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 براساس دیدگاه امام سجاد)ع(« اخالق همسایگی»های ها و مؤلفهپایه

 9/11/97تاریخ پذیرش:                       9/3/97تاریخ دریافت: 

 1فاطمه وجدانی
 

 هچکید

های اخالق همسایگی براساس دیدگاه و سازماندهی مؤلفههدف از این پژوهش، شناسایی 

 و بود تحلیلی -یفی توص شیوۀ به اسنادی تحلیل پژوهش این انجام بود. روشامام سجاد )ع( 

رفت. براساس گ قرار تحلیلی بررسی مورد )ع( سجاد امام رساله حقوقو  سجادیهصحیفه 

ورزی با ، اخالقی اخالقی در هفت محور: اخالق عمومی همسایگیهاها، ارزشیافته

 ورزی بااخالق اخالق شکایت از همسایه، اخالق مشورت بین همسایگان،همسایۀ بالدیده، 

ور اخالق برخورد با همسایۀ شر ا کودکان همسایه وبخورده، اخالق مواجهه همسایگان سال

یی و نیز شناساهمسایگی ورزی اخالق گرشیهای شناختی، عاطفی و نبندی شد. پایهصورت

م معنایی بسیار فراتر از یک مجاورت فیزیکی را برای مفهوتبیین شد. این پژوهش 

گری، احساس مسئولیت و حس تعلق، حمایتزیستی با نوعی نشان داد؛ هم« همسایگی»

می منسج تواند مجتمع مسکونی را به واحد اجتماعیرعایت نظام دقیقی از اخالقیات که می

 تبدیل نماید. 

 اخالق همسایگی، امام سجاد)ع(، اخالق شهروندیواژگان کلیدی: 

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
 f-vojdani@sbu.ac.ir. عضو هیئت علمی دانشکدۀ الهیات دانشگاه شهید بهشتی،  1

mailto:f-vojdani@sbu.ac.iro.com
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 مقدمه و بیان مسئله 

ی در گرایی و به تبع آن، انسجام ملی و تعاون اجتماعدر تمدن ایرانی اسالمی، فرهنگ جمع

در  های پژوهشگران،است. طبق یافتهسطوح خرد و کالن از جایگاه مهمی برخوردار بوده

شده و نقش اجتماعی مهمی واحد اصلی روابط اجتماعی تلقی می« محله»شهرهای اسالمی، 

ای است شامل افرادی که از لحاظ اقتصادی، اجتماعی (. محله منطقه1۳۸1انصاری، است )داشته

نوبۀ خود، (. مفهوم محلۀ شهری به1۹۳: 1۳۹1پور، شناختی مشابه هم هستند )شارعو جمعیت

سازد. همسایگی در ذهن تداعی می« همسایگی»تری را تحت عنوان اجتماعی -سانیمفهوم ان

اهم بخش مهمی از فضای عمومی شهر است که فرصت ارتباطات اجتماعی را برای ساکنان فر

: 1۳۸۸سهم مهمی دارد )یوسفی و همکاران، « انسجام شهر»آورد و از این جهت در تقویت می

بر تقویت ی در درون محالت و در روابط همسایگان، عالوه(. وجود تعامالت و همبستگ1۳۸

م و تواند یکی از ابزارهای نظارتی و کنترلی برای کاهش بسیاری از جرائانسجام شهر، می

نوایی بیشتر (؛ زیرا همبستگی اجتماعی قوی منجر به هم1۳۹۶ها باشد )خطیبی، بزهکاری

بر ابعاد اخالقی و امنیتی، (. عالوه۶۲: 1۳۸۷دورکیم، شود )های جامعه میاعضای آن با ارزش

دهند که های میدانی نشان میشناختی نیز برخوردار است. پژوهشاز تأثیرات روان« همسایگی»

ر و ها از یکدیگر، روابط آنها با یکدیگمیان تعامالت همسایگی شهروندان )شناخت همسایه

رد دار وجود دارابطۀ مثبت و معنی اعتماد آنها به یکدیگر( و احساس نشاط اجتماعی آنها

 (. 1۳۹۶)خطیبی، 

های مین برای احداث خانهزکمبود ، مهاجرت، شهرنشینی ۀتوسعهای اخیر، در اثر در دهه

نشینی و ن، باالجبار توسعۀ عمودی شهرها، آپارتماتوان مالی شهروندانو محدودیت  واحدیتک

 است. افتهرواج ی از جامعهپاسخگویی به نیهای مسکونی جهت زندگی در مجتمع

ها، به دالیل گوناگون شاهد تر همسایهدر این شرایط، با وجود مجاورت فیزیکی نزدیک

دنبال های گروهی و بهتوجهی به ارزشهای فرهنگی، کاهش همبستگی محلی، بیدگرگونی

لی و ؛ یوسفی، نوغا1۳۹۶های همیاری محلی  هستیم )خطیبی، آن، رنگ باختن همدلی و شبکه

های گوناگون در این زمینه وجود دارد هایی به نسبت محله(. البته تفاوت1۳۸۸حجازی، 

همسایگان در فضای مناسبات اجتماعی هرحال، مدل جدید (. به1۳۸۹)معیدفر و مقدم، 

ها سلیقه ها،فرهنگ با های مسکونی، و درواقع، زندگی تنگاتنگ با افرادیآپارتمانی و مجتمع
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است؛ لذا تحقق تر از گذشته ساختهرا پیچیده زندگی، تعامالت همسایگی ختلفم هایسبک و

تعامالت اثربخش در این شیوۀ جدید همسایگی، رعایت قوانین حقوقی و هنجارهای 

 طلبد. صی را میخا« اخالقی»

راملکی، )ق« الگوی رفتار ارتباطی مبتنی بر رعایت حقوق طرف ارتباط»را « اخالق»اگر 

تباطی نیز، الگوی رفتار ار« اخالق همسایگی»توان گفت در نظر بگیریم، آنگاه می (1۲۲: 1۳۸۹

یع تضی بین شخصی مبتنی بر رعایت حقوق همسایگان است. در این نگاه، رفتارهایی که موجب

 اند. شوند، غیر اخالقیحقوق همسایگان می

سرعت رشد  سب باگونه که باید، متنا، اخالق همسایگی آنرسد در کشور مانظر میبه

شان قیتکالیف اخالبا  شهروندانناآشنایی برخی از است. نشینی توسعه و رواج نیافتهآپارتمان

در عین حال، حساسیت،  ر این حوزه باشد.ای مشکالت رفتاری دلل ریشهتواند یکی از عمی

 های محلینگرانی و تمایل عمومی مردم جهت تقویت تعامالت اجتماعی در سطح اجتماع

در -ا ترین نیاز  خود رجالب توجه است. در تحقیقی که در شهر اصفهان انجام شد، مردم مهم

یاز ناند و سایر نیازها از جمله ت اجتماعی با دیگران ذکر کردهایجاد تعامال -سطح اجتماع محلی

حله، تی مبه امکانات رفاهی و مراکز خرید، اقدامات زیربنایی و تأسیساتی، بهداشت و سالم

است سایل حمل و نقل عمومی و نظایر آنها در درجات بعدی مطالبات ایشان قرار گرفتهو

گذاری و اقدامات عملی جدی ، سیاستفرهنگی مناسب-(. لذا بسترسازی فکری1۳۹۰)معمار، 

رسد؛ امری که به لحاظ ماهیت فرهنگی خود الجرم باید نظر میدر این راستا اقدامی ضروری به

 المی انجام گیرد.در بافت فرهنگ اس

جامع، در حوزۀ زندگی اجتماعی، حسن همسایگی را نیز مورد  دین یک عنوانبه اسالم 

ها به توحید و عبودیت، پس از دعوت انسان است. خداوند در  قرآن کریم،توجه قرار داده

وظایف اجتماعی آنها را خاطر نشان ساخته و از جمله به احسان و نیکی به همسایگان امر 

 آبادى شهرها و درازى عمرها ۀمای را همسایگىخوشپیامبر گرامی اسالم نیز  1است.ودهنم

و به همین نسبت، آزار و  1است، نیکی و احسان به همسایه را از لوازم ایمان معرفی کرده۲دانسته

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
ى وَالْمَسَاکِینِ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى وَالْجَارِ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَ 1. 

 .﴾۳۶نسا، ﴿الًا فَخُورًا الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ مَنْ کَانَ مُخْتَ

 (.1۳۷1الفصاحه، عبارت ست )نهجرازى عمرهامایه آبادى شهرها و د و حسن مجاورت همسایگىخوش.  ۲
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بر فرمایشات پیامبر اکرم )ص(، معارف ائمه . عالوه۲اذیت همسایه را عامل محرومیت از بهشت

 نیز در این حوزه قابل توجه است.  ر )ع(اطها

بهای معارف دینی و اخالقی، بیانگر عنوان میراث گران( بهع)امام سجاد  رساله حقوق

خصال آن  در قبال حقوق افراد است و شیخ صدوق در پذیریمصادیق روشن الگوی مسئولیت

رساله بر (.  عالوه۵۶۴ ،۲، ج1۳۶۲است )صدوق، را با سند معتبر از ابوحمزه ثمالی نقل کرده
است و نیز دعای آن حضرت در حق همسایگان آمده صحیفه سجادیه، در کتاب ارزنده حقوق

لذا پژوهشگر در این تحقیق  شد.های اخالق همسایگی باشناسایی مؤلفه تواند منبعی برایمی

 ی را موردیگاخالق همسا هایاست تا با استفاده از این دو منبع ارزشمند، بایستهسعی نموده

 بررسی قرار دهد. 

 اهداف و سؤاالت تحقیق
ع( ام سجاد)بغۀ کاربردی و با تمرکز بر فرمایشات امصتربیتی، با  -این تحقیق با رویکرد اخالقی 

مند است و هدف، استخراج و تبیین نظامو رساله حقوق انجام گرفته صحیفه سجادیهدر 

های نگرشی و گرایشی این نوع زمینه جهای اخالق همسایگی و همچنین استخرامؤلفه

ان مندی از دیدگاه ایشان است تا مشخص شود که در فرهنگ امام سجاد)ع( با همسایگاخالق

های ها و تغییراتی در حوزهسازیچگونه باید تعامل داشت و چنین تعاملی نیازمند چه زمینه

 بینشی و نگرشی است.

 اند از:سؤاالت پژوهش عبارت

 اند؟های اخالقی در قبال همسایگان کدامشات امام سجاد)ع( بایستهبراساس فرمای -

اخالقی در قبال همسایگان  گرایشی رفتار-های بینشی، زمینهبراساس دیدگاه امام سجاد)ع( -
 چیست؟

 پیشینۀ پژوهش
های اخیر، مورد توجه جدی بسیاری ویژه در سالمقولۀ اخالق همسایگی در فرهنگ اسالمی، به

خالقی، اهی، دان و محققان قرار گرفته و آثار علمی زیادی با رویکردهای مختلف فقاز اندیشمن

 است برای نمونه:در این زمینه منتشر شده شناختی و حقوقیجامعه

                                                                                                                               

 (.۲۷۰۶الفصاحه، عبارت  )نهج من ایمان ندارده ب ،همسایه او گرسنه باشد و او بداندشکم هر که سیر بخوابد و .  1
 (.۲۵۳۲الفصاحه، عبارت )نهج رودبهشت نمىه ب ،اى که همسایه از شرش در امان نباشدبنده.  ۲
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شناختی تالش کردند تا از طریق مطالعۀ ( با رویکرد جامعه1۳۹۶قرشی و همکاران )

ه نتیجه ب ندان مورد بررسی قرار دهند و دراه شهروهای محلۀ آرمانی را از دیدگتوصیفی، ویژگی

و  «عیاجتماۀ سرمای»، «)عدالت، احترام و حسن معاشرت( مداریاخالق» اصلیۀ مای درون سه

 یافتند.  دست  «یشهر کالبد»

عنوان مفاهیم ( دو مفهوم همسایگی و همسایه بودن را به1۳۹۵سرعلی و پوردیهیمی )

ه کتند ی مورد بررسی و مقایسه قرار دادند و دریافتخصصی در حوزۀ  طراحی شهری و معمار

 ست که بهاکیفیتی « همسایه بودن»تأکید بر بعد کالبدی است ولی مفهوم « واحد همسایگی»در 

 است. های مختلف وابستهمناسبات اجتماعی ساکنان هم جوار در سطوح و مقیاس

عدالت  اصل ز جمله ا همسایگی بطروا بر حاکم ( نیز اصول1۳۹۶زاده و ترکی )یوسف

دند و را مطرح نمو (نیکو معاشرت مانند)احسان  اصل و (خصوصی حریم به احترام مانند)

 ا در شهرسازی و معماری اسالمی بررسی کردند.های این بحث رداللت

 ( اشاره کرد که حقوق1۳۸۹نامه صفری )توان به پایانهای فقهی میاز جمله پژوهش

عدۀ قا )بر مبنای اسالمی فقه دیدگاه از ویژهنشینی را، بهآپارتمان قوانین در همسایگان و همسایگی

مورد بررسی قرار داده و  ها و...(،آپارتمان مالکین حقوق الضرر، و تعارض قاعدۀ تسلیط الضرر،

 است.اشاره کرده نشینیآپارتمان ارتقا فرهنگ نیز به عوامل

های اند. در این تحقیقات، بایستهرفتهصورت گها نیز با رویکرد اخالقی بسیاری از پژوهش 

 ده تا ازداری با استفاده از قرآن و روایات مورد بررسی قرار گرفته و تالش شاخالقی همسایه

؛ 1۳۸۹نشینی ترسیم گردد )میری، پارتمانرفتاری در آ -این رهگذر، الگوی مطلوب اخالقی 

(. فالح 1۳۹۶جو و رستمی، ؛ حق1۳۹۵وانی، ؛ گری1۳۹۵راد و صفاری، ؛ فاطمی1۳۹۳هنرمند نیا، 

 را در آن هایداللت و بحث قرار داده را مورد نشینیآپارتمان داری وهمسایه نیز اخالق( 1۳۹۲)

 فراز (1۳۸۹است. همچنین حیدری )مطرح نموده رسانه کالن هایبرنامه و هاگذاریسیاست

 است. نموده تبیین و شرح راسجاد)ع( امام رساله حقوق از همسایه حقوق

( به 1۳۸۳اند؛ برای نمونه اسماعیلی)ها، صبغۀ حقوقی بیشتری داشتهبرخی دیگر از پژوهش 

نشینی( در روایات اسالمی پرداخته و سپس این حق ویژه آپارتمان)به« حقوق همسایگی»بررسی

مقدم  است. همچنین اماموردی و صادقیرا در نظام حقوقی کنونی مورد بررسی قرار داده

( با رویکردی کامالً حقوقی، مصادیق حق بر سالمتی جسمی و روانی همسایگان را در 1۳۹۶)
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ها مالکان از به اند. براساس یافتهپرتو بهداشت حقوقی مورد بررسی قرار داده و تبیین نموده

مخاطره انداختن سالمتی جسمی همسایگان از رهگذر ایجاد آلودگی بهداشتی، خطرات 

محرومیت از آفتاب و از به خطر افکندن سالمتی روانی از طریق آلودگی صوتی و  ساختمانی و

 اند.اشراف بر منازل منع شده

نگرد و قی تربیتی به این مقوله میرویکرد اخال -محقق در این پژوهش با رویکردی متفاوت

 این حوزه فراهم نماید. های تربیتی را درها و پایهکند تا زمینهتالش می

 ب نظری پژوهشچارچو

 سرمایۀ اجتماعی

در کنار مفاهیمی همچون سرمایۀ انسانی، سرمایۀ « 1سرمایۀ اجتماعی»های اخیر، مفهوم در دهه

اجتماعی مالی و سرمایۀ فیزیکی، مورد توجه قرار گرفته و تبدیل به مفهومی پرکاربرد در علوم

تواند منبعی عی یک گروه میدهد که چگونه ساختار اجتمااست. سرمایۀ اجتماعی نشان میشده

 (. 1۹۸۸کلمن، )از اطالعات و تعهد در خدمت گروه باشد

  ۴لوری، ۳، جین جاکوب۲بحث سرمایۀ اجتماعی توسط اندیشمندانی همچون هانی فان

های کامل شد و به مرور از عرصه ۷و پاتنام ۶کلمن ،۵مطرح شد و توسط افرادی همچون بوردیو

هرحال اهمیت ی و اجتماعی گردید؛ گرچه پیش از آن نیز، بهاقتصادی وارد مباحث سیاس

شناسان کالسیک هایی همچون اعتماد اجتماعی، تعامل و همکاری افراد مورد توجه جامعهمؤلفه

ها در مورد سرمایۀ اجتماعی، بیشتر با صبغۀ اقتصادی و یا با است. برخی از دیدگاهبوده

انند دیدگاه بوردیو، نان لین و کلمن(؛ اما پاتنام اند )مکارکردهای فردگرایانه مطرح شده

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1. Social capital 

۲. Hanifan 
۳. Jane Jacob 

۴. Loury 

۵. Bourdieu  

۶. Coleman 
۷. Putnam 
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به منافع عمومی سرمایۀ تری از اجتماع دیده و  کارکردهای سرمایۀ انسانی را در سطح کالن

 است. اجتماعی توجه بیشتری نموده

اد و ها و روابط بین آنها و تعهدات مستحکم دو جانبه بین افرسرمایۀ اجتماعی بر شبکه

های (. پاتنام، سرمایۀ اجتماعی را دارای سه مؤلفۀ شبکه1۹۹۶شولر، است )ها متکی گروه

سه (. این 1۹، ۲۰۰۰پانتام، داند )اجتماعی، هنجارهای انتظار عمل متقابل و قابل اعتماد بودن می

و  شده مؤلفه موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه و همکاری و هماهنگی اعضای یک اجتماع

توان لبته میا (.۶، 1۹۹۹)پاتنام،  خواهد کرد نحو بهتری تأمینمتقابل آنها را بهدرنهایت، منافع 

 های بیشتری همچون: آگاهی و توجه به امور عمومی، اعتماد، مشارکتها را به مؤلفهاین مؤلفه

 (.1۳۸۴رسمی و غیر رسمی افزایش داد )فیروزآبادی، 

ز بین اخشی، ، منجر به حل مسائل بین بسرمایۀ اجتماعی باال و از جمله اعتماد بین افراد

های خصرفتن اختالفات و تعارضات، پیروی از قوانین، کاهش جرم و خشونت، بهبود سایر شا

منزو، ؛ 1۹۹۷کاکس، ؛ 1۹۹۶براون و اشمن، شود )اجتماعی و حتی بهبود شرایط بهداشتی می

های قی نمود که دارای پیامدماعی تلتوان یک ظرفیت اجت(. لذا سرمایۀ اجتماعی را می۲۰۰۶

مرشدی تواند به تقویت دیگر هنجارهای مثبت اجتماعی منجر شود )مثبت اجتماعی است و می

 است.یگاه درخوری یافتههای فرهنگی اجتماعی جابه حق در بحث رو،(. ازاین1۳۸۷و شیری، 

 همسایگی: یک سرمایۀ اجتماعی پراهمیت

رح ( در ط1۹۹۹نیکس، اح کالن و خرد مطرح شود )بولن و تواند در سطوسرمایۀ اجتماعی می

های سرمایۀ اجتماعی، به مواردی همچون: مشارکت در اجتماع محلی و پیوندهای مشخصه

بط بین اند. درواقع، یکی از سطوح خرد سرمایۀ اجتماعی، مربوط به رواهمسایگی اشاره کرده

( که سرمایۀ اجتماعی مهمی 1۹: ۲۰۰۰اروپا  ، در کمیسیون1۹۹۹ایمرفال، همسایگان است )

 نیز هست. 

شود که افرادی که در قالب واحد عنوان نوعی سرمایۀ اجتماعی باعث میهمسایگی به

گیرند، حس تعلق، دلبستگی عاطفی، اجتماعی محله و در ارتباط با همسایگان دیگر قرار می

: 1۳۸۹؛ جعفری، 1۴۸: 1۳۸۸احساس امنیت و احساس آرامش پیدا کنند )نوروزی و فوالدسپهر، 

(، بهتر در جریان امورات اجتماع 1۳۹۶؛ رامیار و ضرغامی، 1۳۹۲؛ رستگار خالد و همکاران، ۲۳
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، ۲۰۰۶پریرا و همکاران، و محله قرار بگیرند، رفتارهای مورد پذیرش اجتماع را تجربه کنند )

اعی و امنیت محله افزایش (، کنترل اجتم۶۸، 1۳۹1(. همچنین مراقبت از محله )رامیار،  ۵1۶

(. در قالب شبکۀ تعامالت همسایگان، مشارکت افراد 1۳۹۲یابد )رستگار خالد و همکاران، می

(، در مواقع اضطراری و بحرانی همسایگان به کمک 1۳۹۶شود )رامیار و ضرغامی، تقویت می

شود و افراد، تاب (، انسجام اجتماعی تقویت می1۵۴، 1۳۸۴شتابند )ازکیا و غفاری، یکدیگر می

گیرند و یک نوع حس نظم اجتماعی و تعلق و اعتماد را همکاری و وحدت را یاد میو تحمل، 

رو، همسایگان نیز همانند خانواده و (. ازاین۲1-۳۷، ۲۰۰1 آورند )فارست و کرنز،دست میبه

 لکاک و نارایان،آیند )وودوستان و آشنایان هر فرد، یک دارایی ارزشمند برای او به شمار می

۲۰۰۰ :۲۳۰.) 

مسایگی که ه پیوندهای همسایگی، نه تنها برای اهالی محله مهم و مفید است، بلکه از آنجا

 بخش مهمی از فضای عمومی شهر است، در تقویت انسجام شهر )علی یوسفی و همکاران،

 ( و برقراری هنجارهای مثبت  نیز سهم مهمی دارد.1۳۸۸

 سایگیو پیوندهای هم« اخالق»
های سرمایۀ اجتماعی همسایگی را مشمل بر ارتباط، حمایت، حس ( شاخصه۲۰1۰) 1شوارتز

داند. لذا همسایگی چیزی فراتر از اشتراک در توانمندسازی( میتعلق، مشارکت و توانایی دادن )

ه هایی همچون اعتماد، مشارکت، همیاری و مدارا، بموقعیت جغرافیایی است. در این میان، مقوله

میزان زیادی بار اخالقی دارند. همچنین، احساس تعلق، همبستگی و احساس مسئولیت نیز 

عنوان پیش شرط و الزمۀ ظهور و بروز رفتارهای باشند و ممکن است بهدارای بار عاطفی می

های تر مؤلفهاخالقی مذکور در حق همسایگان تلقی شوند. لذا شناسایی و سازماندهی دقیق

تواند گامی در جهت تقویت سرمایۀ با توجه به فرهنگ بومی کشور، می اخالق همسایگی

گرایشی ظهور و بروز  -های بینشی اجتماعی همسایگی باشد. از سوی دیگر، شناسایی زمینه

 کند.تحقق وضع مطلوب را تسهیل می رفتارهای اخالقی در قبال همسایگان نیز،

 روش پژوهش

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1. Schweitzer 
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هدف  جستجوی در کاربردی تحقیقات است. 1اربردیک نوع از و کیفی پژوهشی تحقیق این

شریفی،  و کنند)شریفیمی کمک اجرایی هایروش بهبود به ( و۴۹، 1۳۸۴اند )دالور، عملی

تعامالت اخالقی در میان همسایگان و ارتقا  بهبود به کمک هدف با نیز پژوهش (. این۸۷، 1۳۸۳

 است.فرهنگ همسایگی در جامعه انجام گرفته

 تحلیلی، روش است. در ۲تحلیلی -توصیفی شیوۀ به اسنادی تحلیل پژوهش، این مانجا روش

 شودمی داده سامان ایگونهبه آید،می دست به کتب و اسناد، مدارک بررسی طریق از که اطالعاتی

 برای تحقیق، این (. در1۳۷۶همکاران،  و پاسخ داد) سرمد پژوهش هایپرسش به بتوان که

)دعای امام سجاد)ع( سجادیه  صحیفه از  ۲۶ منبع اصلی، دعای پژوهشی، سؤاالت به پاسخگویی

است. البته )در حق همسایه( بوده سجاد امام رساله حقوق ۳1و نیز فراز  در حق همسایگانش(

 بحث این برای توانست داللتیمی ضمنی طوربه نیز که رساله حقوقفرازهای دیگری از 

در حق  ۴۵تا  ۳۷در حق شریک، فراز  ۳۳همنشین، فراز  در حق ۳۰شامل: فراز  ) باشدداشته

 (استدر حق کسی که به تو شری رسانده ۴۸مدعی و شاکی، حق مشورت کننده و... و فراز 

نوعی همنشین و شریک انسان است و گرفتند؛ زیرا همسایه نیز به قرار تحلیلی بررسی مورد

کنند، درمورد همسایه نیز صدق یموارد فوق که حقوق بین فردی را بطور عمومی مطرح م

همسایگی  اخالق و فرهنگ برای متناسب شده توصیه اخالقی هایارزش مجموعه ابتدا. کنندمی

تحت محورهایی سازماندهی گردید. سپس  و شد استخراج (ع)فرمایشات امام سجاد از

ی دارند، از نگاه های اخالقهایی که نقش بنیادین و زیرساختی برای پایبندی به این ارزشمؤلفه

 ایشان استخراج و تبیین شد.

 های تحقیقیافته
های اخالق همسایگی و های پژوهش نیز در دو محور: بایستهبا عنایت به سؤاالت تحقیق، یافته

 های آن قابل طرح است.زمینه

 های اخالق همسایگیبایسته -الف

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1. Applied Research 

۲. Descriptive-Analytical Method 
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بر  القی در قبال همسایگاناخهای زندگی و سلوک سؤال اول تحقیق ناظر بر استخراج بایسته

 از و فرازهایی سجادیه یفهصح از  ۲۶ است. براساس دعایاساس فرمایشات امام سجاد)ع( بوده

ویژه در شرایط ی بههای اخالقی همسایگای از ارزش)ع( مجموعه سجاد امام حقوق رساله

ار نزدیکتری با هم بر مجاورت فیزیکی نزدیکتر، تعامل بسیهای مسکونی که افراد عالوهمجتمع

 فمندانه،بندی است.  در نگاهی هددارند و دارای منافع مشترکی هستند، قابل استخراج  و دسته

 (.1بندی نمود )تصویر شمارۀ محور دسته ۷در   های اخالقی( راارزش ها)توان خالصۀ یافتهمی

 
 همسایگی اخالق محورهای 1 شمارۀ تصویر

گانه به تفضیل در اخالقی در هر یک از محورهای هفت ها و رفتارهایمصادیق ارزش 

 اند.بیان شده 1جدول شمارۀ 

 

 های اخالق همسایگیمحورها و ارزش 1جدول شمارۀ 

 های اخالقیها و ارزشبایسته
های محور ارزش
 اخالقی

 ردیف

 1حسن ظن -

 ۲ورزی )نگاه و رفتار عفیفانه(عفت -

 اخالق عمومی 
 همسایگی

1 

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
 .(سجادیه صحیفه از ۲۶ نیایش)کآفَّتِهِمْ  فى الظَّنِّ حُسْنَ جیرانى... وَاَسْتَعْمِلُ فى تَوَلَّنى وَ  1.

 .(سجادیه صحیفه از ۲۶ نیایش)عِفَّۀً  عَنْهُمْ بَصَرى رانى... وَاَغُضُّجی فى تَوَلَّنى . وَ ۲
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 های اخالقیها و ارزشبایسته
های محور ارزش
 اخالقی

 ردیف

  1ها و عیوب یکدیگرعدم تجسس  از لغزش  -

 ۲شدهکتمان سر و رازداری در عیوب کشف -

 ۳اجتناب از کنجکاوی و استراق سمع -

 ۴ممانعت از بدگویی بدگویان درمورد همسایه -

 ۵روشنگری برای همسایه در مورد کسانی که قصد نیرنگ و فریب او را دارند -

خیرخواهی و دعای خیر در حق همدیگر )جهت توفیق در انجام اعمال خیر و  -
  ۶های او(نعمت آداب الهی و دوام

 ۷اجتناب از حسادت -

 ۸پوشی از خطاهاچشم -
 ۹آمیز بخشش ظلم و حفظ رفتار مسالمت -

 1۰پرهیز از دشنام -
 11بدی را با احسان و نیکی پاسخ دادن  -
  1۲تواضع و فروتنی -

   1۳تکریم و احترام -

 1خویی، مهربانی و  مالیمتنرم -

 

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
 .(حقوق رساله از ۳1 فراز) لِتَعْرِفَهَا سَوْأَۀٍ عَنْ لَهُ تَبْحَثْ لَا وَ عَوْرَۀً لَهُ تَتَبََّعْ لَا ... الْجَارِ حَقَُّ أَمََّا . وَ  1

 لَوْ سَتِیراً سِتْراً وَ حَصِیناً حِصْناً عَلِمْتَ لِمَا کُنْتَ تَکَلَُّفٍ لَا وَ مِنْکَ إِرَادَۀٍ غَیْرِ مِنْ مِنْهُ اعَرَفْتَهَ فَإِنْ ... الْجَارِ حَقَُّ أَمََّا . وَ  ۲

 کِتْمانِ . وَ.. جیرانى فى تَوَلَّنى ، وَ(حقوق رساله از ۳1 فراز) عَلَیْهِ لِانْطِوَائِهِ إِلَیْهِ تَتََّصِلْ لَمْ ضَمِیراً عَنْهُ الْأَسِنََّۀُ بَحَثَتِ

 .(سجادیه صحیفه از ۲۶ نیایش) عَوْراتِهِمْ سَتْرِ وَ اَسْرارِهِمْ،

 .(حقوق رساله از ۳1 فراز) یَعْلَمُ لَا حَیْثُ مِنْ عَلَیْهِ تَسْتَمِعْ ... لَا الْجَارِ حَقَُّ أَمََّا وَ   ۳.
 حقوق(. رساله از ۳1 فراز) الشََّتِیمَۀِ لِسَانَ عَنْهُ تَرُدَُّ لَهُ سِلْماً تَکُونَ أَنْ تَخْرُجْ لَا وَ ... الْجَارِ حَقَُّ أَمََّا . وَ  ۴
 .(حقوق رساله از ۳1 فراز)النََّصِیحَۀِ حَامِلِ کَیْدَ فِیهِ تُبْطِلُ ... وَ الْجَارِ حَقَُّ أَمََّا . وَ ۵
 لَهُمْ مایَجِبُ اِعْطآءِ ضَعیفِهِمْ ... وَ اِرْفاقِ فى اَدَبِکَ اسِنِبِمَح وَالْاَخْذِ سُنَّتِکَ، لِاِقامَۀِ وَفِّقْهُمْ ... وَ جیرانى فى تَوَلَّنى . وَ ۶

 . (سجادیه صحیفه از ۲۶ نیایش)  نُصْحاً عِنْدَهُمْ النِّعْمَۀِ بَقآءَ اُحِبُّ السُّؤالِ ... وَ قَبْلَ
 .(سجادیه صحیفه از ۲۶ نیایش) نُصْحاً عِنْدَهُمْ النِّعْمَۀِ بَقآءَ اُحِبُّ جیرانى... وَ فى تَوَلَّنى . وَ ۷
 .(حقوق رساله از ۳1 فراز) زَلََّتَهُ تَغْفِرُ وَ عَثْرَتَهُ ... تُقِیلُهُ الْجَارِ حَقَُّ أَمََّا . وَ ۸
 اإِذَ عَنْهُ حِلْمَکَ تَذْخَرْ لَا ، وَ(سجادیه صحیفه از ۲۶ نیایش)ظالِمِهِمْ  عَنْ بِالتَّجاوُزِ جیرانى... وَاُعْرِضُ فى تَوَلَّنى . وَ ۹

 .(حقوق رساله از ۳1 فراز) لَهُ سِلْماً تَکُونَ أَنْ تَخْرُجْ لَا وَ عَلَیْکَ جَهِلَ
 .(حقوق رساله از ۳1 فراز)الشََّتِیمَۀِ  لِسَانَ عَنْهُ تَرُدَُّ ... الْجَارِ حَقَُّ أَمََّا . وَ 1۰
 .(سجادیه صحیفه از ۲۶ نیایش) سیئَهُمْمُ بِالْاِحْسانِ اَجْزى اللَّهُمَّ جیرانى... وَاجْعَلْنِى فى تَوَلَّنى . وَ 11
 .(سجادیه صحیفه از ۲۶ نیایش) تَواضُعاً لَهُمْ جانِبى اُلینُ جیرانى... وَ فى تَوَلَّنى . وَ 1۲

 .(حقوق رساله از ۳1 فراز)شَاهِداً کَرَامَتُهُ ... وَ الْجَارِ حَقَُّ أَمََّا و1۳َ. 
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 های اخالقیها و ارزشبایسته
های محور ارزش
 اخالقی

 ردیف

 ۲در غیاب او مودت خویش را نشان دادن -
 ۳موال او را حفظ کردندر غیاب او آبرو و ا -

  ۴رعایت انصاف -

 ۵عیادت از همسایۀ بیمار -

 ۶در گفتگو با او حوصله به خرج دادن )گفتگو را بر هم نزدن و ترک نکردن( -

 ۷یاری دادن در امور و مشکالت -

 ۸از  نصیحت کردن او دریغ نکردن -

 ۹ها همراهی و یاری همسایه  در سختی -

   1۰حم و رقت آوردن بر همسایۀ بالدیده و دردمندمهربانی، ر   -
 اخالق تعامل

 با همسایۀ بالدیده 
۲ 

 11گرایی و پذیرش ادعای او وقتی حق با او باشد.حق -

سخنان بیهوده و ناروا  و جنجال، یادآوری  نرمی، اجتناب از  -
های دینی در زمانی که ادعای او باطل و خداوند و ارزش

 1۲نارواست.

 

 در مواجهه
 شکایت با

 

 اخالق گله و
 شکایت از همسایه

 

۳ 

                                                                                                                               

 مُعَاشَرَۀً تُعَاشِرُهُ وَ ... الْجَارِ حَقَُّ أَمََّا ، وَ(سجادیه صحیفه از ۲۶ نیایش) عآمَّتَهُمْ الْبِرِّبِ اَتَوَلَّى جیرانى... وَ فى تَوَلَّنى . وَ 1
 .(حقوق رساله از ۳1 فراز) کَرِیمَۀً

 .(سجادیه صحیفه از ۲۶ نیایش)مَوَدَّۀً  بِالْغَیْبِ لَهُمْ اُسِرُّ جیرانى... وَ فى تَوَلَّنى . وَ ۲
 .(حقوق رساله از ۳1 فراز) غَائِباً فَحِفْظُهُ الْجَارِ حَقَُّ أَمََّا . وَ  ۳
سَاوَیْتَهُ )فراز  حَضَرَ إِنْ وَ ... الشََّرِیکِ حَقَُّ أَمََّا ، وَ(حقوق رساله ۳۰ فرازوَ تُنْصِفَهُ فِی مجاواۀ ) ...وَ أَمََّا حَقَُّ الْجَلِیسِ .  ۴

 .از رساله حقوق( ۳۳
 .(سجادیه صحیفه از ۲۶ نیایش)مَریضِهِمْ  یادَۀِعِ وَ ... جیرانى فى تَوَلَّنى . و۵َ

 وَ لَا إِنْ کُنْتَ الْجَلِیسَ إِلَیْهِ کُنْتَ فِی الْقِیَامِ عَنْهُ بِالْخِیَارِ وَ إِنْ کَانَ الْجَالِسَ إِلَیْکَ کَانَ بِالْخِیَارِ ...وَ أَمََّا حَقَُّ الْجَلِیسِ   ۶.
 .(حقوق رساله ۳۰ فراز) تَقُومَ إِلََّا بِإِذْنِهِ

 وَ ...  جیرانى فى تَوَلَّنى ، وَ(حقوق رساله از ۳1 فراز) جَمِیعاً الْحَالَیْنِ فِی مَعُونَتُهُ وَ نُصْرَتُهُ ... وَ الْجَارِ حَقَُّ أَمََّا . وَ  ۷
 .(سجادیه صحیفه از ۲۶ نیایش)مَظْلُومِهِم  نُصْرَۀِ

 .(سجادیه صحیفه از ۲۶ نیایش) رِهِمْمُسْتَشی مُناصَحَۀِ ... وَ جیرانى فى تَوَلَّنى . وَ ۸
 .(حقوق رساله از ۳1 فراز) شَدِیدَۀٍ عِنْدَ تُسْلِمْهُ لَا ... الْجَارِ حَقَُّ أَمََّا . وَ ۹
 .(سجادیه صحیفه از ۲۶ نیایش) رَحْمَۀً مِنْهُمْ الْبَآلءِ اَهْلِ عَلى اَرِقُّ ... وَ جیرانى فى تَوَلَّنى . وَ 1۰
 دَعْوَتِهِ إِبْطَالِ فِی تَعْمَلْ لَمْ وَ حُجََّتِهِ فِی تَنْفَسِخْ لَمْ حَقَّاً عَلَیْکَ یَدََّعِی مَا کَانَ فَإِنْ عَلَیْکَ الْمُدََّعِی الْخَصْمِ حَقَُّ أَمََّا . وَ 11

 از رساله حقوق(. ۳۷فراز ) عَلَیْهَا الْحَاکِمَ وَ لَهُ نَفْسِکَ خَصْمَ کُنْتَ وَ
 حِدََّتَهُ کَسَرْتَ وَ بِدِینِهِ نَاشَدْتَهُ وَ رَوََّعْتَهُ وَ بِهِ رَفَقْتَ بَاطِلًا یَدََّعِیهِ مَا کَانَ إِنْ وَ ... عَلَیْکَ الْمُدََّعِی الْخَصْمِ حَقَُّ أَمََّا . وَ 1۲

 عَلَیْکَ یَشْحَذُ بِهِ وَ بِإِثْمِهِ تَبُوءُ بَلْ وَِّکَعَدُ عَادِیَۀَ عَنْکَ یَرُدَُّ لَا الََّذِی السَُّوءِ لَفْظَۀَ وَ الْکَلَامِ حَشْوَ أَلْقَیْتَ وَ اللََّهِ بِذِکْرِ عَنْکَ
 از رساله حقوق(. ۳۷فراز لِلشََّرَِّ ) مَقْمَعَۀٌ الْخَیْرُ وَ الشََّرََّ تَبْعَثُ السَُّوءِ لَفْظَۀَ لِأَنََّ عَدَاوَتِهِ سَیْفَ
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 های اخالقیها و ارزشبایسته
های محور ارزش
 اخالقی

 ردیف

استدالل روشن همراه با مالیمت و آرامش، اجتناب از جنجال  -
  1در مطالبات.

 ۲دادن برای اصالح رفتار صبوری و مهلت -

در هنگام 
 طرح 
 شکایت

 ۳مشورت کردن در امور مشترک -

 ۴خیرخواهی، راهنمایی و ارائه نظر صائب خویش به او  -
همان راهی را نشان دهد که اگر خود به )صداقت در مشورت -

 ۵کرد(.جای او بود، بدان عمل می
نظر مورد اعتماد؛ زمانی که خود ارجاع دادن او به فرد صاحب -

 ۶شناسد.نظر دیگری را میراه حل مناسبی ندارد؛ اما صاحب

 
 
 

اخالق 
 مشورت

 اخالق مشورت دادن
 همفکری بینو  

 همسایگان 
 

 ناموافقى و سپاسگزاری حتی زمانی که نظراو را متهم نکردن  - ۴
 ۷به فرد می دهد.

سپاسگزاری از خدا و فرد و جستجوی فرصت جبران  -
 ۸دهد.فرد می خواست موافق هنگامی که نظرى

 

 
اخالق 
 مشورت
 گرفتن
 

نرمی، فروتنی و اجتناب از خشونت و سرسختی در برابر  -
 ۹نصیحت 

 
اخالق 

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
وَ قَصَدْتَ قَصْدَ  ...هِ حَقَّاً أَجْمَلْتَ فِی مُقَاوَلَتِهِ بِمَخْرَجِ الدََّعْوَى وَ أَمََّا حَقَُّ الْخَصْمِ الْمُدََّعَى عَلَیْهِ فَإِنْ کَانَ مَا تَدََّعِی  1.

 از رساله حقوق(. ۳۸)فراز حُجََّتِکَ بِالرَِّفْقِ 
 وق(.از رساله حق ۳۸)فراز وَ أَلْطَفِ اللَُّطْفِ ... وَ أَمْهَلِ الْمُهْلَۀِ  ...وَ أَمََّا حَقَُّ الْخَصْمِ الْمُدََّعَى عَلَیْهِ .  ۲
 حَقَُّ أَمََّا ، وَ(سجادیه صحیفه از ۲۶ نیایش) مُسْتَشیرِهِمْ مُناصَحَۀِ وَ مُسْتَرْشِدِهِمْ،  هِدایَۀِ وَ ... جیرانى فى تَوَلَّنى . وَ ۳

 ز رساله حقوق(.ا ۳۳)فراز  مُنَاظَرَتِهِ دُونَ بِرَأْیِکَ تَعْمَلْ لَا وَ حُکْمِهِ دُونَ حُکْمِکَ عَلَى تَعْزِمْ لَا ...  الشََّرِیکِ
 فى تَوَلَّنى از رساله حقوق(، وَ ۳۹)فراز وَ أَمََّا حَقَُّ الْمُسْتَشِیرِ فَإِنْ حَضَرَکَ لَهُ وَجْهُ رَأْیٍ جَهَدْتَ لَهُ فِی النََّصِیحَۀِ .  ۴

 .(سجادیه صحیفه از ۲۶ نیایش) مُسْتَشیرِهِمْ مُناصَحَۀِ ... وَ جیرانى
 از رساله حقوق(. ۳۹)فراز وَ أَشَرْتَ عَلَیْهِ بِمَا تَعْلَمُ أَنََّکَ لَوْ کُنْتَ مَکَانَهُ عَمِلْتَ بِهِ  ...یرِ وَ أَمََّا حَقَُّ الْمُسْتَشِ.  ۵
لَلْتَهُ عَلَیْهِ وَ وَ إِنْ لَمْ یَحْضُرْکَ لَهُ رَأْیٌ وَ عَرَفْتَ لَهُ مَنْ تَثِقُ بِرَأْیِهِ وَ تَرْضَى بِهِ لِنَفْسِکَ دَ ...وَ أَمََّا حَقَُّ الْمُسْتَشِیرِ .  ۶

 از رساله حقوق(. ۳۹)فراز تَأْلُهُ خَیْراً وَ لَمْ تَدََّخِرْهُ نُصْحاً أَرْشَدْتَهُ إِلَیْهِ فَکُنْتَ لَمْ
 لَا تَدَعْ شُکْرَهُ عَلَى مَا بَدَا لَکَ وَ ...وَ أَمََّا حَقَُّ الْمُشِیرِ عَلَیْکَ فَلَا تَتََّهِمْهُ فِیمَا یُوَافِقُکَ عَلَیْهِ مِنْ رَأْیِهِ إِذَا أَشَارَ عَلَیْکَ .  ۷

 از رساله حقوق(. ۴۰)فراز مِنْ إِشْخَاصِ رَأْیِهِ وَ حُسْنِ وَجْهِ مَشُورَتِهِ 
ادِ بِالْمُکَافَاۀِ فِی مِثْلِهَا فَإِذَا وَافَقَکَ حَمِدْتَ اللََّهَ وَ قَبِلْتَ ذَلِکَ مِنْ أَخِیکَ بِالشَُّکْرِ وَ الْإِرْصَ... وَ أَمََّا حَقَُّ الْمُشِیرِ عَلَیْکَ .  ۸

 از رساله حقوق(. ۴۰)فراز إِنْ فَزِعَ إِلَیْکَ 
هَمَ عَنْهُ نَصِیحَتَهُ ثُمََّ تَنْظُرَ وَ أَمََّا حَقَُّ النََّاصِحِ فَأَنْ تُلِینَ لَهُ جَنَاحَکَ ثُمََّ تَشْرَئِبََّ لَهُ قَلْبَکَ وَ تَفْتَحَ لَهُ سَمْعَکَ حَتََّى تَفْ.  ۹

 از رساله حقوق(. ۴۲)فراز فِیهَا 
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 های اخالقیها و ارزشبایسته
های محور ارزش
 اخالقی

 ردیف

 گوش دادن فعال و تأمل در مورد نصیحت  -
 1صحیح و بجا اسگزاری، قدرشناسی و پذیرش نصیحت سپ -
مهربانی و اجتناب از متهم نمودن وی زمانی که نظر او اشتباه  -

 ۲است

نصیحت 
 پذیری
 
 

 ۳احترام -
 ۴صبوری و تحمل رفتار ناشایست از جانب او  -

 اخالق تعامل با 
 همسایۀ سالخورده

۵ 

 ۵و نرمی مهربانى -
 ۶ او و خطاهای هااز لغزش پوشىچشم گذشت و -
 

 اخالق تعامل 
 با کودکان همسایه

۶ 

 ۷حتی االمکان عفو و گذشت و شکیبایی -

 ۸نیکی در برابر بدی -
 ۹ورزی در هنگام تالفی نمودن عدالت -
 

 اخالق مواجهه 
همسایه شرور و  با

 رسانآسیب

۷ 

 سایگیهای اخالق همها و زمینهایهپ -ب

ه س دیدگاراساهای رفتار اخالقی در قبال همسایگان بسؤال دوم تحقیق ناظر بر بنیادها و زمینه

های تربیت مؤثرتر نسل جوان را تواند زمینهاست. پاسخ این سؤال بنیادین میبوده امام سجاد)ع(

 فراهم سازد.

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
 ۴۲)فراز  فَإِنْ کَانَ وُفَِّقَ فِیهَا لِلصََّوَابِ حَمِدْتَ اللََّهَ عَلَى ذَلِکَ وَ قَبِلْتَ مِنْهُ وَ عَرَفْتَ لَهُ نَصِیحَتَهُ ...وَ أَمََّا حَقَُّ النََّاصِحِ .  1

 از رساله حقوق(.

ا أَنْ  وُفَِّقَ لَهَا فِیهَا رَحِمْتَهُ وَ لَمْ تَتََّهِمْهُ وَ عَلِمْتَ أَنََّهُ لَمْ یَأْلُکَ نُصْحاً إِلََّا أَنََّهُ أَخْطَأَ إِلََّوَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ...وَ أَمََّا حَقَُّ النََّاصِحِ   ۲.

 از رساله حقوق(. ۴۲)فراز ءٍ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى کُلَِّ حَالٍ یَکُونَ عِنْدَکَ مُسْتَحِقَّاً لِلتَُّهَمَۀِ فَلَا تَعْنِی بِشَیْ

 از رساله حقوق(. ۴۳فراز )وَ أَمََّا حَقَُّ الْکَبِیرِ فَإِنََّ حَقََّهُ تَوْقِیرُ سِنَِّهِ .  ۳

 از رساله حقوق(. ۴۳فراز )مَعَ سِنَِّهِ  ...وَ إِنْ جَهِلَ عَلَیْکَ تَحَمََّلْتَ وَ أَکْرَمْتَهُ  ...وَ أَمََّا حَقَُّ الْکَبِیرِ .  ۴

 از رساله حقوق(. ۴۴) فراز  وَ الْمُدَارَاۀُ لَهُ  ...وَ الرَِّفْقُ  ...حْمَتُهُ وَ أَمََّا حَقَُّ الصََّغِیرِ فَرَ.  ۵

 از رساله حقوق(. ۴۴) فراز  وَ السََّتْرُ عَلَى جَرَائِرِ حَدَاثَتِهِ... وَ الْعَفْوُ عَنْهُ وَ السََّتْرُ عَلَیْهِ  ...وَ أَمََّا حَقَُّ الصََّغِیرِ .  ۶

 .(سجادیه صحیفه از ۲۶ نیایش) ظالِمِهِمْ عَنْ بِالتَّجاوُزِ وَاُعْرِضُ ... جیرانى فى تَوَلَّنى . وَ ۷

 .(سجادیه صحیفه از ۲۶ نیایش)مُسیئَهُمْ  بِالْاِحْسانِ اَجْزى اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنِى ... جیرانى فى تَوَلَّنى . وَ ۸

قَالَ عَزََّ وَ جَلََّ وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ  ...وْ فِعْلٍ وَ أَمََّا حَقَُّ مَنْ سَاءَکَ الْقَضَاءُ عَلَى یَدَیْهِ بِقَوْلٍ أَ.  ۹

کَافَأْتَهُ فِی انْتِصَارِ مِنْهُ فَتَکُونَ قَدْ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِلصََّابِرِینَ هَذَا فِی الْعَمْدِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عَمْداً لَمْ تَظْلِمْهُ بِتَعَمَُّدِ الِ

 از رساله حقوق(. ۴۸)فراز تَعَمَُّدٍ عَلَى خَطَاءٍ وَ رَفَقْتَ بِهِ وَ رَدَدْتَهُ بِأَلْطَفِ مَا تَقْدِرُ عَلَیْهِ 
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هایی ها و زمینههای اخالق پیش گفته نیازمند بنیانپایبندی به ارزش از نگاه امام سجاد)ع(

 زیر است:

 (1صحیفه سجادیه ۲۶ی شناختی: بصیرت و شناخت حقوق همدیگر )دعای هازمینه-

اندیشی (، مثبت۲صحیفه سجادیه ۲۶)دعای عزیز و خاص دانستن همسایه های عاطفی:زمینه

صحیفه  ۲۶و دعای  رساله حقوق ۳1و محبت و رحمت )فراز  (۳صحیفه سجادیه ۲۶)دعای 

 (.۴سجادیه

 ۲۶و دعای  رساله حقوق ۳1فراز مایتگری( )حهای نگرشی: احساس مسئولیت )زمینه

( ) ۶صحیفه سجادیه ۲۶مداری )دعای -مداری به جای عدالت -( و احسان۵صحیفه سجادیه

 (. ۲تصویر شمارۀ 

 

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
 .(سجادیه صحیفه از ۲۶ نیایش) وَ زِدْهُمْ بَصِیرَۀً فِی حَقَِّی ... جیرانى فى تَوَلَّنى . وَ 1

 صحیفه از ۲۶ نیایش) لِخآصَّتى اَرْعى ما لَهُمْ اَرْعى وَ لِحآمَّتى، اُوجِبُ ما لَهُمْ وجِبُاُ ... وَ جیرانى فى تَوَلَّنى . وَ ۲

 .(سجادیه

 .(سجادیه صحیفه از ۲۶ نیایش) کآفَّتِهِمْ فى الظَّنِّ حُسْنَ وَاَسْتَعْمِلُ ... جیرانى فى تَوَلَّنى . وَ ۳

، (سجادیه صحیفه از ۲۶ )نیایش رَحْمَۀً مِنْهُمْ الْبَآلءِ اَهْلِ عَلى اَرِقُّ عآمَّتَهُمْ ... وَ بِرِّبِالْ اَتَوَلَّى جیرانى... وَ فى تَوَلَّنى . وَ ۴

  .(حقوق رساله از ۳1 فراز) کَرِیمَۀً مُعَاشَرَۀً تُعَاشِرُهُ وَ ... الْجَارِ حَقَُّ أَمََّا وَ

 حِلْمَکَ تَذْخَرْ لَا ... شَدِیدَۀٍ عِنْدَ تُسْلِمْهُ ... لَا جَمِیعاً الْحَالَیْنِ فِی مَعُونَتُهُ وَ تُهُنُصْرَ وَ ... غَائِباً فَحِفْظُهُ الْجَارِ حَقَُّ أَمََّا . وَ ۵

 .(حقوق رساله از ۳1 فراز) النََّصِیحَۀِ حَامِلِ کَیْدَ فِیهِ تُبْطِلُ ... وَ عَلَیْکَ جَهِلَ إِذَا عَنْهُ

 .(سجادیه صحیفه از ۲۶ نیایش)مُسیئَهُمْ  بِالْاِحْسانِ اَجْزى اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنِى ... جیرانى فى تَوَلَّنى . وَ ۶
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 همسایگان قبال در ورزیاخالق هایزمینه و ها: پایه ۲ شمارۀ تصویر

متقابل اخالق در میان کل  ها و رعایتبر دوسویه بودن این مؤلفه روشن است که امام )ع(

های (. این امر در تضمین پایبندی به ارزش1صحیفه سجادیه ۲۶ورزند )دعای ساکنان تأکید می

 کند.اخالقی کمک می

 گیرینتیجه
کتر همسایگان، آمد و شد، ارتباطات چهره به چهره و رغم مجاورت مکانی بسیار نزدیبهامروزه 

است. به همین نسبت، تعامل، شدت کم شدهگر بهگفتگوهای حضوری همسایگان با یکدی

تر از گذشته یابی از احوال همسایگان بسیار کمرنگهمدلی، کمک و حمایت و حتی اطالع

ز نظر اد می کند و به انسجام، امنیت و نشاط اجتماعی لطمات بنیادین واراین رویه،  باشد.می

 است.شدت مذمت شدهبهنیز اسالم 

تر از یک مجاورت همسایگی معنایی بسیار فراتر و غنیش، برای پاسخ سؤال اول پژوه

گری و حس تعلق، حمایت. مفهوم واقعی و غنی همسایگی، با نوعی سازدفیزیکی مطرح می

تواند یک مجتمع مسکونی را به احساس مسئولیت همراه است و رعایت اخالقیات ذکر شده، می

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
 .(سجادیه صحیفه از ۲۶ نیایش)بِهِمْ  أَسْعَدَ وَبی یسْعَدُوا مِنْهُمْ ... حَتََّی ذَلِک مِثْلَ ارْزُقْنِی وَ ... جِیرَانِی فِی تَوَلََّنِی وَ .1
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توان گفت در چنین فضایی، تر، میگاهی ظریفتبدیل نماید. در ن« واحد اجتماعی منسجم»یک 

که یک ویژگی حداقلی -کنند همسایگان نه تنها در کنار همدیگر، احساس آرامش و امنیت می

همدیگر نیز نقش فعال و پررنگی « رشد و تعالی»بلکه در فرایند  -برای فضای همسایگی است

 سایگی است.دارند؛ و این به معنای یک نگاه حداکثری به کارکردهای هم

با  اد رااز سوی دیگر، براساس پاسخ سؤال دوم پژوهش، اگر بخواهیم رویکرد تعاملی افر

رفاً صهای پیش گفته را در عالم واقع محقق سازیم، همسایگان اصالح کنیم و در واقع، ارزش

کند. بلکه بخشی در زمینۀ وظایف متقابل و تقویت بعد شناختی شهروندان کفایت نمیآگاهی

اندیشی، محبت و های عاطفی، مثبتویژه تقویت بنیانییر نگرش نسبت به همسایگان و بهتغ

سازی همسایگی مورد ترین چیزی که در فرهنگای اساسی است. درواقع، مهمرحمت، مسئله

وده آموزش و ایجاد و اصالح آن، امری دشوار ب عاطفی است که-نیاز است، همین بعد نگرشی 

گیرد. لذا در حوزۀ های گسترده غیرنظری و غیرمستقیم صورت میموزشو عمدتاً از طریق آ

مدارس (، الزم است که نهادهای بر نهادهای رسمی تربیتی )عاطفی عالوه-اصالحات نگرشی

ریزی و اقدامات ها و نهادهای فرهنگی جامعه نیز برنامهها، خانوادهغیررسمی همچون: رسانه

 باشند. جدی داشته

ها و عواطف انسان از دوران کودکی، به صورت ضمنی و غیر نجاکه نگرشهمچنین، ازآ

گردد، الزم است که گیرد و در سیری آرام در درازمدت تثبیت میمستقیم، به تدریج شکل می

ی توسط صورت عملی و الگوساز، از اوان کودکی و در دامان خانواده به«تربیت برای همسایگی»

مایش، های هنری، ندها و مراکز پیش دبستانی، در قالب برنامهوالدین آغاز شود و سپس در مه

های ها و فیلمها، کارتونشعر، داستان، نقاشی و نظایر آن ادامه یابد و همچنین در قالب برنامه

 طور جدی آغاز شود. ای بههای رایانهتلویزیونی و حتی بازی

القی همسایگی(، و ابعاد شناسازی نسل جوان با وظایف اخبر ابعاد شناختی )آعالوه

ست که رفتارهای اخالقی با همسایگان نیز راهبرد دیگری است و الزم ا عاطفی، تمرین-نگرشی

 های فوق برنامۀ مدارس وگونه رفتارها از اوان کودکی و طفولیت و بعدها در پروژهتمرین این

 ینه شود.مراکز آموزشی پیگیری شود و الگوها و سبک رفتاری صحیح در کودکان نهاد

های بر بهبود جنبه، عالوه«تربیت برای همسایگی»عزم و برنامۀ جدی و همه جانبه برای 

فردی و اجتماعات کوچک همسایگی، در راستای فرایندهای تقویت انسجام، امنیت و نشاط 
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ملی نیز امری ضروری است و بخش مهمی از بازسازی فرهنگی کشور را تشکیل  اجتماعی

تر برای تقویت فرهنگ های عملیاتی و جدیها و برنامهمدلطراحی و تدوین ، رودهد. ازاینمی

تواند و اخالق همسایگی در سطوح گوناگون، و اجرای آنها توسط نهادهای دخیل در تربیت، می

 گام بعدی بوده، توسط سایر پژوهشگران و دست اندرکاران عالقمند پیگیری شود. 

 منابع
 قرآن کریم. -

 ویدان. انتشارات جا ، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده. تهران:نهج الفصاحه(، 1۳۶۰، )پیامبر اکرم)ص( -

ارات ترجمۀ سید محمد کشفی شاهرودی. تهران: انتش رساله حقوق،(، 1۳۷۷امام سجاد )ع(، ) -
 دانشوران.

 ، ترجمۀ عبدالمجید آیتی، تهران: نشر سروش.صحیفه سجادیه(، 1۳۷۵امام سجاد )ع(، ) -

 .کیهان :تهران توسعه، شناسیجامعه ،(1۳۸۴)غالمرضا  غفاری،مصطفی؛  ازکیا،   -

 کزمر: قم ،موضوعه حقوق و روایات در همسایگان حقوق بر گذری ،(1۳۸۳)مهدی  اسماعیلی، -
 سیما. و صدا اسالمی هایپژوهش

 پرتو در همسایگان سالمتی حق تأمین» ،(1۳۹۵)محمدحسن  مقدم، صادقی حسن؛ محمد اماموردی، -
 .۴1۷-۴۳۳ :۹۶ پایییز ،۳شمارۀ  ،۴۷ دورۀ ،خصوصی حقوق مطالعات ،«قوقیح بهداشت

، «صفهانجایگاه اجتماعی محله در شهرهای اسالمی با تأکید بر ا»(، 1۳۸1انصاری، ابراهیم ) -
 .1۵-۲۶: 1۳۸1، بهار و تابستان 1۳شمارۀ شناسی کاربردی، جامعه

 .۲۲-۶۵:۳۰و  ۶۴، شمارۀ گزارش مهفصلنا(، امنیت در محالت مسکونی. 1۳۸۹جعفری، سمیرا ) -
 موجک.: ناشر ،حادیثا منظر از داریهمسایه ،(1۳۹۶) مجید بشمنی،رستمی عبدالحجت؛ جو،حق -
 وفا.: ناشر  همسایه، حق ،(1۳۸۹) اسماعیل حیدری، -
شناختی تعامالت همسایگی و تأثیر آن بر احساس نشاط (، تبیین جامعه1۳۹۶خطیبی، اعظم ) -

: 1۳۹۶، بهار ۲۲مارۀ ش، ۷سال شناختی شهری،مطالعات جامعهن در شهر همدان، اجتماعی شهروندا
1۳۴-1۰۷ . 

 .رشد: هرانت اجتماعی، و انسانیعلوم در پژوهش عملی و نظری مبانی ،( 1۳۸۴)علی  دالور، -
ان: انتشارات علی محمد کاردان، تهر ۀ، ترجمشناسیقواعد روش جامعه(، 1۳۸۷دورکیم، امیل ) -

 ان.دانشگاه تهر

 .سمت: تهران ،مسکونی هایمجموعه محوطه طراحی بر درآمدی ،(1۳۹1)رضا  رامیار، -
های عی در محیطتأثیر دلبستگی به مکان بر سرمایۀ اجتما»(، 1۳۹۶ضرغامی، اسماعیل)  ، رضا؛رامیار -

، ۲۳شمارۀ  مطالعات شهری،، «ر تهراندمجتمع مسکونی نور مشترک همسایگی، مطالعۀ موردی: 
 .۳۹-۵۲: 1۳۹۶ان تابست

رمایۀ اجتماعی سبررسی »(، 1۳۹۲رستگار خالد، امیر؛ آران دشتی آرانی، سمیه؛ صادقی آرانی، زهرا ) -
 توسعه، («مطالعۀ موردی؛ شهر آران و بیدگل، منطقه آرانهمسایگی و پیامدهای اصلی مرتبط با آن )

 .1۷۷-۲1۴: 1۳۹۲، بهار ۴، شمارۀ 1دوره  فرهنگی، -اجتماعی
 :۷۲ شمارۀ ،۲۶ ورۀد ،صفه ،«بودن همسایه و همسایگی» ،(1۳۹۵)شهرام  پوردیهیمی، رضا؛ سرعلی، -

۲۴-۵ . 
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: تهران. یرفتار علوم در تحقیق هایروش ،(1۳۷۶)حجازی  الهه و بازرگان عباس زهره؛ سرمد، -
 آگاه.

 ن: سمت.تهرا شناسی شهری،جامعه(، 1۳۹1پور، محمود )شارع -

 .سخن: تهران ،رفتاری علوم در تحقیق هایروش ،(1۳۸۳)سترنشریفی، ن پاسا؛ حسن شریفی، -
 ، قم: جامعۀ مدرسین.الخصال(، 1۳۶۲صدوق، علی بن الحسین) -
 نامهپایان .اسالمی فقه در نشینیآپارتمان قوانین و همسایگان حقوق ،(1۳۸۹)اعظم  صفری، -

 الهیات. رشته تهران، نور پیام دانشگاه ارشد کارشناسی

 وانیا. شرن ،(اسالمی رویکرد با) خوب همسایه ،(1۳۹۵) صفاری، حامد حسن؛محمد راد،فاطمی -

 ، تهران: سرآمد. ایدرآمدی بر اخالق حرفه(، 1۳۸۹فرامرز قراملکی، احد ) -

 .نشر تابک: تهران ،نشینیآپارتمان و داریهمسایه اخالق ، (1۳۹۲)جواد محمد فالح، -

 شهر در نآ گیری شکل بر مؤثر عوامل و تماعیاج سرمایۀ بررسی ،(1۳۸۴)احمد  سید فیروزآبادی، -
 .تهران دانشگاه اجتماعیعلوم دانشکده. دکتری نامهپایان تهران،

 محله شناختیتعریف جامعه» ،(1۳۹۶)محمدصادق  مهدودی، مصطفی؛ ازکیا، مائده؛ سیده قرشی، -
 دورۀ ،اجتماعیهتوسع ،«(تهران شهر ۵ منطقه کن محله: پدیدارشناسی مطالعه) ساکنان نگاه از آرمانی

 .۲۹-۵۴: ۹۶ زمستان ،۲شمارۀ  ،1۲

 هنری فرهنگی ؤسسهقم: م دینی، منابع به نگرش با نشینیآپارتمان فرهنگ ،(1۳۹۵)مسلم  گریوانی، -
 یاسین. آل معنویت و دین

ران و مقایسه سرمایۀ اجتماعی دانشجویان دانشگاه ته»(، 1۳۸۷مرشدی، ابوالفضل؛ شیری، حامد ) -
 ۳، شمارۀ ۹، دورۀ شناسی ایرانجامعه، «های شهر تهرانشگاههای فرهنگی و هنری دانانوناعضای ک

 .1۹۴-۲۲۵: 1۳۸۷، پاییز و زمستان ۴و 
 دیدگاه از شهر محالت کالبدی و اجتماعی نیازهای شناختیجامعه تحلیل» ،(1۳۹۰)ثریا  معمار، -

 ۲ شمارۀ ،نایرا اجتماعی مسائل یبررس ،«(اصفهان شهر محالت مطالعه) ایمحله پایدار  توسعۀ
 .1۰۶-1۳۳: 1۳۹۰ تابستان

 به شگرای کنترل و کاهش در ایمحله هویت نقش» ،(1۳۸۹)غالمرضا  مقدم، سعید؛ معیدفر، -
 ،ایران جتماعیا مسائل ،«(تهران شهر هایمحله:  مطالعه)  شهر در اجتماعی نابهنجار رفتارهای

 .11۵-1۴۴: 1۳۸۹ زمستان ،۲شمارۀ 
 مشهد. شهرداری فرهنگی سازمان مشهد: ،همسایه  ،(1۳۸۹)محمدجواد میری، -

ساله  1۵-۲۹بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان »(، 1۳۸۸اله و فوالدسپهر، سارا )نوروزی، فیض -
 .۲۹1-1۵۹: 1۳۸۸، زمستان ۵۳شمارۀ  ،1۸دورۀ  ،راهبرد، «شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

 دانش: ناشر ،اسالم رد همسایه با برخورد فرهنگ و نشینیآپارتمان آداب ، (1۳۹۳)آمنه  هنرمندنیا، -
 امروز.

های همسایگی شهر (، انسجام در شبکه1۳۸۸یوسفی، علی؛ نوغالی، محسن و حجازی، مهال ) -
 .1۳۸-1۶1: 1۳۸۸، بهار 1، دورۀ دهم، شمارۀ شناسی ایرانجامعهمشهد، 

 الزامات و الماس در همسایگی روابط الگوی بر آمدیدر ،(1۳۹۶)ترکی، هادی  حسن و زاده،یوسف -
 .(ره) خمینی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه: قم ،اسالمی معماری و شهرسازی در آن
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