
   همسايگان و مالحظات فراموش شده
توجه به يك امر مهم براي نسل جوان ما كه چشم باز كرده 
و خود را محصور در زندگي ماش��يني جديد ديده، بسيار 
ضروري است و آن اينكه گذشتگان ما در دهه هاي پيشين 
چه مواردي را درباره همسايگان خود رعايت مي كردند كه 

امروزه مورد غفلت و فراموشي قرار گرفته اند؟
بررسي اين موارد مقدم است بر بيان اينكه چرا ما در روابط 

همسايگى مالحظات و  رعايت هاى الزم را نمي كنيم. 
اين اقدامات فهرست بلند بااليي را تشكيل مي دهند كه من 

تنها به بخش كوچكي از آنها اشاره مي كنم. 
دوس��تاني كه به دهه هاي گذش��ته تعلق دارند، به خوبي 
مي دانند كه اگر همسايه تازه اي وارد محله اي مي شد، ساير 
همسايگان با فرستادن سيني چاي، ظرف ميوه و گاهي با 

بشقاب غذايي از او استقبال مي كردند. 
متعارف بود كه افراد در مراسم عزا و عروسي و. . . خانه خود را 

در اختيار همسايه قرار دهند. 
گاهي همس��ايگان پول��ي روي هم مي گذاش��تند و براي 
سالمتي يكديگر گوسفندي قرباني مي كردند و گوشت آن 

را ميان خود و نيازمندان تقسيم مي كردند. 
اگر ميدان ميوه و تره بار مي رفتند، براي همسايگان خود نيز 

خريد مي كردند. 
گاهي به خاط��ر صميمي��ت و رفاقتي كه در مي��ان بود و 
همچنين رعايت صرفه جويي در رفت و آمدها از يك وسيله 

نقليه استفاده مي كردند. 
اگر همس��ايه اي گرفتار مي شد، ساير همس��ايگان در رفع 

گرفتاري وي كوشيده، به او كمك مي كردند. 
گاهي به اقتضاي ضرورت فرزند خردس��ال همسايه را نگه 
مي داشتند تا وي بتواند با خيال آسوده به كارهاي خويش 

رسيدگي كند. 
اگر همسايه اي مريض مي شد، به عيادت او مي رفتند. اگر 
از دنيا مي رفت، در كارها و فعاليت هاي خانواده اش شريك 
مي شدند و حتي تا س��ه روز غذاي خانواده عزادار را تأمين 

مي كردند. 
هنگام سفر خانه هاي خويش را به يكديگر مي سپردند تا هم 

مراقب آن باشند و هم گلدان ها را آب دهند. 

اگر جلوي در خانه خويش را آب و جارو مي كردند، در حق 
همسايه خويش نيز از اين كار دريغ نمي كردند. 

اين موارد و جز اينها بخش��ي از آدابي بود كه همس��ايگان 
نس��بت به يكديگر رعايت مي كردند. آدابي كه متأسفانه با 
شرايط زندگي جديد آهسته آهس��ته از ميان ما كوچ كرده 

و رخت بربسته است. 
    عوامل بي مباالتي در روابط همسايگي

اكنون با تأكيد بر آيين استوار همسايه داري در اسالم اجازه 
دهيد در كنكاشي مختصر به پنج عامل مشخص اشاره كنم 

كه مبناي بي مباالتي ما در روابط همسايگي هستند. 
عواملي كه اگر برطرف ش��وند، اميد مي رود همسايگان به 
دوستاني مبدل ش��وند كه در بس��ياري از موارد همچون 
خويشان و عزيزان نقش ايفا كرده، غم غربت و اندوه از چهره 

همسايگان پاك كنند. 
1- از توصيه هاي اولياي دين، در باره همسايگان غافليم و 
اگر هم نكاتي اندك مي دانيم، حاضر نيستيم به آنها جامه 

عمل بپوشيم. 
از شما مي پرسم آيا آنچنان كه حضرت صديقه طاهره)س( 
در دعاي شبانه خود اذعان مي فرمايد كه: »الجار، ثم الدار«؛ 

ما نيز همسايه را بر خود مقدم مي داريم؟ 
آيا طبق فرمايش رسول خدا)ص( همسايه را چنان به خود 

نزديك مي دانيم كه از ما ارث ببرد؟ 
آيا براساس فرموده بزرگان دين ساكنان چهل خانه درباره 
خويش را همسايه مي شمريم و حاضريم آداب همسايگي را 

درباره همه آنان به جا آوريم؟ 
و يا همچون رسول گرامي اس��الم باور داريم كه اگر كسي 
سير بخوابد و همسايه او گرسنه باش��د، از جرگه دين خدا 

خارج است؟
اذعان مي كنيد كه اين مالحظات را يا نش��نيده ايم، يا قلباً 

باور نداريم؟
2- اص��ول و قواع��د همس��ايگي را نمي داني��م و از آداب 
همس��ايه داري چندان مطلع نيس��تيم. آموزش اين آداب 
بايد س��رلوحه كار ما قرار گرفته، نس��ل به نسل و سينه به 
سينه از معلمان به شاگردان و از والدين به فرزندان منتقل 
شود. متأسفانه امروز در مدارس و خانه هاي ما جاي بحث و 

گفت وگو پيرامون اين مباحث جداً خالي است. 
همين جا بد نيست به نكته مهمي اشاره كنم كه الزم است 
در كش��ور ما بيش��تر مورد توجه قرار گيرد. يكي از اساتيد 
دانش��گاه براي نگارنده تعريف مي كرد كه در دوره جواني 
بنا داش��ته به عنوان پيك در يك پيتزا فروش��ي در امريكا 
مشغول به كار ش��ود. وي مي گفت وقتي توافق هاي اوليه 
براي به كارگيري من انجام ش��د، مدير رستوران جزوه اي 
150صفحه اي در اختيار من قرار داد و گفت كه آن را مطالعه 

كرده و در آزمون ورودي رستوران شركت كنم. 
من با تعجب گفتم آزمون جزوه اي قطور براي يك ش��غل 
ساده؟ مدير رستوران توضيح داد كه ما براي همه اتفاقات 
احتمالي راهكارهايي پيش بيني كرده ايم كه پيك رستوران 

بايد از آنها مطلع باشد. 
دوستان؛ من دارم از ماجراي آموزشي حكايت مي كنم كه 
حدود 30س��ال پيش در امريكا اتفاق افتاده، اما متأسفانه 

هنوز هم به اين صورت در كشور ما نهادينه نشده است. 
3- گاه و بيگاه از دايره انصاف خارج مي شويم و باور نداريم 
آنچه را كه بايد درباره خود بپسنديم، درباره همسايه خويش 
نيز پسنديده و اگر چيزي را براي خود سزاوار نمي دانيم، براي 

وي نيز سزاوار ندانيم. 
مفهومي كه در روانشناس��ي از آن به عنوان »امپاتي« ياد 
مي شود. امپاتي به مفهوم همدلي يا خود را به جاي ديگران 
قرار دادن است؛ نگاه كردن به دنيا از دريچه چشم ديگران، 

كه الزمه درك منطق آنان است. 
خود را جاي همس��ر، معلم، شاگرد، فروش��نده، خريدار و 
همسايه خود بگذاريد. آيا طرف مقابلتان را دوست داريد؟ 
اگر پدر يا مادر هستيد خود را جاي فرزندتان بگذاريد. آيا 

چنين والديني را مي پسنديد؟
افزاي��ش توانايي امپات��ي ارتباط هاي صميمانه ت��ري را با 
ديگران رقم مي زند و مي تواند تا حدود زيادي مش��كالت 
فردي و اجتماعي را كه از عدم درك متقابل ناشي مي شود، 

حل و فصل كند. 
4- ]با كمال اعتذار و پوزش[ اگر رنجيده خاطر نمي شويد، 
قدري نيز خودخواهيم. نشانه آن همين ضرب المثل معروف 
»چهارديواري... اختياري!« اس��ت. تاكنون چند بار باد به 

غبغب انداخته، اين عبارت ناروا را به كار برده و به ناحق بر 
آن پاي فشرده ايم؟

از ش��ما مي پرس��م آيا خودخواه نيست؛ كس��ي كه بالكن 
خانه اش را مشرف بر خانه همسايه س��اخته، در حالي كه 
هيچ محمل شرعي و قانوني براي اين كار ندارد. كسي كه به 
بهانه آب دادن باغچه خانه خويش به ديوار همسايه آسيب 
مي رساند. كسي كه خانه اي را به عنوان محل سكونت اختيار 

كرده، اما در آن كارگاهي پر سر و صدا دست و پا مي كند. 
اينها و ده ها نمونه ديگر نمايانگر آن است كه ما اغلب فقط 
خودمان را مي بينيم و دوست نداريم آزادي ما جايي براي 

اعمال آزادي ديگران باقي گذارد!
5- مسئوليت شناس نيستيم. بي ترديد مسئوليت شناسي، 
مراعات حقوق همنوع، شناس��ايي حريم ديگران و در يك 
كلمه باور قلبي به قيامت، اتفاقي اس��ت كه اگر در زندگي 

هركسي رخ دهد، آن زندگي را باغ بهشت مي كند. 
شاگردان عالمه طباطبايي به خاطر دارند كه وقتي از استاد 
خود پرس��يدند كه چرا باران كه نشانه رحمت واسعه الهي 
است، در اروپا بيش از كش��ورهاي اسالمي مي بارد؛ ايشان 
به چه نكته نغز و ارزشمندي اشاره كردند: »به خاطر رعايت 

حقوق همنوع!« 
بگذريم؛ اكنون كه شرايط دنياي جديد، خود را به ما تحميل 
كرده و پيوند همسايگان را از يكديگر بريده است، بد نيست 

ما پيشقراول برخي سنت ها در همسايه داري شويم. 
     سايه همسايه باشيم

همسايگان خود را بشناس��يم و در حد ضرورت از اوضاع و 
احوال آنان باخبر باشيم. حد و حدود يكديگر را نگه داريم. 
باب رفت و آمد را با يكديگر باز نموده و مه��رورزي را با هم 
تجربه كنيم. گاهي برخي ملزومات خانه را بي آنكه احساس 
ننگ و عار كني��م، از هم قرض بگيريم. شب نش��يني هاي 
خانوادگي را به ويژه با همس��ايگاني كه با ما س��ازگارترند، 
برقرار كني��م و بس��ياري از كارهاي ديگري ك��ه عالقه و 
پيوند همسايگان را بيشتر و انس آنان را با يكديگر فزون تر 

مي كند. 
* عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و معارف 
اسالمي

88498471سبك زندگي

|| روزنامه جوان |  شماره 6034   8      1442 صف��ر   8  |  1399 مه��ر   5 ش��نبه 

آيين همسايگي و مالحظات فراموش شده

سايه ات مستدام همسايه!

نسيم زندگي

  حسين سروقامت*
در جهان امروز سبك زندگي )Lifestyle( بسيار مهم شمرده مي ش�ود؛ مجموعه اي از منش هاي ذاتي ما 
و همچنين روش هايي كه براي ادامه حيات برگزيده ايم. بحث س�بك زندگي در بسياري از سخنان رهبر 
فرزانه و از جمله بيانيه گام دوم انقالب مطرح ش�ده و مورد توجه قرار گرفته است. ايشان در مهر 1391 در 

جمع پرشور جوانان خراسان شمالي س�ؤاالت مهمي را در اين خصوص مطرح نموده , آسيب شناسي آنها 
را خواستار شدند. در پاسخ به اين مطالبه اساسي هر هفته يكي از اين سؤاالت را مطرح نموده , به بررسي 
پاسخ خواهيم پرداخت. پيش از اين 11سؤال را مورد طرح و بررسي قرار دادم و در مطلب امروز به پرسش 

دوازدهم مي پردازيم. چرا در روابط همسايگى مان رعايت هاى الزم را نمي كنيم؟

صديق�ه  حض�رت  ك�ه  آنچن�ان  آي�ا 
طاه�ره در دع�اي ش�بانه خ�ود اذع�ان 
مي فرماي�د ك�ه: »الج�ار، ث�م ال�دار«؛ ما 
نيز همس�ايه را بر خود مق�دم مي داريم؟ 
خ�دا  رس�ول  فرماي�ش  طب�ق  آي�ا 
همس�ايه را چن�ان ب�ه خ�ود نزدي�ك 
بب�رد؟  ارث  م�ا  از  ك�ه  مي داني�م 
آيا براس�اس فرموده بزرگان دين ساكنان 
چه�ل خان�ه درب�اره خويش را همس�ايه 
مي ش�مريم و حاضريم آداب همس�ايگي 
را درب�اره هم�ه آن�ان ب�ه ج�ا آوري�م؟ 
و يا همچون رسول گرامي اسالم باور داريم 
كه اگر كس�ي س�ير بخوابد و همس�ايه او 
گرسنه باشد، از جرگه دين خدا خارج است؟

اين دايره حريم شخصي من است
به حريم هاي خصوصي هم احترام بگذاريم سبك ارتباط

    بهنام صدقي
اين جمالت براي شما هم آشناست؟ »من نياز به حريم 
شخصي دارم«، »لطفاً وارد دايره شخصي من نشويد«، 
»انگار حريم خصوصي ام از بي��ن رفته«، »من در اين 
خانه يك كشو هم ندارم« و... تقريباً اكثر ما اين قبيل 
موارد و جمالت مشابه را هم به كرات شنيده و هم در 
زمان هايي خاص بيان كرده ايم. انسان موجودي است 
كه با وجود دارابودن ذات اجتماعي و جمعي بودنش 
نياز به حريم ش��خصي و حفظ شدنش دارد و اهميت 

اين موضوع را تك تك ما بسيار حس كرده ايم. 
گاهي ما بعضي مسائل را در همان دايره قرمز معروف 
قرار مي دهيم. مس��ائلي كه تمايل نداريم ديگران در 
مورد آن هيچ دخالت يا حتي اظهارنظري كنند. علت 
آن هم يا اهميت ويژه موضوع براي ماست يا شخصي 
بودن بيش از حدش. به صورت كلي هر يك از ما چند 
دايره قرمز در زندگي مان داريم و بايد به اين مرزهاي 
قرمز احترام بگذاريم و آرامش تصميم گيري يكديگر 

را بر هم نزنيم. 
دايره صورتي دايره ديگري است كه در زمان مناسب 
خودش ش��كل گرفته و به م��رور ني��ز ديواره هايش 
محكم تر و استوارتر مي ش��ود و كاماًل هم منحصر به 
فرد و شخصي است؛ همان دايره صورتي شما يا بهتر 

بگوييم احساس شماست. سرزمين احساس و عواطف 
به سرزمين تنهايي معروف بوده و علتش هم اين است 
كه از آن جمله موضوعاتي است كه بايد به تنهايي در 
آن پيش برويد و اين دايره با مرزهاي ناگسستني اش 
به دور ش��ما حلقه مي بن��دد. فرد مورد عالقه ش��ما، 
احساسات، اين دنياي تازه خلق شده و... همه و همه در 
دايره اي قرار مي گيرد كه برايتان بسيار شخصي و قابل 
احترام خواهد بود. اين حريم را باارزش بدانيم و بهتر 
است سعي در قدم گذاشتن در دنياي صورتي شخصي 
ديگران نداشته باشيم؛ چراكه ممكن است با اين كار 

غير از س��لب آرامش فردي از اطرافيان مان، ش��رايط 
اختالف و از هم گسستن رابطه را نيز فراهم كنيم. 

افكار و دنياي پاك، همان لوح سفيدي است كه عده اي 
با دخالت هاي خود سعي در سياه كردن آن مي كنند. 
عده اي مانند افراد معتاد، دزد و... به جاي نجات دادن 
خودشان از اين دايره س��ياه، سعي مي كنند به دنياي 
پاك ديگران وارد شوند و س��رزمين سفيد آنها را هم 

سراسر سياه كنند. 
مراقب مرزهاي دايره س��فيد خود باشيم، چراكه هر 
لحظه در معرض بمباران آسيب هاي اجتماعي است. 

زندگي ما پر از اين دايره هاي رنگي با رنگ هاي مختلف 
و متنوع اس��ت. حريم اش��خاص با توجه به ش��دت و 
حساسيت موضوع تشكيل مي ش��ود و وارد نشدن به 
آنها از آن دست مواردي است كه همه بايد آن را جدي 
گرفته و به آن توجه كنند. مسائل شخصي، خانوادگي، 
كاري، روابط، احساسات، تصميم گيري ها و... اينها از 
مواردي اس��ت تا زماني كه خود ف��رد تقاضاي كمك 
نكند حق ورود به آنها را نداريم. به س��ادگي با رعايت 
اين مسئله متوجه احساس امنيت و آسودگي خاطر آن 
فرد خواهيم شد. پس كمي در رابطه با اهميت وجود 
دايره هاي ش��خصي افراد تأمل كنيم و به حريم هاي 

خصوصي ديگران و اطرافيان خود احترام بگذاريم. 

تا زماني كه خود فرد تقاضاي كمك نكند 
ح�ق ورود  نداريم. به س�ادگي با رعايت 
اين مس�ئله متوج�ه احس�اس امنيت و 
آس�ودگي خاطر آن فرد خواهيم ش�د. 
پ�س كم�ي در رابطه ب�ا اهمي�ت وجود 
دايره هاي ش�خصي اف�راد تأم�ل كنيم

ف�رض كني�د در يك ص�ف طويل 
ايس�تاده ايد ت�ا خري�د كني�د. به 
يك باره فردي تازه از راه مي رسد و 
به جلوي صف مي رود، تا زودتر خريد 
كند. شما چه حسي پيدا مي كنيد؟!
همه افراد وقتش�ان گران بهاست. 
چه خانم�ي ك�ه خانه دار اس�ت و 
در ص�ف ايس�تاده چ�ه ش�خصي 
ك�ه دكت�ر ي�ا مهن�دس اس�ت. 
هيچ كس نسبت به ديگري خاص تر 
و مهم تر نيس�ت ك�ه تص�ور كند 
مي تواند به اين دليل حقوق ديگران 
را زير پا بگذارد تا خودش راحت تر 
و س�ريع تر كارش انج�ام ش�ود

سبك رفتار

گاه��ي خودخواهي اف��راد باعث مي ش��ود كه 
انتظار احترام از ديگران بيش��تر از تالش براي 
احترام گذاشتن به آنها باش��د. خود برتربيني و 
خودخواهي سبب مي شود انس��ان ها از اهداف 
واالي زندگ��ي اجتماع��ي و حس��ن روابط دور 
ش��وند، حق به جانب رفتار كنند و خ��ود را در 
تمام امور مح��ق و طلبكار بدانن��د، در صورتي 
كه انس��ان زماني به كمال مي رسد كه خواهان 
هيچ رفتاري به صورت يك طرفه نباش��د، زيرا 
 هر كاري در س��ايه تفاه��م و احت��رام متقابل و

دو جانبه است كه نتيجه مطلوب مي دهد. 
خداوند متعال در قرآن كريم آيه 13 سوره مباركه 
حجرات مي فرمايد:»اي مردم، ما همه ش��ما را 
نخست از مرد و زني آفريديم و آنگاه شعبه هاي 
بس��يار و فرق مختلف گردانيديم تا يكديگر را 
بشناسيد. همانا بزرگوار و با افتخارترين شما نزد 
خداوند با تقوا ترين شمايند. همانا خدا كاماًل دانا 

و آگاه است.«
با توجه ب��ه آيه ذكر ش��ده در ق��رآن كريم كه 
درخصوص تشكيل قبايل، گروه ها و اجتماعات 
مي باش��د و تأكيد بر تقواي الهي دارد، بهترين 
انسان ها در نزد خداوند متعال انسان هاي با تقوا 
و با فضيلت مي باش��ند و هيچ كس را بر ديگري 

برتري نيست مگر در تقوا... 
هدف خداوند از خلقت بشر رس��يدن به كمال 
مي باشد و انسان ها بايد براي رسيدن به اين مهم 
در مناسبات خود حقوق ديگران را رعايت نمايند، 
به ديگران نيكي كنند، نيازهاي يكديگر را برآورده 
نمايند تا مورد لطف و رحمت الهي قرار گيرند، به 
همين دليل هم از نظر اسالم و هم از منظر ساختار 
طبيعي انسان ها بايد زندگي اجتماعي و گروهي 
داشته باشند، زندگي انس��ان در كوچك ترين 
شكل آن كه خانواده اس��ت و بزرگ ترين آن كه 
محله، شهر، كشور و حتي جهان مي باشد نيازمند 
روابط و تعامالت گروهي و همكاري هاي جمعي 
است تا بتوانند در كنار يكديگر نيازهاي مختلف 

خود را تأمين كنند. 
پيامبر گرامي اسالم در حديثي مي فرمايند:»كلِكم 
راع َو كلِكم َمسؤل َعِن َرِعيتِه- همه شما در برابر 
مردم مسئول هستيد.« برخي از افراد به واسطه 
منفعت طلبي و س��ودجويي خود رفتارهايي را 
بروز مي دهند كه آنان را از مس��يري كه خداوند 
مش��خص كرده و به آن رهنمون فرم��وده دور 

مي سازد. 
دروغ گويي، تهمت، افترا، دزدي، تكبر، حرص، 
طمع و بسياري صفات ناشايست ديگر كه بعضاً 
برخي افراد به خاطر رسيدن به منافع شخصي و 

از روي خودخواهي به طرق گوناگون و نامشروع 
انجام مي دهند، س��بب پايمال ك��ردن حقوق 
ديگران مي ش��ود و جامعه را دچار بي اعتمادي، 
ظلم و ستم در حق ديگران، خيانت و عدم رعايت 
حقوق افراد مي نمايد. به راس��تي چ��را افراد به 

حقوق يكديگر احترام نمي گذارند؟ 
فرض كني��د در يك صف طويل ايس��تاده ايد تا 
خريد كنيد. به يك باره فردي تازه از راه مي رسد 
و به جلوي صف مي رود، تا زودتر خريد كند. شما 

چه حسي پيدا مي كنيد؟!
همه افراد وقتشان گران بهاست. چه خانمي كه 
خانه دار است و در صف ايستاده چه شخصي كه 

دكتر يا مهندس است. 
هيچ كس نس��بت به ديگري خاص تر و مهم تر 
نيست كه تصور كند مي تواند به اين دليل حقوق 
ديگران را زي��ر پا بگذارد تا خ��ودش راحت تر و 

سريع تر كارش انجام شود. 
اين نوع برخوردها ش��ايد ناش��ي از آن باشد كه 
انسان ها هنوز به درك درستي از زندگي اجتماعي 
و منافع مشترك نرسيده اند و آموزش هاي الزم 
را در اين زمينه نديده اند كه در همه حال خود را 

نسبت به ديگران محق مي دانند. 
برخي از ما در خانه، مدرس��ه و جامعه آموزش 
الزم براي شيوه درس��ت زندگي كردن و احترام 
گذاش��تن را نديده اي��م و در ع��وض هم��ه در 
خراب كردن اوضاع و زير پا گذاشتن حق ديگران 
استاديم زيرا شاهد بي احترامي، ياري نرساندن، 
نداش��تن درك متقابل از ديگران و خودخواهي 
بوده ايم و زندگي هايمان خالي از عشق و محبت 
و مهرورزي بوده اس��ت، ياد نگرفتيم كه چگونه 

عشق بورزيم. 
انس��ان بدون هيچ گونه دانش و آموزشي به دنيا 
مي آيد و آنچه در بزرگسالي انجام مي دهد حاصل 
تجارب و مشاهداتي است كه در زندگي خود به 

ويژه در محيط خانواده كسب كرده است. 
قوانين راهنمايي و رانندگ��ي را در نظر بگيريد. 
اگر همه افراد با آيين نامه راهنمايي و رانندگي 
آشنايي داش��ته باش��ند و قوانين آن را بدانند، 
همه رانندگان آن را رعاي��ت كنند و يك طرفه 
و يك جانبه رفتار نكنند، تصادف��ات و حوادث 
رانندگي كمت��ر رخ مي دهد. حق��وق افراد هم 

همين طور است. 
آگاهي از حقوق متقابل و آشنايي با قوانين زندگي 
در اجتماع س��بب مي ش��ود افراد كمتر حقوق 

يكديگر را ناديده بگيرند. 
گاهي اوقات نيز احساس عدم امنيت در جامعه، 
بي عدالتي و تبعيض بين افراد س��بب مي شود 
براي ارضاي نيازهاي خود حق��وق ديگران زير 
پا گذاشته شود، ش��ايد اگر عدالت و امنيت در 
جامعه حكم فرما شود ديگر ش��اهد رفتارهاي 
منفعت طلبان��ه و خودخواهانه انس��ان ها براي 
رسيدن به خواسته هايش��ان نباشيم. بي ترديد 
همه افراد بايد به حقوق يكديگر احترام بگذارند 
و در جهت رسيدن به آرامش و امنيت اجتماعي 

بكوشند. 
براساس آيات قرآن كريم و آموزه هاي ديني در 
مي يابيم كه اولين حق انس��ان شناخت جايگاه 
حقيقي اوست تا به وظايف خود به عنوان باالترين 
مخلوق پي ببرد و در جهت رس��يدن به اهداف 

تعالي بشر به كار گيرد. 
هم چنين توجه به جايگاه و كرامت انسان ها از 
ديگر تعاليم ديني مي باشد، يعني چگونگي عمل 
و رفتار است كه موجب كس��ب فضيلت افزون 
بر ديگري مي ش��ود و بنابراين همه انسان ها از 
حقوق يكسان برخوردارند و رسيدن به آرامش 
و س��عادت در زندگي اجتماعي مستلزم رعايت 

متقابل حقوق افراد است. 
* پژوهشگر و كارشناس ارشد حقوق

چرا در روابط اجتماعي حقوق يكديگر را ناديده مي گيريم؟ 

حقوق ما زير پاي ديگران
   زهرا هنربخش*

انسان ها براي پيشبرد اهداف و نيازهاي خود و ادامه حيات ناگزير هستند كه در اجتماع 
زندگي كرده و مناسبات جمعي داشته باش�ند. روابط اجتماعي يك اصل انكارناپذير 
در جهان هس�تي اس�ت كه عالوه بر فوايد و مزايايي كه دارد مي تواند منشأ تعارضات 
و اختالفاتي نيز ميان انس�ان ها شود. غالباً هيچ انساني با انس�ان ديگر از نظر اخالق و 
رفتار و نوع شخصيت كاماًل مشابه نيست و همين مي تواند زمينه ساز بروز مشكالت و 
اختالفات شود.  همه انسان ها دوس�ت دارند مورد احترام ديگران واقع شوند و حقوق 
فردي و اجتماعي شان در جامعه و از سوي ديگر افراد رعايت شود، اما آيا براي رسيدن 

به اين خواسته مهم متقاباًل تالشي صورت مي گيرد؟!


