
 
  اداره آموزش و مشارکتهاي مردمی                                                                                                                                             

  3شهرداري منطقه                                                                                                                                                       
  

 فرهنگ آپارتمان نشینی
  
  انسان و مسکن -

انسان موجودي اجتماعی است که کمال او در ارتباط با جامعه و برقراري روابط مناسب بـا افـراد جامعـه    
سیاري از خندمات افـراد  شدن بمتاسقانه در دنیاي امروزي به دلیل پبسرفت علم و ماشینی . رقم می خورد

. بـاز مانـده انـد    یاتآورده انـد و در عـوض از بسـیاري از ضـرور    اشتغالهاي کاذبی براي خویش بوجـود  
امروزه افراد کمتر به برقراري ارتباط عاطفی با یگدیگر می پردازنـد و بیشـتر اسـیر ظـواهر شـده انـد لـدا        
بسیاري از حقوق انسانی به دست فراموشی سپرده شده است چرا که بیشتر خواسته هـا برمحـور خویشـتن    

 االف گذشته همسایگان با یگدیگر ارتباط کمـی دارنـد و چـه بسـا پـس از سـاله      امروزه برخ. می چرخد
. حتی نام فامیل یگدیگر را نمی دانند و این در حالی است که ما انسانها همیشه به یکدیگر نیازمند هسـتیم 

کمترین مرتبه این نیاز همان ارتباطات عاطفی میان شهروندان است که امـروزه بسـیار مـورد بـی تـوجهی      
ثمره این سردي ارتباطات نیز به صورت انواع و اقسـام بیماریهـاي روانـی بـروز خواهـد      . ارگرفته استقر

کرد که انسان بدست خویش موجبات آن را فراهم ساخته است و نتیجه قرن حاضـر بـراي انسـان متمـدن     
یـت ارتبـاط بـا    لذا در این نوشتار مختصر برآن شدیم تا با بیـان اهم . یزي جز تنهایی نبوده استچامروزي 

بر این ارتباط یا عدم آن اندکی ایـن احسـاس را    مرتبطرات ضهمسایه از لسان آیات و روایات، منافع و م
در خویش بوجود آوریم که بیش از گذشته به مساله ارتبـاط بـا همسـایگان بپـردازیم و خـود را ملـزم بـه        

قوقی افراد تا مبادا بـا عـدم   ام جوانب حبرقراري این ارتباطات کنیم آن هم ارتباطاتی سالم و با رعایت تم
  .رعایت حقوق این روابط جنبه منفی به خود بگیرد

  سکونت انسان
در اینکه انسان اجتماعی است و زندگی او باید به صورت اجتماع  و دسته جمعی باشد شکی نیست زیـرا  

، هـر فـردي   دا بپـرداز همکاري سایر همنوعان خود به رفع آنهـ  نیازمندي هاي انسان ایجاب می کند که با
عهده دار کاري شود و هرگروهی مشکلی را حل کنـد تـا زنـدگی بـراي همـه سـعادت بخـش و دلپـذیر         

اما آنچه در این پژوهش به آن خواهیم پرداخت پیرامـون مسـاله مسـکن، همـان عـاملی کـه بـدون        .گردد
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لذا در ابتـدا بطـور   .فی خواهد بودنتوجود آن امکان جمع شدن افراد در یک جامعه کوچک یا بزرگ من
  .اجمال به انواع مسکن و محاسن و مشکالت هر یک خواهیم پرداخت

  خانه هاي تک واحدي
  .مسکن به معناي محل سکونت جـایی اسـت کـه انسـان در آن زنـدگی مـی کنـد و انـواع متفـاوتی دارد         

کیل شـده و  از یک محیط باز مانند حیـاط تشـ   "خانه هاي تک واحدي یکی از انواع مسکن بوده و غالبا 
البتـه  . همچنین مشتمل بر محلی بسته می باشد که داراي سقف بـوده و افـراد در آنجـا زنـدگی مـی کننـد      

در شـهرهاي بـزرگ    "امروزه بدلیل افزایش جمعیت کمتر شاهد چنین خانـه هـایی مـی باشـیم خصوصـا     
  .خانه هاي جدید را بصورت آپارتمانی بتا می کنند"غالبا

  آپارتمان
خـانواده هـا در یـک    ) طبقـه (خانه یا چندین آشـکوب ) منزل(اي است داراي چندین پرتآپارتمان خانه 

قلمرو معین همسایگی زندگی می کنند ولـی خـدمات عمـومی و فضـاهاي تفریحـی بطـور مشـترك در        
  .می گیرد دسترس آنان قرار

ت از یـک  دانش فنی و تکنولـوژي سـاخ   -سرمایه -مصالح -مقوله انبوه سازي با تولید مسکن یعنی زمین
در رابطه با ساختارهاي فضـایی  . سر و کار دارد رناظ يسو و مدیریت ساخت و بازار مسکن و سیاست ها

  .به مشکالتی مثل مسکن و انبوه سازي سر و کار داریم
  :این مشکالت شامل

  مشکالت مربوط به ساختار اجتماعی شهر •
 مشکالت ساختار کالبدي •

 مشکالت مربوط به ساختار فعالیتی شهر •

بـراي تـامین نیازهـاي    .ارزترین سمبل معمـاري جدیـد و شهرسـازي، آسمانخراشـها مـی باشـند      ب •
آسمان خراشـها از  . فضایی جمعیت رو به ازدیاد شهرها چاره اي به جز رشد عمودي آنها نیست

این ساختمانها قرار بود مساله حاشیه نشـینی  .جهات مختلف با زندگی روزمره درآمیخته شده اند
ت جـاي یـک   قـ آپارتمـان هـیچ و  . کیفیت زنـدگی را پـایین آورده اسـت   عکس را حل کند، بر

کودکـان در تمـاس   .بالکن، جاي حیاط باغچه ر ا نمی گیـرد .مسکن سالم و طبیعی را نمی گیرد
د ضـد برقـراري   نـ سـاختمانهاي بل .مستقیم با طبیعت نیستند و همساالن خود را از دسـت داده انـد  

و تشـکلهاي خـانواده و محلـه را    . بلند علیه جامعه عمل می کنندساختمانهاي . جریان هوا هستند
سـاختمانهاي بلنـد   . روابط اجتماعی و اقتصادي سالم و طبیعی ر ا برهم مـی زننـد  . برهم می زنند

سـاختمانهاي  .تجهیزات و تسهیالت شهري نیز عمل می کنند -ارتباطات -علیه شبکه حمل ونقل
خیابانها و شبکه آبرسـانی بـرق و تلفـن را پیچیـده و مشـکل      بلند تراکم ایجاد کرده و جاده ها و 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


مدرس  و مکانهاي تاریخی را در البـالي خـود    -کلیسا -می کند و نهاد هاي انسانی مثل مسجد
 .قرارداده و مشاهده آنها را غیر ممکن و یا مشکل می کنند

  یست؟چفرهنگ آپارتمان نشینی 
نی همان هنجارها و ارزشها و یا امور مـادي اسـت کـه    در واقع فرهنگ همسایه داري یا آپارتمان نشی

براي افراد همسایه معقول و ارزشمند می باشد و افکار و احساسات و رفتـار آنهـا را شـکل داده و یـا     
ی در ارتباط با برخورد بـا همسـایگان مـی باشـد     گاین هنجارها هم. به نوعی تحت تاثیر فرار می دهد

به طور کلـی از  . و ارزشهاي افراد معقول و مطابق با شرع نباشندکه البته گاهی ممکن است هنجارها 
آنجائی که ما مسلمان هستیم و اسالم دین کاملی است و در تمام زمینه هاي فردي و اجتمـاعی بـراي   
انسانها دستوراتی دارد لذا هنجارها و ارزشهاي مورد قبول ما برطبق دستورات اسالم خواهد بـود کـه   

البته ما نمی توانیم ادعا کنیم که تمام این دستورات در رفتـار مـا تعیـین    .ی باشدنیز مخود مطابق عقل 
پیدا کرده است زیرا واقعیت چیز دیگري را بیان می کند امـا در هـر حـال دسـتورات اسـالم در ایـن       
زمینه مورد قبول عموم بوده و حتی مطابق قانون و در برخـی مـوارد بـا کسـانی کـه رفتـاري ضـد آن        

  .د برخورد خواهد شدداشته باشن
  پارتمان نشینیآعوامل ارتقاء فرهنگ 

ــه ذکــر آن     ــانونی تشــکیل شــده کــه ب   ایــن عوامــل از مجموعــه اي از کارهــاي فرهنگــی و حتــی ق
شاید بهترین اقدام در این زمینه آگاه کردن افراد به حقوقی باشد کـه در شـرع و قـانون    . می پردازیم

شـیوه خـاص   . از آزار یگـدیگر در امـان خواهنـد بـود     ذکر شده و با اجـراي آن حقـوق همسـایگان   
اشتباه می باشد و بجاي اینکه به آسایش افراد توجه شود به زیبـایی آن   ساختمان سازیها گاهی کامال

خانواده در کنج دیوار بطـوري کـه اگـر هـر دو      2از جمله قراردادن درهاي رفت و آمد .پرداخته اند
اگر سـاختمانها طـوري سـاخته شـوند     . ر برخورد خواهند کردهمزمان از خانه خارج شوند به یگدیگ

عـالوه بـر اینکـه    . ور حداگانـه اي نصـب شـود   نتـ که  تاسیسات مربوط به آب و برق همسایگان بـا ک 
مخـارج   خرج زائدي را بر د،مصرف زیاده از ح اختالفات زیادي را می گیرد بلکه عدهاي با يجلو

گذاشـت تـا در پـاکیزگی     نظافت آپارتمان می تـوان نوبـت  براي . سایر خانواده ها تحمیل نمی کنند
  یکـی از کارهـاي  . دندر ایـن زمینـه همکـاري داشـته باشـ      محیط اخاللی ایجاد نشده و همه افراد نیـز 

اعضـاي سـاختمان    این زمینه تعیین مدیر ساختمان و تشکیل جلسات متعدد با حضـور موثر و مفید در
و بـه آن انتظـام بخشـد از طرفـی بـا متخلفـین        رل کـرده تـ نفعالیـت اعضـاءرا ک  مدیر می توانـد  . است

ماهانه ویا هفتگی با حضور تمام همسایگان می تواند آنها را با مشـکالت   جلسات منظم.برخورد کند
مدیر ساختمان می تواند فـردي  .آشنا ساخته و وادار به چاره جویی در جهت حل آن نماید ساختمان

ه ماهینانه مبلغی از طرف همسایگان به او پرداخـت مـی شـود    مطمئن خارج از افراد ساختمان باشد ک
سـاعته و   24حتی این مراقبت می تواند .و او در عوض هماهنگی امور ساختمان را به عهده می گیرد
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یکـی از  . به نوبت با فرد دیگري صورت گیـرد تـا در ضـمن ورود و خـروج افـراد نیـز کنتـرل شـود        
د به رعایت حقوق همسایگان برخورد قانونی با فـرد متخلـف   راهکارهاي موثر براي وادار کردن افرا

می باشد که البته در مرحله اول با تذکر و امر به معروف  و در مراحل باالتر با اطـالع دادن بـه پلـیس    
می توان به مشکل پایان داد در هرحال بهترین کار آگاه کردن افراد و تبلیغـات در ایـن زمینـه اسـت     

صـورت  .. صـدا و سـیما و   "و پرورش و مربیان و روحـانیون و خصوصـا   که می توان توسط آموزش
 .دت همیشه  اثر مطلوبی بجا گذاشته اندیرد، آموزشهاي عمومی در دراز مگ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

