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 چکیده:
 عهجام در یپارچگیک و وحدت آن اثر در و باشد یار کهم و تیمیصم و صفا با همراه هاانسان یزندگ هکنیا یبرا

 دمع و مدارا رفق، ،مساملت اساس بر گر،ید مسلامن با ارتباط در را مسلامن هر حقوق و روابط اسالم د،یآ دیپد

 وردم است، یآسامن انیاد و اسالم نید دییتأ مورد اینکه بر عالوه اصل نیا. است داده قرار یکدیگر برای مزاحمت

 واناتیح مانند مردم باشد بنا اگر رایز باشد؛می نیز ایطایفه و فرقه هر از جهان نیمصلح و عقال همه   قبول

 زندگی شیرازه   نند،کن مراعات را یآداب و قانون و حقوق چیه و نندک یزندگ وارجنگل و قانون بدون ،یوحش

 و وبال و وزر موجب و حرام یامر  تنها نه را گرانید به آزار اسالم روازاین ؛پاشدمی هم از قطع طور به اجتامعی

 و کرده یمعرف اعامل بدترین عنوان به را آن خود هایآموزه طبق بلکه ،داندمی عقاب و مؤاخذه نتیجه در

 حرام انآن بر نیز بهشت بوی استشامم حتی که ایگونه به آورد،می شامر به افراد ترینپست از را آن مرتکبین

 لذا داشت؛ نخواهند دوزخ جز رسانجامی و شده محشور هستند الهی رحمت از ناامید که حالی در و بود خواهد

 یانب ضمن و پردازیممی موضوع این بیان به حارض قاله  م در ما اخالقی رذیله   این عمومیت و شیوع به توجه با

 برخورد کارهایراه و آن پیامدهای و عواقب به امروزی، جامعه   در آن بارز مصادیق و رذیله این نکوهش و مذمت

 .کنیممی اشاره آن با مناسب

 اذیت و آزار مذمت و نکوهش
 در یپارچگیک و وحدت آن اثر در و باشد یار کهم و تیمیصم و صفا با همراه هاانسان یزندگ هکنیا یبرا

 ارامد رفق، مساملت، اساس بر گر،ید مسلامن با ارتباط در را مسلامن هر حقوق و روابط اسالم د،یآ دیپد جامعه

 یآسامن انیاد و اسالم نید دییتأ مورد اینکه بر عالوه اصل نیا. است داده قرار یکدیگر برای مزاحمت عدم و

 ندمان مردم باشد بنا اگر رایز باشد؛می نیز ایطایفه و فرقه هر از جهان نیمصلح و عقال همه   قبول مورد است،

 شیرازه   نند،کن مراعات را یآداب و قانون و حقوق چیه و نندک یزندگ وارجنگل و قانون بدون ،یوحش واناتیح

 و وبال و وزر موجب و حرام یامر  را گرانید به آزار اسالم روازاین ؛پاشدمی هم از قطع طور به اجتامعی زندگی

 دندر ک پراکنیشایعه امنیا با اشخاص ضد بر نهیمد در یگروه یوقت هکچنان. داندمی عقاب و مؤاخذه نتیجه در

 خداوند و گرفتند قرار میرک قرآن نکوهش مورد دادند، شانیا به ناروا هاینسبت و شدند آنان آزار موجب و

ن   ْؤُذون  ی ن  یلَّذ  ا و  : )فرمود آنان درباره   نات   و   ن  یالُْمْؤم  ا ر  یب غ   الُْمْؤم  بُواکا م  د   ت س  لُوا ف ق  [ 1] (:نا  یُمب   إ ْْثا   و   بُْهتانا   اْحت م 

 ذاءیا سزاوار یار ک هکنیا بدون] برنجانند ،اندنداده انجام آنچه با رابطه در را مؤمن زنان و مردان هک یسانک

 .اندگرفته گردن به را آشکاری گناه و بهتان نانیا پس[ باشند شده بکمرت

 زا ”السالم علیه”الرضا یموس بن یعل امام که است زشت و قبیح ایاندازه به دیگران به رساندن اذیت و آزار

 هالل اقامه هیف سیل ما هیف قال أو مؤمنة   أو مؤمنا   بهت من: »فرموده نقل ”آله و علیه االه صلی”امربیپ جدش

 ای زند بهتان یمسلامن زن ای مرد به هک کسی[ 2] ه؛یف قاله مام خرجی یحت نار من تل   یعل امةیقال ومی یتعال

 آنچه عهده   از تا دهدیم قرار آتش از یتل یرو  امتیق در را او خداوند ست،ین او در هک دیبگو یسخن او درباره  

 .«برآید گفته

 اذیت: و آزار از مؤکد نهی هایجنبه
 :کرد جستجو زیر موارد در توانمی را اذیت و آزار از مؤکد نهی هایجنبه از برخی



 عمل بدترین. 1
 دگیزن در تعادل زننده   برهم که چرا است؛ دیگران اذیت و آزار اعامل، ترینزشت و بدترین از یکی روایات طبق 

ْصل ت ان  »: فرمود بارهاین در ”آله و علیه االه صلی”اکرم پیامرب. اجتامعیست و فردی ن   ف ْوق ُهام   ل یس   خ  ر  م  ی الّشَّ  ء   ش 

ْکُ  ر  و   ب اللَّه   الّشر ب اد   الّضَّ  بندگان آزار و خدا به کش : ستین آنها از بدتر هک است ناپسند خصلت دو[ 3] اللَّه؛ ل ع 

 اریبس را قرآن اتیآ ،خاستبرمی قرائت یبرا شبانه ”آله و علیه االه صلی”امربیپ هرگاه: دیگویم انس لذا. «خدا

: فرمود ؟ینکیمن بلند را تیصدا قرآن خواندن هنگام به چرا! خدا رسول یا: دندیپرس. کردمی تالوت آهسته

 [4] .«ازارمیب را امخانواده و دوستانم ندارم خوش»

 مردم ترینپست. 2
 ارزشی اوندخد پیشگاه در باشد، هابدترین از اعاملش که کسی و اوست کامالت و اعامل گرو در آدمی ارزش

 عاملا بدترین از دیگران به رساندن آزار گفتیم که آنجایی از لذا شود؛می محسوب مردم ترینپست از و ندارد

 این رد ”آله و علیه االه صلی”رمکا رسول چنانکه رفت؛ خواهند شامر به مردم ترینپست از افراد اینگونه است،

ن النّاس   ا ذ لر : »فرمود زمینه ؛النّ  ا هان   م   .«ندک اهانت مردم به هک است یکس افراد، ترینپست[ 1] اس 

 خداوند با جنگ اعالن. 3
 با جنگ اعالم منزله   به ناپسند و زشت عمل نیا یاسالم تیروا در هک است مذموم ایاندازه به مؤمنان ذاءیا 

 یآذ من: »فرمود رابطه این در ”آله و علیه االه صلی”رمکا رسول. باشدمی ”آله و علیه االه صلی”امربیپ و خدا

 ان؛الفرق و الّزبور و لیاإلنج و التّوراة یف ملعون فهو اللَّه یآذ من و اللَّه یآذ فقد یآذان من و یآذان فقد مؤمنا  

 در ازاردیب را خدا هک یسکهر  و آزرده را خدا ازاردیب مرا هک یسکهر  و آزرده مرا ازارد،یب را یمؤمن که سکهر [ 1]

نْ : »فرمایدمی یقدس ثیحد در خداوند همچنین. «است ملعون قرآن و زبور و لیانج و تورات ان   م  ل   یل   أ ه   ا  یو 

دْ  ز ن   ف ق  ؛ یب ار  ب ة  ار   مرحوم. «است آمده من با جنگ به اراکآش ند،ک اهانت من دوست یک به هک هر[ 7] ب الُْمح 

 [8] .داندمی انیعیش را فوق تیروا در «یول» از مراد هک ردهک رکذ  یتیروا ،یافک فیش تابک در; ینیلک

 اساسا   و ستین زیجا زین اعدام به نیومکمح یحتّ  و نیمجرم و ارانکگناه به اهانت اسالمی، میتعال منظر از

 صوصا  خ انسان، یبرا عامل پروردگار هک است یاحرتام و عزّت خاطر به نیا و است ممنوع اسالم در ریتحق و نجهکش

 یاذ من یمنّ  بحرب أذنیل: »فرمود قدسی حدیث در ”السالم علیه”صادق امام رواین از ت؛اس شده قائل مؤمنین

 بنده   هک یسکهر  ندکب[ خداوند] من با جنگ اعالم دیبا[ 9] املؤمن؛ یعبد رمکا من یغضب أمنیل و املؤمن یعبد

 .«بدارد یرامگ مرا مؤمن بنده   هک یسک باشد منیا و آسوده من غضب و خشم از و ازاردیب را یمؤمن

 اکبر گناه. 4
 ایند مال زیرا ست؛ین اسیق قابل ایدن مال با مؤمن آرامش یبقا و آبرو شف، احرتام، حفظ اسالم مبین دین در 

 رساندن آزار گناه رواین از ،کندمنی جربان را دهید آزار مؤمن   روانی و یروح خسارت باشد، ادیز هک هم قدر هر

 حق ریبغ مؤمنا   یآذ من: »فرمود ”آله و علیه االه صلی”اسالم گرامی پیامرب که است عظیم حدی به دیگران به

 ناحق به را یمؤمن هکهر [ 11] ن؛یاملقرب من کمل الف قتل أمناک و مرآت عّش املعمور تیب و ةکم هدم أمناکف

 خراب را[ ئکهمال  مسجد] املعمور تیب و معظمه مکه   مرتبه ده هک است نیا مثل دهد، قرار تیاذ و آزار مورد

 نیک مل ایالّدن اعطاه ثمّ  مؤمنا   احزن من: »فرمود دیگر جای در همچنین. «باشد شتهک را مقرب کمل هزار و ردهک



 گناه آن یتالف بدهد، او به را ایدن متام سپس ندک محزون را یمؤمن هک سکهر [ 11] ه؛یعل ؤجری مل و فارتهک کذل

 .«ندارد یاجر  هم دهنده و ردک نخواهد را

 اذیت و آزار مصادیق
 ریکدیگ آزار و اذیت از را همگان و داده قرار دیگران با مدارا و رفق و مساملت اساس بر را مسلمین روابط اسالم

 هشدارها و هاسفارش همه این با متأسفانه لکن است، آورده حساب به بزرگ گناهی را آن و داشته برحذر

 داقمص چهار به توانمی اذیت و آزار برای. دهندمی آزار رفتارشان و قلم زبان، با را دیگران که کسانی بسیارند

 :کرد اشاره کلی

 المسلمین ایذاء. 1
 و قح یادا از یوتاهک ای حقوق به تجاوز آن مصداق بارزترین که گیردمی انجام مختلفی طرق به مسلمین آزار 

 نیمواز ردنکن مراعات و او به احرتامیبی و اعتناییبی و آمیزاهانت کلمه   یک یحت گاهی. است آنان حقوق

 :کنیممی اشاره آنها از برخی به اینجا در ما که باشد او اذیت و آزار مصداق تواندمی ،یاخالق

 مؤمن روی کشیدن سالح( الف
 واردم زا برتساند، را او یا و ندک دیتهد را یمؤمن[ چاقو مانند رسد یا گرم سالح از اعم] سالح وسیله   به سیک اگر 

 و علیه االه صلی”رمکا رسول چنانچه ؛کندمی دور خود رحمت از را او خداوند و شودمی محسوب تیاذ و آزار

 با هک یسک[ 12] ؛عنه هینجی یحتّ  ةکاملالئ لعنته بسالحه املؤمن هیاخ یال اشار من: »فرمایدمی راستا این در ”آله

 آن هک یهنگام تا فرستندمی لعنت یسک نیچن به فرشتگان ند،کب یز یدآمیتهد اشاره   خود مؤمن برادر به سالح

 .«یابدمی نجات او دست از مؤمن

 تمسخر( ب
 و قخل و خلقت یا و صفات ردار،ک گفتار، هک کسی. آنهاست متسخر و استهزاء مسلمین، آزار مصادیق دیگر از 

 بهرهبی یاله صفات از و بوده دور به یانسان فطرت از ،دهدمی قرار آنها متسخر و استهزاء وسیله   را مردمان خوی

 قرآن رد سبحان خداوند. شوندمنی رفتاری نیچن به آلوده هرگز باشند داشته امنیا از درست ایبهره هکآنان. است

 :فرمایدمی کریم

ین   أ یه ا یا) نُوا الَّذ  رْ  ال   آم  نْ  ق ْوم   یْسخ  یر ا یُکونُوا أ نْ  یع س   ق ْوم   م  نُْهمْ  خ  اء   و ال   م  نْ  ن س  اء   م  یر ا یُکنَّ  أ نْ  یع س   ن س  نْ  خ   ُهنَّ م 

زُوا و ال   ُکمْ  ت لْم  اب   ت ن اب زُوا و ال   أ نُْفس   را دیگر گروه شام از گروهی نباید! ایدآورده ایامن که کسانی ای[ 13] (:ب اْْل لْق 

 را کدیگری و باشند اینان از بهرت آنان ایدش را، دیگر زنان زنانی نه و باشند بهرت اینها از آنها شاید کنند، مسخره

 .نکنید یاد را یکدیگر ناپسند و زشت القاب با و ندهید قرار جوییعیب و طعن مورد

 تا اندازندمی دست را نندگانکر یتحق و کنندمی مسخره را نندگانکمسخره محّش صحرای و امتیق گاهعرصه در

 دیگران متسخر درباره   ”آله و علیه االه صلی”خدا رسول چنانچه برسند؛ زشتشان عمل یجزا و افاتکم به

مْ  ْفت حُ ی ن  یالُْمْست ْهز ئ انَّ : »فرمایدمی ه  د  ح  نَّة   باُب  ال  ،: قاُل یف   الْج  لُمَّ ، و   ْرب ه  کب   ءُ ف یجی ه  ه  [ 14] ن ُه؛ُدو  اْغل ق   جاء   ف اذا غ مر

 یو س به ا،یب بهشت جانب به: شودمی گفته او به ،شودمی باز بهشت درب نندگانکمسخره از یکی یرو  به



 در امر این. «شودمی بسته شیرو به درب رسدمی بهشت درب به چون ،آیدمی دارد هک ایغصه و غم با بهشت

 .زده رقم خوش برای او که است امری و بوده قیامت در او دنیوی رفتار تجلی حقیقت

 کوچک قیطر از که دارند تیشخص مبودک ینوع ،کنندمی مسخره را مردم هک یسانک روانشناسی علم نظر از

 در ینقصان و مبودک هک تیباشخص و آگاه عاقل، افراد لذا هستند؛ خود کمبودهای جربان دنبال به مردم، ردنک

 .برندمی رنج سخت یرفتار  نیچن مشاهده   از و زنندمنی ارک نیا به دست هرگز ،کنندمنی احساس خود

 دنشمر سبک و تحقیر( ج
 او هک بود خواهد یسانک جزء د،یبگو او به آمیزحقارت لامتک و کرده ریتحق را شیخو مسلامن برادر یفرد اگر 

 ”هآل و علیه االه صلی”اسالم گرامی امربیپ که بس همین شنیع عمل این نکوهش و مذمت در[ 11] .است آزرده را

 :فرمود هایشانخطبه از یکی در

 مورد همواره و است شمرده کوچک را خداوند بشامرد، پست و خوار فقرش خاطر به را یر یفق مسلامن هک هر

 روز بدارد، یگرام را یمسلامن ریفق هک هر و ندک یراض خود از را او هکنیا تا بود خواهد خداوند غضب و خشم

 او ای ،دیمنا یتعدّ  او بر ای ندک ستم یر یفق بر هک هر: فرمود سپس. کندمی دارید خندان و شاد را خداوند امتیق

 آتش داخل هکنیا تا گرداند محشور مورچه اندازه   به کیآدم لکش به را یو  امتیق روز در خدا شامرد، ریحق را

 [11] .شود دوزخ

 ”مالسال  علیهم”بیت اهل شمردن سبک مثابه   به روایات در مسلمین، به اعتناییبی و شمردن سبک همچنین

 به خطاب ایشان که بودم ”السالم علیه”صادق امام حضور در: دیگومی هارون ابو چنانچه است؛ شده محسوب

 :فرمود جلسه در حضار

 ای و شام هکنیا از خدا به بریممی پناه گفت و برخاست خراسان اهل از یمرد ؟شامریدمی کسب را ما چرا شام

 آن! یشمرد کسب امر  هک یهست ییآنها از یکی تو یآر : فرمود حّضت. میبشامر کسب را شام اوامر از یز یچ

 را یفالن حرف ایآ تو بر یوا: فرمود حّضت. بشامرم کوچک را شام هکنیا از برممی پناه خدا به: گفت شخص

 با را او راه لیم یک اندازه   به هک ردک درخواست تو از و بود خسته او و میبود جحفه یکنزد هک یوقت ؟یدینشن

 ام شامرد، کسب را یمؤمن هک هر ،یشمرد کسب را او و یداندنگر  او یسو  به را رست سوگند خدا به ،یبرب  خود

 [17] .است منوده عیضا را خدا حرمت و شمرده کسب را

 مسلمین معبر سد( د
 مسلامنان است الزم و اندغافل آن از جامعه افراد از برخی متأسفانه که است رایجی گناهان از یکی معرب سد 

 سنت،نش ایستادن،: مانند اموری. بپردازند آن رفع به رهگذر این از و ندباش داشته توجه آن پیامدهای و آثار به

 دهش باب امروزه که هاییگردانی عروس نیز و شود ترافیک سبب کهجایی در نقلیه وسیله   کردن پارک تجمع،

 نصب فروشان،دست سوی از معابر اشغال عمومی، هایپارکینگ و هاپارک در اشیاء و کاال هرگونه نهادن است،

.. . و ماسه شن، سیامن، آجر، از اعم ساختامنی مصالح ریخنت و ساختامنی هاینخاله تخلیه   مجاز، غیر هایدکه

 را ایمنی نکات و باشد شهرداری از مجوز کسب با و مشخص مدت برای اگر امر این البته] عمومی معابر در

 .تاس معرب سد موارد از[ شودمنی محسوب معرب سد منایند، رعایت



 :فرمود ”السالم علیه”علی متقین امام که است نکوهیده حدی به عمل این

ع   غ ز وة   یف   نَّاک م   ”آله و علیه االه صلی”اللَّه   ر ُسول   م  ا و   النَّاُس  ف ازْد ح  ر   ق  یالطَّر   یف   ُقوایت ض   ا  ین اد  مُ  اللَّه   ر ُسوُل  ف أ م 

نْ  یف ن اد   ه اد   ف ال   قا  یط ر   ق  یض   م   ازدحام مردم. میبود ”آله و علیه االه صلی”خدا رسول همراه یجنگ در[ 18] ل ُه؛ ج 

 چیه کند، تنگ مردم بر را راه سک هر دهد ندا تا داد دستور یشخص به ایشان. شدند راه گرفتگی موجب و ردهک

 .است ردهکن یجهاد

 رحمت از شود گذرانره عبور مانع و ندک ربمع سدّ  هک یسک: »فرمود نیز ”آله و علیه االه صلی”اسالم گرامی پیامرب 

 یپ در را یآدم عیرس ینابود هک یگناهان از: »فرمود ”السالم علیه”سجاد امام همچنین[ 19] .«است دور به خدا

 عمرش خدا کند، معرب سد و ببندد را یراه سک هر روایات طبق نیز و[ 21] .«است مسلامنان راه ردنک سد دارد،

 [21] .ندکیم وتاهک را

 اسرار افشای( ه
 اکوش آن دارینگه در بایستی که دارد مگویی ارسار ناخواه خواه خویش، اجتامعی و فردی زندگی در انسانی هر

 ودوج به توجه با امروزه. اوست جامعه   یا خانواده به مربوط برخی و خودش به مربوط ارسار این از برخی. باشد

 ورترض  ها،ملت رسنوشت دگرگونی برای آنها گسرتده   کاربرد و تیاطالعا و جاسوسی حساس و پیّشفته ابزار

 نیز هاانانس بختینیک در آید،می شامربه اخالقی فضیلتی آنکه از گذشته و است انکارناپذیر و بدیهی رازداری،
 وفقیتم از دوری سبب و بوده اذیت و آزار بارز مصایق از یکی دیگران ارسار افشای مقابل، در. دارد بسزایی تأثیر

ر  ا فشاءُ : »فرمود ”السالم علیه”صادق امام کهچنان شود؛می او هایتصمیم در فرد شکست و سقوط حتی و  الّسر

؛  .«است سقوط[ مایه] راز، کردن برمال[ 22] ُسُقوط 

 صوتی آلودگی ایجاد( ز
 هزند موجودات فعالیت بر ویژه زمانی و مکانی شایط در که است ایناخواسته امواج صوتی آلودگی از منظور

 واییشن اعصاب در اختالل الخصوصعلی و روحی جسمی، متعدد عوارض تواندمی و گذاشته تأثیر انسان ویژه به
 در چه و فکری مشاغل در چه را انسان کار ظرفیت و بوده خستگی عوامل از یکی صوتی آلودگی. آورد بار به را

 تطابق در اشکال موجب شخص، روحی و روانی اوضاع روی بر أثیرت با و دهدمی کاهش ساده و بدنی هایشغل

 رارق صوتی آلودگی معرض در مدت که صورتی در و شودمی خانواده و اجتامع حتی و کار محیط با انسان یافنت

 عروقی-قلبی امراض به ابتال خطر همچنین و شود شنوایی قدرت کاهش موجب تواندمی کند، پیدا افزایش گرفنت

 .دهد ایشافز  را

 مترکز، عدم بروز موجب مهم این از مسئولیت صلب. است صوتی آرامش اجتامعی، زندگی حقوق از یکی

 ،کارخانجات: شامل شهری صوتی هایآلودگی اصلی منابع. شودمی افراد روحی اختالالت نهایت در و پرخاشگری

 هواپیام، موتور صدای] نقل و حمل زا ناشی صدای و منازل تهویه سیستم از ناشی صداهای ساختامنی، کارهای

 لویزیونت صدای مثل منازل داخل صدای و رس. هستند[ قبیل این از اموری و ماشین ضبط بودن بلند اتومبیل، بوق

 وجبم و گشته افراد آسایش در اختالل سبب که صوتی آلودگی که آنجایی از بنابراین. است اهمیت حائز نیز

 ارهباین در کریم قرآن. رودمی شامر به مسلمین اذیت و آزار بارز مصادیق از یکی شودمی آنان روانی-عصبی آزار



نْ  اْغُضْض  و  : )فرمایدمی ْوت ک   م  ْوتُ  اْْل ْصوات   أ نْک ر   إ نَّ  ص  م ل ص  [ مزن فریاد هرگز و] بکاه خود صدای از[ 23] (:ر  یالْح 

 .است خران صدای صداها ترینزشت که

 الجار ایذاء. 2
 مورد و شده نهی آن از شدت به اسالمی متون و روایات در که است همسایه ایذاء اذیت، و آزار مصداق دومین

نَّا ل یس   أ نَّهُ  اْعل ُموا» : فرمود ”السالم علیه”صادق امام که ایگونه به است؛ گرفته قرار نکوهش نْ  م   نْ ْحس  ی ل مْ  م 

ر ة   او  نْ  ُمج  ر ه م  او   .«ندکن رفتار یخوب به خود همسایه   با هک یسک ستین ما از[ 24] ؛ج 

 د،برسان آزار خود همسایه   به هک هر: »فرمود که است شده روایت ”آله و علیه االه صلی”رمکا امربیپ از همچنین

 ستین ما از و است یگاهیجا بد و دهدمی قرار دوزخ در را شیجا و کندمی حرام او بر را بهشت یبو  خداوند

 ردم،ک گامن هکنیا تا کردمی را هیهمسا سفارش من به لیجربئ شهیهم و سازد عیضا را ودخ همسایه   حق هک یسک

 [21] .«بردمی ارث اشهمسایه از هیهمسا

 :کنیممی اشاره آن منونه   دو به ما که است متعددی مصادیق دارای خود آزاریهمسایه

 بددهنی( الف
 از مردم که فردی روایات طبق. باشدمی او به ناسزاگویی و بددهنی همسایه، اذیت و آزار بارز مصادیق از یکی 

 بددهنی و یناسزاگوی هرچند[ 21] .بود خواهد جهنم آتش در و است آزارمردم زین نباشند امان در او یبددهن

 رسول هک یحدّ  تا. است نارواتر همسایگان و مؤمن برادر به نسبت اما باشدمی ناروا افراد همه   به نسبت

 با جنگ و فسق مؤمن به ناسزاگویی[ 27] کفر؛ قتاله و فسق املؤمن سباب: »فرمود ”آله و علیه الها  صلی”خدا

 .«است کفر او

 ”آله و علیه االه صلی”اللّه رسول هک کندمی نقل ”السالم علیه”یعل رمؤمنانیام از سیق بن میسل همچنین

 ودش گفته او به آنچه و دیگو آنچه از کیبا هک شمیکم و آبروبی فّحاش هر بر را بهشت خداوند: »فرمودمی

 [28] .«طانیش تکش  از ای است زنا از ای ینک حالش از یبازرس اگر رایز است؛ ردهک حرام ندارد،

 آزارهمسایه دارِزندهشب: حکایت
 به را هاشب و روزه روزها زن، فالن: ردندک عرض حّضت آن به ”آله و علیه االه صلی”پیامرب اصحاب یروز 

 :فرمود ”آله و علیه االه صلی”خدا رسول. آزاردمی زبان به را اشهمسایه نکل ؛دهدمی صدقه و گذراندمی عبادت

 آوردمی جا به را رمضان ماه روزه   و واجب مناز فقط زن، فالن: گفتند. است جهنم اهل او ست،ین زن آن در یر یخ»

 [29] .«تاس بهشت اهل او: فرمود. رساندمنی هیهمسا به یآزار  و

 حریم رعایت عدم( ب
 حقوق رعایت لذا است؛ شده فراوانی هایتوصیه دینی و انسانی جهات از همسایه حقوق رعایت خصوص در 

 گردن به همسایه که حقوقی از یکی. است برخوردار خاصی اهمیت از آنها به وکمک دستگیری و همسایگان

 خود منزل حیاط در بخواهد کسی چنانکه مثال . کند رعایت را او حریم باید که است این دارد اشهمسایه

 ،باغچه و همسایه دیوار بین الزم فاصله   حفظ قبیل از کار این فنی و الزم موارد باید کند، احداث ایباغچه

 عایتر  را قبیل این از مواردی و همسایه منزل به رطوبت و آب نفوذ از جلوگیری جهت نیاز مورد عایق از استفاده  



 و جربان به ملزم صورت این غیر در. نگردد همسایه ملک به زیان و رضر ورود به منجر که ایگونه هب کند،

 بگذارد همسایه ملک طرف به را خود ناودان ندارد حق کسی همچنین. باشدمی آن از ناشی خسارات پرداخت

 طورکلی به و کند ایجاد وجیخر  همسایه خانه   فضای سمت به خود خانه   برای همسایه، اجازه   بدون اینکه یا و

 زا استفاده   نیز و شود اشهمسایه به رساندن رضر موجب که کند ترصفی خود ملک در تواندمنی کس هیچ

 ال مث. کند ترصف را دیگری منزل حریم ندهد اجازه خود به و گیرد قرار او توجه مورد باید کسی هر منزل   حریم

 چرا ؛شود خودش منزل حریم از او استفاده   مانع و مناید استفاده مسایهه منزل حریم از خود اتومبیل برای نباید

 اخروی و دنیوی پیامدهای و عواقب دارای و شودمی محسوب همسایه به آزار مصادیق از امور این متامی که

 .بود خواهد شدیدی

 آزاریهمسایه سزای: حکایت
 ارانص از یکی باغ در خرما نخل یک بود ”آله و یهعل االه صلی”پیامرب اصحاب و مهاجرین از که جندب بن سمرة

 قرار باغ ورودی در بردند،می رس به آنجا در اشبچه و زن که انصاری مرد مسکونی خانه   که طوری به داشت

 مشکل اما. چیدمی خرما آن از یا گرفتمی خرب خود نخل از و آمدمی گاهی اسالمی قوانین طبق سمره. داشت

 و شدمی انصاری خانه   داخل زده رس و اعتنابی بگیرد، خرب خود درخت از خواستمی وقت هر او که بود این

 وارد زده رس شود، داخل خواهدمی وقت هر که کرد خواهش او از خانهصاحب. کردمی هم چرانیچشم ضمنا  

: گفت و کرد شکایت و هرفت ”آله و علیه االه صلی”اکرم رسول نزد ناچار به خانهصاحب. نکرد قبول او اما نشود،

 ال قب من خانواده   تا نشود، وارد زده رس و اطالع بدون بگویید او به شام. شودمی من خانه   داخل زده رس مرد این

 .کنند حفظ او چرانیچشم از را خود و باشند مطلع

 وت گویدمی دارد، شکایت تو از فالنی: »فرمود او به و کرده احضار را سمره ”آله و علیه االه صلی”اکرم رسول

 اجازه این از بعد. ندارد دوست او که بینیمی حالی در را او خانواده   قهرا   و شویمی او خانه   وارد اطالع بدون

 حارض سمره. بفروش را درخت پس: فرمود حّضت. نکرد متکین سمره. «نشو داخل اجازه و اطالع بدون و بگیر

: فرمود. نشد حارض هم باز برد، باالتر. نشد حارض هم باز برد، باال را متقی ”آله و علیه االه صلی”اکرم رسول. نشد

 خود درخت از بود حارض نه. نشد تسلیم هم باز. بود خواهد درختی تو برای بهشت در بکنی، را کار این اگر

 علیه هاال صلی”پیامرب وقت این در. بگیرد اجازه باغ صاحب از باغ به ورود هنگام بود حارض نه و کند نظر رصف

. اردند وجود گرفنت تنگ و رساندن زیان اسالم دین در و هستی گیریسخت و رسانزیان مردی تو: فرمود ”آله و

 را کار این و رفتند. بیانداز او جلوی و آور در زمین از را خرما درخت برو: فرمود انصاری مرد به خطاب سپس

 [31] .بکار خواهدمی دلت که جا هر را درختت برو حاال: فرمود سمره به حّضت آنگاه. کردند

 لیص”خدا رسول لذا دارند؛ ناگواری وضع آخرت رسای در کنند،می اذیت را خود همسایگان که کسانی کلی طور به

 به زمین وجب یک اندازه   به که کسی: »فرمایدمی ترسیم چنین را آنان آشفته   رسنوشت ”آله و علیه االه

 بدین او و کرده حلقه گردنش به زمین هفتم پوسته   از را زمین وجب یک آن وندخدا ورزد، خیانت اشهمسایه

 [31] .«بردارد خود همسایه   به ظلم از دست و کند توبه اینکه مگر کند؛می مالقات جزا روز در را خداوند حالت،



 الوالدین ایذاء. 3
 رسول توسط اسالمی هایآموزه در لذا شد؛بامی مادر و پدر آزردن دیگران، به رسانی آزار موارد از دیگر مورد 

 شده داده دییشد یهشدارها آنان عقوق و آزردن و مادر و پدر از ینافرمان به نسبت ”آله و علیه االه صلی”خدا

 قوقع و مکایإ: »فرمود ”آله و علیه االه صلی”رمکا امربیپ هک است شده تیروا ”السالم علیه”باقر امام از. است

 رایز مادر؛ و پدر آزردن از دیزیبپره[ 32] عاّق؛ جدهای ال و عام ألف رةیمس من توجد الجّنة حیر فإنّ  ن،یالوالد

 هستند مادر و پدر خشم مورد هک یسانک به گاههیچ یول ،رسدمی مشام به راه سال هزار مسافت از بهشت یبو 

 .«دیرس نخواهد

 رسول هک است املک از انسان بازدارنده   و دهیوهکن ایاندازه به شدن واقع آنان خشم مورد و مادر و پدر آزردن

 اقترصف[ فظّا  ] عاقّا   نتک إن و الجنّة، یعل اقترص و باّرا   نک: »فرمودمی خود روانیپ به ”آله و علیه االه صلی”خدا

 واهیخ جهنمی باشی ارکجفا و عاق اگر و باشد بهشت تو پاداش تا باش رفتار ویکن مادر و پدر با[ 33] النّار؛ یعل

 .«بود

 یبدبخت سبب و کبیره گناهان از آنان، کردن خاطرآزرده و شکسنت دل و آوردن خشم به معنای به والدین عاق

 سانان پریشانی و فقر و انسان بر زندگی شدن سخت و تلخ عمر، کوتاهی موجب که است آخرت و دنیا در انسان

 .شودمی محسوب رحم قطع نوع بدترین و شده مذمت کار این از روایات و آیات در و شودمی

 :نویسدمی والدین عاق معنای درباره   کافی اصول کتاب شح در; مجلسی عالمه  

 رفتاری ای گفتار سبب به را آنها مناید؛ ادبیبی و نکرده رعایت را آنها حرمت فرزند، که است این به والدین عقوق

 [34. ]کند نافرمانی آنها از ندارد، عقلی و شعی منع که چیزهایی در و کند اذیت و آزار و برنجاند

 به ندت نگاه است، «اُف» گفنت والدین، ناسپاسی کمرتین که است آمده ”السالم علیه”صادق امام کالم در کهچنان 

 رد والدین مالی نیازهای نکردن برآورده مثل آنها قبال در حتمی وظایف ترک و آنها ساخنت محزون مادر، و پدر

 .است شده معرفی فرزندان شدن عاق موارد از نیز ازنی صورت

 والدین اذیت و آزار عاقب: حکایت
 که بود جریح نام به عابدی ارسائیل، بنی میان در: »نویسدمی ”السالم علیه”باقر امام از نقل به صدوق شیخ

 مشغول چون جریح اما زد، صدا را او و آمد وی نزد مادرش، روزی،. پرداختمی عبادت به صومعه در همواره

 ار  او و آمد صومعه به ساعتی از پس دیگر، بار و بازگشت اشخانه به مادر. نداد را مادرش پاسخ بود، عبادت

 د،فرزن رفتار این از نشنید، جوابی او از و آمد مادر که سوم بار برای. نکرد اعتنا مادر به جریح باز اما زد؛ صدا

 در هامنجا و آمد جریح نزد بود، حامله که ایفاحشه زن روز، هامن ایفرد. کرد نفرین را او و شد شکستهدل

 عابد این نامّشوع فرزند بچه، آن که کرد ادعا و گذاشت جریح نزد و آورد دنیا به ایبچه صومعه دیوار کنار

 از ار  مردم که کسی: گفتندمی یکدیگر به مردم که طوری به افتاد، هازبان رس و شد شایع موضوع این. است

 .است شده مبتال بدان خودش اکنون منود،می رسزنش و کردمی نهی زنا

 ایمتاش برای مردم که هنگامی. کرد صادر را عابد جریح اعدام فرمان او و کردند تعریف وقت حاکم برای را ماجرا

 شدت زا دید، رسوایی حالت در گونهآن را فرزندش وقتی. شد حارض نیز مادرش بودند، شده جمع او اعدام



 رام تو نفرین! باش ساکت! مادرم: گفت و کرد مادر به رو جریح. کردمی گریه و زدمی خود صورت به ناراحتی

 تو از ما: گفتند او به شنیدند را جریح سخن این مردم وقتی. هستم گناهبی من وگرنه است رسانده اینجا به

 سبتن من به که را طفلی: گفت نبود، ناراضی او از دیگر مادرش، که عابد. کنی ثابت اینکه مگر پذیریممنی

 دبودن متعجب همه که حالی در و کیست؟ پدرت کرد سؤال چندروزه طفل از جریح. بیاورید من پیش دهند،می

 دست از آبروی خداوند مادر، رضایت از پس ترتیب این به. است چوپان فالن پدرم،: گفت واضح صورت به طفل

 که ردک یاد سوگند جریح آن، از پس. شد برطرف زدند،می او به مردم که هاییتهمت و دگردانی باز را عابد رفته  

 [31] .باشد او خدمت در همواره و نکند ناراضی خود از را مادر هیچگاه،

 الزوجین ایذاء. 4
 :فرمایدمی ”آله و علیه االه صلی”رمکا امربیپ. است همّسآزاری اذیت، و آزار موارد از دیگر یکی 

 را شوهرش حق هک یوقت تا ،پذیردمنی را زن آن یکن یارهاک و منازها خداوند ،آزاردمی را او هک دارد یزن سکهر 

 دهد صدقه فراوان مال و ندک آزاد هابنده و باشد روزه روزها متام چند هر. سازد خشنود خود از را او و ندک ادا

 گفته زن درباره   آنچه دهد، آزار را خود زن هک یمرد هر: فرمود سپس. شودمی جهنم داخل هک است یسک اول و

 است او یبرا بخواهد، خدا از را خود صرب مزد و ندک تحمل را زنش یبدرفتار  یسک هر و هست هم او برای شد

 روزیشبانه هر در زن، آن گناه و شده داده صربش یبرا وبیا حّضت به آنچه مثل ،کندمی صرب هک ایمرتبه هر در

 و شودمی جهنم وارد رس با سازد، یراض خود از را شوهر هکآن از شیپ رد،یمب اگر و است ابانیب یهاگیر مانند

 شوهر هک آنچه بر و کندمنی موافقت او با هک دارد یزن هکهر  و بود خواهد جهنم اتکدر  ترینپایین در نیمنافق با

 از خداوند ،کندمی ندارد طاقت آنچه به وادار را او و گیردمی سخت شوهرش بر و منایدمنی صرب ،دهدمی نفقه

 [31] .کندمی غضب او بر است نیچن هک یوقت تا و پذیردمنی سازد، دور او از را آتش هک یر یخ ارک او

 :مکنیمی اشاره آن مورد چند به منونه باب از که پذیردمی صورت مختلفی هایشیوه به نیز همّس دادن آزار

 مربوطه غیر وظایف تحمیل( الف
 رعایت و شناخنت رسمیت به و متقابل احرتام تفاهم، دوستی، محبت، به زناشویی زندگی استمرار و تحکیم قوام، 

 هر برای یابد، تداوم و کند پیدا قوام خانواده کوچک اجتامع و محیط آنکه برای اسالم دین. است همدیگر حقوق

 چرا ؛است کرده تعیین آنان برای نیز را وظایفی حقوق این مقابل در و گرفته نظر در حقوقی شوهر و زن از یک

 کدیگری وظایف باید شوهر و زن بنابراین. است منوده مقّرر هم را تکلیفی گرفته، نظر در حقی جا هر خداوند که

 سفارش رد ”السالم علیه”علی امیرمؤمنان از حدیثی در. منایند پرهیز مربوطه غیر وظائف تحمیل از و بشناسند را

[ 37] بقهرمانة؛ لیست و ریحانة املراة فان هانفس ماجاوز امرها من املراة متلک ال و: »خوانیممی انفرزندش به

 و کوش سخت پهلوان نه هستند، یبهار  گل چون زنان نکن، تحمیل او بر نیست، زن یتوامنند در که را یکار 

 .«پرتوان

 و تربیت مانند را یتر یکلید یکارها مقابل در و برداشته زنان دوش از را دشوار یکارها اسالم جهت همین به

 به یهمّس  و یمادر  ،یگر یمرب رسالت در تا است، کرده واگذار او به را خانواده امنیت و آرامش تأمین تعلیم،

 زوجین بر رحمت و مودت اصل سایه   در را همّس با معاشت حسن دیگر یسو  از. مناید ایفا را خود نقش یخوب



 تخلف جهت همین به باشد، آرامش و صفا مهد است، یآدم منو و رشد محل که خانواده و خانه تا منوده، واجب

 .گرددیم محسوب عصیان و نشوز مرد، و زن یبرا معروف غیر رفتار و معاشت حسن از

 بیزاری و برائت اعالم( ب
 رایز است؛ آزرده ار  او ندارم، دوست را تو اینکه یا و زارمیب تو از من دیبگو همّسش به شخصی اگر همچنین

 قحقو  جمله از: »فرمود ”السالم علیه”یعل امیرمؤمنان. اوست به اهانت ل،یدل بدون مؤمن از منودن برائت اظهار

 بنابراین[ 38] .«جویممی برائت و بیزارم تو از من دینگو او به خطاب هک است نیا گرید مؤمنی درباره   مؤمن

 .بود خواهند حکم این مشمول هستند مؤمنین جمله   از زوجین چون

 ترشرویی و بدزبانی( ج
 برویآ  حفظ بحث تربیتی، و تکلیفی احکام در اسالم مبین دین تأکید و توجه مورد و مهم موضوعات از یکی

 که طوری به. شودمی محسوب اخالقی رذائل و هاآسیب از یکی بدزبانی و فحاشی مقابل در. است مسلامن

 آورد؛ حساب به هستند، استداللبی و منطقبی که هاییانسان زمره   در را بانبدز  و فحاش هایانسان توانمی

 .ندارد بدزبانی و فحاشی به نیازی باشد، استدالل و منطق اهل که کسی زیرا

 خود همّس به نسبت بدزبانی و کردن فحاشی مردان، مورد در باالخص هاخانواده از بعضی مشکالت از یکی

 زا یدور  نند،ک تیرعا را آن دیبا شوهر و زن هک یحقوق از یکی. باشدمی نکوهش وردم و مذموم بسیار که است

 هب نسبت شوهر و زن عشق و محبت صمیمیت، اعتامد، احرتام، زدودن آن اثر هک چرا است؛ یبدزبان و ییبدگو

 در زن اگر که چرا شود؛می محسوب همّس اذیت و آزار بارز مصادیق از یناپسند رفتار نیچن و است گریدیک

 انجام یرفتار  نیچن مرد اگر و ندکیم دارحهیجر را مرد احساس اول جمله   هامن در ند،ک یبدزبان شوهر برابر

 ند،ک دایپ ادامه دو هر طرف از یبدزبان و ییتندخو نیا اگر و است ردهک وارد صدمه خود همّس محبت به دهد

 خانواده ییبرپا یاصل ستون هکیدرحال شود؛ لیتبد تنفر  به محبت است نکمم و شودیم ستهکش هاحرمت قطعا  

 وسیله   به نهاآ  نیب محبت ندهند اجازه تا رندیبگ ارکبه را خود تالش متام دیبا شوهر و زن نیبنابرا. باشدمی محبت

 .برود نیب از یالمک یهایاحرتامیب نیا

 دیگران اذیت و آزار پیامدهای و عواقب
 به را انانس است ممکن شایسته رفتار که هامنگونه. دارد انسان رسنوشت در ساسیا تأثیر آدمی گفتار و رفتار

 و آزار. دبرب  بین از را خود احرتام و ارزش نادرست برخورد اثر در انسان دارد امکان برساند، انسانی مرتبه   باالترین

 بلکه است اخروی عذاب موجب تنها نه و زندمی رضبه انسان به باشد که عنوان و شکل هر به دیگران اذیت

 دشنام و نفرت مورد همیشه آزاردهندگان. کشدمی عذاب آن در انسان که کندمی جهنمی همچون نیز را دنیا

 چند به که است شومی عواقب دارای شنیع عمل این همچنین. نیست مندعالقه آنها به کسی و هستند مردم

 :کنیممی اشاره آن مورد

 اندوه و حزن. 1
 آنان اندوه و ناراحتی موجبات و دهد آزار را دیگران کسی اگر است، العمل عکس و عمل دار دنیا که آنجایی از 

 :فرمود ”آله و علیه االه صلی”اسالم امربیپ چنانچه کند؛می محزون را شخص آن دل نیز خداوند کند، فراهم را

. «سازدمی کاندوهنا و محزون را او دل زین خداوند کند محزون را مؤمن دل هک یسک[ 39] ؛اللّه احزنه احزنه من»



 یسزا نیمرتک شود،می آنان اندوه و ناراحتی موجب و دهدمی آزار را دیگران گفتارش و رفتار با که کسی آری

 .کندمی محزون را او قلب زین خداوند هک است نیا یسک نیچن

 الهی رحمت از ناامیدی. 2
 االه صلی”اکرم رسول چنانچه است؛ الهی رحمت از محرومیت ،دیگران به رساندن آزار هایعقوبت دیگر از 

 :فرمود زمینه این در ”آله و علیه

نْ  نا   آذ ی م  طْر   ل وْ  و   ُمْؤم  ة  ک ب ش  اء   ل م  ة  یالْق   ْوم  ی ج  نْ  س  یآ ه  ین  یع   ن  یب   تُوبا  کم   ام  ة   م  نْ ک ان  ک و   اللَّه   ر ْحم  م   م  د   و   ْعب ة  کالْ  ه 

س  الْمُ  ت  یالْب   دَّ ف   ع ّش  ة ق ت ل   و   ق  ن   آال  ئ   م  ال   روز باشد، لمهک یک با چه اگر ند،ک اذیت را یمؤمن هک هر[ 41] ة؛کالْم 

 ارپروردگ رحمت از ناامید اللَّه؛ رحمة من سا  یآ: است نوشته شیشانیپ بر هک یحال در شودمی محّش وارد امتیق

 ار  هکمالئ از نفر هزار ده و منوده خراب را املقدس تیب و عبهک خانه   هک است یسک آن مانند یشخص نیچن و

 .باشد شتهک

 دوزخ به رفتن. 3
 ناامید الهی رحمت از دهند،می قرار اذیت و آزار مورد را دیگران که افرادی الذکر، فوق مطالب به توجه با 

 در ”السالم علیه”صادق امام چنانچه بود؛ خواهد دوزخ جایگاهشان نتیجه در رسند،منی آن به هرگز و هستند

 :فرمود رابطه این

 بودند روگردانده من دوستان از هکآنان: گویدمی و زندمی ادیفر خداوند جانب از یمناد شود، امتیق روز چون

 نیمنمؤ  به هک هستند یسانک هااین شود، گفته پس ندارد، گوشت رخسارشان هک خیزندمی بر یگروه ند؟یجاک

 دستور سپس اند،ردهک رسزنش یتند با را آنها ینید امور در و اندورزیده عناد و یشمند آنان با و رسانده آزار

 [41] .بربند دوزخ به را آنها هک شودمی داده

 سانیک برای هاعذاب شدیدترین دوزخ در بلکه است، دوزخ به رفنت تنها نه دیگران به رساندن آزار عاقبت آری 

[ زراره] اصحابشان از یکی به خطاب ”السالم علیه”صادق امام چنانچه اند؛هبود رذیله این گرفتار که بود خواهد

 :فرمود

[. البمط اریبس هک] دیفرمای انیب ردمک عرض امت؟یق روز در عذاب ثیح از مردم ترینسخت به را تو ندهم خرب آیا

 ترختس یدار  لیم آیا: فرمود سپس. باشد لمهک یک به چه اگر دیمنا کمک مؤمن رضر به هک است یسک آن: فرمود
. مناید جوییعیب مؤمن کردار و گفتار از هک است یسک آن از ترسخت: فرمود ،یآر  ردمک عرض م؟یبگو را آن از

 امنیا تیب اهل ما تیوال به و او رسول به و تایک یخدا به: فرمود شد، نزدیک چون و ایب جلو فرمود او به سپس

 اوردین بر را او حاجت توانایی وجود با و ندکن روییگشاده او و دیایب او نزد یحاجت یبرا یمؤمن هک یسک اوردهین

 مشیتعظ یبرا نهیآ هر دارد، خدا نزد یمقام چه مؤمن هک دانستندیم مردم اگر. ندهد او به بخواهد قرض اگر و

 «ؤمنامل» خود اسم از را او اسم مؤمن میرکت و شافت جهت به خداوند هک یدرست به کردند،یم خم گردن

 خداوند پس دهد،یم ارانکگناه به عذاب از امان و ندکیم شفاعت امتیق در مؤمن هامنا است، فرموده مشتق

 [42] .ندکیم قبول را او امان و پذیردمی را او شفاعت



 دیگران اذیت و آزار با برخورد روش
 وابطر  بیرونی، و درونی علل سبب به مردم از برخی. نیست دیگران آزار و اذیت از دور به هرگز اجتامعی زندگی

 فتاریر  سالمت و تعادل از گاهی از هر مسائلی سبب به دیگر برخی و گیرند پیش در توانندمنی را هنجاری سامل

 .پردازندمی دیگران آزار و اذیت به و روندمی بیرون

 رد حتی و است اجتامعی فتارر  حوزه   در نابهنجار و ناپسند امری اخالقی نظر از دیگران آزار و اذیت که هرچند

 که داشت امید توانمنی ولی است، گناه معنای به فقهی یا و جرم معنای به حقوقی بار دارای موارد از برخی

 از ؛نگیرد پیش در را ایآزاردهنده رفتارهای و کند رفتار سامل و طبیعی شکل به شایط همه   در کسی هر همواره

 اداشپ و اجر بیان ضمن در دیگران ناحیه   از رفتاری چنین با مقابله   جهت رهاییکا راه به دینی منابع در رواین

 آنها ذکر به قسمت این در ما که است شده بیان کندمی بردباری هااذیت و آزار این برابر در که شخصی

 :پردازیممی

 آزاردهندگان با برخورد روش: اول بخش
 اذیت و آزار که آنجایی از ولی گرددمی باز آزاردهنده شخص رفتاری اصالح شیوه   به داستان سوی یک هرچند

 ایدب برخوردی چه و آید کنار مسأله این با تواندمی چگونه آزارشونده یعنی دیگر شخص است، سویه دو همواره

 یشپ در را خاصی هایروش بایستمی آزاردهندگان نیز و شایط از یک هر برای که رسدمی نظر به باشد؟ داشته

 و آزار اب مقابله در کریم قرآن که هاییروش از برخی. رسید مطلوب نتایج به خاص روش یک با توانمنی و فتگر 

 :از عبارتند کندمی بیان دیگران اذیت

 تهدید. 1
 حتت کنندگاناذیت از برخی که معنا این به کرد؛ تهدید را آزاردهندگان که است آن بازدارنده هایروش از یکی 

 از و یرندگمی پیش در را سامل و درست رفتاری و کشندمی دست خود نابهنجار و ناشایسته رفتار از د،تهدی تأثیر

 بهره مّشکان و کافران دست به مؤمن مردان و زنان آزار از جلوگیری برای تهدید روش از خداوند که روستاین

ْ ) :فرمایدمی و کندمی تهدید مرگ یا و سخت عذاب به را آنان و گیردمی مْ  یف ن  یالَّذ و   الُْمناف ُقون   نْت ه  ی ل مْ  ل ئ   قُلُوب ه 

ر ض   ُفون   و   م  د یف   الُْمرْج  مْ  نَّک  یل نُْغر   ن ة  یالْم  ُرون ک  ی ال ثُمَّ  ب ه  لُْعون*ال یق ل إ الَّ هافی جاو  ُفوا ن امیأ   ن  یم  ُذوا ثُق   قُترلُوا و   أُخ 

 ستد کنندمی پخش مدینه در اساسبی شایعات و دروغ اخبار که آنهایی و ردالنبیام و منافقان اگر[ 43] (:ال یت ْقت

 هرش این در تو کنار در توانندمنی کوتاهی مّدت جز سپس شورانیم،می آنان ضدّ  بر را تو ندارند، بر خود کار از

 !رسید خواهند تلق به سختی به و شد خواهند گرفته شوند یافته جا هر و شوندمی طرد جا همه از و! مبانند

 صبر. 2
 که ییتهدیدها ویژه به تهدید از که هستند آن از ترباکبی و جسورتر اشخاص و بخشدمنی اینتیجه تهدید گاه 

 هایروش از یکی صورت این در. دهند تغییر را خود رفتار و برتسند باشد،می ناممکن یا و نادرست آنان نظر به

 ردنک ادب برای مناسب فرصتی منتظر و کرده پیشه را صرب و شکیبایی که است آن آزار و اذیت با برخورد

 باشیم آزاردهنده

 نه ییشکیبا و صرب که گفت بایستمی شود،می تلقی منفی امری مردم از بسیاری انظار در صرب که آنجایی از

 و وانت که اندازه امنه زیرا باشد؛ کارساز بسیار تواندمی بلکه نیست، منفی واکنش و رفتار و منفی امری تنها



 نتیجهبی که چرا کند؛ خسته را آزاردهنده شخص تواندمی اندازه هامن دهد،می افزایش را شخص باطنی قدرت

 از بسیاری زیرا سازد؛ نومید را آزاردهنده تواندمی آزاردیده، شخص احساسی   و عصبی واکنش عدم و آزار بودن

 تنگناهای در را وی اذیت، و آزار با خواهندمی و دارند توجه صشخ احساسی و عاطفی حوزه   به آزاردهندگان

 .انگیزند بر را او عاطفی و احساسی واکنش و داده قرار عصبی

 تواندیم هیجانی عواطف از برخاسته عصبی   و تند هایواکنش عدم و شکیبایی و صرب روش از گیریبهره بنابراین

ُعنَّ  و  : )فرمایدمی کریم قرآن چنانچه بردارد؛ آزار و اذیت از تدس و سازد نومید و ناکام را آزاردهنده شخص  ل ت ْسم 

ن   نْ  ت اب  کالْ  أُوتُوا ن  یالَّذ   م  ن   و   مْ کق ْبل   م  ُوا إ نْ  و   ر ایث  ک یأ ذ   واکأ ْش   ن  یالَّذ   م  نْ  کذ ل   ف إ نَّ  ت تَُّقوا و   ت ْصرب  زْم   م  (: ْْلُُمور  ا ع 

[ دل سخنان] اند،دهییگرا کش  به هک یسانک از[ زین] و شده داده تابک آنان به شام زا شیپ هک یسانک از و[ 44]

[ شام] واراست عزم از کیحا[ ایستادگی] نیا د،ییمنا یزگار یپره و دینک صرب اگر[ لی] و د،یشن دیخواه یار یبس آزار

 .ارهاستک در

 گذشت و عفو. 3
 وعف و گذشت دهد،می ارائه دیگران هایاذیت و آزار با رخوردب و مقابله برای کریم قرآن که هاییروش دیگر از 

 و الزم مطلب این باشد، گذشته آن بر زمانی و بوده گذشته در اذیت و آزار اگر خصوصا  . است آنان به نسبت

 از دور به و نادرست امری آن، تلخ خاطرات کردن بیدار و گذشته زدن هم بر سخن، دیگر به. است تررضوری

 باب از منوده اذیت و آزرده را وی گذشته در که کسی به نسبت بایستمی شخص و باشدمی گذشت و احسان

 یشخو برادران با ”السالم علیه”یوسف حّضت که است عملی این. نکند هم یادآوری او به حتی و آید در کرامت

 .آوردمنی یادشان به را ایشان گذشته   حتی و دهدمی انجام

 زاررسانیآ عوامل از پرهیز. 4
 انبد کریم قرآن که است هاییروش از یکی خود شودمی دیگران آزاررسانی موجبات که عواملی و علل از پرهیز 

ک   قُْل  یالنَّب   ه ایأ   ای: )فرمایدمی و کندمی اشاره ن ن ساء   و   ب نات ک   و   ْل  زْواج  ل   ن  یْدنی ن  یالُْمْؤم  نَّ یع  نْ  ه  ال ب   م  نَّ ب  یج   ذل ک   ه 

: بگو مؤمنان زنان و دخرتانت و همّسان به! پیامرب ای[ 41] (:ام  یر ح غ ُفورا   اللَّهُ  کان   و   ن  یْؤذ  ی ف ال ْعر فْن  ی أ نْ  ْدنیأ  

 است هرتب نگیرند قرار آزار مورد و شوند شناخته اینکه برای کار این فروافکنند، خویش بر را خود بلند هایرورسی

 .است رحیم آمرزنده   همواره خداوند[ کنند توبه زده رس آنها از کوتاهی و خطا کنون تا اگر و]

 ریکتح و زنان حجابیبی: فرمایدمی و کرده اشاره زنان دیدن آزار علل از منونه یک به شیفه آیه   این در خداوند

 ره در بایستمی بنابراین. شود ایشان آزار و اذیت برای عاملی خود تواندمی مردان جنسی احساسات و عواطف

 دهش تحریک آنان احساسات که نکرد کاری و کرد رفتار آزاردهندگان احساسات انگیزش عوامل به توجه با موردی

 .آورد فراهم را آزاررسانی موجبات و

 هایکنش به نسبت بایستمی و باشد کارساز چندان تواندمنی هاروش این از گیریبهره گاه همه، این با

 انآزاردهندگ هایانگیزه و علل تفاوت به توجه با که روستاین از کرد؛ اتخاذ را مناسبی هایواکنش آزاردهندگان

 نفرین و لعن از. گرفت نظر در را هاییشیوه و روش بایستمی اذیت، و آزار ضعف و شدت و هاشیوه نیز و

 تا و ایشان تبعید تا ت،اسار  تا رستاخیز، در الهی سخت کیفر و هاعذاب به ایشان انذار تا گرفته آزاردهندگان

 یراخ هایبخش لکن. کندمی بیان آزاردهندگان با برخورد برای کریم قرآن که است هاییروش آنان قتل و اعدام



 عمل صالح مراجع طریق از بایستمی و گیردمی قرار حقوقی و قضایی حوزه   در قتل، و تبعید و اسارت چون

 .نزد دست بدان خودرسانه و کرد

 دیگران اذیت و آزار تحمل پاداش و اجر: دوم بخش
 باید البته. باشدمی آنان ناشایست رفتار مقابل در بردباری و صرب دیگران، اذیت و آزار با مقابله   برای راه بهرتین

 ماسال  در ذلت و ظلم پذیرش که چرا نیست؛ دیگران ذلت و ظلم پذیرش معنای به اینجا در صرب داشت توجه

 واهدخ نیکو زمانی دیگران اذیت و آزار مقابل در صرب که مناند ناگفته همچنین. است فتهگر  قرار نکوهش مورد

 مقررات و احکام به خوردن رضبه همچنین و دیگران حقوق شدن ضایع مقابل، طرف شدن جری به منجر که بود

 در منونه وانعن به. شد خواهد مندبهره زیادی برکات و اجر از صابر شخص صورت این در که نشود، اسالمی

 ”مالسال  علیه”علی حّضت از حدیثی در چنانچه است؛ شده یاد «واقعی پرهیزگار» عنوان با شخص این از روایات

نْ » :خوانیممی رب    م  ل   ص  ْدق   ع نْ  أ ب ان   یاْْل ذ   ُمرر  یع   کند صرب مکروه و تلخ آزار بر که کسی هر[ 41] ؛التَّْقو ی ص 

 .«است کرده ظاهر را یپرهیزگار  واقعیت

 :از عبارتند دیگران اذیت و آزار برابر در صرب آثار ترینشاخص از دیگر برخی

 ”السالم علیهم”ائمه با شدن محشور. 1
. شودمی محشور هایشداشته و اعامل افراد، از اعم داشته عالقه آنها به که تعلقاتی با انسانی هر قیامت فردای 

 برابر در صرب هاراه آن از یکی. دارد وجود متعددی هایراه ”سالمال علیهم”بیت اهل با شدن محشور برای

 أ  : »فرمایدمی ”السالم علیه”صادق امام چنانچه شویم؛می متحمل آنها تبعیت طریق در که است هاییاذیت

ن   أ نَّ  ت ْعل مُ  ال   رب    و   أ ْمر ن ا انْت ظ ر   م  ل   ص  ا یع  ن   ییر   م  ْوف   و   یاْْل ذ   م   که هر ایندانسته آیا[ 47] زُْمر ت ن ا؛ ف ی غ دا   و  هُ  الْخ 

 .«رددگ محشور ما زمره   در قیامت یفردا ورزد یشکیبای بیندمی که یترس و آزار بر و باشد ما دولت راه به چشم

 همعلی”معصومین امئه   از پیروی راه در مؤمنین که است اذیتی و آزار شیف، حدیث این در اذیت و آزار از منظور 

 امام طریق به متسک راه در که شودمی شخصی نصیب پاداش این نیز غیبت عرص در. شوندمی متحمل ”السالم

 .گیردمی قرار دین بدخواهان هایکنایه و نیش و اذیت و آزار مورد ”السالم علیه”زمان

 رحمت ابواب به دستیابی. 2 
 صلی”اسالم گرامی پیامرب. است دیگران اذیت و آزار برابر در صرب الهی، رحمت به رسیدن هایراه از یکی همچنین

ل ی یا: »فرمایدمی زمینه این در ”آله و علیه االه ث   ع  نْ  ث  ال  ر  أ بْو اب   م  اءُ  الرْب  خ  یُب  و   النَّْفس   س  م   ط  رْبُ  و   الْک ال  ل   الصَّ  یع 

 و آزار برابر در صرب و یزبانوشخ و بخشندهدست: است رحمت و خیر یدرها از چیز سه! یعل یا[ 48] ؛یاْْل ذ  

 .«دیگران اذیت

 دیگران اذیت و آزار از ماندن امان در برای های اسالمحل راه
 است؟ داده ارائه هاییحل راه چه دیگران اذیت و آزار از ماندن امان در برای اسالم دین

 ایگونه به را خود رفتار گیرانه،پیش رویکردی در ابتدا که است شده سفارش مؤمنان به دینی هایآموزه در: پاسخ

 با واندتمی انسان منونه عنوان به. نیاورند فراهم دیگران برای را اذیت و آزار زمینه   یا و انگیزه که کنند تنظیم

 علیه”باقر امام. بدارد مصون آنها آسیب از را خود و کرده جذب خود به را افراد از بسیاری مالیم و نرم زبان



 یمس صندوق مانند را زبان مؤمن که است سزاوار است، یش  و خیر هر کلید زبان: »فرمایدمی بارهاین در ”السالم

 هک فرستد رحمت مؤمن آن بر خدا: »فرمود ”آله و علیه االه صلی”اسالم گرامی پیامرب همچنین. «کند قفل زر و

 [49] .«دهدمی خود به که است ایصدقه این. داردمی نگه یش  هر از را زبان

 اما. شدبا دیگران اذیت و آزار برابر در وی محافظ بهرتین تواندمی انسان خود عملکرد چیز، هر از قبل بنابراین

 از توانمی عملی هر با نیست، تأثیرگذار آنان در روش این که افرادی ش از ماندن امان در برای حال عین در

 :دارد وجود زمینه این در نیز مأثوری دعاهای و کند محافظت دیگران آزار و اذیت از را او که خواست خداوند

 و سلطان آن انجام با که کنم آگاه یچیز  از را شام خواهیدمی آیا: »فرمود ”السالم علیه”باقر امام: صدقه. 1 

 دقهص با را روز: فرمود ”السالم علیه”امام. دهیم انجامش تا بفرمایید: گفت حمزه أبو! شوند؟ دور شام از شیطان

 بر. دکنمی اثربی شام بر را ستمگر سلطان روز آن شّ  و منایدمی سیاه را ابلیس یرو  صدقه که کنید، آغاز دندا

 قطع را شیطان و سلطان ریشه   آن که شایسته، اعامل در یهمکار  و خدا راه در محّبت و یدوست به باد شام

 [11] .«شودمی گناهان محو موجب استغفار که چرا کنید؛ ارصار و سامجت[ استغفار] یخواه آمرزش در. کندمی

ْذن ی و  : »فرمایدمی گونهاین دعایی در ”السالم علیه”سجاد امام: دعا. 2 یَّت ی و   أ ع  ن   ُذرر یْط ان   م  ، الشَّ یم  نْ  و   الرَّج  ر  م   ش 

ة   امَّ ة   و   السَّ ة   و الْه امَّ امَّ ، و   الْع  ة  مَّ نْ  و   الالَّ ر  م  یْط ا کُلر  ش  ، ن  ش  ید  ر  نْ  و   م  ر  م  ، ُسلْط ان   کُلر  ش  ن ید  نْ  و   ع  ر  م   ُمرْت ف   کُلر  ش 

، ید  ف  نْ  و   ح  ر  م  یف   کُلر  ش  ع  ، و   ض  ید  د  نْ  و   ش  ر  م  یف   کُلر  ش  یع ، و   ش   ض  نْ  و   و  ر  م  یر   کُلر  ش  غ  ، و   ص  نْ  و   ک ب یر  ر  م   کُلر  ش 

یب   ، و   ق ر  ید  نْ  و   ب ع  ر  م  نْ  کُلر  ش  ب   م  ْربا   ب یْت ه   ْل  ْهل   و   ل ر ُسول ک   ن ص  ن   ح  نر  م  ، و   الْج  نْ  و   اإْل نْس  ر  م  ابَّة   کُلر  ش  ذ  آ  أ نْت   د   خ 

ی ت ها  و دارنده زهر گزنده   هر آسیب از و ده قرار خود پناه در رجیم شیطان از را امذریّه و مرا خدایا،[ 11] ؛ب ناص 

 هر توز،کینه ستمگر پادشاه هر و رسکش شیطان هر ش از دار، امان در زخم چشم و بال و هراس و بیم هر

 دور و نزدیک هر کالن، و خرد هر فرومایه، و پایه بلند هر نیرومند، و ناتوان هر نعمت، و ناز در غرق خدمتگذار

 دست به زمامش که ایجنبنده هر و انس و جن از برخاسته، جنگ به بیتشاهل و تو رسول علیه که کس هر و

 .ده پناه است، تو قدرت
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 .118 ص ،2 ج: کافی صولا[. 24]

 .488 ص ،81 باب حج، کتاب ،8 ج: الشیعه وسائل[. 21]

 .21 ص ،17 ج: بحاراالنوار[. 21]

 .214 ص: الحکمة میزان منتخب[. 27]

 .412 ص ،2 ج: البالغه نهج در اسالمی اخالق[. 28]

 .72 باب حج، کتاب: الوسائل مستدرک[. 29]

 .329 ص باملسلم، االرضار جواز عدم باب ه،الشفع کتاب ،3 ج: الشیعه وسائل[. 31]



 .1 ص ،3 ج: االخبار لئالی[. 31]

 .349 ص ،2 ج: مصطفوی ترجمه   کافی، اصول[. 32]

 .348 ص: هامن[. 33]

 .371 ص ،11 ج العقوق، باب: مجلسی العقول، مرآة[. 34]

 .4 ص ،1 ج: بحاراالنوار هایداستان[. 31]

 .111 ص ،82 باب نکاح، کتاب: الشیعه وسائل[. 31]

 .31 نامه  : البالغه نهج[. 37]

 .142 ص ،11 ج: بحاراالنوار[. 38]

 .113 ص ،2 ج: بحاراالنوار[. 39]

 .71 ص ،1 ج: دیلمی القلوب ارشاد[. 41]

 .471 ص ،141 باب: کافی اصول[. 41]

 .171 ص ،1 ج: مسرتحمی ترجمه   دیلمی، القلوب ارشاد[. 42]

 .11 و 11 آیات: احزاب سوره  [. 43]

 .181 آیه  : عمران آل سوره  [. 44]

 .19 آیه  : احزاب سوره  [. 41]

 .281 ص: غررالحکم[. 41]

 .37 ص ،8 ج: کافی فروع[. 47]

 .14 ص: زاده حسن ترجمه   العقول، تحف[. 48]

 .298 ص: هامن[. 49]

 .هامن[. 11]

 .114 ص: سجادیه صحیفه  [. 11]
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