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 چکیده

كنندۀ های اجتماعي بوده كه به نوعي قلب اجتماع محلي و تقویتترین واحدهمسایگي از جمله مهم

تواند باعث رنج و درد مردم شود. این تحقيق با استفاده پيوندهای اجتماعي است. با وجود این، همسایگي مي

ناسازی( در پي توصيف و تبيين تعارضات همسایگي و مسائل ناشي از نظریۀ پير بوردیو )ميدان، عادتواره و 

های گيری از ابزار مصاحبهاز آن در شهر تهران است. روش مورد استفاده در این تحقيق، كيفي است. با بهره

های همسایگي و برخي عميق سعي شده است تا تصویر روشني از چگونگي و چرایي تعارضات و رنج

دهد، اكثر ساكنان جامعۀ مورد مطالعه، تجربۀ مشتركي از های تحقيق نشان ميیافته آید. دستپيامدهای آن به

ها، سلب آسایش، در هم ریختگي فضای های دیگر داشتند. نزاع ميان همسایهناسازی و عدم توافق با همسایه

شيني در منطقۀ مورد ندروني آپارتمان و عدم درک متقابل از یکدیگر تنها بخشي از مشکالت زندگي آپارتمان

داری موجب مطالعه بود. چنين مشکالتي به لحاظ شخصي باعث خستگي و فرسودگي و به لحاظ همسایه

دوستي را به ها شده است. این تعارضات، پيامدهایي مانند كاهش نوعتوزی ميان همسایهایجاد دشمني و كينه

 دنبال داشته است.
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 قدمهم

خود روابط اجتماعي گوناگوني دارد. گاهي این روابط اجتماعي  در زندگي روزمرۀهر انساني 

 هاست. بيشتر روابط اجتماعي با افرادبا اعضای خانواده و فاميل و گاهي با دوستان و همسایه

خصلت  ،اما امکانات مادی افراد، نوع و ميزان ارتباطات شوند؛ایجاد ميفرهنگ فرد نزدیک به 

ع روابط اجتماعي مربوط به . تفاوت در اندازه، شدت و نواستو منش افراد متفاوت 

های این افراد گاهي در ميدان بر های مختلف اقتصادی و فرهنگي افراد است. عالوهسرمایه

فاوت و متمایز است. زماني كه فرهنگ افراد با گيرند كه نسبت به گذشته متمتفاوتي قرار مي

آید. روابط همسایگي و زندگي ای به وجود ميمسائل عمده ،منطق ميدان جدید هماهنگ نباشد

برخي افراد همخواني  ۀدر شهر تهران ميدان جدیدی است كه با خصلت گذشت نشينيآپارتمان

آورد، شناخت و بررسي اد به وجود ميپيامدهای زیادی كه این مسئله برای افر دليل ندارد. به

 این موضوع حائز اهميت است.

 

 بیان مسئله

تعامالت و روابط  ترین واحدهای اجتماعي است كه بخش اعظمهمسایگي از جمله مهم 

عمومي دارد.  ۀشود. این موضوع نقش مهمي در قوام و تداوم عرصاجتماعي مردم را شامل مي

داند. بر این اساس همسایگي و اخيراً اجتماع محلي مي( همسایگي را قلب 1111) تالن

 روزافزونشناسان است. با رشد جامعه ۀهای مطالعترین ميداننشيني یکي از مهمآپارتمان

شهرها، مهاجرت، تنوع فرهنگي، فردگرایي و مواردی از این دست، شهرنشيني و تشکيل كالن

نشيني مواجه ي و مشکالت آپارتمانجامعه بيش از هر زمان دیگری با اضمحالل همسایگ

گرمي  ،سو گرایي فرهنگي از یکمتعدد و كثرت هایفرهنگخردهگيری و گسترش است. شکل

های محلي و تعامالت اجتماعي از نوع روابط اجتماعي را در شهرها كاهش داده و هویت

ادی را در های زیو از سوی دیگر تعارضات شدید و رنج كردههمسایگي را شدیداً تضعيف 

پيوندهای سنتي اجتماع محلي، ارتباطات  تضعيفزندگي افراد سبب شده است. با 

های اخالقي نيز جای خود را به گمنامي، خویشاوندی، عقاید مذهبي مشترک و ارزش

های جدیدی از زندگي در شهر را به وجود آورده است فردگرایي و رقابت داده و سبک

( در بسياری از كشورهای پيشرفته، 2114قاد پریموس )(. به اعت2111)فورست و كرنس، 
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های اجتماعي، همسایگي توجه به كاهش سطح اعتماد، اضمحالل شبکه ۀموضوع مهم در زمين

های مشترک و فقدان انسجام اجتماعي است. بر این اساس افزایش اضمحالل هنجارها و ارزش

 سياری از كشورهاست.در ب گذاریسياستهای همسایگي از اولویت ۀانسجام شبک

های ناشي از فرسایش همسایگي بسياری از پژوهشگران به مسائل و آسيب ۀدر زمين

اند به طوری كه ساخت همسایگي و آثار دهكرهمسایگي توجه  ۀپيوندها و انسجام در عرص

ترین موضوعات پژوهشي در های شهری مدرن از پراقبالاجتماعي ناشي از آن در محيط

جرم و بزهکاری با فرسایش روابط همسایگي و اجتماع  ۀشهری است. رابطشناسي جامعه

سالمت جسمي و رواني با تعامالت همسایگي  ۀرابط ،(2112محلي )برونينگ و همکاران، 

از  هایي( نمونه2117مشاركت و همسایگي )هایس و كوگِل،  ۀرابطو ( 2113)گومز و مونتانر، 

هایي نشيني از جمله پژوهشت همسایگي و رنج آپارتماناین اقبال است. در این ميان تعارضا

است كه در ایران كمتر به آن پرداخته شده است. این مقاله بر آن است نشان دهد تعارضات 

رو به گسترشي در شهر تهران است. گسترش تعارضات همسایگي نه تنها  ۀهمسایگي پدید

امور آپارتمان و روابط خانوادگي روابط و پيوندهای قوی همسایگي همچون مشاركت فعال در 

را از بين برده بلکه روابط ضعيفي همچون سالم و احوالپرسي را نيز دچار فرسایش كرده است. 

. 1: كنيمبوردیو چند هدف عمده را دنبال  نظریۀدر این پژوهش قصد داریم با استفاده از 

. 2 ؛رتمان شکل گيردای كه باعث شده چنين تعارضاتي بين همسایگان یک آپابررسي زمينه

 سؤاالت. برخي پيامدهای ناشي از تعارضات. بر این اساس 1 و مردم از این تعارضات ۀتجرب

ن محالت تهران چه تجربياتي از اساكن .1مطرح كرد:  گونهاین توانميتحقيق حاضر را 

اعث هایي را بمردم محالت چه زمينه .2نشيني دارند؟ تعارضات همسایگي و زندگي آپارتمان

تعارضات همسایگي چه پيامدهایي به وجود  تداومدر صورت  .1 و دانند؟این تعارضات مي

 آید؟مي

 

 تحقیق پیشینه

نشيني مردم از رنج آپارتمان ۀگونه كه اشاره شد بررسي تعارضات همسایگي و تجرب همان

 ۀحوز در ایران به آن كمتر پرداخته شده است. بيشتر تحقيقات تاكنونموضوعي است كه 

كه در  ،اجتماعي پرداخته است ۀهمسایگي و نقش آن در سرمای ۀنشيني به بيان رابطآپارتمان

 شود.اینجا به سه نمونه از آن اشاره مي
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تهران:  ۀمحل در ده شبکه اجتماعي ۀسرمای بررسي"( در تحقيقي به نام 1127) باستاني

 11 در شبکه اجتماعي ۀسرمای ۀمطالع به "اجتماعي هایشبکه در محلي روابط جایگاه بررسي

 با اجتماعي ۀسرمای به تحقيق این در است. پرداخته تهران شهرداری  7و  2 مناطق دره محل

 شده توجه شود،مي ناميده شبکه اجتماعي ۀسرمای آنچهاجتماعي با  ۀشبک رویکرد از استفاده

توجهي از همسایگان دهد كه اگرچه افراد از تعداد قابل نتایج این تحقيق نشان مي .است

 اند.به آنان وابسته نبوده ،اندشناخت مناسبي داشته

 های همسایگي شهر مشهد(، انسجام در شبکه1122یوسفي و همکاران )ۀ در مطالع

همسایگي  ۀای شبکدهد كه انسجام رابطههای این پژوهش نشان مياست. یافته شدهبررسي 

 .استر پيوندهای ضعيف همسایگي متکي این شهر كمتر از حد متوسط بوده و بيشتر ب

تطبيقي  ۀشناختي روابط همسایگي: مطالعبررسي انسان»ای با عنوان ( مطالعه1122) منادی

دهد افرادی . نتایج این مطالعه نشان مياست دادهانجام  «دار در شهر تهرانزنان شاغل و خانه

 نشينآپارتمانفرهنگي كمي دارند، زماني كه  ۀاند و سرمایكه در منازل شخصي سکونت داشته

كنند، در كنند چون نوع ارتباطي كه آنها طلب ميها ارتباط برقرار ميشوند كمتر با همسایهمي

فرهنگي باالیي  ۀافرادی كه سرمای نشينيآپارتمانآپارتمان كمتر قابل اجراست در حالي كه در 

 متفاوت است. ارتباطشانهرچند نوع  توانند ارتباط برقرار كنندبهتر مي ،دارند

 

 مبانی نظری

 فليک( و 1112) كوربيناشتراوس و  ،ضرورت استفاده از نظریه در تحقيق كيفي ۀدربار

( معتقدند استفاده از چارچوب نظری عالوه بر اینکه مانع سرگرداني در ميدان و تحليل 1127)

سازد. در این های تفسيری فراهم مياللها و استدشود، مبنایي برای ساماندهي دادهها ميداده

بررسي شده است. از آنجا كه روابط  نشينيآپارتمانو زندگي  همسایگيپژوهش روابط 

اجتماعي از جمله روابط همسایگي به منش و خصلت افراد ارتباط دارد و تغيير در نوع 

تایج از مفاهيم برای فهم موضوع و تبيين ن ،دهد در نتيجهزندگي، روابط را نيز تغيير مي

بدون اینکه  ،استفاده شده است اندعادتواره، ميدان و سرمایه كه در این حوزه گویا و رایج

بوردیو باشد به خصوص اینکه روش  ۀهدف ما بررسي این مفاهيمِ مشخص و آزمون نظری

ها یافتهاستدالل برای مبنایي  ایجاد به منظورمفاهيم بوردیو  از اینپژوهش ما كيفي است. بنابر

 .شوداستفاده مي
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است و  شناسيجامعهمسائل  ترینمهمها با یکدیگر، یکي از تعامالت و كنش انسان

در قالب دو سنت نظری ساختارگرایي و كنش  مسئلهشناسان در برخورد با این رویکرد جامعه

محکوم كه  اند، عامالن اجتماعي كسانيساختارگرایيدر تفکر  بندی است.عقالني قابل دسته

 آگاهي آدمي ،در تحليل ساختي .كنندها عمل مينيروهای مکانيکي بوده و تحت فشار علت

های فردی یک سری تحليل ساختي بيشتر به دنبال آن است كه پشت این آگاهي. اهميتي ندارد

در مقابل این دیدگاه . دنناخودآگاه دار ۀبوده و اغلب جنب كنندهتعيينساختارها نهفته است كه 

داند گران خودآگاه و شناسایي ميكنش عقالني قرار دارد كه عامالن اجتماعي را انتخاب ۀنظری

 یعني صرفاً -ساختارگرایينه به زعم بوردیو . كنندكه بر اساس شناخت كاملي از علل عمل مي

ن تبيي هاانسانتواند از اعمال مي -هادر نظر گرفتن شرایط عيني به عنوان علت رفتارها و كنش

 كنندۀتعيينتواند مي -هاآدم ۀیعني مقاصد و اهداف آگاهان -كنش عقالنيكافي بدهد و نه 

تالقي یا نوعي اتصال دیالکتيکي  ۀنوعي نقط دنبال به بوردیو منظوربدین . های افراد باشدكنش

ساختارگرایي گذشتن از تقابل ميان او برای زدن پلي ميان این دو و فرا. استبين این دو مفهوم 

آن  ۀبه واسطكند. عادتواره مفهومي است كه مفهوم عادتواره را طرح مي ،و كنش عقالني

 .گرفتفردی و ذهني را در نظر  هایگيریجهتناشي از شرایط عيني و هم  آثار توان هممي

و ساختار و عامليت است  عادتواره نه تنها عامل پيوند فرد و اجتماع، عينيت و ذهنيت

بوردیو در تالش برای گذشتن از . كندپيوندی بين گذشته، حال و آینده ایجاد ميبلکه 

كه مفاهيم مركزی آن سه ابزار  دهدمي نشانتلفيقي را  یرویکرد ،هادوگانگيهای سنتي و تقابل

عنوان یکي از  این رویکرد تلفيقي به. است، ميدان و سرمایه عادتوارهاصلي تفکر بوردیو یعني 

در بين مفاهيم ابداعي بوردیو . پژوهشي بوردیو مطرح است ۀظری مهم در برنامابزارهای ن

مطالعات بنيادین  ۀاین مفهوم اساس تفکر بوردیو و پای. بيشترین ارجاع را داشته است عادتواره

یگي در این مقاله نيز به دنبال آن است كه تعارضات همسا(. 114: 1121گرنفل، ) ایشان است

شهر تهران را با نگاهي جدید و بر اساس مفهوم مركزی بوردیو یعني عادتواره و ارتباط آن با 

و ارتباط آن با سرمایه و ميدان  عادتوارهدر ادامه، مفهوم . كندسرمایه و ميدان همسایگي بررسي 

 .شودبررسي مي

  



  4931 پاییز و زمستان، 2 ، شماره6دوره بررسی مسائل اجتماعی ایران،   172 

 

 

 عادتواره

در سطوح كالن، مياني و خرد تحليل كه آن را سهم زیادی در مطالعات بوردیو داشته  1عادتواره

آثار  انبنابراین تعریف كلي آن تا حد زیادی دشوار است. یکي از مفسر؛ است بردهبه كار 

بوردیو معتقد است تعدد كاركردهای عادتواره موضوعي بسيار جذاب اما همراه با نوعي ابهام 

فهوم به طور تجربي آن را نشان م است، بنابراین بهتر است تنها همان چيزی را بپذیریم كه

افراد است.  ۀاعمال و رفتار روزمر ۀمحرك ی(. عادتواره نيرو121: 1121دهد )گرنفل، مي

شود. هر ها را باعث ميهاست كه تفاوت در رفتارها و عقاید افراد یا گروهتفاوت در عادتواره

ماعي است. بوردیو در تعریفي اجت اییابد اما پدیدهچند عادتواره در عامالن فردی جسميت مي

شدن واقعيت و گوید كه عادتواره جایگاه درونيچنين مي ،كه بسيار موجز و مبهم است

دیالکتيکي ميان ساختارهای  ۀرابط ۀشدن امر دروني است. او در جای دیگری درباربيروني

، گوید و معتقد است ساختارهای عينيعيني و ساختارهای انگيزشي و شناختي سخن مي

ساختارهای انگيزشي و شناختي را توليد و سپس ساختارهای انگيزشي و شناختي نيز 

توان گفت شرایط عيني عادتواره را ایجاد . بدین ترتيب ميكنندساختارهای عيني را بازتوليد مي

سویه ميان آنها ای دیالکتيکي یا دوشود و رابطهكنند، عادتواره با شرایط عيني سازگار ميمي

جا باید دو معنای عادتواره را از هم تميز داد، یکي به عنوان چيزی كه در  دارد. در اینوجود 

 ۀای جمعي و متجانس كه در یک گروه یا طبقپدیده ۀو دیگری به مثاب یابدافراد جسميت مي

-اجتماعي ۀاجتماعي شکل گرفته است. در معنای اول، عادتواره توسط افراد و از طریق تجرب

یند تنظيم و اهای بعدی فرشود. پس از آن، زندگي و تجربهن زندگي كسب ميشدن در اوا

  (.1123سازگاری ميان سوبژكتيویته )عادتواره( و ابژكتيو )واقعيت( است )جنکينز، 

فرد با دیگری و دیگران حضور دارد و در بطن همين تعامالت  تدر بطن تعامال عادتواره

ه آن شکل تعامالت اجتماعي است و ب ۀو برسازند برساخته گيرد. به عبارتينيز شکل مي

الینفک و  وه جزآليستي نيست بلکبه هيچ عنوان مفهومي انتزاعي یا ایده عادتواره. بخشدمي

و ... های حركت كردن زدن، شيوههای حرفهایي از قبيل شيوهویژگيرفتار است مانند  ۀسازند

كند بودن ما تمركز دارد. عادتواره مشخص مي. عادتواره بر چگونگي كنش، احساس، تفکر و 

كشيم، چگونه این سرگذشت را با شرایط چگونه ما سرگذشت خود را با خود به دوش مي

ای خاص و نه به هر شکل دیگر گيریم به گونهو چگونه تصميم مي دهيمفعلي خود تطبيق مي

                                                           
1. Habitus 
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از ساختن سرگذشت خود  روندی مداوم دركنش داشته باشيم. این روند پویا و سيال است. ما

چيز مطابق ميل خودمان باشد. زماني از زندگي كه هر ، اما در وضعيتي نيستيم كه همهدرگيریم

آنها مسير زندگي  ۀشماری از گذشته است كه مجموعاتفاقات بي ۀلحظه در آن قرار داریم، نتيج

كه انتخاب هر یک از  یمهایي روبرودهد. ما در این مسير هر لحظه با دو راهيما را شکل مي

ها همان شده با وجودمان بستگي دارد. به این معنا عادتوارهتنيده ۀآنها به عادتواره یا تجرب

ای شود، آیندهبازی ناميده مي ۀبيني آینددرک جهت بازی یا هنر پيش ،كه در ورزش اندچيزی

-د یعني در عادتوارهكه به صورت بالقوه در وضعيت فعلي بازی نهفته است. افراد در درون خو

 كنند.گيری و حركت خود را حمل ميشان قانون جهت

توانيد به چيزی اشاره كنيد كه به آن شما مي ،عادتواره كارگيریبه بوردیو معتقد است با 

به  دائمياید. عادتواره چيزی است كه شخص كسب كرده و به طور ماندگار و خو گرفته

 ۀاست. بدین ترتيب این اصطالح دائماً به امر تاریخي و گذشتآمده صورت تمایالت ثابت او در

دهد. منظور از عادتواره فرد اشاره دارد یعني حالتي موروثي از وابستگي فکری فرد را نشان مي

این نوع سرمایه هم  (.111: 1121فرد است )گرنفل،  ۀچيزی شبيه به دارایي یا سرمای

یک مدیر عامل  ۀیک كارگر متفاوت از عادتوار ۀتوارگذار. عاداست و هم تفاوتیافته تفاوت

صنعتي است. اصولي را كه یک كارگر برای ترجيح خوراک، نوشيدني، ورزش و ... دارد به 

از موارد مشابه آن نزد مدیر عامل صنعتي متمایز است. عالوه بر این،  ،یافتهای نظامگونه

عادتواره ميان آنچه خوب است و آنچه بد . است یگذاربندی و تفاوتالگوهای طبقه ،عادتواره

گذارد. یک تابلوی نقاشي ممکن است و آنچه معمولي است، تفاوت مياست، ميان آنچه ممتاز 

سوم  ۀدیگر پوچ و برای عادتوار ۀاست در قالب یک عادتواره ممتاز باشد، برای عادتوار

 همجموععادتواره  توان گفتزبان دیگر مي به (.1111؛ 1121معمولي به نظر برسد )بوردیو، 

های است كه یک انسان در طول زندگي خود بر اساس برخورد و تماس با محيطاعمالي 

نهاد آموزش و پرورش و گروه همساالن كسب كرده و آنها را  ،هارسانه ،مختلف مانند خانواده

رتباطات چگونگي ا ،چگونه پوشيدن ،خوردنمانند چگونه غذاه اعمال این .دروني كرده است

بوردیو معاني اصلي عادتواره را در رابطه با بدن  .ندچگونگي ذوقيات مختلف انسان و اجتماعي

در موجودات بشری  ،شوندخوها كه ذات و جوهر عادتواره محسوب ميودهد. خلقنشان مي

ه عادتواره فقط مادامي ك. 1 :ستایافتن در آثار بوردیو به سه معنیابند. این جسميتجسميت مي

عادتواره فقط در اعمال كنشگران و تعامالت آنها با . 2 وجود دارد. ،درون مغز كنشگران باشد
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های كردن، شيوههای حركتزدن، شيوههای حرفدیگران و محيط وجود دارد، مانند شيوه

های عملي است كه ریشه بندیای از دستهعادتواره مجموعه .1 خوردن و یا هر عمل دیگری.

گرم/ سرد، همگي از  و ، جلو/ عقب، باال/ پایينمؤنثهایي مانند مذكر/ بندیدارد. دستهدر بدن 

 .انددیدگاه افراد چيزهایي محسوس، معنادار و قابل فهم

شود با قدر كه با تعليم و آموزش صریح و آموزش آشکار فراگرفته مي عادتواره همان

ناشي از قواعد و اصولي كه آگاهانه  نه عادتوارهقدرت . آیدذهني در مي ۀبه صورت ملکتجربه 

عملکردهای اجتماعي . كردن استبلکه ناشي از نبود تفکر در عادت و عادت، شودآموخته مي

-121: 1123جنکينز، )گيرد انجام مي " كنندضرورتاً بدانند چه مي"افراد بدون كنشگراني كه 

این . نيازمندیمميدان  این مفهوم با سرمایه و ۀبررسي رابطبه  عادتوارهتر برای فهم دقيق (.121

مفاهيم ساختارهای مرتبط با یکدیگرند و ارتباط بين این ساختارهای مرتبط است كه كليد 

با سرمایه و ميدان  عادتوارهلذا در ادامه، ارتباط بين . دهددرک كنش و تعامالت را به دست مي

 شود.بررسي مي

 

 عادتواره و سرمایه

توان آن را انباشتي از امکانات دانست كه خود به مفهومي متمایز از درآمد است و ميسرمایه 

گوید كه عبارتند از شود. بوردیو از چهار نوع سرمایه سخن ميایجاد امکانات دیگری منجر مي

های مختلف یک ميدان گيری موقعيتاقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و نمادین. در بحث شکل

 ۀاقتصادی و فرهنگي تأكيد دارد و معتقد است حجمي از سرمای هایهسرمایبوردیو بيشتر بر 

آید همراه با وزن نسبي هر یک از انواع كلي كه از تركيب این دو نوع سرمایه به وجود مي

. به ازای كندهای مختلف را در ميدان ایجاد ميمختلف سرمایه )اقتصادی و فرهنگي( موقعيت

 گيرد.شده در ميدان سطحي از عادتواره شکل ميدهای ایجاهر سطح از موقعيت

فرهنگي است. او  ۀشده، تأكيد بوردیو بيشتر بر سرمایهای مطرحاز ميان انواع سرمایه

 .2 ؛فرهنگي عيني ۀسرمای .1كند كه عبارتند از: فرهنگي را به سه دسته تقسيم مي ۀسرمای

فرهنگي عيني به مواردی  سرمایۀفرهنگي متجسد.  ۀسرمای .1 و شدهفرهنگي نهادی ۀسرمای

شده به مدارک تحصيلي یا فرهنگي نهادی سرمایۀشود. ها و ... مربوط ميها، نقاشيچون كتاب

خاص  ایميزان اطالعات یا مهارت فرد در زمينه ۀدهندمدارک مهارتي مربوط است كه نشان

در دیدگاه بوردیو جایگاه خاصي  ؛فرهنگي كه شکل متجسد آن است سرمایۀاست. سومين نوع 
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فرهنگي متجسد كه  سرمایۀسازد. فرد را مي ۀای است كه عادتواردارد و این همان نوع سرمایه

دهد. ذائقه به ترجيحات در جسم فرد وجود دارد عملکرد خود را تحت عنوان ذائقه نشان مي

ما واقعاً شخصي نيست بلکه  ۀگوید این است كه ذائقگردد. چيزی كه بوردیو به ما ميما بر مي

: 1121)گرنفل،  شودمتأثر ميكنيم اجتماعي كه در آن زندگي مي ۀطبق ازبه صورت عميق 

117.) 

 

 عادتواره و میدان

یک  كه هيچ اندعادتواره، سرمایه و ميدان در دستگاه نظری بوردیو همانند سه رأس یک مثلث

برای درک جهان اجتماعي الزم و ملزوم بوده . هر سه نيستمقدم بر دیگری یا برتر از دیگری 

ها به صورت مستقيم با سرمایه ارتباط دارند. جایگاه افراد در پيچيده دارند. ميدانهمو حالتي در

شدن این سرمایه بستگي درون ميدان به حجم سرمایه، تركيب سرمایه و مدت زمان دروني

 ۀمجموع دو نوع سرمای)ي سرمایه دارد. عامالن اجتماعي در بُعد اول بر اساس حجم كل

سای ؤشوند. در این حالت رهای مختلف ميدان توزیع مياقتصادی و فرهنگي( در موقعيت

كلي )اقتصادی و  سرمایۀتوجهي از شایان دانشگاه كه صاحبان ميزان  تادانها، تجار و اسشركت

در  ،و نوع سرمایهگيرند كه از حيث مجموع این دفرهنگي( هستند در مقابل كساني قرار مي

فقيرترین وضعيت قرار دارند مانند كارگران فقير. عامالن اجتماعي در بُعد دوم بر اساس تركيب 

های مختلف و وزن نسبي هر یک از انواع مختلف سرمایه )اقتصادی و فرهنگي( در موقعيت

 سرمایۀتر در دانشگاه )نسبتاً غني تادانشوند. به عنوان مثال در این حالت اسميدان توزیع مي

 سرمایۀتر در ها )نسبتاً غنيسای شركتؤمقابل ر ۀاقتصادی( در نقط سرمایۀفرهنگي نسبت به 

منشأ تفاوت در  ،هایي در ميدانگيرند. چنين تقابلفرهنگي( قرار مي سرمایۀاقتصادی نسبت به 

های قعيتشود. به ازای هر سطح از این مواضع و موها ميها و موقعيتگيریموضع، سالیق

 (.11-13: 1121ها وجود دارد )بوردیو، ميدان، سطحي از عادتواره

نظر  عادتواره درموقعيت و  یعنيبا دو مفهوم دیگر  در ارتباط راميدان  مفهومبوردیو 

 توانيميمبا استفاده از این مفاهيم  كند.گرفته و برحسب این دو مفهوم ميدان را تعریف مي

 نعامال در آنهای مختلف است كه از موقعيت یامجموعهبگویيم ميدان اجتماعي، شامل 

یابي و برای دست هستندها های خاص خود در حال كنش در این موقعيتعادتوارهاجتماعي با 

با هایي كه وجود دارد، به اهداف خاصي كه در ميدان مورد نظر تعریف شده است و منزلت



  4931 پاییز و زمستان، 2 ، شماره6دوره بررسی مسائل اجتماعی ایران،   122 

 

 

 ۀموقعيت همان حلق(. 1127ها و پرستش، پردازند )جمشيدیمي و رقابتمنازعه  یکدیگر به

 ۀزند و این دو مفهوم را در رابطای است كه مفهوم عادتواره را به مفهوم ميدان پيوند ميواسطه

هایي است كه در نسبت با هم تعریف . ميدان مشتمل بر موقعيتدهدميدیالکتيکي قرار 

بوردیو با كاربرد  (.1121ای است )بوردیو، ستلزم تفکر رابطه، زیرا تفکر ميداني مشوندمي

تغيير ميدان  ۀهای جدید كه نتيجخواهد شکاف ميان موقعيتمفهوم هيستریسيس )ناسازی( مي

های جدید و باید موقعيت دارندها و اعمال خاص است را با عامالن درون ميدان كه نگرش

سه مفهوم مركزی بوردیو  (.211: 1121كند )گرنفل، يميدان را بفهمند و اشغال كنند، برجسته م

را به عنوان چارچوب  یکدیگر بایعني عادتواره، ميدان و سرمایه همراه با ارتباط این مفاهيم 

 .شودميهای تحقيق بر اساس آنها بررسي و یافته گرفتهتحقيق مد نظر قرار این نظری 

 

 روش تحقیق

 ،ورزیمانند اندیشهههای خاصي ویژگي باشده توسط كنشگران انساني زندگي اجتماعي ساخته

یک واقعيت، از  جامعه به جای. ها، ابعاد پيچيده و گوناگوني داردارزیابي پدیده و دهيمعنا

. شوندنميپذیرند و آزمون تشکيل شده است و این واقعيات به سادگي كميت نميواقعيات 

ها در زندگي اجتماعي انسان ۀبرای شناخت و مطالع محققانشود تا این وضعيت موجب مي

های مناسب زماني كه جستجو برای یافتن روش. مطالعه باشند های مناسبجستجوی روش

 كميآنها اطالعات  ۀافرادی باشد كه دربار ۀو فهميدن ماهيت تجرب اركردن معنآشکا ،هدف

را  تعارضات و رنج مردمن است تا تحقيق حاضر به دنبال ای .شودتر ميدارد، جدی وجود

توان از این رو مي. بررسي كند همسایگي در فضای آپارتماننسبت به موضوع خاصي چون 

 شده را از نوع مصاحبه عميق قلمداد كرد.و تکنيک به كار گرفتهكيفي  مورد نظر را روش

كيفي كه از مصاحبه به عنوان ابزار  ۀدر مطالع: مورد مطالعه جامعۀها و مصاحبه

كه با كدام شخص  گيری درباره اینگيری با تصميمنمونهشود، ها استفاده ميگردآوری داده

: 1127 فليک،)مصاحبه كنيد و این شخص باید متعلق به كدام گروه باشد، گره خورده است 

تنوع و  :هش عبارت بود ازبر همين اساس معيارهای انتخاب موردهای نمونه در این پژو(. 113

های های نمونهویژگي. هایي مانند سن و جنسكردن ویژگيگوناگوني افراد و همچنين لحاظ

های انتخابي این تحقيق نمونه .آمده است 1انتخابي همراه با تعداد افراد مورد مطالعه در جدول 

قرار دو بافت سنتي و جدید در كنار یکدیگر در آن ای كه . منطقهاستشهر تهران  11 ۀاز منطق
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رفتن تقاضای مسکن در منطقه، تخریب و هایي از بافت سنتي این منطقه به دليل باال. بخشدارد

شده است. این منطقه یکي از مناطقي است كه پذیرای تبدیل طبقه های چندبه آپارتمان

های تلف كشور و با فرهنگكه از نقاط مخ اني. مهاجراستاقوام مختلف كشور  انمهاجر

كنند. هنگام ورود اقامت پيدا مي ساختتازههای شوند در آپارتمانمختلف وارد این منطقه مي

توان انواع مختلفي از اقوام كشور را دید. این عوامل در كنار های این منطقه ميبه آپارتمان

نشيني باعث شده این مانهای آپارترنج ۀمورد مطالعه و تجرب ۀزیسته محقق در منطق ۀتجرب

 های انتخابي زیر انجام گيرد.شهر تهران و با نمونه 11 ۀمطالعه در منطق
 

 های انتخابیمشخصات نمونه .4جدول 

 

شهر  11 ۀهای منطقآپارتمان انساكننفر از  22با  ،زماني ۀچندین دوردر  ،بر این اساس

 .است 1111يز سال یپاتابستان و  ،زماني مطالعه ۀدور .انجام شده استمصاحبه  تهران

ابتدا در محله بریانک به صورت مشاهده و مصاحبه تعداد محدودی : هاآوری دادهجمع

ها با تعداد تر ساختيم. پرسشتر و مشخصها را دقيقسپس پرسش كردهاز افراد را مطالعه 

ده ادامه یافت تا كيفيت روابط همسایگي و زیست  ۀسایر محالت منطق نانبيشتری از ساك

تر و اطالعات بيشتری ها دقيقدریابيم. در هر مصاحبه پرسش آنانرا از زبان  ينينشآپارتمان

ها اغلب تکراری و به نوعي بازگویي همان های بعدی، دادهآمد. در مصاحبهدست ميبه

های مورد مطالعه به كمک آمد. نمونهقبلي بود كه به اصطالح اشباع نظری حاصل  یهاداده

ده تهران انتخاب  ۀدوستان و آشنایان به شکل تصادفي، اتفاقي و هدفمند از محالت منطق

 ۀفرهنگ، سرای محله و موز ۀسرای عطار، خانها در فضای سبز، فرهنگشدند. مصاحبه

به سایر  چنار انجام شد. هرچند روش این پژوهش كيفي است و قصد تعميم آماری راهفت

مناطق شهر تهران نداریم اما این سخن به معنای تردید در نتایج این پژوهش نيست بلکه منظور 

است. برای اعتبار بخشيدن به  یتربزرگآماری  جامعۀاین است كه تعميم نتایج مستلزم 

 تعداد شوندگانهای مصاحبهویژگی شوندگانانواع مصاحبه ردیف

 7 كه به دليل حضور بيشتر در فضای آپارتمان آگاهي و اطالعات زیادی دارند.هایي به عنوان نمونه دارزنان خانه 1

 4 اند.های زیادینشيني متحمل رنجآپارتماننوجوانان و جواناني كه در زندگي روزمرۀ  (نوجوانان و جوانان)آموزان دانش 2

 3 سال كه تجربۀ زندگي در روستا یا شهر كوچک را داشته و در حال حاضر ساكن تهرانند.مردان ميان سال 71تا  13افراد  1

 7 نشيني در زمان حاضر دارند.سکونت در محيط همسایگي قدیم و آپارتمانسالمنداني كه تجربۀ  سالمندان 4
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آوری شدند و دوم، ها در دو زمان جداگانه جمعشد، نخست، مصاحبه و گام برداشتهپژوهش د

 شوندگان در ميان گذاشته شد.ایج پژوهش با برخي مصاحبهنت

گير است. در این تحليل در روش كيفي فرایندی پيچيده و وقت ها:تحلیل داده ۀشیو

دهد تا بوردیو نبوده است اما مفاهيم بوردیو این امکان را به محقق مي ۀمقاله هدف اجرای نظری

ها با توجه به چارجوب بنابراین در تحليل داده؛ كند دهيها را بر اساس این مفاهيم سامانداده

؛ هادهي دادهسازمان :شد( استفاده 137: 1121راسمن )ای مارشال و روش پنج مرحلهاز نظری، 

جستجو برای ؛ هاها با توجه به دادهارزیابي پرسش؛ های اصليها، موضوعبندی دادهطبقه

 گزارش. ۀينوشتن و ته؛ هاهای مختلف این دادهتوجيه

 

 های پژوهشیافته

محقق با  ،شوند و طي فرایند بعدیشده به متن تبدیل ميآوریهای جمعدر پژوهش كيفي داده

های كند. اگر پژوهش اجتماعي قصد دارد به واقعيتاستفاده از مباني نظری، متن را تفسير مي

عبارتي واقعيات از طریق انتخاب جز انتساب معنا و تفسير ندارد. به بای اجتماعي بپردازد چاره

ها كند. پس واقعيت ناب وجود ندارد در نتيجه همواره واقعيتو تفسيرشان موضوعيت پيدا مي

گيرد. بر این اساس تحليل و اما تفسير بر اساس چارچوب تحقيق صورت مي اند؛تفسير شده

 .است گرفتهدهي این تحقيق بر اساس مفاهيم بوردیو صورت سامان

 بین عادتواره و میدان گسست
نشيني در تهران دارای قواعد خاص خود است و در بيشتر موارد ميدان زندگي آپارتمان

ها قواعد آپارتمان با قواعد ميدان هماهنگ نيست. از دیدگاه بوردیو ميدان ساكنان ۀعادتوار

ميدان هماهنگ كند. كند تا خود را با قواعد هر هر فرد به او كمک مي عادتوارۀو  دارندخاصي 

ها( جذب شوند هایي درون آن ميدانها )و موقعيتخواهند به سمت ميدانعامالن اجتماعي مي

های منطبق با آنها دارد. هنگامي كه افراد درون موقعيت عادتوارۀكه بيشترین انطباق را با 

ميت موقعيتي كه احساس راحتي و آرامش دارند و از اه ،گيرندخود در ميدان قرار مي عادتوارۀ

شرایطي از ثبات فردی و  ،خبرند. در حالت سازگاری عادتواره با ميداندر آن قرار دارند بي

دهد و در این بيني روی مياجتماعي برقرار است و تغييرات به آرامي در مسيرهای قابل پيش

ميدان روی اما گاهي تغييرات عظيم و ناگهاني در  ؛است "آبماهي در "حالت هر فرد به مانند 

در اینجا باید به تغييرات واكنش نشان دهد اما این عمل نياز به زمان دارد.  عادتوارهدهد و مي
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دهد كه بوردیو به آن هيستریسيس یا ناسازی و ميدان روی مي عادتوارهنوعي گسست بين 

با ساختار ميدان هماهنگ نيست و فرد احساس  عادتوارهگوید. در این حالت ساختار مي

توان در این مورد را مي ۀ. نمون" آبماهي خارج از "همنوایي و بيگانگي با محيط دارد، مانند نا

كه از  نشينيآپارتمان هایهای مورد مطالعه دید. خانوادهتعارضات همسایگي در آپارتمان

و  عادتواره و سطوح مختلف اند،كردهروستاها و شهرهای مختلف كشور به تهران مهاجرت 

های تعریف این ميدان به صورت موقعيت . ورود به ميدان آپارتمان وه دارندز سرمایا متفاوتي

در هر  ست تاهاهای افراد با این موقعيتادتوارهعتطبيق ، نيازمند اندمختلفي كه در ارتباط با هم

های اول كنش متناسب با آن موقعيت را انجام دهند. با وجود این در سال ،موقعيت

شود و عادتواره به و ميدان آپارتمان سازگاری برقرار نمي افراد عادتوارۀبين  نشينيآپارتمان

دهد. این عامل باعث ایجاد ناسازگاری و تعارض بين شده در ميدان پاسخ نميتغييرات ایجاد

توانند اند بهتر مينشيني داشتهآپارتمان ۀشود. افرادی كه قبالً تجربمختلف آپارتمان مي ساكنان

 يساكنانهماهنگ سازند؛ اما  آمدهپيشخود را با موقعيت تر سریعبه این تغييرات پاسخ داده و 

اند در برخورد با موقعيت جدید ناسازگاری بيشتری از زندگي در آپارتمان را نداشته ۀكه تجرب

 و سازگاری آنها به گذشت زمان بيشتری نياز دارد. دهندميخود نشان 
ای. توی این متری اجاره 71سالم بود با همسرم آمدیم تهران. توی یک آپارتمان  21دگي این هم شد زن»

روند مدرسه ای. بچه هام روزها ميشود راه رفت و نه هيچ كار دیگهشود خوابيد و نشست نه ميخونه فقط مي
ها را هم كه همسایه كند. یکي نيست باهاش حرف بزنم، درد دل كنم.همسرم كه از صبح تا شب دیر وقت كار مي

)زن « توی این شهر و این زمانه هر كسي توی الک خودشه شان سالم و عليکي داریم.شناسيم با یکياصالً نمي
متری انگار اسيریم، فک و  31هام در یک چاردیواری هر روز خدا صبح تا شب با سه تا بچه» ساله(. 43سال ميان

ها در خورند صدای همسایهسوزه. تا تکون ميهام ميكنيم. دلم برای بچهفاميلي توی تهران نداریم كه رفت و آمد 
 دار(.سالۀ خانه 41)خانم « رفتيمآید. اگه تو روستای خودمون كار بود همين امروز ميمي

 نشینیآپارتمانها و زندگی پیامدهای ناسازگاری همسایه

برای كجروی نوجوان و جوان  ها و نداشتن تحمل همدیگر زمينه راسازگاری همسایهناگاهي 

ها و كردنشوخي ،هاو دویدن اندكوچک محروم ۀكند. نوجواناني كه از آزادی در خانفراهم مي

ها برای شهروندان كه این صحنه ؛دهدشدنش در خيابان و پارک رخ ميبه طور كلي تخليه

 كنند.تعبير ميو كجروی نوجوانان و جوانان  هنجارشکنيتهراني آشناست و آن را به نام 
آیيم یک حركتي بکنيم، یه آوازی بخوانيم با دوستانمان یه شادی بکنيم، تا مي مونماصالً توی خونه نمي»

)پسر « آید. ما هم هميشه توی پارک وخيابان هستيمها در مياول صدای پدر و مادر و بعدش هم صدای همسایه
ها گویند توی پارک جای این شوخين پارک چقدر بهم ناسزا ميبينيد توی ایها را مياین بچه» ساله(. 17نوجوان 
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واحدی  12ام. ما توی مجتمع خواهند در آینده چيکاره بشوند؟ نه توی پارک راحتم نه توی خانهها مياست؟ این
ما از كنيم. یک همسایه باالیي داریم كه اعصابمون را به هم ریخته است دو تا دختر دبيرستاني دارند دائزندگي مي

ها تا یک نصفه شب. ده بار بهشون گفتيم. باباشون با همان لهجۀ آید بعضي وقتخونشون صدای آواز و دهل مي
شوند یکي نيست بهش بگه روند بيرون بدتر ميگه جونن اگه توی خونه نگذاریم این كارها بکنند ميدهاتي مي

 سالۀ بازنشسته(. 71)مرد « مگه اینجا دهاته

نشيني و های گوناگون در ميدان آپارتمانعادتواره بروزعدم ارتباط مناسب ميان افراد و 

است. از یک سو  كردههمسایگي نوین، والدین را دچار اضطراب و نگراني دو چنداني 

های مختلف و از سوی دیگر رنج ناشي از رسوخ و برخورد با آدم یيفشارهای ناشي از تنها

 شود.ها از سنين كودكي باعث رنج آنها ميها به بچهاخالقيبي

یک زن و شوهر توی مجتمع ما هستند كه هر شب دعوا و بزن بزن دارند. تا حاال چند بار با آنها صحبت »
گفت باز مهرباني ام از بس كه همسرش كتکش زده بود. زنه ميایم چند بار خود من زنه را بيمارستان بردهكرده

گوید مامان چرا زن همسایه ها اثر گذاشته بچه كوچک داریم و مدام ميئله روی بچهها. این مسشما شهرستاني
كردیم اما جلوی بچه ها حرفي كنند. ما توی شهرستان با همسرمون اختالف پيدا ميزنه چرا دعوا ميجيغ مي

 ساله(. 21)زن « زدیمنمي

گيرد و روابط شکل نميها به هيچ عنوان اعتماد آپارتمان اندر چنين فضایي ميان ساكن

، های مورد مطالعه. مناسبات ارتباطي در آپارتمانشودنهایتاً در حد یک سالم كوتاه خالصه مي

 .مبتني استهمسایه  غریبهبر 

ساله  3ها. به زنم گفتم حق نداره بچه هام گفتم به هيچ كس اعتماد نکنند حتي به همسایهبه زن و بچه»
خوره معلوم نيست شير پاک خورده شون به ما نميها هيچياش بازی كنه این همسایهبفرستي خونه همسایه با بچه

 ساله(. 17)مرد كارگر « باشند

نشيني زندگي آپارتمان ۀتوان در تجربهایي را ميچنين تعارضات و ناسازگاری ۀنتيج

مشتركي از  ۀتجرب ،مورد مطالعه جامعۀ ساكنانمورد مطالعه یافت. به عبارت دیگر اكثر  ۀمنطق

هم  ها، سلب آسایش، درهای دیگر داشتند. نزاع ميان همسایهناسازی و عدم توافق با همسایه

ها از یکدیگر تنها بخشي از ریختگي فضای دروني آپارتمان و عدم درک متقابل همسایه

مورد مطالعه است. چنين مشکالتي به لحاظ شخصي  ۀنشيني در منطقمشکالت زندگي آپارتمان

توزی داری موجب ایجاد دشمني و كينهخستگي و فرسودگي شخص و به لحاظ همسایه باعث

 ها شده است.ميان همسایه

گم همه شم كه ميها اینقدر خسته ميآرامشي در زندگي توی این قوطي كبریت وجود ندارد. بعضي وقت»
فهمند من چه هایي كه نميصداقت است از آدمهای بيچيز را ول كنم، خستگي من از مشکالت نيست از آدم
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گه از بس تو خونه موندم پوسيدم، آیم آسایش ندارم. زنم ميها هم كه خونه ميخواهم. شبگویم و چه ميمي
 ساله(. 42)مرد كارمند « ها هم جای خودش داردسر و صدا و داد و بيداد همسایه

دهند و فضا و يافراد در چنين فضایي احساس قدرت كنترل بر محيط خود را از دست م

در رنج  یابند. بر این اساس دائماًبيني ميشرایط حاكم بر محيط مسکوني خود را غير قابل پيش

 برند.به سر مي

 دوستیتعارضات همسایگی و تضعیف نوع

ها تعارضات همسایه تأثيرها به دست آمد؛ تجزیه و تحليل خط به خط داده مهمي كه از ۀنکت

رایت ميلز یکي از مسائل  دوستي از نظر سياد است. كاهش نوعدوستي افربر تضعيف نوع

-جامعه (. بسياری از اندیشمندان كالسيک72: 2112الول، ) استامروزی  جامعۀاجتماعي مهم 

دوستي در جوامع پس از زیمل در پي تحليل كاهش نوع و شناسي مانند دوركيم، تونيس

اقتصاد پولي در  ۀشهر و حيات ذهني، سيطركالن ۀدر مقال (1171) زیملاند. صنعتي شدن بوده

. است كردهدوستي شهرنشينان معرفي نوع اهششهرهای بزرگ را باعث خودمحوری و ك

شهرهای بزرگ به دليل كثرت، فشردگي، تراكم و  ساكنان( نيز معتقد است 1171) 1ميلگرام

ند ... . همين امر باعث شوشماری بمباران ميهای بيمحرک ۀناهمگوني به طور مرتب به وسيل

 شوندگان،مصاحبهنا شوند. اعتشود آنان نسبت به اهداف خود و گرفتاری دیگران بيمي

دانند. بسيار كم و محدود به موقعيت خاصي ميرا نسبت به همسایگانشان  دوستينوع

 گذارد.دوستي نسبت به همسایگان باقي نميتعارضات همسایگي جایي را برای نوع
كند همين همسایه كند، باید كسي را درک كنيم كه ما را درک ميسي كمک كنيم كه به ما كمک ميما به ك»

های ما جرأت ندارند تو خونه تند راه متری بچه 71پائيني ما این درک ندارد كه ما دوتا بچه داریم توی یه خونه 
 ساله(. 17دار )زن خانه« كنهآید باال، اعتراض ميبروند كه فوری مي

دوستانه ميان همسایگان كه كمک و رفتار نوع است شدهضاد در روابط همسایگي باعث ت

به شرایط خاص و اضطراری محدود باشد. این شرایط خاص و اضطراری به هيچ عنوان شامل 

دیدن یکي مسائل خانوادگي حتي دعواهای شدید زن و شوهری كه ممکن است باعث صدمه

سوزی آتش دوستي منحصر به مسائلي همچون عزاداری ونوع ها وشود. كمکاز آنها شود، نمي

 شود.منزل مي

هامان با ما خيلي فرق ها كاری نداریم. هر كسي درگير زندگي خودش است. همسایهما خيلي با همسایه»
و كرد دانستيم، خيلي گریه ميدارند. یادمه برادر خانم طبقۀ اول همين چند وقت پيش فوت كرده بود. اولش نمي

كردیم دعوای خانوادگي است به ما ربطي ندارد. زد، صداش توی كل ساختمان پيچيده بود، فکر ميخودش را مي

                                                           
1. Milgram 
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بعد كه متوجه شدیم برادرش به خاطر تصادف فوت كرده، رفتيم منزلشان برای اولين بار و آنها هم از ما تشکر 
 ساله(. 32دار )زن خانه« كردند. همين بود و دیگه تمام شد

ها فقط در حاالت اضطراری وجود دارد. حالت اضطراری هم محدود دوستي همسایهنوع

 شود كه آنهم موقتي و گذرا است.به مواردی است كه عواطف به شدت تحریک مي

ها تا صبح بيدارند و سر و صدا دارند چند بار تا كالنتری هم ما دو تا همسایه داریم كه معتادند. شب»
توانيم بکنيم آزاریشان كمتر شده. ما چه كمکي به یک معتاد مينداشت. البته یک كم همسایه ایبردیمشان اما فایده

توانيم به خودمان كمک كنيم كه پولهایمان را جمع كنيم و بریم جای شان هستند. تنها ميخودشان مسئول بدبختي
 ساله كارمند(. 14)مرد « بهتری خانه بخریم

به كساني كه خودشان مسئول دگان چنين است: شوناكثر افراد مصاحبه عادتوارۀ

تمایل به  نشينيآپارتمانكنيم. شرایط پرتعارض همسایگي و شان هستند كمک نميبدبختي

به حداقل رسانده است. زن، مرد،  را دوستي در روابط اجتماعي و روزمره با همسایگاننوع

یرانيان در سطح كالن مانند سالمند و جوان در این مورد تفاوتي ندارند. پس در حالي كه ا

در سطوح  دوستينوعرسد تمایل به كنند اما به نظر ميوقوع زلزله و غيره به قربانيان كمک مي

 پور،رفيع) استخرد مانند روابط اجتماعي، به خصوص در جوامع شهری در حال كاهش 

 (.27: 1122، احمدی، 111: 1171، محسني،17: 1177

 

 گیریبحث و نتیجه

نشيني به عنوان یکي از مسائل ها و معضالت آپارتمانساليان اخير تضاد ميان همسایه در طول

ها و ایران به خصوص شهر تهران تلقي شده است به نوعي كه در فهرست سياست جامعۀمهم 

هایي مانند شهرداری قرار گرفته است. معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداری های سازمانبرنامه

برای كاهش این را های زیادی هنری شهرداری هر ساله هزینه و فعاليتو سازمان فرهنگي 

های عدم شناسایي دقيق مسئله، نه تنها تضاد همسایگي و رنج دليلاما به  ؛دهندمعضل انجام مي

دوستي كه اصل مهمي در زندگي اجتماعي است در بلکه نوع ،كماكان باقي است نشينيآپارتمان

اكثر  ،های این پژوهشبر اساس یافته .است داشتهدی ها كاهش زیاميان همسایه

روستایي و شهرهای كوچک بودند یا تا چند سال قبل در  انشوندگان یا از مهاجرحبهمصا

آنها اند و ، بازسازی شدهگيفرسود دليلاند كه به كردهویالیي( زندگي مي) قدیميهای خانه

كه بوردیو معتقد است دو عامل در ایجاد  ونهگ هماناند. شده نشينآپارتماناكنون به ناچار 

 ،بودن است. منظور از نيازعادتواره اهميت زیادی دارد یکي آموزش و دیگری نيازمند
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های متمادی ها، سالآپارتمان ساكنانضروریاتي است كه برای حيات و زیستن مورد نياز است. 

اند. به عبارتي رعایت قوانين آمد و نياز نداشته های زندگي در آپارتمانبه رعایت دستورالعمل

بوده است. از طرفي آموزش خاصي برای زندگي در  امعنمحل زندگي برای آنها بي شد در

 كاهش. شودتوجه به آن بنابراین آموزش موضوع مهمي است كه باید  ؛اندمحيط جدید ندیده

 جدید ميدان با افراد عادتوارۀ شدنهماهنگ نيازمند همسایگي تعارضات و مشکالت

نشيني( است. حالت مطلوب همسایگي، زماني متصور است كه همسایگان و ساكنان آپارتمان)

آپارتمان احساس رضایت و آرامش داشته باشند، تزاحمي ميان ساكنان برقرار نباشد و قانون و 

مشخص و ساده باشد. استفاده از  انمقررات استفاده از فضاهای عمومي آپارتمان برای ساكن

تواند در های شهروندی مينشيني در راهرو و آموزشاهکارهایي مانند نصب قوانين آپارتمانر

ختن این سامؤثر به منظورنشيني تأثيرگذار باشد. افراد با ميدان آپارتمان عادتوارۀساختن سازگار

 و مرفه مناطق در مسکوني مجتمع نوع به الف( توجه نظر قرار گيرد:نکات زیر باید مد آموزش

در مناطق مرفه  معموالًهای مسکوني )نظر گرفتن تفاوت ميان برج ( درب .یرمهاجرپذ كمتر

 های كوچک چند واحده.شود( با آپارتمانساخته مي

توان برای كاهش تعارضات برخي راهبردهای اساسي و راهکارهای اجرایي كه مي

آموزش مدیران ساختمان و  كرد عبارتند از: بياننشيني همسایگي و كاستن از رنج آپارتمان

گسترش  ؛توليد و تکثير محصوالت فرهنگي در سطح محله ؛استفاده از عقل جمعي محلي

ها فضای اتصال و پيوستگي ميان همسایگان از طریق ایجاد فضاهای محلي مانند خانۀ فرهنگ

كوچه برای تحکيم های محلي در محدودۀ ها و جشنبرگزاری برنامه ؛های محليو كانون

 نشيني با حضور ساكنان.تنظيم قوانين و مقررات آپارتمان ؛روابط همسایگي
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