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سبك سكونت

  بهنام صدقي
عمده روانشناس��ان به ص��ورت متفق الق��ول معتقدند 
برخي اعمال زشت و ناپسند كودكان همچون بد دهني، 
لجبازي، گستاخي و... در تربيت آنها ريشه دارد. نكته اي 
كه در اين ميان بايد بدان توجه كرد اين اس��ت كه اكثر 
اين قبيل كودكان از اين كار و عملكرد خود هدف دارند و 
به نوعي مي خواهند چيزي را به ما بزرگ ترها ثابت كنند. 
به عنوان مثال ديده شده كه والدين در طول زندگي شان 
با فرزندان خود، بارها از آنان رفتارهايي مي بينند و از اين 
رفتارها شوكه مي شوند و باور بر نادرست بودن آن دارند. 
اما شايد تا به حال با خود نينديشيده اند كه كودك چرا و 
با چه هدف و منظوري مرتكب اين رفتارهاي زشت شده 
و اصاًل به دنبال چيس��ت؟ اكثر مواقع هم پاسخ والدين 
به رفتارهاي زشت كودكان، محروم كردن آنان از برخي 
امكانات و سرگرمي ها و... يا حتي تنبيه و سرزنش كردن 
آنان اس��ت. در واقع بايد گفت كودكان از عملكرد خود 

مي توانند چندين هدف داشته باشند. 
تصور كنيد كودكي را كه دست به رفتارهاي زننده مي زند. 
واقعاً دليل اصلي كار او چيست؟ بي شك او وقتي نمي تواند با 
رفتارهاي خوب خود ابراز وجود كند و به قولي وقتي از سوي 
والدين ديده نمي شود و مورد توجه قرار نمي گيرد، دست 
به چنين اعمال زشتي مي زند. متأسفانه گاهي اوقات ما نياز 

كودكان را از نظر حس توج��ه كردن آنها نمي توانيم درك 
كنيم، چون از ميزان و نوع آن اطالعي نداريم. 

به عنوان مثال كودك براي اينكه جل��ب توجه كند، كار و 
رفتار خوب مي كند. در سفره آوردن و چيدن وسايل شام به 
مادر كمك مي كند، با اين منظور كه كارش از سوي مثالً پدر 
ديده شود اما وقتي مي بيند نه مادر در آشپزخانه حواسش به 

اوست و نه پدر كه لم داده روي مبل ظروف را محكم به هم 
مي زند، وسيله اي را روي زمين مي اندازد، ظرفي را مي شكند 
و تصميم مي گيرد با اين توليد سر و صدا، حواس و نظر پدر 
و مادرش را به خ��ود جلب كند ت��ا او را ببينند، حمايتش 
كنند، ناز و نوازش كنند، تش��ويق كنند، تحسين كنند اما 
باز اين محبت و توجه را درياف��ت نمي كند كه هيچ، دعوا 

هم مي شود، بر سرش فرياد هم كش��يده مي شود و گاهی 
تودهني و كتك هم مي خورد! 

پدر با پشت دست در دهان فرزندش مي كوبد و بچه زار  زار 
گريه مي كند. وقتي از او مي پرس��ي: »چرا مي زنيش«؟ در 
جوابت مي گوي��د: »مي زنمش تا آدم ش��ه!«  واقعاً منطق 
پشت اين تفكر چيس��ت؟ آيا اين جور جمالت گفته شده 
از س��وي برخي والدين، مرزهاي تفكر و تربيت را جا به جا 
نمي كند؟ بهتر نيست اگر در رابطه با نحوه ارتباط صحيح 
با كودكان مان اطالعات و آگاهي نداريم، به روانشناسان و 
مش��اوران تربيتي و صاحب نظران اين حوزه مهم مراجعه 

كرده و از آنان در اين باره كمك بگيريم؟
والدين عزيز! يادمان باش��د كه ي��ك جمله محبت آميز 
و تش��ويقي مي تواند به غير از آنكه سال هاي سال ملكه 
ذهن شنونده اش شود، مسير زندگي و نوع نگاه كودك را 
هم تغيير دهد و همين طور يك جمله توهيني يا حتي 
تحقير آميز، حتي كوچك و به ظاهر نه چندان مهم هم 
به مراتب اثري منفي و تخريب كننده روي ش��خصيت 

فرزندمان خواهد داشت. 
فرام��وش نكنيم ام��روزه ديگر از تنبيه بدني به س��بك 
فلك ميرزاها خبري نيس��ت. تودهني روش مناس��بي 
براي تربيت نيس��ت. امروز دوره تنبيه  بدني كودكان و 

فلك كردن آدم ها گذشته است.

دوره فلكِ ميرزا گذشته است
با كودك لجباز چگونه برخورد مي كنيد؟

سبك رفتار

با گس��ترش شهرنش��يني به تبع نوع سكونت 
خانوارها از حال��ت وياليي و ت��ك واحدي به 
حالت آپارتمان نشيني، مجتمع هاي مسكوني 
و برج نش��يني در آمده اس��ت و در درون اين 
خانواده ها )واحدهاي س��اختماني( با اعضايي 
از افراد در س��بك ها و ايده هاي متفاوت با رده 
س��ني و نس��لي متغير از خانواده تازه ازدواج 
كرده ت��ا خانواده مس��ن مواجه خواهيم ش��د 
كه به طور يقين همخوان��ي و پايبند بودن به 
اصول عقايد و قوانين و اخالق تك تك اعضاي 
واحدهاي س��اختماني زمانبر است و مديريت 

خاص خودش را مي طلبد. 
موردي كه بيش از پيش در اين نوع مجتمع هاي 
مسكوني جديد به چشم مي خورد تفاوت سني 
دو نسل س��نتي و جديد با عقايد و ايده آل ها و 

انتظارات در نوع سبك زندگي شان است. 
مورد بع��د اينكه خيل��ي از مالكان براس��اس 
سياس��ت هاي شهرس��ازي مانند بازس��ازي 
بافت هاي فرس��وده و... هم بر اي��ن عقيده كه 
تصميم به رها كردن از خان��ه وياليي و يك يا 
دو واحدي و تبديل آن ب��ه يك آپارتمان چند 
طبق��ه و در ازاي ف��روش آن واحده��ا به پول 
كالني رسيدن، ترغيب به تغيير در نوع سكونت 
مي شوند. بر اين منوال مالكان اين واحدها كه 
افراد سالخورده هس��تند حتي پس از فروش 
اين واحدها و رس��يدن به س��ود هاي كالن باز 
هم احساس مالكيت دارند و انگار نه انگار اين 
واحد ها فروخته ش��ده و مالكيت تك تك آنها 
تغيير كرده است و به نوعي دل كندن از ملكي 
كه چندين سال خاطرات زيادي دارند بر ايشان 

سخت و غير قابل قبول است. 
با اين تفاس��ير در ي��ك آپارتمان اف��رادي با 
فرهنگ هاي متف��اوت و س��بك هاي زندگي 
خاص دور هم جمع شده اند و همسو كردن اين 
فرهنگ ها و سبك ها در رده هاي سني متفاوت 
به يك چالش اساس��ي در خانوارهاي امروزي 
تبديل شده است. در اين موارد براي به تفاهم 
رسيدن در نقطه نظر مش��تركي بيش از پيش 
تعامل و گفتمان و اخالق مداري و كنار زدن يك 
سري از مسائل ريز و پيش پا افتاده را مي طلبد 
و در اين راس��تا اف��راد ج��وان و تحصيلكرده 
متدي��ن و منضبط با رعايت حال افراد مس��ن 

و احترام گذاشتن به نس��ل زحمت كشيده از 
خودگذش��تگي و صبوري را پيش��ه كنند، به 
اين خاطر ك��ه در فرهنگ آپارتمان نش��يني 
قوانين مشخص و مدوني در مسائل كوچك و 
بي ارزش و به خصوص براي افراد خاص با توجه 
به كهولت س��ن در تقابل با افراد جوان وجود 
ندارد. در هر حال رعايت دقيق بايدها و نبايدها 
و حركت در مسير فرهنگ آپارتمان نشيني در 
مناطق شهري به كندي در حال پيشرفت است 
و رعايت قوانين نوشته و نانوشته براي هر يك از 
اعضاي مجتمع هاي مسكوني روند كاهش نزاع 
در آپارتمان ها و آسايش همسايگان را به همراه 

خواهد داشت. 
ناگفته نمان��د بر طبق معمول ما اين ش��كاف 
نس��لي را به طور يقين به طور مداوم خواهيم 
داشت به اين دليل كه شيوه زندگي و متناظر 
با آن سبك هاي نوين در ارتباطات و تعامالت 
روزمره افراد جامعه براساس عصرهاي ارتباطات 
نوين در حال گذار و نوپ��ا به وجود مي آيد و به 
عبارتي دوران مدرن و پرزرق و برق كنوني در 
آينده به حالت سنتي و مطرود در خواهد آمد 
و بين نس��ل هاي در حال حاضر با نس��ل هاي 
پيش رو اختالفات سليقگي و سبك هاي متمايز 
اخالقي و رفتاري رو نمايي مي شود و اين شكاف 
نسلي به طور سلس��له وار در جامعه و در درون 
خانواده ه��ا ادامه خواهد ياف��ت و نبايد انتظار 
هيچ گونه گسستگي و قطع شدن از اين زنجيره 

متوالي را داشته باشيم. 
در فرهنگ آپارتمان نش��يني بايد به ديدگاه 
چهار ديواري اختياري خط بطالن كشيده 
شود و خود را ملزم به رعايت و انجام حقوق 
همسايگي در قانون و اسالم كنند و بركسي 
هم پوش��يده نيس��ت كه حق همسايگي و 
رعايت حال همس��ايگان ب��ه خصوص افراد 
مسن بس��يار س��نگين اس��ت و دين اسالم 
خودداري از هرگونه اذيت و آزاري را نسبت 
به همسايه واجب شمرده است و قطعاً بايد به 
پايبند بودن و نهادينه كردن ترويج فرهنگ 
همزيستي مسالمت آميز در سكونت گاه هاي 
جديد از جمله آپارتمان نشيني و مجتمع هاي 
مس��كوني ملزم باش��يم. اينكه ما نسبت به 
تك تك واحدهاي آپارتمان و مش��اعات آن 
احساس مسئوليت داش��ته باشيم و رعايت 
حقوق قواني��ن و فرهنگ مخت��ص به آن را 
وظيفه ش��رعي و عرفي خود بدانيم. خالصه 
اينك��ه زندگي آپارتمان نش��يني ب��ه امري 
اجتناب  ناپذي��ر ب��راي اكثري��ت خانواده ها 
تبديل شده است و تمام ساكنان مجتمع هاي 
مسكوني و نهادهاي مختلف از جمله صدا و 
سيما، مطبوعات، ش��هرداري ها و خانه هاي 
فرهنگ در آشنا ساختن شهرنشينان نسبت 
به حقوق و تكاليف و قوانين آپارتمان نشيني 
مشاركت كنند و با وجود تفاوت هاي سبك 
زندگي آپارتمان نش��يني در تطابق با سبك 
زندگي س��نتي گام��ي مؤثر براي س��اختن 
شهري زيبا داشته باشيم كه باعث كم رنگ تر 
شدن چالش بنيادي در شكاف نسلي و سني 
و احس��اس تعلق مالكيت مال��كان قبلي در 

فرهنگ آپارتمان نشيني شود.

تأثير تفاوت نسلي در چالش آپارتمان نشيني

 سالخوردگاني كه فقط خود را 
مدير ساختمان مي دانند

اگ�ر فرزندتان دچ�ار اختالالت�ي همچون 
اضطراب، بيش فعالي، افسردگي، وسواس، 
اختالل در درس خواندن و... است، حتماً براي 
بهبودي كامل او به متخصص روانشناس�ي 
و مش�اوران خبره رجوع كني�د. چراكه اگر 
مشكل كودك در كودكي و در سنين پايين 
بهبود نيابد، در بزرگسالي چندين برابر بدتر 
شده و مشمول حرف قديمي ها مي شود كه 
»بچه هرچه بزرگ تر مي ش�ود، مشكالتش 
هم بزرگ تر مي ش�وند«. پس در همان ابتدا 
مشكالت تا كوچك هستند بايد درمان شوند

مهارت هاي شخصيتي را در كودكان مان افزايش دهيم

فرزندم! تو را دوست دارم اما اين كارت را نه
  گلنسا زماني*

يك�ي از راه هايي كه مي ت�وان با كم�ك آن كودكاني 
با رفتار خوب پرورش داد اين اس�ت ك�ه همه چيز را 
برايش�ان به خوبي توضيح دهيم. يعني هر كاري كه 
از آنها مي خواهيم ت�ا انجام دهند، حتم�ًا بايد دليل 
آن را به آنه�ا توضيح دهيم. در اي�ن صورت كودكان 
كم كم داراي توانايي نظم بخشي خودكار شده و خود 
كنترلي پيدا مي كنند. البته اين رفت�ار بايد از زماني 
كه نوپا هستند شروع ش�ود. حتي كودكان 18 ماهه 
كاماًل سعي دارند ارتباط مؤثري با والدين خود داشته 
باشند و برايشان خيلي مهم است كه آنها را راضي نگه 
دارند. رفتار صحيح و آم�وزش آن از طريق نصيحت 
و... امكانپذير نيست. بلكه از راه هاي ديگري همچون 
بازي با كودكان، دادن حس مسئوليت، آموزش حريم 
خصوصي، آموزش آداب غذا خوردن، نحوه خوابيدن، 
تربيت صحيح از راه فراگيري مهارت هاي فرزندپروري 

و... امكانپذير است. 
  

  چقدر با كودك بازي مي كنيم؟
اين مهم اس��ت كه در روز چند ب��ار، چه م��دت و چگونه با 
كودك مان بازي كنيم تا بهتري��ن تأثيرات را از خود بر جاي 
گذارد. ن��وع بازي هايي كه پ��در با كودك انج��ام مي دهد با 
نوع بازي هايي كه مادر ب��ا او انجام مي دهد، معموالً متفاوت 
است. كودكاني كه شرايط هر دو نوع بازي را دارند، به خوبي 
فعاليت هاي مناس��ب زندگي را مي آموزند و رش��د سالم و 
متعادل تري دارند. وقتي پدر با فرزندش بازي مي كند، اين امر 
بيشتر جنبه هيجاني و تفريحي براي كودك به همراه دارد. 

بازي هاي مادرانه بيش��تر آموزش��ي اس��ت و مادر ترجيح 
مي دهد حين بازي به فرزندش يك سري مسائل را آموزش 
دهد. كودك حي��ن بازي با والدي��ن دو دني��اي متفاوت را 
تجربه مي كند. دنيايي كه مكمل هم هس��تند و آموزش ها 
و نحوه اجراي هر دو زندگي را به بهترين ش��كل ممكن به او 
مي شناساند. چه زماني كه محكم و استوار باشد و چه زماني 
كه منعطف باش��د و احساس��ي و اين خود به واسطه همين 

بازي هاي به ظاهر ساده شكل مي گيرد. 
كودكان نمي توانند با پدر و م��ادر خود درددل كنند. تنها از 
طريق بازي اس��ت كه اين ارتباط ش��كل مي گيرد و كودك 
نيازها، خواس��ته ها و... خود را از طريق اين بازي بروز داده و 
بيرون مي ريزد. بنابراين ايج��اد تعادل مثبت بين كودكان و 

والدين از طريق بازي شكل مي گيرد. چنانچه در شبانه روز 
30 دقيقه درست بازي شود، نيازهاي روحي- رواني كودك 
برآورده مي شود. به تبع آن كودك قانونمند شده و مي پذيرد 
كه هر روز اين زمان وقت بازي با پدر و مادر اس��ت. بنابراين 
احساس ارزشمندي كرده و اعتماد به نفس و عزت نفسش 
افزايش مي يابد. چون نتايجي كه از اين بازي مي توان گرفت، 

هيچ جاي ديگري نمي توان يافت. 
  مسئوليت پذيري كودكان مان را باال ببريم

بيشتر اوقات والدين از اين امر گاليه دارند كه فرزندم اتاقش 
را مرتب نمي كند، وسايلش هميشه به هم ريخته است و... به 
كودك متناسب با سنش احساس مسئوليت بدهيم. به عنوان 
مثال نگوييم: »بيا و به كمك ما ظرف ها را جمع كن...«، بلكه 
اين احساس مسئوليت پذيري را از طريقي كه دوست دارد 
افزايش دهيم. يعني كاري را كه كودك ما دوست دارد، به او 
محول كنيم تا اين كار خوشايند او باشد. به عنوان مثال برخي 
كودكان تفريح را دوست دارند. پس بهتر است وسايل تفريح 
را كه آماده كنيم به او بگوييم آنها را در سبد بچين. چنانچه 
فرزند ما بزرگ تر است، خريد را به او بسپاريم. در اين صورت 

فرزند ما احساس ارزشمندي مي كند. 
بعد از اينكه از تفريح برگش��تيم بالفاصله با همسر خود در 
رابطه با خريد، تفريح و اتفاقات آن و خوب عمل كردن كودك 
يا نوجوان مان در اين تفريح صحبت كني��م. اينكه او در اين 
زمينه چقدر به ما كمك كرده اس��ت. در اي��ن حال او در هر 
حالتي كه باشد حرف هاي ما را مي شنود و همين امر باعث 
مي شود بيشتر تالش كند تا مفيدتر واقع شده و بيشتر در دل 

پدر و مادر جا باز كند. 
  براي فرزندمان نقش تسهيلگر داشته باشيم

امور مربوط به رفتن به سينما، تهيه بليط اينترنتي، هماهنگي 
با افراد، برنامه ريزي و... را به كودكان يا نوجوانان مان بسپاريم. 
اين رفتار هم خوشايند اوست و هم اينكه او حس مفيد بودن 
مي كند و اين حس منجر به ترغيبش به قبول مسئوليت در 
برابر خانواده مي شود. در پي اين امر فاصله والدين با فرزند به 
شدت كم شده و باعث مي شود تا از سالح هاي رواني همچون 

سركوفت، مقايسه، بداخالقي و... استفاده نشود. 
بهتر است اگر انتخابش اش��تباه بود، براي او نقش تسهيلگر 
داشته باشيم تا از اين طريق از پوس��ته به هسته وارد شود. 
چنانچه در كودكي كمتر به كودك تان گير بدهيد، بيش��تر 
همراه كودك بوده ايد و همين مس��ئله باعث مي شود كه در 
نوجواني و جواني فرزندتان كمتر به ش��ما گير دهد و بيشتر 

همراه تان باشد. 
اگر فرزندتان دچار اختالالتي همچون اضطراب، بيش فعالي، 
افسردگي، وسواس، اختالل در درس خواندن و... است، حتماً 
براي بهبودي كامل او به متخصص روانشناس��ي و مشاوران 
خبره رجوع كنيد. چراكه اگر مشكل كودك در كودكي و در 
سنين پايين بهبود نيابد، در بزرگسالي چندين برابر بدتر شده 
و مشمول حرف قديمي ها مي شود كه »بچه هرچه بزرگ تر 
مي شود، مشكالتش هم بزرگ تر مي شوند«. پس در همان 

ابتدا مشكالت تا كوچك هستند بايد درمان شوند. 
  كودك را بي قيد و شرط دوست داشته باشيد

پذيرش مثبت بي قيد و شرط نسبت به كودك داشته باشيد. 
كودك چه كار خوب كرد و چه كار بد، به او نش��ان دهيد كه 
برايتان عزيز و دوست داشتني است. همانطور كه وقتي كار 
خوبي انجام مي دهد او را مورد بذل و مهرباني خود قرار داده و 
به او توجه  كنيد، به همان نسبت زماني كه كار بدي انجام داد، 

به او بگوييد: »من تو را دوست دارم اما اين كارت را نه«. 
معموالً كودك از الفاظي همچون »مامان من كار بد كردم، 
ديگه منو دوست نداري؟« و... استفاده مي كند. در پاسخ بهتر 
است بگوييم: »عزيزم! من هميشه تو را دوست دارم اما اين بار 
از كاري كه كردي ناراحتم و اين كارت را دوست ندارم«. در 
اين حالت به شخصيت كودك لطمه وارد نمي شود و فقط كار 
و رفتار او مورد هدف قرار مي گيرد و متوجه مي شود كه اين 

رفتارش امري ناپذيرفتني است. 
  آموزش حريم خصوصي به كودكان

آموزش حريم خصوصي به كودك و آداب صحيح زندگي از 
جمله سالم كردن، رفتار درست با بزرگ ترها و كوچك تر از 
خود، آپارتمان نش��يني، مكان هاي عمومي، خود مراقبتي 
كودك و... را در زمان مناسب سن كودك به او آموزش دهيد 
و خيلي هم حساس نباش��يد. آموزش مهارت حفظ حريم 
خصوصي به كودكان باعث ايجاد حس اس��تقالل و افزايش 
اعتماد ب��ه نفس در او مي ش��ود. همچنين تا ح��د زيادي از 
آسيب هاي احتمالي به كودك پيشگيري مي شود. از زماني 
كه كودك مفهوم كلمات را متوجه مي شود به او ياد مي دهيم 
كه اسمش، لباس هايش، اتاقش، اسباب بازي هايش، غذايش، 

مسواكش، پدر و مادرش و... همگي متعلق به اوست. 
چنانچه كودك به ديگران س��الم نمي كند ممكن است اين 
كار داليل مختلفي داشته باشد. امكان دارد كودك خجالتي 
باشد، اعتماد به نفس پايين يا اينكه اصاًل در خانواده خيلي 
بازخورد نگرفته يا اينكه زيادي روي س��الم كردن حساس 

بوده اند و كودك به نوعي واكنش نش��ان مي دهد. )لجبازي 
با بزرگ ترها(. بنابراين به جاي سرزنش با توضيح يا استفاده 
از جمالتي همچون »س��المش را فراموش ك��رده و... به او 
ياد بدهيد كه با يك لبخند به راحتي مي تواند س��الم كند. 
زماني كه كودك بداند حساس��يتي در اين مورد نيست و با 
مشاهده بزرگ ترها كه با رس��يدن به يكديگر چگونه با هم 
سالم و احوالپرسي مي كنند، كم كم اين مشكل به خوبي حل 
مي شود. برعكس، چنانچه حساس��يت باال باشد امكان دارد 
همانگونه كه در سه سالگي سالم كردن برايش يك مشكل 
است، در 30 سالگي هم اضطراب بودن در جمع داشته باشد 

و هنوز برايش سخت باشد كه اول سالم كند و... 
  افزايش مهارت هاي شخصيتي در كودكان

كودكاني كه فرصت بازي با غ��ذا را دارند تجاربي بي نظير از 
ارتباط بين پديده ها كشف مي كنند و شبكه عصبي مغزشان 
بسيار رشد يافته تر از كودكاني خواهد بود كه در معرض فشار 
و كنترل اطرافيان هستند. اينكه والدين چگونه با كودك رفتار 
كنند خود باعث مي شود از غذايي متنفر يا عالقه مند باشند. 
اگر به طور ناگهاني عالقه به غذايي در فرزندتان از بين رفت 
به هيچ وجه روي اين موضوع حساس نباشيد. چند روز بعد 

دوباره آن غذا را تهيه كنيد. 
يادمان باشد بچه ها از حدود سه س��الگي مفهوم مالكيت را 
به خوبي درك مي كنند و آمادگي پيدا مي كنند كه مفاهيم 
در س��طح باالتر مالكيت و تعامالت فردي مث��ل رازداري و 
حفظ حريم خصوصي را ياد بگيرن��د. الزمه اين موضوع اين 
اس��ت كه بزرگ ترها خود حريم خصوصي كودك را رعايت 
كنند. آموزش مواردي همچ��ون حمام رفتن كودك، اينكه 
از سن دو سالگي به بعد كودك با والد همجنس حمام برود. 
مانند پس��ر با پدر يا دختر با مادر. هر فرد بايد در رختخواب 
خود بخوابد، از حوله خود استفاده كند، جلوي ديگران نبايد 

لباس عوض كند و... 
ختم كالم اينكه مهارت هاي ش��خصيتي همچون شناخت 
حل مس��ئله، تصميم گيري، خودكنترلي، كنترل عواطف و 
احساسات، قضاوت هاي درست و مناسب. رفتارها و عادت هاي 
سالم، عزت نفس، مديريت استرس و مقابله با نااميدي، مقابله 
با شكست، سازگاري با محيط و اشخاص، انعطاف پذيري، فائق 
آمدن بر مشكالت و موانع، نحوه درخواست و كمك از ديگران، 
دوست يابي مناسب، مهارت »نه« گفتن، تاب آوري و... را در 

كودكان مان افزايش دهيم. 
*روانشناس كودك
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   ايوب خرمي 
با صداي همهمه همس�ايگان خود را به پاركينگ آپارتمان مي رس�انم. بر طبق معمول 
جلسه اي تشكيل شده است براي يك سري از مش�كالت به وجود آمده در ساختمان 
از جمله هزينه ش�ارژ براي پرداخت مشاعات آب و برق و س�رويس آسانسور و نظافت 
ساختمان و چند تا از مسائل جزيي ديگر و از همه مهم تر بحث انتخاب مدير جديد. در بين 
همه همسايگان همگي متفق القولند كه مديريت قبلي بر امور ساختمان اين مسئوليت 
را ادامه بدهد و از عملكردش بر طبق فني بودن و داش�تن چم و خم امورات ساختمان 
براساس تجربه چند س�اله مديريت، رضايت كامل دارند ولي در جمع همسايگان فقط 
يك واحد كه يك زن و شوهر سالخورده و تك و تنها و اتفاقاً قبالً مالك اين زمين بوده اند 
س�از مخالف را كوك كرده اند و در نوع مديريت و رس�يدگي به مش�كالت ساختمان 
معترض هستند و از يك طرف به مدير س�اختمان انتقاد مي كنند و توقع زيادي دارند 
و به عبارتي مدير جديدي غير از مدير فعلي مي خواهند و از طرف ديگر خودش�ان كه 
سني از آنها گذشته است مديريت آپارتمان را مي خواهند قبول كنند كه واقعاً برايشان 
چنين مسئوليتي سخت به نظر مي رسد.  در اينجا ما به يك پازلي برخورد مي كنيم كه 
در چيدمانش با دو تكه بزرگي از افراد با تفاوت س�ني و نس�لي فاحش و قابل ملموس 
وجود دارد و براي اتصال و تكميل اين پازل ها نياز به مقررات و قوانين نوشته يا نانوشته و 

فرهنگ و رعايت به اصول اخالق مداري يا همان فرهنگ آپارتمان نشيني داريم. 

در فرهن�گ آپارتمان نش�يني بايد 
به دي�دگاه چهار دي�واري اختياري 
خط بطالن كش�يده ش�ود و خود را 
مل�زم ب�ه رعاي�ت و انج�ام حقوق 
همسايگي در قانون و اسالم كنند و 
بركسي هم پوشيده نيست كه حق 
همسايگي و رعايت حال همسايگان 
به خص�وص اف�راد مس�ن بس�يار 
سنگين است و دين اسالم خودداري 
از هرگون�ه اذيت و آزاري را نس�بت 
به همس�ايه واجب ش�مرده اس�ت


