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دیدگاه شهروندان درباره نسبت فرهنگ آپارتمان نشینی و رعایت حقوق شهروندی

آپارتمان؛ آزمایشگاه حقوق شهروندی 

مصداق های عدم رعایت حقوق شهروندی 
 احسان 33ساله،

 کارشناس ارشد علوم سیاسی
آپارتمان نش��يني در ايران عمر درازي ن��دارد. از آن 
روزهايي كه خانه هاي »حياط دار« و البته »حيات دار« 
ما جاي خود را به ساختمان هاي بلند و عريض و طويل 
دادند خيلي نمي گذرد. از همان روزهايي كه قرار ش��د 
خانه ها چند طبقه ش��وند؛ موضوعي ب��ه نام »فرهنگ 
آپارتمان نش��يني« جاي خود را در ادبيات شهري ايران 
باز كرد و هر روز گس��ترش يافت. در همان س��ال هايي 
كه ايراني��ان در جس��ت وجوي دموكراس��ي و حقوق 
شهروندي بودند، آپارتمان نشيني و فرهنگ آن خيلي 
زود به موضوع حقوق ش��هروندي پيون��د خورد و جاي 
خود را در متون مربوط به اين حوزه باز كرد. با اين حال 
اما همچنان ب��ه دليل تفاوت هاي فرهنگ��ي و تعاريف 
متفاوتي كه از »حق« آپارتمان نشيني وجود دارد و گاه 
با »خوش نشيني« اشتباه گرفته مي شود، نتوانسته ايم 
آنچنان كه بايد و ش��ايد از كنار هم  بودن در آپارتمان ها 

لذت ببري��م. مهماني ه��اي بي وقت، س��ر و صداهاي 
غيرعادي، صداي جدل هاي زن و شوهر، امتناع برخي 
ساكنان از پرداختن حق شارژ و... مهم ترين آسيب هايي 
هس��تند كه هركس يك بار تجربه آپارتمان نشيني را 
داشته باشد از آنها بي نصيب نمانده است. اينها همگي 
از كوچكترين مصداق هاي عدم رعايت حق شهروندي 
و تجاوز به حقوق ديگران اس��ت كه هر روزه با آن دست 

به گريبانيم.  
درک حقوق دیگران مهم ترین شرط 

آپارتمان نشینی
زهرا 40 ساله، کارشناس علوم تربیتی

 آپارتمان نشينی در شهرهای بزرگ با مشكالت زيادی 
روبه رو است. با اين كه تقريبا همه مناطق شهری از حالت 
خانه های قديمی درآمده و آپارتمان س��ازی شده است 
ولی اين فرهنگ حق همسايه داری و رعايت حقوق ديگر 
ساكنان، هنوز خوب برای مردم جا نيفتاده است. اختالف 
ميان همسايگان بيشتر بر س��ر توافق نداشتن ساكنان 
در طرز اس��تفاده از مشاعات، س��ليقه های گوناگون و 

فرهنگ های قومی مختلف است كه اختالف های زيادی 
ميان س��اكنان به وجود می آورد. تعريف حق ديگران و 
احترام گذاشتن به حق افرادی كه در فاصله نزديك با ما 
زندگی می كنند، مهم ترين شرط آپارتمان نشينی است. 
من شاهد بودم كه در مواقعی اين اختالف ها مثال بر سر 
جای پارک خودرو در پاركينگ و حق شارژ به حدی باال 
می گيرد كه كار به ش��كايت و دادگاه می كشد. با اين كه 
در فرهنگ اصي��ل ايرانی و حت��ی در آموزه های دينی 
خود هميشه تأكيد به همسايه داری و ارتباط دوستانه با 
همسايه شده است. ولی االن مردم در آپارتمان نشينی 
بيش��تر به خود و خانواده ش��ان فكر می كنن��د و نوعی 
خودخواهی در ارتباطات خانواده ها در آپارتمان نشينی 
ديده می شود. به عقيده من حقوق شهروندی در مقياس 
خيلی كوچكتر می تواند در فرهنگ آپارتمان نش��ينی 
و قواعد زندگی در يك محيط جمعی ب��ا مقررات ويژه 
آن تعريف ش��ود. هر چه آداب و مقررات زندگی مدرن و 
احترام به حقوق ديگران بيشتر در جامعه نهادينه شود، 
می توانيم به توسعه و شناخت حقوق شهروندی در ميان 

آپارتمان نشینی و تمرین دموکراسی ادامه از 9
 آیا آپارتمان نشیني مي تواند به عنوان یك 
تمرین مفید براي دستیابي به دموکراسي در 

سطح کالن ملي تعریف شود؟
به طور قطع س��اخت ظاهري در محتواي دروني 
روابط اجتماعي تاثيرگذار است و نمي توانيم منكر 
اين تاثيرات شويم. انس��ان ها به دليل بهره مندي از 
قوه تفكر مي توانند در همه ش��ئونات زندگي خود 
نگاه ش��ورايي را حاكم كنند. اتفاقا ش��يوه زندگي 
در آپارتمان ها تاثير بس��يار زي��ادي در قانون گراتر 
شدن افراد داش��ته و بدون رعايت حقوق ديگران، 
نمي توانيم در يك آپارتمان زندگي كنيم چون اين 
زندگي دوام نخواهد داشت. چرا كه بالفاصله ديگران 
اعتراض كرده و اعتراض آنها شما را مجبور به رعايت 

قوانين آپارتمان و احترام به حقوق ديگران مي كند.
اگر خواس��ت ما حاكميت نگاه ش��ورايي براي اداره 
جامعه باش��د، به طور قطع انتخاب مدير ساختمان 
و اعضاي هيأت مديره و رعايت مصوبات اين هيأت 

نخستين تمرين جدي به شمار مي آيد.
 آیا زندگ�ي آپارتماني توانس�ته م�ا را به 

پذیرش حاکمیت قانون نزدیك تر کند؟
به نكته مهمي اشاره كرديد. ما در اين بحث به اين 
نتيجه رسيديم كه آپارتمان نشيني نه تنها في النفسه 
تعارضي با حاكميت قانون و مردم س��االري ندارد، 
بلكه مي تواند بستر مناسبي براي تمرين حاكميت 

شورايي باشد.
اما اين كه آي��ا در چند دهه اخير ما از اين ش��يوه 

زندگي جديد براي درک بهتر ضرورت قانون گرايي 
و حاكميت شورايي به درستي استفاده كرده ايم يا 
خير، بايد بگوييم متاسفانه اين گونه نشده و ما تنها 
از روي اجبار و ناچاري در محيط زندگي خود به اين 
امور تن مي دهيم. براي روشن تر شدن بحث مثالي 
را مطرح مي كنم. اكثر اف��رادي كه در يك آپارتمان 
سكونت دارند، به داليل مختلف قوانين )هم قوانين 
كلي و ه��م قوانيني كه به ط��ور اختصاصي در يك 
آپارتمان و از س��وي مدير ي��ا هيات مديره تنظيم 
شده اس��ت( را رعايت مي كنيم. مثال در پاركينگي 
مش��خص، خودروي خود را پارک ك��رده و تالش 
مي كنيم حقوق ديگران را رعايت كرده و سر و صدا 

نكنيم. 

اما همين مردم وقت��ي از آپارتم��ان خود خارج 
مي شوند، ديگر تاكيدي براي رعايت قانون ندارند. 
در نخس��تين فرصت از چراغ قرمز عبور مي كنند، 
در مقابل در خانه هاي ديگ��ران توقف مي كنند، در 
رانندگي به حقوق ديگ��ران احترام نمي گذارند، در 
محل كار خ��ود تاكيدي بر قواني��ن و عرف جامعه 
ازجمله تكريم ارباب رجوع و انج��ام وظيفه به طور 
دقيق و صحيح ندارند. بنابراين نمي توانيم بگوييم 
كه ايرانيان از ش��يوه زندگي آپارتماني براي تمرين 
مردم س��االري به درستي اس��تفاده كرده و تنها به 
دليل اجبار به حاكميت قان��ون و احترام به حقوق 
ديگران در س��اختمان محل س��كونت خ��ود، تن 

مي دهند.

ادامه از صفحه 9

از کدام فرهنگ حرف می زنید؟

به نظ��رم اتفاق��ا ارتب��اط دوس��تانه مي��ان 
همس��ايگان، موجب می ش��ود تا بيش��تر به 
حريم يكديگر احترام بگذارند و كمتر موجب 
نقض حقوق يكديگر شوند. از علی خواستم از 
حرفش در مقابل اين استدالل دفاع كند. علی 
اينطور پاسخ داد كه: »ارتباط دوستانه و نزديك 
ميان همسايه ها در يك آپارتمان، فی نفسه بد 
نيست. حتی ش��ايد در مواقعی، باعث رعايت 
بسياری موارد شود اما عواقب ناگزير آن، دامن 
آنها را خواهد گرفت. شايد از ديد بسياری افراد، 
ارتباط با همسايگان، ارتباط دوستانه و شيرينی 
باش��د اما همين موضوع غالبا باعث می شود تا 
در كار يكديگر دخالت های نابجا كنند و خود را 
در اين امور، محق بدانند. همچنين يكسری از 
رفتار ها وجود دارد كه همواره مشكل ساز بوده و 
هست. مسائلی كه تقريبا در همه آپارتمان های 
سراسر مناطق شهر، اعم از باالی شهر و جنوب 
ش��هر، باعث ايجاد مشكل می ش��وند. مسائل 
مربوط به پاركينگ و ش��ارژ ساختمان و خرج 
و مخارج آپارتمان، از اين دس��ت هستند. پدر 
من زمانی مدير س��اختمان بود و يادم نمی آيد 
حتی يك ماه، بدون ايجاد مسائلی از اين دست، 
گذشته باش��د. برخالف ظاهر دوستانه روابط، 
همواره افرادی بودند كه هيچ گاه نمی توانستند 
يا نمی خواس��تند با جمع و اكثريت، موافقت 

كنند«.
از علی پرسيدم، ريش��ه چنين رفتارهايی را 

چه می داند؟
»ريش��ه اين رفتاره��ا، دو چيز اس��ت. يكی 
خودخواهی و ديگری پايبندی به سنت هايی 
كه ديگر پاسخگوی جامعه امروز نيست. بحث 
خودخواهی كه واضح است. بس��ياری از افراد 
خودشان را ارجح می دانند و بابت مشكالتی كه 
برای ديگران ايجاد شده است، دل نمی سوزانند 
يا اهميتی به آنها نمی دهن��د. به طور مثال اگر 
آسانسور ساختمان خراب شود، همسايه های 
طبقه اول و دوم، ممكن اس��ت بگوين��د ما از 
آسانسور اس��تفاده نمی كنيم. پس دليلی هم 
ندارد كه هزينه تعمير آن را متقبل شويم. بحث 
ديگر، س��نت های منسوخی اس��ت كه نه تنها 
در جامعه و ش��رايط امروز كارآيی ندارند، بلكه 
ايجاد مزاحمت هم می كنند. مثل دخالت هايی 
كه پيشتر به آنها اشاره كردم. ارتباط دوستانه 
و رفت و آمد ميان همس��ايگان، در بسياری از 
موارد، در گذشته، امری كامال عادی بوده است. 
اما امروز چنين رفتارهايی موجب اذيت و آزار 

همسايگان می شود«.

دختر و پس��ر جوانی كه نامزد بودند و 2 
هنوز زير يك سقف، زندگی نمی كردند، 
دو نفر ديگری هستند كه نظرش��ان را در باب 
فرهنگ آپارتمان نش��ينی جويا شدم كه آيا در 
جامعه ايران جا افتاده اس��ت ي��ا خير؟ دختر 
جوان، قاطعانه، پاس��خ كوتاهی به سوالم داد: 
»در بسياری از مناطق، خير«. سكوت كردم تا 
ادامه دهد. همان طور كه حدس می زدم، مقوله 
»منطق��ه زندگی« را به حكمش تس��ری داد: 
»اگرچه بس��ته به منطقه زندگی، باال يا پايين 
شهر بودن و به تبع فرهنگ آن منطقه، صحبت 
از وج��ود يا ع��دم فرهنگ آپارتمان نش��ينی، 
متفاوت خواه��د بود«. دختر ج��وان به عنوان 
نمونه، خواهرش را مث��ال زد كه در منطقه ای، 

پايين ت��ر از منطقه آنه��ا زندگ��ی می كند؛ و 
مشكالتی برايش وجود دارد كه دختر جوان و 
خانواده اش، كمتر با آنها مواجهند: »مشكالت 
ش��ارژ س��اختمان، پاركين��گ، خرابی ه��ای 
ساختمان كه به همه افراد ساكن آن آپارتمان 
مرتبط اس��ت«. برايم جالب بود كه پاسخش 
چقدر شبيه پاسخ علی نوروزی بود كه پيشتر 
صحبت هايش را ش��نيده ب��ودم. دختر جوان 
صحبت هايش را اين گونه ادامه داد كه »اگرچه 
بسته به فرهنگ هر خانواده و محيطی كه آنها 
در آن رش��د پيدا كرده اند، می تواند مثال های 
نقضی پيدا ش��ود. اما چيزی ك��ه امروزه تا حد 
زيادی ب��ا آن مواجهيم، همي��ن خودخواهی 
بس��ياری از افراد و خانواده ها اس��ت كه بدون 
توجه ب��ه خانواده ه��ای ديگر س��اكن در يك 
آپارتمان، رفتاری انج��ام می دهند كه موجب 

سلب حقوق همسايگان می شود«.

پس��ر جوان، بع��د از اتمام س��خنان 3 
نامزدش، شروع به صحبت كرد:   »من 
عالوه بر پذيرش حرف هايی كه همسر آينده ام 
گفت، م��وارد ديگری را اضافه می كنم. س��ر و 
صدای افرادی كه در پله ها بدون توجه به زمان، 
صبح زود يا آخر شب تردد می كنند، كثيفی ها 
و ريختن آش��غال هايی كه محيط مش��ترک 
زندگی را آلوده می كند هم مربوط به فرهنگ 
آپارتمان نشينی می ش��ود. باال و پايين ندارد؛ 
همه جا همين طور اس��ت. درست هم نخواهد 

شد«.
فرهن��گ  ك��ه  ك��ردم  ي��ادآوری  او  ب��ه 
آپارتمان نش��ينی، از 10 س��ال پيش تا امروز 
تغيير كرده؛ چط��ور می تواند از ام��روز به بعد 
تغيير نكند؟ پاس��خش كوتاه بود. با اطمينان 
گفت: »تغيي��ر می كند. قطع��ا تغيير می كند 
بدتر می ش��ود. تا زمانی كه همه، تنها، خود را 
می بينند، وضع بدتر خواهد شد. خيلی بدتر از 

وضع كنونی«.

آن طرف ت��ر، پيرم��ردی 60 س��اله كه 4 
برخالف س��نش، س��ريع و چابك قدم 
برمی داش��ت را نگه داش��تم و س��والم را از او 
پرس��يدم. به نظر دلش پ��ر بود. ب��رای ازدواج 
فرزندانش، مجبور ش��ده بود خانه وياليی اش 
را بفروش��د و در ي��ك واحد آپارتم��ان، طبقه 
دوم زندگی كن��د. آن هم آپارتمان��ی در كنار 
همس��ايگانی جوان و بچه های زي��اد. »من و 

همس��رم تنها زندگ��ی می كنيم. س��نی از ما 
گذش��ته و نياز به اس��تراحت و آرامش داريم. 
از س��ر و صدای بچه ها گرفته تا دع��وای زن و 
شوهر های جوان همگی ايجاد مزاحمت صوتی 
می كنند. جدای از اينه��ا، وقتی طبقه پايين، 
روی بالكن س��يگار می كشند، دود سيگار ما را 
آزار می دهد. خصوصا همس��رم كه آسم دارد. 
آشغال و ته س��يگارهايی كه از طبقات باالتر از 
روی بالكن به پايين می اندازند هم باعث كثيفی 
بالكن واحد ما می شود. چه فرهنگی؟ از كدام 
فرهنگ آپارتمان نش��ينی صحبت می كنيد؟ 
مردم بايد پيش از فرهنگ آپارتمان نش��ينی، 
پاكيزگی و احترام به افراد، خصوصا ميانساالن و 
كهنساالن را ياد بگيرند«. حرف هايش حقيقت 
بود. نمی دانم با تاييد های پی درپی من، آرام شد 

يا نه. اما چه فايده؟

طرح نو، راضیه زرگری| صبح یکی از جمعه های اخیر 
که معموال اکثر مردم تعطیل هستند، بیشتر استراحت 
می کنند و دیرت�ر از خواب بیدار می ش�وند، با صدای 
گ�وش خراش ی�ك مته از خ�واب می پ�رم. با تعجب 
به س�اعت نگاه می کنم که هنوز به 8 هم نرس�یده؛ با 
س�ردرد، دلخوری و اعصاب خردی بلند می ش�وم و 
سراغ منبع صدا می روم. همس�ایه دیوار به دیوارمان 
کله صبح�ی آن هم روز تعطیل هوس ک�رده تابلویی 
به دیوار اتاقش نصب کند. مطمئنا  در آن لحظه فقط و 
فقط به کاری که می خواس�ته انجام دهد فکر کرده نه 
به همسایه ای که کنار گوشش زندگی می کند. جالب 
اس�ت وقتی اعتراض می کنم مرد همسایه با قیافه ای 

حق به جانب می گوید: »چهار دیواری اختیاری!«.
توسعه شهرنشینی تغییرات زیادی در سبك زندگی 
مردم ایجاد کرده است. خانه های حیاط دار بزرگ جای 
خود را به آپارتمان های تنگ و کوچك داده اند. آدم ها 
شاید در این روزگار از همدیگر و اجتماعات انسانی دور 
باشند ولی به واسطه زندگی در آپارتمان های متراکم 
و پرجمعی�ت مجبورند ب�ا همسایه هایش�ان تعامل 
داشته باشند. الزمه این تغییر در سبك زندگی سنتی 
به م�درن، درک فرهن�گ زندگ�ی در آپارتمان های 
شهری اس�ت. قانون و فرهنگ، جزو الینفك زندگی 
آپارتمان نش�ینی اس�ت و نادیده گرفت�ن این بخش 
مهم می تواند باع�ث به وجود آمدن بخ�ش بزرگی از 

مش�کالت اجتماعی و معضالت روانی باشد. رسیدن 
به ی�ك فرهن�گ واحد در ه�ر مجموع�ه آپارتمانی 
درحالی که هر خانواده س�اکن در هر واحد مسکونی، 
فرهنگ زندگی خاص خودش را دارد، مش�کل است 
و همس�و کردن همه فرهنگ ها با هم در یك فرهنگ 
در عرصه عمل بس�یار چالش برانگیز است. شناخت 
و درک فرهن�گ آپارتمان نش�ینی می تواند به نوعی 
تمرین آش�نایی ب�ا حقوق ش�هروندی و احت�رام به 
حقوق شهروندان در کل جامعه باشد. گزارش پیش رو 
نظ�رات چن�د ش�هروند را در مورد نس�بت فرهنگ 
آپارتمان نشینی با شناخت و رعایت حقوق شهروندی 

جویا شده است. 

 فرهنگ آپارتمان نشینی، از 10 سال پیش تا امروز تغییر کرده؛ چطور می تواند 
از امروز به بعد تغییر نکند؟ پاسخش کوتاه بود. با اطمینان گفت: »تغییر می کند. 
قطعا تغییر می کند بدتر می شود. تا زمانی که همه، تنها، خود را می بینند، وضع 

بدتر خواهد شد. خیلی بدتر از وضع کنونی.

 اگرچه بسته به فرهنگ هر خانواده و محیطی که آنها در آن رشد پیدا کرده اند، 
می تواند مثال های نقضی پیدا ش�ود. ام�ا چیزی که امروزه تا ح�د زیادی با آن 
مواجهیم، همین خودخواهی بسیاری از افراد و خانواده ها است که بدون توجه 
به خانواده های دیگر ساکن در یك آپارتمان، رفتاری انجام می دهند که موجب 

سلب حقوق همسایگان می شود

 از کدام فرهنگ آپارتمان نشینی صحبت می کنید؟ مردم باید پیش از فرهنگ 
آپارتمان نشینی، پاکیزگی و احترام به افراد، خصوصا میانساالن و کهنساالن را 
یاد بگیرند«. حرف هایش حقیقت بود. نمی دانم با تایید های پی درپی من، آرام 

شد یا نه. اما چه فایده؟
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اقشار جامعه اميدوار باشيم. 
زندگی های شیشه ای آپارتمانی

 محسن 38 ساله، کارشناس ارشد ارتباطات 
مش��كالت زندگی آپارتمانی از زمانی آغاز ش��د كه 
خانواده ها همچنان پيرو زندگی سنتی خود در خانه های 
حياط دار بودند به گون��ه ای كه صحبت كردن با صدای 
بلند، رفت و آمد در هر زمان از شبانه روز، بلندی صدای 
تلويزي��ون، راديو و ضبط صوت ت��ا آن ميزان كه تمايل 
دارند و با اين تفك��ر كه چهار ديواری اختياری اس��ت! 
همچنان بر شيوه زندگی جديد سايه انداخته بود اما آنان 
بر شيوه های زندگی سنتی پافشاری می كردند، بدون 
آن كه توجهی به حقوق همسايه ديوار به ديوار يا همسايه 
طبقه پايين يا بااليی خود داش��ته باش��ند. در حقيقت 
مردم ما اگرچه از خانه های حي��اط دار به آپارتمان های 
چند طبقه كوچ كرده اند اما نتوانستند خود را با فرهنگ 
جديدی از زندگی تطبيق دهند. برخی از آنها معتقدند 
چون پول خريد، رهن يا اجاره ملك را داده اند، می توانند 
هرگونه كه بخواهند زندگی كنند. آنچه از ش��واهد امر 
مشخص اس��ت فرهنگ، نخستين ش��اخصه به وجود 
آمدن زمينه مناس��ب برای آپارتمان نش��ينی اس��ت. 
پذيرش قواعد زندگی شهرنشينی امروز به معنی پذيرش 
تغييراتی در الگوهای زيس��تی در اطراف ما اس��ت. اين 
تغييرات در رفتارهای ما نيز وارد شده، عاليق و قوانين 
جديد را به زندگی ما تحميل می كنند. اين تغييرات به 
قالب زندگی اجتماعی ما با ديگران نيز س��رايت كرده 
اما به همين محدود نمانده اس��ت. زندگی های امروزی 
درحقيقت ماهيت شيش��ه ای دارن��د. خانه ها يا همان 
آپارتمان ها شيش��ه ای ش��ده اند. در چنين ش��رايطی 
فرهنگ آپارتمان نشينی به معنای توجه به آداب، قواعد 
و الزام های زندگی در محيط جمعی معنا و مفهوم پيدا 
می كند و دوری از آن باعث باالرفتن مشكالت اجتماعی 
می شود. در بسط اين موضوع به مفهوم حقوق شهروندی 
می توان گفت يكی از ويژگی های حقوق شهروندی اين 
اس��ت كه جامعه را به صورت طبقاتی نگاه نمی كند و از 
اين منظر به گسترش برابری های اجتماعی و اقتصادی 
كمك و جامعه را به س��مت تحقق آرمان های انس��انی 
هدايت می كند. از آنجا كه آموزش شهروندی برنامه ای 
فرهنگی و اجتماعی است، پس بايد بدون تبعيض و به 
صورت يكسان به وسيله بخش های گوناگون با موضوع 
فرهنگ آپارتمان نشينی و بسياری از مباحث ديگر برای 

نهادينه كردن فرهنگ شهروندی عنوان شود.
یاد بگیریم در خانواده ای بزرگتر زندگی می کنیم 

حامد 32 ساله، کارشناس مهندسی معدن
زندگی آپارتمان نشينی را بايد مجموعه ای از گذشت ها، 
مداراها و تحمل ها دانس��ت. درواقع در مجموعه ای 10، 
100، 200 و ... خانواده با مجموعه ای از فرهنگ ها، عقايد 
و باورهای مذهبی  مختل��ف و گاهی مخالف در كنار هم 
زندگی می كنند. اين همزيس��تی توأم با رفاه و آسايش 
نمی ش��ود، مگر بپذيريم هركس عقيده، م��رام و اخالق 
متفاوت از ما دارد. همزيستی حاصل نمی شود مگر آن كه 
بدانيم و باور كنيم هر كار خوش��ايندی از منظر ما، قطعا 
برای ديگران چنين نيست. رعايت آس��ايش ديگران را 
بايد جزيی از برنامه زندگی خود بدانيم. مجموعه آپارتمان 
متعلق به همه س��اكنان اس��ت و ما حت��ی در محدوده 
س��اختمان خود نيز مجبور و مكلف ب��ه رعايت حقوق و 
آسايش ديگرانيم. شايد صدای فرزند ما و خنده های شبانه 
برای ما لذت بخش باشد؛ شايد صدای موسيقی برای ما 
هيجان آور و زيبا باشد، اما قطعا اين برای ديگران چنين 
نيست و حتی ش��ايد عذاب آور ش��ود. زندگی آپارتمانی 
همراه با شادی و صميميت مس��تلزم رعايت اسباب آن 
است. شايد ساده انگاری است ولی از پارک خودرو و رعايت 
آرامش در رفت و آمد تا چيدم��ان كفش های اهل منزل 
همه از نكات ويژه در رعايت فرهنگ زندگی در آپارتمان 
است. امروز و با گس��ترش اين فرهنگ آرام آرام احترام و 
تمكين نظر اكثريت و همراهی در آنچه مورد وثوق همگان 
است، نهادينه می ش��ود. بايد ياد بگيريم ما و ديگران در 
جامعه ای بزرگتر از خانواده خود مشغول زندگی هستيم. 
احترام به عقايد و نظرات فردی و گروهی اس��باب رفاه و 
آسايش را برای همه ساكنان فراهم می كند. همان طور كه 
تكروی و انجام رفتارهای خارج از شئون عالوه بر ما زندگی 
را به كام ديگران تلخ می كند. گسترش آپارتمان نشينی در 
سال های اخير منجر به  بهبود سطح آن و آموختن روش 
اين نوع زندگی در ميان مردم شده است. امروز ديگر برخی 
رفتارهای زشت و خارج از  گذشته منسوخ و همه به سوی 
آموختن ابزار اين زندگی حركت می كنند. شايد از بهترين 
مكان ها برای آموختن زندگی اجتماعی، مدارا و احترام به 
ديگران زندگی آپارتمانی باشد. اگر در محدوده كوچك 
زندگی خ��ود در كمال آرامش و صميمي��ت و احترام به 
ديگران زندگی كرديم، خواهيم دانست و توانست كه از 
چگونه زندگی بزرگتر در جامعه گذر كنيم. سختی های 
جامعه مدرن امروز در نوع زندگی مردم تاثيری ش��گرف 
ايجاد كرده است. مردم را تبديل به انسان های كم حوصله، 
غمگين و منزوی كرده كه زندگی آپارتمان نشينی بخشی 
از زندگی مدرن و صنعتی آن اس��ت. گعده های ديروز و 
صميميت های گذش��ته رنگ فراموشی به خود گرفته و 
انسان ها سخت در انديشه گذر از امروز و رسيدن به فردا 
هستند. بايد بپذيريم خستگی و كم حوصلگی مردم در 

زندگی آپارتمانی سوغات جامعه مدرن است برای ما.


