصه و پرمحتوا باشند.
دو ـ در هنگام پخش فيلمها و س��ريالها ،به ويژه مرتبط با موضوع ،زيرنويسهاي
کوتاه و مهم درج شوند .براي نمونه ،اين موارد مهم است:
ـ همسايگان باايمان در جوار يکديگر زندگي آرامتري را تجربه ميکنند.
ـ همسايه خوب ،الگوي مناسبي براي فرزندان شماست.
 . 1در طرحهاي کوتاه ميتوان از حکايتها و داس��تانهاي بزرگان و عالمان در اين موضوع بهره گرفت( .نک :قس��مت
زيرنويسها و پيام مجري ،قسمت آخر).
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ـ براي همسايه آنگونه باش که دوست داري همسايه براي تو باشد.
ـ همسايه بودن ،يعني سايه يکديگر بودن.
ـ رعايت احترام متقابل همس��ايگان ،زمينهساز باال بردن رشد ،آگاهي و همدلي
محله ،شهر و اجتماع است.
سه ـ پيام مجري پس از مقدمه بيان شود.
چه��ار ـ در زيرنويسها و پيام مجري ،ميت��وان از آيهها ،روايتها ،حکايتها و
اشعار بهره گرفت.
اول ـ آيههاي قرآن

در زمينه نيکي به همسايه ،خداوند در قرآن ميفرمايد:
َو ا ْع ُب ُدوا اللَهّ  َو ال تُشْ ِ��ر ُكوا ب ِ ِه شَ ْ��يئًا َو بِالْوال ِ َد ْي ِن إِ ْحس��انًا َو بِذِي الْق ُْربى 
ِب
َو الْ َيتام��ى  َو الْ َم
الصاح ِ
ِ
س��اكين َو الْجا ِر ذِي الْق ُْربى  َو الْج��ا ِر الْ ُج ُن ِب َو ّ
بِالْ َج ْن ِب( .نساء)36 :
خداوند را بپرستيد و هيچ چيز را شريک او قرار ندهيد و به پدر و مادر و
به بستگان و يتيمان و همسايه نزديک و دور نيکي کنيد.
ون» 1ميفرمايد:
ون الْما ُع َ
پيامبر اکرم(ص) در تفسير آيه « َو َ ي ْم َن ُع َ
کسي که همس��ايهاش را از ماعون (يعني وسايل ضروري زندگي) منع
کند ،خداوند او را در قيامت از خير خود منع ميکند و او را به خودش وا
ميگذارد و کسي که خدا او را به حال خود واگذارد ،در بدترين حالتها
2
خواهد بود.

 . 1نک :ماعون.4 :

 . 2شيخ حويزي ،تفسير نورالثقلين ،قم ،العلميه ،ج  ،5ص .679
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دوم ـ روايتها

1

پيامبر اکرم (ص):
از پيامبر اکرم (ص) س��ؤال ش��د :در اموال انسان مسلمان غير از امر واجب چون
زکات و  ...حق ديگري وجود دارد؟ فرمود« :آري ،نيکي به بستگاني که قهر کردهاند
2
و پيوند با همسايه مسلمان».
«آنقدر جبرئيل به من در مورد همسايه سفارش ميکرد که گمان کردم ،همسايه
3
را وارث قرار خواهد داد».
4
«هرکس به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشد ،همسايگان را نميآزارد».
«چون دو نفر تو را دعوت كردند ،دعوت كسي را كه خانهاش به تو نزديكتر است
5
بپذير؛ زيرا در همسايگي تقدم دارد».
6
«خوشهمسايگي ،خانهها را آباد و عمرها را طوالني ميكند».
«به من ايمان نياورده است کسي که شب با شکم سير بخوابد ،ولي همسايهاش
7
گرسنه باشد».
«يکي از اموري که کمر انس��ان را ميشکند ،همس��ايهاي است که اگر نيکي و
8
خوبي ببيند ،مخفي ميکند و چون خطا و لغزشي مشاهده کرد ،آشکار ميسازد».
روزي اصحاب به پيامبر اکرم(ص) عرض کردند :فالن زن روزها روزهدار اس��ت و
ش��بها را به عبادت و ش��بزندهداري ميگذراند و در ضمن صدقه هم ميدهد ،ولي
به زبان همس��ايگان را ميآزارد .رس��ول خدا(ص) فرمود« :خيري در آن زن نيست ،او
 . 1در اين بخش ،ميتوان از روايتهاي فصل اول (اخالق همسايهداري در اسالم) بهره گرفت.
 . 2شيخ عباس قمي ،سفينه البحار ،بيروت ،مؤسسه الوفا ،ج  ،1ص .413
 . 3همان؛ نهج الفصاحه ،ص .546
 . 4اصول كافي ،ج  ،2ص .667
 . 5نهج الفصاحه ،ص .25

 . 6اصول کافي ،ج  ،2ص .667

 . 7امالي شيخ طوسي ،ص  ،520ح .1145
 . 8اصول كافي ،ج  ،2ص .665
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اهل جهنم اس��ت ».آنان افزودند :بانوي ديگري تنها ب��ه اداي نمازهاي واجب و روزه
ماه رمضان اکتفا ميکند ،ولي همس��ايهاش را نميآزارد .فرمود« :اين زن اهل بهشت
1
است».
2
«اول همسايه سپس خانه ،اول همراه سپس مسافرت».
امام علي(ع):

«حرمتي باالتر از حرمت همنشيني و همسايگي نيست».
4
«شايسته است همسايگان به ديدار هم روند ،يا همسايگي را ترك گويند».
«ش��يعيان ما کساني هس��تند که به دليل واليت ما به يکديگر فضل و بخشش
ميکنند . ...مايه برکت همس��ايگان هستند و با معاشران خود ،در صلح و صفا به سر
5
ميبرند».
3

امام سجاد(ع):

به هنگام فرا رسيدن ماه رمضان اينگونه دعا ميکرد« :خدايا به من توفيق بده با
همسايه به فضل و بخشش رفتار و در رفع نيازها و کمک به فقيرانشان اقدام کنم و
6
در مقابل آزارشان ،از د ِر نيکي و خوشي درآيم».
7
«ترك كمك به همسايه از جمله گناهاني است كه مانع نزول باران ميشود».

 . 1مستدرك الوسائل ،ج  ،2ص .97
 . 2همان ،ج  ،8ص .429

 . 3غررالحكم و دررالکلم ،ح 7967؛ ميزان الحكمه ،ج  ،2ص .916

 . 4ابوحامد ،ابن ابي الحديد ،شرح نهج البالغه ،بيروت ،داراحياء التراث ،1385 ،چ  ،2ج  ،20ص .322
 . 5اصول كافي ،ج  ،3ص .333
 . 6دعاي  44صحيفه سجاديه.

 . 7تفسير نورالثقلين ،ج  ،5ص .597
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امام صادق(ع):

«بر شما باد به نماز در مساجد و نيکرفتاري با همسايه».
«آيا ش��رم نکند فردي از شما که همسايهاش حق همجواري او را رعايت کند و
2
او اين حق را نشناسد».
1

سوم ـ سيره معصومان و پيامبران

3

* از امام صادق(ع) نقل شده است که حضرت فاطمه زهرا(س) از برخي مسائل
نزد پدر خويش شکوه کرد .پس از آن ،حضرت محمد(ص) نوشتهاي به دخترش داد
و اضافه کرد :دس��تورهاي آن را فراگير .در آن نوشته شده بود« :هرکس به خداوند و
روز قيامت ايمان داشته باشد ،همسايگان را آزار نميدهد و ميهمان خويش را گرامي
4
ميدارد ،سخن نيکو ميگويد يا سکوت اختيار ميکند».
* رس��ول اكرم(ص) شخصي را دنبال كاري فرس��تاد كه وي در انجام دادن آن
تأخي��ر کرد .چون آمد ،حضرت س��بب دير کردن را جويا ش��د .او عرض كرد :لباس
نداش��تم .پيامبر فرمود« :مگر همسايهاي نداش��تي كه به رسم عاريه ،تنپوشي به تو
ده��د ».گفت :همس��ايه دارم ،ولي با من الفت ندارد ك��ه اينگونه به من لطف كند.
حضرت با ناراحتي و تأس��ف فرمود« :او با تو اخ ّوت ديني ندارد و در اندوه و شاديات
5
شريك نيست».
* از ابن مسعود روايت شده است که مردي به خدمت حضرت فاطمه زهرا(س)
ش��رفياب شد و عرض کرد :اي دختر رس��ولخدا(ص) ،آيا از پدرتان نزد شما چيزي
باقي است؟ آن بانوي بزرگوار فرمود« :اي کنيزک ،آن چوب تَر را برايم بياور ».او هم
 . 1امالي شيخ مفيد ،ص .205

 . 2اصول كافي ،ج  ،2ص .667

 . 3پس از نقل هر يك از حكايتهاي گفته شده ،ميتوان نتيجه اخالقي و فرهنگي آن را با بيان شيوا به مخاطب القا کرد.
 . 4اصول كافي ،ج  ،2ص .677

 . 5عبدالکريم اقدمي ،درسهايي از تاريخ ،صص  222و .223
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پس از جستوجوي بسيار آن را يافت و به حضرت زهرا(س) داد که در آن نوشته شده
بود :رسول خدا(ص) فرمود« :کسي که همسايه از دست او در امان نباشد ،ايمان ندارد
1
و کسي که به خدا و روز قيامت يقين دارد ،به همسايه آزار نميرساند».
* در س��ال نُهم هجرت ،دودمان حاتم طائي که تس��ليم اس�لام نشده بودند ،با
مجاهدت رزمندگان اسالم و به رهبري حضرت علي(ع) شکست خوردند ،ولي دختر
حاتم طائي ،سفانه که زني سخنور و اديب بود ،همراه با گروهي از زنان قبيله طي اسير
شد .چون اسيران و غنايم را به مدينه آوردند ،دختر حاتم از رسول اکرم(ص) خواست تا
او را به دليل اخالق خوب پدر و سخاوت او و امدادرساني به همسايگان و خويشاوندان
آزاد کند .پيامبر اکرم(ص) براي ارج نهادن به چنين ارزشهايي ،دستور فرمود او را آزاد
کنند و با کارواني از خويشاوندانش روانه شام سازند و به برادرش ،عدي تحويل دهند،
که از نزد سپاهيان اسالم به شام گريخته بود.
چون سفانه از برخورد شايسته خاتم رسوالن سخن آورد ،عدي به مدينه آمد و اسالم
2
آورد و در رکاب حضرت علي(ع) در جنگهاي فراواني از خود رشادتها نشان داد.
* امام حسن مجتبي(ع) ميگويد:
در دوران کودکي ،شبي بيدار ماندم و به نظاره مادرم زهرا(س) پرداختم
درحاليکه مش��غول نماز ش��ب بود .پس از آنکه نمازش به پايان رسيد،
متوجه شدم در دعاهايش يک يک مسلمانان را نام ميبرد و آنها را دعا
ميکند؛ خواستم بدانم که درباره خودش چگونه دعا ميکند ،اما با کمال
تعجب ديدم که براي خود دعا نکرد .فردا از او پرسيدم« :چرا براي همه
دعا کردي ،اما براي خودت دعا نکردي؟» فرمود« :يا بُ َني اَلجار ث َُّم ال ّدار؛
3
پسرم ،اول همسايه بعد خودت!»
* م��ردي ب��ه محضر امام صادق(ع) آمد و از همس��ايه خود ش��کايت کرد .امام
 . 1سفينه البحار ،ج  ،1حديث فاطمه زهرا.
 . 2نعمتاهلل جزايري ،زهر الربيع ،ص .89

 . 3مرتضي مطهري ،پيرامون انقالب اسالمي ،قم ،صدرا ،1382 ،ص .62
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صادق(ع) در ضمن راهنمايي او ،درباره اهميت مقام همسايه و زشتي رعايت نکردن
حق همسايه ،اين داستان را نقل کرد و فرمود:
ب��دان که مردي از انصار به حضور رس��ول خدا(ص) آمد و عرض کرد:
«من خان��هاي در محل فالن قبيله خريدهام ،نزديکترين همس��ايهام
کس��ي است که خيري از او به من نميرسد و از آزار او آسوده نيستم».
رس��ول خدا(ص) به علي(ع) ،ابوذر ،س��لمان و يک نفر ديگر که راوي
ميگويد به نظرم مقداد بود ،دستور داد به مسجد بروند و با صداي بلند
فرياد بزنند که« :هرکه همسايهاش از آزار او آسوده نباشد ،ايمان ندارد».
آنها به مسجد رفتند ،سه بار با صداي بلند ،اين سخن را به گوش مردم
رس��اندند .سپس با دس��ت اش��اره کرد که تا چهل خانه در چهار طرف
1
همسايه هستند.
* در زم��ان ه��ادي ،چهارمين خليفه عباس��ي ،مردي به همس��ايهاش كه آدمي
باش��خصيت بود ،حس��د ميورزيد؛ هرچه كوشيد ،نتوانست نعمتهاي او را از دستش
بيرون بياورد .تا اينکه روزي براي رس��يدن به هدفش نقش��هاي کشيد .غالمي خريد
و به او گفت :پس از مرگ من آزاد هس��تي و آنگاه به او س��ه هزار درهم داد و از او
خواست كه نقشه احمقانهاش را اجرا كند .نيمه شبي غالمش را از خواب بيدار كرد و
او را به باالي بام همسايهاش برد و كارد تيزي به غالم داد و از او خواست كه سرش
را ببرد .هر چه غالم خودداري كرد ،سودي نبخشيد و بر اثر اصرار زياد ،سرانجام غالم
تسليم شد .حسود رو به قبله خوابيد و غالم چند رگ اصلي گردنش را بريد سپس او
را به خودش واگذاشت و برفت.
حسود نادان تا صبح در خون خود ميغلتيد و از درد و رنج بر خود ميپيچيد تا جان
داد .همسايه بيگناه ،دستگير و به زندان افكنده شد ،ولي از آنجا كه خدا يار مظلومان
و بيگناهان است ،سرانجام نقشه احمقانه مقتول نادان ،فاش و مرد همسايه آزاد شد
 . 1اصول کافي ،ج ،2ص .666
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و خون آن سياهبخت بهدست خودش به هدر رفت.
* شخصي از انصار ،همسايهاي در مدينه داشت كه درختي نخل در خانهاش بود
و ش��اخهاش وارد خانه همسايه فقيرش ش��ده بود .وقتي درخت خرما ميداد ،تعدادي
در خانه همسايه فقير ميريخت و بچههايش برميداشتند .صاحب درخت هم ميآمد
بچهه��ا را م��يزد و اگر خرمايي باقي مانده بود ،پس ميگرفت .همس��ايه فقير غصه
ميخورد .روزي پيش رس��ول خدا(ص) آمد و عرض كرد همس��ايه من شاخه درخت
نخلش در خانه من است و از خرماهايي كه ميريزد ،بچههايم برميدارند و او ميآيد
بچههايم را ميزند.
پيامبر به دنبال صاحب درخت فرستاد و فرمود :اين درخت نخل را به من بفروش،
در براب ِر يك درخت نخل در بهش��ت .پش��ت گوشش را خاراند و گفت :اين درخت از
همه درختهايم بهتر است .خبر به ابودحداح رسيد ،نزد صاحب درخت رفت و گفت:
آيا حاضر هستي اين درخت را بفروشي؟ گفت :نه .ابودحداح گفت :چهل درخت به تو
ميدهم كه اين درخت را به رسول خدا(ص) بدهي .گفت :اگر بهترين نخلستان مدينه
را به من بدهند ،حاضرم اين درخت را بدهم .ابودحداح گفت :من چنين نخلستاني دارم،
آن را به تو دادم در برابر اين نخل ،گفت :قبول كردم .ابودحداح خدمت رسولخدا(ص)
آمد و گفت :نخل مال من ش��ده و آن را به شما بخشيدم .رسولخدا(ص) هم فرمود:
من آن را به اين همس��ايه فقير بخش��يدم تا بچههايش از آن بهره ببرند .خداوند يك 
سوره قرآن در شأن ابودحداح نازل فرمود به نام سوره والليل و در آن از اين انفاق به
2
نيكي ياد فرمود.
1

 . 1رضا صدر ،حسد ،قم ،بوستان کتاب ،1382 ،صص  26و .27

 . 2شهيد دستغيب ،انفاق ،تهران ،دفتر نشر جعفري ،1363 ،ص .195
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چهارم ـ سيره بزرگان و عالمان دين

* نقل كردهاند شهيد سيد عبدالحسين واحدي به بيماري مبتال شد؛ شهيد نواب
صفوي نذر كرد اگر اين سيد بهبود يابد ،براي همسايه فقيرشان كارگري کند .نذرش
قبول ش��د و شهيد واحدي سالمت خود را بازيافت .شهيد نواب صفوي به خشتزني
و خاككش��ي براي خانه همسايه پرداخت و در نصف روز به اندازه چندين کارگر كار
كرد .نواب صفوي ميگفت :اين كار افزون بر امدادرس��اني به همس��ايه ،در سركوبي
نفس اماره نقش مؤثري دارد .اين حكايت نش��اندهنده جايگاه و اهميت همسايگان
1
فقير نزد اين شهيد بزرگوار است.
* امام محمد غزالي آورده است« :يکي از بزرگان را رنج بود از موش بسيار ،گفتند:
چرا گربه نداري؟ گفت :ترس��م موش آواز وي بش��نود و به خانه همسايه شود .آنگاه
2
چيزي را که خود نپسندم ،وي را پسنديده باشم».
* در شرح حال مرحوم وحيد بهبهاني ،از عالمان بزرگ قرن دوازدهم ،آوردهاند:
روزي عروسش (همسر آقا محمداسماعيل) را در حالي مشاهده کرد که
لباس رنگارنگ ،گران و زربفتي پوش��يده بود .به فرزندش اعتراض کرد،
به چه دليل براي همس��رت چنين لباس گرانبهايي خريدهاي و او را از
اين فعل مالمت کرد .پس��رش جواب داد :ق��رآن ميفرمايدُ « :ق ْل َم ْن
َح َّر َم ِزي َنه اللهَّ ِ الَّتِي أَخْ َر َج لِعِبا ِد ِه َو َّ
الر ْز ِق»  3آن جناب گفت:
الط ِّي ِ
بات م َِن ِّ
من نيز همين آيه را تالوت کردهام و شنيدهام و ميدانم لباسهايي که
براي عروسم تدارک ديدهاي ،حالل بوده و از طيبات الهي است ،ليکن
بر اس��اس حساب ديگري که احساس همدردي ميباشد ،اين اعتراض
را ب��ر تو وارد ميدانم؛ زيرا من مرجع تقليد اين مردم هس��تم و آنان ما
 . 1سيد عليرضا سيركباري ،نواب صفوي ،سفير سحر ،تهران ،سازمان تبليغات اسالمي ،1372 ،ص  ،117به نقل از :مجله
پيام زن ،ش .80
« . 2در سايه همسايه» ،ص .72

« . 3بگو چه كسي زينتهاي الهي را كه براي بندگان خود آفريده و روزيهاي پاكيزه را حرام كرده است»( .اعراف)32 :
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را به عنوان عالم ديني ميشناس��ند .فقيران بس��ياري در همسايگي ما
س��کونت دارند که تمکني ندارند و قادر نيستند چنين لباسهايي براي
همسر خود تهيه کنند .از طرف ديگر ما نيز نميتوانيم چنين لباسهايي
را براي فقيران تهيه کنيم و آنان را همسطح زندگي خويش کنيم ،ولي
با سادهپوش��ي ميتوانيم با همسايگان محروم و بينوا همدردي کنيم و
تس��کين خاطر برايش��ان فراهم کنيم و اگر ما هم چون مر ّفهان بيدرد
روزگار بگذرانيم ،تسالي خاطر و آرامش روحي همسايگان فقير از دست
ميرود .اگر روزي آنان توانستند لباس فاخر بپوشند؛ ما نيز چنين خواهيم
1
کرد.
* حجت االسالم قرائتي نقل کرده است:
ايامي که امام خميني(ره) در نوفللوشاتوي فرانسه بودند ،مقارن شده بود
با تولد حضرت مسيح(ع) .امام فرمود :هدايا و آجيل و شيرينيهايي که
دوستان براي ما آوردهاند ،همه را بستهبندي کنيد و به همسايهها هديه
دهيد .امام با اين ابتکارش چنان دلهاي همسايههاي مسيحي را جذب
کرد که شبي که نوفللوشاتو را ترک ميکرد ،با بدرقه پرشکوه و بسيار
2
عاطفي آنان روبهرو شد!
* يکي از شاگردان شيخ رجبعلي خياط ميگويد:
از ايشان شنيدم که فرمود« :شبي در عالم رؤيا ديدم مجرم شناخته شدم
و مأموران��ي آمدند تا مرا به زندان ببرند .صب��ح آن روز ناراحت بودم که
سبب رؤيا چيست .با عنايت خداوند متعال متوجه شدم که موضوع رؤيا،
به همسايهام ارتباط دارد .از خانواده خواستم که جستوجو کند و خبري
بياورد .همس��ايهام بنايي بود که معلوم ش��د چند روزي کار پيدا نکرده و
شب گذشته او و همسرش گرسنه خوابيدهاند .به من فرمودند :واي بر تو!
« . 1در سايه همسايه» ،ص .69

 . 2خاطرات حجت االسالم قرائتي ،تدوين :سيدجواد بهشتي ،تهران ،مركز درسهايي از قرآن ،1380 ،ج ،1ص .100
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تو ش��ب سير باشي و همسايهات گرسنه؟! در آن هنگام من سه عباسي
پول نقد ذخيره داش��تم! فوراً از بقال محل ،يک عباسي قرض کردم و با
عذرخواهي به همس��ايه دادم و تقاضا کردم هر وقت بيکار بودي و پول
نداشتي ،مرا مطلع کن».
* بخاري در ادب المفرد ،از محمد بن زياد نقل ميكند كه گفت:
پيش��ينيان را يافت��م كه در يك منزل همراه با خانوادههايش��ان زندگي
ميكردند .گاهي كه براي يكي از آنها مهمان ميرسيد و از همسايگان،
كس��ي غذايي يا ديگي بر آتش داشت ،همس��ايه ،آن را براي مهمانش
ميب��رد و چون صاحب ديگ آن را نمييافت ،ميگفت :غذاي ما را چه
كس��ي برداشته است .آن كس كه مهمان داشت جواب ميداد ،ما براي
مهمانانم��ان بردهايم ،صاحب ديگ ميگفت :بر ش��ما گوارا باد و خداي
1
آن را بركت دهد.
* حکايت چگونگي برخورد ميرداماد با ش��خصي که از همس��ايه خود غافل بود( .در
2
بخش اول ،حکايت بهطور کامل آمده است).
پنجمـ حكايت اخالقي

در كرمان ،زني بود ،بس��يار حس��ود .همسايهاي داش��ت بهنام خواجه سلمان كه
مردي ثروتمند و بسيار شريف و محترم بود .زن بر خواجه رشك ميبرد و ميكوشيد
كه اندكي از نعمتهاي آن مرد شريف را كم كند و نيكنامي او را از ميان ببرد ،ولي
كاري از پي��ش نميبرد و خواجه به حال خود باقي بود .عاقبت روزي تصميم گرفت،
خواجه را مس��موم كند؛ حلوايي پخت و در آن زهري بسيار بريخت و صبحگاهان بر
سر راه خواجه بايستاد .هنگاميكه خواجه از خانه خارج شد ،حلوا را در ناني نهاده ،نزد
خواجه آورد و گفت خيراتي است . ...خواجه ،حلوا را بستاند و چون عجله داشت ،از آن
 . 1مجله پيام زن ،ش  ، 80به نقل از :جامعه توحيدي اسالم و عدالت اجتماعي ،ص .253
 . 2گنجينه معارف ،ص  ،782به نقل از :کيمياي محبت ،ص .91
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نخورد ،به راه افتاد و به سوي مقصدي از شهر خارج شد.
در راه به دو جوان برخورد كه خس��ته و مانده و گرس��نه بودن��د .خواجه را بر آن
دو ش��فقت آمد ،نان و حلوا را بديش��ان داد .آن دو ،آن را با خشنودي فراوان از خواجه
بگرفتند و بخوردند و في الحال بمردند .خبر به حاكم شهر برسيد و خواجه را دستگير
كرد .هنگاميكه از وي بازجويي شد ،خواجه داستان را بگفت ،حاكم كس به سراغ زن
فرس��تاد .زن را حاضر كردند .همانكه چش��م زن به آن دو جنازه افتاد ،شيون و زاري
آغاز كرد .معلوم شد كه آن دو ،فرزند و برادر او بوده است .خود زن هم از شدت تأثر
1
و جزع پس از يكي دو روز بمرد.
م ـ ضربالمثلها و اشعار
شش 

* آن دنيا اول از همسايه ميپرسند.
* دو ت��ا در را پهل��وي ه��م ميگذارند ،براي اين اس��ت که به درد هم برس��ند
(همسايگان بايد يکديگر را ياري کنند).
* چون کاال خواهي خريد ،مايه نگر و چون زن خواهي خواست ،دايه نگر و چون
خانه خواهي خريد ،همسايه نگر! (احمد بن زيد طوسي).
* قيمت خانه به همسايه است.
* همسايه نزديک به که برادر دور.
* همسايه نيک در جهان فضل خداست.
* همسايه بد مباد کس را.
* مرغ همسايه غاز است.
* حق همسايـگان بزرگ شمـار          باطلـي گـر کنند يـاد مــدار
*
   تا نداني که کيست همسايه          به عمارت تلف مکن مايـه
   مـردي آزمـوده بـايـد و راد          که به نزديکشان نهي بنياد
اوحدي
 . 1حسد ،صص  49و .50
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*
به هر چه دست رسد زين و زان دريغ مدار      چو مهر پرتو خويش از جهان دريغ مدار
تو چون به نور خرد ،شمع گيتـي افروزي       فـروغ خويش ز همسايگان دريـغ مدار
طالب آملي
*
مجوييد همسايگي با بدان               مداريد افسوس نابخردان
اسدي طوسي
*
بيگانگي نگر که من و يار چون دو چشم    همسايــهايـم و خانـه هم را نديـدهايـم
سعدي
*
* همسايه نيک است تن تيرهات را جان         همسايه ز همسايه بَ َرد قيمت و مقدار
ناصرخسرو
ز) آموزش اخالق همسايهداري و فرهنگسازي در ميان کودکان و نوجوانان

 .1تهيه متن مناس��ب براي مجري ،درباره رعايت کردن حقوق همس��ايگان و شيوه
درست برخورد با آنها از زاويههاي مختلف و قابل درک براي مخاطب (مطالب بايد در
سطح فکري کودکان و نوجوانان باشد و با زبان آنها بيان شود).
 .2طراحي قصههاي متناسب با کودکان و نوجوانان در موضوع همسايه و همسايهداري.
 .3هم��راه گفتار مجري ک��ودکان ،زيرنويسهاي جذاب دراينب��اره درج و ثمرههاي
خوشهمسايگي و بدهمسايگي به شکل فني بيان شود.
 .4آموزش قوانين آپارتماننشيني و حقوق اين نوع سکونت ،با زبان کودکانه.
 .5طراحي مسابقه ،در قالب مسابقات سؤالي ،جدول ،فردي ،شفاهي ،مکاتبهاي ،تلفني
و. ...
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 .6طرح داستانها و حکايتهاي کودکانه و نيز داستان اوليا و پيامبران درباره موضوع.
 .7طراحي ش��هرکي مثل شهرک الفبا و راهنمايي رانندگي ،يا از طريق همانندسازي
همسايگي حيوانها.
 .8استفاده از سرودهاي کودکانه و اشعار متناسب با آن.
 .9وارد کردن کودکان و نوجوانان در بحثهاي مربوط به همسايگي.
 .10ساخت کارتنها ،اجراي نمايشهاي عروسکي ،تهيه طنز و نماآهنگ متناسب با
کودکان درباره موضوع.
 .11نش��ان دادن مراس��م تش��ويق از نونهاالني ک��ه در زمينه رعاي��ت کردن حقوق
همسايگان الگو هستند و نوآوريهايي داشتهاند.
ح) گزارشهاي خبري

 .1گزارش از طرحهاي ابتکاري مجتمعهاي مسکوني و همسايهها.
الف) تأسيس قرضالحسنه و گرهگشايي از کار همسايهها.
ب) برپايي خيمه عزاداري به همت همسايگان يک محل يا يک مجتمع مسکوني،
در ايام عزاداري اباعبداهلل(ع) و ديگر ائمه.
ج) برپايي نماز جماعت ميان همسايگان يا مجتمع مسکوني.
د) پختن آش نذري و تقسيم آن بين همسايگان.
هـ) مسافرتهاي دستهجمعي ،زيارت ،سياحت و. ...
 .2گزارش از حل کردن يک مشکل ،با همدلي و همراهي همسايگان ،مثل دستگير
کردن يک دزد و. ...
 .3گزارش از زندگي موفق ساکنان هم شغل ،در يک مجتمع مسکوني.
 .4خبررساني در مورد حقوق و مسئوليتهاي همسايگان ،بهويژه نوع آپارتماننشيني
و گزارش از آن.
 .5بررسي آثار همسايه خوب و بد و تهيه گزارش از آن.
 .6بررسي و گزارش از الگوهاي نامناسب همسايگي و تأثيرهاي آن.
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 .7گزارش از ميزان تأثير شکل ساخت و ساز بناها بر روابط ميان همسايگان.
 .8گزارش از حقوق همسايه بيمار ،فقير و . ...
 .9گ��زارش و پرسوجو از همس��ايگاني ک��ه همديگر را نميشناس��ند و به يکديگر
بيتوجهند و پيجويي از چرايي آن.
 .10بررس��ي و گزارش از اخالق همس��ايهداري در مکانهاي عمومي ،مثل هتلها،
بيمارستانها ،بازار و. ...
 .11گزارش ديگر از همس��ايگان مس��جد ،حسينيهها و مکانهاي مذهبي ،مثل حرم
امامان و امامزادگان.
 .12گزارش از خاطرههاي خوب و بد همسايگان از يکديگر.
 .13گزارش ويژه از همسايگي معنوي ،مثل اعتکاف يا همسفر بودن در زيارت مکه،
کربال ،مشهد و. ...
ط) مستندسازي

 .1س��اخت برنامههاي مستند درباره مش��کالت موجود آپارتمانها و بررسي جدي و
عيني آنها.
 .2نشان دادن چگونگي ارتباط همسايگان در کشورهاي ديگر و مقايسه آن با فرهنگ
ايراني ـ اسالمي.
 .3مستندس��ازي از اخالق عالمان ،بزرگان و رجال مذهبي و سياسي در مورد رعايت
کردن حقوق همسايه.
 .4س��اخت مستند از فرهنگسازي اخالق همسايگي ،به همت عامالن و سازندگان
برنامههاي تلويزيوني.
 .5گزارش مستند از آسيبهاي اخالقي همسايگي در صدا و سيما.
 .6گزارش مس��تند از همس��ايگان و آپارتمانهاي ناهنجار و تأثير اجتماعي و تربيتي
آن بر جامعه.
 .7مستندس��ازي از نمونههاي همس��ايهآزاري ،مثل برگزاري جش��نها و مراسم پر
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سروصدا ،پارتيهاي شبانه و. ...
 .8تهيه مستند از جلوههاي ايثار و گذشت ،مثل همسايهاي که بهخاطر همسايه ديگر،
جان خود را به خطر مياندازد.
 .9مستندسازي از همسايههاي فقير و غني و نكوهش بيخبري از همسايگان.
 .10بررسي فرهنگ همسايهداري در اقوام ايراني ،مثل عشاير کردها ،لُرها و مقايسه
آنها با يکديگر و با فرهنگ جديد همسايهداري.
ي) برنامههاي مستقل

برپايي ميزگرد و گفتوگو درباره موضوعهاي زير:
 .1اهميت ،جايگاه و ضرورت اخالق همسايه و همسايهداري نزد اسالم و ديگر اديان.
 .2آشنايي با حقوق همسايگي ،به ويژه شکل نوين آن ،يعني آپارتماننشيني.
 .3آثار خوب و بد همجواري و بررسي مصداقي آن.
 .4بررسي اخالق همسايهداري مخصوص مجتمعهاي مسکوني.
 .5بررس��ي و آسيبشناسي س��ريالهايي که به موضوع همس��ايه پرداختهاند و ارائه
راهکارهايي بهوس��يله کارشناس��ان ،بهمنظور پرداختن به اخالق همس��ايهداري ،در
برنامهها و سريالهاي رسانه ملي.
ک) تاک شو ويژه اخالق همسايهداري

در مبحثهاي زير ميتوان برنامههاي نشست و گفتوگو تهيه كرد:
ـ گفتوگو با مسئوالن ساختوساز آپارتمانهاي مسکوني.
ـ مشکالت و موانع گسترش فرهنگ درست آپارتماننشيني.
ـ راهکارهاي نهادينه کردن اخالق در مجتمعهاي مسکوني و همسايهها.
ـ نقش و تأثير اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و فرهنگي همسايگان بر جامعه.
ـ نقش تربيتي همسايگان موفق و الگوهاي خوب و بد همسايه.
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 .3پرسشهاي کارشناسي
 .1در دين اس�لام و ديگر دينها ،چه سفارشها و دستورهايي در مورد همسايه آمده
است؟
 .2از ديدگاه اسالم ،همسايگان چه وظيفههايي در برابر يکديگر دارند؟
 .3با توجه به زندگي آپارتماننش��يني ،چگونه ميتوان دس��تورهاي ائمه(ع) را درباره
همسايه و همسايهداري عملي کرد؟
 .4تأثير و جايگاه همسايه خوب در رشد فردي و اجتماعي همسايگان را بيان کنيد؟
 .5به نظر شما زندگي آپارتماننشيني را چه آسيبهايي تهديد ميکند؟
 .6چه چيزهايي باعث ناديده گرفتن «حقوق همسايه» در جامعه ماست؟
 .7راههاي فرهنگس��ازي در زمينه رعايت کردن حق همس��ايه و اخالق همسايگي
چيست؟
 .8علت کمرنگ ش��دن رابطهها و صميميت نداشتن در ميان همسايگان ،به ويژه در
محيطهاي آپارتماني و مجتمعهاي مسکوني در جامعه کنوني چيست؟
 .9راهحلهاي ش��ما در مورد برونرفت از مش��کالت و آسيبهاي همسايگي مدرن
چيست؟
 .10نمونههاي همسايه آزاري و خوشهمسايگي کدامند؟
 .11مسئوليت اخالقي همسايگان در قبال يکديگر را بيان کنيد؟
 .12همس��ايگي و نوع رابطههاي همسايگان را در ملتها و قومهاي مختلف چگونه
ارزيابي ميکنيد؟
 .13مزيتها و عيبهاي زندگي آپارتماننشيني را بگوييد؟
 .14رس��انه چگون��ه ميتواند ب��ه آموزش حقوق ش��هروندي ،بهويژه همس��ايگي و
همسايهداري کمک کند؟
 .15نوع ساخت و ساز بناها بر اخالق و رفتار همسايگان چه تأثيري دارد؟
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 .4پرسشهاي مردمي
 .1آخرين باري که همسايه خود را ديده و احوالپرسي کردهايد ،چه زماني بوده است؟
 .2ترجيح ميدهيد با همس��ايگان ديد و بازدي��د كنيد ،يا فقط بهصورت عادي با آنها
ارتباط داشته باشيد؟
 .3به نظر شما چرا مرغ همسايه غاز است؟
 .4چند تا از همسايههايتان را کام ً
ال ميشناسيد؟
 .5شما در مورد حقوق همسايه چه چيزهايي ميدانيد؟
 .6راههاي پررنگ کردن ارتباط با همسايگان ،با توجه به جامعه امروزي چيست؟
 .7يک خاطره خوش از همسايه خود و ديگران نقل کنيد؟
 .8چه خاطرات تلخي از همسايگي خود و ديگران داريد؟
 .9به نظر شما چرا در دين ما به همسايه و همسايهداري بها داده شده است؟
 .10به نظر شما بهترين همسايه چه همسايهاي است؟
 .12شما بدترين همسايه را چه همسايهاي ميدانيد؟
 .13آيا تا کنون از حق خودتان براي احترام به همسايه صرفنظر کردهايد؟ کجا؟
 .14به نظر شما معنا و مصداق همسايهآزاري چيست؟
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حر عاملي ،محمدبن حس��ن ،وسائل الشيعه ،تحقيق :عبدالرحيم رباني ،بيروت ،دار احياء
ّ .13
التراث العربي ،چاپ پنجم 1402 ،هـ  .ق.
حراني ،حس��ن بن علي ،تحفالعقول عن آل الرس��ول ،تحقيق :علي اكبر غفاري ،قم،
ّ .14
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مؤسسه نشر اسالمي ،چاپ دوم 1404 ،هـ .ق.
 .15حسيني دشتي ،سيدمصطفي ،معارف و معاريف ،تهران ،مؤسسه فرهنگي آرايه.1379 ،
 .16دستغيب ،محمدهاشم ،انفاق ،تهران ،دفتر نشر جعفري.1363 ،
 .17راجي واعظ ،محمد ،سيماي همسايه ،بيجا ،نشر حسينيه.1380 ،
 .18راغب اصفهاني ،مفردات الفاظ القرآن ،بيجا ،مکتبالمرتضويه 1392 ،هـ.ق.
 .19رحمتي ،محمد ،گنجينه معارف ،قم ،صبح پيروزي.1386 ،
 .20زبيدي ،محمدمرتضي ،تاج العروس عن جواهر القاموس ،بيروت ،دارالمكتبة الحياة ،بيتا.
 .21سبزواري ،محمد ،جامع االخبار ،تحقيق و نشر :مؤسسه آلالبيت ،قم 1398 ،هـ .ق.
 .22ستوده ،هدايتاهلل ،درآمدي بر روانشناسي اجتماعي ،تهران ،آواي نور ،چاپ سوم.1376 ،
 .23شريفي ،احمدحسين ،آيين زندگي (اخالق کاربردي) ،قم ،نشر معارف.1379 ،
 .24ش��يخ صدوق ،التوحيد ،تحقيق :سيدهاش��م تهراني حسيني ،قم ،مؤسسه نشر اسالمي،
 1398هـ .ق.
 .25ـــــــــــ  ،الخصال ،تحقيق :علياکبرغفاري ،قم ،مؤسسه نشر اسالمي 1403 ،هـ .ق.
 .26ـــــــــــ  ،عيون اخبار الرضا ،تحقيق :س��يدمهدي حسيني الجوردي ،تهران ،مکتبه
جهان.
 .27ـــــــــــ  ،االمالي ،مؤسسه اعلمي ،بيروت ،چاپ پنجم 1400 ،هـ .ق.
 .28صدر ،رضا ،حسد ،قم ،بوستان كتاب.1382 ،
 .29طباطبايي ،سيدمحمدحسين ،تفسير الميزان ،ترجمه :سيدمحمدباقر موسوي همداني ،قم،
مؤسسه مطبوعات دارالعلم.1344 ،
 .30طبرس��ي فضل بن حس��ن ،مکارم االخالق ،تحقيق :عالمهآلجعفر ،قم ،مؤسس��ه نشر
اسالمي 1414 ،هـ .ق.
 .31ــــــــــــــــ  ،مجمع البيان في تفس��ير القرآن ،قم ،منش��ورات کتابخانه آيتاهلل
مرعشي نجفي 1403 ،هـ  .ق.
 .32طوسي ،االمالي ،تحقيق :مؤسسه بعثت ،قم ،دارالثقافه 1414 ،هـ .ق.
 .33ـــــ  ،الخالف ،قم ،مؤسسه نشر جامعه مدرسين 1407 ،هـ  .ق.
 .34عروس��ي حويزي ،علي بن جمعه ،تفسير نورالثقلين ،تحقيق :سيدهاشم رسول محالتي،
قم ،العلميه ،بيتا.
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 .35عسقالني ،ابن حجر ،سبلالسالم ،بيروت ،دارالکتب العلميه1300 ،هـ.ق.
 .36فرامرز قراملکي ،احد ،اخالق حرفهاي ،تهران ،مؤلف.1382 ،
 .37فيض کاشاني ،مالمحسن ،المحجة البيضاء في تهذيباالحياء ،تحقيق :علياکبر غفاري،
قم ،مؤسسه نشر اسالمي ،بيتا.
 .38قمي ،شيخ عباس ،سفينة البحار ،بيروت ،مؤسسه وفا ،بيتا.
سيد عليرضا ،نواب صفوي؛ سفير سحر ،تهران ،سازمان تبليغات اسالمي،
س��يدكباريّ ،
ّ .39
.1372
 .40کليني ،محمد بن يعقوب ،اصول کافي ،ترجمه و شرح فارسي :محمدباقر کمرهاي ،تهران،
انتشارات اسوه.1379 ،
 .41مجلسي ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،تهران ،چاپ دارالکتب االسالميه.1362 ،
 .42محم��دي ري ش��هري ،محمد ،منتخب ميزانالحكمه ،ترجمه :حميدرضا ش��يخي ،قم،
دارالحديث.1383 ،
 .43ــــــــــــــــــــــــ  ،ميزان الحکمه ،ترجمه :حميدرضا ش��يخي ،قم ،مؤسس��ه
دارالحديث  ،چاپ سوم 1381 ،هـ .ق.
 .44مطهري ،مرتضي ،پيرامون انقالب اسالمي ،صدرا ،قم.1382 ،
 .45ــــــــــــــ  ،داستان راستان ،قم ،جامعه مدرسين.1373 ،
 .46معين ،محمد ،فرهنگ فارسي ،تهران ،انتشارات اميرکبير.1362 ،
 .47مکارم شيرازي ،ناصر ،تفسير نمونه ،انتشارات دارالکتباالسالميه.1372 ،
 .48نراقي ،مالمهدي ،جامع السعادات ،نجف ،مطبعه النجف 1383 ،هـ  .ق.
 .49نوري ،ميرزا حسين ،مستدرک الوسايل و مستنبط المسائل ،قم ،تحقيق و نشر :مؤسسه
آل البيت 1407 ،هـ  .ق.
 .50هاش��مي رفسنجاني ،علياکبر ،تفس��ير راهنما ،قم ،انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه،
.1373
نشريهها
 .1گلي زواره ،غالمرضا ،در سايه همسايه ،نشريه پيام زن ،شماره  79و .80
 .2کالين برگ ،اتو ،روانشناسي اجتماعي ،ترجمه :دكتر محمد كاردان ،تهران ،نشر انديشه،
.1368
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