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 چکيده
تمامی که ، برای سعادت بشر در دنیا و آخرت جامع و کاملاست دین مقدس اسالم، برنامه ای 

یکی از باالترین ، خود جای داده استاو را در و روانی روحی  ،جسمی اجتماعی، ،فردی جنبه های

و سایر جوامع بشری می مسلمانان بین  دوستی و مودتتاکیدات دین مبین اسالم توجه به صلح و 

بین همسایگان و خویشاوندان در دین مبین اسالم بسیار سفارش شده است، صله رحم ایجاد باشد، 

دین مبین اسالم و زیرا این فریضه الهی موجب پایداری بیشتر امنیت و آبادانی شهرها می گردد، 

، در تحقیق به رعایت حقوق همسایگان اهتمام ورزیده اند :به ویژه امام سجاد :تمامی ائمه معصومین

تحلیلی حقوق  -بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به صورت توصیفی گردیده است؛حاضر تالش 

امام که تمامی  بسیار جامعیکی از بیانات  ،یردگقرار  مورد بررسی:از منظر امام سجاد گانهمسای

می را مفاهیم رعایت حقوق همسایه مداری در کتاب صحیفه سجادیه آن مستولی گردیده است 

حق همسایه ات این است که در غیاب او آبرویش را حفظ کنی و در  :توصیف نمودچنین  توان

هایش نباشی، اگر  اگر به او ظلمی شد یاری اش رسانی، دنبال عیب. یکنحضورش او را احترام 

بدی از او دیدی بپوشانی، اگر بدانی نصیحت تو را می پذیرد او را در خفا نصیحت کنی، در سختی 

. گذری، گناهش را ببخشی و با او به خوبی و بزرگواری معاشرت کنیها رهایش نکنی، از لغزشش در

. در حقیقت، انسان باید از دایره احسان به همسایه نگاه کند نه از دریچه حقوق اجتماعی و مانند آن

پس مراعات حقوق یا عدم اذیت و آزار به معنای خوش همسایگی نیست، بلکه خوش همسایه کسی 

اذیت همسایه، به مقابله به مثل اقدام نکند بلکه از سر احسان و ایثار نسبت است که در برابر آزار و 

 .به اذیت های او چشم پوشی کرده و درگذرد و صبر نماید

 
 

 ،  صله رحم، جامعه اسالمی:اسالم، حقوق همسایگان، امام سجاد مقدسدین  :يديکل گانواژ
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 مقدمه

 و یکتاپرستی و توحید و قوانین احکام نمودن مطرح از پس کریم قران در که دارد اهمیت آنچنان اسالم، دین در همسایگی حق

 برشمردن در کریم قرآن در است خداوند نموده اجتماعی تعاون و به تضامن عملی دعوت متعال، پروردگار ساحت به ورزیدن شرك از اجتناب

 دیگر و مسلمان افراد به را نیکی به همسایگان جمله از گروه، چند به یکدیگر، نیکی به نسبت مسلمان افراد اسالمی حقوق از ای مجموعه

 ۖ  بَى ذِی الْقُرْ  وَالْمَسَاکِینِ وَالْجَارِ ۖ  وَالْیَتَامَى ۖ  بَى وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِی الْقُرْ ۖ   کُوا بِهِ شَیْئًا اعْبُدُوا اللَّـهَ وَلَا تُشْرِ":می فرماید سفارش بندگانش

چیز را  و هیچ! و خدا را بپرستید)ا  إِنَّ اللَّـهَ لَا یُحِبُّ مَن کَانَ مُخْتَالًا فَخُورً ۖ   الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ  وَالْجَارِ

ه پدر و مادر، نیکی کنید؛ همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان، و همسایه نزدیک، و همسایه دور، و و ب! همتای او قرار ندهید

و از ادای )دوست و همنشین، و واماندگان در سفر، و بردگانی که مالک آنها هستید؛ زیرا خداوند، کسی را که متکبر و فخر فروش است، 

همسایه  حتی و خویشاوند مسلمان، از اعم همسایگان، خصوص در آیه دراین قرآن دستور [1]رددا دوست نمی( زند حقوق دیگران سرباز می

 مشکالت از بسیاری گردد، عملی جامعه اسالمی سطح در و شود گرفته کار به مسلمانان سوی از اگر که است ای برنامه غیرمسلمان، متضمن

 با رفتاری خوش و همسایگان با ارتباط .گردد می رفع اجتماعی مناسبات و زندگیتسهیالت  روانی، امنیت لحاظ به انسانی جوامع ومعضالت

 یکی حتی و فرموده اشاره آن به بارها و بارها شان گهربار سخنان در:معصوم که ائمه است اهمیت حائز حدی در عترت و قرآن فرهنگ در آنان

 جمله از و نماز چون واجباتی ردیف در را همسایه به نیکی دانسته و همسایگان با اسالمی مناسب ارتباط نیز را9اکرم رسول بعثت از اهداف

 .برشمرده اند اسالمی اخالق حسنه مکارم

 مفهوم همسایه

همسایه در زبان فارسی به معنای هم دیوار، دو تن یا دو خانواده است که در کنار هم خانه دارند یا در دو قسمت یک خانه زندگی 

از ریشه جوار به ( جار)و معادل   [3]دندو یا چند کس که اتاق یا خانه شان نزدیک هم باش [2]هستند قرین و مجاور می کنند و به کنایه

یا  [4]دارند همسایه را به این دلیل جار گویند که محل سکونتی نزدیک به خانه دیگری. معنای تمایل و کج شدن به سمت چیزی است

حدود  [7]- [6]همسایه سفارش شده است به شناخت و صله رحم بهدر آموزه های اسالمی  [5]دیوار به دیوار آن انتخاب کرده است

امتداد می ( شمال، جنوب، مشرق، مغرب)همسایگی در احادیث بسیار فراختر از مفهوم لغوی عنوان شده است و تا چهل خانه از چهار سمت 

عبارتی چون تا جای شنیدن صدای اذان  [11]کوچک را تشکیل می دهدهزار خانه یعنی به اندازه یک شهر  5که در حدود  [9]- [8]یابد

 .[11]دهمین معنا را می رسان مسجد

 همسایه داري در دین اسالمدر اخالق 

این صفات را از از این رو. وجود همسایگان نیک و خوش اخالق یکی از آموزه های صحیح اخالقی در دین مبین اسالم است

شیعیان ما کسانی اند که در والیت ما بذل و بخشش می کنند،  :دندر این باره می فرمای:گفته اند و امام علی ویژگی های مومنان و شیعیان

چون خشمگین شوند، ظلم نمی . در راه دوستی ما به یکدیگر محبت می نمایند، در راه زنده نگه داشتن امر و مکتب ما به دیدار هم می روند

 .[12]نمی کنند، برای همسایگانشان مایه برکتندکنند و چون راضی شوند، زیاده روی 

 رعایت حقوق همسایگان از منظر روایات

امروزه با گسترش دنیای ماشینى، روابط عاطفى و انسانى مردم با یکدیگر بسیار ضعیف شده به طوری که همسایگان نزدیک 

این رویه، از . محل، هنوز نام همدیگر را نمى دانند کوچک ترین خبرى از یکدیگر ندارند و حتى گاهى پس از چندین سال سکونت در یک

: دنمى فرمای:در حق همسایه، گویای اهمیت وظیفه همسایه داری است امام علی:نظر اسالم به شدت مذمت شده و سفارش ائمه معصومین

درباره همسایگان که همواره مورد سفارش ! ظَنَنّا اَنَّهُ سَیُورِّثُهُم؛ از خدا بترسیداللَّهَ اللَّهَ فى جیرانِکُمْ فَإِنَّهُمْ وَصِیَّةُ نَبِیِّکُمْ، مازالَ یُوصى بِهْمِ حَتّى 

طبق  [7]به قدرى درباره آنان سفارش مى کرد که گمان مى بردیم، براى ایشان میراثى قرار خواهد داد( آن حضرت)پیامبرتان بوده اند 

آن حضرت به یارانش سفارش  ،در تأمین سعادت و آسایش انسان ها مؤثر است شیوه رفتار همسایگان با یکدیگر،9فرمایش رسول مکرم اسالم

اى : یکى از اصحاب از ایشان پرسید .مى فرمود در جایى مسکن گزینند که بتوانند از نعمت وجود همسایگان شایسته ترى بهره مند شوند

: ؟ حضرت بدون آنکه محله خاصى را به او پیشنهاد کند، فرمودتصمیم دارم خانه اى بخرم، به نظر شما کدام محله را انتخاب کنم! رسول خدا

در دین مبین  [19][ نما]سپس سفر [ انتخاب کن]، ابتدا رفیق [بخر]سپس خانه [ را بنگر]اَلْجَارُ ثُمَّ الدّارُ، اَلرَّفیقُ ثُمَّ السَّفَر؛ اول همسایه 

در :امام سجاد ،است با شدت بیشتری توصیه شدهگان ایمانی سفارش شده نسبت به همسای که نسبت به برادران مواردیمراعات همه اسالم 

. حق همسایه ات این است که در غیاب او آبرویش را حفظ کنی و در حضورش او را احترام نهی: می فرماید انبیان برخی از حقوق همسایگ

بدی از او دیدی بپوشانی، اگر بدانی نصیحت تو را می پذیرد او را در خفا هایش نباشی، اگر  اگر به او ظلمی شد یاری اش رسانی، دنبال عیب

آن  [14]-[13]نصیحت کنی، در سختی ها رهایش نکنی، از لغزشش درگذری، گناهش را ببخشی و با او به خوبی و بزرگواری معاشرت کنی
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ت آن کس که شب سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه به من ایمان نیاورده اس: اند فرموده گانحضرت در بیان کمک های مالی به همسای

خوش همسایگی این نیست که آزار نرسانی، بلکه خوش همسایگی این : دندر تفسیر مفهوم خوش همسایگی می فرمای نیز:امام کاظم. باشد

یه نگاه کند نه از دریچه حقوق در حقیقت، انسان باید از دایره احسان به همسا [7]است که در برابر آزار و اذیت همسایه صبر داشته باشی

پس مراعات حقوق یا عدم اذیت و آزار به معنای خوش همسایگی نیست، بلکه خوش همسایه کسی است که در برابر ، اجتماعی و مانند آن

، رگذرد و صبر نمایدآزار و اذیت همسایه، به مقابله به مثل اقدام نکند بلکه از سر احسان و ایثار نسبت به اذیت های او چشم پوشی کرده و د

شررسانی و آزار همسایه را عامل دشمنی و دوری از خدا می داند و کسانی را که همسایه آزار هستند دوزخی می شمارد و می 9اکرم رسول

امام س از ضربت خوردن در وصیتی به نیز پ :مام علیا [16]-[15]کسی که همسایه از شرش در امان نباشد به بهشت نمی رود: دنفرمای

 او همواره. درباره همسایگان، حقوقشان را رعایت کنید که وصیت پیامبر شماست: نددرباره سفارش به همسایگان فرمود:حسینامام حسن و 

 [7]د کردنآن حضرت برای آنان ارثی معین خواه ،تا آنجا که گمان بردیم ندبه خوشرفتاری با همسایگان سفارش می کرد مسلمانان را

. پیش از آن که درباره خصوصیات خانه تحقیق کنید درباره همسایگان آن خانه و اهالی محل آنجا پرس وجو کنیدمی فرماید 9پیامبر

بنابراین شناخت محله و همسایگان حتی بر خرید خانه مقدم است؛ لذا آنچه باید به عنوان معیار انتخاب انسان در خرید خانه باشد، اهالی 

همسایه را پیش از خانه و رفیق را پیش از راه و توشه را پیش از سفر باید »: ی در حدیثی می فرمایدرسول گرام. محل و همسایگان آن است

در جوامع رفاه زده و مرفهان بی درد، به سبب حضور و سایه قوی افکار مادی گرایانه، نوعی تکبر و خودپسندی و  [15]انتخاب و تهیه کرد

در مناطق باال شهری اعیان نشین، هر چند که نگرش ها و . را از دیگری بی نیاز می داندخودبزرگی در آنان رشد می کند و هر کسی خود 

رفتارها با هم نزدیک است، ولی روحیه خودپسندی و خودبر تربینی و بی نیازی موجب می شود تا از یکدیگر دور باشند و همسایه نه تنها 

پاسخ گوی نیازهای همدیگر باشند؛ از این رو برخالف مبانی و اصول همسایگی و همسایه را نشناسد، بلکه هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد تا 

فلسفه ایجادی آن، امنیت به شدت در این مناطق کاسته می شود و مشکالت روحی و روانی در میان ایشان گسترده تر است؛ چرا که تعامل 

انسان در انتخاب خانه و همسایه نخست به مسایل اصلی  .جامعه غافلندبا همسایه کمتر یا در حد صفر است و افراد در خود فرو رفته اند و از 

: در حدیثی می فرماید9از این رو حضرت رسول. که مؤلفه های خوشبختی را تشکیل می دهند یعنی امنیت و آسایش و آرامش توجه دارد

زندگی کند که تأمین کننده خون و جان وی  زیرا انسان می خواهد در کنار کسی[15]حرمت همسایه بر همسایه، چون حرمت خون او است

خداوند براساس اصول روان شناسی اجتماعی، از مؤمنان می خواهد تا در یک منطقه گرد آیند و همان گونه  .باشد و امنیت او را شکل بخشد

ر به نیازهای امنیتی، روحی و که از نظر روحی و اعتقادی به هم نزدیک هستند، از نظر فیزیکی هم به هم نزدیک باشند، تا پاسخی در خو

وأوحینا الی موسی و أخیه أن تبوءا لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا : سوره یونس گزارش می کند 78خداوند در آیه .روانی و مادی یکدیگر بدهند

مصر خانه هایی ترتیب  بیوتکم قبله و أقیموا الصاله و بشر المؤمنین؛ و به موسی و برادرش وحی کردیم که شما دو تن برای قوم خود در

در این آیه سخن از ساخت مجتمع های مسکونی است  .دهید و سراهایتان را روبه روی هم قرار دهید و نماز برپا دارید و مؤمنان را مژده ده

خ گوی نیازهای که خانه ها روبه روی هم قرار گرفته است تا ملت هم عقیده و هم فکر در کنار هم گرد آیند و ضمن تأمین امنیت جانی، پاس

بنابراین، مهم ترین نقش و کارکرد همسایگی را می توان در تأمین امنیت و برآورد نیازهای مادی و معنوی،  .مشروع خود به یکدیگر باشند

. ندهمسایگانی که از یک قومیت نژادی، فرهنگی و عقیدتی باشند، بهتر می توانند این نقش مهم را ایفا کن. جسمی و روحی یکدیگر دانست

در مرحله بعد همسایگانی که ازنظر عقیدتی و بینشی و نگرشی به هم نزدیک هستند، هرچند که ازنظر قومی و نژادی گوناگون باشند، 

بهترین همسایگان خواهند بود و در مرحله سوم، کسانی که ازنظر رفتاری به هم نزدیک هستند هرچند که از جهات دیگر، متفاوت می 

 .بی هستندباشند همسایگان مناس

 خوب گانآثار و برکات همسای

همسایگی از  .دنشکل گیر، فرهنگی و مذهبی اعتقادی همبستگیمادی یا  های د بر مدار همکارینمی توانی ها عمدتا همسایگ

در این صورت . دنشکل گرفته باش یاسالم اخالقی و رفتار د داشت که در چارچوب اصولننظر اسالم زمانی تأثیرات خوب و مناسبی خواهم

 آثارز به برخی ا ادامه می توان به صورت اجمالی در. را شاهد بودآثار مادی و معنوی و دنیوی و اخروی بسیاری بر آن می توان است که 

 :بیان نمود همسایه مطلوب بر زندگی و جامعه را به شرح ذیل

 آبادانی زمين و افزایش عمر 

آبادانی شهرها و شکوفایی اقتصادی و افزایش عمر شخص اشاره کرد؛ چرا که همسایگان  از آثار و برکات همسایه خوب می توان به

خوب با همکاری مناسب به افزایش تولید و ثروت جامعه کمک کرده و شرایط را برای بهبود وضعیت اقتصادی و آسایشی بهتر فراهم می 

فشارها و تنش . می گرددفزایش عمر آدمی است که موجب اجامعه در خود عاملی در ایجاد آرامش روانی  ،آسایش ایجاد از سویی. آورند

روحی ، جسمیهای د و موجبات بیماری ناتفاق می افتد روح و روان هر دو را به شدت تحت تأثیر قرار می ده، هایی که میان همسایگان بد

حُسْنُ الجَوارِ یُعَمِّرُ الدِّیارَ و یَزیدُ : دنسایه خوب می فرمایدر بیان آثار و برکات هم:از این رو امام صادق. دنمی آورو روانی در جامعه را فراهم 
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صِلَةُ الرَّحِمِ وَ حُسنُ الخُلقِ وَ حُسنُ : می فرماید نیز9رسول اکرم [12]؛ خوش همسایگی شهرها را آباد و عمرها را زیاد می کند فى الْأَعمارِ

 .[15]؛ صله رحم، خوش اخالقی و خوش همسایگی، شهرها را آباد و عمرها را زیاد می کند األَعْمارِالجَوارِ یَعمُرانِ الدّیارَ وَ یَزِدْنَ فِى 

 محبت خدا و رسول 
کسی که به  .اشاره گردد متعال می توان به محبوب شدن در نزد خداوندگان را از دیگر آثار نیک رفتاری نسبت به همسای

را جلب می کند؛ چرا که نیکوکاری و احسان از صفات الهی است و خداوند 9خویش احسان روا می دارد، محبت خدا و پیامبرش گانهمسای

از این رو رسول اکرم پیشنهاد می کند برای اینکه . کسانی که متخلق به صفات خدایی می شوند را دوست داشته و قرب ایشان را می پسندد

اگر می خواهید که خدا و : دنمی فرمای9آن حضرت. همسایگان خویش محبت کرده و نیک رفتار باشید محبوب خدا و خودش شوید، به

 .[15]راست گویید و با همسایگان خود به نیکی رفتار نمایید ،پیغمبر شما را دوست بدارند و چون سخن گویید

 بهشتی شدن 
 خوش استبهشت جای انسان های متخلق به اخالق الهی چنانکه گفته شد اخالق نیک عامل ورود انسان به بهشت است؛ چرا که 

خویشان و همسایگان بهترین ابزار برای ورود  ،به ویژه با نزدیکان اخالقیبنابراین، خوش . مهمترین جلوه های حسنای الهی استاز  اخالقی

به ویژه با برخی از افراد از جمله همسایگان  اخالقیدرباره تأثیر خوش 9رسول اکرم. به بهشت جاویدان و بهره مندی از سعادت ابدی است

حسنوا أخالقکم والطفوا بجیرانکم و أکرموا نساء کم تدخلوا الجنه بغیر حساب؛ اخالق خود را نیکو کنید و با همسایگان خود : دنمی فرمای

 .[17]مهربان باشید و زنان خود را گرامی بدارید تا بی حساب وارد بهشت شوید

 در اسالمآداب همسایه داري 

به گروه های مختلف را کردن متعال در قرآن کریم ضمن برشمردن حقوق اسالمی مسلمانان در قبال یکدیگر، نیکى خداوند 

دور را مورد احسان  همسایه و نزدیک همسایه و وَ الْجارِ ذِی الْقُرْبى وَ الْجارِ الْجُنُب؛ :سفارش مى کند و در خصوص همسایگان مى فرماید

اَرْبَعین داراً مِن کُلِّ جانب؛ چهل : درباره حدود همسایگی سوال می شود حد همسایگی تا کجاست؟ می فرماید:از امام صادق .دهخویش قرار

حق همسایه آن ا ست که اگر براى کرایه از شما »: فرموده اندچنین  همسایه و حقوق در مورد حق نیز رسول خدا [18]خانه از هر طرف

چنانچه خیرى به او . هرگاه تهى دست شد، از او دست گیرى کنید .اگر وام خواست، به او بپردازید. و کمک کنیددرخواست کمک کرد، به ا

. اگر مُرد، در تشییع جنازه اش حاضر شوید. در مصیبت ها به او تسلیت بگویید. هنگام بیمارى، به عیادتش بروید. رسید، به او تبریک بگویید

هرگاه میوه اى خریدید، مقدارى به او هدیه کنید و اگر . قت او نیفزایید تا مانع وزش نسیم و جریان هوا نشودبر ارتفاع خانه خود بدون مواف

طر آن مایل به این کار نبودید، آن را مخفیانه به منزل ببرید و دقت کنید که فرزندتان آن را از خانه بیرون نبرد که فرزند او ببیند و به خا

احترام همسایه نیز از سفارش هاى مهم [21]ذاى مطبوع خود، او را میازارید، مگر آنکه مقدارى برایش بفرستیدبوى غ، با بهانه گیرى کند

د احترام مادر، بر انسان الزم ؛ احترام همسایه، مانن حُرْمَةُ الْجارِ عَلَى الْإنسانِ کَحُرْمَةِ أُمِّه: در این باره مى فرماید9پیامبر اسالم. اسالم است

فَإِنْ عَلِمْتَ عَلَیْهِ سُوءً، سَتَرْتَهُ عَلَیْه؛ چنانچه بر عیب  :فرمایدیکی از حقوق همسایه را رازداری معرفی می کند و می :امام سجاد[21]تاس

 .[17]همسایه ات آگاه شدى، باید آن را مخفى دارى

 گذشتن از تقصيرات یکدیگر
ی همسایگان است و متأسفانه برخی با رعایت نکردن آداب اسالمی، یکی از پیامدهای زندگی اجتماعی امروزی، ایجاد مزاحمت برا

آسایش را از دیگران گرفته و با آزار رساندن به دیگران، زمینه ساز کدورت ها و درگیرى هاى بعدى می شوند که در این صورت بهتر است 

ه و اگر ناچار به نشان دادن واکنش شد، با زبانى نرم طرفى که مورد کم لطفى همسایه خود واقع شده، آزار او را براى رضاى خدا تحمل کرد

همین رابطه مى  در:امام موسی کاظم .او نشودبه وى گوشزد نماید، به این امید که این تذکر به اصالح وى کمک کند و موجب رنجش خاطر 

لکه همسایه دارى لَیْسَ حُسْنُ الجَوارِ کَفَّ الْأَذى ولکِنَّ حُسْنَ الجَوارِ الصَّبْرُ عَلى االَذى؛ همسایه دارى نیکو، به آزار نرساندن نیست، ب: فرماید

 .[22] نیکو، در صبر بر آزار همسایه است

 آثار رعایت حقوق همسایگان .1

می توان به تقویت روحیه رعایت حق همسایگان و رفتار خوب با آنان، سرچشمه برکات هاى فراوانى خواهد بود که از آن جمله 

امام جعفر  .همکارى و همفکرى با هدف پاکیزه و آباد نگه داشتن محیط زندگى اشاره کرد که آرامش روانى و طول عمر انسان را در پى دارد

. ؛ همسایه دارى نیکو، شهرها را آباد و عمرها را طوالنى مى کند حُسْنُ الجَوارِ یُعَمِّرُ الدِّیارَ و یَزیدُ فى الْأَعمارِ»: رمایددر این باره مى ف:صادق

کُلُّهُمْ مَن ماتَ وَ لَهُ جیرانٌ ثالثَةٌ  :فرمود9پیامبر خدا. آمرزش گناهان، پاداش خداوند به کسانى است که همسایه ها از آنان راضى باشند [12]

از سوی دیگر بى  [22]راضُونَ عَنهُ غُفِرَ لَهُ؛ هر کس بمیرد، در حالى که سه همسایه داشته باشد و همگى از او راضى باشند، آمرزیده مى شود

اسالم،  پیامبر بزرگوار. خبرى از حال همسایه و بى توجهى به حقوق آنان، از جمله امورى است که در اسالم از آن به زشتى یاد شده است

ما امَنَ بى مَنْ باتَ شَبْعانَ و جارُهُ جائِعٌ؛ به من ایمان نیاروده : کسى را که خود، سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد، مؤمن نمى داند
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ن و بنابراین وجود همسایه خوب، نعمتى ارزشمند برای انسا[12]در حالى که همسایه اش گرسنه باشداست، کسى که با شکم سیر بخوابد، 

نتیجه رفتار نیکو در  .همسایه خوب بودن، باعث افزایش محبت و دوستى می شود چرا که دل ها همواره متوجه نیکى و مهربانى است

رفت و آمد، احوالپرسى، یارى، عیادت، انفاق و صدقه، رفع  همسایگى، در ایجاد تجمع هاى پرشکوه و الفت هاى اجتماعى، مشاهده می شود

: مى فرماید:امیرالمؤمنین .مه و همه از وظایفى است که بر عهده همسایه و نشانه جوانمردى و انسان دوستى می باشدنیاز و همدردى، ه

یکى از ویژگى هاى شیعه را، رعایت حق همسایگى :حضرت امام باقر[23]مِنَ المُروّةِ تَعَهُّدُ الجیران؛ رسیدگى به همسایگان، جوانمردى است»

ى لجیرانِ مِنَ الفُقراءِ وَ اَهلِ المَسکَنَةِ وَ الغارِمینَ و األَیتام؛ از نشانه هاى پیروان ما، رسیدگى به همسایگان نیازمند و تهوالتعاهُدُ لِ، مى داند

را همیشه به خاطر بسپاریم که هر کس سیر بخوابد، در حالى که 9این جمله پیامبر عظیم الشأن [12]دست و بدهکاران و یتیمان است

اگر این حق اسالمى را با احساس مسئولیت و تکلیف بشناسیم و رعایت کنیم،  !ش گرسنه باشد، به من ایمان نیاورده استهمسایه مسلمان

 .در جامعه اسالمى، هیچ نیازمند و گرفتاری ، پیدا نخواهیم کرد

 آزاري همسایه .2

نقل شده است که مردی . دادن همسایه استکردند، آزار  های ناپسندیدی که پیشوایان دین همواره از آن نهی می یکی از اخالق

مردی از انصار خدمت پیامبر خدا عرض : ضمن راهنمایی او، چنین نقل کرد:امام. رفت و از همسایة خود شکایت کرد:به محضر امام صادق

اش در امان  ندارم و از بدی اش ام، کسی است که امیدی به خیر و خوبی ترین همسایه ام و نزدیک ای خریده من از قبیلة بنی فالن خانه: کرد

ام و فکر کنم مقداد باشد، دستور داد به مسجد بروند و با  سلمان و ابوذر و یکی دیگر که فراموش کرده:ه علیب9پس، پیامبر خدا. نیستم

 .[24] اعالم کردندآنان سه بار این سخن را « .اش از شرّ او در امان نباشد ایمان ندارد هر آن کس که همسایه :صدای بلند فریاد بزنند

 روانی در جامعه امنيت جانی و روحی ارتقاء در اننقش همسایگ

خاستگاه اجتماعی بودن انسان هر چه که باشد، بازتاب و کارکردهایی در زندگی او دارد که تمامی . انسان موجودی اجتماعی است

کسی را تعیین می کند؛ زیرا جامعه اقتضائات و لوازمی  زندگی و حتی شخصیت او را تحت تأثیر قرار می دهد و حتی سعادت و شقاوت هر

آداب و سنت ها، نه تنها . شخصیت هر انسانی متأثر از جامعه و محیط اجتماعی آن شکل می گیرد .دارد که انسان نمی تواند از آن بگریزد

 27از آیه  .هایت سعادت و شقاوت او را می سازدرفتار او را تحت تأثیر مستقیم و شدید خود قرار می دهد، بلکه افکار و اندیشه ها و در ن

از این رو حضرت . چگونه در ساخت اندیشه و رفتار آدمی نقش مستقیم و بی نظیری را ایفا می کندندگی سوره نوح برمی آید که محیط ز

زه نمی دهد تا کودکان بر فطرت نوح با توجه به شرایط زیست محیطی جامعه خود بیان می کند که این محیط نابهنجار، فاسد و آلوده، اجا

 37در مقابل، قرآن در آیه  .خود متولد شوند، بلکه محیط زیست، آنان را از نظر اعتقادی کافر و از نظر رفتار فاجر می زاید و پرورش می دهد

سته و شایسته اش به کماالت بای:را در پرورشگاه مناسب زکریاسوره آل عمران از محیط زیست مناسب سخن می گوید که حضرت مریم

در حقیقت  .شود سوره تحریم معرفی و ستوده می 12می رساند، به گونه ای که از سوی خداوند به عنوان دو زن اسوه زنان جهان در آیه 

است که اندیشه و رفتارهای آدمی را می سازد و انسان تحت تأثیر مستقیم جامعه، شخصیت واقعی خود را شکل می  ندگیاین محیط ز

در این میان نقش همسایگان بسیار روشن تر و قوی تر است؛ زیرا  .بخشد و خوشبختی و بدبختی دنیوی و اخروی خویش را رقم می زند

با خانواده و والدین خود در ارتباط باشند، در میان همساالن خود به سر می برند و از آنان می مردم به ویژه کودکان، روزانه بیش از آنکه 

در حقیقت محیط زیست اصلی بشر جامعه ای است که در آن زندگی می کند و این جامعه  .آموزند و یاد می گیرند و به آنان می آموزانند

انسان ها برای تأمین  .ه کوچک محله است که از همسایگان تشکیل می شودکه تأثیر مستقیمی بر شخص و شخصیت افراد دارد، جامع

به بسیاری از این نیازها تنها . این نیازها دارای ابعاد گوناگونی است. نیازهای خویش، جامعه و اجتماعات کوچک و بزرگ را شکل می دهند

تا نیازهای جنسی، جسمی و جانی، از مادی گرفته تا معنوی همه در از نیازهای روحی و روانی گرفته . در قالب اجتماعات، می توان پاسخ داد

زن و شوهر کوچک ترین واحد اجتماعی است که شکل می گیرد تا به نیازهای گوناگون بشر پاسخ بدهد؛ . جامعه به آنها پاسخ داده می شود

نسانی باشد، زیرا باران مشکالت در دنیا چندان زیاد و اما این جامعه کوچک به تنهایی نمی تواند چتری برای پاسخ گویی به همه نیازهای ا

 .بی شمار است که می بایست خانواده زیر چتر بزرگ تر اجتماعی انسانی قرارگیرد تا بتواند به همه خواسته ها برسد و از همه مشکالت برهد

ست و نیازها و مشکالت خود را با آن حل و همسایگان در حقیقت نزدیکترین بخش از جامعه هستند که هر خانواده ای با آن در تماس ا

ترکیب همسایگی می بایست به گونه ای باشد که از نظر روحیات، اخالق و رفتار و حتی عقاید و باورها به هم نزدیک باشند؛  فصل می کند

نظر بینش و نگرش به هم نزدیک  همسایگانی که از. زیرا تأثیر شگرف بینش ها بر نگرش ها و رفتارها امری نیست که بتوان از آن غفلت کرد

 . هستند، بهتر می توانند به یکدیگر کمک کنند تا اینکه از نظر بینشی و نگرشی مختلف باشد

 همسایگی امت ها در محله و جامعه

داده سوره نساء، یکی از آموزه های اصلی را چگونگی برخورد با همسایگان و تنظیم روابط اجتماعی قرار  63در آیه  متعال خداوند

عالمه طبرسی ذیل این آیه می . در این آیه از حقوق همسایگی به گونه ای سخن به میان آمده که شامل مؤمن و غیرمؤمن می شود. است
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گوید که مراد از الجار ذی القربی، همسایگانی هستند که به سبب اسالم به انسان نزدیک هستند و مراد از الجارالجنب، همسایه است که 

علت اینکه ایشان چنین تفسیر را از دو واژه قربیص و جنب می دهد، از آن روست [27] -[26]در دین از انسان دور می باشدمشرك است و 

که مبنای خویشاوندی حقیقی در اسالم، عقیده است؛ زیرا خویشاوندی خونی و نسبی، هرچند که مهم است، ولی یک ارزش نیست؛ آنچه 

ده است؛ زیرا هدف اسالم در یک مرحله ساخت امت و جامعه مبتنی بر اصول عقاید اسالم است که ارزش است، خویشاوندی مبتنی بر عقی

این گونه است که روابط میان مؤمنان را . در یک جهت حرکت می کند و جامعه براساس اصول اسالمی به سمت خدایی شدن پیش می رود

براساس عقیده انجام می گیرد و کسانی که ( جنب)و دوری ( قرب)نزدیکی بر این اساس، ( 1حجرات، آیه)، روابط برداری ایمانی می داند

 .مؤمن هستند به عنوان ذوالقربی و کسانی که کافرند، به عنوان جنب و دور معرفی می شوند

 آثار احسان به همسایه

عالقه مندی به  مومنان وغیر  دارد که از آن جمله می توان به گرایش دل های مومنان و بسیار مثبتیاحسان به همسایه آثار 

احسان به همسایگان که از اوامر الهی و از مصادیق  .اسالم و نیز تامین امنیت جانی و مالی و قرارگرفتن در دایره ثبات اجتماعی اشاره کرد

عبادت خود قرار داده چرا که خداوند مردم را به کارهای نیکو امر کرده و احسان را پس از فرمان به ( 63نساء، آیه )عبادت خداوند است، 

از سوی دیگر، احسان به همسایگان، زمینه . این احسان انسان را تا جایی باال می برد که مصداقی از مظهریت الهی می شود [28]-[26]است

دیگر آثار آن از  (63آیه نساء) زرگ استی بس بساز جلب محبت الهی است و انسان را در دایره محبوبان خداوند قرار می دهد که خود مقام

همسایه داری  :دند و می فرماینخوش رفتاری با همسایه را موجب زیاد شدن روزی معرفی می کن:امام صادق. افزایش روزی و برکت است

پیامبر  .همچنین آمرزش گناهان نیز پاداش خداوند به کسانی است که همسایه ها از آنان راضی باشند .نیکو، روزی را زیاد می کند

هرکس بمیرد، درحالی که سه همسایه داشته باشد و همگی از او راضی ، مَن ماتَ وَ لَهُ جیرانٌ ثالثَةٌ کُلُّهُمْ راضُونَ عَنهُ غُفِرَ لَهُ :فرمود9خدا

آبادی شهر از جمله آثار رعایت حقوق همسایگی است؛ زیرا موجب انسانیت امنیت و آرامش می شود و رحمت و  .باشند، آمرزیده می شود

؛ همسایه داری نیکو، شهرها را آباد می کند و حُسنُ الجوار یَعْمُرُ الدّیارَ و یَزیدُ فیِ األعمار: فرمود9امام صادق :الهی را برمی انگیزاندمحبت 

 .[25]-[12]عمرها را دراز می سازد 

 از منظر نهج الفصاحه9حقوق همسایگان در کالم پيامبر
سجده طوالنی و خوش رفتاری نسبت به  ،ادای امانت ،راستی در گفتار ،راه دیناهتمام در ، برای پرهیزگاری( ص)رسول اکرم

به بررسی برخی از سفارشات پیامبر اسالم در کتاب نهج الفصاحه به  1در ادامه تحقیق در جدول شماره [29]مبعوث شده اند ،همسایه

 :اهمیت و احترام حقوق همسایگان به شرح ذیل ارائه می گردد

 

 

 

 

 

 

 .[11] ررسی حقوق همسایگان از منظر پيامبر اسالم در کتاب نهج الفصاحهب: 1جدل شماره 

 .(1531نهج الفصاحه، حدیث )حد همسایگی چهل خانه است : در حدیثی می فرماید9رسول اکرم

 .(462ح  ،همان)جبرئیل درباره همسایه آنقدر به من سفارش می کرد که من پنداشتم همسایه ارث خواهد برد 

 (6622، ح همان)همسایه حقی دارد 

حق همسایه آن است که : اشاره می فرماید9حقوق همسایه را نمی توان در مصادیق معینی محدود کرد، حضرت پیامبر گرامی

اگر مریض شد، عیادتش کنی و اگر از دنیا رفت، در تشییع جنازه اش حاضر شوی و اگر از تو قرض خواست، به او بدهی و اگر حادثه 

 بی برای او رخ داد، به او تبریک بگویی و اگر مصیبتی دید، به او تسلیت بگویی و ساختمان خود را باالتر از ساختمان او نسازی و با اینخو

 .(7831ح  ،همان)کار جریان باد را بر او نبندی 

فرمایدآنکه با زن همسایه حضرت در حدیثی می . محور دیگر در حقوق همسایگان، رعایت عفت و پاکدامنی درباره آنان است

همراه با دوزخیان : خود روابط جنسی حرام داشته باشد، روز قیامت خداوند به او نگاه مرحمت ندارد و او را پاك نمی کند و به او می گوید

 .(8171همان، ح ) به داخل آتش برو

و اعتماد متقابل حکومت می کند و اگر  سنگینی کیفر این کار زشت به این دلیل است که در دنیای همسایگی، نوعی اطمینان
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. کسی از این فضا سوء استفاده کند و این حاکمیت را مخدوش سازد، مرتکب جرم سنگینی شده و باید در انتظار کیفر سنگین نیز باشد

داشته باشد،  اگر مردی با ده زن روابط جنسی حرام: زشتی این کار را رسول گرامی اسالم در حدیثی دیگر اینچنین ترسیم می کند

جرمش کمتر است تا اینکه با زن همسایه اش چنین روابطی را برقرار کند و اگر از ده خانه دزدی کند، آسان تر است تا این که از خانه 

پیام این دو حدیث توجه به اهمیت ویژه حقوق همسایه در مسائل اخالقی و اقتصادی است؛  (2122همان، ح )همسایه اش دزدی کند 

همسایه ای موظف است که با عملکرد خود، نه تنها امنیت اخالقی و اقتصادی همسایه را مورد هجوم قرار ندهد، بلکه از آن یعنی هر 

محور دیگر در حقوق همسایگان، رعایت حقوق انسانی و توجه به گرسنگی و نیازهای اولیه  .پاسداری و از آسیب پذیری آن جلوگیری کند

 .آنهاست

پیام این حدیث  (3832همان، ح ) هر کس همسایه اش از شرش در امان نیست، مومن نیست :رمایدحضرت در حدیثی می ف

 .آن است که حفظ امنیت همسایه و پرهیز از ایجاد مزاحمت و ناامنی برای او از لوازم ایمان است

فروختن منزل یا ملک  محور دیگر در حقوق همسایگان، رعایت حقوق آنان نسبت به همسایگان جدید است؛ زیرا انسان با

به همین دلیل، ابتدا پیشنهاد فروش را به همسایه اش بدهد، یعنی اولویت برای خرید با . خویش آن را تحت تصرف دیگران قرار می دهد

هرکس خواست خانه یا ملک خویش را بفروشد، باید نخست به همسایه اش پیشنهاد  :در این زمینه می فرماید9رسول گرامی. اوست

 .(861همان، ح)کند

گاهی رعایت حق همسایه در  (8921همان ح )همسایه خانه در خرید خانه همسایه مقدم است: در حدیثی دیگر می فرماید

برای نمونه، هنگامی که دو همسایه از یک مسیر مشترك برای رفتن به منزل عبور می کنند، دراین . خرید منزل اهمیت بیشتری دارد

 .هرکدام از آنها هنگام فروش به دیگری پیشنهاد بدهد و در غیاب یکدیگر معامله نکنندصورت حتما باید 

در معامله، سهم همسایه مقدم است؛ اگر راه آنها یکی است، باید منتظر او باشد اگر چه : دراین باره می فرماید9رسول خدا

 .(5131همان ح . )غایب باشد

رعایت حق همسایه ای است که خانه اش به انسان 9نان رسول گرامی اسالممحور دیگر در رعایت حقوق همسایگان در سخ

وقتی دونفر تو را با هم دعوت کردند، دعوت کسی را که خانه اش نزدیک تر است؛ بپذیر زیرا : حضرت در گفتاری می فرماید. نزدیکتر است

 .(531همان ح ) ده است، دعوت او را بپذیرآن که خانه اش نزدیکتر است در همسایگی مقدم است و اگر یکی زودتر دعوت کرد

رسول گرامی اسالم دراین . محور دیگر در سخنان رسول خدا، توجه به آثار و پیامدهای مثبت همسایه برای همسایه دیگر است

نقش  (827مان، ح ه)همانا خداوند بوسیله مسلمان پارسا و شایسته، بال را از صد خانه از همسایگان او دفع می کند » :باره می فرماید

مسکن و همسایه خوب و مرکب مناسب و رام از سعادت انسان : همسایه خوب در زندگی آنچنان است که حضرت در حدیثی می فرماید

رسول گرامی در روایتی، آن را نشانه ایمان دانسته و . یکی از نشانه های حسن همجواری، تکریم همسایه است( 1672همان ح )است

 .(4772همان ح. )س به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید همسایه خویش را گرامی بداردهرک: فرموده است

حضرت در حدیثی می . طبقه بندی همسایه ها از نظر نوع و میزان حقوق آنهاست9محور دیگر در سخنان رسول گرامی اسالم

مسایگان کمتر است و همسایه ای که دو حق دارد و همسایه ای که یک حق دارد که حق او از دیگر ه: همسایگان سه گروهند: فرماید

او فقط حق  .آن همسایه ای که یک حق دارد، همسایه ای غیرمسلمان است که خویشاوندی ندارد .همسایه ای که سه حق دارد

یه ای که آن همسا. آن همسایه ای که دو حق دارد، همسایه مسلمان است که هم حق اسالم و هم حق همسایگی دارد. همسایگی دارد

 .(9331همان، ح )سه حق دارد، همسایه مسلمان است که خویشاوندی نیز دارد که حق اسالم و حق همسایگی و حق خویشاوندی دارد

 

 

 :دعاي امام سجاد درباره همسایگان و دوستان
 بسیارى از گناهان را برهاى  نماید که چه زشتى خداوند را ستایش مى:از دعاى شانزدهم صحیفه سجادیه، امام سجاد 21در فقره 

دعاى بیست و ششم به همسایگان و ت در فرازى از دعاى سى و دوم نیز به این موضوع اشاره شده اس. هاى همسایگان آشکار نگردانید دیده

تقادى، نکات مهم اع« دعا»در قالب 9دوستان اختصاص دارد در این مضامین عالى و با طراوت، امام پس از درود فرستادن بر رسول اکرم

 :فرمایند سیاسى، اخالقى و حقوقى را مطرح مى

  یارى، رعایت و مساعدت همسایگان و دوستانى که به حق خاندان عترت معرفت دارند و با چنین بصیرتى، محب ائمه و دشمن دشمنان

 .خاندان نبوتند
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 به فقرا پیش گیرند و در رفع حوائج  را با عنایت خواهد همسایگان سنت الهى را اقامه نمایند، محاسن اخالقى و دینى امام از خداوند مى

مشورت کنند، به جاى  آنان، عیادت بیماران و راهنمایى و ارشاد به راه صالح، بکوشند و حق خیرخواهى و صالح اندیشى را چون باهم

 . آرند

 

 

 

 

 

 

 

 .[22]در باره همسایگان :امام سجادنيایش، : 2جدل شماره 

آلِهِ، وَ أَلْبِسْنِی عَافِیَتَکَ، وَ جَلّلْنِی اللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ 

عَافِیَتَکَ، وَ َصّنّی ِعَافِیَتِکَ، وَ أَکْرِمْنِی بِعَافِیَتِکَ، وَ أَغْنِنِی بِعَافِیَتِکَ، وَ 

تَصَدّقْ عَلَیّ بِعَافِیَتِکَ، وَ هَبْ لِی عَافِیَتَکَ وَ أَفْرِشْنِی عَافِیَتَکَ، وَ أَصْلِحْ 

اللّهُمّ .آخِرَةِ ، وَ لَا تُفَرّقْ بَیْنِی وَ بَیْنَ عَافِیَتِکَ فِی الدّنْیَا وَ الْلِی عَافِیَتَکَ

صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ، وَ عَافِنِی عَافِیَةً کَافِیَةً شَافِیَةً عَالِیَةً نَامِیَةً، عَافِیَةً 

وَ امْنُنْ عَلَیّ بِالصّحّةِ وَ .ةِآخِرَ تُوَلّدُ فِی بَدَنِی الْعَافِیَةَ، عَافِیَةَ الدّنْیَا وَ الْ

الْأَمْنِ وَ السّلَامَةِ فِی دِینِی وَ بَدَنِی، وَ الْبَصِیرَةِ فِی قَلْبِی، وَ النّفَاذِ فِی 

أُمُورِی، وَ الْخَشْیَةِ لَکَ، وَ الْخَوْفِ مِنْکَ، وَ الْقُوّةِ عَلَى مَا أَمَرْتَنِی بِهِ مِنْ 

اللّهُمّ وَ امْنُنْ عَلَیّ .مَا نَهَیْتَنِی عَنْهُ مِنْ َعْصِیَتِکَطَاعَتِکَ، وَ الِاجْتِنَابِ لِ

بِالْحَجّ وَ الْعُمْرَةِ، وَ زِیَارَةِ قَبْرِ رَسُولِکَ، صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَ رَحْمَتُکَ وَ 

تَنِی فِی بَرَکَاتُکَ عَلَیْهِ وَ عَلَى آلِهِ، وَ آلِ رَسُولِکَ عَلَیْهِمُ السّلَامُ أَبَداً مَا أَبْقَیْ

عَامِی هَذَا وَ فِی کُلّ عَامٍ، وَ اجْعَلْ ذَلِکَ مَقْبُولًا مَشْکُوراً، مَذْکُوراً لَدَیْکَ، 

وَ أَنْطِقْ بِحَمْدِكَ وَ شُکْرِكَ وَ ذِکْرِكَ وَ حُسْنِ الثّنَاءِ .مَذْخُوراً عِنْدَكَ

ذْنِی وَ ذُرّیّتِی مِنَ وَ أَعِ.عَلَیْکَ لِسَانِی، وَ اشْرَحْ لِمَرَاشِدِ دِینِکَ قَلْبِی

الشّیْطَانِ الرّجِیمِ، وَ مِنْ شَرّ السّامّةِ وَ الْهَامّةِ و الْعَامّةِ وَ اللّامّةِ، وَ مِنْ شَرّ 

کُلّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ، وَ مِنْ شَرّ کُلّ سُلْطَانٍ عَنِیدٍ، وَ مِنْ شَرّ کُلّ مُتْرَفٍ 

، وَ مِنْ شَرّ کُلّ شَرِیفٍ وَ وَضِیعٍ، وَ حَفِیدٍ، وَ مِنْ شَرّ کُلّ ضَعِیفٍ وَ شَدِیدٍ

مِنْ شَرّ کُلّ صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ، وَ مِنْ شَرّ کُلّ قَرِیبٍ وَ بَعِیدٍ، وَ مِنْ شَرّ کُلّ 

مَنْ نَصَبَ لِرَسُولِکَ وَ لِأَهْلِ بَیْتِهِ حَرْباً مِنَ الْجِنّ وَ الْإِنْسِ، وَ مِنْ شَرّ کُلّ 

اللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ .نَاصِیَتِهَا، إِنّکَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍدَابّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِ

وَ آلِهِ، وَ مَنْ أَرَادَنِی بِسُوءٍ فَاصْرِفْهُ عَنّی، وَ ادْحَرْ عَنّی مَکْرَهُ، وَ ادْرَأْ عَنّی 

مِیَ عَنّی بَصَرَهُ، وَ اجْعَلْ بَیْنَ یَدَیْهِ سُدّاً حَتّى تُعْ.شَرّهُ، وَ رُدّ کَیْدَهُ فِی َحْرِهِ

وَ تُصِمّ عَنْ ذِکْرِی سَمْعَهُ، وَ تُقْفِلَ دُونَ إِخْطَارِی قَلْبَهُ، وَ تُخْرِسَ عَنّی 

لِسَانَهُ، وَ تَقْمَعَ رَأْسَهُ، وَ تُذِلّ عِزّهُ، وَ تَکْسُرَ جَبَرُوتَهُ، وَ تُذِلّ رَقَبَتَهُ، وَ 

یعِ ضَرّهِ وَ شَرّهِ وَ غَمْزِهِ وَ هَمْزِهِ وَ لَمْزِهِ وَ تَفْسَخَ کِبْرَهُ، وَ تُؤْمِنَنِی مِنْ جَمِ

 .حَسَدِهِ وَ عَدَاوَتِهِ وَ حَبَائِلِهِ وَ مَصَایِدِهِ وَ رَجِلِهِ وَ خَیْلِهِ، إِنّکَ عَزِیزٌ قَدِیرٌ

خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست، و مرا به 

بهترین وجهى در رعایت حق همسایگان و دوستانم که به حق 

ا عارف و با دشمنان ما مخالفند اعانت کن، و ایشان را در م

سنت و فرا گرفتن آداب  داشتن برپااصالح خودشان براى 

پسندیده خودت در ارفاق به ضعیف، و جبران فقر، و عیادت 

بیمار، و راهنمائى هدایت جوى، و نصیحت مشورت کننده، و 

شاندن دیدن کردن از تازه وارد، و پنهان داشتن اسرار و پو

عیبها، و یارى مظلوم، و حسن مواسات در مایحتاج و ابزار 

خانه و نفع رساندن بوسیله عطیه و بخشش فراوان، و 

بخشیدن ضروریات زندگى به یکدیگر پیش از سؤال، موفق 

خدایا بر آن دار که بدکردارشان را به نیکى  .و مرا نیز. دار

گذرم، و پاداش دهم، و از ستمکارشان به عفو و اغماض در 

و دست مهر و . خوش بینى را در باره همه ایشان بکار بندم

ام را به آئین عفت از  شفقت باالى سرشان بگشایم و دیده

ایشان فرو پوشم، و از سر فروتنى با ایشان سازش و نرمش 

کنم، و بر مبتالیانشان از سر مهر دلسوزى کنم و در غیابشان 

الص بقاء نعمت رانزد دوستى خود را ظاهر سازم، و از روى اخ

ایشان دوست بدارم، و هر چه در باره خویشان خود مقرر 

دارم در باره ایشان نیز برقرار سازم، و آنچه در باره خواص  مى

خدایا بر  .کنم نسبت به ایشان نیز منظور دارم خود منظور مى

محمد و آلش رحمت فرست، و مرا نیز از جانب ایشان رفتارى 

ها را در آنچه نزد  رماى، و کاملترین بهرهاز این گونه نصیب ف

ایشان است برایم مقرر ساز و بصیرتشان را در حق من و 

معرفتشان را به فضل من بیفزاى، تا ایشان بوسیله من 

سعادتمند شوند و من بوسیله ایشان نیکبخت گردم دعایم را 

 .مستجاب فرماى اى پروردگار جهانیان

 
خویش را بگونه بیان می نمودند که هیچگاه احدی از افرادی مورد خطابه مستقیم سخنانش  همواره تمام دعاهای:امام سجاد 

نیستند، در واقع با کمی تامل می توان دعاهای این امام همام را به ماننده مسیری مستقیم برای خویش برگزید و تمامی دلنوشته هایش را 

 .ر داددر جهت دستیابی به کمال دنیوی و اخروی خویش مد نظر قرا
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درباره رعایت حقوق و رابطه مسالمت آميز دوستان و همسایگان در قبال یک شهروند :دلنوشت هاي امام سجاد

 (کرد در باره همسایگان و دوستانش هنگامى که از ایشان یاد مى صحيفه سجادیه، 22بر اساس دعاي )اسالمی 
  باشندهمسایه و دوست خوب باید پاسدار آرمانها، حق و حقوق یکدیگر. 

 دوست و همسایه خوب می تواند موجب رشد و ارتقاء افراد نیازمند در همسایگی خود باشند. 

 دوست و همسایه خوب می توانند در زمان مصیبت و سختی به یکدیگر کمک شایانی انجام دهند. 

 دوست و همسایه خوب می توانند در زمان بیماری به یکدیگر یاری رسانند. 

 ان در طول سختی های یکدیگر باشندهمدم و همزبان دردمند. 

 در جهت رسیدن به خوشبختی و کمال همسایگان با مشورت موثر خویش تاثیرگذار باشند. 

 یار و یاور اندیشه هایشان باشند. 

 تجربه های درست خویش را بدون هیچگونه چشم داشتی در اختیار یکدیگر قرار دهند. 

  پرده بر اسرار یکدیگر بگذارندبرای رشد و تعالی یکدیگر تالش نمایند و. 

 در مصیبت های یکدیگر شریک باشند و آبروی یکدیگر را حفظ نمایند. 

 به نزدیک ترین و دورترین همسایگان که آسیبی به آنان رسیده است کمک مادی و معنوی نمایید. 

 یکدیگر را از روزی خویش بهره مند سازید و به افراد مستمند شهر خویش خویش کمک نمایید. 

 بدون هیچگونه چشم داشتی از روی لطف و کَرم به هم نوعان خویش کمک نمایید. 

 در برابر بدی های یکدیگر سختی نکنید و جواب بدی را با خوبی پاسخ دهید. 

 از بدی های یکدیگر چشم پوشی نمایید. 

  امان باشیدبه یکدیگر از دیده کرم بنگرید تا از شر افکار بد و اعمال ناپسند خویش و همسایگان در. 

 نگهبان و امانتدار جان و مال یکدیگر باشید، دیده هایتان عفیف، قلب هایتان روشن و برخوردهایتان با یکدیگر مناسب باشد. 

 درد همسایگان و دوستانتان را در خویش بپندارید. 

 آنچه را که برای خویش خوش می پندارید برای دوستان و همسایگان خویش نیز آرزو نمایید. 

 ادی و خوشبختی دوستان و همسایگانتان شاد و مسرور باشیداز ش. 

 از وجود یکدیگر در جهت سعادت دنیوی و اخروی بهره مند گردید و در تمامی مراحل زندگی خویش از یکدیگر حمایت کنید . 

 گيري نتيجه
در این فراز از رساله حقوق برای همسایگان اهمیت فوق العاده ای قائل گردیده و مراعات حقشان را سفارش نموده :امام سجاد

و شئون همسایگان ایجاد همبستگی اجتماعی و احیای اخوت دینی در  امورهدف از این تاکیدها و توصیه ها و اهتمام و عنایت به . است

است تا در پرتو این انسجام، محبت و مودت شکل متقابل و فراگیری به خود گیرد و هرگونه اختالف، بدبینی، بددلی و  (جوامع اسالمی)میان 

امام از پیروان خویش می خواهد وقتی مصائبی برای  .سوء تفاهم از دل ها رخت بربندد و مردم برای رشد فضایل و مکارم گام بردارند

زیرا وقتی فرد مصیبت دیده، خود را در توفانی از حوادث و بالیا مشاهده  ،ا نگذارند و به امدادش بشتابندهمسایه ای پیش می آید، او را تنه

کرد، دچار فشار روحی و روانی شدیدی می شود و اگر با او همفکری و همکاری نشود و در جهت نجات دادن وی از شدائد و ناگواری ها 

آدمی با این وضع ناگوار  ،پژمرده نموده و نشاط روحی و آرامش روانی را از وی سلب می کند اقدام نشود، هجوم ناگواری ها ذهن و دلش را

به عالوه وقتی ما با همسایه خود ارتباط . نمی تواند در امور اجتماعی و برنامه های انسان ساز اسالمی حضوری مؤثر و فعال داشته باشد

رعایت . و به گونه ای نباشد که در معاشرت با ما، ارج و منزلت اجتماعی وی تنزل یابد برقرار می کنیم، باید شئونات وی را کامال حفظ کنیم

این حقوق، غیر از آنکه شبکه روابط اجتماعی را در جامعه مسلمانان استحکام می بخشد و دوستی و عواطف عالی را بین آنان رواج می دهد، 

دوست و همسایه در واقع : ، در واقع رشد و تعالی تمامی افراد جامعه عبارت اند ازموجبات رشد، پویایی و کمال یابی آنان را فراهم می سازد

برای خانه ی همسایه ات هم، چراغ آرزو : در یک جمله می توان به مثل پیش رو اشاره نمود می تواند مایه آسایش تمامی افراد جامعه گردد

  .کن قطعا حوالی خانه ات روشن تر خواهد شد

 يسپاسگزار
تها جای دارد از رهبر معظم انقالب اسالمی ایران و تمامی خانواده شهدا و ایثار گران و تمامی کسانی که برای رشد و ارتقاء و در ان

 .تالش می کنند، تشکر و قدر دانی نمایم( ره)اعتالی آرمان های امام راحل  تمامی ارزش های انقالب اسالمی و برای توسعه و
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