
محمد جواد فالح

اخالق

همسایه داری و
آپارتمان نشینی



عنوان کتاب: اخالق همسایه داری و آپارتمان نشینی
نویسنده: محمد جواد فالح
صفحه  آرا: مرضیه بهنامی فر
ناشر: موسسه انتشارات کتاب نشر
نوبت چاپ: اول / 1392
شمارگان: 120000 جلد
بها: 20000 ریال

شابک: 978-600-7150-65-8 
آدرس: تهران، زرتشت غربي، کوچه کامبیز، نبش طباطبایي رفیعي، 
پالک 18، موسسه انتشارات کتاب نشر، تلفن: 17- 88978414

سرشناسه:فالح،محمدجواد،۱۳۵۸-
عنوانونامپدیدآور:اخالقهمسایهداریوآپارتماننشینی/محمدجوادفالح.

مشخصاتنشر:تهران:نهادکتابخانههایعمومیکشور،موسسهانتشاراتکتابنشر،۱۳۹۲.
مشخصاتظاهری:۹۶ص.

فروست:ایستگاهمطالعه.
شابک:۹7۸-۶00-7۱۵0-۶۵-۸

وضعیتفهرستنویسی:فیپا
یادداشت:اینکتابویژهطرحایستگاهمطالعهبودهوجهتتوزیعدرسراسرکشورمیباشد.

موضوع:همسایگی--جنبههایمذهبی--اسالم
موضوع:همسایگی--احادیث

موضوع:همسایگی
موضوع:آپارتماننشینان

شناسهافزوده:نهادکتابخانههایعمومیکشور.موسسهانتشاراتکتابنشر
BP۲۵۴/۳/۳۱۳۹۲الف۸ف: ردهبندیکنگره

۲۹7/۶۵۲: ردهبندیدیویی
شمارهکتابشناسیملی:۳۳۳۹۳۵۵



مقدمه
رهبرمعظمانقالباسالمیدردیداربادبیرکلومدیرانارشدنهادکتـابخانههایعمومیکشوردر

اسفندماه۱۳۸۹فرمودند:
»نهادکتابخانههایعمومیباکمکسایردستگاههایفرهنگیواجتماعیکشور،برنامههاییراطراحی
نمایندکههمهیایرانیاناهلمطالعهشوند.«طرح»ایستگاهمطالعه«یکیازبرنامههاینهادبرایعمومی
نمودنوارتقایسرانهیمطالعهمفیددرراستایتحققرهنمودهایمقاممعظمرهبریاست.»ایستگاه
مطالعه«بهمعنایآوردنکتابخانهبهفضایترددیمردمبودهوقفسهکتابیباپانزدهعنوانکتابمفید،

شاملپنجعنوانکتابکودکونوجوانودهعنوانکتابمخصوصبزرگساالناست.
کتابهایکودکونوجوانعبارتاستازیکعنوانمخصوصکودکانپیشدبستانی،یکعنوانویژهی
کودکانسالهایآغازدبستانویکعنوانبرایکودکانسالهایپایانیدبستانمیشودیکعنوانازاین
کتابهانیزمخصوصنوجوانانمقطعراهنماییوعنواندیگرخاصنوجوانانمقطعدبیرستانلحاظشده
وکتابهایبزرگساالنباموضوعاتینظیردین،داستان،شعر،خاطرهوطنز،خانواده،تاریخ،اندیشهعلوم
وفنون،ادبیاتودانستنیهایعمومیودوعنوانبرایبزرگساالنباتحصیالتکمترازمقطعراهنمایی

درنظرگرفتهشدهاست.
هرفردمیتواندبامراجعهبهاینایستگاه،کتابموردعالقهخودراانتخابودرمحلایستگاهویاهرمحل
دیگریمطالعهکردهوحداکثرپسازپانزدهروزبههمینایستگاهیاهریکازایستگاههایمطالعهدرسراسر

کشورویابهیکیازکتابخانههایعمومیتحتپوششنهادکتابخانههایعمومیبازگرداند.
درقسمتپایینهرایستگاهمطالعه،محلیبرایبازگرداندنکتابهایمطالعهشدهتعبیهشدهاست؛که
دراینمحلمیتوانیدپیشنهادهایخودرابرایاجرایبهتراینطرحارائهنمایید.همچنینمیتوانید
نظرات،پیشنهادهاوانتقادهایخودرابهشمارهپیامک۵000۲۳۵۶)ادارهایستگاههایمطالعه(ارسال
نمایید.انتظارمجریانطرحازمردمفهیموفرهنگمدارایراناسالمی،دقتدرحفظونگهداریو

تحویلبهموقعکتاباست.
چنانچهعالقهمندبهنگهداریکتابهابرایخودباشیدمیتوانیدبابتهرجلدکتابمبلغدوهزارتومانبه
حساب۱۲۳بهنامموسسهانتشاراتکتابنشرنزدبانکتجارتوملیدرکلیهشعبکشورویابهشماره
کارتملی۶0۳7۹۹۱۱۹۹۵۱۶۵۸۸وکارتتجارت۶۲7۳۵۳۹۹۹۱۶۶۴۴۹۲بهنامموسسهانتشارات
کتابنشرواریزکنید.جهتپرداختهزینهکتاببااستفادهازتلفنهمراهباشمارهگیریکد۱۲۳#*7۲۴*

ازطریقصفحهکلیدتلفنهمراهخوداقدامنمایید.
خیرینعزیزمیتوانندباتامینهزینهیکیاچندایستگاهمطالعهدرطولیکسالویاتامینمنابع
آندرراستایتقویتوگسترشطرح،مساعدتالزمرامبذولنمایند.شمارهتلفن۸۸۸0۲۱۹۱داخلی
۱۱۱و۱۱۳وآدرساینترنتیmosharekatha@Iranpl.irوآدرس:تهران،خیابانفلسطین،
پایینترازبلوارکشاورز،کوچهشهیدذاکری،پالک۹واحدمشارکتهاینهاد،درخدمتپاسخگویی

بهسواالتاینعزیزانخواهدبود.
ازآنجاکهبعضیازکتابهایاینطرحدرمسابقاتفرهنگیکتابخوانیدرسطحملیارائهمیشود،
میتوانیدازطریقسایتهایwww.booki.irوwww.iranpl.irاطالعاتتکمیلیرادریافتکنید.


                                                       منصور واعظی

                                                                        دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی





فهرست مطالب

۹ دیباچه.......................................................................................................................
۱۱ پیشگفتار..................................................................................................................

۱۳ فصل اول: کلیات................................................................................................
۱۳ ۱.طرحموضوع.......................................................................................................
۱۵ ۲.مفهومشناسي......................................................................................................
۱۵ الف(اخالق.........................................................................................................
۱۶ ب(همسایه.........................................................................................................
۱۶ ج(آپارتمان.........................................................................................................
۱7 د(محدودههمسایگي........................................................................................
۱۸ ۳.کاربردرسانهاي...................................................................................................
۱۹ ۴.پیشینهپژوهش...................................................................................................
۲0 ۵.پرسشهايپژوهش...........................................................................................
۲0 ۶.اهدافپژوهش....................................................................................................
۲۱ 7.روشپژوهش......................................................................................................

۲۳ فصل دوم: اخالق و حقوق همسايه داري در اسالم ...............................
۲۳ ۱.اهمیتجایگاههمسایهداريدرقرآنوروایات.................................................
۲۶ ۲.بایدهاونبایدهايهمسایهداري.........................................................................
۲۶ الف(بایستههاياخالقهمسایهداري...............................................................
۲۶ یکـخوشهمسایگي،دستورالهي.........................................................
۲۶ دوـخوشهمسایگي،نشانهمسلمانيوایمان.........................................
۲7 سهـدلجویيازهمسایه..........................................................................
۳0 ب(حقوقهمسایگي..........................................................................................



۳۳ ج(همسایهآزاري.................................................................................................
۳۳ یکـجایگاههمسایهبد............................................................................
۳۴ دوـمصداقهايهمسایهآزاري................................................................
۳7 د(آثارخوشهمسایگي......................................................................................
۳7 یکـزیادشدنروزي...............................................................................
۳۸ دوـآبادشدنسرزمینهاوطوالنيشدنعمر.........................................
۳۸ سهـزیادشدنیاروخدمه........................................................................
۳۸ چهارـزیادشدنهمسایه..........................................................................
۳۹ هـ(آثارهمسایهآزاري........................................................................................

۴۱ فصل سوم: آپارتمان نشیني ............................................................................
۴۱ ۱.بررسيومقایسهزندگيآپارتماننشینيبازندگيسنتي...................................
۴۱ الف(ازنظرفیزیکيونمايساختمان...............................................................
۴۳ ب(ابعادمعنوي...................................................................................................
۴۵ ۲.مزیتهايزندگيآپارتماننشیني.......................................................................
۴۵ الف(نظمپذیريوانضباطاجتماعيساکنان.....................................................
۴۵ ب(امنیتمالي،جانيوناموس.........................................................................
۴۶ ج(تقویتروحیهاتحادوهمدلي........................................................................
۴۶ د(رشداخالقيوتمرینمکارماخالق..............................................................
۴7 ۳.عیبهايزندگيآپارتماننشیني.........................................................................
۴7 الف(محدودیتهايزمانيبرايرفتوآمدساکنان..........................................
۴7 ب(رعایتنکردنحریمهايعموميوخصوصي............................................
۴۸ ج(تأثیرفرهنگهايغیرهمسوبرتربیتعموميخانواده..............................
۴۸ د(رعایتنکردنحقوقدرموردمکانهايعمومي.........................................
۴۹ هـ(آسیبهاياخالقي.......................................................................................
۴۹ و(مزاحمتهايصوتي.......................................................................................
۵0 ۴.جلوههایيازاخالقهمسایهداريمدرن)آپارتماننشیني(.................................
۵0 الف(جلوههايمثبت...........................................................................................



۵0 یکـانصاف...............................................................................................
۵۱ دوـایثار......................................................................................................
سهـحفظاسرار..........................................................................................۵۱
۵۲ چهارـاحسانویاري.................................................................................
۵۲ پنجـعفووگذشتوتحملهمسایه......................................................
۵۳ ششـعفتوخویشتنداري.....................................................................
۵۴ هفتـنمونههايدیگر..............................................................................
۵۴ ب(جلوههايمنفي.............................................................................................
یکـتجسسوفالگوشي........................................................................۵۴
دوـتجملگرایيوچشموهمچشمي......................................................۵۵
۵۵ سهـخودمحوريوخودخواهي.................................................................

فصل چهارم: همراه با برنامه سازان .............................................................۵7
۵7 ۱.محورهايکلیديدرسیاستگذاريوبرنامههايکالن...................................
۵7 الف(توجهدستاندرکارانرسانهبهگسترشفرهنگدرستهمسایهداري....
۵۸ ب(افزایشسطحآگاهيعموميدربارهاخالقوحقوقهمسایهداري...........
۵۹ ج(نقدوارزیابيسریالهایيباموضوعهمسایهداري.....................................
د(الگوسازيمناسب............................................................................................۵۹
۶0 هـ(پیشنهادهايکلي..........................................................................................
۶۱ ۲.راهکارهايپرداختنبهاخالقهمسایهداريدربرنامههايرسانه....................
۶۱ الف(ساختاردراماتیک)روالداستان،ماجراهايفرعي(...................................
۶۱ یکـنگاهویژهبهشخصیتهايداستان،بهعنوانهمسایه..................
۶۲ دوـاخالقهمسایهداريوالگوها.............................................................
۶۳ سهـارزشواهمیتاخالقهمسایهداريوآپارتماننشیني...................
۶۵ چهارـاخالقهمسایهداري،خانوادهوفرزندان........................................
۶7 ب(دیالوگهاورفتارهايدرحالایفاينقش..................................................
۶7 یکـتوجهبهسلوکصحیحهمسایهها..................................................
۶۹ دوـترسیممصداقهايعیني..................................................................



70 ج(طراحيصحنهولوکیشن..............................................................................
70 یکـطراحيصحنه)محیطهايبستهوباز(..........................................
7۱ دوـآفتهاوآسیبهايصحنه................................................................
7۲ د(ساختنماآهنگباموضوعاخالقهمسایهداري..........................................
7۵ هـ(طرحهايکوتاه.............................................................................................
7۶ و(زیرنویسها،پالتووپیاممجري....................................................................
77 اولـآیههايقرآن...................................................................................
7۸ دومـروایتها............................................................................................
7۹ امامعلي)ع(:...................................................................................
7۹ امامسجاد)ع(:.................................................................................
۸0 امامصادق)ع(:................................................................................
۸0 سومـسیرهمعصومانوپیامبران..............................................................
۸۴ چهارمـسیرهبزرگانوعالماندین.........................................................
۸۶ پنجمـحکایتاخالقي..............................................................................
۸7 ششمـضربالمثلهاواشعار....................................................................
۸۸ ز(آموزشاخالقهمسایهداريوفرهنگسازيدرمیانکودکانونوجوانان......
۸۹ ح(گزارشهايخبري........................................................................................
۹0 ط(مستندسازي...................................................................................................
۹۱ ي(برنامههايمستقل........................................................................................
۹۱ ک(تاکشوویژهاخالقهمسایهداري.............................................................
۹۲ ۳.پرسشهايکارشناسي........................................................................................
۹۳ ۴.پرسشهايمردمي..............................................................................................

کتابنامه...................................................................................................................۹۴



۹اخالقهمسایهداریوآپارتماننشینی

  دیباچه 
متأسفانهدردنیايماشینيامروز،روابطعاطفيوانسانيمردمبایکدیگرچنانبه
ضعفوخاموشيگراییدهاستکههمسایگاننزدیکنیزکوچکترینخبريازحال
ــکونتدریکمحل،هنوزازنام ــالس همدیگرندارندوحتيگاهيپسازچندینس
همبيخبرند.ایندرحالياستکهخداونددرقرآنمجید،همهانسانهارابهاحسان
همسایگانسفارشميکندوميفرماید:»َوبِالْوالَِدیِنإحساناً...الْجاِرذيالُْقربيَوالْجاِر
الُجُنِب؛وبهپدرومادرو...همسایهنزدیکوهمسایهدوراحسانکن«.)نساء:۳۶(و

امامعلي)ع(درآخرینوصیتهايخویشدرنامه۴7نهجالبالغهميفرماید:
اهللَاهللَفيجیرانُِکْمَفاِنَُّهْموصیُهنَبِیُِّکْمماَزاَلُیوصيبِِهْمحتيَظَنّنااَنَُّه

َسُیورُِّثُهْم.
ازخدابترسید!ازخدابترسید!دربارههمسایگانکههموارهموردسفارش
پیامبرتانبودهاند)آنحضرت(بهقدريدربارهآنانسفارشميکردکه

گمانميبردیمبرايایشانمیراثيقرارخواهدداد.
رفتارنیکهمسایگانبایکدیگرميتواندسرچشمهبرکتهايفراوانباشد.امام
ُرالّدیاَروَیزیُدفيااْلَْعماِر؛ ــُنالَْجواِرُیَعمِّ ــخنيزیباميفرماید:»ُحْس صادق)ع(درس

همسایهدارينیکو،شهرهاراآبادوعمرهاراطوالنيميکند«.۱

۱.محمدبنیعقوبکلیني،اصولکافي،ترجمهوشرحفارسي:محمدباقرکمرهاي،تهران،انتشاراتاسوه،۱۳7۹،ج۲،
ص۶۶7.



اخالقهمسایهداریوآپارتماننشینی ۱0

ــتورفتوآمد،رسیدگي، ــمنداس ــایهخوببرايآدمي،نعمتيارزش وجودهمس
ــمدرديازجملهوظایف ــعنیازوه ــادت،انفاقوصدقه،رف ــي،یاري،عی احوالپرس
همسایگانونشانهجوانمردياست؛بهگونهايکهحضرتعلي)ع(درتأییداینمطلب

ُدالجیران؛رسیدگيبههمسایگان،جوانمردياست«.۱ ميفرماید:»ِمَنالُمرّوِهتََعهُّ
ــنپژوهش،پسازبیان ــابآقايمحمدجوادفالحدرای ــگرارجمند،جن پژوهش
ضرورتطرحاخالقهمسایهداريوآپارتماننشیني،بهبایدهاونبایدهاياینارتباط
پرداختهوآثارنامطلوبهمسایهآزاريوراهکارهايمناسبرابراياحیايآداباصیل
اسالميبهوسیلهرسانهمليبازگوکردهاست.امیدميبریمکهتالشبيشایبهایشان،

مورداستفادهجديبرنامهسازانارجمندقرارگیرد.
انّهوليالتوفیق
گروهجامعهشناسي
ادارهکلپژوهش

۱.عبدالواحدتمیميآمدي،غررالحکمودرالکلم،تحقیق:میرسیدجاللالدینمحدث،دانشگاهتهران،۱۳۶0،ج7،ص۴۹.



۱۱اخالقهمسایهداریوآپارتماننشینی

 پیش گفتار
یکيازبخشهايسهگانهآموزههايدیني،»اخالق«استکهدرپیشرفتجامعه
ــمنددارد.درعصرکنونيکهتکنولوژيوشهرنشینيمدرن، انسانيجایگاهيارزش
ــانيرادرنوردیدهاست،پرداختنبهاینموضوع،ضروريتربه مفاهیماخالقيوانس

نظرميرسد.
اخالق،درهماهنگسازيآموزههايوحيبانیازمخاطبان،از»کالم«و»فقه«
عقبماندهاست.ازاینرو،شایستهاستعالماناخالق،برايدرمانمشکالتاخالقي

روزگارحال،راهکاريپویاتربهدستآورند.
ــهزیرچتر»فقهپویا«، ــشکالم،باعنوان»کالمجدید«ودانشفق ــروزهدان ام
ــرميتوانند ــتراندهاندکهبابیانيجدیدت ــانخودگس ــهجدیديبرايمخاطب عرص
ــالق،براي ــگراناخ ــند.تالشپژوهش ــايمخاطبانوحيباش ــخگوينیازه پاس
ــازيآموزههاياخالقيدروجودمخاطبانآن،کهباعنوانهایيهمچون نهادینهس
ــت.نیاز ــتایشاس »اخالقکاربردي«۱و»اخالقحرفهاي«۲بهکارميرود،درخورس
جامعهانسانيبهاخالق،کوششفراگیريراميطلبد،تاهمهافرادجامعهازایناصل

سعادتبخشوانسانسازبهرهمندشوند.
ــاخههايمهماخالقکاربردياست،یکياز ــرت«کهیکيازش »اخالقمعاش

۱.نک:احمدحسینشریفي،آئینزندگي)اخالقکاربردي(،قم،نشرمعارف،۱۳7۹.
۲.نک:احدفرامرزقراملکي،اخالقحرفهاي،تهران،مؤلف،۱۳۸۲.
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آییننامههايبسیارپویابراينهادینهسازياخالقدرجامعهاسالميبهشمارميرود.
اخالقمعاشرت،آدابهمنشینيوارتباطگروههايمختلفانسانيرادرسایهاخالق
نشانميدهدکهدرکتابهايروایيواخالق،ذیلعنوانهایيچون»کتابالعشره«

یا»بابالمعاشره«آوردهشدهاست.
هدفازاینپژوهش،پرداختنبه»اخالقهمسایهداري«استکهازمصداقهاي
اخالقمعاشرتبهشمارميرود.توجهبهاینموضوعبسیارضرورياست،زیراپس
ــيترینتشکلاجتماعيانسانهابهشمارميآید، ازخانوادهکهکوچکترینواساس
همسایگانميتوانندباهمکاريومعاشرتاخالقيوعاطفيدرست،پاسدارفرهنگ

واصولارزشيوضامناستحکامواستواريجامعهخویشباشند.
دراینپژوهش،ابتدابهاهمیتوجایگاههمسایهواخالقهمسایهداريدراسالم
وآنگاهبهبایدهاونبایدهاوحقوقهمسایگانخواهیمپرداخت.سپسهمسایهداري
بررسيونظاماخالقي کهامروزهباعنوانآپارتماننشینيازآنیادميشودـ مدرنراـ
آنراطرحخواهیمکرد.درنهایت،بهبررسياخالقهمسایهداريوآپارتماننشیني
ــانهميپردازیموراهکارهایيبهمنظورگسترشاخالقهمسایهداريپیشنهاد دررس

خواهیمکرد.



۱۳اخالقهمسایهداریوآپارتماننشینی

 فصل اول: كلیات

1. طرح موضوع

خانواده،کوچکترینومؤثرترینواحداجتماعيانسانهاستکهدرتکاملمادي
ومعنويانساننقشدارد.رفتارهايهمسایگاننیزبهطورضمنيوغیرمستقیم،بر
ــگرفيميگذارند،تاجایيکههرفرددر ــانتأثیرش رفتارهايعاطفيواخالقيانس
ــایگان،واکنشمتناسبباآنرانشانميدهد،اینتأثیروتأثر،در برابرکنشهمس

رفتار،گفتار،نوعپوششواخالقفرديواجتماعيهمسایگاننمودميیابد.
ــکمحلرابهعنوان ــدچارچوباخالقيافرادی ــناثرگذاريمتقابلميتوان ای
ــبتاًوسیعبسازد.نوعاندیشهوهنجارهايانتقالیافتهدربین یکواحداجتماعينس
ــایگان،برتکتکافرادخانواده،بهویژهفرزنداناثرميگذاردوبههمیندلیل، همس
ــایههادرپیدایشبرخيمشکالتاخالقيورفتاريونابسامانيهاياجتماعي همس
دخالتدارند.اعضايخانوادهازراهتلقینپذیري،تقلیدونظارهکردن،ازویژگيهاي
ــایگاندر ــسميتوانگفترفتارواخالقهمس ــایهاثرميپذیرند.پ رفتاريهمس

شکلگیريشخصیتافرادخانواده،نقشبهسزایيدارد.
باتوجهبهمعضلرشدجمعیتوروآوردنبیشازپیشمردمبهزندگيشهري
وآپارتماننشیني،ایناثرگذاريبسیاربااهمیتاست؛چراکههمنشینيورفتوآمدها

دریکمجتمعمسکوني،زمینهاینتأثیروتأثررابیشترفراهمميکند.
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ــناختينیزمؤیداینواقعیتاستکهوقتيمحیطپیرامون، پژوهشهايروانش
وضعناخوشآینديداشتهباشد،نتایجآزمونهوش،نامطلوبميشود.۱ازاینمهمتر،

رشدهیجاناخالقيافراد،بهمیزانارتباطافرادبایکدیگربستگيدارد.
ــگاهطبیعت ــایگي،بهمنزلهپرورش چارلزهورتنکولي۲عقیدهداردمحیطهمس
انسانياستکهدرآناحساساتپایهاي،ضروري،وفاداريوتوجهبهدیگرانآموخته
ميشود.همسایگانبابهرهگیريازروابطمتقابلچهرهبهچهرهومناسباتعاطفيو
هماننديوهمکارينزدیک،درتربیتاجتماعيورشدعاطفيیکدیگرميکوشند.۳
ژانپیاژه۴،روانشناسمشهورنیزروحجمعيوفرديرابههمپیونددادهوتأثیر
رفتارهايافرادساکندرمجاورتخانوادههارادرویژگيهايرفتاريکودکان،امري

مسلّمدانستهاست.۵
باتوجهبهمطالبگفتهشده،ضرورتطرحاخالقهمسایهداريوآپارتماننشیني
ــوردرستوجامعيدراینزمینهدستیابیمو ــنميشودوجاداردکهبهمنش روش
بدینوسیله،گروههمسایگانرابرايمعاشرتبادیگرهمسایگان،درمسیرصحیح

اخالقيقراردهیموآنهارابهسعادتماديومعنويرهنمونشویم.
بدینترتیب،دیناسالم،جایگاهویژهايبرايهمسایهوهمسایهداريقائلشده
ــت،ضمنآنکهخداونددرقرآنکریم،درآیه۳۶سورهنساء،همگانراآشکارابه اس
ــیرهوکالمائمهمعصوم)ع(نیزاینمهم، ــانبههمسایهسفارشميکند.درس احس
جایگاهشایستهايدارد،ازجملهامیرمؤمنان،علي)ع(درواپسینلحظاتزندگياش،

بهدوفرزندبزرگوارشاینگونهسفارشميکند:

ــراندیشه،۱۳۶۸،ج۱،ص۲۹۶،بهنقل ــناختياجتماعي،ترجمه:عليمحمدکاردان،تهران،نش ۱.اتوکالینبرگ،روانش
از:گليزوارهاي،مجلهزنروز،ص7۹.

2.C.H.cooley.
ــص۱۱7و۱۱۸،بهنقلاز: ــران،آواينو،۱۳7۶،چ۳،ص ــياجتماعي،ته ــتوده،درآمديبرروانشناس ــتاهللس ۳.هدای

گليزوارهاي،مجلهزنروز،ش7۹.
4 .J.Piaget.
۵.جمعيازنویسندگان،مسائلروانشناسيجمعيوروانشناسياجتماعي،ترجمه:عليمحمدکاردان،تهران،دانشگاه

تهران،۱۳7۶،صص۹و۳۴.
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مَفاِنَّهاوصیُةنبِیکم،مازاَلیوصيبِهمَحّتيَظَنّنا ــيِجیرانِِکُ اهلل،اهلل،ف
اَنَّهَسیوَرثَُهم.

ــفارششدهپیامبر ــایگان.بپاییدکهس خدايرا،خدايرا،دربارههمس
ــتهدربارهآنانسفارشميفرمود،چندانکهگمانبردیم شمایند.پیوس

برايآنانارثيمعینخواهدکرد.
ــمميخورد؛ازحسن ــیاربهچش نظیراینفرمایش،درکالمائمهمعصوم)ع(بس
ــایهتارسیدگيومهربانيبههمسایگانودیگر ــاندنبههمس همجواريوآزارنرس

مسائلکهدرمباحثبعديبدانخواهیمپرداخت.

2. مفهوم شناسي

الف( اخالق

ــتکهدرلغتبهمعنايسرشت،عادت واژهاخالق،جمع»ُخلْق«و»ُخُلق«اس
ــاملسجایايپسندیدهاستوهمخويهاي وخويبهکارميرود.۱اینمعناهمش
ــندرادربرميگیرد.عالمانلغت،واژه»ُخلق«راهمریشهبا»َخلق«دانستهاندو ناپس
خصوصیاتباطنيراُخلْقوخصوصیاتظاهريوجسمانيراَخلْقگفتهاندکهاولي
ــانحاصلميشودودومياختیارينیست.درقرآننیزواژه»ُخلق«به بااختیارانس
همانمعنايلغويآناطالقشدهاست:»إِنَّکلََعلیُخُلٍقَعظیٍم؛بهراستيکهتورا

خویيواالست«.)قلم:۴(
عالماناخالق،معانياصطالحيگوناگونيبراي»اخالق«برشمردهاند،ازجمله
ــانيايکهدرنفسانسانرسوخکردهوپایدارشدهباشند....« گفتهاند:»صفاتنفس

برخيدیگرهم،آنراشاملصفاتنفسانيغیرپایداردانستهاند.
ــانياستکه ــَکویهدرتعریفاخالقميگوید:»اخالق،حالتينفس ابوعليِمس
ــد.«اگرازاینحالت ــويکارحرکتده ــدوننیازبهتفکروتأمل،آدميرابهس ب

۱.نهجالبالغه،ترجمه:سیدجعفرشهیدي،تهران،علميـفرهنگي،۱۳۸۴،نامه۴7.
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نفسانيکارهايخوبصادرشود،آنرا»اخالقخوب«واگرکارهايبدصادرشود،
آنرا»اخالقبد«گویندوالبتهتقسیمفضیلتهاورذیلتهاياخالقنیزبرهمین
مبناست.برخيازمعاصراننیزگفتهاند:»اخالق،روشهايآدميدرکارهايروزمره

یاشیوههايآدميدرزندگيخوداست«.

ب( همسايه

ازنظرلغت،بهدویاچندنفرکهزیریکسقفباشندیااتاقیاخانهآنهامتصل
یانزدیکبههمباشد،همسایهميگویند.درقرآن،کلمه»جار«بهمعنايهمسایه

آمدهکهمصدرآن»جوار«وبهمعنايهمسایگياست.
صاحبمفرداتدرذیل»جور«،»جار«رااینگونهمعناکردهاست:»الجاُرَمْن

یْقَرُبَمْسَکَنُهِمْنک؛همسایه،کسياستکهمسکنشنزدیکتوست«.
ایننکتهمهماستکهکلمهجار)همسایه(ازاسمايمتضایفووابستهبهطرف
دیگراست؛مثلدوستوبرادرکهمحتاجبهطرفدیگرخوداستواخالقوحقوق

همسایهنیزدوطرفهاست.

ج( آپارتمان

ــانگویند.هر ــاقوضمایمآنهاراآپارتم ــارت،مرّکبازچندات ــمتيازعم قس
ــت،دراصطالحميتوان ــدهاس چنددرقوانینمدون،تعریفخاصيازآپارتماننش
ــتقلدرساختمانچندطبقهکهازآن ــتازیکواحدمس گفت:آپارتمان،عبارتاس
ــکونتیاکاراستفادهميشودومالکیتدرآن،شاملدوقسمتاختصاصي برايس
ــکونتوهمجواري،دراصطالحرایج، ــت.بهایننوعس ــترک)عمومي(اس ومش

»آپارتماننشیني«گفتهميشود.
ــایگانبایکدیگر،از ــواري،ضرورتاخالقونوعرفتارهمس ــننوعهمج درای

همسایهداريسنتيمتفاوتاستکهدرپژوهشحاضربدانخواهیمپرداخت.
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د( محدوده همسايگي

»همسایه«درعرفشاملخانههايهمجوارميشود،حالآنکهدردیناسالم،
اینمحدودهوسیعتراست.

رسولاکرم)ص(دربارهحّدهمسایگيفرمود:
ُکّلاَْربَِعیَنداراًِجیراٌنِمنبَیَنیَدیِهَوِمِنَخلِْفِهَوَعْنیِمینِهَوَعْنِشمالِِه.
تاچهلخانهازروبهرو،پشتسر،طرفراستوچپ،همسایهمحسوب

ميشوند.۱
ــایگيپرسیدند،فرمود: یازمانيکهازآنحضرتدربارهحّدهمس

الِْجواِراَربَعوَنداراً؛حّدهمسایگي،چهلخانهاست«.۲ »حَدُّ
ــهفرمود:»هرچهلخانهاز ــالم)ص(نقلميکندک امامصادق)ع(ازپیامبراس

چهارطرف،همسایهمحسوبميشوند«.۳
ــایگيتاچهلخانهازهرچهارجهتاشاره امامباقر)ع(درحدیثي،بهحقهمس

ميکند.۴شیخطوسيدربارهحّدهمسایگياینگونهنقلميکند:
عایشهروایتکردهکهازپیامبرخدا)ص(دربارهحدهمسایگيپرسیدهشد،فرمود:
»چهلخانهاست«وبهابوبکر،عمر،عثمانوحضرتعلي)ع(فرمود:»خارجشوید

وفریادبزنیدکهحّدهمسایگيچهلخانهاست«.۵
ازاینروایتهافهمیدهميشودکهمحلسکونتیکشخص،درمرکزدایرهاي
ــمارميروندواگراخالق ــایهاوبهش ــرارداردکهتاچهلخانهازهرطرف،همس ق
درستمعاشرت،درموردآنهارعایتشود،دگرگونيعظیماخالقيدرفردواجتماع

صورتميپذیرد.

۱.اصولکافي،ج۲،ص۶۶۹.
۲.محمدمحمديريشهري،میزانالحکمه،ترجمه:حمیدرضاشیخي،قم،دارالحدیث،۱۳۸۱هـ.ق،ج۲،ص۹۲۲.

۳.اصولکافي،ج۲،بابحدالجوار،ص۶۹۹.
۴.همان.

۵.شیخطوسي،الخالف،مؤسسهنشرجامعهمدرسینقم،۱۴07هـ.ق،ج۴،ص۱۵۴.
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ــدهاست.برايمثال، ــایگيبهگونهايدیگربیانش دربرخياحادیث،حّدهمس
ــُبلالسالمازامامعلي)ع(روایتشدهاستکهکسيکهصداوندايهمسایه درُس
راميشنود،همسایهاست.همچنینگفتهشدهاستهرکسهمراهتونمازصبحدر

مسجدبخواند،همسایهاست.۱
ازروایتهايگفتهشده،درميیابیمکههمسایگي،بهخانههايمجاورونزدیک
ــاکنانمحلهراشامل ــتردهايازهمنوعانوس ــودوطیفگس بههممحدودنميش

ميشودکهانساندربرابرآنهامسئولیتاخالقيوحقوقيدارد.
بهکاربردناخالقهمسایهداريوعملبهمنشورآن،پيآمدهايمهميداردو
سببپیدایشفضیلتهاياخالقيودوريازصفاتزشتدرفردوجامعهميشود.

3. کاربرد رسانه اي 

ــانههايجمعي،بهویژهصداوسیما،بهدلیلروبهروبودنباگسترهوسیعياز رس
ــازيجامعهدارندکهميتوانندآنرادرجهت مخاطبان،نقشویژهايدرفرهنگس

مثبتبهکارگیرندیاجهتمنفي.
ــانههايدیگرو ــبتبهرس ــترنس دراینمیان،تلویزیونبهدلیلجذابیتبیش
ــندبودنميتواندبهآسانيمخاطبانخودرابهسويتفکريدرستیاغلط عامهپس

رهنمونشود.
ــنیداريبهشکلدیدارينیزبابینندگان ــانهدرکنارارتباطش ازآنجاکهاینرس
خودمرتبطاست،بهراحتيميتواندبانفوذدربینمخاطبان،بررفتارهاياجتماعي،
فرهنگيونوعاخالقآنهاتأثیرگذاردوآنهارادرجهتخواستخودهماهنگکند.
ــایهداريو ــایگانونهادینهکردناخالقهمس بنابراین،برايتصحیحروابطهمس

آپارتماننشینيميتوانبهایننکتهتوجهکرد.
برنامهسازاناینرسانهفراگیرميتواننددربرنامههایيکهموردتوجهعمومافراد
جامعهاست،ازجملهسریالهاوبرنامههايطنز،درراهفرهنگسازيونهادینهکردن

۱.ابنحجرعسقالني،سبلاالسالم،بیروت،دارالکتبالعلمیه،۱۳00هـ.ق،ج۴،ص۱۶۶.
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اخالقهمسایهداريبکوشند.آنهابایدبانگاهياخالقي،اینبرنامههاراتهیهکنند،
تاضمنپرکردناوقاتفراغتمخاطبانخود،گامشایستهايدرراهرشدوپیشرفت

فردواجتماعبردارند.
ــانههاضرورياست. ــینيدررس ــایهداريوآپارتماننش ــياخالقهمس بررس
ــتگذاريهايکلي ــيازاینپژوهش،نکاتيرادرزمینهسیاس ازاینرو،مادربخش
وپیشنهادهایيرابرايبرنامهسازانمطرحکردهایم.امیداستسازندگانبرنامههاي
مختلفصداوسیماباالگوبرداريازآموزههايدیني،بهرسالتوهدفمقدسخود

کهشکوفایيفرديواجتماعياست،نزدیکترشوند.

4. پیشینه پژوهش 

تاکنوندرمورداخالقهمسایهداري،بهویژهشکلمدرنآن؛یعنيآپارتماننشیني
وبارویکردرسانهايوکاربرديآن،پژوهشيجامعوجداگانهصورتنگرفتهاست.این
مسئلهنزدادیانالهي،بهویژهدینمبیناسالموپیشوایانمعصوم)ع(جایگاهمهمي
دارد.ازاینرو،عالماندین،بخشهايمختلفيرادرکتابهايروایيواخالقيخودبه
اینمهماختصاصدادهاند.ازجملهکتابهايروایيکهدرآنبهاینموضوعپرداختهاند،
اصولکافيشیخکلینياست.بحاراالنوارمجلسيومستدرکالوسائلمحدثنورينیز،
بخشيرابهاینمسئلهاختصاصدادهاند.درمیزانالحکمه،استادمحمديريشهري

نیزمجموعهروایتهايهمسایگي،ذیلعنوان»الجوار«ذکرشدهاست.
ــةالَْبیضاءفيتهذیِباإلْحیاءاز ــندربرخيمنابعاخالقي،ماننداَلَْمَحجَّ همچنی
ــانيودرکتابخزاینومعراجالّسعادهازمالاحمدنراقي،به ــنفیضکاش مالمحس

اخالقهمسایهداريومعاشرتدرستباهمسایهپرداختهشدهاست.
کتابهايبررسيحقوقهمسایگان،اثرمهدياسماعیليوسیمايهمسایه،اثر
محمدراجيواعظنیزدرموضوعهمسایهوهمسایهدارياستکهبیشتررویکردي

حقوقيدارند.
ــانهموظفاستاخالقهمسایهداريرابارویکرديجدیدوبا دراینمیان،رس
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نگاهکاربردي،بررسيکند.رسیدگينظاممندبهاینمسئلهوجستوجويجنبههاي
گوناگونآننزدکالمامامانمعصوم)ع(،بانگاهرسانهايوکاربردي،اینپژوهشرا

ازپژوهشهايانجامشدهدراینحوزهمتمایزساختهاست.

5. پرسش هاي پژوهش 

۱.بایستههاياخالقهمسایهداريچیست؟
۲.ضرورتوجایگاهپرداختنبهاخالقهمسایهداريوآپارتماننشینيچیست؟

۳.آپارتماننشینيچهمحاسنومعایبيدارد؟
۴.جلوههايمثبتومنفيهمسایهداريمدرنکدامند؟
۵.اینموضوعدررسانهمليچهجایگاهونقشيدارد؟

۶.منشوراخالقيهمسایهوهمسایهداريدرآیاتوروایاتچگونهترسیمشدهاست؟
7.آپارتماننشینيبهعنوانهمسایهداريمدرن،درهمسایهداريچهجایگاهيدارد؟

۸.نقشرسانهدرترویجاخالقهمسایهداريدرجامعهچیست؟

6. اهداف پژوهش

اهدافاینپژوهشراميتوانبهشرحزیربرشمرد:
ــایهداريو ــرديازاخالقهمس ــتوکارب ــهايدرس ــزيآییننام ــف(پيری ال
ــتورهايدینيوسفارشهايپیشوایانمعصوم)ع(در آپارتماننشینيباتوجهبهدس

محورهايزیر:
یکـبایدهاونبایدهاياخالقيهمسایهداريدرقالبآیههاوروایتها؛

دوـآثارماديومعنويهمسایهداري؛
سهـآثارهمسایهآزاري؛

چهارـمزیتهاوعیبهايآپارتماننشینيوجلوههايخاصاخالقيآن.
ــانهدرانتقالمفاهیماخالقيورهنمونشدنجامعهبه ــيجایگاهرس ب(بررس

مسیرسعادتوکمالبراساسدومحورزیر:
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راهکارهايپرداختنبهاخالقهمسایهداريوآپارتماننشیني؛ یکـ
دوـطرحپیشنهادهايمؤثردربارهسیاستگذاريهاوبرنامهریزيهايکالنرسانه.

7. روش پژوهش 

ــکلدهياینپژوهش،ضمنآوردنآموزههايقرآني،روایيواخالقيدر درش
زمینهاخالقهمسایهداري،ابتدامنشوريازآن،تنظیمومصداقهاوآثارآنراذکر
ــایهداري،یعنيآپارتماننشینيو ــکلنوینهمس ــيش کردهایم.پسازآن،بهبررس

جلوههاياخالقيایننوعهمجواريپرداختهایم.
ــایهداريو ــدااخالقهمس ــنپژوهش،ابت ــردي،درای ــلرویکردکارب ــهدلی ب
ــنهادهایيرابهبرنامهسازان، ــپسپیش ــيوس ــانهرابررس ــینيدررس آپارتماننش
تهیهکنندگانوکارگردانانرسانهدراینزمینهارائهکردهایم.روشيکهدراینساختار
بهکارگرفتهشده،بیشترکاربرديوبرنامهاياستوکوشیدهایماینمهمبرپایهاي

درستوچارچوبيمنطقيوراهبرديبارویکردروایيودینيمطرحشود.
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 فصل دوم: اخالق و حقوق همسایه داري 
در اسالم

1. اهمیت جايگاه همسايه داري در قرآن و روايات

ــایهوهمسایهداري،دردیناسالمبسیارسفارششدهو اهتمامبهموضوعهمس
نهتنهاقرآنبراینمسئلهتأکیدکرده،بلکهروایتهايفراوانيهمدراینزمینهاز

ائمهمعصوم)ع(آمدهاست.
خداونددرقرآندرزمینهنیکيواحسانبههمسایهميفرماید:

َوالُتْشِرُکوابِِهَشْیًئاَوبِالْوالَِدْیِنإِْحسانًاَوبِِذيالُْقْربیَوالَْیتامی َواْعُبُدوااهللَّ
َوالَْمساکیِنَوالْجاِرِذيالُْقْربیَوالْجاِرالُْجُنِب.)نساء:۳۶(

ــتیدوهیچچیزراشریکاوقرارندهیدوبهپدرومادر وخداوندرابپرس
وبهبستگانویتیمانوبینوایانوهمسایهنزدیکودورنیکيکنید.

ــانرادرحقگروههاي دراینآیه،خداوندازبندهمؤمنخودميخواهدکهاحس
ــواردآن،نیکيکردندرحق ــانخودمراعاتکندکهیکيازم ــيازهمنوع مختلف

همسایگاننزدیکودوراست.
درآیهباال،احسانبههمسایگان،درکنارعبادتخداوندونفيشرکقرارگرفته
واینهمردیفياصلاعتقاديتوحیدبااحسانبههمنوعان،بهویژههمسایگاندور

ونزدیک،بسیاربااهمیتاست.
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ــایهدوردرآیهذکرشدهچیست، ــایهنزدیکوهمس دربارهاینکهمنظورازهمس
ــراناحتمالهايمختلفينقلکردهاند.بعضيازمفسرانازنزدیکيمکانيیاد مفس
کردهاند۱وبعضيمثلتفسیرالمیزان،نزدیکيرانزدیکيمذهبودیناحتمالدادهاند.
۲البتهدرتفسیرالمیزاناز»جارذيالقربي«،بههمسایهنزدیکواز»جارالَجْنب«،به

همسایهايکهخانهاشدوراست،تعبیرشدهاست.۳
اشارهکردنقرآنبههمسایهدور،بهایندلیلاستکهبیشتروقتهادرعرف،به
همسایهنزدیکودیواربهدیوار،همسایهگفتهميشود.ازاینرو،بهدلیلآنکهاحسان
ــنهشاملمعنایيوسیعترشودوهمنوعانرانیزدربرگیرد،در ومراعاتاخالقحس
ــخنگفتهشدهاست.بهتراست اینآیه،درکنارجارذيالقربي،ازجارالجنبهمس
ایندوريونزدیکيرادوريونزدیکيمکانيبهشمارآوریم؛زیراغیرهمکیشانو
کسانيراهمکهباعقیدههايمختلفدرکناریکدیگرزندگيميکنند،شاملميشود

واینبااصولاسالمسازگارتراست.
البتهازآیهميتواناینگونهاستنباطکردکههمسایهنزدیک،درنیکي،نسبتبه

همسایهدور،مقّدماست.همانگونهکهبرخيمفسرانچنینقائلشدهاند.۴
درروایاتوسخنانامامانمعصوم)ع(نیزهمسایهوهمسایهداريجایگاهویژهاي
ــًةبِِمْثِلالُْمصاِحَبِةَوالُْمجاَوَرِة؛ ِتُحْرَم ــانعلي)ع(ميفرماید:»ماتَأّکدِّ دارد.امیرمؤمن
ــینيوهمسایگينیست.«۵همچنینپیامبراکرم)ص(، حرمتيباالترازحرمتهمنش
ــایهفرمود:»همسایهمانندنفسانساناست،نهزیانمندشودو دربارهجایگاههمس
ــاندرحفظنفسخویش ــاساینحدیث،همانگونهکهانس ــهگناهورزد.«۶براس ن

۱.ناصرمکارمشیرازي،تفسیرنمونه،قم،دارالکتباالسالمیه،۱۳7۲،ص۳۸0.
۲.همان.

ــیدمحمدحسینطباطبایي،تفسیرالمیزان،ترجمه:سیدمحمدباقرموسويهمداني،قم،مطبوعاتدارالعلم،۱۳۴۴،ج ۳.س
۸،ص۱۱۴.

۴.اکبرهاشميرفسنجاني،تفسیرراهنما،قم،انتشاراتدفترتبلیغاتحوزهعلمیهقم،۱۳7۳،ج۳،صص۳7۶و۳77.
۵.غررالحکمودررالکلم،ح۹۵۲۸؛میزانالحکمه،ج۲،ص۹۱۶.

۶.اصولکافي،ج۶،ص۵7۶.
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ميکوشد،همسایهنیزبههماناندازهاهمیتداردوبایددرمراقبتازآنکوشید.
ــانرامانندحرمتمادردانستهاستو ــایهبرانس پیامبراکرم)ص(،حرمتهمس
ــاِنَکُحرمِةاُّمِه؛احترامگزاردنبههمسایهمانند ميفرماید:»ُحْرمُةالْجاِرَعلَيااِلنْس

احترامگزاردنبهمادراست«.۱
ــدهاستکهشخصينزدپیامبرخداآمدودرموردخریدخانهبا همچنیننقلش
الّداُر...؛اولهمسایهسپسخانه...«.۲ ایشانمشورتکرد.پیامبرفرمود:»اَلْجاُرُثمَّ
ایشانجایگاهواهمیتهمسایهراازسفارشهايجبرئیلدانستهوفرمودهاست:

ُثُه.۳ مازاَلِجْبِرئیُلیوصینيبِالْجاِرَحّتيَظَنْنُتانَُّهَسیَوِرّ
جبرئیلپیوستهمرادرموردهمسایهسفارشميکرد،تاجایيکهگمان

کردم،اوراوارثبرهمسایهاشخواهدکرد.
درهمینزمینه،امامعلي)ع(بهامامحسنمجتبي)ع(سفارشکرد:

ریِقَوَعْناَلْجاِرَقْبَلالّدار.۴ فیِقَقْبَلالطَّ َسْلَعْنالرَّ
ــایهقبلاز ــافرت[وازهمس ــینوهمراهتقبلازراه]ومس ازهمنش

سکونت،بپرسوتحقیقکن.
اوحديمراغهايهمینمطلبرابهزیبایيبیانکردهاست:

تاندانيکهکیستهمسایـهبهعمارتتلفمکنمایه
مـردمـيآزمـودهبایـدورادکهبهنزدیکشاننهيبنیاد

سفارشهايپیامبراکرم)ص(درآخرینخطبهوآخرینلحظههايعمرشریفو
نیزتأکیدامامعلي)ع(ميتوانداهمیتوجایگاههمسایهوهمسایهداريرانشاندهد.
یکيازوصیتهايحضرتعلي)ع(درموردهمسایهآنجابودکهفرمود:»اهلَُلاهلَُلفي

۱.میزانالحکمه،ج۲،ص۹۱۸.
ــي،مکارماالخالق،تحقیق:عالمهآلجعفر،قم،مؤسسهنشراسالمي،۱۴۱۴هـ.ق،چ۱،ج ــنطبرس ۲فضلبنحس

۱،ص۲۲۴،ح۸۳۴.
ــهبعثت،قم،دارالثقافه،۱۴۱۴هـ.ق،ص۵۲0،ح۱۱۴۵؛میزانالحکمه،ج۲، ــي،امالي،تحقیق:مؤسس ــیخطوس ۳.ش

ص۹۱۶.
۴.نهجالبالغه،نامه۳۱.
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ِجیرانِکُم،َفاِنَّهاَوصیُةنَبیُکُم؛خدارا،خدارا،درموردهمسایگانکهآنازسفارشهاي
پیامبرتاناست«.۱

ــایهوهمسایگينیکنهتنهادرایندنیاارجمندومحترماست،بلکهائمه همس
ــانرادرعالمآخرتو ــینيوهمجواريباخوب ــار)ع(بهماآموختهاندکههمنش اطه

بهشتنیزازخداوندبخواهیم.

2. بايدها و نبايدهاي همسايه داري 

الف( بايسته هاي اخالق همسايه داري

ــود،درکالم ــایگانرعایتش ــتههاياخالقيکهبایددرحقگروههمس بایس
ــنالجوار«یاخوشهمسایگيبیانشدهاست.رهبران معصومان)ع(باعنوان»حس
دین،پیروانخودرابهخوشهمسایگيسفارشکردهاند.نمونههایيازاینسفارشها

راميخوانیم:

يكـ  خوش همسايگي، دستور الهي

ــمابادبه اهلَلاَمَربِذلَِک؛برش ــِنالَْجواِرَفاِنَّ امامصادق)ع(فرمود:»َعلَیُکُمبُِحْس
حسنهمسایگيکهخداوندبهاینکارفرماندادهاست«.۲

اینفرمان،همانچیزياستکهدرآیه۳7سورهنساءدرموردهمسایهسفارش
شدهاست.

دوـ  خوش همسايگي، نشانه مسلماني و ايمان

رعایتحقوقهمسایهازنشانههايمسلمانياست؛زیرامسلمانيوایمانحقیقي
بهگفتارنیست،بلکهرفتارآدمياستکهحقیقتایمانراآشکارميسازد.ازاینرو،
ــْنُمجاَوَرَةَمنجاَوَرکتَُکنمؤِمناً؛باهمسایهاتنیکو پیامبراکرم)ص(فرمود:»أْحِس

۱.همان،نامه۴7.
۲.میزانالحکمه،ج۲،ص۹۱۶.
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همسایهداريکنتامؤمنباشي«.۱

سه ـ دل جويي از همسايه

ــدنازحالهمسایهاستو ــده،جویاش ازموارديکهدرروایاتبهآنتأکیدش
شریکشدندرغموشاديوهمدرديباآنها،نمونههايدلجویيکردنازهمسایه
ــت.امروزهزندگيشهرنشینيوماشیني،میانانسانهافاصلهایجادکردهاستو اس
کمتراتفاقميافتدکههمسایههاخودرادرغموشاديیکدیگرشریککنندوچه

زیباسعدياینمعنارادراینبیتسرودهکه:
بیگانگينگرکهمنویارچوندوچشمهمسایـهایموخانـههـمراندیـدهایـم
ــانههاي ــایهراازنش ــردنازهمس ــي،دلجویيک ــي)ع(درکالم ــرتعل حض

خوشهمسایگيبرشمردوفرمود:
»ِمْنُحْسِنالَْجواِرتَفقُُّدالْجاِر؛ازنشانههايحسنهمسایگي،جویاشدن

ازاحوالهمسایهاست«.۲
یکيازمصداقهايدلجویيکردن،جویاشدنازوضعاقتصاديهمسایهاست.
بيَمْنباَتَشبعانَوجاُرُهالُمْسلُمجائع؛به پیامبراکرم)ص(دراینبارهفرمود:»َفمااََقرَّ

منایماننیاوردهاستآنکهشبسیربخوابدوهمسایهمسلمانشگرسنهباشد«.۳
درروایتيدیگرنیزفرمود:

ــيکهشبسیربخوابدوهمسایهاشگرسنه بهمنایماننیاوردهکس
ــتآنکسکهشب،پوشیدهبخوابدو ــدوبهمنایماننیاوردهاس باش

همسایهاشبرهنهباشد.۴
امامصادق)ع(دایرهتوجهبههمسایهراوسعتبخشیدهوازاهلیکمحلفراتر

۱.صدوق،امالي،بیروت،مؤسسهاعلمي،۱۴00هـ.ق،چ۵،ج۳،ص۱۶۸.
۲.حسنبنعليحراني،تحفالعقول،تحقیق:علياکبرغفاري،قم،مؤسسهنشراسالمي،۱۴0۴هـ.ق،چ۲،ص۸۵؛

میزانالحکمه،ج۲،ص۹۱۶.
۳.اماليطوسي،ص۵۲0؛میزانالحکمه،ج۲،ص۹۲0.

۴.میرزاحسیننوري،مستدرکالوسائل،ح۱۱۴۵؛میزانالحکمه،ج۲،ص۹۲0.
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بردهاست،آنجاکهميفرماید:
َوماِمْناَْهِلَقْریٍةیبِیُتَوفیهْمجائٌِع،الیْنُظُراهلُلاِلَیِهِمیْوَمالِْقیاَمة.۱

ــانگرسنهايباشد، ــبرابگذرانندودرمیانایش اهلهرآباديکهش
خداونددرروزقیامتبهآناننظررحمتنميافکند.

ــمانيدرزمینهرعایتحقوقهمسایگيدرمحدودهاشاره اگربهتوصیههايآس
ــده)حدودچهلخانه(توجهشود،بيشک،تأثیربسیارشگرفيدراجتماعبهوجود ش

خواهدآمد.
سیرهاخالقيبزرگاندیننیزبهپیرويازرفتارپیشوایانمعصوم)ع(،رسیدگيو
ــيازهمسایگانبودهاست.اینحکایتنقلشدهازاستادمطهري،بسیار احوالپرس

آموزندهاست:
ــندهکتابمفتاحالکرامه،شبيدرمنزل ــیدجوادآملي،فقیهونویس س
ــدادرآمد.وقتيفهمید ــامبودکهدِرخانهاشبهص ــغولصرفش مش
ــیدمهديبحرالعلوم،پشتدرباست،با ــتادش،س کهپیشخدمِتاس
ــد.پیشخدمتگفت: ــهبهطرفاودویدومنتظرصحبتبااوش عجل
ــفرهشامنشستهاند،اّمادستبهغذانخواهند »حضرتاستادبرسرس
ــماراببینند.«جايمعّطلينبود.سیدجوادبدونآنکهغذارابه بردتاش
آخربرساند،باشتابتمامبهطرفخانهبحرالعلومحرکتکرد.تاچشم
ــیدجوادافتاد،باخشموتََغیُّظبيسابقهايگفت:»سیدجواد! استادبهس
ــرمنداري؟«سیدجوادغرقحیرتگردید ــي؟ازخداش ازخدانميترس
ــتادشاورااینچنینمورد ــدهوچهواقعهايرخدادهکهاس کهچهش
عتابقراردادهاست.هرچهفکرکرد،نتوانستعلتناراحتيرابفهمد.
ــتادفرمود:»هفتشبانهروزاستکه ــرانجامازاستادسؤالکرد.اس س
فالنهمسایهاتباآنعائلهزیاد،گندموبرنجندارندودراینمدتاز
ــیهکردهوباآنبهسربردهاند.امروزنیزکه ــانخرمانس مغازهمحلهش

۱.میزانالحکمه،ج۲،ص۹۲0.
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براينسیهکردنخرمارفته،قبلازآنکهاظهارکند،مغازهدارگفتهاست
کهحسابشمازیادشدهاست.اوهمخجالتکشیدهودستخاليبه
ــبخودشوعائلهاشبيشامماندهاند«.سیدجواد خانهبرگشتهوامش
گفت:»بهخداقسمکهمنازاینجریانخبرنداشتمواگرميدانستم،
حتماًبهاحوالشرسیدگيميکردم.«استادگفت:»همهدادوفریادهاي
منبرايآناستکهتوچراازاحوالهمسایهاتبيخبروغافلي؟چرا
ــبانهروزبهاینوضعبگذرانندوتومتوّجهنباشي؟اگر بایدآنهاهفتش

باخبربوديواقدامنميکرديکهاصاًلمسلماننبودي!«۱
پیامبراکرم)ص(درکوچکترینامور،همسایهرادرمقابلهمسایهصاحبحق

دانستهودرموردآنبهشخصمسلمانومؤمنسفارشفرمودهاست:
َفما ــهِ لَُهاِلينَْفِس َمْنَمَنَعالماُعوَنجاَرُهَمَنَعُهاهلُلَخیَرُهیوَمالقیامِة،َوَوکَّ

اْسَوَءحالَُه.۲
ــایهخوددریغدارد،خداونددرروزرستاخیز، هرکسکاالیيراازهمس

خیرخودراازاودریغداردواورابهخودشواگذارد.
ــزگویايهمینمنع ــه»َوَیْمَنُعوَنالْماُعوَن«نی ــوددرروایاتازآی ــیرموج تفس
ــت.شایدبتوانگفتماعونبهاثاثیهايگفتهميشودکهدرهمه امکاناتخاصاس
ــایل ــایهگاهيبهآننیازدارد،مانندچهارپایه،نردبان،وس خانههاوجودنداردوهمس

رنگوامکاناتيکهدردسترسهمگاننیست.
بهنظرصاحبالمیزان،کلمه»ماعون«بهمعنايهرکاریاهرچیزياستکهبه
ــخصمحتاجدادهشودونیازيازنیازهايزندگياورابرآورد؛مانندقرض،هدیه، ش

عاریهوامثالآن.۳
دراینروایت،منعنکردناینامکانات،ازنمونههايدلجویيکردنخواندهشده

۱.مرتضيمطهري،داستانوراستان،ج۲،ص۸۶.
۲.اماليصدوق،ج۱،ص۳۴۹.

۳.المیزان،ج۲0،ص۶۳۴.
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واسباببهرهمنديخیردرقیامترابرايبهجاآورندهاینخیرومحرومشدنومنع
رحمتپروردگاردرقیامترابرايمنعکنندهآن،گوشزدکردهاست.

بنابراینروایت،خیرنرساندنبههمسایه،سببدورماندنازرحمتالهيميشود
وهمانگونهکهشخصبهفکرخویشبودهوازکمکرسانيبههمسایهغافلشده

است،خدانیزرحمتخودراازاینفردمنعميکند.
امامعلي)ع(،رسیدگيبههمسایهراازنشانههايجوانمرديقلمدادکردهاستو
دالجیراِن؛رسیدگيبههمسایگان،ازمروتوجوانمردي ميفرماید:»ِمَنالْمروِهتََعهُّ
است.«۱امامباقر)ع(نیزآنراازنشانههايپیروانخوددانستهاست:»وازنشانههاي
پیروانما،رسیدگيبههمسایگاننیازمندوتهيدستوبدهکارویتیماناست«.۲

ــي،عفوو ــایهميتواناحوالپرس ازدیگرمصداقهايدلجویيکردنازهمس
گذشت،نگهداشتنچشمازخانوادهاو،پیشيجستندرسالمبراورانامبرد.

ب( حقوق همسايگي

ــتندکهبایددربارههمسایهرعایت ــیاريازبایستههاياخالقي،حقوقيهس بس
شود.اینحقوقکهبیشترجنبهاخالقيدارندواولیايدینبهطورجديبرآنتأکید

کردهاند،ازدودیدگاهمطرحميشوند:
نخست،تأکیدوسفارشآنهابهجایگاهوضرورتحقوقهمسایهودوم،برشمردن
مصداقهاياینحقوقاست.نکتهمهمایناستکهجایگاههمسایهبهگونهاياست
ــدهاست،بدوناینکهقید کهپیامبراکرم)ص(حقيجداگانهبراياینگروهقائلش

کندپیروکدامآیین،مذهبوملیتباشند.ایشانفرمود:
همسایگانسهقسمند؛همسایهايکهسهحقدارد:حقهمسایگي،حقاسالمو
حقخویشاوندي؛همسایهايکهدوحقدارد:حقاسالموحقهمسایگي؛همسایهاي

۱.غررالحکمودررالکلم،ج7،ص۴۹.
۲.اصولکافي،ج۲،ص7۴.
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کهیکحقداردوآنکافرياستکهفقطحقهمسایگيداردوبس.۱
ــنفیضکاشانيدرذیلاینروایتآوردهاست:»پسبنگرکهچگونه مالمحس
برايفردمسلمانبهمحضهمسایگي،حقوقيثبتشدهاست.«۲چنانکهگفتهشد،
ــيرادربیان ــت.ازاینرو،امامصادق)ع(مالکاینحقشناس اینحق،دوطرفهاس

خودبهخوبيترسیمفرمودهاست:
ــتبدارید.آیامردحیا ــتدارید،دوس برايمردم،آنچهراخودتاندوس
ــناسباشدواونسبتبه ــایهاشنسبتبهاوحقش نميکندکههمس

همسایهاشحقشناسنباشد.۳
مطلببعدي،مصداقهايحقوقهمسایهاست.دراینباره،بهسخنانيازپیامبر
اکرم)ص(وامامسجاد)ع(اشارهميکنیم.حقوقهمسایهازدیدگاهپیامبرچنیناست:

یکـ»اِِناْسَتغاثََکأََغْثَتُه؛اگرازتویاريخواست،بهفریادشبرسي«.
دوـ»َواِناْستَقرَضَکأََقرْضَتُه؛اگرازتوقرضخواست،بهاوقرضدهي«.

سهـ»َواِْناْفَتَقَرُعْدَتَعلَیه؛اگرنیازمندشد،نیازشرابرطرفسازي«.
چهارـ»واِْناَصابَْتُهُمصیَبٌةَعَزیَتُه؛اگرمصیبتيدید،اورادلداريدهي«.

پنجـ»َواِْناَصابَُهَخیٌرَهّنأتَُه؛اگرخیروخوبيبهاورسید،بهويتبریکوشادباش
گویي«.

ششـ»َواِنَمِرَضَعْدتَُه؛اگربیمارشد،بهعیادتشروي«.
هفتـ»واِْنماَتاِتََّبْعَتَجناَزتَُه؛وقتيمرد،درتشییعجنازهاششرکتکني«.

هشتـ»والتَْسَتِطْلبِالبِناِءفَتْحُجَبَعنُهالّریَحااِّلبِاْذنِِه؛خانهاترابلندترازخانهاو
نسازيتاجلويجریانهوارابراوبگیري،مگرآنکهخودشاجازهدهد«.

نهـ»َواِذااْشَتَریَتفاِکَهَةَفأْهِدلَُه،فاِنلَْمتَْفَعْلَفَأدِخلْهاِسّراً؛هرگاهمیوهايخریدي،

۱.میرزاحسیننوري،مستدرکالوسائل،قم،مؤسسهآلالبیت،۱۴0۸هـ.ق،ج۸،ص۴۲۴.
۲.مالمحسنفیضکاشاني،المحّجةالبیضاءفيتهذیباالحیاء،تحقیق:علياکبرغفاري،قم،مؤسسهنشراسالمي،ج

۳،ص۴۲۲.
۳.اصولکافي،ج۲،ص۶۳۵.
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براياوهدیهبفرستيوگرنهمخفیانهمیوهرابهخانهاتببر«.
»َوالُتْخِرجبِهاُولََدَکتَغیُظبِهاَولََده؛فرزندتراهمراهمیوهبیروننیاورکهبچه دهـ

همسایهبادیدنمیوهدردستاوناراحتشود«.
»َوالتَْؤِذِهبِِریِحِقْدِرَکااِّلأْنتغِرَفلَُهِمنَها؛بابويدیگت،اوراناراحتنکن، یازدهـ

مگرآنکهمقداريازغذايآنرابراياوبفرستي«.۱
ــولخدا)ص(،برشمردهشد،ازمسائلاخالقي حقوقيکهدرروایاتنورانيازرس
کالنتامسائلمعنويجزئيرادربرداردواگرعملبهاینتوصیههاسرلوحهاخالقي
ورفتاريخانوادههاباشد،تأثیرعظیميدرهدایتاخالقيوشکوفایيمعنويجامعه

انسانيخواهدداشت.
امامسجاد)ع(نیزدرکالميشیواتعداديازاینحقوقراکهجنبهاخالقيمؤثري

دارد،برشمردهاست:
ــتکهدرغیابش، ــایهاتایناس جاِرَکَفِحْفُظُهغائباً؛اماحقهمس یکـ»اَّماَحقُّ

آبرویشراحفظکني«.
دوـ»َواِْکراُمُهشاِهداً؛ودرحضورش،اورااحترامکني«.

سهـ»ونُْصَرُتُهِاذاکاَنَمْظُلوماً؛اگرستميبراوشد،یارياشرساني«.
چهارـ»والتَتبَِّْعلَُهعوَرًة؛دنبالعیبهایشنباشي«.

پنجـ»َفاِْنَعلِْمَتلَُهُسوءاًسَتْرتَُهَعلَیه؛اگربديازاودیدي،بپوشاني«.
»واِْنَعلِْمَتانَُّهیْقَبُلنصیَحَتکنََصْحَتُهفیمابَیَنَکوبَیَنُه؛اگربدانيکهپندو ششـ

اندرزتوراميپذیرد،اورادرخفانصیحتکني«.
هفتـ»َوالُتْسلِْمُهِعْنَدَشدیَدُه؛درسختيهارهایشنکني«.

هشتـ»وُتقیَلَعْثَرتَُه؛ازلغزششدرگذري«.
نهـ»َوتَْغِفَرذنَْبُه؛گناهشراببخشي«.

دهـ»وُتعاِشَرُهُمعاشرًةَکریَمه؛بااوبهخوبيوبزرگواريمعاشرتکني«.۲

۱.میزانالحکمه،ج۲،ص۹۲0.
ــالمي،۱۴0۳هـ.ق،ج۱،ص۵۶۹؛میزان ــراس ــهنش ــیخصدوق،الخصال،تحقیق:علياکبرغفاري،قم،مؤسس ۲.ش

الحکمه،ج۲،ص۹۲0.
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ج( همسايه آزاري

يكـجایگاههمسایهبد

یکيازاخالقناپسنديکهپیشوایاندینهموارهازآننهيميکردند،آزاردادن
همسایهاست.نقلشدهاستکهمرديبهمحضرامامصادق)ع(رفتوازهمسایه

خودشکایتکرد.امامضمنراهنمایياوچنیننقلکرد:
ــهبنيفالنخانهاي ــرخداعرضکرد:منازقبیل ــرديازانصارخدمتپیامب م
خریدهامونزدیکترینهمسایهام،کسياستکهامیديبهخیروخوبياشندارمو
ــتم.پس،پیامبرخدابهعلي)ع(وسلمانوابوذرویکيدیگر ازبدياشدراماننیس
کهفراموشکردهاموفکرميکنممقدادباشد،۱دستوردادبهمسجدبروندوباصداي
ــُه؛ایماننداردهرآنکسکه ــادبزنند:»الایماَنلَِمْنلَْمیأَمْنجاُرُهبِوائَِق ــدفری بلن

همسایهاشازشّراودراماننباشد.«آنانسهباراینسخنرااعالمکردند.۲
ــخصهمسایهآزار،شدتزشتيایناخالقناپسندرا ایننوعبرخوردپیامبرباش

نشانميدهد.
ــْنکاَنیْؤِمُنباهللَِوالْیوِماالِخِر ــتدیگري،پیامبراکرم)ص(فرمود:»َم درروای
ــتهباشد،همسایهخودراآزار ــینایمانداش َفالیْؤذيجاَرُه؛هرکهبهخداوروزواپس
نميدهد.«۳امامرضا)ع(نیزميفرماید:»لَْیَسِمّناَمنلَمیأَمنجاُرُهبوائَِقُه؛ازمانیست

کسيکههمسایهاشازشّراودراماننیست«.۴
درروایتي،امامرضا)ع(،شیعهبودنودرمسیراهلبیت)ع(قرارداشتنرامستلزم

آزارنرساندنبههمسایهميداند.
ــدهکهحضرتعلي)ع(ازآنبهعنوان ــمردهش ــتش ــایهبد،تاجایيزش همس

۱.اینفراموشيازراوي،یعنيعمروبنعکرمهاست.
ــائلالشیعه،تحقیق:عبدالرحیمربانيشیرازي،بیروت، ــنحّرعاملي،وس ۲.میزانالحکمه،ج۲،ص۹۱۸؛محمدبنحس

داراحیاءالتراثالعربي،۱۴0۲هـ.ق،چ۵،ج۸،ص۴۸7،ح۱.
۳.اصولکافي،ج۲،ص۶۶7،ح۶.

۴.شیخصدوق،عیوناخبارالرضا،تحقیق:سیدمهديحسینيالجوردي،تهران،مکتبهجهان،ج۲،ص۲۴،ح۲.
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الَبالِء؛همسایه راِءواََشدُّ وءاعظُمالضَّ سختترینبالومصیبتیادميکند:»جاُرالسُّ
بد،بزرگترینرنجوسختترینبالومصیبتاست«.۱

ــلکردهاندکهفرمود:»منصخرههاي ــایهبد،ازلقماننق بازدرنکوهشهمس
ــیدم،وليباريسنگینترازهمسایه ــنگینيرابهدوشکش بزرگوآهنوهرباِرس

بدندیدم«.۲
ميگویندهمسایهبد،رفتارشچونکورهآهنگراستکهاگرتورابهشعلهخود
ــيدراینمورد ــديطوس ــوزاند،بويبددودشدرتواثرکندورنجتدهد.۳اس نس

سرودهاست:
مجوییدهمسایگيبابدانمداریدافسوسنابخردان

ــایگيبد،نزدپیامبراکرم)ص(تاجایياستکهدرسفارش ــندبودنهمس ناپس
خودبهعلي)ع(ميفرماید:»ايعلي!چهارچیزاستکهپشتانسانراميشکند...

ویکيازآنهاهمسایهبداست«.۴
ــازد، ــانراتیرهوتارميس ــهچیزيکهزندگيانس امامصادق)ع(همیکيازس

»همسایهبد«معرفيميکند.۵بهقولعمادالدیننسیمي:
سهعاملاستکهدلراکندمکّدروغمگین

بگوشباشکهتابشنويتوطرفهحکایت
مـجـاوربـِدناسـاز،یـاروهمـرهبـدبـدخـو

عیالبد،همهآنهاعقوبتاستوسیاست

دو ـمصداقهايهمسایهآزاري

هرچندهرگونهاخالقورفتاربدراازمصداقهايهمسایهآزاريميتوانشمرد،

۱.غررالحکمودررالکلم)تکجلدي(،ص۴۳۶.
۲.همان.

۳.»درسایههمسایه«،نشریهپیامزن،ش۸0،ص7۲.
۴.الخصال،ص۲0۶،ح۲۴.
۵.تحفالعقول،ص۳07.



۳۵اخالقهمسایهداریوآپارتماننشینی

ــایهآزاري،دربرخيازسخنانمعصومان)ع(نقلشدهکهشایسته نمونههایيازهمس
تأملوبررسياست.ازجلوههايبدهمسایگي،ميتوانبدگماني،ستم،خودخواهي،
ــادت، ــرمي،غیبتوبدگویيکردن،حس خیانتبهمالوناموس،دروغگویي،بيش
ــموهمچشمي،بيبندوباري،بدزباني،تجسس،فالگوشبودن،تجملگرایي چش
وهراخالقناپسندانسانيرابرشمرد.بااینحال،دربرخيروایتهابهموارديچند،
ــارهشدهکهبسیارقابلتوجهوتأّملاست.ازجملهنقلکردهاند بهگونهايخاصاش
که»روزياصحابپیامبراکرم)ص(بهایشانعرضکردند:فالنزنروزهاروزهدار
ــبهارابهعبادتميگذراند،درضمنصدقههمميدهد،وليبهزبان، ــتوش اس
همسایهراميآزارد.رسولاکرم)ص(فرمود:چیزيبرايآنزننیست،اواهلجهنم

است!«
ــردنحقوقو ــايدینبهرعایتک ــارياولی ــتبیانگرتأکیدوپافش ــنروای ای
ــت،تاجایيکهپذیرشاعمالعباديافرادرادرگرو ــایهاس ــاندنبههمس آزارنرس
ــرم)ص(درروایتي ــت.پیامبراک ــمردهاس ــایهبرش رضایتمنديوآزارندادنهمس

ميفرماید:
ــوراميبیندودلش ــمانشت ــایهبد،باچش بهخداپناهميبرمازهمس
مراقبتوست،اگرتورادرخوبيوخوشيدید،ناراحتميشودواگرتو

راگرفتاروبدحالدید،خوشحالميشود.۱
رسولخدا)ص(همسایهبدخواهوحسودرادراینفرازنکوهشکردهاست؛چرا
ــایهآزاريميشود.بههمیندلیل، کهنیتبدوقلببدخواه،عاملبداخالقيوهمس
ــایهبدراازمصیبتهايکمرشکنمعرفيميکندوميفرماید:»ثاَلثٌة پیامبر،همس

الَفواِقر؛سهچیزدررأسمصیبتهايکمرشکناست«.۲ اُمُّ ُهنَّ
آنگاهدرمعرفيیکيازآنسهچیز،همسایهبدرااینگونهمعرفيميکند:
ــمانشتوراميپایدودلشخواهانرسوایي ــایهايکهچش ...وهمس

۱.اصولکافي،ج۲،ص۶۶۹،ح۱۶.
۲.میزانالحکمه،ص۹۱۸.
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ــاندوفاشنميسازدواگربدي ــت،اگرخوبيببیند،آنراميپوش توس
ببیند،آنراعلنيوهمهجاپخشميکند.۱

درنگاهمعصوم)ع(افزونبرنهيازهمسایهآزاري،برتحملوصبردربرابرآزار
همسایگاننیزتأکیدشدهاست.امامکاظم)ع(ميفرماید:

ْبُرَعلَياْلَذي.۲ اَلذي،َولِکْنُحْسُنالَجواِرالصَّ لَیَسُحْسُنالَجواِرَکفَّ
ــایهآزارنرساني،بلکهحسن ــنهمسایگيایننیستکهبههمس حس

همسایگيآناستکهدربرابرآزارهمسایهشکیباباشي.
شبیهاینروایتدرمستدرکالوسائل،ازامامعلي)ع(نیزنقلشدهاست.دراین
ــایگانرادربرابرآزارهمسایهبهخویشتنداريدعوت کالم،حضرتعلي)ع(،همس
کردهاست،تاضمنکاهشفاصلههاوتنشها،نوعيامربهمعروفنیزصورتگیرد

وسببتغییردررفتارطرفآزاردهندهشود.
امامعلي)ع(دراینکالم،همميخواهداهمیتوجایگاههمسایهراگوشزدکند
وهمزمینهرشدمعنويهمسایگانرافراهمسازد.البتهاینبدینمعنانیستکهامام
ــایهآزاريراتأییدکردهیاآزاررساندنبهدیگرانوهمسایگانرامجازشمرده همس
است؛زیراروایتهايزیاديوجودداردکهبهشدتهمسایهآزاريرانفيميکنند.

تحملآزارهمسایهنیزبدینمعنانیستکهانسان،مظلومواقعشودوخودرااسیر
ــد،امامراهکاراصالحيراتاجایيکهزمینهاصالح بداند،بلکهآنگونهکهگفتهش
طرفمقابلباشد،ارائهميکندواگرهمسایهآزار،ازایناخالقفروتنانههمسایه،سوء
استفادهکند،بهیقین،بایدباآنبرخوردکرد.درسیرهرسولاکرم)ص(اینمطلبنیز
ــدهاست.دراصولکافينقلشدهاستکه:مرديخدمترسولاکرم)ص( بازگوش
آمدوازآزارهمسایهاششکایتکرد،حضرتفرمود:»بروتحملکن.«باردومکه
ــکوهآمدونالید،پیامبربازدستورصبروتحملداد.آزارهمسایهبهاوجرسیدو بهش
خارجازمرزتحملشد.زمانيکهبرايسومینبارازهمسایهشکایتکرد،حضرت

۱.همان.
۲.کافي،ج۲،ص۶۶7،ح۹.
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ــوينمازجمعهميروند، ــفارشکرد:»روزجمعه،وقتيمردمبهس ــولچنینس رس
وسایلواسبابخویشرابیرونبریزودررهگذرمردمقراربده،تاهمهآنانکهبه
نمازميروند،اینصحنهراببینند.وقتيعلتراميپرسند،ماجرارابهآنانبگو.«آن
مردبههمینصورتعملکرد.همسایهمردمآزارنیزکهآبرويخودرادرخطردید،
ــوياوشتافتوباالتماس،ازاودرخواستکردکهاسبابووسایلش بيدرنگبهس

رابهخانهبرگرداندوقولدادکهدیگرهمسایهآزارينکند.۱
ــاس،تحملآزارهمسایه،تامرحلهاي،پسندیدهوازنشانههايحسن برایناس
همسایگياست،وليهرگاهازحدگذشت،دیگرسکوتوتحملجایينداردوباید

باشدتبیشتريامربهمعروفکرد.

د( آثار خوش  همسايگي

آنچنانکهگذشت،تأثیرنوعرفتارواخالقدرموردهمسایگاندوجانبهاستو
ــایهاياخالقهمسایگيوهمجواريرارعایتکند،خود،زمینهواکنش هرگاههمس

مثبتطرفمقابلرافراهمساختهاست.
خوشهمسایگي،ضمنآنکهامنیتروانيواحداجتماعيراکههمسایگاندرآن
زندگيميکنند،فراهمميکند،زمینهرشدماديومعنويافرادساکندرآنبخش
رانیزهموارميسازدوروحهمدلي،گذشتومعنویترابینآنانگسترشميدهد.
ــو ــترده،چهرهجامعه،چهرهايهمدل،متحدوهمس ــطحيگس بدینصورت،درس
ميشودواینهمانرسیدنبهکمالوسعادتماديومعنويفردوجامعهاست.
دربارهآثارخوشهمسایگيدرروایاتنیزمطالبيآمدهاستکهبیانميکنیم:

يكـزیادشدنروزي

ــانههايخوشهمسایگيرازیادشدنروزيميداندو امامصادق)ع(یکيازنش

۱.همان،ج۲،ص۶۶۸.
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ْزِق؛حسنهمسایگي،روزيرازیادميکند«.۱ ميفرماید:»ُحْسُنالَجواِریزیُدفيالرِّ

دوـآبادشدنسرزمینهاوطوالنيشدنعمر

یاَرَویزیُدِفيااْلَْعماِر؛ ُرالدِّ ــُنالَْجواِریَعمِّ امامصادق)ع(دراینبارهفرمود:»ُحْس
خوشهمسایگي،سرزمینهاراآبادوعمرهارادرازميکند«.۲

ــرتباهمسایه، اینروایتراميتوانچنینتحلیلکردکهرعایتاخالقمعاش
زمینههمدليوهمراهيساکنانهمجواررافراهمميکندونهتنهاایناندرراهاصالح
ــتند،دیاروسرزمینخودرانیزآباد ــایگاندرتالشوتکاپوهس امرخویشوهمس
ميکنند.دوستيوهمدلي،زمینهآرامشروانيوکاهشفشارهايعصبيرافراهم

ميکندودرنتیجه،سببطوالنيشدنعمرميشود.

سهـزیادشدنیاروخدمه

ــایگيواخالقدرستمعاشرت،دوستيوتوجهدیگران یکيازآثارخوشهمس
است؛زیراافرادبهطورطبیعيانسانهايخوشاخالق،بخشندهومهربانودلسوز
رادوستدارندوحاضرندبرايآنانفداکاريکنند.باتوجهبههمیناصولاستکه
ــَنإليِجیرانِهکُثَرَخَدَمُه؛کسيکهبههمسایگان امامعلي)ع(ميفرماید:»منأَحَس

خودنیکيکند،خدمتگزارانشزیادميشود«.۳

چهارـزیادشدنهمسایه

ــت:»َمْنَحُسَنِجواُرُهَکُثَرجیرانُُه؛هرکههمسایهخوبيباشد، درروایتآمدهاس
همسایگانشزیادشوند«.۴

ــد، ــایگيگفتهش افزونبراینروایاتکهدرآنهاآثارماديودنیويخوشهمس

۱.میزانالحکمه،ج۲،ص۹۱۶.
۲.اصولکافي،ج۲،ص۶۶7.

۳.غررالحکمودررالکلم،ح7۹۶7؛میزانالحکمه،ج۲،ص۹۱۶.
۴.همان.



۳۹اخالقهمسایهداریوآپارتماننشینی

برخيازروایتهانهتنهاخوشهمسایگيراازنشانههايمسلمانيوایمانميخوانند،
ــد:جلبرحمتخداوند، ــمارندکهازآنجملهان ــارفراوانيرانیزبرايآنبرميش آث
دوستيخداوندورسولاکرم)ص(،دیدارخداوندونورانيشدنچهرهومتصفشدن

بهمکارماخالق.

هـ( آثار همسايه آزاري

ــتکهنتیجهاش،تحقیر،نفرینو ــدهاياس ــایهآزاري،ازامورنکوهشش همس
ــببزیادشدنروزي،آبادانيشهروطوالني سرزنشاست.اگرخوشهمسایگيس
شدنعمرميشود،درجهتمخالفآن،همسایهآزاريفقروخواريرابههمراهدارد.
ــایگياست،درمقابلآن، ــدمعنويدرگروخوشهمس پسهمانگونهکهرش
بدبختيوافتادنبهپرتگاهگناه،دوريازاهلبیت)ع(،گرفتاريدرآتشجهنم،قبول
ــایهآزارياستکهدرروایات ــدناعمالوعباداتونزولبالازثمرههايهمس نش

بداناشارهشدهاست.





۴۱اخالقهمسایهداریوآپارتماننشینی

  فصل سوم: آپارتمان نشیني

گسترششهرنشیني،مهاجرتروستاییانبهشهرهاوفزونيجمعیتعصرحاضر،
ــکونتوهمجواريخاصومتفاوتازگذشتهبهوجود زمینهرابرايایجادنوعيس

آوردهاستکهامروزهبانامآپارتماننشینيازآنیادميکنند.
ــورمانیزبهسرعترواجیافته ــتهیاناخواسته،درکش ــکونت،خواس ایننوعس
ــهرهابهاینشیوهرويآوردهاند.ازاینرو،بایدچارهاي ــتوبسیاريازساکنانش اس
ــیدوباکمکگرفتنازپروردگاروکالِمنورانيائمهمعصوم)ع(،وضعیترابه اندیش
شکلشایستهتغییرداد.دراینمیان،مقایسهزندگيسنتيبازندگيامروزي،بررسي
ــي،ميتواندمارادر ــاوعیبهايایننوعزندگ ــاونیزمزیته ــاوتفاوته امتیازه

چارهاندیشيبرايوضعیتپیشِرویاريرساند.

1. بررسي و مقايسه زندگي آپارتمان نشیني با زندگي سنتي

ــیني،ازچنددیدگاه،بازندگيسنتي ــکونت،یعنيآپارتماننش ــکلجدیدس ش
متفاوتاست:

الف( از نظر فیزيکي و نماي ساختمان

ــدنرابهطورمستقیمدردگرگونيمعماريساختمانها،به امروزهاثرمدرنیزهش
صورتساختبُرجهاوآپارتمانهايسربهفلککشیدهميتوانمشاهدهکرد.تغییر
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معماريسنتيوتبدیلآنبهبرجسازيوآپارتماننشینيراميتوانچنینبررسيکرد.
دربیشترخانههايقدیمي،حریمخصوصيافرادبهداالنيهدایتميشودکهبا
چندشکستبهحیاطميرسد.سطحکوچهنیزباحیاطاختالفدارد.بنابراین،درکف
ــخصواردشوندهازهشتي،هرگزنميتواند داالن،پلهوجوددارد.دراینصورت،ش
داخلحیاطراببیندومجبوراستازیکراهرويباریکعبورکند.امادرخانههاي
ــهمحضورودازدرخانه،محلزندگيافراد ــروزي،بهویژهواحدهايآپارتمان،ب ام
ــودوهیچچیزيبرايمحدودکردندیِدواردشوندهدرآن ــکارميش برهمگانآش

وجودندارد.
ــاختمانهابهدلیلکمبودفضا،هرچندکاربانوي ــاختاراُپنگونهدراینس وجودس
ــت،وليازایننظرکهخانمخانهرادربرابردیدمیهمانها ــاختهاس ــانترس خانهراآس
ــبابگناه،فتنهوپردهبرداريازحریمخصوصيافرادرابهدنبالداردو قرارميدهد،اس
مشکالتيرابرايخانوادههابهوجودميآورد.اینشکلونمايفیزیکيساختمان،زمینه
کاهشرفتوآمدهارادرخانوادههابهوجودميآورد؛زیراایننوعساختاربرايخانوادههایي

کهبهاحکامشرعيودینيپايبندهستندونیزمیهمانانشان،عذابآوراست.
ازجملهنمونههایيکهدرزندگيآپارتمانيوسنتيميتوانباهممقایسهکرد،
ــکلساختارمحلایندونوعزندگياست.زندگيسنتي،باوجودسادگي،زیبایي ش
ــیاربهزیبایي،از ــالمي،ضمنتوجهبس ــراواندارد؛زیرادرمعمارياس ــراوتف وط

بهکارگیريعناصرغیرضروريخودداريشدهاست.۱
ــایگانتأثیربسزایيداشتهاست، ــادگيوزیبایي،دربرقراريروابطهمس اینس
برخالفمعماريجدیدکهبهلوکسسازيوتزییناتاضافيوآراستنهايبيجاهم
توجهداردوباوجوداین،طراوتوشادابيکمتريدارد.معماريسنتي،درگشایش

روحوروانوایجادبلندنظريافرادتأثیرفراوانيداشتهاست.
یکيدیگرازچیزهایيکهکمکمشیوهسنتيآندرساختمانهابهدستفراموشي

۱.محمدکریمپیرنیا،آشنایيبامعمارياسالميایران،تهران،دانشگاهعلموصنعت،۱۳7۲،ص۱۵7،بهنقلاز:مهدي
اسماعیلي،گذريبرحقوقهمسایه،ص۳۹.
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سپردهشده،روشاستفادهازنوربهعنوانیکنعمتخدادادياست.نکتهمهماین
استکهبایدبهجنبههايمختلفاجتماعي،اقتصاديوفرهنگيمسکنتوجهشود

وبدیهياستخانههايسنتي،بهشکلکاملترياینجنبههاراپوششميداد.

ب( ابعاد معنوي

مهمترازدگرگونيهايفیزیکيکهدرساختمانهايامروزيبهچشمميخورد،
ــهطورکاملبا ــکنامروزيب ــتومس روانياس ــايمعنويوروحيـ دگرگونيه
خانههايسنتيتفاوتدارد.متمرکزشدنخانوادهدرمحیطيباساختاربسیاردلبازو
دلنواز،نوعيگشادگيوآرامشرابهاهلخانوادهمنتقلميکردوفاصلهدرخانهتا
محلنشستناعضايخانه،فرصتيبهشخصميدادتاخودرابامحیطدرونخانه

همگونومتناسبسازد.
شخصيکهبدونهیچمقدمهايواردمحیطخانهميشود،دوگانگيمحیطدرون
ــبدچارسردرگميميکند.درفضاوساختار وبیرون،اورادربرقراريارتباطمتناس
خانههايسنتي،شخصقبلازآنکهواردمحلاصليساختمانشود،حیاططوالني
وداالنورودي،کمکمفضايمتفاوتيرابراياوایجادميکندوفضايخاصخانه،

اورابرايروبهروشدنبااهلخانهوارتباطروحيومعنويباآنهاآمادهميسازد.
اعضايداخلخانهنیزهمینحالترادارند.آنهاقبلازورودمهمانبهخانه،خود
راآمادهپذیرایيوروبهروشدنبامیهمانميکنندواینفضابهآنهاکمکميکند،

ازحریمخویشبهخوبيمحافظتکنند.
ــيدراینخانههابه ــنتي،فضايپهناور،حیاطبزرگونوعزندگ ــاختارس درس
کودکانفرصتبیشتريميدادتاحسکودکانهخودراارضاکنندوازاینراهبتوانند
ــارکتيدر بااجتماعارتباطبهتريبرقرارکنندوخودراآمادهپذیرشنقشهايمش

جامعهسازند.
ــته،مجبورندبراي ــدانوکودکاندرمحیطيبس ــايآپارتماني،فرزن درخانهه
ــازگارکنندوباخاموش ــایگان،خودرابافضايموجودس رعایتکردنحالهمس
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کردناحساسکودکانه،فشارروانيزیاديراتحملکنند.جدايازاینمسئله،باید
بهبایدهاونبایدهايپدرومادرنیزگردننهند.

درخانههايآپارتماني،نانآورخانهبهمحضورودش،تنهابابازشدندر،فاصله
بیرونودرونخانهراميپیمایدودرنتیجه،آثارخستگيکاربیرونازخانه،درچهره،

رفتارونوعبرخورداوباقيميماندوزمینهناخوشاینديرادرخانهپدیدميآورد.
ــيامروزجایگاهویژهايداردوداراياهمیت ــد،درعلمروانشناس آنچهگفتهش
ــیني،ازصفا،صمیمیت،عفت،نجابت،آرامشواطمیناني است.زندگيآپارتماننش
ــنتيموجميزد،کاستهاستوسببروآوردنافرادبهگوشهنشیني، کهدرزندگيس

تجملگرایيوبیگانگيهمسایگانازیکدیگرشدهاست.
ــوروتقلیدکورکورانهاز ــالميمردمانکش ــتنبهروحیهایرانيواس توجهنداش
ــاختخانهها،تنهابه ــاندهکهمانندغربیاندرس ــویيکش فرهنگغرب،مارابهس
ــیونآنتوجهکنیم،درصورتيکهماخانهراداراي فیزیکخانه،معماريودکوراس

روحوجانميدانیموبرايخانهوخانواده،جایگاهواالیيقائلیم.
ــتکهامروزه ــاياینمطلباس ــکوني،گوی ــاکنانمجتمعهايمس اعترافس
ــتهومعماريجدید،امنیت ــایگانکاس ــینيازروابطعاطفيمیانهمس آپارتماننش
افرادرابهخطرانداختهاست.قلمرووحریمهايخصوصي،نیمهخصوصيوعمومي،
تعریفنشدهاستواِشرافغیراراديبرفضايمسکوني،هموارهاعضايخانوادهرا
دربرابردیدبیگانهقرارميدهد.اینویژگيدرمعماريرایجامروزدرشهرهايبزرگ،

بهویژهتهران،مشاهدهميشود.
همهاینمسائل،درتربیتنسلجدیدتأثیربسزایيگذاشتهونوعاخالقورفتار

آنهارابانسلهايگذشته،کهدرآنساختارسنتيحاکمبود،متفاوتکردهاست.
خانههايمدرن،تفاوتهايزیاديباخانههايقدیميدارد؛درخانههايقدیمي،
بینفضاهايخصوصيومشترک،تمایزوجوددارد،ولياکنوندرخانههايمدرن،

بابازکردندِرخانه،واردزندگيخصوصيصاحبخانهميشویم.۱

۱.روزنامهکاروکارگر،۱۳۸0/7/۲۲.
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آفتمهمانگریزينیزازدیگرویژگيهايایننوعسبکجدیدزندگياستکه
ــتوسببميشودافراد،کمتربه ــيوخودنمایياس حاصلتجملگرایي،فخرفروش
دیداریکدیگربروندوازهمخبربگیرند؛برخالفزندگيقدیمکهبيآالیشي،سادگي

وصمیمیت،آنهارابهیکدیگرنزدیککردهبود.

2. مزيت هاي زندگي آپارتمان نشیني

باوجودتفاوتهايزندگيآپارتماننشینيباسبکزندگيسنتي،امروزه،زندگي
آپارتماننشینياجتنابناپذیراستوبهعلتمحدودیتها،هزینههايبااليمسکن
ومهاجرت،چارهايجزگردننهادنبهآننیست.ازاینرو،باپذیرشمزیتهاياین
نوعزندگيوتدبیراندیشيسیاستگذارانبخشمسکن،بایدبهشکلمطلوبازآن
استفادهکردوتاجایيکهامکاندارد،آسیبهايآنراکاهشداد.برخيمزیتهاي

زندگيآپارتماننشینيعبارتنداز:

الف( نظم پذيري و انضباط اجتماعي ساکنان

ــاعتهايمعینيازشبوروزورعایتکردن ــاکناندرس رفتوآمدبهموقعس
ــاکنانمجتمعهايمسکونيرا ــایگاندرمهمانيهاوشبنشینيها،س حقوقهمس
ــمتهاي ــخصيازقس ــتفادهنکردنش افراديمنظمبارميآورد.موارديمثل،اس
ــاکنانرابهرعایتکردنقانون ــتراکيورعایتحقوقطبقههايپایینوباال،س اش

وادارميکندوآنهارادربرابراجتماع،افراديقانونمندوباانضباطميسازد.

ب( امنیت مالي، جاني و ناموس

دریکمجتمعمسکوني،افراديکهازنظراخالقيورفتاري،خودساختهباشند
ــتهايرابرايزندگي ــئوناخالقيرارعایتکنند،ميتوانندمحیطامنوشایس وش
ــافرتهاي یکدیگرایجادکنند.دراینصورت،مردخانواده،بااطمینانخاطر،بهمس
کاريميرودوازتنهایيزنوفرزندخودنگراننیست.درصورتمسافرتیاترک
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منزلبرايمدتطوالنينیزواحدآپارتمانيازدزدانیادیگرناامنيهادراماناست
واینامنیت،درسایهزندگيآپارتماننشینيبهدستميآید.

ج( تقويت روحیه اتحاد و همدلي

ــینيميتوانندبامنشصحیحاخالقي، ــاکنیکمجتمعآپارتماننش اعضايس
ــند.اینافراد،بااحترامگذاردنبهحقوقیکدیگر مصداقواقعيهمدليواتحادباش
ــکونيميتوانندفضاي ــعنیازهايمجتمعمس ــاريوهمکاريدرجهترف وهمی
ــتانهايرابرمجتمعخودحاکمسازند،تادرسایهآن،درتکاملماديومعنوي دوس
یکدیگرتأثیرگذارباشند؛مراسممشترک،نمازجماعتودعايگروهي،برطرفکردن
نیازهايمجتمعبهصورتدستهجمعيومانندآن،جلوههایيازاینهمدليواتحاد

اعضايساکندرمجتمعمسکونياست.

د( رشد اخالقي و تمرين مکارم اخالق

زندگيآپارتماننشیني،زمینهمناسبيرابرايشکوفایيورشداخالقيافرادایجاد
ــتوعفو،رعایتحریم ميکند.مهمتریننمونههايآن،تمرینادبواحترام،گذش
نگاهوکالمومراقبتهاياخالقياستکهزمینهرشدمعنويافرادرافراهمميسازند.
ــایدایننوعزندگي،میدانيباشدبرايمبارزهبانفساماره؛نفسيکهگرایشهاي ش
ــانزیادميکند.نمونههایيازاینتمریناخالقي،کنترلنگاه،دست منفيرادرانس
وزبان،خوشبرخوردي،حسنظن،عفووگذشت،دروغنگفتنوتهمتنزدناست.
ــتردربرابرامتحانوسختيهاقرارميدهدوبه ــیني،انسانرابیش آپارتماننش

همیندلیل،ایننوعزندگيميتواندزمینهسازصعودوسقوطانسانباشد.
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3.  عیب هاي زندگي آپارتمان نشیني

ــبکاززندگيبهچشم ــده،عیبهایينیزدراینس دربرابرمزیتهايگفتهش
ميخوردکهنمونههایيازآنذکرميشود:

الف( محدوديت هاي زماني براي رفت وآمد ساکنان

ازجملهحقوقيکهساکنانمجتمعهايآپارتمانيبایدآنرارعایتکنند،توجهبه
زمانرفتوآمداست.دریکساعتمشخصشبکهساعتخاموشياست،رفتوآمد
ممنوعميشود.بنابراین،ساعتمهمانيهاتعریفشدهاندواینوضعیت،محدودیتي

آزاردهندهاستوبعضيوقتهامشکالتيرابراياعضايمجتمعفراهمميکند.
ــخص، ــاعتهايمش ــلوغيفرزندانپسازس بیداربودن،گفتوگوکردنوش
موجبآزارهمسایگانميشودکهازجملهشکایتهايآنهاست.روشناستکههر
یکازساکنانبهفرهنگوشکلویژهاياززندگيعادتکردهاندواینمحدودیتها
سببآزارروحيـروانيوجسميافرادميشود.تفاوتشرایطکاراعضايساکندر

یکمجتمعمسکونينیزازدیگرمواردتشدیدکنندهاینمشکالتاست.

ب( رعايت نکردن حريم هاي عمومي و خصوصي

ازجملهشکایتهايافرادساکندرمجتمعهايمسکوني،رعایتنکردنحریم
ــاکنان ــتکهزمینهانحرافهاياخالقيس عموميوخصوصيافراددرمجتمعاس

دینداررافراهمميسازد.
ــان،درمکانهايعمومي؛مثلراهپلههاوپارکینگبه ــيبرخيمردانوزن گاه
صورتبرهنهیاباپوششنامناسبظاهرميشوندومشکالتيرابرايساکنانمجتمع
ایجادميکنند.کشاندنمسائلخصوصيبهحریمعموميودعواهايخانوادگيکه
آرامشهمسایگانراميگیرد،زمینهسازمشکالتگفتهشدههستندوتفاوتفرهنگي

واخالقي،بهاینموضوعدامنميزند.
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ج( تأثیر فرهنگ هاي غیر هم سو بر تربیت عمومي خانواده

بهطورمعمول،دریکمجتمعمسکوني،افرادبافرهنگهايمتفاوتوشیوههاي
مختلفزندگيدورهمجمعميشوندکهزمینهسازمشکالتفراوانيبراياعضاست.
اینگوناگونيدرفرهنگشخصيوخانوادگي،فاصلهگرفتنساکنانوخودکامگيو

خودخواهيرادرآنهافراهمميکندکهآسیبجّدياینسبکزندگياست.
ــیبتلّقيميشود،بافرهنگسازيدرستوارتباط بااینکهتداخلفرهنگي،آس
شایستهبیناینگروههاميتوانازتجربههايمفیدوسازندهفرهنگهايغیرهمسو
ــنتهايخوباخالقيوانسانيقومهايمختلف،زمینهالگوبرداري بهرهگرفت.س
مناسبرادرمیانآنهافراهمواینآسیبوتهدیدرابهفرصتتبدیلميکند.آشنایي
ــش،نوعلباسوآدابصحیحاجتماعيـاخالقي،برخياز ــتپوش بافرهنگدرس

مصداقهاياینمسئلههستند.

د( رعايت نکردن حقوق در مورد مکان هاي عمومي

مکانهايعموميدرآپارتمانها،ازمواردياستکهخواستهیاناخواسته،ازآنها
غفلتميشودومشکالتيراایجادميکند.راهپلهها،پارکینگوانباريهايمشترک،
ــاکندریکمجتمعبایدباتصمیمگیريمشترکوبه ــتکهافرادس ازجاهایياس
صورتقانونيازآنهااستفادهکنند.نقضاینقوانین،گاهمشکالتروحيوروانيرا

برايدیگرافرادایجادميکند.مواردزیر،ازجملهمواردنقضاینحقوقاست:
هرگونهتغییردرنما،سردریابالکنهاياختصاصيبدونتوافقبیشترمالکان. یکـ
ــکلت ــاندنبهاس ــیبرس دوـتعمیرهاوتغییرهايداخليوخارجيکهموجبآس

ساختمانميشود.
ــایهبان،نردهحفاظوبندرختيکهازبیرونساختماندیدهشودوبه نصبس ــهـ س

نمايساختمانآسیببزند.
چهارـنصبیاآویزانکردنکولرووسیلههايدیگردربالکنها،بدونهماهنگي.
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قراردادنوسایلشخصيدربیرونازپنجره،پاگردهايعمومي،پاسیو،جلوي پنجـ
دروروديآپارتمانوپارکینگ.

ــویي،قفسپرندگانوهرگونهجسم ــتنموادآتشزا،ماشینلباسش گذاش ــشـ ش
خطرناکدرمکانهايعمومي.

استفادهتجاريیااجارهدادنانبارهايآپارتمانبدونهماهنگيواجازهساکنان. هفتـ
هشتـدستکاريدروسایلوامکاناتساختمان،بدونهماهنگيبامدیر.

نهـپختوپزوبرپایيمراسمجشنوعزادرمکانهايمشترک.
ــایلنقلیه،داخل ــووتعویضروغنوس ــایلنقلیهمهمانان،شستوش ورودوس دهـ

پارکینگعمومي.
یازدهـدادنکلیدوروديساختمان،پارکینگوتراسبهافرادغیرساکن.۱

هـ( آسیب هاي اخالقي

ــیني،اثرپذیريساکنانازاخالقنادرستیکدیگر ازدیگرآفتهايآپارتماننش
ــتردرمعرضخطرهستند. ــتکهدراینمیان،کودکان،نوجوانانوجوانان،بیش اس
ــت. ــایگياس ــاکن،بیانگرآفتایننوعهمس ــکایتهاياعضايس گزارشهاوش
ــاداخالقي،آسیبهايدیگريمانندتجملگرایي،چشموهمچشميو افزونبرفس

اشرافيزدگي،درسایهایننوعهمسایگيبهوجودميآید.

و( مزاحمت هاي صوتي

مهمترینشکایتهايساکناندرساختمانهايمسکوني،سروصداهايبيجا
ــکالتروحيوروانيفراوانيرابراياعضاایجاد ــتکهمش وناهنجارهمسایههاس

ميکند.اینمزاحمتهاازاینقرارند:
ــروصدايناهنجاردعواهاودرگیريهايخانوادگيونیزابرازهیجانهاو یکـس

احساسهابدونتوجهبهدیگران.

۱.روزنامهقدس،۱۳۸۴/۸/۸.
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دوـسروصدايرفتوآمدمهمانان،بهویژهدرزمانهايخوابواستراحتساکنان.
سهـصدايناهنجاروسایلصوتيـتصویري.

چهارـبرگزاريمراسمجشنوعزاداريوسروصداهايناشيازآن.
ــوادهدرطبقههايباالونیزدرفضاهاي ــروصدايکودکانواعضايخان پنجـس

عمومي،مثلپلهها،پارکینگو....

4. جلوه هايي از اخالق همسايه داري مدرن )آپارتمان نشیني(

ــیني،باتوجهبهنوعمتفاوتزندگيدرآن،زمینهسازایجاداخالقو آپارتماننش
حقوقيمتفاوتاززندگيسنتيشدهاست.بههمیندلیل،جلوههاياخالقيمثبتو

منفيمتفاوتيدرایننوعسکونتوهمسایگيدیدهميشود.

الف( جلوه هاي مثبت

يكـانصاف

درزندگيآپارتماننشیني،اصلانصافاستکهميتواندمالکدرستمعاشرت
باهمسایگانقرارگیرد؛یعنيآنچهرادوستداریمدرحقمارعایتکنند،مانیزدر
حقدیگرانرعایتکنیم.ایناصل،بهبرقراريارتباطدرستورعایتکردنحقوق
همسایگي،بهویژهدرآپارتمانهايمسکوني،کمکشایانيميکند.پیامبراکرم)ص(

دراینبارهميفرماید:
آنچهرابرايخودنميپسندي،برايدیگراننیزمپسندوآنچهرابراي

خوددوستداري،برايبرادرتهمدوستبدار.۱
ــاردارد،خودبهرعایتکردنآن ــخصآنچهراازدیگريانتظ بااینمالک،ش
پايبنداستوهمینمسئله،واکنشهمسایههارادربرداردوآنهارادرمسیردرست

همنشینيهدایتميکند.

۱.تحفالعقول،ص۱۴.
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دوـایثار

مهمترازانصاف،ایثاراست؛یعنيترجیحدادنحقوقدیگرانبرخودکهموجب
رسیدنبهمرتبههايبلندانسانيميشود.اینصفت،یکيازجلوههايعالياخالقي
درزندگيآپارتماننشینياست.تقّدمحقوقدیگراندرایننوعزندگي،درهمنشیني
درستهمسایگانبسیارمؤثراست.امامعلي)ع(اینصفتانسانيرابرترینعبادت
ــته۱وآنرانیکوتریننیکوکاريوباالترینمرتبهایمان ــروريدانس وبزرگترینس

برشمردهاست.۲نیزفرمود:»اوجمکارماخالق،ایثاراست«.۳

سهـحفظاسرار

یکيازاخالقخوبيکهدرآپارتمانهاضرورياست،حفاظتاسرارهمسایگان
است.درمحیطهايآپارتماني،گاهمشکالتيدرزمینهمسائلخانوادگي،اختالفهاي
خویشاونديوحتيمشکالتاخالقيکهباراهنمایيوامربهمعروفحلميشود،
برايافرادپیشميآید.دراینمیان،همسایگانيکهآبرويهمسایهخودرادرنظر
ــازمشکالت ــراربهگرفتاريهادامنميزنندوزمینهس ــارایناس نميگیرند،باانتش

فراواندیگريدرساختمانهايمسکونيميشوند.
حفظاسراروآبرويمؤمنومسلمان،ازمسائلياستکهدینبسیاربرآنتأکید

ميکند.ازامامصادق)ع(دراینزمینهنقلاست:
ــنیدهاست،بگوید، هرکسدربارهمؤمن،آنچهرادیدهوگوشهایشش
ــتکهخداوندعزوجلدربارهآنانفرمودهاست:»وهمانا ازکسانياس
ــتدارندزشتيدرمیانمؤمنانآشکارشود،عذابي برکسانيکهدوس

دردناکاست«.۴)نور:۱۹(

۱.غررالحکمودررالکلم،ح۱۱۴۸.
۲.همان،ح۱70۵.
۳.همان،ح۶۳۶۱.

۴.اصولکافي،ج۲،ص۳۵7.
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چهارـاحسانویاري

درزندگيآپارتماننشیني،ميتوانمصداقهايفراوانيازاحسانویاريیافت.
ــایگانبهیکدیگراست؛ ــکالتویاريمتقابلهمس ایننوعزندگي،محلرفعمش
ــم،اسبابکشي،دادنوسایلموردنیاز،حل ــاختوساز،برگزاريمراس کمکدرس
ــایگانناتوانونیازمندوبسیاريدیگراز ــیدگيبههمس ــکالتخانوادگي،رس مش
ــمارميروند.دراین ــانونیکيبهش کمکهايماديومعنوي،ازنمونههاياحس
زمینه،پیامبراکرم)ص(فرمود:»بلندپایهترینمردمدرروزرستاخیز،کسياستکهاز

همهبیشتربرايخیرخواهيخلقخداگامبرداشتهاست«.۱
ــیارباالترو ــلمانانرابس ــاختننیازهايمس امامصادق)ع(نیزارزشبرآوردهس
واالترازطوافکعبهميداند.۲جایگاهواهمیتاینصفترادرموردهمسایه،ازاین

جملههاينورانيميتواندریافت.

پنج ـعفووگذشتوتحملهمسایه

ــاندهاند،ازاخالق ــهآنانرس ــایگاندرپيآزاريک ــتازخطاهايهمس گذش
ــاومجتمعهاي ــتهجمعي،بهویژهآپارتمانه ــتکهدرزندگيدس ــندیدهاياس پس
ــیارحساسيداردو ــت.نوعزندگيدرآپارتمانهاشرایطبس ــکوني،ضرورياس مس
ــایگانایجادميکند؛سر ــکالتيرابرايهمس ــتکهخواهناخواهمش بهگونهاياس
ــتنکردنقوانینمکانهاي ــا،رفتوآمدها،میهمانيهايدیروقتورعای وصداه
عمومي،ازاینموارداستکههمسایهخوببااخالقومنشدرستميتواندضمن
خویشتنداريوتحملآنها،آرامشرابهخودودیگرانهدیهکندوازپاداشمعنوي
صبروشکیبایيدراینزمینهبهرهمندشود.امامکاظم)ع(کهالگويصبروشکیبایي
ــنهمسایگيایننیستکهآزارنرساني،بلکه ــت،دراینزمینهميفرماید:»حس اس

۱.همان،ص۲0۸.

۲.همان،ص۱۹۴.
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حسنهمسایگيایناستکهدربرابرآزارهمسایه،شکیباباشي«.۱
درایننگاه،تحملهمسایه،شخصرابهاوجمکارماخالقرهنمونميشودو
زمینهرابرايرسیدنبهدرجههايبلندمعنويشخصفراهمميکند.صبروتحمل
ميتواندهمسایهرابهعنوانالگويرفتاريواخالقي،حتيبرايهمسایهآزارودیگر

همسایگانمعرفيکند.

ششـعفتوخویشتنداري

ــوراخالقيدرمحیطهاي ــتهام ــتنداريازنمونههايبرجس عفت،حیاوخویش
ــکونياست.نوعسکونتدراینمحیطها،زمینهبیشتر آپارتمانيومجتمعهايمس
ــد.گاهگزارشهايناگوارنیزاز ــرادرابایکدیگرفراهمميکن ــرتاف ارتباطومعاش
اهمیتاینمسئلهخبرميدهد.اگراعضايساکندراینمجتمعهابهخویشتنداري،
ــيرادرخودنهادینهکنند،اعتماد، ــارويبیاورندواینملکههاياخالق ــتوحی عف

آرامشواطمینانخاطررابهخودوساکنانهدیهخواهندکرد.
عفتوخویشتنداري،نهتنهادرمسائلاخالقيحاکماست،بلکهملکهاياست
کهزاللبزرگواريرادروجودانسانميریزدواورابهکمالوسعادتدنیاوآخرت
ــي۲وبرترینجوانمردي۳ ــرآمدهرخوب ــود.امامعلي)ع(،عفتراس رهنمونميش
ميداندوميفرماید:»عفت،نفسرادرامانوآنراازپستيهادورنگهميدارد«.۴
ــایش،تفقد، ــنودي،فروتني،بهرهمندي،آس پیامبراکرم)ص(،ثمرهعفتراخش

فروتني،تذکر،تفکر،بخشندگيوسخاوتميداند.۵

۱.تحفالعقول،ص۴0۹.
َخیٌر«،غررالحکمودررالکلم،ح۱۱۶۸. ُهَرأُْسُکلُّ ۲.»اَلَْعفَّ

ُهاَْفَضْلالُفُتّوِة«،همان،ح۵۲۹. ۳.»اَلَْعفَّ
نایا«،همان،ح۱۹۸۹. ۴.»اَلِْعفاُفیُصوُنالنَّْفَسَوینَِّزُهماَعْنالدَّ

ــخاُء...«، ُرَوالُْجودَوالسِّ ُرَوالتََّفکَّ ــوُعَوالتََّذکُّ ُدَوالُْخُش َوالّراَحُهَوالتََّفقٌّ ــتِکانَُةَوالَْحظُّّ ــَعُبِمْنُهالرِّضاَوااْلِْس ۵.»اَّماالَْعفاُفَفیَتشَّ
تحفالعقول،ص۳۹۴.
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نمونههايدیگر هفتـ

ازدیگرنمونههايصفاتواخالقخوبهمسایهداريدرمحیطهايآپارتماني،
ــته،خوشاخالقي،احترامدوجانبه،خوشگماني،خیرخواهي،فروتنيو برخوردشایس
ــتکهمحیطهايآپارتمانيومجتمعهاي ــندیدهاياس ــتهوپس دیگراخالقشایس

مسکوني،بیشترینزمینهرابرايکسباینفضیلتهادارند.

ب( جلو ه هاي منفي

دربرابرجلوههايمثبتاخالقهمسایهداريدرمحیطهايآپارتماني،مصداقها
ــایگانقرارداردکهازجملهآنهاموارد ــندونکوهیدههمس وجلوههاياخالقناپس
ــتند:ستموتجاوزدربرابرانصاف؛خودخواهيوخودمحوريدرمقابلایثار؛ زیرهس
ــرار؛بيتوجهيدرمقابلاحسانو ــاعهفحشا،تهمتوخیانتدرمقابلحفظاس اش
یاري؛انتقاموستیزهجویيدرمقابلگذشتوتحملهمسایهودرنهایت،بيعفتيو

بيحیایيدرمقابلعفتوحیا.
دراینبخشبهچندنمونهبرجستهتراشارهميکنیم:

يكـتجسسوفالگوشي

ــاکنانمجتمعهايمسکونيازپيجویيبيموردازحالهمسایهوجستوجو س
ــینيگلهمندهستند. ــایگان،درزندگيهايآپارتماننش کردندرکاروزندگيهمس
ــورد،عیبجویيکردنو ــتادن،کنترلرفتوآمدها،پرسوجويبيم فالگوشایس

شایعهپراکني،ازآثاربدهمسایگياست.
ــکاراازاینامرناپسندنهيشدهاستوآیه»َوالتََجّسُسوا«بهاین درقرآن،آش

مطلباشارهميکند.رسولخدا)ص(نیزدراینموردفرمود:
ازگماندوريکنید؛زیراگمان،دروغترینسخناست.بهسخنانمردم

گوشفرانداریدوعیبشانراپيجویينکنید.۱

۱.محمدمحمديريشهري،منتخبمیزانالحکمه،ترجمه:حمیدرضاشیخي،قم،دارالحدیث،۱۳۸۳،ص۱0۳.
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دوـتجملگرایيوچشموهمچشمي

ازدیگرآسیبهاياخالقيدرمحیطهايآپارتماني،چشموهمچشمياستکه
ــاکنانبهوجودميآورد.گاهرفتوآمددرمحیطهايآپارتماني مشکالتيرابرايس
ونشستوبرخاستهمسایگان،بهرقابتهايبیهودهونادرستميانجامدوزمینه
ــنگینرابرايآنهافراهم ــي،آفتهاياقتصاديوتحملهزینههايس مصرفگرای
ــایگانبه ــيهمس ــيآورد.ازعواملمهمواثرگذاردرایننوعاخالق،فخرفروش م

یکدیگراستکهبسیارزشتوناپسنداست.
َ اهللَّ خداونددرقرآنازاینصفتزشتاخالقيهشدارميدهدوميفرماید:»إِنَّ
ــت: َمْنکاَنُمْختااًلَفُخوراً.«۱حضرتعلي)ع(نیزدراینزمینهفرمودهاس الُیِحبُّ

»دوچیزمردمرانابودکردهاست:ترسازناداريوفخرجویي«.۲

سهـخودمحوريوخودخواهي

ــند ــتههايخودبرجمع،ازدیگراخالقناپس خودخواهيهاوترجیحدادنخواس
ــت.ازآنجاکهمجتمعهايمسکونيشاملقسمتهاي درمحیطهايآپارتمانياس
ــت،زیادهطلبيهاوخودخواهيهايبرخيساکنان،زمینهساز ــترکوعمومياس مش
ــهپرندگاندرمکانهايعمومي،قراردادن ــکالتفراوانياست.گذاشتنقفس مش
گلدانهادرراهپلهها،ایجادسروصداهايناهنجار،آشغالریختندرپارکینگعمومي
ــتنتعهدهاوقانونهايآپارتماننشیني،ازمصداقهاياین ودرنهایت،زیرپاگذاش

اخالقنکوهیدهاستکهدرشکایتهايهمسایگانبهچشمميخورد.
شخصخودخواهوخودپسند،نهتنهادیگرانراآزارميدهد،بلکهزمینهگوشهنشیني
خودرانیزفراهمميکند.امیرمؤمنان،علي)ع(دراینبارهميفرماید:»هیچتنهایياي،

وحشتانگیزترازخودپسندينیست«.۳

۱.»هماناخداهیچمتکّبرفخرفروشيرادوستندارد«.نک:لقمان:۱۸.
۲.»اهلََکالّناَسإِثَْنتان،َخْوُفالَفْقِرَوَطلَُبالَفْخر«.الخصال،ص۶۹،ح۱0۲.

۳.»الَوْحَدَهاَْوَحُشِمَنالُعْجِب«.نهجالبالغه،حکمت۴۶.



ــمنيوکینهتوزي،۲ ازدیگرآثاراینصفترذیلهاخالقي،نارضایتيدیگران،۱دش
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۵7اخالقهمسایهداریوآپارتماننشینی

  فصل چهارم: همراه با برنامه سازان

1. محورهاي کلیدي در سیاست گذاري و برنامه هاي کالن

الف( توجه دست اندرکاران رسانه به گسترش فرهنگ درست همسايه داري

امروزهآپارتماننشینيوگسترشایننوعسکونتبهضرورتيانکارناپذیرتبدیل
شدهاست.دراینمیان،رسانهبایدباتوجهبهوظیفهورسالتحقیقياشکهاثرگذاري

وفرهنگسازياست،بهایفاينقشبپردازد.
ــاهمان ــایگيمدرنی ــيوعاطفيهمس ــي،فرهنگ ــاياخالق ــودخأله وج
آپارتماننشیني،دغدغههاومشکالتيبرايساکنانآنبهوجودآوردهکهبامهاجرت
وانتقالاززندگيسنتيوروبهروشدنبااینشیوهجدید،اینمشکالت،دوچندان

شدهاست.
ــتندواین ــانهها،صحنهايبرايتحولفرهنگيهس بادقتدرایننکتهکهرس
ــاديوهمازنظررفتارهاي ــمازنظرهنري،همازنظرصورتهاينم ــولراه تح
ــیوههاوسبکهنجارهايزندگيایجادميکنند،رسالتبزرگصداو اجتماعيوش

سیمابهخوبيروشنوآشکارميشود.
باتوجهبهجایگاهرسانهوهویتفرهنگسازش،کهدرزندگيخانوادگيجایگاه
ــانههاميتوانند ــاعتهايخانوادههاراپرميکند،رس ــیاريازس ویژهايداردوبس
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فرهنگدرستهمجواريراباتکیهبرمعیارهايقرآنيوتوصیههايائمهاطهار)ع(
ــازيدرباره ــطحکالنبهفرهنگس ــرعتترویجدهندودرس درمیانمردمبهس

»همسایه«همتگمارند.
ــایهداريو ــقاخالقهمس ــيدقی ــناختوبررس ــت،ش ــهاینامر،نخس الزم
ــتکهدراینزمینهميتوانازمنابع ــینيوآگاهيازاهمیتموضوعاس آپارتماننش
ــالمي،عالمانتعلیموتربیت،جامعهشناسان،روانشناسانوکارشناسانفنبهره اس
ــتهايعلميصورتپذیرد.براي ــيهاونشس بردوبرايتحّققاینامربایدبررس
ــریالها،بهویژهسریالهايطنز،تهیهخبر ــینمایيوس نمونه،پیشازتهیهفیلمس
ــوو...بایدبراي ــودکونوجوان،میزگرد،گفتوگ ــايمربوط،برنامهک وگزارشه
دستاندرکارانساختبرنامه،مشخصشودکههمسایهوهمسایهداريچهاهمیت
وجایگاهيدارد.مرحلهدوم،پرداختنبهموضوعانتخابيدربرنامههاستکهدراین

زمینهنقشهنرورسانهمليميتواندبسیارکارگشاوسودمندباشد.

ب( افزايش سطح آگاهي عمومي درباره اخالق و حقوق همسايه داري

رسانهمليکهیکيازهدفهاورسالتهايآن،آموزشفرهنگدرستورشد
دادنماديومعنويجامعهوهدایتجامعهبهرعایتفرهنگدینيواسالمياست،
ــیني ميتواندباتدوینبرنامههایي،آگاهيمردمرادربارهفرهنگصحیحآپارتماننش
ــایگانمجاور،تاحدزیادي ــکونيوهمس ورعایتکردناخالقدرمجتمعهايمس

افزایشدهد.
ــورتزیرنویسیا ــايائمهمعصوم)ع(بهص ــنمنظور،حدیثهاوروایته بدی
ــاندراینزمینه ــود.ازکارشناس میانبرنامهوبهصورتهنرمندانهوجذابارائهش
ــود،میانبرنامههایيکوتاهمخصوصاخالقهمسایهوهمسایهداريبه ــتفادهش اس
صورتجذابوپرمحتواپخششود.دراینزمینه،حکایتهايبزرگانوفرزانگانو

نقلسیرهآنهانیزکارگشاوسازندهاست.
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ج( نقد و ارزيابي سريال هايي با موضوع همسايه داري 

رسانهدرصورتيميتواندجایگاهموضوعهمسایهوهمسایهداريراصورتعیني
ــریالهاودیگربرنامههايتلویزیون ــدوانگیزهدوچندانيبرايسازندگانس ببخش
ــيخألهاياخالقيوفرهنگي ــتوارائهراهکارهاوبررس ایجادکندکهبهنقددرس
دربرنامههايخودبپردازد،بهویژهسریالهايپربینندهیاسریالهایيکهباموضوع
ــدهاند.براينمونه،درچندبرنامهبااستفادهازکارشناساندینيو همسایهساختهش

دیگرکارشناسانمرتبطباموضوع،سریالهايموردنظررانقدوبررسيکند.
مجموعههايتلویزیونيچون»همسایهها«،»اجارهنشینها«،»آپارتمانشماره
ــبز«،»زیرآسمانشهر«و ــیبترش«،»خانهس ۱۳«،»آپارتمانفرخوفرج«،»س

»چارخونه«ازموارديهستندکهميتوانبهنقدوبررسيآنهاپرداخت.

د( الگوسازي مناسب

ــددرنظرگرفت،معرفيالگوو ــيکهدربرنامههايتلویزیونيبای ــکاتمهم ازن
ــیوهدرستالگوسازياست.درمورداخالقوحقوقهمسایگينیزبایدباتوجهبه ش
مبانيومعیارهاياسالمي،درالگوسازيفرهنگيواجتماعيکوشید؛زیرابرنامههاي
تلویزیونيدراینزمینهنقشبسزایيدارند.اینکارمهمدرقالبتصویرها،لفظهاو
جملههايمؤثریاحتيچهرههايمحبوبسینمایيتحققميیابد؛چراکهتنظیمروابط
همسایگاندرجامعه،صداقتمیانهمسایگان،یکرنگي،صفاوصمیمیتوهزاران
ــایهوهمسایهداري،ميتواندازراهتصویرهاي ارزشاخالقيوفرهنگيدربارههمس

سادهوآموزشهايکاربرديبهصورتالگوهايمناسبگسترشپیداکند.
ــتوکاملمخاطبانو ــایگي،شناختدرس ــازيدرموردهمس دربحثالگوس
نیازهايعاطفي،فرهنگي،اجتماعيمطرحاست.بهاینمعناکهالگوسازيدرشهرها
ــايگوناگون،تفاوتدارد،همکاري ــتانهايمختلف،باتوجهبهایننیازه وشهرس
ــرآنکهمعرفي ــت.نکتهدیگ ــتانيدراینزمینه،مؤثرومطلوباس ــبکههاياس ش
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ــکوني ــي،فرهنگي،اجتماعيوایثارگروهمچنینمجتمعهايمس الگوهاياخالق
ــتند،نمونههايخوبيبراي کهداراينوآوريهاياخالقي،فرهنگيواجتماعيهس

الگوسازيهستند.

هـ( پیشنهادهاي کلي

گنجاندنموضوعاخالقهمسایهداري،دربرنامههايپربیننده،بهویژهطنزهاي یکـ
سیما؛

دوـتوجهبهنقشهمسایه،دررشدفرديواجتماعيوبررسيآن؛
سهـبسندهنکردنبهتوصیهوشعارومعرفينمودهايعمليورفتاري؛

ایجادانگیزهوتقویتزمینهدینيدرمخاطبان،بهمنظوررعایتکردنمسائل چهارـ
اخالقيدرمجتمعهايمسکوني؛

ــيموضوعوتفهیممخاطبانوضرورتهماهنگيدر ــتنتضاددربررس نداش پنجـ
برنامههايسیماباموضوع؛

ششـاستفادهازکارشناسانمناسبوآگاهبهموضوع؛
هفتـتوجهبهدلیلهاوپيآمدهايبيتوجهيبهاخالقهمسایگي؛

مخاطبشناسيدرست. هشتـ
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2. راهکارهاي پرداختن به اخالق همسايه داري در برنامه هاي رسانه

الف( ساختار دراماتیك )روال داستان، ماجراهاي فرعي(

يكـنگاهویژهبهشخصیتهايداستان،بهعنوانهمسایه

ــتانو ــایيداس ــایه،درفرازوفرودوگرهگش ــخصیتهمس اولـبهرهگیريازش
ماجراهايدراماتیک.

ترسیمشخصیتیکهمسایهایدهآل،درپرورشاستعدادهايماديومعنوي دومـ
دیگرهمسایهوبرعکس.

ــومـبررسيشخصیتداستان،بهعنوانکسيکهنگرانمشکالتهمسایگانو س
درصددرفعآنهاست.

چهارمـترسیمموفقیتشخصيیکنفردرزندگيفرديواجتماعي،برايرعایت
کردناخالقومنشهمسایگيوجلوهدادنشخصیتایدهآلومطلوباوبهعنوان

قهرمانداستان.
پنجمـپرداختنبهشخصیتداستان،درنقشهمسایهبدونمایشآثارآن.

ــيکهخانهخودرامحل ــتفادهازشخصیتاصليداستان،بهعنوانکس اس ــمـ شش
ــتوهمسایگانوفرزندان،ازاینشخصیت ــرگرمياوباشقراردادهاس تفریحوس

تأثیرپذیرفتهومشکالتيرابرايخانوادههاوهمسایگانایجادکردهاند.
ــتهکهدریکمحلیادریکآپارتمان ــيزندگيیکشخصیتوارس هفتمـبررس
ساکناستوازاهلمحلوساکنانگرهگشایيميکند.)ميتواناینشخصیترا
درسریالهاترسیمودرهرقسمت،مشکليازمشکالتاجتماعي،فرديوفرهنگي

رابررسيکرد(.
ــایه ــایهبد،درپيتأثیروعبرتآموزيازرفتارهمس ــتمـآگاهيوتوجههمس هش

همجوارخوددرطولداستان.
نهمـدرروندداستانبهنقشدیندرنوعمنشهمسایگانواخالقهمسایهداري



اخالقهمسایهداریوآپارتماننشینی ۶۲

توجهشود.

دوـاخالقهمسایهداريوالگوها

ــایهدارينزداولیاوبزرگاندین،شخصیتهايمذهبيورجال ــيهمس اولـبررس
سیاسي.براينمونه،ميتوانسیرهائمهاطهار)ع(،علمايبزرگدینوشخصیتهاي
سیاسيومذهبيراذکرکردیادرقالبهايتصویريگوناگوندقیقوجزئيترشرح

داد.
معرفيکارهايپسندیدههمسایگانوالگوبرداريوتهیهگزارشازآنها،مانند: دومـ
تأسیسقرضالحسنه،برگزارينمازجماعتومراسمائمهاطهار)جشنهاووفاتها(،

عیادتدستهجمعيازبیمار،پختنآشنذريو....
تبیینجایگاهاخالقهمسایهداري،بهویژهاخالقآپارتماننشینيدرخانههاي سومـ
سازمانينزدگروههايمختلفهمسایه،مانند:رانندگان،پزشکان،بازاریان،نیروهاي

نظاميوانتظامي.
ــایگيوبیان چهارمـمعرفيآپارتمانهاينمونه،ازنظررعایتکردناخالقهمس

شیوهارتباطوزندگياخالقيساکنان.
پنجمـزشتنمایاندنالگوهايمنفيهمسایهواخالقفردي،اجتماعيوفرهنگي

آنها.
ــایهخوبدرمسائلدیني،مانند:اقامهنماز،روزهداري،اهل ششمـاثرگذاريهمس
مسجدشدن،خمسدادن،رفتنبهنمازجمعهومراسممذهبي)عیدهاووفاتهاي

ائمهاطهارو...(.
هفتمـمعرفيآسیبهايالگوهاينامناسبهمسایهداريونکوهشاخالقناپسند

آنها.
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سه ـارزشواهمیتاخالقهمسایهداريوآپارتماننشیني

اولـدرساختاروماجراها،اذیتکردنهمسایه،زشتونکوهیدهنشاندادهشود.
ــکوتدرهنگامباالوپایینرفتناز ــایهوس دومـاهمیترعایتکردنحالهمس

راهپلههايآپارتمان،نمایشدادهشود.
ــایگان،برايرعایتکردناخالقهمسایهداريدربین ــومـتأکیدوتوافقهمس س

ساکنانآپارتمانوهمسایهها،درطولداستاننمایشدادهشود.
ــایهواخالق ــکوني،بههمس ــارمـدرخریدیااجارهواحدآپارتمانيیامنزلمس چه
همسایهتوجهودرداستانهابهآنپرداختهشود.)مثاًلخوشاخالقي،رفتارمناسب،

شأناجتماعي،تعهددینيو...(.
پنجمـبررسيدالیلفروشونقلمکانهمسایه،بهسبببدرفتاريهمسایه،مانند
بداخالقي،بدزباني،شایعهپراکني،دخالتوتجسس،نداشتنمالکهاياجتماعيو

دینيو...درسریالهاوداستانهانمایشدادهشود.
ششمـزشتنمایاندنفتنهانگیزيهمسایههادرحقیکدیگر.

ــاندادنآرامشروحيوروانيهمسایه،درصورترعایتکردناخالق هفتمـنش
همسایهداريازسويهمسایگان.

هشتمـنمایشاخالقبدهمسایگي،مثلفالگوشایستادن،تجسسبيمورد،شایعه
پراکني،مزاحمتو....

ــایهها)تأثیرفرزندانبر ــایههمجواربردیگرهمس ــتنبهآثارهمس نهمـتوجهداش
فرزندانو...(درطولداستان.

دهمـتأکیدبرکرامتاخالقي،بهویژهایثارهمسایهبهدیگرهمسایههاوگذشتو
عفوهمسایه،درجایيکهحقبااوست.

یازدهمـتوجهبهشریکبودنهمسایهدرغموشاديهمسایه.
دوازدهمـنمایشوتأکیدبرحفظحریمخانههمسایهدرحضوروغیبتاو،ازتجاوز

دیگران.



اخالقهمسایهداریوآپارتماننشینی ۶۴

ــایگاندرحلمشکالتمجتمعمسکونيو ــیزدهمـترسیمروحهمکاريهمس س
همسایههاونشاندادنروحاتحادوهمدليساکنان،بهعنوانیکيازاخالقخوب

همسایگي.
چهاردهمـترسیمفضايمحبت،الفتودوستيدرمهمانيهايهمسایههاباتوجه
ــايخصوصيواخالقيدربین ــینيوحفظحریمه ــهرعایتکردناخالقهمنش ب

اعضاوساکنان.
ــرتهمسایگان،مثل: ــیبهاياخالقيمعاش پانزدهمـتأکیدوتوجهبرپرهیزازآس

نگاهحرام،بدزباني،دروغ،غیبت،تهمت،شایعهپراکنيو....
ــایهایدهآلوخوببرايساکنانآپارتمانونمایش ــانزدهمـپناهگاهبودنهمس ش

اخالقاودررفتارباهمسایهها.
هفدهمـنمایشمالکبودنهمسایهخوببرايانتخابدخترهمسایه،بههمسري،
ــواري،دینداري،اصالت ــهبهویژگيهايادب،خوشرفتاري،بردباري،بزرگ باتوج

خانوادگيوداشتناخالقالهي.
ــدنهمسایه،بهخاطربدهمسایگيوتوجهنکردنورانده هجدهمـنمایشتنهاش
شدندیگرانازاوبههمیندلیلوپررنگکردنتأثیربدهمسایگيدرتنهایي،دوري

وحمایتنکردندوستانوهمسایگانازاو.
نوزدهمـنشاندادننقشاجتماعيهمسایهخوبوبررسيآثارآن.

ــایگيدرافراد،بااستفادهاز ــتمـنمایشبازتابآثارخوشهمسایگيوبدهمس بیس
نقشآفرینيدرداستان.

بیستویکمـتأکیدبرنقشدین)قرآنوحدیث(وائمهاطهار)ع(دررعایتکردن
اخالقهمسایگيوآزارنرساندنهمسایهونقلحکایتوسیرهپیامبراکرم)ص(در

طولداستان.
ــتانها،دالیلاهمیتاخالقهمسایهداريوآپارتماننشیني درداس ــتودومـ بیس

برايهدفهايتعیینشدهبیانشود.
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ــخصیتاصليبهدلیل ــتان،نشاندادهشودکهش ــومـدرساختارداس ــتوس بیس
ــیني،برايآشناسازي ــایهداري،بهویژهآپارتماننش پيبردنبهاهمیتاخالقهمس
ــايمختلفتالش ــایگي،ازراهه ــلمحلبااخالقنیکويهمس ــایگانواه همس
ميکند.هدیهدادنکتابدراینموردبهساکنانمجتمعمسکونيونصبتابلوهایي

برايانعکاسپیامومفهومروایتها،حکایتهاواشعار...(.
ــتوچهارمـتوجهبهاخالقهمسایهداريدرمسافرتها)چادرهايهمجواریا بیس
ــایهدرهتل(،درمحلکار)مغازههايهمجواریااتاقهايهمجواردر اتاقهايهمس
یکاداره(یادرمحلتحصیل)خوابگاههايدبیرستانهايشبانهروزيیادانشگاهها(

وبهرهمنديازآندرطولداستان.

چهارـاخالقهمسایهداري،خانوادهوفرزندان

اولـنشاندادنحساسیتوالدیندرارتباطنداشتنفرزندانبافرزندانهمسایهاي
ــایهداريرارعایتنميکند،بهدلیلبیمداشتنازاثرگذاريمنفيبر کهاخالقهمس

فرزندانخود.
ــرتآنها تأثیروالدین)درگفتارورفتار(برفرزندان،درچگونگيارتباطومعاش دومـ
ــایهنزدفرزندان،خوشگمانيبه ــایگان)براينمونهگفتننیکيهايهمس باهمس
ــایه،خوشبرخورديباهمسایهدر ــایه،برخوردباغیبتکردندرموردهمس همس

حضورفرزندانو...(.
ــومـنشاندادنتشویقوالدینبهفرزندانشان،بهدلیلداشتنبرخورددرستدر س

معاشرتباهمسایههاوفرزندانآنها.
چهارمـبررسيوتوجهبهبرخوردمناسبوالدینوواکنشدرست،درصورتشکایت

وگالیهفرزندانازفرزندانواعضايخانوادههمسایهدرطولداستان.
پنجمـشرکتدادنفرزنداندرهمیاريباهمسایگان،برايمثال،کمکبهآنهادر

برگزاريمراسمجشنهاوعزاداريهاو....
ششمـرفتنبهعیادتهمسایهبهصورتخانوادگي.
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ــممختلف،مثل:رفتنبهزیارتگاهها، ــایهدرمراس ــوازازهمس هفتمـبدرقهوپیش
مکانهايمقدسوخانهکعبه،بهصورتدستهجمعيوخانوادگي.

هشتمـتوجهدادنبهرسالتوالدیندرتغییرنگرشفرزندانبههمسایه.
نهمـمقایسهدوهمسایهکهیکيازاخالقمثبتبهرهمنداستودیگريشخصیت

واخالقمنفيداردوبررسياثرپذیريآندوازهمدیگر.
دهمـمعرفيیکخانواده،بهعنوانمحوراخالقيورفتاريیکمحلهوزبانزدشدن

آندرداستان.
یازدهمـنشاندادنتأثیرفرزندانازهمسایه)آپارتمانیامحل(مانند:تکیهکالمهاي

ناشایست،ناسزاگویيو....
ــایهداريدرسامانبخشیدنبه ــارهبهتأثیررعایتکردناخالقهمس اش دوازدهمـ

خانواده.
سیزدهمـپدرومادر،فرزندانرابهارتباطبافرزندانهمسایهایدهآلتشویقکنندو

بادادنپاداش،آنهارابهتکرارارتباطباهمسایهمشتاقسازند.
ــایهکهدراخالقدیگرفرزندانمؤثرند،استقبالشودو چهاردهمـازفرزندانهمس
زمینههمراهيوپذیرشبیشتراعضايخانوادهدررفتوآمدآنهارافراهمکنندوبه

اهمیتآندرداستاننیزاشارهشود.
ــایهداري،نهفقط ــردناخالقهمس ــندررعایتک ــيوالدی ــمـرفتارگرای پانزده

گفتاردرمانيوتوصیه.
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ب( ديالوگ ها و رفتارهاي در حال ايفاي نقش

يكـتوجهبهسلوکصحیحهمسایهها

اولـصدازدنهمسایههاباسخننیکو،زبانشایستهوهمراهبااحترام.
ــتنبهانجامدادنفعلمثبتویاانجامندادنفعلمنفيبهسبب ــارهداش اش دومـ
ــتهمسایه.برايمثال،کمکردنصدايتلویزیونبهاحترامهمسایه،یا حرمتداش
ــایهخریدم،یامادربگوید:فالنغذا اینکهبگوید:فالنچیزرابرايحفظحقهمس
رابهدلیلپسندهمسایهپختمیادرستنکردنکبابدرحیاطخانه؛زیرابويآنبه

همسایهفقیرميرسدواوراآزارميدهد.
سومـآهستهصحبتکردنورعایتکردنحالهمسایههادرباالوپایینرفتناز

راهپلهها،دردیالوگهاورفتار.
ــایه،دردیالوگهايمهمانيها چهارمـگفتوگوکردنازرفتارواخالقخوبهمس

واعضايخانوادهوساکنان.
ــفارش ــهمعروفونهيازمنکروبیانس ــیدنصفتامرب ــمـبهتصویرکش پنج
ــتانهابهدیگران،دربارهرعایتکردناخالقهمسایهداريو قهرماناناخالقيداس

نقلتوصیههايقرآن،روایتهاوسیرهمعصومان)ع(.
ششمـبرافروختهشدنشخصیتداستانیااشخاص،بهدلیلغیبتکردنیاتهمت

زدنبههمسایهوبازداشتنازایننوعاخالقومنش.
ــت،بهویژهاگر ــنیدهاس ــایهبراياینکهبويغذاراش غذابردنبرايهمس هفتمـ

همسایهفقیرباشد.
ــتمـتحملآزارهايهمسایهبهمنظورعملبهسفارشهايائمهمعصوم)ع(و هش
ــب)امربهمعروفبااستفادهازرفتار ــایه،دربرابررفتارنامناس خوبيکردنبههمس

مناسب(.
نهمـرعایتکردناخالقهمسایگي،هنگامباالرفتنبرباممنزل،مثل:گفتنیااهلل
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یااجازهگرفتنحضوريازهمسایه،همراهبامراقبتهايچشموزبانو....
ــاندادندعايهمسایهدرحقهمسایه)مثاًلباالبردندستهابهسوي دهمـنش

آسمان(.
یازدهمـدردیالوگها،علتانتخابهمسایهبرايامري،بیانشود.درجواباینکه
ــخصدرموردخواستگاريدخترشانجوابمثبتدادید،جوابداده چرابهفالنش
شودکهچندسالاستمادرهمسایگياینخانوادههستیموجزادبواحترام،چیزي

ندیدیموهمچنینعلتردخواستگار،بدهمسایگيوبداخالقيبیانشود.
ــکرزباني،بهخاطراینکههمسایه ــتهاوبهجايآوردنش دوازدهمـباالبردندس
ــخصجدیديکهبهتازگيمستأجرهمسایهآنهاشده، ــدهیاش خوبينصیبآنهاش

همسایهخوبياست.
سیزدهمـبهتصویرکشیدنغمواندوهوحتيگریههمسایگان،براثرمهاجرت،نقل

مکانویافوتهمسایهخوب.
ــایهوآرزوکردنبرايسالمتآنها،هنگام ــتسرهمس چهاردهمـآبریختنپش

رفتنبهسفر.
ــاطدارد،حقهمه ــایگانارتب ــرايتعمیرمنزلیاکارهایيکهباهمس ــمـب پانزده
ــودونیزبا ــاکنانآپارتماناجازهگرفتهش ــایگانرادرنظروازاهلمحلیاس همس

آنانمشورتشود.
ــیايسنگینوجابهجاکردن ــانزدهمـکمککردنبههمسایه،درباالبردناش ش

وسایلمنزل.
هفدهمـدرطولداستان،بهروایتهاواشعاردرموردهمسایهاشارهشود.

ــایه،بهیادسفارشبزرگان هجدهمـدرهنگامغیبتکردنیاتهمتزدنبههمس
دینیاشخصیتهايداستانبیفتدوپشیمانشود.

ــايعرفي،بهحق ــایگانوگفتوگوه ــمـدردیالوگها،برخوردهايهمس نوزده
همسایهوارزشآناشارهشود.۱

۱.براياستفادهرجوعکنیدبهبخشاولونیزهمینفصل،قسمتزیرنویسوپیاممجري،دربخشهايششگانه.
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ــتمـدردیالوگهاوصحنههايمختلفداستان،برايرفعاختالفهمسایگان بیس
تالشوبراياینمهمازبزرگانوریشسفیدانوروحانيمحلکمکگرفتهشود.

دوـترسیممصداقهايعیني

تشکیلقرضالحسنهوگرهگشایيماليازهمسایگانضعیف. اولـ
دومـهماهنگيوتصمیممشترکهمسایگانآپارتماننشین،برايدراختیارگذاشتن
ــکل ــایگان،بهعنواندّکهفروشباهدفبرطرفکردنمش انباريبهیکيازهمس

ماديوي.
سومـنمایشدادنبرگزارينمازجماعتدرقسمتيازآپارتمانوهمنشینيمعنوي

همسایگان.
چهارمـتدبیرهمسایگاندرایجادقسمتيازمجتمعمسکوني،بهعنوانحسینیهدر

ایاممحرموصفروبرگزاريمراسمعزادارياباعبداهللالحسین)ع(.
پنجمـپختنآشنذريدرکناریکدیگروپخشآندرمجتمعمسکوني.

ششمـعیادتهمسایگانازبیماربهصورتمشترکوجمعي.
هفتمـایثاروگذشتهمسایهدرپرداختقبوضبرق،تلفن،گازو...ونیزقسطهاي

وامدیگرهمسایگان.
هشتمـپذیرایيازمهمانهايهمسایهايکهدرخانهحضورنداردومیزبانيازآنها

تارسیدنهمسایه.
ــایگانبیماروکهنسالدر ــیروچیزهايموردنیازبرايهمس نهمـگرفتننان،ش

مجتمعمسکوني.
ــتثنایي ــایگانازفرزندعقبافتادهیابیماریااس ــتاريونگهداريهمس دهمـپرس

همسایهمجاوروبازيکردنبااو.
ــان ــالخوردهمجتمعکهفرزندانش ــرايافرادس ــنتولدب ــمـبرگزاريجش یازده

فراموششانکردهاند.
ــکليشده،مثل ــایهايکهدچارمش ــینبههمس دوازدهمـدراختیارقراردادنماش
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بیمارياعضايخانوادهیاوضعحملهمسریامسافرت.
ــیزدهمـدراختیارقراردادناشیايمنزلبههمسایگان،مثل:نردبان،چارپایه،فر س

گاز،دیگبزرگ،ظروفمنزلو....
ــایگان،باتوجهبهمهارتهاي ــایهبهفرزندانهمس چهاردهمـکمککردنهمس

شخصي،مثلکمککردندردرسهايتحصیليچونریاضي،زبانو....
ــازخانهوبرگزاريمراسمجشنو ــایهدرتعمیروساختوس پانزدهمـکمکهمس

عروسيوعزاداري.
شانزدهمـدراختیارقراردادنمنزلیکهمسایهبههمسایهدیگر،بهمنظوربرگزاري

مراسمدرآپارتمان.

ج( طراحي صحنه و لوکیشن

يكـطراحيصحنه)محیطهايبستهوباز(

درمحیطهايآپارتمانيومجتمعهايمسکوني،بعضيازاشعار،ضربالمثلها اولـ
واحادیثدرموردهمسایهوهمسایهداري،درنمايخوب،بهصورتتابلویادرپانل

مجتمعنصبشودودرصحنهقرارگیرد.
دومـاتحادوهمدليهمسایههادرنماهايجذاببهتصویرکشیدهشود،مثلسفره

دستهجمعيو....
ــایگان،بابعضيازاحادیث ــومـهمراهيصحنههايدرگیريوبداخالقيهمس س

بزرگاندراینباره.
ــایههمدموهمدلدر ــایگي،ميتوانازچندهمس چهارمـدرطراحيمحیطهمس
جواریکدیگراستفادهکرد؛مثلهمسایههايسنتيکهدرکناریکدیگربودند؛چیزي
ــبیهبهسریال»پدرساالر«یاسریالطنز»خانهبهدوش«کههمدلي،همکاريو ش

همدرديهمسایگانبهتصویرکشیدهشدهاست.
پنجمـدرهنگامبروزاحساسوعاطفههمسایگاننسبتبهیکدیگر،ازفضاوآهنگ
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مناسباستفادهشود.
ششمـهنگامآموزشاخالقهمسایگي،ازصحنههايشاد،جذابودیدنياستفاده

شود.
هفتمـفضاسازيوانتخابآهنگمناسب،برايشاديهاوغمهايهمسایگان.

هشتمـاستفادهازرنگهايشادوصحنههايجذاب،درنمایشهمسایههايخوب
واخالقمدار.

نهمـتصویرسازيمناسبازدیدارهمسایگانبایکدیگر.
ــکونيوپیونددادن ــنتيدرمجتمعهايمس ــایگيس ــمـپررنگکردنهمس ده

آپارتماننشینيبانمادهايبومي.
ــکونتجدیدکمتربهچشم یازدهمـطراحيصحنهبهگونهايکهنمادهايغربيس

آید،مثلنصبپردهبراياُپنآشپزخانهوتفکیکحریمخصوصيوعمومي.

دو ـآفتهاوآسیبهايصحنه

اولـابهامبیشازحددرنمادها.ازآنجهتکهبهشکليارائهشوندکهحدومرز
ــایگيواخالقدرآنرعایتنشود.بهعبارتدیگر،نمادهابهصورتينمایش همس
ــوندکهبادیگرنمادهايمربوطبهمسائلکلياخالقيوحوزههايمرتبطبا دادهش
آنبسیارکمرنگیابسیارپرجلوهباشندوبااینکار،تناسبوتوازنرادرنمادکلي

وصحنهازبینببرد.
دومـکمکاريوزیادهرويکردندراستفادهازنمادها.

سومـتناسبنداشتنطراحيصحنهباآموزشهايمذهبيواخالقهمسایهداري.
چهارمـبهتصویرکشیدنوارزشگذاريبهنمادهايغربيدرآپارتمانها،مثلاُپن

ورعایتنکردنحریمخصوصيوعمومي.
پنجمـجذابنبودنطراحيصحنه،بهخاطرسادهانگاريموضوعهمسایهواخالق

همسایهداري.
ــدنحریممردانوزنان،استفادهنکردنازپردهوبرخيدیگراز ــمـمخلوطش شش
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نمادهايهمسایگيمدرن.
ــهبا ــايروزجهاندربارهموضوع،بدونتطبیقومقایس ــتفادهازطرحه هفتمـاس

فرهنگخودي.
هشتمـمشخصنشدنمحدودههمسایگي،درطراحيصحنهونمادها.

نهمـرعایتنکردنمسائلاخالقيدرنوعصحنهها،مثلبازشدندرخانههمسایهاي
ــایهدیگراست.یاتسلطخانههمسایهايبههمسایهدیگرو کهروبهرويخانههمس

دردیدبودناعضايخانواده.

د( ساخت نماآهنگ با موضوع اخالق همسايه داري

اولـبهتصویرکشیدنایثارهمسایه،نسبتبهدیگرهمسایگاندرقالبنماآهنگ.
دومـآموزشاخالقهمسایهداريدرقالبنماآهنگ.

ــریالهایيکهدرآن،اززندگي ــومـاستفادهازکلیپهايمناسببرايشروعس س
ــایگانپردهبرداريشدهاست.آموزشيبودنوجذاببودندرنظرگرفتهشود همس

)البتهباآسیبشناسيدرست(.
ــان،برايکمک ــیدنراهنمایيوآموزشوالدینبهفرزندانش بهتصویرکش چهارمـ
کردنبههمسایهها،درایامویژهوعیدها.برايمثال،استفادهازنمادماهيوتنگو
تقدیمآنبههمسایهازسويفرزندودستکشیدنهمسایهبرسرکودکولبخند

زدنهردووتصویرآنبهعنواننمادهمدليدوهمسایه.
ــتفادهازاشعارمناسبوقابلفهمدرنماآهنگهاوتوصیفهمسایههاي پنجمـاس

ایدهآلدرقالباشعار.
بهتصویرکشیدندرگیريفکريیکيازهمسایگانباخود،درکمککردن ششمـ
بههمسایهايفقیروتمامشدنتردیدوتصمیماوباکمککردنبههمسایه،همراه

بالبخندوآرامشوجدان.
هفتمـخشنوبيرحمجلوهدادنمصداقهايهمسایهآزاريبااشعارمتناسب.

هشتمـکمککردنهمسایهايبههمسایهدیگربرايارتقايتحصیليهمسایه.
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نهمـصحنهعیادتهمسایگانازهمسایهبیمار،بااشعاروآهنگمناسب.
دهمـتنهاوراندهشدنهمسایهبداخالقازدیگرهمسایگان،باتصویرسازيمناسب.
یازدهمـنمایشگروههمسایگان،مثلپزشکان،استادان،معلمان،نیروهاينظامي

وانتظاميو....
دوازدهمـپررنگکردناثرپذیريهمسایهبدازهمسایهخوبوتصمیماوبرترک

عیبهاواصالحخویش.
ــیزدهمـبهتصویرکشیدنفوتیکيازهمسایگانخوبونمایشنگرانيوغم س

همسایگان.
ــکالت ــایگان،دربرخوردبامش ــتگيهمس ــاندادناتحادوهمبس چهاردهمـنش

آپارتمانیامحله.
پانزدهمـتوجهبهنقشدوستانهمسایه،بهویژهفرزندانهمسایه،دررشدیارکود

اخالقيفرزندان.
نشاندادنوجودرابطهعاطفيودرستمیانگروههمسایگانوساکنان شانزدهمـ

آپارتمان.
دربارهآسیبشناسينماآهنگهابایدبهاینمواردتوجهکرد:

ــهبرپیاماصليتأثیر ــذاريونورپردازي،بهگونهايک ــفتصویرگري،صداگ ۱.ضع
بگذاردودرداستانکمرنگشود.

۲.کنایهآمیزبودنبیشازحدکهمخاطبآنرادرکنکند،بهشکليکهمخاطب
موضوعهمسایگيرابادیگرموضوعهااشتباهبگیرد.

ــخصیتهایيکهدرزندگيشانهیچتعهديبهموضوعهمسایگي ــتفادهازش ۳.اس
خوبندارندوحتيگاهبرخالفآنعملميکنند.

۴.بهپایاننرسیدننماآهنگوبينتیجهماندن،برايمثالطرحمشکالتهمسایگان
درنماآهنگوارائهنشدنراهکاردرحلآن.

ــرايمثال،موضوع ــد.ب ــريزیادنماآهنگبهگونهايکهماللآورباش ــهکارگی ۵.ب
نماآهنگدرموضوعهمسایهداريکلیشهشود.
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ــرودهايفلسفيوپیچیدهکهنتواندمسائل ــتفادهازسرودهايبيمفهومیاس ۶.اس
مربوطبههمسایهداريراروشنکند.

7.رعایتنکردنادبوکالمزیبادرسرودهاوصحنههاينماآهنگ.بهگونهايکه
ازهدفهاياخالقهمسایهداريبهدورباشد.

۸.رعایتنکردنحریمخصوصيهمسایگاندرنماآهنگها.
۹.مبهمشدننماآهنگ)برايمثال،معّیننکردنوجدانبودناخالقهمسایگيبا

اخالقهمنشیني،خویشاوندي،دوستيو...(.
ــرگرميوتفریحونهجنبه ــوخي،س ــایهها،بهعنوانش ۱0.نگاهنماآهنگبههمس
آموزشيواخالقيآن،مانندآنچهدرکلیپهايطنز»چارخونه«استفادهشد.)براي

مثال،تصویرگربهدرتیتراژآغازین،بيمحتواونامفهوماست(.
۱۱.نشاندادنهمسایههايمجرددرنماآهنگوآسیبشناسينکردناینموضوع

وتأثیربدآنبرمخاطب.
ــوخيهايزنندهو ــب،مثلش ــایگانورفتارهاينامناس ۱۲.اختالطبيدلیلهمس

لبخندهايبيجاو...درنماآهنگها.
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هـ( طرح هاي کوتاه

ــت،درحاليکهفرزندشبهاوکمکميکند. مادردرفکرتهیهافطاراس يكـ
اذانمغربنزدیکاست.مرِدخانهواردميشودودرحاليکهنانتازهدردستدارد،
روبههمسرشميگوید:خانم!عجبآشيپختي،بويآنتادوتاکوچهآنطرفتر
ــتي.مادردرحاليکهبه ــایههاهمکميبفرس ميآید.ميگمخانم!خوبهبرايهمس
ــزيبگویدکهمردخانهلببه ــهکوچکچندنفرهنگاهميکند،ميخواهدچی قابلم
ــایدوميگوید:خانمجانعیبيندارد،ماکمترميخوریم.مادرکمي ــخنميگش س
فکرميکند،درحاليکهفرزندشانخیرهخیرهنگاهميکند؛مادربالبخندي،آشرادر
چندبشقابميریزدوباکمکدخترکوچکشآنرابینواحدهايروبهرویيتقسیم
ــقاببرايهرکدامشانباقيميماند.آنهادرحاليکهاز ميکندودرنهایت،یکبش
ــاسرضایتکاملدارند،بالذتتمامبرسرسفرهافطارشروعبه ــاناحس اینکارش

خوردنافطاريميکنند.
درحاليکهاعضايخانوادهگردهمدرخانهنشستهاند،سفرهغیبتهمسایه دوـ 
ــتوبِلوفالنو ــایهاِلاس رابازکردهاندوبهاوافتراوتهمتميزنند؛اینکههمس

فالن...گاهيتمسخروگاهيغیبت،دراینهنگامزنگبهصدادرميآید.
دخترکوچولويخانوادهدررابازميکندوصداميزند:»مادر!عفتخانماست.«
ــمتدرحرکتميکند.ناگهانميبیندرويدستعفتخانمدوعددنان مادربهس
سنگکاست.عفتخانمدرحاليکهنانهارابهخانمخانهميدهد،ميگوید:»عباس
آقاامروزسنگکگرفتهاست،گفتدوتاهمبرايهمسایهگرفتم،آوردمبرايشما.«
مادرنانهاراميگیردوتشکرميکندوبهسرعتبهخانهبرميگردد،درحاليکهشرم
ــرتاپایشراگرفتهودیگرحرفيبرايگفتنندارد.فقطخیرهخیرهبهنانهاوبه س

جمعخانوادهنگاهميکند.
ــتودرحاليکهميخواهدکیسه ــایهايازخانهخودخارجشدهاس همس سـهـ
زبالهخودراازخانهبیرونببرد،هنگامپایینآمدنازپلههامتوجهزبالههايهمسایه
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ميشودکهجلويدرخانهگذاشتهاست.نگاهيميکندوازپلههاپایینميآید.هنوز
چندپلهپاییننرفتهکهميایستدوبهفکرفروميرود.پسازشکستنتردیدودودلي
برميگرددوکیسهزبالههمسایهرانیزبرميداردوبالبخنديبهسمتپلههاحرکت

ميکند.درراهبرگشت،نشانههايرضایتدرچهرهاوموجميزند.
برايیکيازهمسایگانمشکلماليایجادشدهاستوآنانباهمکاري چهارـ

یکدیگرمشکلاوراحلميکنند.
پنجـصدايفرزندیکيازهمسایگانبهگوشميرسدکهپدرشدرحالبگو
ــتي«و ــت؛اینکه:»پدرجان،چراتودردرسریاضياینقدرضعیفهس مگوبااوس
ــا،هممعلمخصوصيدارند،همازخدماتو ــدميگوید:»خبپدر،همهبچهه فرزن
کتابهايکمکآموزشياستفادهميکنند.«پدرسخناوراقطعميکندوميگوید:
ــبهممحتاجیم، ــت،بهنانش »پدرجان،ميدانيکهاوضاعواحوالمانچگونهاس
ــت،اینمکالمهرا ــایهايکهدرحالعبوراس ــارهمنزلعقبافتادهو....«همس اج
ــنود.فردايآنروزوقتيفرزندهمسایهراميبیند،ميگوید:»منخودممعلم ميش
هستم.یکيازدوستانمبرايبچههاکالسبرگزارميکند،فردابیاباهمبرویمزود
تورامعرفيکنم.پولهمالزمنیستبدهي.«فرزندهمسایههمدرحاليکهازشدت

شاديدرپوستخودنميگنجد،خوشحالميشودوبهخانهميرود.۱

و( زيرنويس ها، پالتو و پیام مجري

يكـزیرنویسهاوپیاممجريبایدخالصهوپرمحتواباشند.
ــریالها،بهویژهمرتبطباموضوع،زیرنویسهاي دوـدرهنگامپخشفیلمهاوس

کوتاهومهمدرجشوند.براينمونه،اینمواردمهماست:
ـهمسایگانباایماندرجواریکدیگرزندگيآرامتريراتجربهميکنند.

ـهمسایهخوب،الگويمناسبيبرايفرزندانشماست.

ــمت ــتانهايبزرگانوعالماندراینموضوعبهرهگرفت.)نک:قس ۱.درطرحهايکوتاهميتوانازحکایتهاوداس
زیرنویسهاوپیاممجري،قسمتآخر(.
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ـبرايهمسایهآنگونهباشکهدوستداريهمسایهبرايتوباشد.
ـهمسایهبودن،یعنيسایهیکدیگربودن.

ــایگان،زمینهسازباالبردنرشد،آگاهيوهمدلي ـرعایتاحتراممتقابلهمس
محله،شهرواجتماعاست.

سهـپیاممجريپسازمقدمهبیانشود.
ــوانازآیهها،روایتها،حکایتهاو ــارـدرزیرنویسهاوپیاممجري،ميت چه

اشعاربهرهگرفت.

اول ـ  آيه هاي قرآن

درزمینهنیکيبههمسایه،خداونددرقرآنميفرماید:
ــانًاَوبِِذيالُْقْربی ًئاَوبِالْوالَِدْیِنإِْحس ــیْ ُکوابِِهَش ــرِ َوالُتْش َواْعُبُدوااهللَّ
ــاِرالُْجُنِبَوالّصاِحِب ــاکیِنَوالْجاِرِذيالُْقْربیَوالْج ــیَوالَْمس َوالَْیتام

بِالَْجْنِب.)نساء:۳۶(
خداوندرابپرستیدوهیچچیزراشریکاوقرارندهیدوبهپدرومادرو

بهبستگانویتیمانوهمسایهنزدیکودورنیکيکنید.
پیامبراکرم)ص(درتفسیرآیه»َوَیْمَنُعوَنالْماُعوَن«۱ميفرماید:

ــایهاشراازماعون)یعنيوسایلضروريزندگي(منع کسيکههمس
کند،خداونداورادرقیامتازخیرخودمنعميکندواورابهخودشوا
ميگذاردوکسيکهخدااورابهحالخودواگذارد،دربدترینحالتها

خواهدبود.۲

۱.نک:ماعون:۴.
۲.شیخحویزي،تفسیرنورالثقلین،قم،العلمیه،ج۵،ص۶7۹.
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دوم ـ روايت ها۱ 

پیامبراکرم)ص(:
ــد:دراموالانسانمسلمانغیرازامرواجبچون ــؤالش ازپیامبراکرم)ص(س
زکاتو...حقدیگريوجوددارد؟فرمود:»آري،نیکيبهبستگانيکهقهرکردهاند

وپیوندباهمسایهمسلمان«.۲
»آنقدرجبرئیلبهمندرموردهمسایهسفارشميکردکهگمانکردم،همسایه

راوارثقرارخواهدداد«.۳
»هرکسبهخداوروزقیامتایمانداشتهباشد،همسایگانرانميآزارد«.۴

»چوندونفرتورادعوتکردند،دعوتکسيراکهخانهاشبهتونزدیکتراست
بپذیر؛زیرادرهمسایگيتقدمدارد«.۵

»خوشهمسایگي،خانههاراآبادوعمرهاراطوالنيميکند«.۶
»بهمنایماننیاوردهاستکسيکهشبباشکمسیربخوابد،وليهمسایهاش

گرسنهباشد«.7
ــایهاياستکهاگرنیکيو ــانراميشکند،همس »یکيازاموريکهکمرانس

خوبيببیند،مخفيميکندوچونخطاولغزشيمشاهدهکرد،آشکارميسازد«.۸
ــتو روزياصحاببهپیامبراکرم)ص(عرضکردند:فالنزنروزهاروزهداراس
ــبزندهداريميگذراندودرضمنصدقههمميدهد،ولي ــبهارابهعبادتوش ش
ــولخدا)ص(فرمود:»خیريدرآنزننیست،او ــایگانراميآزارد.رس بهزبانهمس

۱.دراینبخش،ميتوانازروایتهايفصلاول)اخالقهمسایهداريدراسالم(بهرهگرفت.
۲.شیخعباسقمي،سفینهالبحار،بیروت،مؤسسهالوفا،ج۱،ص۴۱۳.

۳.همان؛نهجالفصاحه،ص۵۴۶.
۴.اصولکافي،ج۲،ص۶۶7.

۵.نهجالفصاحه،ص۲۵.
۶.اصولکافي،ج۲،ص۶۶7.

7.اماليشیخطوسي،ص۵۲0،ح۱۱۴۵.
۸.اصولکافي،ج۲،ص۶۶۵.
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ــهاداينمازهايواجبوروزه ــت.«آنانافزودند:بانويدیگريتنهاب اهلجهنماس
ــایهاشرانميآزارد.فرمود:»اینزناهلبهشت ماهرمضاناکتفاميکند،وليهمس

است«.۱
»اولهمسایهسپسخانه،اولهمراهسپسمسافرت«.۲

 امام علي)ع(:

»حرمتيباالترازحرمتهمنشینيوهمسایگينیست«.۳
»شایستهاستهمسایگانبهدیدارهمروند،یاهمسایگيراترکگویند«.۴

ــتندکهبهدلیلوالیتمابهیکدیگرفضلوبخشش ــیعیانماکسانيهس »ش
ــایگانهستندوبامعاشرانخود،درصلحوصفابهسر ميکنند....مایهبرکتهمس

ميبرند«.۵

 امام سجاد)ع(:

بههنگامفرارسیدنماهرمضاناینگونهدعاميکرد:»خدایابهمنتوفیقبدهبا
همسایهبهفضلوبخششرفتارودررفعنیازهاوکمکبهفقیرانشاناقدامکنمو

درمقابلآزارشان،ازدِرنیکيوخوشيدرآیم«.۶
»ترککمکبههمسایهازجملهگناهانياستکهمانعنزولبارانميشود«.7

۱.مستدرکالوسائل،ج۲،ص۹7.
۲.همان،ج۸،ص۴۲۹.

۳.غررالحکمودررالکلم،ح7۹۶7؛میزانالحکمه،ج۲،ص۹۱۶.
۴.ابوحامد،ابنابيالحدید،شرحنهجالبالغه،بیروت،داراحیاءالتراث،۱۳۸۵،چ۲،ج۲0،ص۳۲۲.

۵.اصولکافي،ج۳،ص۳۳۳.
۶.دعاي۴۴صحیفهسجادیه.

7.تفسیرنورالثقلین،ج۵،ص۵۹7.
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امام صادق)ع(:

»برشمابادبهنمازدرمساجدونیکرفتاريباهمسایه«.۱
ــرمنکندفرديازشماکههمسایهاشحقهمجوارياورارعایتکندو »آیاش

اواینحقرانشناسد«.۲

سوم ـ سیره معصومان و پیامبران۳ 

*ازامامصادق)ع(نقلشدهاستکهحضرتفاطمهزهرا)س(ازبرخيمسائل
نزدپدرخویششکوهکرد.پسازآن،حضرتمحمد)ص(نوشتهايبهدخترشداد
ــتورهايآنرافراگیر.درآننوشتهشدهبود:»هرکسبهخداوندو واضافهکرد:دس
روزقیامتایمانداشتهباشد،همسایگانراآزارنميدهدومیهمانخویشراگرامي

ميدارد،سخننیکوميگویدیاسکوتاختیارميکند«.۴
ــتادکهويدرانجامدادنآن ــولاکرم)ص(شخصيرادنبالکاريفرس *رس
ــد.اوعرضکرد:لباس ــببدیرکردنراجویاش ــرکرد.چونآمد،حضرتس تأخی
ــتيکهبهرسمعاریه،تنپوشيبهتو ــتم.پیامبرفرمود:»مگرهمسایهاينداش نداش
ــهاینگونهبهمنلطفکند. ــایهدارم،وليبامنالفتنداردک ــد.«گفت:همس ده
ــففرمود:»اوباتواخّوتدینينداردودراندوهوشاديات حضرتباناراحتيوتأس

شریکنیست«.۵
*ازابنمسعودروایتشدهاستکهمرديبهخدمتحضرتفاطمهزهرا)س(
ــولخدا)ص(،آیاازپدرتاننزدشماچیزي ــرفیابشدوعرضکرد:ايدختررس ش
باقياست؟آنبانويبزرگوارفرمود:»ايکنیزک،آنچوبتَررابرایمبیاور.«اوهم

۱.اماليشیخمفید،ص۲0۵.
۲.اصولکافي،ج۲،ص۶۶7.

۳.پسازنقلهریکازحکایتهايگفتهشده،ميتواننتیجهاخالقيوفرهنگيآنرابابیانشیوابهمخاطبالقاکرد.
۴.اصولکافي،ج۲،ص۶77.

۵.عبدالکریماقدمي،درسهایيازتاریخ،صص۲۲۲و۲۲۳.
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پسازجستوجويبسیارآنرایافتوبهحضرتزهرا)س(دادکهدرآننوشتهشده
بود:رسولخدا)ص(فرمود:»کسيکههمسایهازدستاودراماننباشد،ایمانندارد

وکسيکهبهخداوروزقیامتیقیندارد،بههمسایهآزارنميرساند«.۱
ــالمنشدهبودند،با ــلیماس ــالنُهمهجرت،دودمانحاتمطائيکهتس *درس
مجاهدترزمندگاناسالموبهرهبريحضرتعلي)ع(شکستخوردند،وليدختر
حاتمطائي،سفانهکهزنيسخنوروادیببود،همراهباگروهياززنانقبیلهطياسیر
شد.چوناسیرانوغنایمرابهمدینهآوردند،دخترحاتمازرسولاکرم)ص(خواستتا
اورابهدلیلاخالقخوبپدروسخاوتاووامدادرسانيبههمسایگانوخویشاوندان
آزادکند.پیامبراکرم)ص(برايارجنهادنبهچنینارزشهایي،دستورفرموداوراآزاد
کنندوباکاروانيازخویشاوندانشروانهشامسازندوبهبرادرش،عديتحویلدهند،

کهازنزدسپاهیاناسالمبهشامگریختهبود.
چونسفانهازبرخوردشایستهخاتمرسوالنسخنآورد،عديبهمدینهآمدواسالم

آوردودررکابحضرتعلي)ع(درجنگهايفراوانيازخودرشادتهانشانداد.۲
*امامحسنمجتبي)ع(ميگوید:

دردورانکودکي،شبيبیدارماندموبهنظارهمادرمزهرا)س(پرداختم
ــببود.پسازآنکهنمازشبهپایانرسید، ــغولنمازش درحاليکهمش
متوجهشدمدردعاهایشیکیکمسلمانانرانامميبردوآنهارادعا
ميکند؛خواستمبدانمکهدربارهخودشچگونهدعاميکند،اماباکمال
تعجبدیدمکهبرايخوددعانکرد.فرداازاوپرسیدم:»چرابرايهمه
الّدار؛ دعاکردي،امابرايخودتدعانکردي؟«فرمود:»یابَُنياَلجارُثمَّ

پسرم،اولهمسایهبعدخودت!«۳
ــکایتکرد.امام ــایهخودش ــهمحضرامامصادق)ع(آمدوازهمس ــرديب *م

۱.سفینهالبحار،ج۱،حدیثفاطمهزهرا.
۲.نعمتاهللجزایري،زهرالربیع،ص۸۹.

۳.مرتضيمطهري،پیرامونانقالباسالمي،قم،صدرا،۱۳۸۲،ص۶۲.
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صادق)ع(درضمنراهنمایياو،دربارهاهمیتمقامهمسایهوزشتيرعایتنکردن
حقهمسایه،اینداستانرانقلکردوفرمود:

ــولخدا)ص(آمدوعرضکرد: ــدانکهمرديازانصاربهحضوررس ب
ــایهام ــهايدرمحلفالنقبیلهخریدهام،نزدیکترینهمس »منخان
ــياستکهخیريازاوبهمننميرسدوازآزاراوآسودهنیستم.« کس
ــلمانویکنفردیگرکهراوي ــولخدا)ص(بهعلي)ع(،ابوذر،س رس
ميگویدبهنظرممقدادبود،دستوردادبهمسجدبروندوباصدايبلند
فریادبزنندکه:»هرکههمسایهاشازآزاراوآسودهنباشد،ایمانندارد.«
آنهابهمسجدرفتند،سهبارباصدايبلند،اینسخنرابهگوشمردم
ــارهکردکهتاچهلخانهدرچهارطرف ــتاش ــاندند.سپسبادس رس

همسایههستند.۱
ــایهاشکهآدمي ــي،مرديبههمس ــادي،چهارمینخلیفهعباس ــانه *درزم
ــدميورزید؛هرچهکوشید،نتوانستنعمتهاياوراازدستش ــخصیتبود،حس باش
ــهايکشید.غالميخرید ــیدنبههدفشنقش بیرونبیاورد.تااینکهروزيبرايرس
ــههزاردرهمدادوازاو ــتيوآنگاهبهاوس وبهاوگفت:پسازمرگمنآزادهس
خواستکهنقشهاحمقانهاشرااجراکند.نیمهشبيغالمشراازخواببیدارکردو
اورابهبااليبامهمسایهاشبردوکاردتیزيبهغالمدادوازاوخواستکهسرش
راببرد.هرچهغالمخودداريکرد،سودينبخشیدوبراثراصرارزیاد،سرانجامغالم
تسلیمشد.حسودروبهقبلهخوابیدوغالمچندرگاصليگردنشرابریدسپساو

رابهخودشواگذاشتوبرفت.
حسودنادانتاصبحدرخونخودميغلتیدوازدردورنجبرخودميپیچیدتاجان
داد.همسایهبيگناه،دستگیروبهزندانافکندهشد،وليازآنجاکهخدایارمظلومان
وبيگناهاناست،سرانجامنقشهاحمقانهمقتولنادان،فاشومردهمسایهآزادشد

۱.اصولکافي،ج۲،ص۶۶۶.
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وخونآنسیاهبختبهدستخودشبههدررفت.۱
*شخصيازانصار،همسایهايدرمدینهداشتکهدرختينخلدرخانهاشبود
ــدهبود.وقتيدرختخرماميداد،تعدادي ــاخهاشواردخانههمسایهفقیرشش وش
درخانههمسایهفقیرميریختوبچههایشبرميداشتند.صاحبدرختهمميآمد
ــایهفقیرغصه ــيزدواگرخرمایيباقيماندهبود،پسميگرفت.همس ــارام بچهه
ــایهمنشاخهدرخت ــولخدا)ص(آمدوعرضکردهمس ميخورد.روزيپیشرس
نخلشدرخانهمناستوازخرماهایيکهميریزد،بچههایمبرميدارندواوميآید

بچههایمراميزند.
پیامبربهدنبالصاحبدرختفرستادوفرمود:ایندرختنخلرابهمنبفروش،
ــتگوششراخاراندوگفت:ایندرختاز ــت.پش دربرابِریکدرختنخلدربهش
همهدرختهایمبهتراست.خبربهابودحداحرسید،نزدصاحبدرخترفتوگفت:
آیاحاضرهستيایندرخترابفروشي؟گفت:نه.ابودحداحگفت:چهلدرختبهتو
ميدهمکهایندرخترابهرسولخدا)ص(بدهي.گفت:اگربهتریننخلستانمدینه
رابهمنبدهند،حاضرمایندرخترابدهم.ابودحداحگفت:منچنیننخلستانيدارم،
آنرابهتودادمدربرابرایننخل،گفت:قبولکردم.ابودحداحخدمترسولخدا)ص(
ــدهوآنرابهشمابخشیدم.رسولخدا)ص(همفرمود: آمدوگفت:نخلمالمنش
ــیدمتابچههایشازآنبهرهببرند.خداوندیک ــایهفقیربخش منآنرابهاینهمس
سورهقرآندرشأنابودحداحنازلفرمودبهنامسورهواللیلودرآنازاینانفاقبه

نیکيیادفرمود.۲

۱.رضاصدر،حسد،قم،بوستانکتاب،۱۳۸۲،صص۲۶و۲7.
۲.شهیددستغیب،انفاق،تهران،دفترنشرجعفري،۱۳۶۳،ص۱۹۵.
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چهارم ـ سیره بزرگان و عالمان دين

*نقلکردهاندشهیدسیدعبدالحسینواحديبهبیماريمبتالشد؛شهیدنواب
صفوينذرکرداگراینسیدبهبودیابد،برايهمسایهفقیرشانکارگريکند.نذرش
ــدوشهیدواحديسالمتخودرابازیافت.شهیدنوابصفويبهخشتزني قبولش
ــيبرايخانههمسایهپرداختودرنصفروزبهاندازهچندینکارگرکار وخاککش
ــایه،درسرکوبي ــانيبههمس کرد.نوابصفويميگفت:اینکارافزونبرامدادرس
ــاندهندهجایگاهواهمیتهمسایگان نفسامارهنقشمؤثريدارد.اینحکایتنش

فقیرنزداینشهیدبزرگواراست.۱
*اماممحمدغزاليآوردهاست:»یکيازبزرگانرارنجبودازموشبسیار،گفتند:
ــنودوبهخانههمسایهشود.آنگاه ــمموشآوازويبش چراگربهنداري؟گفت:ترس

چیزيراکهخودنپسندم،ويراپسندیدهباشم«.۲
*درشرححالمرحوموحیدبهبهاني،ازعالمانبزرگقرندوازدهم،آوردهاند:
روزيعروسش)همسرآقامحمداسماعیل(رادرحاليمشاهدهکردکه
ــیدهبود.بهفرزندشاعتراضکرد، لباسرنگارنگ،گرانوزربفتيپوش
ــرتچنینلباسگرانبهایيخریدهايواورااز بهچهدلیلبرايهمس
ــرآنميفرماید:»ُقْلَمْن ــرشجوابداد:ق اینفعلمالمتکرد.پس
ْزِق«۳آنجنابگفت: یِّباِتِمَنالرِّ ِالَّتِيأَْخَرَجلِِعباِدِهَوالطَّ َمِزیَنهاهللَّ َحرَّ
مننیزهمینآیهراتالوتکردهاموشنیدهاموميدانملباسهایيکه
برايعروسمتدارکدیدهاي،حاللبودهوازطیباتالهياست،لیکن
ــاسحسابدیگريکهاحساسهمدرديميباشد،ایناعتراض براس
ــتموآنانما ــرتوواردميدانم؛زیرامنمرجعتقلیداینمردمهس راب

۱.سیدعليرضاسیرکباري،نوابصفوي،سفیرسحر،تهران،سازمانتبلیغاتاسالمي،۱۳7۲،ص۱۱7،بهنقلاز:مجله
پیامزن،ش۸0.

۲.»درسایههمسایه«،ص7۲.
۳.»بگوچهکسيزینتهايالهيراکهبرايبندگانخودآفریدهوروزيهايپاکیزهراحرامکردهاست«.)اعراف:۳۲(
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ــیاريدرهمسایگيما ــند.فقیرانبس رابهعنوانعالمدینيميشناس
ــکونتدارندکهتمکنيندارندوقادرنیستندچنینلباسهایيبراي س
همسرخودتهیهکنند.ازطرفدیگرمانیزنميتوانیمچنینلباسهایي
رابرايفقیرانتهیهکنیموآنانراهمسطحزندگيخویشکنیم،ولي
ــيميتوانیمباهمسایگانمحروموبینواهمدرديکنیمو باسادهپوش
ــانفراهمکنیمواگرماهمچونمرّفهانبيدرد ــکینخاطربرایش تس
روزگاربگذرانیم،تساليخاطروآرامشروحيهمسایگانفقیرازدست
ميرود.اگرروزيآنانتوانستندلباسفاخربپوشند؛مانیزچنینخواهیم

کرد.۱
*حجتاالسالمقرائتينقلکردهاست:

ایاميکهامامخمیني)ره(درنوفللوشاتويفرانسهبودند،مقارنشدهبود
باتولدحضرتمسیح)ع(.امامفرمود:هدایاوآجیلوشیرینيهایيکه
دوستانبرايماآوردهاند،همهرابستهبنديکنیدوبههمسایههاهدیه
دهید.امامبااینابتکارشچناندلهايهمسایههايمسیحيراجذب
کردکهشبيکهنوفللوشاتوراترکميکرد،بابدرقهپرشکوهوبسیار

عاطفيآنانروبهروشد!۲
*یکيازشاگردانشیخرجبعليخیاطميگوید:

ازایشانشنیدمکهفرمود:»شبيدرعالمرؤیادیدممجرمشناختهشدم
ــحآنروزناراحتبودمکه ــيآمدندتامرابهزندانببرند.صب ومأموران
سببرؤیاچیست.باعنایتخداوندمتعالمتوجهشدمکهموضوعرؤیا،
بههمسایهامارتباطدارد.ازخانوادهخواستمکهجستوجوکندوخبري
ــدچندروزيکارپیدانکردهو ــایهامبنایيبودکهمعلومش بیاورد.همس
شبگذشتهاووهمسرشگرسنهخوابیدهاند.بهمنفرمودند:وايبرتو!

۱.»درسایههمسایه«،ص۶۹.
۲.خاطراتحجتاالسالمقرائتي،تدوین:سیدجوادبهشتي،تهران،مرکزدرسهایيازقرآن،۱۳۸0،ج۱،ص۱00.
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ــبسیرباشيوهمسایهاتگرسنه؟!درآنهنگاممنسهعباسي توش
ــتم!فوراًازبقالمحل،یکعباسيقرضکردموبا پولنقدذخیرهداش
ــایهدادموتقاضاکردمهروقتبیکاربوديوپول عذرخواهيبههمس

نداشتي،مرامطلعکن«.
*بخاريدرادبالمفرد،ازمحمدبنزیادنقلميکندکهگفت:

ــانزندگي ــمکهدریکمنزلهمراهباخانوادههایش ــینیانرایافت پیش
ميکردند.گاهيکهبرايیکيازآنهامهمانميرسیدوازهمسایگان،
ــایه،آنرابرايمهمانش ــيغذایيیادیگيبرآتشداشت،همس کس
ــردوچونصاحبدیگآنرانميیافت،ميگفت:غذايماراچه ميب
ــيبرداشتهاست.آنکسکهمهمانداشتجوابميداد،مابراي کس
ــماگوارابادوخداي ــانبردهایم،صاحبدیگميگفت:برش مهمانانم

آنرابرکتدهد.۱
ــایهخودغافلبود.)در ــخصيکهازهمس *حکایتچگونگيبرخوردمیردامادباش

بخشاول،حکایتبهطورکاملآمدهاست(.۲

پنجم  ـ حکايت اخالقي

ــتبهنامخواجهسلمانکه ــود.همسایهايداش ــیارحس درکرمان،زنيبود،بس
مرديثروتمندوبسیارشریفومحترمبود.زنبرخواجهرشکميبردوميکوشید
کهاندکيازنعمتهايآنمردشریفراکمکندونیکنامياوراازمیانببرد،ولي
ــشنميبردوخواجهبهحالخودباقيبود.عاقبتروزيتصمیمگرفت، کاريازپی
ــمومکند؛حلوایيپختودرآنزهريبسیاربریختوصبحگاهانبر خواجهرامس
سرراهخواجهبایستاد.هنگاميکهخواجهازخانهخارجشد،حلوارادرنانينهاده،نزد
خواجهآوردوگفتخیراتياست....خواجه،حلوارابستاندوچونعجلهداشت،ازآن

۱.مجلهپیامزن،ش۸0،بهنقلاز:جامعهتوحیدياسالموعدالتاجتماعي،ص۲۵۳.
۲.گنجینهمعارف،ص7۸۲،بهنقلاز:کیمیايمحبت،ص۹۱.
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نخورد،بهراهافتادوبهسويمقصديازشهرخارجشد.
ــد.خواجهرابرآن ــنهبودن ــتهوماندهوگرس درراهبهدوجوانبرخوردکهخس
ــانداد.آندو،آنراباخشنوديفراوانازخواجه ــفقتآمد،نانوحلوارابدیش دوش
بگرفتندوبخوردندوفيالحالبمردند.خبربهحاکمشهربرسیدوخواجهرادستگیر
کرد.هنگاميکهازويبازجویيشد،خواجهداستانرابگفت،حاکمکسبهسراغزن
ــمزنبهآندوجنازهافتاد،شیونوزاري ــتاد.زنراحاضرکردند.همانکهچش فرس
آغازکرد.معلومشدکهآندو،فرزندوبرادراوبودهاست.خودزنهمازشدتتأثر

وجزعپسازیکيدوروزبمرد.۱

ششم  ـ ضرب المثل ها و اشعار

*آندنیااولازهمسایهميپرسند.
ــند ــتکهبهدردهمبرس ــمميگذارند،برايایناس ــويه ــادرراپهل *دوت

)همسایگانبایدیکدیگررایاريکنند(.
*چونکاالخواهيخرید،مایهنگروچونزنخواهيخواست،دایهنگروچون

خانهخواهيخرید،همسایهنگر!)احمدبنزیدطوسي(.
*قیمتخانهبههمسایهاست.

*همسایهنزدیکبهکهبرادردور.
*همسایهنیکدرجهانفضلخداست.

*همسایهبدمبادکسرا.
*مرغهمسایهغازاست.

*حقهمسایـگانبزرگشمـارباطلـيگـرکنندیـادمــدار
*

تاندانيکهکیستهمسایهبهعمارتتلفمکنمایـه
مـرديآزمـودهبـایـدورادکهبهنزدیکشاننهيبنیاد

اوحدي
۱.حسد،صص۴۹و۵0.
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*
بههرچهدسترسدزینوزاندریغمدارچومهرپرتوخویشازجهاندریغمدار
توچونبهنورخرد،شمعگیتـيافروزيفـروغخویشزهمسایگاندریـغمدار
طالبآملي

*
مجوییدهمسایگيبابدانمداریدافسوسنابخردان

اسديطوسي

*
بیگانگينگرکهمنویارچوندوچشمهمسایــهایـموخانـههمراندیـدهایـم
سعدي

*
*همسایهنیکاستتنتیرهاتراجانهمسایهزهمسایهبََردقیمتومقدار
ناصرخسرو

ز( آموزش اخالق همسايه داري و فرهنگ سازي در میان کودکان و نوجوانان

ــایگانوشیوه ــببرايمجري،دربارهرعایتکردنحقوقهمس ۱.تهیهمتنمناس
درستبرخوردباآنهااززاویههايمختلفوقابلدرکبرايمخاطب)مطالببایددر

سطحفکريکودکانونوجوانانباشدوبازبانآنهابیانشود(.
۲.طراحيقصههايمتناسبباکودکانونوجواناندرموضوعهمسایهوهمسایهداري.
ــارهدرجوثمرههاي ــودکان،زیرنویسهايجذابدراینب ــراهگفتارمجريک ۳.هم

خوشهمسایگيوبدهمسایگيبهشکلفنيبیانشود.
۴.آموزشقوانینآپارتماننشینيوحقوقایننوعسکونت،بازبانکودکانه.

۵.طراحيمسابقه،درقالبمسابقاتسؤالي،جدول،فردي،شفاهي،مکاتبهاي،تلفني
و....
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۶.طرحداستانهاوحکایتهايکودکانهونیزداستاناولیاوپیامبراندربارهموضوع.
ــهرکيمثلشهرکالفباوراهنمایيرانندگي،یاازطریقهمانندسازي 7.طراحيش

همسایگيحیوانها.
۸.استفادهازسرودهايکودکانهواشعارمتناسبباآن.

۹.واردکردنکودکانونوجواناندربحثهايمربوطبههمسایگي.
۱0.ساختکارتنها،اجراينمایشهايعروسکي،تهیهطنزونماآهنگمتناسببا

کودکاندربارهموضوع.
ــتکردنحقوق ــهدرزمینهرعای ــویقازنونهاالنيک ــمتش ــاندادنمراس ۱۱.نش

همسایگانالگوهستندونوآوريهایيداشتهاند.

ح( گزارش هاي خبري

۱.گزارشازطرحهايابتکاريمجتمعهايمسکونيوهمسایهها.
الف(تأسیسقرضالحسنهوگرهگشایيازکارهمسایهها.

ب(برپایيخیمهعزاداريبههمتهمسایگانیکمحلیایکمجتمعمسکوني،
درایامعزادارياباعبداهلل)ع(ودیگرائمه.

ج(برپایينمازجماعتمیانهمسایگانیامجتمعمسکوني.
د(پختنآشنذريوتقسیمآنبینهمسایگان.

هـ(مسافرتهايدستهجمعي،زیارت،سیاحتو....
۲.گزارشازحلکردنیکمشکل،باهمدليوهمراهيهمسایگان،مثلدستگیر

کردنیکدزدو....
۳.گزارشاززندگيموفقساکنانهمشغل،دریکمجتمعمسکوني.

۴.خبررسانيدرموردحقوقومسئولیتهايهمسایگان،بهویژهنوعآپارتماننشیني
وگزارشازآن.

۵.بررسيآثارهمسایهخوبوبدوتهیهگزارشازآن.
۶.بررسيوگزارشازالگوهاينامناسبهمسایگيوتأثیرهايآن.
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7.گزارشازمیزانتأثیرشکلساختوسازبناهابرروابطمیانهمسایگان.
۸.گزارشازحقوقهمسایهبیمار،فقیرو....

ــندوبهیکدیگر ــههمدیگررانميشناس ــایگانيک ــزارشوپرسوجوازهمس ۹.گ
بيتوجهندوپيجویيازچرایيآن.

ــایهداريدرمکانهايعمومي،مثلهتلها، ــيوگزارشازاخالقهمس ۱0.بررس
بیمارستانها،بازارو....

ــجد،حسینیههاومکانهايمذهبي،مثلحرم ــایگانمس ۱۱.گزارشدیگرازهمس
امامانوامامزادگان.

۱۲.گزارشازخاطرههايخوبوبدهمسایگانازیکدیگر.
۱۳.گزارشویژهازهمسایگيمعنوي،مثلاعتکافیاهمسفربودندرزیارتمکه،

کربال،مشهدو....

ط( مستندسازي

ــکالتموجودآپارتمانهاوبررسيجديو ــاختبرنامههايمستنددربارهمش ۱.س
عینيآنها.

۲.نشاندادنچگونگيارتباطهمسایگاندرکشورهايدیگرومقایسهآنبافرهنگ
ایرانيـاسالمي.

ــازيازاخالقعالمان،بزرگانورجالمذهبيوسیاسيدرموردرعایت ۳.مستندس
کردنحقوقهمسایه.

ــاختمستندازفرهنگسازياخالقهمسایگي،بههمتعامالنوسازندگان ۴.س
برنامههايتلویزیوني.

۵.گزارشمستندازآسیبهاياخالقيهمسایگيدرصداوسیما.
ــایگانوآپارتمانهايناهنجاروتأثیراجتماعيوتربیتي ــتندازهمس ۶.گزارشمس

آنبرجامعه.
ــنهاومراسمپر ــایهآزاري،مثلبرگزاريجش ــازيازنمونههايهمس 7.مستندس
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سروصدا،پارتيهايشبانهو....
۸.تهیهمستندازجلوههايایثاروگذشت،مثلهمسایهايکهبهخاطرهمسایهدیگر،

جانخودرابهخطرمياندازد.
۹.مستندسازيازهمسایههايفقیروغنيونکوهشبيخبريازهمسایگان.

۱0.بررسيفرهنگهمسایهداريدراقوامایراني،مثلعشایرکردها،لُرهاومقایسه
آنهابایکدیگروبافرهنگجدیدهمسایهداري.

ي( برنامه هاي مستقل

برپایيمیزگردوگفتوگودربارهموضوعهايزیر:
۱.اهمیت،جایگاهوضرورتاخالقهمسایهوهمسایهدارينزداسالمودیگرادیان.

۲.آشنایيباحقوقهمسایگي،بهویژهشکلنوینآن،یعنيآپارتماننشیني.
۳.آثارخوبوبدهمجواريوبررسيمصداقيآن.

۴.بررسياخالقهمسایهداريمخصوصمجتمعهايمسکوني.
ــایهپرداختهاندوارائه ــریالهایيکهبهموضوعهمس ــيوآسیبشناسيس ۵.بررس
ــایهداري،در ــان،بهمنظورپرداختنبهاخالقهمس ــیلهکارشناس راهکارهایيبهوس

برنامههاوسریالهايرسانهملي.

ک( تاک شو ويژه اخالق همسايه داري

درمبحثهايزیرميتوانبرنامههاينشستوگفتوگوتهیهکرد:
ـگفتوگوبامسئوالنساختوسازآپارتمانهايمسکوني.

ـمشکالتوموانعگسترشفرهنگدرستآپارتماننشیني.
ـراهکارهاينهادینهکردناخالقدرمجتمعهايمسکونيوهمسایهها.

ـنقشوتأثیراجتماعي،سیاسي،اقتصاديوفرهنگيهمسایگانبرجامعه.
ـنقشتربیتيهمسایگانموفقوالگوهايخوبوبدهمسایه.
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3. پرسش هاي کارشناسي

ــالمودیگردینها،چهسفارشهاودستورهایيدرموردهمسایهآمده ۱.دردیناس
است؟

۲.ازدیدگاهاسالم،همسایگانچهوظیفههایيدربرابریکدیگردارند؟
ــتورهايائمه)ع(رادرباره ــیني،چگونهميتواندس ۳.باتوجهبهزندگيآپارتماننش

همسایهوهمسایهداريعمليکرد؟
۴.تأثیروجایگاههمسایهخوبدررشدفرديواجتماعيهمسایگانرابیانکنید؟

۵.بهنظرشمازندگيآپارتماننشینيراچهآسیبهایيتهدیدميکند؟
۶.چهچیزهایيباعثنادیدهگرفتن»حقوقهمسایه«درجامعهماست؟

ــایهواخالقهمسایگي ــازيدرزمینهرعایتکردنحقهمس 7.راههايفرهنگس
چیست؟

ــدنرابطههاوصمیمیتنداشتندرمیانهمسایگان،بهویژهدر ۸.علتکمرنگش
محیطهايآپارتمانيومجتمعهايمسکونيدرجامعهکنونيچیست؟

ــکالتوآسیبهايهمسایگيمدرن ــمادرموردبرونرفتازمش ۹.راهحلهايش
چیست؟

۱0.نمونههايهمسایهآزاريوخوشهمسایگيکدامند؟
۱۱.مسئولیتاخالقيهمسایگاندرقبالیکدیگررابیانکنید؟

ــایگيونوعرابطههايهمسایگانرادرملتهاوقومهايمختلفچگونه ۱۲.همس
ارزیابيميکنید؟

۱۳.مزیتهاوعیبهايزندگيآپارتماننشینيرابگویید؟
ــایگيو ــهروندي،بهویژههمس ــهآموزشحقوقش ــهميتواندب ــانهچگون ۱۴.رس

همسایهداريکمککند؟
۱۵.نوعساختوسازبناهابراخالقورفتارهمسایگانچهتأثیريدارد؟
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4. پرسش هاي مردمي

۱.آخرینباريکههمسایهخودرادیدهواحوالپرسيکردهاید،چهزمانيبودهاست؟
ــدکنید،یافقطبهصورتعاديباآنها ــایگاندیدوبازدی ۲.ترجیحميدهیدباهمس

ارتباطداشتهباشید؟
۳.بهنظرشماچرامرغهمسایهغازاست؟

۴.چندتاازهمسایههایتانراکاماًلميشناسید؟
۵.شمادرموردحقوقهمسایهچهچیزهایيميدانید؟

۶.راههايپررنگکردنارتباطباهمسایگان،باتوجهبهجامعهامروزيچیست؟
7.یکخاطرهخوشازهمسایهخودودیگراننقلکنید؟
۸.چهخاطراتتلخيازهمسایگيخودودیگراندارید؟

۹.بهنظرشماچرادردینمابههمسایهوهمسایهداريبهادادهشدهاست؟
۱0.بهنظرشمابهترینهمسایهچههمسایهاياست؟
۱۲.شمابدترینهمسایهراچههمسایهايميدانید؟

۱۳.آیاتاکنونازحقخودتانبراياحترامبههمسایهصرفنظرکردهاید؟کجا؟
۱۴.بهنظرشمامعناومصداقهمسایهآزاريچیست؟
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کتاب نامه
ــراثالعربي،چاپدوم، ــرحنهجالبالغه،بیروت،داراحیاءالت ــنابيالحدید،ابوحامد،ش ۱.اب

.۱۳۸۵
ــراق،تهران،نورالثقلین، ــدبنمحمد،تهذیباالخالقوتطهیراالع ــکویه،احم ۲.ابنمس

.۱۳۸۳
۳.ابنمنظور،لسانالعرب،داراحیاءالتراثالعربي،۱۴۱۶هـ.ق.

۴.ابوعليمسکویه،کیمیايسعادت)ترجمهطهارةاالعراق(،ترجمهمیرزاابوطالبزنجاني،
تصحیحابوالقاسمامامي،تهران،نقطه،۱۳7۵.

ــایگاندرروایاتوحقوقموضوعه،قم،مرکز ــماعیلي،مهدي،گذريبرحقوقهمس ۵.اس
پژوهشهاياسالميصداوسیما،۱۳۸۳.
۶.اقدمي،عبدالکریم،درسهایيازتاریخ.

ــیدجاللالدینمحدث،دانشگاه 7.آمدي،عبدالواحد،غررالحکمودررالکلم،تحقیق:میرس
تهران،۱۳۶0.

۸.انصاریان،حسین،عرفاناسالمي،تهران،پیامآزادي،۱۳۶۸.
۹.پیرنیا،محمدکریم،آشنایيبامعمارياسالميایران،تهران،دانشگاهعلموصنعت،۱۳7۲.

۱0.جارحاتم،یحیيبنعديو»تهذیباالخالق«،بیروت،دارالمشرق،۱۹۸۵هـ.ق.
۱۱.جزایري،نعمتاهلل،زهرالربیع،تهران،اسالمیه،۱۳۶۳.

۱۲.جمعيازنویسندگان،مسائلروانشناسيجمعيوروانشناسياجتماعي،ترجمه:علي
محمدکاردان،تهران،دانشگاهتهران،۱۳7۶.

ــن،وسائلالشیعه،تحقیق:عبدالرحیمرباني،بیروت،داراحیاء ۱۳.حّرعاملي،محمدبنحس
التراثالعربي،چاپپنجم،۱۴0۲هـ.ق.

ــول،تحقیق:علياکبرغفاري،قم، ــنبنعلي،تحفالعقولعنآلالرس ۱۴.حّراني،حس
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مؤسسهنشراسالمي،چاپدوم،۱۴0۴هـ.ق.
۱۵.حسینيدشتي،سیدمصطفي،معارفومعاریف،تهران،مؤسسهفرهنگيآرایه،۱۳7۹.

۱۶.دستغیب،محمدهاشم،انفاق،تهران،دفترنشرجعفري،۱۳۶۳.
۱7.راجيواعظ،محمد،سیمايهمسایه،بيجا،نشرحسینیه،۱۳۸0.

۱۸.راغباصفهاني،مفرداتالفاظالقرآن،بيجا،مکتبالمرتضویه،۱۳۹۲هـ.ق.
۱۹.رحمتي،محمد،گنجینهمعارف،قم،صبحپیروزي،۱۳۸۶.

۲0.زبیدي،محمدمرتضي،تاجالعروسعنجواهرالقاموس،بیروت،دارالمکتبةالحیاة،بيتا.
۲۱.سبزواري،محمد،جامعاالخبار،تحقیقونشر:مؤسسهآلالبیت،قم،۱۳۹۸هـ.ق.

۲۲.ستوده،هدایتاهلل،درآمديبرروانشناسياجتماعي،تهران،آواينور،چاپسوم،۱۳7۶.
۲۳.شریفي،احمدحسین،آیینزندگي)اخالقکاربردي(،قم،نشرمعارف،۱۳7۹.

ــمتهرانيحسیني،قم،مؤسسهنشراسالمي، ــیخصدوق،التوحید،تحقیق:سیدهاش ۲۴.ش
۱۳۹۸هـ.ق.
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