بررسی مشکالت مهسایگی در آپارمتاننشینی
و راهکارهای مقابله آن با رویکرد اخالقی
علی ملکوتینیا


محمدتقی سبحانی نیا

چکیده
در دنیای معاصر ،بهویژه در شهرنشینی ،ت ییرات چشمگیری رخ داده که زندگی را کنـار همسـایگان بـا
آســیبهای متعــددی مواجــه کــرده اســت .در ایــن پــژوهش ،بــا مطالعــۀ کتابخانــهای و رو
توصیفی ـ تحلیلی ،سه آسی ِ
ب معاشرت و تعامـ سـازنده نکـردن بـا همسـایگان ،ضـعف مشـارکت
همگانی در مدیریت مجتمع و مزاحمتهای همسـایگی را در زنـدگی آپارتمـانی بررسـی مـیکنـیم و
راهکارهای اخالقی میدهیم .مهمترین راهکارها عبارتاند از افـزایش آگـاهی همسـایگان از جایگـاه
یکدیگر و حقوق متقابلشان ،رعایت اصول اخالقی در مدیریت مجتمع ،درک درست از اجتنابناپـذیر
بودن برخی اذیتها در زندگی همسایگی ،پایبندی همگان به اخالق همسایگی و باالخره یاری گـرفتن
از مراجع قانونی (آخرین راهکار) با تال برای احیای دوستی و برادری.
کلیدواژهها :اخالق اسالمی ،همسایگی ،آپارتماننشینی ،شهرنشینی ،تربیت اخالقی ،روابط اجتماعی.
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مقدمه

در جهان امروز ،گستر

شهرها ،ت ییر ساختار کالبدی ـ فضایی آنهـا ،دگرگـونی کمیـت و

کیفیت روابط اجتمـاعی و ظهـور سـبک زنـدگی آپارتمـانی 3،مسـائ و مباحـث جدیـدی را در
تعامالت همسایگی مطرح کرده است .مهمترین مسئله ،کمرنرشدن اخالق همسـایگی در میـان
ساکنان یک محله ،بهویژه در مجتمعهای آپارتمانی اسـت .همـین مسـئله ،مسـائ و آسـیبهـای
دیگری را در دامن خود پرورانده است؛ آسیبهایی کـه ازیکسـو مربـوط بـه تحمیـ و تـرویج
زندگی آپارتمانی و ازسویدیگر ،بهدلی فقدان فرهنر زندگی جمعی در همسایگان است.
پیشینۀ تحقیق نیز نشان میدهد کمرنر شـدن اخـالق همسـایگی در زنـدگی آپارتمـانی،
ِ
اجتماعی مهمی تبدی شده است؛ زیـرا مـالک مسـئله بـودن پدیـدهای ازنظـر
امروزه به مسئلۀ
سال ششم ـ شماره اول ـ پیاپی  31ـ پاییز و زمستان 3116

۱۱۳

جامعهشناسان ،آزاردهنده بـودن آن بـرای بسـیاری از افـراد جامعـه اسـت کـه ناشـی از علـ
اجتماعی ـ ساختاری است (لوزیک.)۰۷-۱۰ :۱۰۹۰ ،
بنــابراین ،پرســش اصــلی پــژوهش مــا ایــن اســت« :مهمتــرین مشــکالت همســایگی در
آپارتماننشینی کدام است و آموزههای اخالقی اسالم چـه راهکارهـایی را بـرای مقابلـه بـا آنهـا
پیشنهاد میدهد؟ نگارنده کوشیده است با مطالعۀ کتابخانهای و رو توصیفی ـ تحلیلـی ،برخـی
مشکالت و آسیبهای همسـایگی آپارتمـانی را گـزار کنـد و بـا رویکـرد اخـالق اسـالمی،
راهکارهایی را پیشنهاد دهد.
تفاوت این مقاله با پژوهشهای دیگر بـا موضـوع همسـایهداری آپارتمـانی ،دسـتهبنـدی
ِ
جدید مشکالت همسایگی در آپارتمان و دادن راهکار براساس آموزههـای اخالقـی
ملموس و
اسالم است؛ زیرا هی یک از تحقیقات پیشین ،بر دستهبندی مشـکالت همسـایگی در زنـدگی
آپارتماننشینی تمرکز نکرده و راهکارهای اخالقی ندادهاند؛ برای مثال ،اخالق همسـایهداری و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1آپارتمان یا خانههای آپارتمانی ،واژهای انگلیسی است که فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی« ،کاشانه» را معادل آن برگزیده است.

آپارتماننشینی (فالح ،)۱۰۹۹ ،حجم کمی دارد ،بر منابع اسـالمی تمرکـ ِز کامـ نکـرده ،فقـط
سراا مزیتها و عیبهای زندگی آپارتماننشـینی رفتـه و بـر راهکارهـای توجـه بـه اخـالق
همسایهداری در برنامههای رسانه متمرکز شده است« .همسایۀ مـا سـایۀ ماسـت» (گلـیزواره،
 3)۱۰۹۷کتابی است با رویکرد تبلی ی و کشکولی از حکایتها و داستانهـای متنـوع« .مطالعـۀ
میزان مشکالت آپارتماننشینی و عوام تأثیرگذار بر آن» (محسنی تبریـزی و دیگـران)۱۰۷۳ ،
دربارۀ کشف عوام ِ مشکالت آپارتماننشینی در مناطق دهگانۀ کرج است و آنهـا را براسـاس
سه دسته نظریههای اکولوژیکی ،ترکیبی و ُخردهفرهنگی تحلی کـرده اسـت« .آسـیبشناسـی
بررسی تفاوتهای سبک زندگی آپارتماننشینی بـا سـبک زنـدگی اسـالمی ،فقـط بـه برخـی
معایب و محاسن آپارتماننشینی بسنده کرده است .مقالۀ «اخالق و آداب همسایگی در اسـالم»
(آسوده 1)۱۰۷۰ ،تعدادی از اصول اخالقی تعام با همسایه را برمیشمارد؛ ولی بـه مشـکالت
همسایگان در مجتمعهای مسکونی و آپارتمانی اشاره نمیکند.
پژوهشهای دیگری مانند «بررسی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آپارتماننشینی در اسـتان
فارس» (جهانگیری و دیگران 4)۱۰۹۷ ،ویژگیهای معماری آپارتمان ،ازجملـه مقـدار زیربنـا،
تعداد طبقات ،نوع مدیریت مجتمع و آثار آن را در رضایتمندی ساکنان تحلی کردهاند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1گلیزواره ،غالمرضا( ،)۱۰۹۷همسایۀ ما سایۀ ماست ،نشر صحیفۀ ِخرد ،قم.
 . 2صابری ،امیر(« ،)1332آسیبشناسی سبک زندگی آپارتماننشینی در تهران» ،مجموعه مقاالت دانشگاه عالمه طباطبـایی،
شمارۀ  ،282ص .88 – 21
 .3آسوده ،اسحاق(« ،)۱۰۷۰اخالق و آداب همسایگی در اسالم» ،چهارمین همـایش ملـی اخـالق و آداب زنـدگی ،زنجـان،
گروه فلسفه دانشگاه زنجان.
 .4جهانگیری ،جهانگیر و همکاران(« ،)۱۰۹۷بررسی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آپارتماننشینی در استان فـارس؛ مطالعـه
موردی شهر شیراز» ،مجله مطالعات اجتماعی ایران ،شمارۀ  ،۱ص .۶۶ – ۱۱
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سبک زندگی آپارتماننشینی در تهران» (صابری 2)۱۰۷۱ ،تحقیقی مقایسهای است که با هـدف
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معنا و مفهوم همسایگی

همسایگی در این نوشتار ،فراتر از معنای ل وی 3و عرفـی اسـت؛ زیـرا همسـایه در ُعـرف،
شام خانههای همجوار میشود؛ حالآنکه این محدوده در آموزههای اسالمی ،بسیار وسـیعتـر
است .حد همسایگی در احادیث اسالمی ،چه خانه از جلو ،پشـت ،سـمت راسـت و سـمت
چپ است (کلینی۵۶۰/۴ :۱۴۱۷ ،؛ صدوق۷۴۴/۱ :۱۰۶۱ ،؛ مجلسی.)۱۷۱/۵۴ :۱۴۳۰ ،

2

همسایگی در آپارتمان در چهار جهت راست ،چپ ،جلو و پشت نیز خالصه نمیشود ،بلکـه
فضا (باال و پایین) را هم شام میشود؛ یعنی کسی که در واحدهای آپارتمـانی زنـدگی مـیکنـد،
اگر چه طبقه باشد ،طبقۀ اول با آخر و برعکس همسـایه هسـتند .پـذیر عنـوان مجـاورت در
بُرجها آسانتر از پذیر عنـوان همسـایه بـا فاصـلۀ چهـ خانـه اسـت (جـوادی آملـی:۱۰۹۹ ،
 .)۶۰۶/۱۹البته بهنظر میرسد همسایه و همسایگی تفـاوت دارنـد؛ چـون بیشـتر تعـاریف علـوم
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اجتماعی از همسایگی ،دو جز مهم ِ کالبدی (فیزیکـی) و اجتمـاعی دارنـد و آن را بیشـتر شـام
عناصری مانند انسان ،مکان ،نظام کنش متقابـ  ،هویـت مشـترك و نمادهـای عمـومی میداننـد؛
ازاینرو ،همسایگی را گاهی فقط منطقهای ج رافیایی با ویژگیهای کالبدی خاص میداننـد کـه
گروهی از مردم در آن زندگی میکنند و گاهی نـوعی روابـط متقابـ اجتمـاعی یـا فعالیـتهـای
انسانی» تعریف میکنند (نوابخش و رفیعیپور ۷۱ :۱۰۹۵ ،ـ  .)۶۷منظور ما از همسـایگی ،روابـط
متقاب اجتماعی یا فعالیتهای انسانی بهنسبت مستمر در مجاورت دیگران است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ازنظر ل وی ،به دو یا چند نفر که زیر یک سقف باشند ،یا اتاق یا خانۀ آنها متصـ یـا نزدیـک باشـد ،همسـایه مـیگوینـد
(معین« ،همسایه») .در قرآنکریم نیز کلمۀ «جار» بهمعنای همسایه است که مصدر

«جـوار» و جمعـش «جیـران» بـهمعنای

همسایگی است (نسا  .)۰۶ /راغب اصفهانی نیز در مفردات ،ذی «جور» ،جار را اینگونه معنا کـرده اسـت« :همسـایه [جـار]
کسی است که مسکنش نزدیک توست( ».مفردات« ،جار»)
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
 .2امامعلی ِ « :
ـن
الج ُ
ـن کُـ ِّ َجانـب م ْ
وار أربعونَ داراا من أربعة َجوانبِها»؛ امامکاظم (علیهالسالم)َ « :حد ال ِْج َوا ِر َأ ْربَ ُعـونَ َداراا م ْ
بَیْ ِ
ن یَ َدیْ ِه َو م ِ ْن َخلْف ِ ِه َو َع ْن یَم ِین ِ ِه َو َع ْن ِش َمال ِ ِه».

مشکالت همسایگی در آپارتماننشینی

امروزه گرایش آپارتماننشینی بهدالی مختلف ضرورت تحمیلی در شهرهاسـت؛ زیـرا بـا
ساختن مجتمعها در شهرهای بزرک و کوچک ایـران ،بخشـی از زنـدگی شـهری بـه زنـدگی
آپارتمانی تبدی شده است؛ بهگونهایکه براسـاس آمـار ،از کـ جمعیـت کشـور %۵۱/۰۷ ،در
شهرها زندگی میکنند (سالنامۀ آمارهای جمعیتـی سـازمان ثبـتاحوال کشـور )۷ :۱۰۷۰ ،کـه
بسیاری از آنان ،زندگی آپارتمانی را برگزیدهاند (روزنامۀ خراسان ،شـمارۀ  ،۱۹۳۱۳در تـاریخ:
.)۱۰۷۳/۱۳/۱۱
مشکالت فرهنگی و اجتماعی فراوانی را در شهرهای کوچک و بزرک همراه داشته است.
روزنامـه و

باتوجهبه مباحثههای گروهی ،مشاهدههای شخصی و بررسی مقالهها ،گـزار
ِ
مشکالت روابط همسایگی آپارتمـانی ،مـواردی همچـون معاشـرت و تعامـ
رسانهها دربارۀ

سازنده نکردن با همسایگان ،ضعف مشارکت همگانی در مدیریت مجتمـع و مزاحمـتهـای
همسایگان ،از مهمترین مسائ ِ روابط همسایگی در شهرهای کوچک و بـزرک ایـران معاصـر
است.
 .1معاشرت و تعامل سازنده نکردن با همسایگان

انسان در رفع نیازهای ضروری و رسیدن به زندگی بهتر ،نیازمند زنـدگی اجتمـاعی اسـت
(فارابی .)۰۷-۰۹ :۱۰۶۶ ،اجتماع دربرگیرندۀ افراد مختلف با سطوح فکری و فرهنگی متفاوت
و تواناییها و تخص

های گوناگون است که هریک برطرفکننده نیـاز گروهـی از همنوعـان

خود هستند؛ پس باید ارتباطات مفید و مؤثری داشته باشند تا حیات اجتماعی تداوم یابد.
گاهی این تعامالت اجتماعی به یکی از دشوارترین کارها تبدی میشود؛ بهگونهایکه فـرد
در گذر زمان ،انگیزۀ برقراری ارتبـاط را بـا همنوعـان ازدسـت میدهـد و بـا آنهـا معاشـرت
نمیکند؛ ازایـنرو ،امـروزه شـاهد آسـیبهایی در شـهرهای ایـران ،بـهویژه در مجتمـعهـای
آپارتمانی شهرهای بزرک هستیم؛ ماننـد رعایـت نکـردن حـریمهـای عمـومی و خصوصـی،
آسیبهای اخالقی ،بیگانهانگاریُ ،عزلتگزینی ،بیاعتمادی ،بیمیلی به فعالیتهـای مـدنی و
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روشن است این نوع زندگی با زندگی سـنتی بیشـتر ایرانیـان بیگانـه و ناسـازگار اسـت و

۱۱۰

کاهش تعامالت اجتماعی (فـالح۴۱–۰۹ :۱۰۹۹ ،؛ کالنتـری و دیگـران)۱۰۹۶ ،؛ درحـالیکـه
آموزههای اسالمی به روابط اجتماعی و تعامالت همسایگی ،اهمیت فراوانی میدهنـد و بـرای
تحکیم رشتههای برادری و پیوستگی افراد جامعه ،دستورهای کام و جامعی دارند (نسـا ۰۶/؛
توبه۵۱/؛ انعام۱۳۹ /؛ فصلت۰۴/؛ طه۴۴/؛ اسرا ۵/؛ اعراف۱۷۷/؛ کلینـی۵۷۶/۴ :۱۴۱۷ ،؛ کـوفی
اهوازی.)۰۷ :۱۴۳۱ ،
اما اینکه تعام با همسایگان چه مراتبـی دارد و شـاخ

هـای تعامـ مثبـت و سـازنده بـا

همسایه کدام است ،جای بحـث و بررسـی دارد .بـا نگـاه اجمـالی بـه متـون اسـالمی دربـارۀ
همسایهداری بهنظر میرسد تعام با همسایگان ،مراتب و مراحلی دارد که مرتبـۀ حـداقلی آن،
عدم آزار نرساندن و پرهیز کردن از مزاحمت برای همسایه است (ورام۱۷۳/۱ :۱۴۱۳ ،؛ نـوری،
 )۴۱۷/۹ :۱۴۳۹و در مرحل ـۀ متوســط ،رســیدگی ،نیکوکــاری و خــدمترســانی بــه اوســت
(نسا ۰۶/؛ کلینی۵۴ /۱ :۱۴۱۷ ،؛ طوسی۶۳۹ :۱۴۱۱ ،؛ مجلسـی )۱۵۷/۵۷ :۱۴۳۰ ،و در مرحلـۀ
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حداکثری ،داشتن ارتباط صمیمی با همسایگان است کـه اگـر شـرایطش فـراهم باشـد ،بـه آن

برگزار و همگان را به شرکت در این دورهها تشویق کرد تا دانش و معرفـت الزم بـرای تعامـ

۱۱۴

سازنده نتقال یابد .راهکارها را میتوان چنین خالصه کرد:

توصیه میکنند (حر عاملی۹۷۷/۱ :۱۴۳۷ ،؛ مجلسی.)۷۴/۵۷ :۱۴۳۰ ،
راهکارها

راهکارها متعددند؛ اما پیش از اجرا باید به همسایگان برای ایجاد تعام سازنده و صـمیمی
انگیزه دارد .بدون انگیزه راهکاری اجرا نمیشود و اگـر اجـرا شـود ،از آن اسـتقبال نمیکننـد و
موفقیتآمیز نخواهد بود .بهنظر میرسد در گام نخست بایـد دورههـای آموزشـی کوتاهمـدت

الف .آموزش همگانی تعامل اجتماعی

بدیهی است که درست زندگی کردن ،آموختنی است؛ پس برقراری ارتباط سالم و سـازنده
با همسایگان ،بهویژه در زندگی آپارتمانی ،به آموز

همگـانی ،آگـاهسـازی و اطـالعرسـانی

مستمر نیاز دارد .اهمیت برقراری ارتبـاط صـمیمی بـا همسـایگان ،پیامـدهای ارزشـمند آن و
مسئولیتهای اخالقی و حتی شرعی هر مسلمان درقبال همسایگانش ،از موضوعاتی است کـه

باید در این دورهها بهتفصی تبیین شود تـا انگیـزۀ الزم بـرای رفتـار اخالقـی بـا همسـایگان و
شرکت در کارگاههای آموزشی بعدی پدید آید .تحقـق چنـین چیـزی برعهـدۀ سـازمانهـای
فرهنگی ـ هنری شهرداری ،وزارت آموز وپرور  ،رسانهها و مدیریت مجتمعهاست.
ب .تمهیدات فضایی ـ کالبدی در محلهها

معاشرت و تعام اجتماعی همسایگان ،عالوهبر مجاورت ،نیازمند فضـای فیزیکـی بـرای
مالقات و گفتوگوست .ساختار کالبدی و فیزیکی ممکـن اسـت گشـاینده یـا محدودکننـدۀ
فرصتهای ارتباطی باشد .فضای مذهبی ،شهری (مراکز خرید ،ایستگاه اتوبـوس و پیـادهرو)،
تفریحی از تمهیدات کالبدی است که زمینهساز معاشـرت و تعامـ اجتمـاعی مطلـوب اسـت.
ایجاد فضاهای یادشده برعهدۀ وزارت مسـکن ،شـهرداری و مسـئوالن مسـکن و شهرسـازی
است.
البته نقش مسجد برای فرهنرسازی دینی و اخالقی و تقویـت انگیـزههـای نـوعدوسـتانه
بسیار بیشتر بهنظر میرسد .شاید بههمینعلت است که آموزههای اسالمی بـه اهمیـت جایگـاه
مسجد و اقبال به حضور در آن توصـیههـای بسـیار کردهانـد؛ بـرای مثـال ،پیـامبر

سـاختن

جامعهای نو را در مدینه با بنا کردن مسجد آغاز کرد .بعدها مسلمانان بـا پیـروی از ایـن سـنت،
مسجد را محور مناطق مسکونی قرار دادند .همین کار ضمن برقـراری ارتبـاط بـین افـراد یـک
محله ،دوستی همسایگان را برقرار و کارکردهای متعدد خود را نمایان کرد .در این شهرها ابتـدا
مکان مسجد را مشخ

میکردند .سپس با محور قرار دادن آن ،محلهها ،خیابانهـا ،بـازار و ...

را میساختند .متأسفانه امروز از این حقیقت غاف اند؛ ازاینرو جامعه بـا آسـیبهای متعـددی
روبهروست؛ مانند کم شدن ارتباط همسایگان.
ج .تشکیل گروههای همیاری

مهمترین عام در افزایش تعام و مشارکتهای اجتماعی ،حاکمیت فرهنـر همیـاری در
جامعه است .همیاری و تعاون ،اساس سنت اسالمی و بهمعنای کمکرسانی به یکـدیگر اسـت
(طباطبایی .)۱۶۰/۷ :۱۰۷۴ ،همیاری به شک گیری ایدههای جدیـد و جسـتوجوی راههـای
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فرهنگی ـ آموزشی (فرهنگسرا ،کانون فرهنگـی ،کتابخانـه ،سـینما و نمایشـگاه] و ورزشـی و

۱۱۷

مقابله با مشکالت اعضا کمک میکند .همچنین کمک به جامعه برای ح مشکالت عمـومی و
تال

برای ت ییر نگر ها به مسائ  ،از دیگر فواید شک گیری گروههای همیاری است.
تشکی گروههای مطالعاتی برای شناسایی مشکالت در سطح محلی ازسوی هیئتمـدیره،

گروههای کوچک تولید خانگی ،تأسیس صـندوق قـر

الحسـنه ،دلجـویی هیئـتمـدیره از

مصیبتدیدگان و سرکشی به یتیمان ،تبریکگویی به تازهمزدوجان ،تشـکی انجمـن فرهنگـی
بــرای برگــزاری مراســم ملــی و آیینــی ،تشــکی گــروه ورز

همگــانی صــبحگاهی و  ...از

فعالیتهایی است که بهنظر میآید همسایگان را به رفتوآمد ،ارتباط و تعام تشویق میکند.
 .2ضعف همکاری همگانی در مدیریت مجتمع

همکاری نکردن همگان در پیگیری کارهـای مجتمـعهـای آپارتمـانی ،ازجملـه تـأخیر در
پرداخت شارژ یا هزینۀ تعمیرات ،بیتوجهی به برگزاری مجمع عمـومی سـاالنه ،تعمیـرات یـا
مشکالت عمرانی ،فیزیکی و  ...جز مشکالت شایع آپارتماننشـینی اسـت .پرداخـت نکـردن
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از آسانسور میشوند و هزینـۀ آن را نمـیپردازنـد .بهـرهبـرداری نکـردن از سـایر امکانـات

۱۱۶

ساختمان نظیر پشتبام ،سامانههای حرارتی یا برودتی ،محوطه ،گُـ کـاری و  ...نیـز گـاهی

بهموقع هزینههای اصلی ،نظیر بهای آب ،برق ،گاز و تعمیرات ضروری ،رفع نیازهای اولیۀ همۀ
ساکنان را دشوار میکند .تأخیرهای ناموجه در حوزههای دیگر آپارتماننشـینی نیـز مـیتوانـد
برای برخی ساکنان دردسرساز باشد؛ مانند نق

عملکرد کولرهای آبی که مزاحم ساکنان طبقـۀ

آخر میشود.
گاهی برخی ساکنان با ادعای استفاده نکردن از برخی مشاعات ،هزینههـای نگـهداری و
تعمیرات آنها را پرداخت نمیکنند؛ برای مثال ،ساکنان طبقۀ همکف مدعی اسـتفاده نکـردن

جز چنین ادعاهایی قرار میگیرند و دردسرآفرین میشوند .این ادعاها اغلب با حاشیههـایی
مانند نارضایتی از صرفهجویی نکردن در انرژی بخشهای مشترك و دستاویز کردن آن بـرای
نپرداختن شارژ ،اعترا

به تقسیم هزینـههـا براسـاس تعـداد افـراد خـانوار ،قبـول نکـردن

هزینهای که برای تعمیرات پرداخته شده است و  ...همراه مـیشـود و نظـم طبیعـی زنـدگی

جمعی را بههم میزنـد .البتـه براسـاس مـادۀ  ۴قـانون تملـك آپارتمانهـا (اصـالحی سـال
 ). ۱۰۵۶حتی اگر یکی از ساکنان از قسمتهای مشترك (مشاع ذکرشده) استفاده نمیکند،
باید هزینههای آن را بپردازد.
راهکارها
الف .افزایش آگاهی فردی و جمعی

آگاهی دادن به همسایگان دربارۀ حقوق شهروندی و مسئولیتهای اجتماعیشان ،بـهویژه
دربارۀ همسایگی ،از مصادیق تعاون اجتماعی و در راستای تقویت منزلت و کرامت همسـایهها
در بهسازی روابط همسایگی و مشارکت در فعالیتهای گروهی است .این معنـا را میتـوان از
احادیث معصومان

(صدوق۱۹۰ :۱۴۳۶ ،؛ ورام 3)۱۱۶/۱ :۱۴۱۳ ،و سـیرۀ اجتمـاعی آنهـا

بهدست آورد (کلینی.)۵۷۷/۴ :۱۴۱۷ ،
از سخنان برخی فیلسوفان اخالق مانند سقراط نیز چنین برمیآید که رعایـت نکـردن اخـالق
در زندگی اجتماعی ،ناشی از ناآگاهی افراد از ارزشمندی و ضرورت اخالق شایسته اسـت .بـرای
ح این معض کافی است آگاهی جامعه را از ارز و برکات رعایت اخالق افزایش دهـیم؛ زیـرا
او معتقد بود اگر کسی کار بدی انجام میدهد ،میتوان بااطمینان گفت که او از بـدی آن کـار آگـاه
نیست .او در محاورات پروتاگوراس میگوید« :اگر کسی خوب و بـد را از هـم بازشناسـد ،هـی
عاملی نمیتواند او را به عملی برخالف معرفتش وادار کند(Poato, 1977: 17( ».

پژوهشها هم نشان میدهد که آگـاهی سـاکنان بـه قـوانین آپارتمـاننشـینی و مشـکالت
آپارتماننشینی ،رابطۀ معکوس دارند؛ بـهطوریکـه بـا افـزایش آگـاهی از قـوانین ،مشـکالت
آپارتماننشینی کاهش مییابد (محسنی تبریزی و دیگران.)۱۱ :۱۰۷۳ ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
ِ
ِ
َ « .1أ َال َو ِإنَّ هَ َ
ـاف
ـن َخ َ
الر ُج َ َع ْن َح ِق َجا ِره َو َم ْن َضیَّ َع َح َق َجا ِره فَلَیْ َس منَّا» و «أال إنَ أربعین جارَ ،و َال یَ ْد ُخ ُ ال َْجنَّ َة َم ْ
َ
اّلل یَ ْسأ ُل َّ
َج ُار ُه بَ َوائِقَه»
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خواهد بود ،نقش مستقیمی در افزایش همدلی آنان در تعامالت همسایگی دارد و عام مـؤثری

۱۱۵

ب .انتخاب مدیر الیق

بسیاری از مشکالت آپارتمانها با تعیین مدیر صالح ،توانمنـد و بـاانگیزه برطـرف خواهـد
شد .در آپارتمانهای چندطبقه و برجهایی کـه مـدیران باتجربـه بـا حقـوق و مزایـای خـاص
استخدام میکنند ،کمتر شاهد ناهماهنگی و رفتارهای نابهنجار مالکان و ساکنان هسـتیم؛ امـا در
بسیاری از مجتمعهای مسکونی  ۰یا  ۴طبقه که مدیر وجود ندارد ،چنـین نیسـت .طبـق مـادۀ ۷
قانون تملك آپارتمانها ،اگر تعداد مالکان آپارتمان از  ۰نفر بیشتر باشد ،باید «مجمـع عمـومی»
تشکی شود (آییننامۀ اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب هیئـتدولـت در سـال  ۱۰۴۰و
اصالحشده در سال .)۱۰۵۶
مجمع عمومی متشک از مالکان و استفادهکنندگان یا نمایندگان آنـان بـرای ادارۀ آپارتمـان
است .برایاینکه جلسات آن رسمیت داشته باشد ،حضور مالکانی که بیش از نصـف مسـاحت
قسمتهای خصوصی را دارند یا نمایندگانشان ضروری است.
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۱۱۹

مدیر ساختمان اختیارات و وظایف مهمی دارد و باید امین و الیق باشد .بیمۀ تمام ساختمان
درمقاب آتشسوزی ،اسـتخدام دربـان بـرای سـاختمانهـایی کـه بـیش از  ۱۳واحـد دارنـد،
حسابوکتاب مالی و  ...جز وظایف مدیر است .اختیاراتی مانند تعیـین زمـان مناسـب بـرای
بازی کودکان در مشاعات ،نحوۀ استفاده از پارکینر و بخشهای مشترك ،تذکر بـرای رعایـت
نکات ایمنی و آسایش دیگران ،اخطار به مالکـان بـرای تعمیـرات اساسـی یـا رعایـت حقـوق
دیگران در حوزههای جمعی و  ...به وی تفویض میشود.
ج .ترویج فرهنگ همدلی و همیاری

ترویج همیاری و توصیه به مشارکت در فعالیتهای اجتماعی ،از راهکارهایی است کـه در
درازمدت میتواند زمینۀ همدلی و همکاری همسـایگان را در مـدیریت مجتمـع فـراهم کنـد.
همیاری و تعاون بهمعنای باهم اقدام کردن ،با کسی مشـترک عمـ کـردن ،تـال هـایی را در
جهت تحقق هدفی مشترک و به هم پیوسـتن اسـت (بیـرو .)۶۷ :۱۰۹۳ ،همیـاری و همکـاری
اجتماعی بهمعنای قبول همکاری آگاهانه و ازروی می و اراده برای رسیدن بـه هـدف خاصـی
است؛ ازاینرو انسجام و یگانگی مردم جامعه ،باعث حرکت آنها بهسمت هدفهای مطلـوب

است و رشد جامعه را درپ ِی خواهد داشت .همکاری و تعاون اجتماعی ،فضا را برای رهـایی از
خودخواهی و منافع شخصی مساعد میسازد .افراد از این مسیر ،اخالق عالی را تجربه میکننـد
و جامعهای یکدست ،یکرنر و منسـجم را بـهوجود مـیآورنـد؛ ازایـنرو اسـاس زنـدگی
اجتماعی و قوانین اقتصادی و اجتماعی اسالم بر اص تعاون استوار است و قـرآن کـریم بـرای
تثبیت روحیۀ مشارکت و همیاری ،به تقویت روح تعهد و عـزم عمـومی تشـویق کـرده اسـت
(مائده.)۱/
زمینه و فضای ترویج فرهنر همدلی ،در زندگی آپارتمانی بیشتر از مکانهای دیگر فـراهم
آیینی و مراسم فرهنگـی گونـاگون مـیتواننـد فضـای تعامـ و همـدلی را بـهوجود بیاورنـد؛
افزونبراین ،هریک از ساکنان میتوانند از ظرفیتها و قابلیتهای خود برای کمک بـه مجتمـع
و ایجاد تعام و همدلی استفاده کنند و ضمن عم به بخشی از مسـئولیتهـای اخالقـی خـود
درقبال همسایگان ،در ایجاد فضایی صمیمی و بانشاط گام مؤثری بردارند؛ برای مثال ،پزشـکان
مجتمع در فواص معین ،همسایهها را رایگان یا نیمبها معاینه یـا فنیکـاران در رفـع مشـکالت
تأسیسات ساختمان کمک کنند.
د .گزارش دورهای منظم از عملکرد اجرایی و مالی مجتمع

براساس آموزههای دینی ،امانتداری یکی از مهمترین فضـای اخالقـی اسـت (مجلسـی،
 ۱۱۴/۵۷ :۱۴۳۰و )۱۱۷؛ ازاینرو ،مدیر مجتمع باید این اص را سرلوحه قرار دهد و بـا هـدف
ایجاد امنیت خاطر همسایهها ،گزار

مالی ماهانه ،فصلی و ساالنه دهـد .ایـن راهکـار ضـمن

تقویت روحیۀ امانتداری در مدیر ،باعث آگاهی همسایگان از روند کارها و جلـب مشـارکت
بیشتر آنها میشود .در بسیاری از مجتمعها ،ساکنان بهدلی بیاطالعی از هزینههـا و کارهـایی
که مدیر و هیئتمدیره انجام میدهند ،سو ظن پیدا میکنند؛ درنتیجـه ،بـه کارهـای بـیاعتنـا و
دلسرد میشوند .گزار

اجرایی و صورتحسـابهـای مـالی در فواصـ زمـانی مشـخ

،

سو ظن و پیامدهایش را ازمیان برمیدارد و زمینۀ همکاری و همیاری را فراهم میکند.
این کار میتواند با راهاندازی وبسایت ،وبالک و کانال در شبکههای اجتماعی انجام شـود

بررسی مشکالت همسایگی در آپارتماننشینی و راهکارهای مقابله آن با رویکرد اخالقی

است .همسایگان با دیدوبازدید ،شرکت در جلسات مجمع عمـومی ،ترتیـب دادن جلسـههای

۱۱۷

که فرصت اطالعرسانی از آخرین وضع مجتمع ،ارتباط ساکنان و دریافت نظرات و پیشـنهادها
را فراهم میکند.
 .3مزاحمتهای همسایگان

مزاحمتهای همسایگان از دیگر مشکالت همیشگی آپارتماننشینی است .البته پـذیرفتنی
است که تضاد ،اذیت و مزاحمت از پیامدهای ناگزی ِر زندگی اجتماعی است؛ ولی باید مدیریت
شوند .ممکن است کمتوجهی برخی به آداب اسالمی ،آسایش دیگران را بگیرد ،آنان را بیـازارد
و زمینهساز درگیریهای بعدی شود؛ ازاینرو مزاحمت ،ممانعـت از حـق و سـلب آسـایش و
آرامـش ســاکنان واحــدهای آپارتمــانی از بــدترین رفتارهــاى اجتمــاعی اســت کــه در عمــوم
مجتمعهای آپارتمانی ،موجب ناراحتی و شکایت ساکنان را فراهم کرده است و ازنظـر اخـالق
اسالمی و قوانین مربوط ،کار ناشایست و رفتار نادرستی است.
بهنظر میرسد مزاحمت بـراى همسـایگان ،از اخـتالف (عقیـده و سـلیقه) و ناسـازگاری
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پارکینر ،راهپله و  ...میریزند یا فرزندانشـان هنگـام اسـتراحت سـاکنان ،بـا بـازی در حیـاط،

۱۱۳

پارکینر و راهپله بهشدت سروصـدا میکننـد؛ افزونبـراین ،مهمانـان برخـی واحـدها نیـز در

همسایگان حاص میشود .این اختالف گاهی از حادثـه یـا مسـئلۀ کـوچکی آغـاز و بـزرک و
دامنهدار میشود و مشاجرۀ لفظی و درگیری را بـهدنبال مـیآورد .اخـتالف عملـی در سـاعات
مهمانی ،برپایی جشنها و مراسم آیینی و زمان استراحت و خاموشی ،تفاوت نظر در شیوههـای
استفاده از امکانات عمومی برای کودکان و نوجوانان ،اختالف در آدابورسوم همسـایگان و ...
در بسیاری از آپارتمانها مناقشهبرانگیز است و گاهی زندگی را به ساکنان تلخ میکند.

همچنین برخی افراد زبالههای خـود را از تـهسـیگار تـا پوسـت میـوه ،در راهـرو ،حیـاط،

نیمههای شب ،بدون هی مالحظهای در راهرو و پلهها بلندبلند حرف میزنند و میخندنـد یـا
بچهها را بـا فریـاد صـدا میزننـد .اسـتفاده از واحـد مسـکونی بـرای اشـت ال (کـار کـردن بـا
چرخخیاطی صنعتی ،قالیبـافی ،نجـاری و  )...نیـز در برخـی مجتمـعهـا وجـود دارد .مـوارد
مهمتری مانند سرقت ،تخریب اموال ،ناهنجاریهای رفتاری و  ...را نیـز در برخـی مجتمـعهـا
گزار

کردهاند (محسنی تبریزی و دیگران.)۱۰۷۳ ،

 .1راهکارها
الف .همسانی همسایگان

میدانیم پیشگیری همواره مقدم بر درمان است .این اص فقط در سالمت ضرورت نـدارد.
اگر توصیههای فراوانی برای انتخاب همسر مناسب شده اسـت ،پیشـگیری بـرای بـروز انـواع
اختالفهاست .انتخاب دوست خوب نیز برای جلوگیری از بروز هر آسیبی در زندگی اسـت.
بهنظر میرسد تحقیق دربـارۀ همسـایهها پـیش از خریـد منـزل ،بـهویژه اگـر در مجتمعهـای
چندطبقه باشد ،بسیار مهم است و همچون انتخاب همسـر و دوسـت میتوانـد بسـیاری مهـم
متعدد نیز خواهد بود ،به اخالق اجتماعی مربـوط مـیشـود .ازآنجاکـه حضـور فرهنـرهـای
مختلف در فضای محدود ،مشکالت متعددی دارد و گاهی باعث درگیـری سـاکنان سـاختمان
میشود ،شایسته است برای پیشگیری از اخـتالف و ناسـازگاری بـه همسـانی همسـایگان رو
بیاوریم؛ یعنی افراد برای انتخاب محله و مسکن سراا مجتمعهایی بروند که همسـانی صـنفی،
فرهنگی ،عقیدتی و اخالقی بیشتری با آنها دارند؛ مانند مجتمع کارمندان ،کارگران ،مهندسـان،
طالب ،معلمـان ،تاکسـیرانان ،نیروهـای نظـامی و انتظـامی ،پزشـکان؛ زیـرا ایـن همسـایگان
اشتراکهای فراوانی مانند ش  ،اعتقاد و اخالق ،نوع زندگی ،درآمد و  ...دارند .ایـن همسـانی
باعث میشود خردهفرهنرها ،اخالق و آداب اجتماعی انطباق بیشتری داشته باشـند؛ درنتیجـه
خانوادهها کمتر دچار مشکالت رفتاری و اخالقی و  ...میشوند.
در روانشناسی اجتماعی ،یکی از مهمترین عوام روانی ـ اجتمـاعی کـه بـرای گسـتر
رابطۀ افراد با یکدیگر به اثبات رسیده اسـت« ،شـباهت و تکمیـ » اسـت .میتـوان شـباهت را
ویژگیهای نزدیک ،عقاید مشابه و شیوههای مفید ارتباطی تعریف کرد .تکمی نیـز بـه عملـی
اشاره میکند که نشانگر کشش فرد به دیگری ازطریق کام کـردن رفتارهـای شخصـیتی فـرد
است .بعضی بررسیهای تجربی بر تأثیرات شباهت و تکمی در رشد و توسـعۀ روابـط تأکیـد
میکند (ربانی و کجباف.)۵۷ –۵۴ :۱۰۹۶ ،
روانشناسان اجتماعی دربارۀ اثرات مختلـف شـباهت و همسـانی معتقدنـد« :همسـانی و
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باشد؛ زیرا آسیبهای این سه قشر نیز بسیار متنوع و متعدد است .بخشـی از ایـن آسـیبها کـه

۱۱۱

شباهت میتواند عزتنفس را افزایش دهد و عقاید بین افراد را موردتوجـه قـرار داده و سـپس
رابطۀ خوشایندی را ایجاد نماید( ».همان .)۵۷ :امامعلی (علیهالسالم) فرمود« :پـیش از انتخـاب
مح مسکونی خویش ،دربارۀ همسایهات پرسش کن( ».سید رضی :۱۴۱۴ ،نامۀ  .)۰۱شاید راز
این سفار  ،این باشد که همسانی همسایگان در عقیـده ،اخـالق ،شـ

و  ...از راهکارهـایی

است که میتواند زندگی دور از اختالف و درگیری را بهارم ان بیاورد.
آن حضرت در جای دیگر نیز در نامـهای بـه حـارث َهمـدانی بـه همـین موضـوع اشـارۀ
غیرمستقیم میکند:
«از دوستی با بیخردان و خالفکاران بپرهیز؛ زیرا هرکس را به دوستش میشناسند
و در شهرهای بزرک سکونت کن؛ زیرا مرکز اجتماع مسلمانان اسـت و از جاهـایی
که مردمان آن از یاد خدا غاف اند و به یکدیگر ستم روا میدارند و بر اطاعت خدا به
یکدیگر کمک نمیکنند ،برکنار با !» (همان :نامۀ .)۶۷
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۱۱۱

از این سخن برمیآید که همرنگی عقیـدتی و همسـانی اخالقـی در زنـدگی اجتمـاعی ،از
مسائ مهم است .دلی حضرت این است که در هرجا شمار مسلمانان و مؤمنـان بیشـتر باشـد،
عادتها ،آدابورسوم و الگوهای رفتاری آنان غلبه و امکان آمـوختن ،عبـرت گـرفتن و عمـ
کردن به آموزههای دین بیشازپیش افزایش مییابد.
ب .رفق و انعطافپذیری

ِ
مشکالت روابط همسایگان فقط با رفق و انعطافپذیری ح میشود؛ زیـرا سـلیقه،
برخی
نگر

و سبک زندگی مختلف ،طبیعی و پذیرفتـه اسـت .امکـان دارد هرکسـی بـههردلیـ از

عملکرد خود در وضعی خاص دفاع کند و بنا نیست ما برنامهها ،اخالق و رفتارهای همسـایه را
ت ییر بدهیم؛ اما آنچه در تعام مهم است این است که با تال
تفاوتها به تعار

و مدیریت عاقالنه نگذاریم ایـن

و دشمنی تبدی و دیگر گرهگشایی ناممکن شود.

راهکار آمـوزههـای دینـی در ایـن موقعیـتهـا ،رفـق و انعطـافپـذیری اسـت .رفـق ،کـه
انعطافپذیری ،مؤلفۀ اصلی آن است ،ملکهای است که شخ

در کارهایش و ارتباط بـا دیگـران،

براساس عناصر پنجگانۀ پذیر  ،همراهی ،میانهروی ،آسانگیری و تأنی رفتار مـیکنـد (عمـادی،

)۱۷ :۱۰۷۰؛ بنابراین رفق و انعطافپذیری ،پیشگیرانه است و در سایها همسایگان ناسـازگار از
ترویج خشونت و اختالف مصوناند .امامعلی (علیهالسالم) فرموده است« :رفق شـدت مخالفـت
را کُند میکند» و «رفق به صلح و آشتی منجر میشود( ».تمیمی آمدی)۱۴۴ :۱۰۶۶ ،
برایناساس ،هنگام ناسازگاری همسایگان میتوان در گام اول چشـمپوشـی و درصـورت
تکرار ،از آنها بهنرمی انتقاد کنیم .سپس باتدبیر به ایشان فرصت مـیدهیم و بـا آنهـا همراهـی
میکنیم .اگر نتیجه نگرفتیم ،باید از انتظار خود دسـت بکشـیم و صـبر کنـیم؛ شـاید بـا کـاهش
مخالفتها به صلح و اصالح دست یابیم.
ازآنجاکه آپارتمان مح سکونت است و همۀ اتفاقات و مراحـ مختلـف زنـدگی اعضـای
خانواده در همین مح رخ میدهد ،باید همه برای آرامش و آسایش بیشتر و درعینحال ،حفـظ
و ارتقای موقعیت اجتماعی و خانوادگی خود ،آییننامـهای انضـباطی و اخالقـی بـا همفکـری
یکدیگر در مجمع عمومی به اطالع ساکنان برسانند ،امضا کنند و در رعایت کام آن بکوشند تـا
از بروز اختالفها و درگیریهای احتمالی جلوگیری کنند.
بنابراین تدوین آییننامۀ داخلـی (پیمـان دسـتهجمعـی سـاکنان) و تصـویب آن در مجمـع
عمومی ساالنه ،راهکار محیطهای آپارتمانی است .این آییننامه دربردارندۀ میثاقهای اخالقـی
و قواعد انضباطی زندگی جمعی است و بـا آن بسـیاری از ناسـازگاریهـا و مشـکالت ازبـین
میرود.
 .2راهکارهای درمانگرانه
الف .صبر و شکیبایی

یکی از راهکارهای عملی برای مزاحمت همسایگان ،صبر و شکیبایی است .صـبر یکـی از
سجایای اخالقی و صفات بازدارنده است که بدون آن تداوم زندگی در کنار همسایگان ممکـن
نخواهد بود؛ زیرا زندگی در اجتماع غالباا مشکالتی را بهدنبال دارد .صبر و شـکیبایی ،پایـداری
در برابر این مشکالت است؛ برایناساس پیامبر اکرم (صلی هَاّلل علیه و آله) کسی را کـه از اذیـت
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ج .تدوین آییننامۀ داخلی و تصویب آن در مجمع عمومی ساالنه

۱۱۰

همسایها

شکایت کرده بود ،به صبر فراخوانـد« :از اذیـت او دسـت بـردار و دربرابـر آزار

شکیبایی کن( ».احمد عطا)۱۱۱ :۱۴۳۷ ،
شکیبایی درمقاب آزار همسایگان در منابع اسالمی؛ از نشانههای انسان بـاایمـان و همسـایۀ
ِ
حقیقت ُحسن همسایگی است .حضرت امامعلـی (علیـهالسـالم) فرمودنـدُ « :حسـن
خوب و
همجواری این نیست که دست از آزار همسایه برداری ،بلکه ُحسـن همجـواری آن اسـت کـه
اذیت همسایهات را تحم کنی( ».ورام۱۷۳/۱ :۱۴۱۳ ،؛ نوری.)۴۱۷/۹ :۱۴۳۹ ،
نکتۀ مهم این حدیث آن است که امام

بهدنبال ت ییر نگر

افراد جامعـه اسـت .مـیدانیم

زندگی اجتماعی و بهویژه همسایگی ،برخی محدودیتها و دشواریهای قهری دارد؛ ازاینرو
اگر تصور کنیم زندگی کنار همسایه باید عاری از هر آزاری باشد ،نهتنها واقعبینانه نیست بلکـه
آستانه تحم همگان را بهشدت کاهش میدهد .وقایع و اذیتهای خارج از اختیار افراد بسـیار
است؛ برای مثال ،نشت آب از لولههای فاضالب طبقۀ بـاال بـرای همسـایۀ طبقـۀ پـایین بسـیار
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۱۱۴

آزاردهنده است؛ اما گاهی پیشمیآید و چنـدان در اختیـار همسـایۀ بـاالیی نیسـت .همچنـین
ممکن است یکی از همسایهها مهمانانی داشته باشد که آمدوشدشان بـرای دیگـران آزاردهنـده
باشد که جز تحم اذیتهای ناخواسته و خارج از اختیار چارهای نیست؛ چـون ممکـن اسـت
برای دیگران نیز پیشآید؛ بنابراین توجه به نکتۀ حدیث ،نگر

را ت ییر میدهـد و تحمـ ایـن

نوع اذیتها را آسان میکند.
ب .تذکر محترمانه

هرگاه صبر و شکیبایی درقبال گفتارهای نامطلوب ،رفتارهای نابهنجـار و مکـرر و خـالف
ارز های اخالقی و حقوقی برخـی همسـایگان بـه نتیجـۀ مثبـت نرسـید ،الزم اسـت تـذکر
خیرخواهانه دهیم .یادآوری عیوب اخالقی دیگران از وظایف دینـی و توصـیههـای پیشـوایان
معصوم

و درواقع ،از مصادیق امر به معروف و نهی از منکـر و خیرخـواهی بـرای دیگـران

است .امامصادق

فرمودند« :بهترین دوستان من نزد من کسانیاند که عیوب و نواق

من هدیه دهند( ».کلینی )۶۹۵/۴ :۱۴۱۷ ،امامعلی

مرا بـه

فرمودهاند« :کسی کـه عیـب تـو را بـه تـو

بنمایاند ،تو را خیرخواهی کرده است( ».لیثی۴۱۷ :۱۰۵۶ ،؛ تمیمی آمدی)۴۱۷ :۱۰۶۶ ،

بااینحال تذکر ضعفهای رفتاری همسایگان ازباب اهدای عیوب و خیرخـواهی و بـرای
اصالح ،شایسته و اخالقی است .کمترین فایدۀ این کار آن است که سو تفاهمها و نـاراحتیهـا
را میتوان دوستانه رفع کرد؛ افزونبرآن ،یادآوری گفتارها و رفتارهـای نادرسـت همسـایگان،
خدمت به آنهاست ،هرچند ممکن است ابتدا ناراحت شوند.
پس بجاست در مرحلۀ نخست ،به همسایۀ مزاحم تذکر دهیم .اگر بینتیجه بود ،بایـد مـدیر
ساختمان و هیئتمدیره را از این رفتارها آگاه کرد تا همانند برخی مسائ فقط ازاینراه پیگیـری
و برطرف شوند .بیشک مدیر سـاختمان یـا هیئتمـدیره براسـاس قـانون تملـك آپارتمانهـا
براساس وظیفۀ قانونیا

میتواند بهاستناد مـادۀ  ۶۱۹قـانون مجـازات اسـالمی کـه مجـازات

بازدارنده نیز است ،بهاتهام سلب آسایش و آرامش از آنان شکایت کند.
ج .دادخواهی به مدیریت و هیئتمدیره

اگر صبر ،تذکرها و توصیههای گفتاری به نتیجۀ مطلوب نرسید ،راهکار بعدی« ،دادخواهی
از مردم» ،طرح شکایت نـزد همسـایگان دیگـر و درخواسـت کمـک از آنهاسـت .امـامبـاقر
(علیهالسالم) دنق کرده است:
«شخصی نزد پیامبر اکرم آمد و از اذیت همسایها شکایت کرد .آن حضـرت فرمـود
صبر کن .براى مرتبۀ دوم آمد و شکایت کرد .باز پیامبر اکرم فرمـود صـبر کـن .مرتبـۀ
سوم وقتی آن شخ آمد و از آزار همسایها شکایت کرد ،رسول خدا به او فرمـود:
"روز جمعه که مردم از خانه خارج میشوند ،وسایلت را از خانه خارج کن و سـر راه
مردم بگذار تا کسانی که براى نماز جمعه میروند ،آنها را ببینند .اگر از تـو پرسـیدند
چرا چنین کردى ،بگو بـهخـاطر اذیـت ایـن مـرد ".آن شـخ همـین کـار را کـرد.
همسایهآزار وقتی این صحنه را دید ،نزد آن فرد آمد و گفت" :وسـای خـود را داخـ
خانه ببر .به خدا قسم ،دیگر چنین کارى نخواهم کرد( »".کلینی)۵۶۳/۴ :۱۴۱۷ ،

راهکار پیامبر اسالم

در روزگار ما در بیشتر مواقـع شـدنی نیسـت؛ زیـرا  )۱در برخـی

شرایط ،این کار بیشتر موجب آبروریزی خواهد بود؛  )۱قانون آپارتماننشینی ،راه دادخـواهی و
استیفای حق را مراجعه به مدیر ساختمان و هیئتمدیره میداند .اگر این مسـیر سـودمند نبـود،

بررسی مشکالت همسایگی در آپارتماننشینی و راهکارهای مقابله آن با رویکرد اخالقی

مجازند به همسایههای مزاحم تذکر دهند و چنانچه رفتار آنـان ت ییـر نکـرد ،مـدیر سـاختمان

۱۱۷

البته میتوان از بزرگان و معتمدان محله و مجتمـع یـاری گرفـت .ایـن روایـت ممکـن اسـت
اشارهای باشد به اینکه دادخواهی از مردم برای دستیابی بـه حقـوق خـود ،مشـروع و مطلـوب
خداوند متعال است؛ پس نباید منتظر مانـد کارهـا خودبـهخود پـیشبـرود تـا مـا بـه حقـوق و
خواستههای خود برسیم ،بلکه در برخی موارد برای گرفتن حـق خـود از دیگـران ،بایـد اقـدام
شایسته و جدی کرد؛ مانند دادخواهی از مردم علیه ظـالم؛ زیـرا آمـوزههـای اسـالمی بـه هـی
مسلمانی اجازۀ ظلمپذیری و ظالمپروری را نداده است؛ چه برسد به اینکه دفـاع از حـق خـود،
اص مسلم عقلی و مقبول اسالم است (نسا ۱۴۹/؛ حج.)۶۳/
همچنین خداوند متعال در قرآن کریم ،حق انتقام گرفتن از متجـاوز را مـیدهـد« :و بـهیقین
کسانی که پس از مظلومشدنشان انتقام بگیرند ،هرگز [ازنظر عق و شـرع] راهـی بـر [تعـدى و
تجاوز به] آنها نیست( ».شوری)۴۱/
امامعلی
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۱۱۶

نیز فرمود« :افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمیتواننـد ظلـم و سـتم را دور کننـد و

حق جز با کوشش بهدست نمیآید( ».سید رضی :۱۴۱۴ ،خطبۀ )۱۷
بنابراین گاهی وضع روحی ،روانی و تربیتـ ِی همسـایۀ نااهـ بهگونـهای اسـت کـه اگـر از
گناهش درگذرند ،وی تجاوز به حقوق دیگران را ادامه و توسعه خواهـد داد؛ درنتیجـه برخـی
چناناند که جز با رو

قهرآمیز ،کیفر و عقوبت اصالح نمیشوند .در چنین وضـعی بـهراحتی

میتوان برای استیفای حق و تنبیه همسایۀ مزاحم ،از مسیر معقول و مقبول آن رفت؛ بـرای مثـال،
به مدیر ساختمان یا هیئتمدیرۀ ساختمان یا بزرگان محله مراجعه کرد تـا آنـان از مسـیر قـانون
موضوع را پیگیری کنند.
د .رجوع به مراکز قانونی

یکی از اصول فرهنر آپارتماننشینی ،رعایت حقوق دیگران است .مطابق قانون ،هـی کس
نمیتواند برای بهرهمندی از حـق خـود بـه دیگـران آزار برسـاند؛ چـون بسـیاری از کارهـا و
توجیهات افراد محکمهپسند نیست؛ بنابراین هی کس ،ازجمله همسایگان ،حق ندارند مـزاحم
دیگــران شــود .اگرچــه هــرکس در زنــدگی خــود آزاد و مختــار اســت ،رفتــار و گفتــار وی و
خانوادها

باید بهگونهای باشد که مزاحم همسایگان نباشد.

بهنظر میرسد چنانچه مراح یادشده تا مرحلۀ تذکر محترمانـه و نیـز دادخـواهی ازطریـق
مدیریت مجتمع ،در ت ییر رویۀ ناپسند همسایۀ مزاحم مؤثر نبود ،میتوان با شکایت کیفـری یـا
اقامۀ دعوی حقوقی حق خود را گرفت :میتوان از همسـایۀ خـود بـهدلی مزاحمـت و سـلب
آسایش و آرامش خود و خانواده ،بـهاسـتناد مـادۀ  ۶۱۹قـانون مجـازات اسـالمی (تعزیـرات و
مجازات بازدارنده)1به دادسرای عمومی و انقالب شکایت کرد.
بسیاری از کارشناسان و مشاوران حقوقی معتقدند بهترین راه جمعآوری دالی اثباتی جـرم
این است که ازطریق پلیس  ۱۱۳اقدام کنیم تا مأمور پلیس در زمان وقوع رفتار نابهنجار همسـایۀ
شهادت شهود را دارد و برای دادسرا کفایت میکند .بیشک این کار جز آخـرین کارهـا بـرای
اصالح رفتار همسایۀ مزاحم است؛ زیرا دوستی دو همسایه را ازبین میبرد و اصـالح رفتـار بـا
قطع رابطۀ همسایگی همراه میشود؛ اتفاقی که در جامعۀ ایمـانی و مبتنـی بـر اخـالق اسـالمی
مطلوب نیست.
توصیۀ اخالقی نگارنده این است که وقتی حکم محکومیت همسـایۀ مـزاحم صـادر شـد،
برای ممانعت از تداوم کدورت دو همسایه و برقراری دوستی دوباره ،شاکی از شـکایت خـود
انصراف دهد؛ زیرا  )۱جایگاه همسایه در اسالم بهاندازهای رفیـع اسـت کـه هـر تالشـی بـرای
رعایت حرمت او و حفظ رابطۀ برادری با او موجه و اخالقی است؛  )۱اگـر مسـیر دادرسـی تـا
انتها پیشرود و احکام تعزیری اجرا شود ،کدورت و کینۀ شاکی در دل متهم ریشـه میدوانـد و
زندگی در آن محله یا مجتمع برای همسایۀ شاکی ،ناامن و بسیار دشوار خواهد شـد؛ پـس بایـد
تال

کرد روابط دوستانه را برپا و احیا کرد تا آسایش و امنیت برای خود و دیگـران در مجتمـع

برقرار شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مادۀ  :۶۱۹هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعر

به افـراد موجـب اخـالل نظـم و آسـایش و آرامـش

عمومی گردد یا مردم را از کسبوکار بازدارد ،به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ( )۵۴ضربۀ شالق محکوم خواهد شد.
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مزاحم به مح بیاید و مشهودات عینی خود را صورتجلسه کنـد .ایـن صورتجلسـه اعتبـار

۱۱۵

هـ .نقل مکان زندگی

آخرین راهکار مقابله با اذیتهای همسایگان ،نق مکان به محلۀ بهتری اسـت .هنگامیکـه
تال های ما برای ت ییر رفتار و اصالح همسایۀ مزاحم بیاثر شد ،آموزههای دینـی راه چـاره را
نق مکان به محلۀ دیگر میدانند؛ زیرا زندگی در آپارتمان و محلهای کـه بـا آسـایش ،آرامـش،
احترام و همدلی همراه نباشد ،کدورت ،دشمنی و ناهنجاری پیشمیآرود که دعا و نفـرین هـم
دیگر کارساز نخواهد بود .امامصادق (علیهالسالم) فرمودنـد« :هـرکس همسـایها

را نفـرین

کند ،دعایش مستجاب نمیشود؛ زیرا خداوند برای وی راه رهایی را قرار داده است و آن اینکـه
خانها

را بفروشد و نق مکان کنـد( ».کلینـی۰۷۴/۴ :۱۴۱۷ ،؛ طبرسـی۱۱۴ :۱۰۹۷ ،؛ نـوری،

)۱۱۴/۵ :۱۴۳۹
بااینحال دعا برای همسایگان ،اعـم از همسـایه خـوب و همسـایه بـد ،وظیفـۀ اخالقـی و
نیکویی است؛ چون همواره احتمال کاسـتی در انجـام دادن وظـایف همسـایگی وجـود دارد و
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۱۱۹

گاهی نیز اذیتها از هر دو طرف و اجتنابناپذیر بوده اسـت؛ ازایـنرو حتـی اگـر همسـایهای
مجبور به جالی مکان شد و به مکان دیگری رفت ،بازهم دعـا بـرای همسـایگان پیشـین ،کـه
حقوقی بر گردن او داشتهاند ،میتواند رفتار مناسبی برای جبران قصورها و تقصـیرها باشـد ،او
را در فرامو

کردن بدیها و بهخاطر سپردن خوبیهای همسایههای پیشین یاری کند و بـرای

تقویت برخی فضای اخالقی در وجود

مؤثر باشد .امام زینالعابـدین مـیفرمایـد« :بهتـرین

برادر تو کسی است که بدیهای تو را از یاد ببرد و خوبیهایـت را یـاد کنـد( ».دیلمـی:۱۴۳۹ ،
)۰۱۰
نتیجهگیری

 .۱معاشرت و تعام سازنده نکردن با همسایگان ،ضعف مشـارکت همگـانی در مـدیریت
مجتمع و مزاحمتهای گوناگون همسایگان ،از مهمترین آسـیبهاهـای اخالقـی در زنـدگی
آپارتمانی است .بااینکه ازنظر مکانی ،همسایگان در مجتمعها بههـم خیلـی نزدیکانـد ،بـهنظر
میرسد همین نزدیکی تعام سازندۀ آنها را در خطر قرار داده است .راهکارهای پیشگیرانه یـا
درمانگرایانه این مشک عبارتاند از :افزایش آگاهی فـردی و جمعـی ،انتخـاب مـدیر الیـق و

بااخالق برای مجتمع ،رعایت حقوق همسایگان ازطریق گزار

دورهای و مـنظم از عملکـرد

اجرایی و مالی مجتمع ،تدوین آییننامۀ داخلی با رعایت اصول اخالقی و تصویب آن در مجمـع
عمومی ساالنه ،توجه به همسانی همسایگان برای پیشگیری از بروز اختالف و تضییع حقـوق،
اهتمام به رعایت اصـول اخالقـی ،بـهویژه اصـ رفـق و انعطـافپـذیری حـداکثری و تـذکر
محترمانه.
 .۱اگرچه ممکن است گاهی برای چاره کردن مزاحمت برخی همسایهها ،بـه دادخـواهی و
رجوع به مراکز قانونی مجبور باشیم ،نباید از احیای روابط برادری غاف شویم و باید تا آخـرین
 .۰همسایه مؤمن حتی اگر مجبور شود نق مکان کند ،باز از دعای همسایگان پیشـین خـود
دریغ نمیکند؛ زیرا حقوق همسایگی بسیار عظیم و ادای آن بسیار دشوار است؛ پس دعای آنـان
میتواند تقصیرها و قصورها را تااندازهای جبران کند.

بررسی مشکالت همسایگی در آپارتماننشینی و راهکارهای مقابله آن با رویکرد اخالقی

لحظه برای برقراری پیوند دوستی بکوشیم.

۱۱۷

منابع
 .۱احمدعطا ،محمد عبدالقادر(۱۴۳۷ق) ،مكارماالخالق ،ابن أبی الدنیا ،تحقیق :دارالکتب
العلمیۀ ،بیروت.
 .۱ارسطو( ،)۱۰۵۹اخالق نیكوماخوس ،ترجمه محمدحسن لطفی ،طرح نو ،تهران.
 .۰افشارکهن ،جواد؛ صادقی ،رسول(« ،)۱۰۹۷تعامل جمعیت و نظام اجتماعی؛ رویكردی

جامعهشناختی به مسئله جمعیت» ،فصلنامۀ نامۀ انجمن جمعیتشناسی ایران ،شمارۀ ،۱
ص .۱۱۷ – ۱۷۷
 .۴برنجکار ،رضا(« )۱۰۹۱نقد ارسطو ازنظریه سقراطی افالطونی وحدت فضیلت و معرفت»،
نامه مفید ،شماره  ،۰۴ص.۶۶- ۴۷
 .۷بیرو ،آلن( ،)۱۰۹۳فرهنگ علوم اجتماعی ،ترجمۀ باقر ساروخانی ،انتشارات کیهان،
تهران ،چاپ چهارم.
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۱۰۳

 .۶تمیمی آمدی ،عبدالواحد( ،)۱۰۶۶تصنیف غررالحكم و دررالكلم ،محقق /مصحح:
مصطفی درایتی ،دفتر تبلی ات اسالمی ،قم ،چاپ اول.
عبداّلل( ،)۱۰۹۹تسنیم؛ تفسیر قرآن کریم ،نشر اسرا  ،قم.
 .۵جوادی آملی،
هَ
 .۹حر عاملی ،محمد بن حسن(۱۴۳۷ق) ،وسائلالشیعة(سی جلدی) ،مؤسسة آلالبیت ،قم،
چاپ اول.
 .۷حسینزاده ،علی(« ،)۱۰۷۳کارکردها و فنون مدارا در زندگی اجتماعی» ،ماهنامۀ معرفت،
شماره  ،۱۶۳ص .۱۱۱ – ۷۵
 .۱۳دیلمی ،حسن بن محمد ،)۱۴۳۹( ،اعالم الدین فی صفات المؤمنین ،موسسه آل البیت
علیهمالسالم  ،قم .چاپ اول.
 .۱۱راغب اصفهانی ،حسین بن محمد( ،)۱۰۵۴مفردات الفاظ القرآن(چهارجلدی) ،ترجمه و
تحقیق :غالمرضا خسروی حسینی ،نشر مرتضوی ،تهران.
 .۱۱ربانی ،رسول و کجباف ،محمدباقر( ،)۱۰۹۶روانشناسی اجتماعی(دیدگاهها و نظریهها)،
انتشارات دانشگاه اصفهان ،اصفهان.

 .۱۰شریفالرضی ،سیدمحمد(۱۴۱۴ق) ،نهجالبالغة (الصبحی صالح( ،محقق /مصحح:
فیضاالسالم ،هجرت ،قم ،چاپ اول.
 .۱۴صدوق ،محمد بن علی( ،)۱۰۶۱الخصال( ۱جلدی) ،محقق /مصحح :علیاکبر غفاری،
جامعه مدرسین حوزه علمیه ،قم ،چاپ اول.
 .۱۷صدوق ،محمد بن علی(۱۴۳۶ق) ،ثواباألعمال و عقاباألعمال ،دارالشریفالرضی
للنشر ،قم ،چاپ دوم.
 .۱۶طباطبایی ،سیدمحمد حسین(۱۰۷۴ق) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،نشر اسماعیلیان ،قم.
 .۱۵طبرسی ،ابوالفض علی بن الحسن(۱۰۹۷ق) ،مشكاةاألنوار فی غرراألخبار ،المکتبة
 .۱۹طوسی ،محمد بن حسن( ،)۱۴۱۱مصباح المتهجد ،بیروت ،موسسۀ فقه ،چاپ اول.
عبداّلل( ،)۱۰۷۰معیارها و شاخصهای رفتاری رفق در روابط همسران از منظر
 .۱۷عمادی،
هَ

قرآن و حدیث و طراحی مقیاس آن(پایاننامۀ کارشناسی ارشد) ،دانشگاه قرآن و حدیث،
قم.
 .۱۳فارابی ،ابونصر محمد( ،)۱۰۶۶السیاسة المدنیة ،تهران ،انتشارات الزهرا ،چاپ اول.
فالح ،محمد جواد( ،)۱۰۹۹اخالق همسایهداری و آپارتماننشینی ،مرکز پژوهشهای
َ .۱۱
اسالمی صداوسیما ،قم ،چاپ اول.
 .۱۱قاضیزاده ،هورامان و مسعود کیانپور(« ،)۱۰۷۴بررسی بیتفاوتی اجتماعی در بین

دانشجویان(مورد مطالعه :دانشگاه اصفهان)» ،مجلۀ پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم
اجتماعی ،سال چهارم ،شمارۀ  ،۷ص .۵۹ – ۷۷
 .۱۰کوفی اهوازى ،حسین بن سعید(۱۴۳۱ق) ،الزهد ،قم ،المطبعة العلمیة ،چاپ دوم.
 .۱۴کلینی ،محمد بن یعقوب (۱۴۱۷ق) ،الكافی(۱۷جلدی) ،دارالحدیث ،قم ،چاپ اول.
 .۱۷لوزیک ،دانیلین( ،)۱۰۹۰نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی ،ترجمۀ سعید معیدفر،
امیرکبیر ،تهران.
 .۱۶لیثی واسطی ،علی بن محمد( ،)۱۰۵۶عیونالحكم و المواعظ ،دارالحدیث ،قم ،چاپ اول.
 .۱۵مجلسی ،محمدباقر( ،)۱۴۳۰بحاراألنوار ،بیروت ،دار إحیا التراث العربی ،چاپ دوم.

بررسی مشکالت همسایگی در آپارتماننشینی و راهکارهای مقابله آن با رویکرد اخالقی

الحیدریة ،نجف ،چاپ دوم.

۱۰۱

 .۱۹محسنی تبریزی ،علیرضا و همکاران(« ،)۱۰۷۳مطالعۀ میزان مشكالت آپارتماننشینی و

عوامل تأثیرگذار بر آن در کرج» ،دوفصلنامۀ تحلی اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی،
شمارۀ  ،۱ص  ۱۱ـ .۰۱
 .۱۷معین ،محمد( ،)۱۰۹۷فرهنگ فارسی ،راه رشد ،تهران ،چاپ دوم.
 .۰۳میرزایی ،محمد(« ،)۱۰۹۳طرحی از مسائل اجتماعی با تأکید بر مسئله طالق و روند

تغییرات آن در ایران» ،نامۀ انجمن جامعهشناسی ایران(گاهنامه) ،شمارۀ  ،۴ص .۰۱ – ۱۱
حمداّلل و همکاران(« ،)۱۰۹۹الگوسازی ساختاری رابطۀ بین بیگانگی و
 .۰۱نادری،
هَ

بیتفاوتی» ،مجلۀ علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد ،سال ششم ،شمارۀ  ،۱۴ص ۱۷
– .۷۷
 .۰۱نوابخش ،مهرداد و جابر میرزاپوری ولوکال(« ،)۱۰۷۴تحلیل جامعهشناختی تأثیر

بیهنجاری بر بیتفاوتی اجتماعی (مورد مطالعه :شهر بابل)» ،مجله مطالعات توسعۀ
اجتماعی ایران ،سال هفتم ،شمارۀ  ،۰ص .۶۹ – ۷۰
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۱۰۱

 .۰۰نوابخش ،مهرداد و مریم رفیعیپور(« ،)۱۰۹۵بررسی جامعهشناختی روابط همسایگی در

مجتمعهای مسكونی شهر تهران»(مطالعۀ موردی منطقۀ دو شهرداری) ،مجلۀ مطالعات
توسعۀ اجتماعی ایران ،سال اول ،شمارۀ  ،۱ص .۶۷ – ۷۱
 .۰۴نوری ،حسین بن محمدتقی(۱۴۳۹ق) ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،محقق/
مصحح :مؤسسة آلالبیت علیهمالسالم ،مؤسسة آلالبیت علیهمالسالم ،قم ،چاپ اول.
ورام ،مکتبة فقیه ،قم ،چاپ
ورام ،مسعود بن عیسی َ
َ .۰۷
ورام بن ابی فراس(۱۴۱۳ق) ،مجموعه ّ
اول.
 .۰۶یزدانپناه ،لیال(« ،)۱۰۹۶موانع مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی» ،فصلنامۀ رفاه
اجتماعی ،سال هفتم ،شمارۀ  ،۱۶ص .۱۰۳ – ۱۳۷
37. Poato, the portable plato: Protagoras, Symposium, Phaedo, and the Republic; f:d,
scott Buchanan, usa, penguin books,1977.

