
 

 
 

 
 کاهش برای اسالمی راهکار یک همسایگان؛ اخالقی همزیستی

 اجتماعی تفاوتی بی
  *ملکوتی علی    
  **نیا سبحانی محمدتقی    

  
  چكيده

درن اسـت كـه از منظـر             بي تفـاوتي اجتمـاعي، يكـي از عناصـر نـامطلوب فرهنـگ جامعـة مـ
ها و از جمله موانع بزرگ در برابر توسعة ارتباطات  ترين ناهنجاري شناختي، يكي از مهم جامعه

هـاي   هـا و مجتمـع   انساني قلمداد شده است و امروزه دامنة آن به تعامالت همسايگان در محلـه 
  آپارتماني نيز رسيده است.

وضـع قـوانين حقـوقيِ     بـر افزون كم، پيشگيري از گسترش دامنة آن،  تفاوتي و يا دست كاهش بي
 ارائـة رو هدف نوشتة پيش رو،  كارآمد، نيازمند به راهبردها و راهكارهاي اخالقي است. از اين

 تفاوتي اجتماعي در جامعه است. پيشنهادي كاربردي براساس رهيافت اسالمي جهت كاهش بي
هـاي   تحليلـي ضـمن بيـان ديـدگاه آمـوزه     −و رويكرد توصـيفي إسنادي پژوهش حاضر، با روش 

تفاوتي، به تبيين ضرورت همزيستي اخالقي همسـايگان در روابـط روزمـره و     اسالمي دربارة بي
پردازد و بر ايـن نتيجـه    تفاوتي اجتماعي مي هاي آن در پيشگيري و رفع عارضة بي بررسي ظرفيت

تواند متغيرهاي مـؤثر   ديگر ميحضور اخالق اسالمي در روابط همسايگان با يكتأكيد دارد كه؛ 
هاي مبتنـي بـر فردگرايـي افراطـي و خودخواهانـه،       تفاوتي اجتماعي از قبيل: گسترش كُنش بر بي

پـذيري را كـاهش داده و بـه تـدريج      سازي مسئوليت پاداش، فقدان دروني−محاسبة افراطي هزينه
  آنها را از ميان بردارد.

تفـاوتي اجتمـاعي،    مسـايگي، اخـالق اجتمـاعي، بـي    همزيستي اخالقي، اخالق هواژگان كليدي: 
  شناسي شهري. جامعه
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  مقدمه و طرح مسئله

آید و در  های اساسی نظم اجتماعی به شمار می شناسان، روابط اجتماعی گرم از پایه از منظر جامعه
و صورتی که این روابط به هر دلیل به سردی گراید به همان نسبت، اعتماد اجتماعی، نظم هنجاری 

تفـاوت  شوند. بنابراین اگر قرار باشد مردم نسبت بـه هـم بی تعهدات جمعی و عمومی تضعیف می
، ١٣٧۵(چلبـی،  توانند وجود داشـته باشـند باشند و به یکدیگر کمک نرسانند، جوامع انسانی نمی

  ).١۵٨−١۵٧ص
جتمـاعی] اند که؛ هیچ فـردی بـرای [زنـدگی ا برخی از اندیشمندان کهن نیز بر این عقیده بوده

گیری اجتمـاع و  رو فلسفۀ شـکل خود، کافی نیست، بلکه به بسیاری از چیزها نیازمند است. از این
ــراد و کمک ــرت اف ــهر، معاش ــاس ش ــه و اس ــدیگر اســت پای ــه یک ــانی ب ــون،  رس ، ١٣۶٠(افالط

). در نتیجه؛ انسان هم در رفع نیازهای ضروری و هم در نیل به زندگی بهتر، محتـاج ١١۵−١١۴ص
  ).٣٩−٣٨ص، ١٣۶۶(فارابی،  دگی اجتماعی استبه زن

توّجهی نسبت به مسائل جامعه  ان، و بینوع همتفاوتی به مشکالت اطرافیان و  با این توضیح، بی
  .شودی مهم در ارتباطات اجتماعی افراد یک جامعه محسوب ها بتواند از جمله آسی می

 ؛شـمار اسـت ایران، گرچـه انگشـتتفاوتی اجتماعی در جامعۀ معاصر  مطالعات مربوط به بی
در میان مردم ایران را تفاوتی اجتماعی  های پژوهشی، سطح متوسطی از بی ولی به همان اندازه یافته

؛ حمدالله نادری و همکاران، ١٣٨۶؛ یزدان پناه، ١٣٨۶ر.ک: کالنتری و همکاران، ( دهد نشان می
، پـور و رفیعی ؛ نـوابخش١٣٩٣ ؛ بریـزی،١٣٩٠؛ مجیدی، ١٣٩٠فرد،  ؛ محسنی و صداقتی١٣٨٨
  ). ١٣٩۴پور،  نزاده و کیا یقاض ؛١٣٩۴

زدن تعـادل و  مدر میـان کنشـگران، ضـمن بـره» تفـاوتی بی«بدیهی است کـه رشـد و توسـعۀ 
هماهنگی نظام اجتماعی، موجب شیوِع انواع مشکالت در جامعـه خواهـد بـود و در نتیجـه هـیچ 

دردی در دامـِن  ها وجود نخواهد داشت و همین روحیۀ بی نیبرخورد با نابساما ارادۀفردی توانایی و 
  اجتماعی را پرورش خواهد داد.−های اخالقی خود انواع ناهنجاری

ان، نوعـ هماعتنایی به مسـائل و مشـکالت جامعـه و  توجهی نسبت به خانواده و آشنایان، بی بی
بـه اخبـار و وقـایع  عالقگـی و خونسـردی نسـبت بی ،یمسئوالن حکـومت ماتیبه تصم ییاعتنا یب

(انتخابات، عضـویت  سیاسی−یلی نسبت به سرنوشت اجتماعیم بی(داخلی و خارجی) و  روزمره
در  ویژه بـههـای همسـایگی  ندر احزاب، گروها و...)، زیر پا گذاشتن تعهـدهای اجتمـاعی و قـانو

  های مسکونی، از جمله پیامدهای این اخالق نکوهیده است. ا و مجتمعه نآپارتما
ها، ایجاد ناامیدی نسـبت بـه سرنوشـت افـراد و  نظمی، شیوع ناهنجاری و کجروی رش بیگست
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جامعه، بدبینی به فرایندهای اجتماعی، انزوای اجتماعی، شکستن سـاختارهای اجتمـاعی، ایجـاد 
تفاوتی اجتمـاعی  ها مورد دیگر از پیامدهای بی مانع در مسیر پیشرفت جامعه، گسترش ناامنی و ده

  تری خواهد شد. ها و معضالت بزرگ تدریج عامل نابسامانیاست که به 
زیرا با محتـوا و  ؛همین بس که عملی غیراجتماعی و ضّد اخالق است» تفاوتی بی«در ناروایِی 

های اسالمی، ناسازگار است و نیز اصول اخالقی و اجتمـاعی ماننـد: اصـل مسـئولیت،  روح آموزه
تابنـد.  را برنمی» تفـاوتی بی«دی و خیرخـواهی، همبستگی اجتماعی، نظـارت اجتمـاعی، سـودمن

پـذیری و  در تعارض جّدی با قواعد اخالقی از جملـه: قـانون تعمیم» تفاوتی بی«همچنین خصلت 
  ب). ١٣٩٣نیا،  ملکوتی( باشد قاعدۀ زّرین می

آیـد،  که نوعی معضـل اجتمـاعی بـه شـمار می» تفاوتی اجتماعی بی«شناختی،  در نگاه جامعه
شناختی جامعـه  یرپذیری از شرایط گوناگون تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و فضای روانمحصول تأث

یابی عمیق  یشهو بدیهی است که درمان آن نیازمند ر .)١٣٩٠فرد،  (محسنی تبریزی و صداقتی است
  باشد. های مختلف علوم اجتماعی می و فراگیر از سوی پژوهشگران و متخصصان شاخه

تفـاوتی اجتمـاعی، بـه دنبـال آن اسـت کـه  متغیرهای تأثیرگذار بر بی نوشتار پیش رو با مطالعۀ
تفاوتی در روابط اجتماعی پیشنهاد کنـد.  هایی را برای کاهش یا پیشگیری از توسعۀ دامنۀ بی ظرفیت

خصــوص ه ، بــ»داری یههمســا«هــای گونــاگون اســالمی، موضــوع  آیــد از میــان گزاره بــه نظــر می
زندگی اجتماعی، از جمله نظریات کاربردی اسالمی است که  در» همزیستی اخالقی همسایگان«

  تفاوتی اجتماعی برخوردار است. هایی برای مقابله با بی از ظرفیت
هـای اخـالق  گیری از ظرفیت برای بهره ای هرشت با این توضیح، ویژگی نوشتار حاضر، تالش بین

 همسایگی در حل مسائل و معضالت اجتماعی است. 
  

  مفهومی مبانی و چارچوب

  شناسی واژگان کلیدی مفهوم )الف
 کنیم؛ ترین مفاهیم به کار رفته در این پژوهه را به اجمال تعریف می پیش از آغاز بحث، مهم

  
  تفاوتی . بی١

) ١٣٧١، بریجانیـان( ) و دلمردگی١٣۶۴، دردی (فاطمی ؛ بیدر زبان فارسی به معنای» تفاوتی بی«
، اصطالحی مهم در ادبیات علوم اجتماعی را »تفاوتی بی«واژۀ به » اجتماعی«است. افزودن پسوند 

). سـاروخانی ١٣٧١، بورونیـون و روشـبالو( مطرح سـاخته اسـت» تفاوتی اجتماعی بی«با عنوان 
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 مسائل مظاهر و از یکی عنوان به و ترجمه »اجتماعی اطفگیع بی« یا» حالی بی«را  آن ) نیز١٣٧۶(
تفـاوتی؛ مفهـومی اسـت کـه  در مجمـوع، بی اسـت. نمـوده تعریـف شـهری جدید خاص جامعۀ

توّجهی در افراد نسبت به قوانین، هنجارهـا، حـوادث و اتفاقـات اجتمـاعی،  نندۀ نوعی بیک تحکای
  سیاسی و غیره در جامعه است. 

 یشناسان اجتماع بار مورد توجه روان یننخست یر،پذ سنجش یرمتغ یکعنوان  به یاجتماع تفاوتی یب
از جملـه؛  یمختلـف مطالعـات یهـا حوزه یشـمنداناند ی)، سپس از سو١٣٨۶قرار گرفت (ارونسون، 

 و... مورد بحث قرار گرفت. یاجتماع یشناس ممرد و ارتباطات اجتماعی، اخالق شناسی، عهجام
 

  . همسایگی٢

 یوارد یها خانهدر ُعرف، شامل  »یههمسا«است.  یو ُعرف 1یلغو یفراتر از معنا یگی،منظور ما از همسا
 تر یعوسـ یارمحـدوده، بسـ یـنا یاسـالم یهـا هآموز در آنکه حال گردد، یم یکدیگرو متصل به  یواربه د
 و راسـت سمت سر، پشت رو، پیش از خانه چهل میزان به همسایگی، حّد  حدیثی، در. شود یم یفتعر

   2).٣٧٧٣، باب حدالجوار، ح٧۶٣، ص۴ق، ج١۴٢٩ ینی،(کل است شده اعالم چپ، سمت
؛ تـا »َجواِنِبهـا أربعِة  ِمن داراً  أربعوَن  الِجواُر «اند:  نیز درباره مرز همسایگی فرموده امام علی

و  ٢٠، ح۵۴۴ص ق،١۴٠۶آینـد (صـدوق،  چهل خانه از چهار طرف منزل، همسایه به شـمار مـی
  ).۶، ح١۵١، ص٧۴ج ،ق١۴٠٣مجلسی، 

های کنار هـم و متصـل بـه همـدیگر  های اسالمی به خانه همسایگی از منظر آموزه با این بیان؛
شـود کـه در مجـاورت  از همنوعان را شامل می ای هشود، بلکه همسایگی طیف گسترد محدود نمی

ند و آنـان در برابـر هـم مسـئولیت اخالقـی و ا ککنند و در امور اجتماعی مشـتر یکدیگر زندگی می
  حقوقی دارند.

 شود، بلکه فضـا بر آن همسایگی در چهار جهت راست، چپ، جلو و پشت خالصه نمیافزون 
کند، اگر چهل  شود. یعنی کسی که در واحدهای آپارتمانی زندگی می باال و پایین) را هم شامل می(

 تر نآسـا ها جطبقه باشد، طبقۀ اول با آخر و بالعکس همسایه هستند. پذیرش عنوان مجاورت در ُبر
). البتـه ۶٣۶، ص١٨، ج١٣٨٨جوادی آملـی، ( انه استخ لعنوان همسایه با فاصلۀ چهاز پذیرش 

                                                           
. از نظر لغت به دو یا چند نفر که زیر یک سقف باشند، یا اتاق و یا خانـه آنهـا متصـل یـا نزدیـک بـه هـم باشـد همسـایه ١

و » جـوار«به معنای همسایه آمده که مصدر آن » جار«کریم نیز کلمه  در قرآن .همسایه) ۀواژ  ،١٣٨٥(معین،  ویندگ می
، »ج و ر« در ذیـل مفـردات). راغب اصفهانی نیـز در کتـاب ٣٦ ،نساء( و به معنای همسایگی است» جیران«جمع آن 

 ؛ همسایه کسی است که مسـکنش نزدیـک توسـت»الجاُر َمن َیقَرُب َمسَکَنُه ِمنَک «گونه معنا کرده است:  اینرا » جار«
  جار).  ۀواژ  ،١٣٧٤راغب، (
ْرَبُعوَن َدارًا ِمْن : «. امام کاظم٢

َ
  ».ِنِه َو َعْن ِشَماِلهِ یمِ یَ ِه َو ِمْن َخْلِفِه َو َعْن یْ َد یَ ِن یْ ِمْن بَ لِّ َجاِنٍب کُ َحدُّ اْلِجَواِر أ
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سد میان مفهوم همسایه و همسایگی، تفاوت وجود دارد. چون اکثر تعاریفی که در علوم ر میبه نظر 
فیزیکی) و اجتماعی برخـوردار ( اجتماعی از همسایگی به میان آمده است از دو جزء مهم کالبدی

ا عمدتًا شامل عناصری چـون: انسـان، مکـان، نظـام ُکـنِش متقابـل، هویـت مشـترک و ر بوده و آن
یـک منطقـه «نمادهای عمومی دانسته است. به این لحـاظ، همسـایگی را گـاهی تنهـا بـه معنـای 

اند و  دانسـته» کننـد های کالبدی خاص که گروهـی از مـردم در آن زنـدگی می ی با ویژگییجغرافیا
 اند تعریف کرده» های انسانی نوعی روابط متقابل اجتماعی و یا فعالیت«عنای زمانی دیگر آن را به م

  ).١٣٨٧پور،  ینوابخش و رفیع(
ها و بناها باشد در یـک  از خانه ای هبنابراین همسایگی پیش از آنکه، کنار هم قرارگرفتن مجموع

از  ای هاز واحدهای معنایی اسـت کـه در ّکـل، شـبک ای همنطقۀ جغرافیایی باشد، قرارگرفتن مجموع
سازد. این معانی گاه ممکن است با هم سازگار یا ناسازگار باشـند. یـا گـاه غنـی و گـاه  معانی را می

ضعیف باشند. غنا و ضـعف معنـای همسـایگی بـه چگـونگی و کیفیـت تعـامالت همسـایگان و 
ایـن توضـیح، منظـور مـا از همسـایگی؛  همچنین به کیفیت خانه، محیط و محله بستگی دارد. بـا

 روابط متقابل اجتماعِی نسبتًا مستمر افراد در محدودۀ مجاورت با دیگران است.
  
  شناسی شهری در جامعه» همسایگی«اهمیت  )ب

بـه  ریـاخ ۀدور در 1یشـهر یشناسـ جامعه مطالعات در توجه مورد و مهم موضوعات از یگیهمسا
 از یمهمـ بخـش ،یگیهمسـا مطالعات، از نوع نیا در)؛ ١٩۴ص، ١٣٩۵ پور، عشار( دیآ یمشمار 

 یرا بـرا یو انسـجام گروهـ یکه فرصت ارتباط اجتمـاع شود یممحسوب  2»ۀ عمومی شهرعرص«
آورد و از این جهت در تقویت انسجام شهر سهم مهمی دارد. بـه ایـن جهـت از  میفراهم  ن،یساکن

ترین واحدهای اجتمـاعی  ی و از جمله مهمشناسی شهر، همسایگی، قلب اجتماع محل نگاه جامعه
باشد. عرصۀ عمـومی محلـی اسـت کـه  خش عرصۀ عمومی در شهرها میب ماست که سازنده و قوا

یوسفی و ( مایدن میکند و پیوندهای اجتماعی را تقویت  مجال رو در رو شدن و مواجهه را فراهم می
  ).١٣٨٨همکاران، 

اندرکاران مدیریت شهری، حفـظ  تشناسان شهری و دس جامعههای  به این دلیل یکی از نگرانی
باشـد. در اهمیـت آن همـین بـس کـه  و استمرار حضور همسایگی در عرصۀ عمـومی شـهرها می

ای شــهری ُمــدرن، یکــی از ُپرنفــوذترین و هــ طهمســایگی و آثــار اجتمــاعی ناشــی از آن در محی
                                                           

ی است که توّجه خاصی به تأثیر مکـان بـر تعـامالت اجتمـاعی دارد. و در شناس عهاز جام ای ی شهری، شاخهشناس عه. جام١
      .کند و بررسی میاین راستا ساختار، موقعیت و خصوصیات نقاط شهری را در سطح ُخرد و کالن مطالعه 

2. Publis sphere  
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باشـد. مفـاهیمی  های مـرتبط می حوزهشناسی شهری و  رین موضوعات پژوهشی در جامعهت لُپراقبا
همچون؛ ِعرق همسایگی، احساس همسایگی، تعّلـق همسـایگی و انسـجام همسـایگی از جملـه 

  همان). ( اند وفور به کار گرفته طور بههای خود  ها و نگاشته مفاهیمی است که محققان در پژوهش
 یدر نظم شهر یگیمسااست که به نقش روابط ه یکاگومکتب ش شناسان جامعه از پارک رابرت

 شـکل رینت یابتـدای و رینت هسـادرا  یگاندر پژوهش خود، ارتباط همسـا ینموده است، و یپافشار
  ).١٣٩۵ سرعلی،: از نقل به( دانسته است یشهر یدادن زندگنظام برای اجتماعی پیوند

شناسـِی  جامعه، همسایگی در شهر از موضوعات مهمی است که عمومـًا محققـان دلیلبه این 
اند. چون با رشد روزافزون شهرنشینی و  خش آن بودهب لخش یا زواب مشهر در ِپی شناخِت عوامل قوا

تشکیل کالنشهرها، جامعۀ شهری بیش از هر زمانی با کـاهش مناسـبات همسـایگی و تضـعیف و 
ه، اضمحالل محله مواجه گردیده است. به این جهت، تقویت مناسبات همسایگی و احیـای محلـ

 ضرورت بیشتری یافته است.
  
  »تفاوتی بی«ناروایِی  )ج
 اجتماعی»تفاوتی بی. «١

ّ
 ؛ عملی ضد

تواند زنـدگی اجتمـاعی را سـخت و غیرقابـل تحمـل  تفاوتی، عملی ضّد اجتماعی است که می بی
شـود، بلکـه هرچـه  زیرا هیچ کار ناهنجاری در اجتماع انسانی در نقطه خاصی محدود نمی ؛سازد

 عنوان بـهنند آتشی ممکن است به نقاط دیگر سرایت کند. چه اینکـه در اجتمـاع، چیـزی باشد هما
» زیـان اجتمـاعی«وجود ندارد و هر زیان فردی امکان این را دارد که به صورت یـک » ضرر فردی«

توجهی بـه آن از سـوی نـاظران هنجارمنـد، در نگـاه  درآید، به این لحاظ هنجارشکنی آشکارا و بی
یـرد و بـدین گ میسالمی ممنوع شمرده شده است، زیرا پیامد آن دامن عمـوم جامعـه را های ا آموزه

  1).٢۶١ق، ص١۴٠۶صدوق، ( شود وسیله، دین خداوند کوچک شمرده می
توجهی به نظارت اجتماعی و ترک کنترل بر افـراد هنجارشـکن، بـه کجـروان  توضیح اینکه؛ بی

علنی و آشکار، دین خـدا و عقایـد و باورهـای دهد تا به صورت  (دشمنان خدا) فرصتی می جامعه
عمومی مسلمانان را به تدریج تضعیف نمایند و هنجارشکنان احساس پیروزی کنند و فرهنگ دینی 

کریم، نظارت و کنترل اجتمـاعی  به حاشیه رفته و خرده فرهنِگ کجرو غالب گردد. بر این مبنا قرآن
ظـر نظـارت عمـومی و دیـدبانِی جمعـی توسـط ). از ایـن ن١٠۴ ،مـرانع (آل را الزم شمرده اسـت

                                                           
ـغَ یُ  َلـْم  َو  ةً َیـَعَالنِ  ِبَهـا َعِمـَل  ِإَذا َو  َعاِمَلَهـا ِإالَّ  ُتِضرَّ  َلْم  ِسّراً  اْلَعْبُد  ِبَها َعِمَل  ِإَذا ةَ یَ اْلَمْعِص  ِإنَّ «: . پیامبر اکرم١ ِت  هِ ْیـَعلَ  ْر یَّ َضـرَّ

َ
 أ

ةَ  هُ  َک َذلِ  َو «هند: د میدر ادامه تذکر  که؛ امام صادقعلت این ممنوعیت آن چیزی است ؛ »اْلَعامَّ نَّ
َ
 َن یـدِ  ِبَعَمِلـهِ  ِذلُّ یُ  أ

هِ  ْهُل  ِبهِ  یْقَتدِ یَ  َو  اللَّ
َ
ه َعَداَوِة   أ   ».اللَّ
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شـود  شود عواملی که سـبب ضـعف و نـابودی اخـالق و فرهنـگ محلـه می همسایگان، باعث می
 تحقق یابد.» ازیس تمصونی«کن شده و نوعی  هریش

نسبت بـه مسـائل و مشـکالت موجـود در » تفاوتی بی«اند که م میبا آنچه آمد، تردیدی باقی ن
سند پ لاجتماعی است و این کار با اصل نظارت اجتماعی؛ که اصلی دینی و عقجامعه، عملی ضّد 

تفاوتی در این عرصه، به انحرافات اجتماعی، دامـن  بیو بروز زیرا ظهور  ؛است، قابل توجیه نیست
کـریم در گـزارش  سازد. از این جهت قـرآن زده و عالج آن را دشوارتر و در برخی موارد ناممکن می

سـرائیل بـر ا بنیرماید: کـافران ف میکند و  تفاوتی برخی از آنها اشاره می رائیل به بیسا بنیسرگذشت 
خاطر آن بود کـه گنـاه کردنـد و تجـاوز ه زبان داوود و عیسی بن مریم، لعن (و نفرین) شدند! این ب

در ) و ٧٩−٧٨ ،مائده( کردند دادند یکدیگر را نهی نمی نمودند آنها از اعمال زشتی که انجام می می
 ). ۶٣ ،مائده( مایدن میران در مقابل انجام گناه را مذمت و توبیخ گ هعبارتی دیگر مسامح

  
  تفاوتی؛ زیانبارترین رذیلۀ اخالقی . بی٢

ها و از  ذرد از بــدترین خصــلتگــ میتــوّجهی نســبت بــه آنچــه در جامعــه و در همســایگِی مــا  بی
رحوم نراقی در میان عالمان اخالق اسـالمی، رو م زیانبارترین رذایل اخالقی و رفتاری است. از این

در امور ایشان را از رذایـِل صـفات اخالقـی و از نداشتن و اهتمام  مسلمانانتفاوتی، ترک اعانت  بی
)، زیرا نتیجۀ ٣٧٠ق، ص١۴٢٧نراقی، ( جمله ُمهلکات و عالمت ضعف ایمان به شمار آورده است

زیـرا در ایـن حـال هـیچ فـردی از افـراد  ؛خواهد بودها در جامعه  تفاوتی، شیوِع انواع ناهنجاری بی
ها را نخواهد داشت و هرکسی به خود و به منفعـت و لـذت فـردی  برخورد با نابسامانی ِجامعه عزم

ای هـ نندیشند این همان خودمحوری و خودپرستی است کـه زیـر پـا گذاشـتن تعهـدها و قانوا می
  ست.ی این اخالق نکوهیده اها قاجتماعی از جمله مصدا

افراد خودخواه کسانی هستند که از انجام هرگونه اقدام نیکی در خود احساِس سـنگینی و فشـار 
بـا اصـول انسـانی و اسـالمی  ای هگرند. داشتن چنین روحین میکنند و دیگران را با دیدۀ دشمنی  می

در سازگاری ندارد. چراکه رشته و هستۀ مرکزی تمام تکالیف علمی و عملـی (فـردی و اجتمـاعی) 
 است» نبودن تفاوت بی«ادیان الهی و بشری بر پایۀ توجه به سرنوشت خود و دیگران در یک جمله؛ 

 ب). ١٣٩٣ ،نیا یملکوت(
  

  اسالم و نظریۀ همسایگی 

 یـند یـژۀدارد، مـورد توّجـه و یانسـان یـاتکه در ح یتیبا اهم داری یههمسا یینو آ یگیموضوع همسا
نموده و  یفرا بازتعر یهمفهوم همسا یکه در ابتدا با ظرافت و لطافت خاص یا گونه اسالم بوده است؛ به
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گونـه کـه در بخـش  (همان دهد یاست، ارائه م یُعرف یفاز آن که فراتر از تعر یمنحصر به فرد یمعنا
 هایی یتحقوق و مسئول یکدیگر،در قبال  یگانهمسا یگذشت). سپس برا یو چارچوب مفهوم یمبان

 یم،عنوان نمونـه؛ در قـرآن کـر اسـت. بـه سابقه یاز موارد آن در نوع خود، ب یاریه بسک شمارد یرا بر م
اسـالم  یامبر) و پ٣۶شرک قرار گرفته است (نساء،  یدر کنار عبادت خداوند و نف یگاناحسان به همسا

حقـوق  ۀرتبـ را هم یگیحقـوق همسـا یثـرب،اهل  یانصار و تمام ین،به مهاجر یا در ضمن بخشنامه
در  یگـرهـا رهنمـود د و ده 1)،٣٧۵٧، ح٧۵۶، ص۴، ج١۴٢٩ ینـی،قلمـداد نمـوده اسـت (کلمادر، 
 یه،ارتبـاِط دوسـو یـۀآنهـا بـر پا یوجود دارد کـه روح و محتـوا یگاندر قبال همسا یاسالم یها آموزه
  ).١٣٩٢ نیا، یاستوار است (ر.ک: ملکوت یو عواطف انسان یتعاون، همدرد یمیت،صم

اری، نقطـۀ آغـاز تشـکیل یـک د هحتم، توسعه و ترویج این نوع نگاه به همسایه و همسای طور به
ی متعالی است که در صورت تحقق ایـن ها نمتحد و همسو با آرما ای همحله و سپس شهر و جامع

تفاوتی اجتمـاعی  خصوص بیه ی زندگی مدرن، بها بها و آسی مهم، دیگر مجالی برای ظهور آفت
 بود.  در جامعه نخواهد

  
  سبک همزیستی همسایگان در اسالم

 یاجتمـاع یزنـدگ یسـامانده یکـه؛ اسـالم، بـرا دهـد ینشان م یثمتن قرآن و حد یلیتفص ۀمطالع
در مـتِن  یگیمعتقـد اسـت؛ نظـام همسـا یـراز نماید یم یشنهادرا پ »یاخالق یستیهمز« یگان،همسا
جهـت وضـع  یـنمنـد اخـالق اسـت. از ا سازمان نظام یک یاُخرده نظام  یک ۀبه مثاب یدیتوح یزندگ
منـاطق  یدر برخـ یـاکـه از آن بـه محلـه و −را  یگیآنها واحد همسـا یتو الزام به رعا یاخالق ینقوان

ها و  محله ِی سالمت یرا. زگرداند یسالم و با نشاط م −کنیم یم یاد یامروز به مجتمع مسکون ینیشهرنش
  خواهد کرد.  ینُکّل جامعه را تأم یکالن، سالمت ۀاز جامع یعنوان عضو به یمسکون یها مجتمع
 یاسـت (جـواد یاجتمـاع یفطرتًا موجود یعنیمطلب آنکه انسان، متمّدن بالفطره است  یحتوض

 یبـرا بایسـت یلـذا م رسـد؛ یم یـتاو در ظرف جامعه به فعل های یت) و قابل٣٨٣، ص١٣٨١ ی،آمل
تعامل بـا  یۀاجتماع وارد شود و در سا ۀبه صحن یشخو یاستعدادها ییها و شکوفا به خواسته یابیدست
  .است اجتماعی فراگیر مناسباِت  این از یکی ،»یگیهمسا«شده َتن دهد، یفتعر یبه مناسبات یگراند

ای میان افراد، مشکالتی در روند تعـامالت همسـایگان بـه ه ضها و تعار گاهی به دلیل تفاوت
رو ممکن اسـت  سازد از این ان را به امری دشوار تبدیل میآید که ادامۀ همزیستی همسایگ وجود می

این نـوع  آمیز را پیشنهاد دهند. تاندیشمندان و کارشناسان علوم اجتماعی، روش همزیستی مسالم
میز مشـکالت براسـاس آ تاز همزیستی بر اصولی از جمله؛ برابری در حقوق، صلح و حّل مسالم

                                                           
هِ کَ ُحْرَمُة اْلَجاِر َعَلی اْلَجاِر . «... ١ مِّ

ُ
  ».ُحْرَمِة أ
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، اصطالحی است »میزآ تهمزیستی مسالم«ست. اصطالح اشتراکات انسانی و اعتقادی، بنا شده ا
وجـود ه گیری نهادی به نام دولت ب خصوص پس از شکله لملل، کامًال جدید و با نکه در حقوق بی

  آمده و در نتیجه عمر چندانی ندارد.
لجمله مورد ا فیمیز در زندگی اجتماعی، آ مسالمتآید کلیات همزیستی  با این حال، به نظر می

اسالم است، ولی بدون شّک این نوع همزیستی بسیار فروتر از اهداف متعالی اسالمی است. تأیید 
زیرا از منظر اسالم، تشکیل جامعه و وضع قوانین اجتماعی برای این است که زمینۀ رشد اخالقی و 

؛ ١٠٨ ،؛ انعام٧١ ،(توبه کریم معنوی برای هر فرد، بیشتر و بهتر فراهم گردد. این معنا از آیات قرآن
  .آید و...) به دست می ۴۴ ،؛ طه٣۴ ،فصلت

شود، این است کـه نـوع  آنچه در نگاه کالن از بررسی آیات قرآن و احادیث اسالمی فهمیده می
» إحسان«بر مدار » همزیستی اخالقی«همزیستی مورد نظر اسالم در روابط اجتماعی همسایگان، 

بـودن تعـامالت اجتمـاعی، اصـالت  میزآ مسالمتدر این سبک از همزیستی،  .)٣۶ ،(نساء است
ندارد؛ بلکه اصل و هدف بنیادین، رشد و تعالی اخالقی و سعادت اخروی است و رعایت قوانین و 

برای تأمین این هدف برتر خواهد بود. زیرا جامعۀ اسـالمی بـر پایـه اعتقـادی  ای وسیلهحقوق افراد 
راه تـأمین آن را همـدلی و احسـان  شکل گرفته است که اصالت را به سـعادت اخـروی بخشـیده و

ننـد تـا اصـول و قواعـدی را ک میانـد تـالش  اند اینجاست که کسانی که در کنار هم گـرد آمدهد می
مراعات کنند که افزون بر ساماندهی دنیای مادی، سعادت اخروی آنان را نیز تأمین کند پس مبنـای 

اد و قـوانین حقـوقی زمـانی حضـور شکل خواهد د» اننوع هماحسان به «روابط و چارچوب آن را 
جز ورود آن برای مدیریت بحران نباشـد. ایـن در حـالی اسـت کـه همزیسـتی  ای هابند که چاری می

میز، بر مبنای قوانین حقوقی بـه دنبـال برقـراری نظـم، عـدالت و حفـظ حقـوق فـردی و آ مسالمت
  اجتماعی در زندگی دنیوی است و بیش از این کارآیی ندارد. 

قوانین و ُسَنن اجتماعی هر قـدر هـم عادالنـه و «آن، عالمان اسالمی نیز معتقدند که؛  افزون بر
شـود و راه خـالف و تخلـف را  طـور کـه بایـد در جامعـه اجـرا نمـی آنر تنظیم شده باشد، ت تسخ
اخالقی، حکومت کند و مـردم بـه ملکـات فاضـله  فضایلبندد، مگر آنکه در افراد آن جامعه،  نمی

یل ملکۀ پیروی از حق و احترام انسانیت و عدالت و کرامت و حیاء و اشـاعۀ رحمـت و انسانی از قب
سـد ر نمیهیچ قانونی به ثمر «). بنابراین ٢١٢ص ،١١، ج١٣٧۴(طباطبایی،  »امثال آن پایبند باشند

مگر به وسیلۀ ایمانی که آن ایمان به وسیلۀ اخالق کریمه، حفظ و آن اخالق هم به وسـیلۀ توحیـد، 
  ).٢١٠ص ،(همان »شود ضمانت
: نـدیوگ میاعتقـاد را دارنـد، آنهـا  نیهمـ زیـن میاز جمله؛ دورک یشهر شناسان جامعه از یبرخ
هـم دارد  یاخالق انیو بن هیپا کیبه  ازین ای جامعهبر قرارداد باشد؛ هر  یصرفًا مبتن تواند یمجامعه ن
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  ).١١٧ص، ١٣٩۵ ور،پ عشار؛ ٢٠۴−١٨٧ص، ١٣٩٣ کوزر،: از نقل بهقراردادها موفق باشند ( ینتا ا
های اخالقی اسالمی روابط انسـانی را فراتـر از حقـوق و عـدالت تعریـف  با این توضیح، گزاره

در روابط اجتماعی خـود، از عقالنیـت و عـدالت آغـاز کننـد و در  ها نکند و بر آن است تا انسا می
، ُحکـم »سـتاده−داده«ادالنه، قـانون زیرا در همزیستی ع ؛ادامه به مرتبۀ احسان به یکدیگر بار یابند

شـود و افـراد در  فرما است و رفتارهای ارادی افراد بر مبنای قرارداد و معاملۀ دوطرفه، بنیان نهاده می
رین حالت، در پی خیررساندن به تالفِی خیر دیگری هستند، لیکن همزیسـتی اخالقـی ت هخوشبینان

  اه دیگران خیر برسانند یا نه! در ِپی خیررساندن به منظور خیررساندن است، خو
زیسـتن و تقویـت زنـدگی اخالقـی افـراد، بـا  های اسالمی در راستای تشویق به اخالقـی آموزه

؛ ٨۵ ،(حجـر )، عفـو و گذشـت بـدون سـرزنش٩٠ ،(نحـل تعبیراتی کّلی به؛ احسان و نیکوکاری
را محـروم به بخشودن ستمکار، عطا به کسی که انسان  1)،۵٠، ح٢٩۴، ص١، جق١٣٧٨صدوق، 

فـرا  2)،١٠۴، ح٣٩، ص١۴٠٢کـوفی اهـوازی، ( ساخته و پیوند بـا کسـی کـه از وی بریـده اسـت
  واند که این مهم، بسیار فراتر از پایبندی به قانون و رعایت عدالت در روابط اجتماعی است. خ می

شـود کـه در تشـویق بـه همزیسـتی اخالقـی،  هـایی یافـت می کریم گزاره آن در قرآن افزون بر
مسلمانان را به بازگشت آثار کارهای خوب به خـود انسـان، توّجـه داده و آنـان را از انجـام کارهـای 

 3). و نیـز برخـی از احادیـث١٩٩ ،؛ اعراف٧ ،اسراء( دهد ناشایست در روابط اجتماعی، پرهیز می
 نمـوده ران[نیکی نیکوکار را] جب تنها اند کرده او با که کند نیکی گونه آن هرکسگویای آن است که؛ 

 آن و بزرگوار است دارد، سپاس که کس آن و گزاری کرده سسپا کند جبران چندان دو که آن است و
 را مـردم مهـر شـدن فـزون و نکشـد را مـردم سـپاس انتظـار کرده، خودش بر کرده هرچه بداند که

 را تو ای، نموده حفظ بدان را آبرویت و ای کرده خود برای آنچه در که نخواه دیگری پس از نخواهد،
گاه و گزارد سپاس  آبرویت تو پس دارد نمی نگه را آبرویش تو، از کردن خواهش با که نیازمند باش آ

 نگهدار! او به نمودن نیکی با را
کسی که نیکی تو را سپاس نگذارد، باعث نشود که تـو «همچنین در روایت دیگری آمده است: 

نبرده برای کار نیکویی که انجام  ای هاز نیکی تو بهر غبت شوی که گاهی کسی کهر بیکردن  در نیکی
گزار توست بیشتر از آنچه فرد  سپاسکند و گاهی تو سپاس فردی را که  گزاری می ساز تو سپا ای هداد

                                                           
ْفَح اْلَجمیَل . «١   ».ر ِعَتاٍب یْ َغ  ِمْن  اْلَعْفُو «)؛ ٨٥، (حجر »َفاْصَفِح الصَّ
٢» . 

َ
ُدلُّ  َال  أ

َ
ْخَالِق  رِ یْ َخ  َعَلی ْم کُ أ

َ
نْ  أ هِ  َرُسوَل  ایَ  َبَلی ، َقاُلوا:»اآلِْخَرِة  َو  ایَ الدُّ ْعَطی َو   َقَطَعهُ   َمْن   َوَصَل  َمْن «َقاَل:  اللَّ

َ
 َعَفا َو  َحَرَمهُ  َمْن  أ

ْن    .»َظَلَمه َعمَّ
َما ِه،یْ ِإلَ  ُصِنَع  َما  ِبِمْثِل  َمْن َصَنَع . «٣ ُه،کَ  َفِإنَّ

َ
ْضَعَفُه، َمْن  َو  اَفأ

َ
نَّ  َعِلَم  َمْن  َو  مًا،یرِ کَ  اَن کَ  َر،کَ َش  َمْن  َو  ورًا،کُ َش  اَن کَ  أ

َ
َمـا  َصَنَع  َما أ  ِإنَّ

اَس  ْسَتْبِط یَ  َلْم  َنْفِسِه،  ِإلی  َصَنَع  ِتِهْم  یفِ   ْسَتِزْدُهْم یَ  َلْم  َو   ِرِهْم کْ ُش  یفِ  النَّ تَ  َما َر کْ ُش  َک ِر یْ َغ  ِمْن   َتْلَتِمْس  َفَال  َمَودَّ
َ
 ،َک َنْفِس   ِإلی َت یْ أ

نَّ  اْعَلْم  َو  ،َک ِبِه ِعْرَض  َت یْ َوقَ  َو 
َ
اِلَب  أ   ،َک َوْجهِ  َعْن  َوْجَههُ  ِرْم کْ یُ  َلْم  اْلَحاَجَة، َک یْ ِإلَ  الطَّ

َ
ِه  َعـْن   َک َوْجَهـ ِرْم کْ َفأ کلینـی، ( »َردِّ

  ).٦١٠٧، ح٢٧٣ص ،٧ق، ج١٤٢٩



 ١٢١                                                                  اجتماعی تفاوتی بی کاهش برای اسالمی راهکار یک همسایگان؛ اخالقی همزیستی

 

 الرضـی، (شـریف »کنی و خداوند نیکوکـاران را دوسـت دارد ناسپاس، ضایع ساخته، دریافت می
   1.)۵٠۵ص ،ق١۴١۴

شد، همزیستی اخالقی، نوعی برتر از همزیسـتی و اقـدامی در جهـت کمـال بر پایۀ آنچه گفته 
با این نگاه، انتظار سپاس و پاداش از دیگران کاری ناپسند و عملـی ضـّد  رو ؛ از اینخویشتن است
های اسالمی با پیشنهاد همزیستی اخالقی، در پی آن است که  شود. در نتیجه آموزه اخالق تلقی می
نـد و نیازهـای ا نصورت اعضای یک خانواده درآورد کـه بـا هـم در ارتبـاط و تعاوافراد جامعه را به 

است تا از این طریق هم بـه » احسان«متقابل به یکدیگر دارند. مبنای اصلی این تعامل هم بر مدار 
ُبعد عاطفی و روانی انسان پاسخ دهد و هم به ُبعـد مـادی و دنیـوی او در شـکل آسـایش و تـأمین 

هـای انسـانی در  فراهم کند. این در حالی اسـت کـه گروه پاسخی مناسب و شایستهنیازهای مادی 
میز، قوانین نوشته آ مسالمترا به هدف تأمین نیازهای عادی و ماّدی خود برای زندگی گ یجوامع ماد
کنند تا کسی به حریم و حقـوق آنهـا تجـاوز ننمایـد. در نتیجـه،  را میان خود امضا می ای هو نانوشت
  عنا بوده و جایگاهی نخواهد داشت.م بیهمکاری و ایثار در قاموس زندگی آنان،  دلسوزی،

 های همسـایگی از جملـه؛ عالیـق ارتبـاطی آید راه حفظ و ترویج ارزش با این توجه به نظر می
(عالقه به مکان و محل زنـدگی  (اعتماد، دوستی و تمایل به معاشرت با همسایگان)، عالیق محّلی

(تـالش بـرای رفـع مشـکالت محلـه)، و  محله برای زندگی) و تعهد همسـایگیدانستن  و مناسب
همچنین مراقبت خیرخواهانه از یکدیگر، منحصر در رعایت اخالقیات در روابط همسایگی است. 
زیرا اخالق همسایگی ضمن آنکه امنیت اخالقی و روانی واحد اجتمـاعی را کـه همسـایگان در آن 

بستر مناسبی جهت شکوفایی اسـتعدادهای نهفتـۀ بشـری در مسـیر کند،  کنند فراهم می زندگی می
 کمال و قرب الهی خواهد بود.

  
  تفاوتی  همسایگان در کاهش بی های همزیستی اخالقی ظرفیت

 تفاوتی یبر ب یرگذارتأث یرهایعنوان متغ را به یموارد ی،اجتماع تفاوتی یب ییندر تب یکشناسان کالس جامعه
مـدرن، گسـترش  ۀدر جامع یضعف هنجار ی،شهر یعبارتنداز: خصلت زندگ یرهامتغ یناند. ا برشمرده
 سـالخوردگی، ی،خودخواهانـه)، رفـاه اقتصـاد یافراطـ یـیُمـدرن (فردگرا یتبر عقالن یمبتن یها ُکِنش

 سـازی درونی فقـدان)، ی(َسـرخوردگ یو عـدم اثربخشـ قـدرتی یپـاداش، احسـاس ب−ینـههز محاسبۀ
  ).١٣٩٠ فرد، یو صداقت یزیتبر ینقل از: محسن به... (و اجتماعی نارضایتی پذیری، مسئولیت

تفاوتی اجتماعی، گویای ابعاد متنوع و متکثر پیدایش و افـزایش  شده در باب بیبیان متغیرهای 
                                                           

َدنَّ یُ  َال . «١ ـا رِ کْ ُشـ ِمْن  ُک ُتْدِر  َقْد  َو  ِمْنهُ  ءٍ  ْی ِبَش  ْسَتْمِتُع یَ  َال  َمْن  هِ یْ َعلَ  َک رُ کُ ْش یَ  َفَقْد  َک لَ  ُرهُ کُ ْش یَ  َال  َمْن  اْلَمْعُروِف  یفِ  َک َزهِّ  رِ کِ الشَّ
 
َ
ا َثَر کْ أ َضاَع  ِممَّ

َ
هُ  َو  اِفُر کَ الْ   أ   ».نیِحبُّ اْلُمْحِسنِ یُ  اللَّ
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های  سد همزیسـتی اخالقـی همسـایگان، برخـی از زمینـهر میاین معضل اجتماعی است. به نظر 
از در میان متغیرهـای یادشـده، مـواردی  بنابراین ،دارد میان برمیتفاوتی را از  پیدایش و گسترش بی

پـاداش، عـدم −خودخواهانه، محاسـبۀ هزینـه افراطِی  های مبتنی بر فردگرایِی  : گسترش ُکِنشجمله
پذیری، با راهبردها و راهکارهای اخالقی در تعـامالت همسـایگان، کـاهش  سازی مسئولیت درونی

  ند رفت. یافته و به تدریج از بین خواه
تفـاوتی اجتمـاعی  خصـوص بیه هـای فـردی و اجتمـاعی بـ حتم برای رفـع ناهنجاری طور به
نمودن فرهنگ همسـایگی را  در فضاهای آپارتمانی و پررنگ ویژه بهاری د هبایست اخالق همسای می

رایی و جلب منفعت گ ع. به این منظور الزم است در یک نگاه کالن، روحیۀ جمکردتوصیه و ترویج 
پذیری همدالنه، فضیلت خیرخواهی و خیررسانی، و سایر فضایل اخالقی را در  مومی، مسئولیتع

ها تقویت کنیم. روشن است که این موارد در متن اخالق همسایگی، قابـل دسترسـی  میان همسایه
 پردازیم. است. در ادامه به معرفی اجمالی این راهبردهای اخالقی می

  
  ییگرا جمعفراطی به ا . تبدیل منظر از فردگرایی١
های جمعـی، زنـدگی بشـر تـا  امروزه با توسعۀ ارتباطـات مجـازی و سـلطۀ رسـانه سدر مینظر  به

حدودی به سمت فردگرایِی افراطی، سوق یافتـه و بخشـی از افـراد جامعـه را از تعامـل سـازنده بـا 
های شخصی فـرد،  دیگران بازداشته است. فردگرایی افراطی و خودخواهانه بر لّذت فردی و خواسته

ندیشـد و در ایـن ا نمیهای خود به چیز دیگـری  استوار است یعنی حالتی که در آن فرد جز خواسته
کننـده در  نها و الزامات زندگی اجتماعی رها سازند. معیار تعیی کنند خود را از سّنت میان تالش می

  ۀ اقتصادی است. ستاد−گری افراطی و تحلیل داده هگونه از افراد، محاسب اینرفتارهای 
  بینی توان نوعی از جهـان را می» فردگرایی افراطی«است. » فردگرایی افراطی«این همان هویِت 

تفاوتی به مسائِل  تصور کرد که فرد در مرکز آن قرار دارد و اهداِف فردی، لّذت و منافع شخصی و بی
افراطی، زندگِی فـرد از آِن خـوِد بینی است. در نگاه فردگرایانۀ  پیرامون از خصوصیاِت این نوع جهان

پسـندد،  خواهـد و می مـیونـه کـه گ آناوست؛ نه برای جامعه و نه برای خشنودِی خداوند؛ بنابراین 
های نفسانی است و اخالق  شدِن خواسته کند. در این نگاه، عقل، تنها ابزاری برای برآورده رفتار می
  افراد، همراه کند.های  ی اجتماعی باید خود را با خواستهها نو آرما

تواند با زندگِی خود هر طور که مایل است رفتـار کنـد و هـیچ نهـاد و  در نگرش فردگرا، فرد می
ری و تعیین ارزش اخالقـی بـرای او نـدارد. خـدا و باورهـای گذا نقدرتی غیر از خود فرد، حق قانو

 ییها و هنجارها چه ارزش ردگی یم یمانسان است که تصم یننبوده و ا یقاعده ُمستثن یناز ا یزن یمذهب
  ).٣٣−٣٢ص، ١٣۶٧آربالسـتر، ( های اخالقِی خود برگزیده و به آنها پایبند باشد ارزش عنوان بهرا 
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نتیجۀ این نگرش آن است که لذت و رنج فردی، مبدأ خیر و شّر اخالقی شود و امیـال شخصـی       
م به پیروی از الزامات اخالقی و دینی نبوده و رو دیگر افراد ملَز  بر ارزیابی اخالقی سیطره یابد. از این

کننـد،  توانند آنچه را که خود براساس سلیقۀ شخصی و هواهـای نفسـانی آن را خـوب تلّقـی می می
های اخالقی،  مواجهه با اخالق و ارزش گونه اینمعیار اخالقی بپذیرند و از آن پیروی کنند.  عنوان به

  ).۴۵−۴۴و  ۴٠−٣٩صهمان، ( ق دینی را به دنبال داردشدن مطلق اخالقیات و نفِی اخال نسبی
امروزه چیرگِی این گفتمان، باعث ظهور افرادی شده که بـه آسـایش و منفعـت دیگـران، َوقعـی 

زیرا ؛ توان از آنان انتظاِر انفاق، احسان، صبر، ایثار، گذشت و خیرخواهی داشت نهند. لذا نمی نمی
های اجتماعی کم است،  تر بوده و توّجهشان به ارزش نه افراد، از همه چیز مهمگو اینسود و منفعت 
  باشد. یدی، عالمت شاخص آنان میق بیتفاوتی و  در نتیجه بی
همـان  ی،از منظـر اخـالق اسـالم »یافراطـ یـِی فردگرا«شـد کـه  یمـدع تـوان یم یبند در جمع

 یتمـام یـۀو پا یاخالقـ هـای یلترذ یریگ شـکل یمحور ۀاست که نقط »یو خودخواه یخودکانون«
 ۀکه سرآغاز هم دهد یم یلتشک یطلب آن را راحت ِی است. و عنصر محور ها یو گمراه ها خواهی یادهز
 یاز هـوا یـرویپ«بـه  »یخودخـواه«از  یـهجاث ۀسور ٢٣ یۀدر آ یم. قرآن کرشود یمحسوب م ها یبد

 یـهآ یندر شرح ا ییبه شمار آورده است. عالمه طباطبا ها یبد ۀهم یشۀنموده و آن را ر یرتعب» نفس
» آن اسـت و مـراد از پرسـتش هـم اطاعـت کـردن اسـت یدنمعنـای گـرفتن الـه، پرسـت: «نویسد یم

او را عبـادت  یقترا اطاعت کند در حق یزیهرکس هر چ« یعنی) ٢۶٣، ص١٨، ج١٣٧۴ یی،(طباطبا
هوای نفس خود را اطاعت کند، آن را الـه خـود  یکرده و او را معبود خود گرفته است، پس اگر شخص

  (همان).» اطاعت شود یدکه خدا دستور دهد نبا یرهرکسیو غ یرخداغ ینکهبا ا یده،گرفته و پرست
هـای آن، شـالودۀ هـر رنـج و  سری از نفس و پیـروی از هـوب نرو در حدیث علوی، فرما از این

   1).١١۴ص ،١٢ق، ج١۴٠٨نوری، ( سرچشمۀ هر گمراهی محسوب شده است
وجوِد یک سری تعهدهای گروهی و متقابـل میـان  قرار دارد که ییگرا جمعدر مقابِل فردگرایی، 

کند که افراد موظف به اجرای آنها هسـتند و ایـن مهـم الزمـۀ زنـدگی  اعضای جامعه را ایجاب می
یی و توجـه بـه گرا جمعذارند که گ میشناختی نیز بر این نکته صّحه  های روان اجتماعی است. یافته

به ودیعت گذارده شده است. توضیح آنکـه؛ انسـان بـه های دیگران در نهاد انسان،  نیازها و خواسته
بر منافع شخصی، به منافع دیگران هم توجه داشته  شناختی، توانایی این را دارد که عالوه لحاظ روان

باشد. به همین دلیل، گاهی باید از منافع خود بگذرد و به منافع دیگران بپردازد. این سخن حکایـت 
امـا ایـن تمـام طبیعـت انسـان  ؛ّب ذات در طبیعت انسانی وجـود دارداز ُح  ای گونهاز آن دارد که؛ 

طلبی خارج شـده و بـه  تتواند از حصار خودخواهی و منفع نیست. انسان در یک رشد اخالقی می
                                                           

ْفِس  َطاَعةَ  ِإنَّ . «١ سُّ   اْلَهَوی ُمَتاَبَعةَ  َو  النَّ
ُ
ُس  َو  ِمْحَنةٍ  لِّ کُ  أ

ْ
  ». ةٍ یَ َغَوا  ِل کُ  َرأ
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ایثار و دیگرخواهی برسد. خداوند متعال همراه با ُحّب ذات، عناصر دیگری مانند: عقـل، فطـرت، 
وسیلۀ آنها از حصار خودطلبِی افراطی، بیرون ه رده است تا آدمی بعشق و عاطفه در نهاد انسان گذا

را در اخـالق هنجـاری بـه شـمار گ ههای نتیج است که از جمله نظریه» دیگرگروی«آید. این همان 
 داند آید که مبنای عمل یا قاعدۀ اخالقی را بیشترین خیر برای دیگران، فارغ از منافع شخصی می می

   ).١٣٩۵، و خوانساری صادقی(
به میان آورده و معتقدنـد؛ زمـانی کـه  1»دیگرخواهی«پژوهشگران علوم اجتماعی نیز سخن از 

گرفته شود، معنای آمادگی به خـدمت بـرای دیگـران،  در زبان محاوره به کار» دیگرخواهی«مفهوم 
 در نظر کردن، خواست دیگران را که از آن، میل به خوبی ای یساند، آمادگر میبدون توّقع پاداش را 

آید. بدین قرار، دیگرخـواهی در برابـر  گرفتن، نیازهای آنان را برآوردن و به یاری آنان شتافتن، بر می
  ).١٢، ص١٣٨٠بیرو، ( یرد و مستلزم نوعی ایثار استگ میخودخواهی قرار 
 ،(انسـان »ایثـار«)، ٧٧ ،قصـص ؛١٩۵ ،(بقـره »احسـان«های قرآن و حـدیث،  براساس آموزه

)، ۶٢ ،(اعــراف »خیرخــواهی«)، ١٠۴ ،مــرانع آل( »بــه معــروف و نهــی از منکــرامــر «)، ١٠−٨
) از جملـه اصـول ١٩۵ ،(بقـره »انفـاق«و  2).۴٨٢۴، ح٣٣۶ص ،۴ق، ج١۴٠٨(نوری،  »تعلیم«

توانـد منـافع  بر منافع شخصی می دهد؛ انسان عالوه اساسی در اخالق اجتماعی است که نشان می
  ای آن تالش نماید.دیگران را نیز در نظر بگیرد و بر

ِّ وَ التَّقْو« یۀآ یخداوند متعال بر مبنا ینهمچن ىلَ الْربِ نُوا عَ وانِ   تَعاوَ ـدْ ثْمِ وَ الْعُ ِ ىلَ اإلْ نُوا عَ  ...» وَ ال تَعاوَ
) انتظار دارد در هرجا که نیکی باشد، افرادی انبوه حاضر شوند و با پیوند قلبی و عملی به ٢ ،(مائده

بـه  ای نیکی و تقوای یکدیگر یاری برسانند. نه اینکه افراد جامعۀ اسالمی، تنهـا و جـدا و در گوشـه
 را پایـه و اسـاس یادشـدهآیـۀ  ،ییطباطبـا عالمـه جهـت نیـاخود و منافع خـود بیندیشـند. از 

) چون در همگرایـی و ١۶٣ص، ۵ق، ج١٣٧۴طباطبایی، ( های اجتماعی اسالم دانسته است سّنت
افزایی، قدرت  همدهند و از طریق  مشارکت جمعی، نیروهای پراکندۀ جامعه دست به دست هم می

دهند و با متمرکز شدن آن روی یک نقطه و همسو کردن همۀ نیروهـا، تـوان  مجموعی را افزایش می
در این راستا فرمودنـد:  برند. پیامبر اسالم چشمگیر باال می ای گونه بهار مثبت دلخواه را ایجاد آث

از حقوق همسایه نسبت به همسایه این است که اگر از شما کمک خواسـت کمـک نمـایی و اگـر «
قرض خواست، قرض بدهی و اگر مریض شد، عیادتش کنی و اگر مصیبتی بر او وارد شد، خـدمت 

   3).۴۶، ح٩٣ص ،٧٩ق، ج١۴٠٣(مجلسی،  ...»رسیده و ایشان را تسلی دهی 
                                                           

1. Altruism 

ْم َهِذِه اآل  یُّ ا َعلِ یَ : «. پیامبر اکرم٢ ْوَالدَ  ةُ یَ َة [آیَ َتَعلَّ
َ
ْمَها أ ُه َلْم  َک َرانَ یَو ِج   َک الکرسی] َو َعلِّ ْعَظُم یَ آ یَّ ْنِزْل َعلَ یَ َفِإنَّ

َ
  ».ِمْن َهَذاٌة أ

٣» . 
َ
ِغْثهُ  َک اْسَتَغاثَ  ِإِن  َقاَل  َال  َقاُلوا اْلَجارِ  َحقُّ  َما َتْدُروَن  أ

َ
ْقِرْضهُ  َک اْسَتْقَرَض  ِإِن  َو  أ

َ
َصاَبهُ  ِإْن  َو  هِ یْ ِإلَ  ُعْدَت  اْفَتَقَر   ِإِن  َو  أ

َ
َتهُ  ٌر یْ َخ  أ

ْ
أ  َو  َهنَّ

َصاَبْتهُ  ِإْن  َو  ُعْدَتهُ  َمِرَض  ِإْن 
َ
  ...».  َتهیْ َعزَّ  َبةٌ یُمِص  أ
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توانند براساس اخالق اسالمی، منافع جمعی را مّد نظر بگیرند  حات همسایگان میبا این توضی
گشایی از مشـکالت دیگـران از خودمحـوری و خودخـواهِی افراطـی،  هبودن و گر و با به یاد دیگران

های فردی آنها نیز در دامان آن تأمین خواهد شـد.  اجتناب کنند که در این صورت، منافع و خواسته
َ «سخن، آیۀ  دلیل این نْتُمْ ألِ سَ نْتُمْ أَحْ سَ ـإِنْ أَحْ سِ لَهـاكُ نْفُ مْ فَ ـأْتُ ) اسـت کـه نشـان ٧ ،اسـراء»(مْ وَ إِنْ أَسَ

  گردد.  می بازدهد: آثار نیک و بد اعمال به عامل  می
سد. بنابراین روابط همسایگی ر می زیساکنان محله ن ریبه سا ییگرا جمعبر آن، برکات این  عالوه
توانـد منـافع بـالقّوه و بـالفعلی را در سـطح محلـه بـرای  دیگرگرایی و مشارکت جمعی میبراساس 

  گردد. ای ساکنان آن ایجاد نموده و باعث کارآیی بیشتر اجتماع محله
همزیسـتی اخالقـی  ۀدر سای» منفعت جمعی«به » منفعت شخصی«در نتیجه، تبدیل منظر از 

 تفـاوتی یب های ینـهاز زم یا قسمت عمـده ی،اجتماعو مشارکت  یگرگروید یۀروح یتتقو یگان،همسا
 دارد. اجتماعی را که به فردگرایی افراطی رجوع داشت از میان برمی

  
  پذیری همدالنه سازی مسئولیت . درونی٢

ترین و تأثیرگذارترین مسائل فلسفی، دینی، اخالقـی و حقـوقی اسـت کـه از  مسئولیت یکی از مهم
حاضر مورد توّجه فیلسوفان اخالق بوده است. واژۀ مسئولیت در زبـان  دوران یونان باستان تا روزگار

، ١٣٨٩(عمید،  آمده است» ارش باشدد هوظایف، اعمال و افعالی که انسان عهد«فارسی به معنای 
هـا و  ها، واکـنش نامیم در واقع او را پاسخگوی نگرش وقتی شخصی را مسئول می .واژۀ مسئولیت)
 شماریم پس در اصطالح؛ مفهوم مسئولیت به معنای مورد سـؤال یـا بازخواسـت قـرار اعمالش می

  گرفتن انسان در برابر وظایف و اعمالی است که به عهده دارد.
باشـد، و ایـن اصـل  برخـوردار می اصل مسئولیت در نظام اخالقـی اسـالم از جایگـاه مهمـی

 ،اسـراء ؛٢٣ ،صـافات( ردیگ میرا در بر  گرانیارتباط انسان با خداوند متعال، خود و د یها تساح
های علوی نشانگر آن است که؛ آدمـی در برابـر  ). افزون بر ارتباطات یادشده، آموزه۶؛ تحریم، ٣۶

 1).١۶٧، خطبـۀ ١۴١۴یف الرضـی، شـر( هـا، دریاهـا و حیوانـات نیـز مسـئولیت دارد زمین، کوه
 »کـراز من یامر به معـروف و نهـ«)، ٣ ،(عصر »صبر و حق به گریکدی هیتوص«همچنین دستورات 

بـا  کـهاسـت  یگریاز جمله موارد د ،یاسالم یها آموزه در آن ری) و نظا٧١ ،؛ توبه١٠۴ ،مرانع لآ(
  ندارد. یسازگار ،یاجتماع یتفاوت بی

دارند؛  یتاست، مسئول یرگذارآنها تأث یاریکه در رشد کمال اخت یآنکه؛ افراد نسبت به هر فعل یجهنت
                                                           

َه فِ . «١ ُقوا اللَّ ی َعِن اْلِبَقاِع َو اْلَبَهاِئمکُ ِعَباِدِه َو ِبَالِدِه َفِإنَّ  یاتَّ   ».ْم َمْسُئوُلوَن َحتَّ
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آور است و هدایت و رشـد جـز از  تایجاد فساد و تباهی در عالم، مستقیم و یا غیرمستقیم، مسئولی
پاسـخگو بودن انسان امکان ندارد؛ از این جهت، فرد بایـد در برابـر تمـام کارهـایش  طریق مسئول

بـودن انسـان در کنـار  زیـرا اجتمـاعی ؛های خود و پیامدهای آن را بپذیرد باشد و مسئولیت تصمیم
شود که جامعه محتاج به قانون باشـد  اصالت فرد و رابطۀ متقابل بین افراد با کل جامعه، موجب می

 فیند و تکلباش شود که همۀ افراد در برابر حقوق یکدیگر مکّلف و ضرورت وجود قانون موجب می
   .است تیهم مستلزم مسئول

) در ٣۴١ص ،١٣٨٢(آذربایجـانی،  »ا در جامعـۀ بشـریه ناصل پیوستگی انسـا«افزون بر آن 
ا حّتی برای تأمین مصالِح خـود ه نی اجتماعی نیز مبنای مهمی است که براساس آن انساشناس روان

زیرا افراد جامعه تافتۀ جدابافتـه  ؛عتنا بمانندا ها و نیازهای یکدیگر بی توانند در برابر گرفتاری نیز نمی
  از یکدیگر نیستند.

ــگیری از بی ــا در پیش ــای راهگش ــه راهبرده ــدمات، از جمل ــن مق ــا ای ــاعی؛  ب ــاوتی اجتم تف
های اسالمی در حوزۀ همسایگی جهت  سازی آن است. به این دلیل آموزه پذیری و درونی مسئولیت

در یادآوری حقوق همسـایه فرمـود:  لعابدینا ننمونه امام زی عنوان بهاند.  مزبور را در نظر گرفته
ا َو « مَّ

َ
ت آن ا ه؛ و امـا حـق همسـای»َشِدیَدةٍ  ِعْنَد  ُتْسِلُمُه  َال  َو ...  َمْظُلوماً  َکاَن ... ُنْصَرُتُه ِإَذا  َجاِرَک  َحقُّ  أ

ها  را در سـختی یرد، یاری و پشـتیبانی نمـایی و اوگ میاست که وی را به هنگامی که مورد ستم قرار 
). آن حضرت در دعـای خـود دربـاره همسـایگان و ۵۶٨، ص٢ ، ج١۴٠۶(صدوق،  تنها مگذاری!

 َو  ِباْلَمـاُعوِن، ُمَواَساِتِهْم  ُحْسِن  َو  َمْظُلوِمِهْم، ُنْصَرةِ  َو «... دارد:  دوستانش به درگاه الهی چنین عرضه می
ْفَضاِل، َعَلْیِهْم  اْلَعْودِ  ـَؤال َقْبـَل  َلُهـْم  َیِجـُب َو ِإْعَطاِء َما  ِباْلِجَدِة َو اْإلِ ؛ بـار خـدایا! ... همسـایگان و »السُّ

یدگان و ُحسن مواسات در مایحتـاج زنـدگی و دریـغ نورزیـدن از د مدادن به ست دوستانم را در یاری
کردن آنچه برایشان ضروری است، پـیش از درخواسـت،  (پیشکش) و بخشش فراوان و عطا ماعون

  ).٢۶، دعای ١٣٨١، امام سجاد( »موفق فرما!
در  یـاریو هم »یهمـدرد«نسـبت بـه هـم؛  یگانهمسـا های یتاز حقـوق و مسـئول یگـرد یکی
کـه  یابـد یمعنـا م یتیاز هر زمان در موقع یشب یفهوظ یناست. البته ا یزندگ های یو خوش ها یناخوش
بـدهکار و  یـابـه سـر برنـد و  ینـواییفقـر و ب ی،و در گرفتـار یرندو تنگنا قرار بگ یدر سخت یگانهمسا

و  باشند یم یازمندن یشهاز هم یشب یاریو هم ییمواقع به توّجه، دلجو ینباشند چون در ا سرپرست یب
موجبـات الفـت و  یـزگـردد و ن یبه زنـدگ یو بازگشت و یشانباعث نجات ا تواند یبا آنها م یهمدرد

برخوردار باشد افراد آن بـه  یکدلیمحبت و  یۀسرما ینکه از ا یا را فراهم سازد. جامعه ینیمحبت طرف
  خواهند بود.  یزندگ های یهم در سخت یاورِ و  یکدیگر یبرا یمحکم یبازو یقین
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بدین سبب در روایات اسالمی، مواردی از قبیل: عیادت از همسایه به هنگام بیماری، و تبریـک 
شود، و شرکت در  او وارد میسد، و تسلیت در موقعی که مصیبتی بر ر میدر زمانی که خیری به وی 

تشییع جنازۀ او به هنگامی که وی از دنیا بـرود، از جملـه حقـوق همسـایه بـه شـمار آمـده و مـورد 
در  1).٩۴، ص٧٩، جق١۴٠٣؛ مجلسـی، ١١۴صا، تـ بیشـهید ثـانی، ( سفارش قرار گرفته است

کـه سـزاوار اسـت کـه روایتی در بیان شیوۀ تعزیت همسایگان این نکته مورد توجه قرار گرفته است 
 .)٨٩٩، ص٢، ج١۴٠٩(ُحـّر عـاملی،  ده را تا سه روز اطعـام نماینـدز تهمسایگان شخِص مصیب

  چون به این وسیله از شّدت مصیبت و اندوه وی کاسته و در نتیجه به زندگی امیدوارتر خواهد شد.
ط با ایشان در های همسایگان و رسیدگی به مشکالت آنها و حفظ ارتبا ها و غصه توّجه به شادی

تواند نقش چشـمگیری در پیونـد عظـیم اجتمـاعی و درمـان  ها و اضطرارهای زندگی، می ضرورت
دردهای فردی و جمعی داشته باشد. به خصوص در روزگار امروز که با اضمحالل جوامـع سـنتی و 

ــگ ــ شــدن ارزش کمرن ــه آن روب ــوط ب ــای مرب ــا و هنجاره ــور  رو هســتیم. عالوه هه ــا ظه ــر آن ب ب
ای زندگی شهری و ه مشینی، مهاجرت، غربت، پیچ و خن نهای تمّدنی همچون: آپارتما یتمحدود

  شود. غیره، ضرورت همدلی و همیاری بیش از پیش احساس می
 این که است »یدگیرس«است؛  یگاندر ِقبال همسا یناز دستورات د یگرد یکی ی،افزون بر همدرد

  2).١١۶، ص٣، ج١۴٠٨ یحی،(طر است یافته انعکاس اسالمی و ادبی متون در »َتعاُهد« واژۀ با مفهوم
به هنگام ورود به ماه مبارک رمضـان در مناجـات بـا خداونـد سـبحان، توفیـق  امام سّجاد

 ای ماید و در ضمن مناجات، اشـارهن میرعایت حال همسایگان و حفظ ارتباط با آنها را درخواست 
ْقَنا«واند: خ مید و چنین کن نیز به مصادیق تعاهد و تعهد به همسایه می ْن  ِه یفِ  َو َوفِّ

َ
ْرَحاَمَنـا َنِصـَل  ِأل

َ
 أ

َلِة، َو  ِباْلِبرِّ  ْن  َو  الصِّ
َ
ْفَضاِل  َراَنَنایِج  َنَتَعاَهَد  أ ؛ و توفیقمـان ده کـه در ایـن مـاه، بـا نیکـی و »ةیَّ اْلَعِط  َو  ِباْإلِ

 را حفظ و رعایت کنیم! احسان، به سوی خویشان خود رویم، و با بخشش و عطایا همسایگان خود
(احسان) و عطّیه (بخشش) از  ). در این فراز از مناجات، افضال۶٩۵، ح۶٠٨، ص١۴١١(طوسی، 

  مصادیق تعاهد به شمار آمده است.
های شیعیان خـود را همـین مسـئله دانسـته و  نیز در خطاب به جابر یکی از نشانه امام باقر

ــِد  َو «رمایــد: ف میچنــین    َو  َن یاْلَغــاِرمِ  َو  َکَنِة اْلَمْســ یَذِو  َو  اْلُفَقــَراِء  ِمــَن  َراِن یــاْلِج  َتَعهُّ
َ
؛ و از ...» َتــامیْ اْأل

های پیروان ما مراعات و سرکشی به حال همسایگان نیازمند و تهیدسـت و بـدهکار و یتیمـان  نشانه
 ).٢٨، ح٢ ، باب١٧۵، ص٧۵، جق١۴٠٣؛ مجلسی، ٣، ح٧۴، ص٢، ج١۴٢٩کلینی، ( است

                                                           
َصاَبُه َخ : «. پیامبر اکرم١

َ
 َتْدُروَن َما َحقُّ اْلَجاِر َقاُلوا َال، َقاَل ... ِإْن أ

َ
َتُه َو ِإْن َمِرَض یْ أ

ْ
أ َصاَبْتُه ُمِصـٌر َهنَّ

َ
َتـُه َو یْ َبٌة َعزَّ یُعْدَتُه َو ِإْن أ

  ... ». ِإْن َماَت َتِبْعَت َجَناَزَته
َعاُهُد:  یراعی یأ» َتَعاَهْدَنایَ   فالن«حق الجوار. و  کارة و احفظ بذلیتفقدهم بز  یأ» َک َرانَ یَتَعاَهْد ِج . «٢   بمعنی«حالنا. و التَّ

د و هو التحفظ بالش َعهُّ   ».د العهدیتجد ء و یالتَّ



                         ١٣٩٨بهار و تابستان / ٢١ش/ ١١سعلوم اجتماعی/ اسالم و    ١٢٨

  

  ان از طریق خیرخواهینوع همنی و عملی با . پیوند ذه٣
های اخالقـی همسـایگان در قبـال یکـدیگر و از جملـه  ترین مسـئولیت یکی از مهم» خیرخواهی«

ورد آن، بهتـرین انگیز اسالمی در همزیستی اخالقی است که یادآوری آثار و رها تراهبردهای شگف
  تفاوتی اجتماعی است.  گواه بر تأثیرگذاری همزیستی اخالقی در کاهش بی

ــواهیخ ــت و آموزه یرخ ــا در لغ ــالم یه ــ ی،اس ــ«و » ُنصــح« ۀواژ ۀترجم ــد می »یحتنص  باش
را از آن جهـت، ناصـح  یرخـواه). خ۴١١، ص١ج تـا، بی ی،؛ جـوهر۴٣۵، ص۵ج تا، بی ،فارس (ابن
 یـرو تزو ورزد ینمـ یانـتخالص و صاف است. و بـه او خ یکرنگ،ِل خود، که با طرف مقاب گویند یم
بـرادرش را  های ییها و نارسا جهت که ناصح، ِخَلل یناز ا یا). ۵١، ص١٣٨١ ی،آمل ی(جواد کند ینم
 یشـرفتو از پ یمآن را تـرم ۀفرسـود یها . و قسمتبندد یشکاف پارچه را م ّیاط،که خ چنان کند، یُپر م

 یرنـگبه دور از ن یرخواه،شخص خ یعنی). ٣۵٧، ص٧١ق، ج١۴٠٣ ی،(مجلس کند یم یریآن جلوگ
  .دارد یقدم برم یگرانصالح و اصالِح د یدر راستا ی،و بدون چشمداشت به پاداش یبو فر

، ١۴٢٩کلینی، ( های اسالمی یکی از واجبات دینی است از منظر آموزه» خیرخواهی«فضیلت 
 یرخـواهیو دوستان خود، خ یگانهمسابر  در دعا لعابدینا نیامام ز رو این از 1).۵٣٠، ص٣ ج

   2.)٢۶ دعای، ١٣٨١ ،سجاد امام( دهد مینسبت به آنان را مورد توجه قرار 
، ایجاد محبت و دوستی میان مردم »خیرخواهی«براساس روایات اسالمی، یکی از کارکردهای 

شـود،  محبتی که از خیرخـواهی، حاصـل می 3).۴۵۴٧، ح٢٢۴، ص١٣۶۶، آمدی تمیمی( است
یک اصل  عنوان بهردد. که این مطلب، در ارتباطات اجتماعی گ می» همنوایی«و » همگرایی«باعث 

). بـه ایـن ٣۶۴، ص١٣٨٢آذربایجانی، ( مهم برای رسیدن به زندگی مطلوب به حساب آمده است
م در حوِل منافع مشترک درآیند، افته و منّظ ی تمعنا که؛ چنانچه همسایگان به صورت مجموعۀ وحد

شود. در این صورت همسـایگان در یـک  یری میگ تها به سوی یک هدف، جه تصمیمات و برنامه
؛ تشـخیص مصـلحت زنـدگی اجتمـاعی و اش هیرنـد. کـه نتیجـگ میکانون و در کنار یکدیگر قرار 

ترجیح آن بر منافع شخصی خواهد بود. و از آنجا کـه روح حـاکم بـر چنـین فضـایی، صـمیمیت، 
  بندد.  ، بیگانگی و لجاجت می»واگرایی«یکدلی و رفاقت است، راه را بر 

آثـار سازد. از جملـه  با آثاری که دارد، زمینۀ بهبود روابط همسایگی را فراهم می» خیرخواهی«
گاه»خیرخواهی« هایی همچـون: آمـوزش، امـر بـه  خشی است. شخص خیرخـواه بـا شـیوهب ی؛ آ

                                                           
ِص یَ . «١   ».بیاْلَمْشَهِد َو اْلَمغِ  یَحُة َلُه فِ یِجُب ِلْلُمْؤِمِن َعَلی اْلُمْؤِمِن النَّ
تِ . «٢ َقاَمِة ُسنَّ ْقُهْم ِإلِ ِحبُّ َبقَ  یَو اْجَعْلنِ  ِرِهم ...یِة ُمْسَتْرِشِدِهْم، َو ُمَناَصَحِة ُمْسَتِش یَ ... َو ِهَدا َک َو َوفِّ

ُ
ُهمَّ ... أ ْعَمِة ِعْنَدُهْم اللَّ اَء النِّ

تِ  وِجُب ِلَحامَّ
ُ
وِجُب َلُهْم َما أ

ُ
تِ یُنْصحًا، َو أ ْرَعی ِلَخاصَّ

َ
ْرَعی َلُهْم َما أ

َ
  ».ی، َو أ

ْصُح : «. امام علی٣ ةیُ   النُّ   ».ْثِمُر اْلَمَحبَّ
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معروف و نهی از منکر، انتقاد دلسوزانه و... موجب وسعت بخشیدن به دامنۀ دید و درک همسایگان 
  ماید.ن میردد. و این امر به حّل مسائل و رفع مشکالت، کمک شایانی گ می

هـدف از  ینکـهآن اسـت. چـه ا یـتتثب یارفتار  ییرتغ ماند، یم یبر جا ییرخواهکه از خ یگریاثر د
 »یهنجـار یِی همنـوا«بـا عنـوان  یاجتمـاع یشناسـ اسـت. کـه از آن در روان ینهـم همـ یرخواهیخ

بهتر  یجبه نتا یدنرس یارفتارها  یمنف یامدهایاز پ یزگر یافراد برا یعنی. شود یم یاد) یشینپ یجانی،(آذربا
  . گردد یمحقق م بخشی یمهم با آموزش و آگاه ین. که اشوند یمناسب، کشانده م یرفتار یبه سو

شـود و آن اینکـه؛  مترتـب می» خیرخـواهی«بر آنچه گفتـیم، اثـر مهـم دیگـری نیـز بـر  عالوه
بخشد. به این صورت که افراد با خیرخواهی، از  ، شخِص خیرخواه را نیز طهارت می»خیرخواهی«

هـا و... رهـا  تفاوتی از جمله: خیانت، حسـادت، غیبـت، آزار و اذّیـت، بیاخالقی  های رذیلتدام 
وشـی، دعـا، همـدردی و پ بسانی، آموزش، امر به معروف و نهی از منکـر، عیر یشوند و با یار می

ردند. در نتیجه؛ همسـایۀ اخالقمنـد گ میهای اخالقی، پیراسته  سایر مصادیق خیرخواهی، از زشتی
آورد و با انجام خیرخواهی، تهـذیب افـراد  رت و کمال خود را به دست میبا نّیت خیرخواهی، طها

  ).۴٩۶−۴۶٣الف، ص ١٣٩٣نیا،  یک به: ملکوت.ر( شیندن میجامعه را به نظاره 
وانند بـا رعایـت بایـدها و نبایـدهای اخالقـی از جملـه؛ خیرخـواهی، ت میبنابراین همسایگان 
انی و... در روابـط همسـایگی، ضـامن رس یارخالقی، یا شگمانی، خو شفروتنی، بخشودگی، خو

های اخالقی، شاهد برکاتی از جمله؛  استواری اخالق در جامعه بوده و در سایۀ این استوارِی ارزش
های اجتماعی باشند. که از جملۀ این  رفتن نابسامانی فرهنگ عمومی، کاهش فساد و از بین یارتقا

هـای آپارتمـانی در  در مجتمع ویژه بـهط همسـایگان هـای موجـود در روابـ تفاوتی ها؛ بی نابسامانی
 ردد.گ میشهرهای بزرگ است که هر روز بر دامنۀ آن افزوده 

  
  گیری نتیجه

تفاوتی اجتماعی از جمله معضالتی است که محصول تأثیرپذیری از شرایط گونـاگون تـاریخی،  بی
رو  هانسـانی بـا آن روبـ اجتماعی، فرهنگی و عواطف حاکم بر جامعه است، و امروزه تمـام جوامـع

هستند. پیشگیری و درمان این عارضۀ بـدخیم اجتمـاعی مـورد توجـه عالمـان دینـی، دانشـمندان 
 سـدر میاسـت. بـه نظـر  یاجتمـاع انشناس روانو  یشهر شناسان عهشناسی کالسیک، جام جامعه

تفاوتی و یا حداقل پیشگیری از گسترش دامنۀ آن، در کنار وضع قوانین حقـوقِی کارآمـد،  کاهش بی
های اخـالق  گیری از ظرفیت رو بهره از این تربیتی است.−نیازمند به راهبردها و راهکارهای اخالقی

های  همسایگی در حل مسائل و معضالت اجتماعی، از جمله تمایزات این نوشتار با سایر پژوهش
  تفاوتی اجتماعی است. صورت گرفته در مواجهه با بی
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نتایج این پژوهش نشان داد: نظام همسایگی اسالمی در متِن زنـدگی اجتمـاعی بـه مثابـۀ یـک 
هـای اخالقـی  کند. به ایـن دلیـل کـه آموزه ند، عمل میم مُخرده نظام یا یک سازمان غیررسمی نظا

یی و گرا جمـعسیخته به روحیـۀ گ مظر از فردگرایی لجااسالم در ساحت همسایگی در کنار تبدیل من
پذیری همدالنـه، اهمیـت و جایگـاه  سـازی مسـئولیت کسب منافع عمومی، بـرای موضـوع درونی

خاصی قائل است و افزون بر آن بر فضیلت خیرخواهی و سایر فضایل اخالقی در حوزۀ همسایگی 
امعـۀ انسـانی را همـدل و همسـو بـا کوشـد در سـایۀ دسـتورات اخالقـی، ج رزد و میو مـیاصرار 
  دوست، بار بیاورد.   عای متعالی و مردمانی نوه نآرما

، راه همـواری اسـت کـه »همزیسـتی اخالقـی همسـایگان«سد ر میفرجام کالم آنکه؛ به نظر 
ی، ا هدهد. و ایـن مهـم بـا رویکـرد درمـان ریشـ های اسالمی آن را پیش روی جامعه قرار می آموزه

های  (از قبیل: ُکِنش تفاوتی اجتماعی های پیدایش و گسترش بی رد که برخی از زمینهظرفیت آن را دا
سـازی  پـاداش، فقـدان درونی−مبتنی بر فردگرایی افراطـی خودخواهانـه، محاسـبۀ افراطـی هزینـه

  پذیری) را از میان بردارد.  مسئولیت
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