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 28سپتامبر روز «همسایه خوب» است؛ این مناسبت جالب قرار است اهمیت و جایگاه
پرونده
همسایه خوب بودن و همسایه خوب داشتن را به ما یادآوری کند .همسایهای که میتواند
جای خالی خانواده را تا حدی برای ما پر کند  ،کمک حال مان باشد و در قبال هم وظایف
و حقوقی داریم .همسایگی در گذشته معنایی متفاوت داشت؛ گاهی تلفن ،تلویزیون و
ِ
ادویه ِ
اشتراک هم بود .اگر مهمانیها گسترده میشد ،به خان ه همسایه هم راه پیدا
جات ناهار و شاممان در
ِ
وسط بازی گرسنه یا تشنه میشدند،
میکرد .بچهها انگار متعلق به همه خانههای آن اطراف بودند؛ اگر در
فرقی نمیکرد که در کدام خانه نیازشان را رفع کنند .در گذشته وجود یک دیوار مشترک باعث میشد که به
قبال اهالی آن دو خانه ایجاد میکرد به طوری که
دو خان ه مجاور ،نام همسایه را بدهیم و این نام ،مسئولیتی در ِ
دیوار مشترک ،میشد همسایه را برای کاری احضار یا از موضوعی مطلع کرد .یکی از
حتی با زدن ضربهای به
ِ
لحظات نفسگیر کودکی خیلی از ما ،وقتی بود که توپمان داخل حیاط همسایه میافتاد و برای گرفتن آن
مراجعه میکردیم .دختربچهها با هم کنار حیاط یکی از خانهها بساط خالهبازی پهن میکردند .پسرهاهم
روزشان توی کوچه با هم شب میشد .همه محرم اسرار هم بودند .گاهی دختر و پسری از نوجوانی دل باخته
هم میشدند و پیوندی خانوادگی هم بین همسایهها ایجاد میشد.
اما امروزه مجموعه اشتراکاتی که باعث به وجود آمدن نام همسایه
دیوار مشترک است در واقع چند
میشود ،خیلی بیشتر از یک
ِ
متر زمین تبدیل به مساحت مشترک چندین خانه شده است
که روی هم ساخته شد هاند .را هپلهها ،آسانسور و پارکینگ
متعلق به چندین خانواده است .این روزها جنس حقوق و وظایف
همسایهها درقبال هم مقداری تغییر کرده و حتی پیچیدهتر شده
است .جابهجایی مکرر خانوادههای اجارهنشین و تعداد
زیاد خانواد ههای یک مجتمع ،مفهوم تعلق به محله ،در آپــارتــمــان
عالقه به بچه محل و در نهایت ویژگیهای دنیای جذاب هــزیــنــه هــایــی
همسایگی را هم تغییر داده است اما در همین روزگار وجــود دارد که
هم باید حواسمان باشد کسانی را که پیرامون ما زندگی هــمــه در آن ها
میکنند ،نباید فراموش کنیم وباید در رنج و شادیشان شریکاند
شریک باشیم و اسباب ناراحتیشان را فراهم نکنیم .به
قول موالنا« :ای قوم به حج رفته کجایید کجایید /معشوق همین
جاست بیایید بیایید /معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار /در
بادیه سرگشته شما در چه هوایید» در این پرونده به مناسبت روز
«همسایه خوب» از چند جنبه بررسی میکنیم که همسایه خوب چه
کسی است و چه باید کرد تا همسایه خوبی باشیم   .

این روزها بیشتر خانهها ،آپارتمانهای چندین طبقه شدند و در هر محله و کوچه تعداد خانوادههایی که در کنار هم زندگی میکنند ،افزایش یافته است .در این شکی نیست که داشتن همسایه
خوب نعمت است اما بعضی از ما قبول نداریم که همسایه خوببودن ،آنقدرها هم سخت نیست .رعایت یک سری نکات ساده اما مهم که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد ،از اصلیترین
ویژگیهای یک همسایه خوب است که امیدواریم شما هم جزو آنها باشید.
 1پرداخت به موقع شارژ ساختمان| همه ساکنان یک ساختمان
موظفهستندکهمبلغیرابهعنوانشارژماهانهبراینظافت،تعمیرات
و  ...پرداخت کنند .بهتر است که هر ماه قبل از اینکه مدیر ساختمان
یادآوریکند،اینهزینهرابهدستاوبرسانید.
 ۲صدا| خانه برای بسیاری از افراد محل استراحت است تا لحظاتی
ازروزرادرآرامشبگذرانندبنابراینزیادکردنصدایرادیویاتلویزیون،
گــوشدادن به موسیقی با صدای بلند ،داد و فریاد در راهپله و  ، ...از
ویژگیهاییکهمسایهخوبنیست.
 ۳آب ،برق و  ...مشاعات|استفاده شخصی از امکانات مشاع
ساختمان ،هم غیراخالقی است و هم حقالناس .بنابراین از شستن
خــودرو یا فرش و  ...با آب مشاع ،استفاده از وسایل برقیتان مثال
جاروبرقی کشیدن خودرو ،شارژ ماشینهای شارژی و  ...با برق مشاع
خودداریکنید.
 ۴رعایت زمان گذاشتن زباله| خودروهای حمل زباله شبها سر
ساعتمعینیمیآیند.برایهمیننبایدازصبحزبالههایخودرابیرون
خانهگذاشتچونهممحلرفتوآمدراکثیفوزشتمیکندوهمباعث
ایجادمشکالتیبرایکلمحلهمیشود.
 ۵آبیاری| اگر در آپارتمان داخل حیاط یا کوچه و مقابل در ورودی
باغچههست،آبیاریآنبرعهدههمهساکنانساختماناست.بهتراست
آبیارینوبتیازشیرآبهرواحدانجامشود.
 ۶تقوتوق بد موقع| بدیهی است که خوردن گردو و بادام تازه بسیار
لذتبخشاستولینبایدشکستنپوستآنهاسرصبحباشدتاتازهتر
بمانند!کالزدنهرگونهضربه
بــه کــف ساختمان ،صدایی
حاال خوددانی داداش،
ناهنجار در کــل ساختمان
اما به نظرم این قدر به
ایــجــاد مـیکــنــد ،مخصوصا
خانومت رونده!
ناستراحتساکنان.
زما 
 ۷تغییر کــاربــری|
واحـــدهـــای مسکونی
فقط باید بــه اجـــاره یا
تــمــلــک اشـــخـــاص با
قصد سکونت درآید.
اســتــفــاده تــجــاری یا
اداری از واحدهای
مسکونی غیرقانونی
اس ــت .گــاهــی بعضی
ه ــا در ی ــک آپــارتــمــان
در آپارتمان بهتر است
 70متری مشاغلی مثل
سرو صدا نکنید ،حداقل
آرایشگاه می زنند و سر و صدا و
رفتوآمدامانهمسایههارامیبرد .بهخاطرآبرویخودتان!
 ۸مــاس ـکزدن در آسانسور|
رعایت پروتکلهای بهداشتی در قسمتهایی از ساختمان که مورد
استفاده بقیه اهالی هم هست ،ضروری است .به طور مثال ماسکزدن
در آسانسور که فضایبسته محسوب میشود ،به نوعی رعایت حقوق
دیگراناست.
ی در
 9پیچیدن بوی غذا| بعضی غذاها و استفاده از ادویه و چاشن 
آنهاباعثمیشودکهبویشاندرکلساختمانبپیچد.دراینمواقع،
اوال از هود کمک بگیرید ،ثانیا اگر همسایهای دارید که شرایط مالی

خوبینداردیابچهکوچکوهمسربارداردارد،
مقداریازاینغذارابهآنهابدهید.
 10سیگارکشیدن|اینتصورراکهکشیدن
سیگار در جلوی پنجره باعث میشود بقیه
اهالی ساختمان اذیت نشوند فراموش کنید
چون بویش در بقیه طبقات که پنجرهشان
باز باشد ،میپیچد .واضــح است که سیگار
کشیدن در پارکینگ و راهپله هم
یک نوع مزاحمت محسوب
میشود.
 ۱۱بستن در| بعضی
از هــمــســای ـههــا بـــرای
رفتن به میوهفروشی سر
کوچه یا خرید از سوپرمارکت
کــه چند دقیقه بیشتر طول
نمیکشد،دراصلیساختمان
رانمیبندند.واضحاستکهاینکارباعث
بهخطرافتادنامنیتساختمانمیشود
و گاهی خسارتهایی میزند که قابل
جبراننیست.
 ۱۲آمـــوزش بـــازی بــه بچهها| بــرای
بازیکردنبچههادرپارکینگ،پشتبامیا...
ش به آنها داد تا به وسایل
باید یک سری آموز 
دیگر همسایهها مثل خودرویشان ،دیوارها،
ایزوگام و  ...آسیب نرسانند .همچنین به آن ها یاد

دادکهباسروصداو...مزاحمتیبرایدیگرهمسایههاایجادنکنند.
 1۳باربری با آسانسور| حملونقل وسایل در بیشتر آپارتمانها با
آسانسورممنوعاست.درمواردیکهآسانسورمخصوصباروجودنداشته
باشد ممکن است مدیر ساختمان ساعت مشخصی را برای استفاده از
آسانسوربرایاسبابکشیمشخصکندکهبایدفقطدرهمانزمانوبا
حجممعیناینکارانجامشود.
 1۴تبدیلپشتبامبهانباری|کاربریپشتباممشخصاست،نصب
کولر ،آنتن و گاهی انباری .برای همین قراردادن وسایل اضافی روی
پشتبام درست نیست .همچنین هر واحد باید مراقب کولر خود روی
پشتبامباشدتاباعثخرابیسقفنشود.
 1۵زشتکردن نمای ساختمان| حفظ نمای زیبا و یکدست وظیفه
همه ساکنان آپارتمان است .قراردادن وسایل اضافی در تراس خانه،
آویزانکردنلباسدرمألعام،آویزانکردنفرششستهشده ازتراسو
هرکاریکهباعثزشتشدننماشودپسندیدهنیست.
بکشی|معموالاسبابکشیهاهمراهباصدماتیاست،چه
 1۶اسبا 
بهخودوسایلوچهبهساختمان.مراقبتازراهپلههاونردهها،در ودیوار
همسایهها و آسانسور ،وظیفه ساکنان جدید یا آنهایی است که خانه را
ترکمیکنند.
 1۷شیرابهزباله|زبالههایتانرابهتراستهرشببادقتازخانهخارج
کنیدتاشیرابهکمتریداشتهباشد.دراینبین،حتماپالستیکزبالهرا
باسطلزبالهبهبیرونازخانهببریدتادرآسانسوریاراهپله،پارکینگو،...
بویبدآننپیچدوشیرابههایشباعثکثیفشدنآنجانشود.
 1۸اعتمادبههمسایه|داشتنحسنظنبههمسایههاضروریاست
امااعتمادبیجاوپیشازکسبشناختکافیدرایندورهوزمانه،ممکن
استخطراتزیادیبرایشماوحتیدیگراهالیساختمانایجادکند.
بنابراین مسائل خصوصی زندگیتان را با همسایهها در میان نگذارید
و حریم خانه و خانواده را هم حفظ کنید .از آن طرف وقتی همسایه تان
تمایلیبهمطرحکردنبرخیچیزهانداردازکنجکاویبپرهیزید.
 1۹احوالپرسی| هر از چندگاهی با زدن آیفون همسایهای که چند
لواحوالش
وقتیاستکهاوراندیدهایدیاتماستلفنیبااو،حا 
رابپرسیدواوبگوییدکهاگرکاریداشت،میتواند
در قسمت هــای عمومی به شما خبر بدهد به ویژه اگر این
ساختمان کارهای شخصی همسایه سالمند ،معلول یا ...
باشد ،اهمیت ایــن کــار بیشتر
انجامندهید
میشود.
 20تحمل بچهها| یکی
دیگر از محدودیتهای
ک ــرون ــای ــی ،حــضــور 24
ساعته بچهها در خانه
اســت .بنابراین به خاطر
هـــر ســـر و صـــدایـــی از
ســمــت آنهــــا ،گــومگــوم
کردنشان و  ،...سریع دم
خانهشان نروید تا به آنها
و خانوادهشان تذکر دهید.
تحمل کردن سر و صدای بچه
همسایهها از ویــژگ ـیهــای یک
همسایهخوباست.

درروز«همسایه خوب»ازاصولارتباطموثرباآنها،چالشهایآپارتماننشینی
و نحوه مدیریت این موضوع گفتیم
آسیه بشردوست | کارشناس روانشناسی

زندگی انسان عصر حاضر با گذشته فرق کرده است؛ او ساعتهای طوالنی را
ِ
مشغول کار و فعالیت در بیرون از خانه است و دیگر شبنشینی با همسایهها را
در برنامه فراغت خود ندارد .حال با این سبکزندگی جدید و در آپارتمانهایی
با اشتراکات متعدد ،چطور باید همسایگی کرد؟ ویژگیهای یک همسایه خوب
در قرن بیستویکم چیست؟  28سپتامبر ،روز « همسایه خوب » است و به همین
بهانه در ادامه ،نکاتی در این باره مطرح خواهد شد.
ارتباط موثر را جدی بگیریم | اجزای یک ارتباط مؤثر همانطور که در هر تعاملی را ِه
زندگیآپارتماننشینیامروزههمکاربرددارد.توجهبهمالحظاتموقعیتی،
چارهاست،در
ِ
ابعاد فرهنگی ،انتخاب صحیح محتوای کالم و نحوه ارائه آن در برخورد با همسایهها
ضروری است .قطع ًا در زندگی آپارتماننشینی ،اعضای ساختمان با چالشهایی روبهرو
خواهند شد ،بهتر است برای حل این چالشها به سراغ سبکهای ارتباطی سالم برویم.
خطای همسایه را با توهین و پرخاش پاسخ ندهیم | ممکن است با موقعیتی روبهرو
ِ
مشترک ساختمان ،دچار خطایی شده
شویم که یکی از همسایهها در استفاده از نواحی
باشد یا با ایجاد سر و صدای زیاد ،آرامش ساختمان را برهم زده باشد؛ در این جا اگر رفتار
او را با توهین ،تهدید و پرخاش پاسخ دهیم ،در واقع از سبک ارتباطی تهاجمی استفاده
کردهایم .اگر در برخورد با او جنب ه سکوت را حفظ کنیم و از حقوق و خواسته خود به نفع او
چشمپوشی کنیم ،یعنی سبک منفعالنه را برگزیدهایم .همچنین ممکن است در هنگام
رویارویی با او رفتار محترمان ه و موجهی داشته باشیم ،اما هنگامی که او حضور ندارد ،خشم
خود را در بدگویی کردن از او به دیگر همسایگان بروز دهیم .در هیچکدام از این شیوهها
مشکلی حل نخواهد شد.
به سبک جرئتمندانه با همسایه رفتار کنیم | انتخاب دیگر ما برای رفتار با همسایه
میتواند سبک جرئتمندانه باشد .در این شیوه ما اعتراض و خواسته خود را به صورت
محترمانه به فرد منتقل و نتایج نقض قوانین ساختمان را نیز در جلسهای بازگو میکنیم.
به این ترتیب هم به حقوق خود پرداختهایم و هم به شیوهای که احتمال موفقیتاش بیشتر
است ،نزدیکتر شدهایم.
قضاوت زودهنگام دردسرساز میشود | در برخورد با همسای ه گاهی همدلی و تالش
برای درک شرایط خاص الزم است .در یک ساختمان ،با چندین خانه که به صورت فشرده
ِ
مساحت کوچکی جای داده شدهاند ،دنیایی از احساسات و اتفاقات جاری است؛ گاهی
در
رخدادی که برای همسایهمان پیش میآید ،فضای خان ه آنها را به گونهای ملتهب میسازد
که بقی ه ساکنان را هم درگیر میکند .قطع ًا در چنین شرایطی اعتراض جایگاهی نخواهد
داشت .بنابراین از قضاوت زودهنگام درباره شرایط زندگی همسایه باید به شدت پرهیز
کرد تا بعدا پشیمانی به بار نیاید.
انسان امروزی بستهتر از گذشته شده است.
دخالت بیش از حد ،ممنوع | حریم زندگی
ِ
افراد معمو ًال تمایل دارند که مشکالتشان را در مرزهای خان ه خود نگه دارند ،بنابراین در
به جای آوردن حق همسایگی باید به میزانی که همسایه اجازه میدهد پیش رفت و به جز
موارد ضروری ،در زندگی همسایههایمان دخالت نکنیم .پر واضح است که حتی دخالت در
موضوعی مثل خشونت خانگی هم نیاز به مالحظات زیادی دارد که باید به صورت اصولی
اتفاق بیفتد تا مشکلساز نشود.
به جای کنایهزدن ،شفاف حرف بزنید | توجه به محتوای کالمی که قصد گفتن آن را
دادن جایگاه
دارید و نحو ه ارائ ه آن در برخورد با همسایگان مهم است .قطع ًا اگر برای نشان
ِ
زباله ،کنایههای مختلف کارساز بود در زیر این شعارهای کنایهآمیز در کوچه و خیابانها،
زبالهای دیده نمیشد! بنابراین و به طور کلی ،تالش کنید تا همیشه به جای کنایه زدن،
خواستهها و نظراتتان را به صورت محترمانه و البته شفاف با همسایگان در میان بگذارید.
حق همسایگی نباید فراموش شود| به عنوان نکته پایانی باید بگویم که سبک زندگی
انسانها از گذشته تا به امروز تغییر کرده است اما حق همسایگی همچنان جایگاه دارد،
فقط باید آن را در رنگ و شمایل انسان امروزی قالببندی کرد .متاسفانه عدهای این روزها
کمتر به آن توجه می کنند در حالی که این مسئله نباید فراموش شود.
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اصل برای این که همسایه خوبی باشیم

همسایگی به شیوه امروزی

