تحلیل تعارضات همسايگي و برخي پیامدهای آن در شهر تهران
حمزه

نوذری*1

تاریخ دریافت - 1111/11/11 :تاریخ پذیرش1114/12/17 :

همسایگي از جمله مهمترین واحدهای اجتماعي بوده كه به نوعي قلب اجتماع محلي و تقویتكنندۀ
پيوندهای اجتماعي است .با وجود این ،همسایگي ميتواند باعث رنج و درد مردم شود .این تحقيق با استفاده
از نظریۀ پير بوردیو (ميدان ،عادتواره و ناسازی) در پي توصيف و تبيين تعارضات همسایگي و مسائل ناشي
از آن در شهر تهران است .روش مورد استفاده در این تحقيق ،كيفي است .با بهرهگيری از ابزار مصاحبههای
عميق سعي شده است تا تصویر روشني از چگونگي و چرایي تعارضات و رنجهای همسایگي و برخي
پيامدهای آن بهدست آید .یافتههای تحقيق نشان ميدهد ،اكثر ساكنان جامعۀ مورد مطالعه ،تجربۀ مشتركي از
ناسازی و عدم توافق با همسایههای دیگر داشتند .نزاع ميان همسایهها ،سلب آسایش ،در هم ریختگي فضای
دروني آپارتمان و عدم درک متقابل از یکدیگر تنها بخشي از مشکالت زندگي آپارتماننشيني در منطقۀ مورد
مطالعه بود .چنين مشکالتي به لحاظ شخصي باعث خستگي و فرسودگي و به لحاظ همسایهداری موجب
ایجاد دشمني و كينهتوزی ميان همسایهها شده است .این تعارضات ،پيامدهایي مانند كاهش نوعدوستي را به
دنبال داشته است.
کلیدواژهها :آپارتماننشيني ،عادتواره ،ميدان ،ناسازی ،نوعدوستي ،تعارضات همسایگي.

 .1نویسندۀ مسئول ،استادیار گروه جامعهشناسي دانشگاه خوارزميhnozari@ut.ac.ir .
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مقدمه
هر انساني در زندگي روزمرۀ خود روابط اجتماعي گوناگوني دارد .گاهي این روابط اجتماعي
با اعضای خانواده و فاميل و گاهي با دوستان و همسایههاست .بيشتر روابط اجتماعي با افراد
نزدیک به فرهنگ فرد ایجاد ميشوند؛ اما امکانات مادی افراد ،نوع و ميزان ارتباطات ،خصلت
و منش افراد متفاوت است .تفاوت در اندازه ،شدت و نوع روابط اجتماعي مربوط به
سرمایههای مختلف اقتصادی و فرهنگي افراد است .عالوه بر این افراد گاهي در ميدانهای
متفاوتي قرار ميگيرند كه نسبت به گذشته متفاوت و متمایز است .زماني كه فرهنگ افراد با
منطق ميدان جدید هماهنگ نباشد ،مسائل عمدهای به وجود ميآید .روابط همسایگي و زندگي
آپارتماننشيني در شهر تهران ميدان جدیدی است كه با خصلت گذشتۀ برخي افراد همخواني
ندارد .به دليل پيامدهای زیادی كه این مسئله برای افراد به وجود ميآورد ،شناخت و بررسي
این موضوع حائز اهميت است.
بیان مسئله
همسایگي از جمله مهمترین واحدهای اجتماعي است كه بخش اعظم تعامالت و روابط
اجتماعي مردم را شامل ميشود .این موضوع نقش مهمي در قوام و تداوم عرصۀ عمومي دارد.
تالن ( )1111همسایگي را قلب اجتماع محلي ميداند .بر این اساس همسایگي و اخيراً
آپارتماننشيني یکي از مهمترین ميدانهای مطالعۀ جامعهشناسان است .با رشد روزافزون
شهرنشيني و تشکيل كالنشهرها ،مهاجرت ،تنوع فرهنگي ،فردگرایي و مواردی از این دست،
جامعه بيش از هر زمان دیگری با اضمحالل همسایگي و مشکالت آپارتماننشيني مواجه
است .شکلگيری و گسترش خردهفرهنگهای متعدد و كثرتگرایي فرهنگي از یک سو ،گرمي
روابط اجتماعي را در شهرها كاهش داده و هویتهای محلي و تعامالت اجتماعي از نوع
همسایگي را شدیداً تضعيف كرده و از سوی دیگر تعارضات شدید و رنجهای زیادی را در
زندگي افراد سبب شده است .با تضعيف پيوندهای سنتي اجتماع محلي ،ارتباطات
خویشاوندی ،عقاید مذهبي مشترک و ارزشهای اخالقي نيز جای خود را به گمنامي،
فردگرایي و رقابت داده و سبکهای جدیدی از زندگي در شهر را به وجود آورده است
(فورست و كرنس .)2111 ،به اعتقاد پریموس ( )2114در بسياری از كشورهای پيشرفته،
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موضوع مهم در زمينۀ همسایگي توجه به كاهش سطح اعتماد ،اضمحالل شبکههای اجتماعي،
اضمحالل هنجارها و ارزشهای مشترک و فقدان انسجام اجتماعي است .بر این اساس افزایش
انسجام شبکۀ همسایگي از اولویتهای سياستگذاری در بسياری از كشورهاست.
در زمينۀ همسایگي بسياری از پژوهشگران به مسائل و آسيبهای ناشي از فرسایش
پيوندها و انسجام در عرصۀ همسایگي توجه كردهاند به طوری كه ساخت همسایگي و آثار
اجتماعي ناشي از آن در محيطهای شهری مدرن از پراقبالترین موضوعات پژوهشي در
جامعهشناسي شهری است .رابطۀ جرم و بزهکاری با فرسایش روابط همسایگي و اجتماع
محلي (برونينگ و همکاران ،)2112 ،رابطۀ سالمت جسمي و رواني با تعامالت همسایگي
(گومز و مونتانر )2113 ،و رابطۀ مشاركت و همسایگي (هایس و كوگِل )2117 ،نمونههایي از
این اقبال است .در این ميان تعارضات همسایگي و رنج آپارتماننشيني از جمله پژوهشهایي
است كه در ایران كمتر به آن پرداخته شده است .این مقاله بر آن است نشان دهد تعارضات
همسایگي پدیدۀ رو به گسترشي در شهر تهران است .گسترش تعارضات همسایگي نه تنها
روابط و پيوندهای قوی همسایگي همچون مشاركت فعال در امور آپارتمان و روابط خانوادگي
را از بين برده بلکه روابط ضعيفي همچون سالم و احوالپرسي را نيز دچار فرسایش كرده است.
در این پژوهش قصد داریم با استفاده از نظریۀ بوردیو چند هدف عمده را دنبال كنيم.1 :
بررسي زمينهای كه باعث شده چنين تعارضاتي بين همسایگان یک آپارتمان شکل گيرد؛ .2
تجربۀ مردم از این تعارضات و  .1برخي پيامدهای ناشي از تعارضات .بر این اساس سؤاالت
تحقيق حاضر را ميتوان اینگونه مطرح كرد .1 :ساكنان محالت تهران چه تجربياتي از
تعارضات همسایگي و زندگي آپارتماننشيني دارند؟  .2مردم محالت چه زمينههایي را باعث
این تعارضات ميدانند؟ و  .1در صورت تداوم تعارضات همسایگي چه پيامدهایي به وجود
ميآید؟
پیشینه تحقیق
همان گونه كه اشاره شد بررسي تعارضات همسایگي و تجربۀ مردم از رنج آپارتماننشيني
موضوعي است كه تاكنون در ایران به آن كمتر پرداخته شده است .بيشتر تحقيقات حوزۀ
آپارتماننشيني به بيان رابطۀ همسایگي و نقش آن در سرمایۀ اجتماعي پرداخته است ،كه در
اینجا به سه نمونه از آن اشاره ميشود.
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باستاني ( )1127در تحقيقي به نام "بررسي سرمایۀ اجتماعي شبکه در ده محلۀ تهران:
بررسي جایگاه روابط محلي در شبکههای اجتماعي" به مطالعۀ سرمایۀ اجتماعي شبکه در 11
محله در مناطق  2و  7شهرداری تهران پرداخته است .در این تحقيق به سرمایۀ اجتماعي با
استفاده از رویکرد شبکۀ اجتماعي با آنچه سرمایۀ اجتماعي شبکه ناميده ميشود ،توجه شده
است .نتایج این تحقيق نشان ميدهد كه اگرچه افراد از تعداد قابل توجهي از همسایگان
شناخت مناسبي داشتهاند ،به آنان وابسته نبودهاند.
در مطالعۀ یوسفي و همکاران ( ،)1122انسجام در شبکههای همسایگي شهر مشهد
بررسي شده است .یافتههای این پژوهش نشان ميدهد كه انسجام رابطهای شبکۀ همسایگي
این شهر كمتر از حد متوسط بوده و بيشتر بر پيوندهای ضعيف همسایگي متکي است.
منادی ( )1122مطالعهای با عنوان «بررسي انسانشناختي روابط همسایگي :مطالعۀ تطبيقي
زنان شاغل و خانهدار در شهر تهران» انجام داده است .نتایج این مطالعه نشان ميدهد افرادی
كه در منازل شخصي سکونت داشتهاند و سرمایۀ فرهنگي كمي دارند ،زماني كه آپارتماننشين
ميشوند كمتر با همسایهها ارتباط برقرار ميكنند چون نوع ارتباطي كه آنها طلب ميكنند ،در
آپارتمان كمتر قابل اجراست در حالي كه در آپارتماننشيني افرادی كه سرمایۀ فرهنگي باالیي
دارند ،بهتر ميتوانند ارتباط برقرار كنند هرچند نوع ارتباطشان متفاوت است.
مبانی نظری
دربارۀ ضرورت استفاده از نظریه در تحقيق كيفي ،اشتراوس و كوربين ( )1112و فليک
( )1127معتقدند استفاده از چارچوب نظری عالوه بر اینکه مانع سرگرداني در ميدان و تحليل
دادهها ميشود ،مبنایي برای ساماندهي دادهها و استداللهای تفسيری فراهم ميسازد .در این
پژوهش روابط همسایگي و زندگي آپارتماننشيني بررسي شده است .از آنجا كه روابط
اجتماعي از جمله روابط همسایگي به منش و خصلت افراد ارتباط دارد و تغيير در نوع
زندگي ،روابط را نيز تغيير ميدهد در نتيجه ،برای فهم موضوع و تبيين نتایج از مفاهيم
عادتواره ،ميدان و سرمایه كه در این حوزه گویا و رایجاند استفاده شده است ،بدون اینکه
هدف ما بررسي این مفاهيمِ مشخص و آزمون نظریۀ بوردیو باشد به خصوص اینکه روش
پژوهش ما كيفي است .بنابراین از مفاهيم بوردیو به منظور ایجاد مبنایي برای استدالل یافتهها
استفاده ميشود.
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تعامالت و كنش انسانها با یکدیگر ،یکي از مهمترین مسائل جامعهشناسي است و
رویکرد جامعهشناسان در برخورد با این مسئله در قالب دو سنت نظری ساختارگرایي و كنش
عقالني قابل دستهبندی است .در تفکر ساختارگرایي ،عامالن اجتماعي كسانياند كه محکوم
نيروهای مکانيکي بوده و تحت فشار علتها عمل ميكنند .در تحليل ساختي ،آگاهي آدمي
اهميتي ندارد .تحليل ساختي بيشتر به دنبال آن است كه پشت این آگاهيهای فردی یک سری
ساختارها نهفته است كه تعيينكننده بوده و اغلب جنبۀ ناخودآگاه دارند .در مقابل این دیدگاه
نظریۀ كنش عقالني قرار دارد كه عامالن اجتماعي را انتخابگران خودآگاه و شناسایي ميداند
كه بر اساس شناخت كاملي از علل عمل ميكنند .به زعم بوردیو نه ساختارگرایي -یعني صرفاً
در نظر گرفتن شرایط عيني به عنوان علت رفتارها و كنشها -ميتواند از اعمال انسانها تبيين
كافي بدهد و نه كنش عقالني -یعني مقاصد و اهداف آگاهانۀ آدمها -ميتواند تعيينكنندۀ
كنشهای افراد باشد .بدین منظور بوردیو به دنبال نوعي نقطۀ تالقي یا نوعي اتصال دیالکتيکي
بين این دو مفهوم است .او برای زدن پلي ميان این دو و فراگذشتن از تقابل ميان ساختارگرایي
و كنش عقالني ،مفهوم عادتواره را طرح ميكند .عادتواره مفهومي است كه به واسطۀ آن
ميتوان هم آثار ناشي از شرایط عيني و هم جهتگيریهای فردی و ذهني را در نظر گرفت.
عادتواره نه تنها عامل پيوند فرد و اجتماع ،عينيت و ذهنيت و ساختار و عامليت است
بلکه پيوندی بين گذشته ،حال و آینده ایجاد ميكند .بوردیو در تالش برای گذشتن از
تقابلهای سنتي و دوگانگيها ،رویکردی تلفيقي را نشان ميدهد كه مفاهيم مركزی آن سه ابزار
اصلي تفکر بوردیو یعني عادتواره ،ميدان و سرمایه است .این رویکرد تلفيقي به عنوان یکي از
ابزارهای نظری مهم در برنامۀ پژوهشي بوردیو مطرح است .در بين مفاهيم ابداعي بوردیو
عادتواره بيشترین ارجاع را داشته است .این مفهوم اساس تفکر بوردیو و پایۀ مطالعات بنيادین
ایشان است (گرنفل .)114 :1121 ،این مقاله نيز به دنبال آن است كه تعارضات همسایگي در
شهر تهران را با نگاهي جدید و بر اساس مفهوم مركزی بوردیو یعني عادتواره و ارتباط آن با
سرمایه و ميدان همسایگي بررسي كند .در ادامه ،مفهوم عادتواره و ارتباط آن با سرمایه و ميدان
بررسي ميشود.
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عادتواره
عادتواره 1سهم زیادی در مطالعات بوردیو داشته كه آن را در سطوح كالن ،مياني و خرد تحليل
به كار برده است؛ بنابراین تعریف كلي آن تا حد زیادی دشوار است .یکي از مفسران آثار
بوردیو معتقد است تعدد كاركردهای عادتواره موضوعي بسيار جذاب اما همراه با نوعي ابهام
است ،بنابراین بهتر است تنها همان چيزی را بپذیریم كه مفهوم به طور تجربي آن را نشان
ميدهد (گرنفل .)121 :1121 ،عادتواره نيروی محركۀ اعمال و رفتار روزمرۀ افراد است.
تفاوت در عادتوارههاست كه تفاوت در رفتارها و عقاید افراد یا گروهها را باعث ميشود .هر
چند عادتواره در عامالن فردی جسميت ميیابد اما پدیدهای اجتماعي است .بوردیو در تعریفي
كه بسيار موجز و مبهم است ،چنين ميگوید كه عادتواره جایگاه درونيشدن واقعيت و
بيرونيشدن امر دروني است .او در جای دیگری دربارۀ رابطۀ دیالکتيکي ميان ساختارهای
عيني و ساختارهای انگيزشي و شناختي سخن ميگوید و معتقد است ساختارهای عيني،
ساختارهای انگيزشي و شناختي را توليد و سپس ساختارهای انگيزشي و شناختي نيز
ساختارهای عيني را بازتوليد ميكنند .بدین ترتيب ميتوان گفت شرایط عيني عادتواره را ایجاد
ميكنند ،عادتواره با شرایط عيني سازگار ميشود و رابطهای دیالکتيکي یا دوسویه ميان آنها
وجود دارد .در این جا باید دو معنای عادتواره را از هم تميز داد ،یکي به عنوان چيزی كه در
افراد جسميت ميیابد و دیگری به مثابۀ پدیدهای جمعي و متجانس كه در یک گروه یا طبقۀ
اجتماعي شکل گرفته است .در معنای اول ،عادتواره توسط افراد و از طریق تجربۀ اجتماعي-
شدن در اوان زندگي كسب ميشود .پس از آن ،زندگي و تجربههای بعدی فرایند تنظيم و
سازگاری ميان سوبژكتيویته (عادتواره) و ابژكتيو (واقعيت) است (جنکينز.)1123 ،
عادتواره در بطن تعامالت فرد با دیگری و دیگران حضور دارد و در بطن همين تعامالت
نيز شکل ميگيرد .به عبارتي برساخته و برسازندۀ تعامالت اجتماعي است و به آن شکل
ميبخشد .عادتواره به هيچ عنوان مفهومي انتزاعي یا ایدهآليستي نيست بلکه جزو الینفک و
سازندۀ رفتار است مانند ویژگيهایي از قبيل شيوههای حرفزدن ،شيوههای حركت كردن و ...
 .عادتواره بر چگونگي كنش ،احساس ،تفکر و بودن ما تمركز دارد .عادتواره مشخص ميكند
چگونه ما سرگذشت خود را با خود به دوش ميكشيم ،چگونه این سرگذشت را با شرایط
فعلي خود تطبيق ميدهيم و چگونه تصميم ميگيریم به گونهای خاص و نه به هر شکل دیگر
1. Habitus
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كنش داشته باشيم .این روند پویا و سيال است .مادر روندی مداوم از ساختن سرگذشت خود
درگيریم ،اما در وضعيتي نيستيم كه همهچيز مطابق ميل خودمان باشد .زماني از زندگي كه هر
لحظه در آن قرار داریم ،نتيجۀ اتفاقات بيشماری از گذشته است كه مجموعۀ آنها مسير زندگي
ما را شکل ميدهد .ما در این مسير هر لحظه با دو راهيهایي روبرویم كه انتخاب هر یک از
آنها به عادتواره یا تجربۀ تنيدهشده با وجودمان بستگي دارد .به این معنا عادتوارهها همان
چيزیاند كه در ورزش ،درک جهت بازی یا هنر پيشبيني آیندۀ بازی ناميده ميشود ،آیندهای
كه به صورت بالقوه در وضعيت فعلي بازی نهفته است .افراد در درون خود یعني در عادتواره-
شان قانون جهتگيری و حركت خود را حمل ميكنند.
بوردیو معتقد است با به كارگيری عادتواره ،شما ميتوانيد به چيزی اشاره كنيد كه به آن
خو گرفتهاید .عادتواره چيزی است كه شخص كسب كرده و به طور ماندگار و دائمي به
صورت تمایالت ثابت او درآمده است .بدین ترتيب این اصطالح دائماً به امر تاریخي و گذشتۀ
فرد اشاره دارد یعني حالتي موروثي از وابستگي فکری فرد را نشان ميدهد .منظور از عادتواره
چيزی شبيه به دارایي یا سرمایۀ فرد است (گرنفل .)111 :1121 ،این نوع سرمایه هم
تفاوتیافته است و هم تفاوتگذار .عادتوارۀ یک كارگر متفاوت از عادتوارۀ یک مدیر عامل
صنعتي است .اصولي را كه یک كارگر برای ترجيح خوراک ،نوشيدني ،ورزش و  ...دارد به
گونهای نظامیافته ،از موارد مشابه آن نزد مدیر عامل صنعتي متمایز است .عالوه بر این،
عادتواره ،الگوهای طبقهبندی و تفاوتگذاری است .عادتواره ميان آنچه خوب است و آنچه بد
است ،ميان آنچه ممتاز است و آنچه معمولي است ،تفاوت ميگذارد .یک تابلوی نقاشي ممکن
است در قالب یک عادتواره ممتاز باشد ،برای عادتوارۀ دیگر پوچ و برای عادتوارۀ سوم
معمولي به نظر برسد (بوردیو1121 ،؛  .)1111به زبان دیگر ميتوان گفت عادتواره مجموعه
اعمالي است كه یک انسان در طول زندگي خود بر اساس برخورد و تماس با محيطهای
مختلف مانند خانواده ،رسانهها ،نهاد آموزش و پرورش و گروه همساالن كسب كرده و آنها را
دروني كرده است .این اعمال همانند چگونه غذاخوردن ،چگونه پوشيدن ،چگونگي ارتباطات
اجتماعي و چگونگي ذوقيات مختلف انسانند .بوردیو معاني اصلي عادتواره را در رابطه با بدن
نشان ميدهد .خلقوخوها كه ذات و جوهر عادتواره محسوب ميشوند ،در موجودات بشری
جسميت ميیابند .این جسميتیافتن در آثار بوردیو به سه معناست .1 :عادتواره فقط مادامي كه
درون مغز كنشگران باشد ،وجود دارد .2 .عادتواره فقط در اعمال كنشگران و تعامالت آنها با
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دیگران و محيط وجود دارد ،مانند شيوههای حرفزدن ،شيوههای حركتكردن ،شيوههای
خوردن و یا هر عمل دیگری .1 .عادتواره مجموعهای از دستهبندیهای عملي است كه ریشه
در بدن دارد .دستهبندیهایي مانند مذكر /مؤنث ،جلو /عقب ،باال /پایين و گرم /سرد ،همگي از
دیدگاه افراد چيزهایي محسوس ،معنادار و قابل فهماند.
عادتواره همان قدر كه با تعليم و آموزش صریح و آموزش آشکار فراگرفته ميشود با
تجربه به صورت ملکۀ ذهني در ميآید .قدرت عادتواره نه ناشي از قواعد و اصولي كه آگاهانه
آموخته ميشود ،بلکه ناشي از نبود تفکر در عادت و عادتكردن است .عملکردهای اجتماعي
افراد بدون كنشگراني كه "ضرورتاً بدانند چه ميكنند " انجام ميگيرد (جنکينز-121 :1123 ،
 .)121برای فهم دقيقتر عادتواره به بررسي رابطۀ این مفهوم با سرمایه و ميدان نيازمندیم .این
مفاهيم ساختارهای مرتبط با یکدیگرند و ارتباط بين این ساختارهای مرتبط است كه كليد
درک كنش و تعامالت را به دست ميدهد .لذا در ادامه ،ارتباط بين عادتواره با سرمایه و ميدان
بررسي ميشود.
عادتواره و سرمایه
سرمایه مفهومي متمایز از درآمد است و ميتوان آن را انباشتي از امکانات دانست كه خود به
ایجاد امکانات دیگری منجر ميشود .بوردیو از چهار نوع سرمایه سخن ميگوید كه عبارتند از
اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و نمادین .در بحث شکلگيری موقعيتهای مختلف یک ميدان
بوردیو بيشتر بر سرمایههای اقتصادی و فرهنگي تأكيد دارد و معتقد است حجمي از سرمایۀ
كلي كه از تركيب این دو نوع سرمایه به وجود ميآید همراه با وزن نسبي هر یک از انواع
مختلف سرمایه (اقتصادی و فرهنگي) موقعيتهای مختلف را در ميدان ایجاد ميكند .به ازای
هر سطح از موقعيتهای ایجادشده در ميدان سطحي از عادتواره شکل ميگيرد.
از ميان انواع سرمایههای مطرحشده ،تأكيد بوردیو بيشتر بر سرمایۀ فرهنگي است .او
سرمایۀ فرهنگي را به سه دسته تقسيم ميكند كه عبارتند از .1 :سرمایۀ فرهنگي عيني؛ .2
سرمایۀ فرهنگي نهادیشده و  .1سرمایۀ فرهنگي متجسد .سرمایۀ فرهنگي عيني به مواردی
چون كتابها ،نقاشيها و  ...مربوط ميشود .سرمایۀ فرهنگي نهادیشده به مدارک تحصيلي یا
مدارک مهارتي مربوط است كه نشاندهندۀ ميزان اطالعات یا مهارت فرد در زمينهای خاص
است .سومين نوع سرمایۀ فرهنگي كه شکل متجسد آن است؛ در دیدگاه بوردیو جایگاه خاصي
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دارد و این همان نوع سرمایهای است كه عادتوارۀ فرد را ميسازد .سرمایۀ فرهنگي متجسد كه
در جسم فرد وجود دارد عملکرد خود را تحت عنوان ذائقه نشان ميدهد .ذائقه به ترجيحات
ما بر ميگردد .چيزی كه بوردیو به ما ميگوید این است كه ذائقۀ ما واقعاً شخصي نيست بلکه
به صورت عميق از طبقۀ اجتماعي كه در آن زندگي ميكنيم متأثر ميشود (گرنفل:1121 ،
.)117
عادتواره و میدان
عادتواره ،سرمایه و ميدان در دستگاه نظری بوردیو همانند سه رأس یک مثلثاند كه هيچ یک
مقدم بر دیگری یا برتر از دیگری نيست .هر سه برای درک جهان اجتماعي الزم و ملزوم بوده
و حالتي درهمپيچيده دارند .ميدانها به صورت مستقيم با سرمایه ارتباط دارند .جایگاه افراد در
درون ميدان به حجم سرمایه ،تركيب سرمایه و مدت زمان درونيشدن این سرمایه بستگي
دارد .عامالن اجتماعي در بُعد اول بر اساس حجم كلي سرمایه (مجموع دو نوع سرمایۀ
اقتصادی و فرهنگي) در موقعيتهای مختلف ميدان توزیع ميشوند .در این حالت رؤسای
شركتها ،تجار و استادان دانشگاه كه صاحبان ميزان شایان توجهي از سرمایۀ كلي (اقتصادی و
فرهنگي) هستند در مقابل كساني قرار ميگيرند كه از حيث مجموع این دو نوع سرمایه ،در
فقيرترین وضعيت قرار دارند مانند كارگران فقير .عامالن اجتماعي در بُعد دوم بر اساس تركيب
و وزن نسبي هر یک از انواع مختلف سرمایه (اقتصادی و فرهنگي) در موقعيتهای مختلف
ميدان توزیع ميشوند .به عنوان مثال در این حالت استادان دانشگاه (نسبتاً غنيتر در سرمایۀ
فرهنگي نسبت به سرمایۀ اقتصادی) در نقطۀ مقابل رؤسای شركتها (نسبتاً غنيتر در سرمایۀ
اقتصادی نسبت به سرمایۀ فرهنگي) قرار ميگيرند .چنين تقابلهایي در ميدان ،منشأ تفاوت در
سالیق ،موضعگيریها و موقعيتها ميشود .به ازای هر سطح از این مواضع و موقعيتهای
ميدان ،سطحي از عادتوارهها وجود دارد (بوردیو.)11-13 :1121 ،
بوردیو مفهوم ميدان را در ارتباط با دو مفهوم دیگر یعني موقعيت و عادتواره در نظر
گرفته و برحسب این دو مفهوم ميدان را تعریف ميكند .با استفاده از این مفاهيم ميتوانيم
بگویيم ميدان اجتماعي ،شامل مجموعهای از موقعيتهای مختلف است كه در آن عامالن
اجتماعي با عادتوارههای خاص خود در حال كنش در این موقعيتها هستند و برای دستیابي
به اهداف خاصي كه در ميدان مورد نظر تعریف شده است و منزلتهایي كه وجود دارد ،با
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یکدیگر به منازعه و رقابت ميپردازند (جمشيدیها و پرستش .)1127 ،موقعيت همان حلقۀ
واسطهای است كه مفهوم عادتواره را به مفهوم ميدان پيوند ميزند و این دو مفهوم را در رابطۀ
دیالکتيکي قرار ميدهد .ميدان مشتمل بر موقعيتهایي است كه در نسبت با هم تعریف
ميشوند ،زیرا تفکر ميداني مستلزم تفکر رابطهای است (بوردیو .)1121 ،بوردیو با كاربرد
مفهوم هيستریسيس (ناسازی) ميخواهد شکاف ميان موقعيتهای جدید كه نتيجۀ تغيير ميدان
است را با عامالن درون ميدان كه نگرشها و اعمال خاص دارند و باید موقعيتهای جدید
ميدان را بفهمند و اشغال كنند ،برجسته ميكند (گرنفل .)211 :1121 ،سه مفهوم مركزی بوردیو
یعني عادتواره ،ميدان و سرمایه همراه با ارتباط این مفاهيم با یکدیگر را به عنوان چارچوب
نظری این تحقيق مد نظر قرار گرفته و یافتههای تحقيق بر اساس آنها بررسي ميشود.
روش تحقیق
زندگي اجتماعي ساختهشده توسط كنشگران انساني با ویژگيهای خاصي همانند اندیشهورزی،
معنادهي و ارزیابي پدیدهها ،ابعاد پيچيده و گوناگوني دارد .جامعه به جای یک واقعيت ،از
واقعيات تشکيل شده است و این واقعيات به سادگي كميت نميپذیرند و آزمون نميشوند.
این وضعيت موجب ميشود تا محققان برای شناخت و مطالعۀ زندگي اجتماعي انسانها در
جستجوی روشهای مناسب مطالعه باشند .جستجو برای یافتن روشهای مناسب زماني كه
هدف ،آشکاركردن معنا و فهميدن ماهيت تجربۀ افرادی باشد كه دربارۀ آنها اطالعات كمي
وجود دارد ،جدیتر ميشود .تحقيق حاضر به دنبال این است تا تعارضات و رنج مردم را
نسبت به موضوع خاصي چون همسایگي در فضای آپارتمان بررسي كند .از این رو ميتوان
روش مورد نظر را كيفي و تکنيک به كار گرفتهشده را از نوع مصاحبه عميق قلمداد كرد.
مصاحبهها و جامعۀ مورد مطالعه :در مطالعۀ كيفي كه از مصاحبه به عنوان ابزار
گردآوری دادهها استفاده ميشود ،نمونهگيری با تصميمگيری درباره این كه با كدام شخص
مصاحبه كنيد و این شخص باید متعلق به كدام گروه باشد ،گره خورده است (فليک:1127 ،
 .)113بر همين اساس معيارهای انتخاب موردهای نمونه در این پژوهش عبارت بود از :تنوع و
گوناگوني افراد و همچنين لحاظكردن ویژگيهایي مانند سن و جنس .ویژگيهای نمونههای
انتخابي همراه با تعداد افراد مورد مطالعه در جدول  1آمده است .نمونههای انتخابي این تحقيق
از منطقۀ  11شهر تهران است .منطقهای كه در آن دو بافت سنتي و جدید در كنار یکدیگر قرار
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دارد .بخشهایي از بافت سنتي این منطقه به دليل باالرفتن تقاضای مسکن در منطقه ،تخریب و
به آپارتمانهای چندطبقه تبدیل شده است .این منطقه یکي از مناطقي است كه پذیرای
مهاجران اقوام مختلف كشور است .مهاجراني كه از نقاط مختلف كشور و با فرهنگهای
مختلف وارد این منطقه ميشوند در آپارتمانهای تازهساخت اقامت پيدا ميكنند .هنگام ورود
به آپارتمانهای این منطقه ميتوان انواع مختلفي از اقوام كشور را دید .این عوامل در كنار
تجربۀ زیسته محقق در منطقۀ مورد مطالعه و تجربۀ رنجهای آپارتماننشيني باعث شده این
مطالعه در منطقۀ  11شهر تهران و با نمونههای انتخابي زیر انجام گيرد.
جدول  .4مشخصات نمونههای انتخابی
ردیف
1
2

انواع مصاحبهشوندگان
زنان خانهدار
دانشآموزان (نوجوانان و جوانان)

ویژگیهای مصاحبهشوندگان
به عنوان نمونههایي كه به دليل حضور بيشتر در فضای آپارتمان آگاهي و اطالعات زیادی دارند.

تعداد
7

نوجوانان و جواناني كه در زندگي روزمرۀ آپارتماننشيني متحمل رنجهای زیادیاند.

4

1

افراد  13تا  71سال

مردان ميان سال كه تجربۀ زندگي در روستا یا شهر كوچک را داشته و در حال حاضر ساكن تهرانند.

3

4

سالمندان

سالمنداني كه تجربۀ سکونت در محيط همسایگي قدیم و آپارتماننشيني در زمان حاضر دارند.

7

بر این اساس ،در چندین دورۀ زماني ،با  22نفر از ساكنان آپارتمانهای منطقۀ  11شهر
تهران مصاحبه انجام شده است .دورۀ زماني مطالعه ،تابستان و پایيز سال  1111است.
جمعآوری دادهها :ابتدا در محله بریانک به صورت مشاهده و مصاحبه تعداد محدودی
از افراد را مطالعه كرده سپس پرسشها را دقيقتر و مشخصتر ساختيم .پرسشها با تعداد
بيشتری از ساكنان سایر محالت منطقۀ ده ادامه یافت تا كيفيت روابط همسایگي و زیست
آپارتماننشيني را از زبان آنان دریابيم .در هر مصاحبه پرسشها دقيقتر و اطالعات بيشتری
بهدست ميآمد .در مصاحبههای بعدی ،دادهها اغلب تکراری و به نوعي بازگویي همان
دادههای قبلي بود كه به اصطالح اشباع نظری حاصل آمد .نمونههای مورد مطالعه به كمک
دوستان و آشنایان به شکل تصادفي ،اتفاقي و هدفمند از محالت منطقۀ ده تهران انتخاب
شدند .مصاحبهها در فضای سبز ،فرهنگسرای عطار ،خانۀ فرهنگ ،سرای محله و موزۀ
هفتچنار انجام شد .هرچند روش این پژوهش كيفي است و قصد تعميم آماری را به سایر
مناطق شهر تهران نداریم اما این سخن به معنای تردید در نتایج این پژوهش نيست بلکه منظور
این است كه تعميم نتایج مستلزم جامعۀ آماری بزرگتری است .برای اعتبار بخشيدن به
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پژوهش دو گام برداشته شد ،نخست ،مصاحبهها در دو زمان جداگانه جمعآوری شدند و دوم،
نتایج پژوهش با برخي مصاحبهشوندگان در ميان گذاشته شد.
شیوۀ تحلیل دادهها :تحليل در روش كيفي فرایندی پيچيده و وقتگير است .در این
مقاله هدف اجرای نظریۀ بوردیو نبوده است اما مفاهيم بوردیو این امکان را به محقق ميدهد تا
دادهها را بر اساس این مفاهيم ساماندهي كند؛ بنابراین در تحليل دادهها با توجه به چارجوب
نظری ،از روش پنج مرحلهای مارشال و راسمن ( )137 :1121استفاده شد :سازماندهي دادهها؛
طبقهبندی دادهها ،موضوعهای اصلي؛ ارزیابي پرسشها با توجه به دادهها؛ جستجو برای
توجيههای مختلف این دادهها؛ نوشتن و تهيۀ گزارش.
یافتههای پژوهش
در پژوهش كيفي دادههای جمعآوریشده به متن تبدیل ميشوند و طي فرایند بعدی ،محقق با
استفاده از مباني نظری ،متن را تفسير ميكند .اگر پژوهش اجتماعي قصد دارد به واقعيتهای
اجتماعي بپردازد چارهای بجز انتساب معنا و تفسير ندارد .به عبارتي واقعيات از طریق انتخاب
و تفسيرشان موضوعيت پيدا ميكند .پس واقعيت ناب وجود ندارد در نتيجه همواره واقعيتها
تفسير شدهاند؛ اما تفسير بر اساس چارچوب تحقيق صورت ميگيرد .بر این اساس تحليل و
ساماندهي این تحقيق بر اساس مفاهيم بوردیو صورت گرفته است.

گسست بین عادتواره و میدان
ميدان زندگي آپارتماننشيني در تهران دارای قواعد خاص خود است و در بيشتر موارد
عادتوارۀ ساكنان آپارتمان با قواعد ميدان هماهنگ نيست .از دیدگاه بوردیو ميدانها قواعد
خاصي دارند و عادتوارۀ هر فرد به او كمک ميكند تا خود را با قواعد هر ميدان هماهنگ كند.
عامالن اجتماعي ميخواهند به سمت ميدانها (و موقعيتهایي درون آن ميدانها) جذب شوند
كه بيشترین انطباق را با عادتوارۀ آنها دارد .هنگامي كه افراد درون موقعيتهای منطبق با
عادتوارۀ خود در ميدان قرار ميگيرند ،احساس راحتي و آرامش دارند و از اهميت موقعيتي كه
در آن قرار دارند بيخبرند .در حالت سازگاری عادتواره با ميدان ،شرایطي از ثبات فردی و
اجتماعي برقرار است و تغييرات به آرامي در مسيرهای قابل پيشبيني روی ميدهد و در این
حالت هر فرد به مانند "ماهي در آب" است؛ اما گاهي تغييرات عظيم و ناگهاني در ميدان روی
ميدهد و عادتواره باید به تغييرات واكنش نشان دهد اما این عمل نياز به زمان دارد .در اینجا
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نوعي گسست بين عادتواره و ميدان روی ميدهد كه بوردیو به آن هيستریسيس یا ناسازی
ميگوید .در این حالت ساختار عادتواره با ساختار ميدان هماهنگ نيست و فرد احساس
ناهمنوایي و بيگانگي با محيط دارد ،مانند "ماهي خارج از آب " .نمونۀ این مورد را ميتوان در
تعارضات همسایگي در آپارتمانهای مورد مطالعه دید .خانوادههای آپارتماننشيني كه از
روستاها و شهرهای مختلف كشور به تهران مهاجرت كردهاند ،عادتواره و سطوح مختلف و
متفاوتي از سرمایه دارند .ورود به ميدان آپارتمان و تعریف این ميدان به صورت موقعيتهای
مختلفي كه در ارتباط با هماند ،نيازمند تطبيق عادتوارههای افراد با این موقعيتهاست تا در هر
موقعيت ،كنش متناسب با آن موقعيت را انجام دهند .با وجود این در سالهای اول
آپارتماننشيني بين عادتوارۀ افراد و ميدان آپارتمان سازگاری برقرار نميشود و عادتواره به
تغييرات ایجادشده در ميدان پاسخ نميدهد .این عامل باعث ایجاد ناسازگاری و تعارض بين
ساكنان مختلف آپارتمان ميشود .افرادی كه قبالً تجربۀ آپارتماننشيني داشتهاند بهتر ميتوانند
به این تغييرات پاسخ داده و سریعتر خود را با موقعيت پيشآمده هماهنگ سازند؛ اما ساكناني
كه تجربۀ زندگي در آپارتمان را نداشتهاند در برخورد با موقعيت جدید ناسازگاری بيشتری از
خود نشان ميدهند و سازگاری آنها به گذشت زمان بيشتری نياز دارد.
«این هم شد زندگي  21سالم بود با همسرم آمدیم تهران .توی یک آپارتمان  71متری اجارهای .توی این
خونه فقط ميشود خوابيد و نشست نه ميشود راه رفت و نه هيچ كار دیگهای .بچه هام روزها ميروند مدرسه
همسرم كه از صبح تا شب دیر وقت كار ميكند .یکي نيست باهاش حرف بزنم ،درد دل كنم .همسایهها را هم كه
اصالً نميشناسيم با یکيشان سالم و عليکي داریم .توی این شهر و این زمانه هر كسي توی الک خودشه» (زن
ميانسال  43ساله)« .هر روز خدا صبح تا شب با سه تا بچههام در یک چاردیواری  31متری انگار اسيریم ،فک و
فاميلي توی تهران نداریم كه رفت و آمد كنيم .دلم برای بچههام ميسوزه .تا تکون ميخورند صدای همسایهها در
ميآید .اگه تو روستای خودمون كار بود همين امروز ميرفتيم» (خانم  41سالۀ خانهدار).

پیامدهای ناسازگاری همسایهها و زندگی آپارتماننشینی
گاهي ناسازگاری همسایهها و نداشتن تحمل همدیگر زمينه را برای كجروی نوجوان و جوان
فراهم ميكند .نوجواناني كه از آزادی در خانۀ كوچک محروماند و دویدنها ،شوخيكردنها و
به طور كلي تخليهشدنش در خيابان و پارک رخ ميدهد؛ كه این صحنهها برای شهروندان
تهراني آشناست و آن را به نام هنجارشکني و كجروی نوجوانان و جوانان تعبير ميكنند.
«اصالً توی خونه نميمونم تا ميآیيم یک حركتي بکنيم ،یه آوازی بخوانيم با دوستانمان یه شادی بکنيم،
اول صدای پدر و مادر و بعدش هم صدای همسایهها در ميآید .ما هم هميشه توی پارک وخيابان هستيم» (پسر
نوجوان  17ساله)« .این بچهها را ميبينيد توی این پارک چقدر بهم ناسزا ميگویند توی پارک جای این شوخيها
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است؟ اینها ميخواهند در آینده چيکاره بشوند؟ نه توی پارک راحتم نه توی خانهام .ما توی مجتمع  12واحدی
زندگي مي كنيم .یک همسایه باالیي داریم كه اعصابمون را به هم ریخته است دو تا دختر دبيرستاني دارند دائما از
خونشون صدای آواز و دهل ميآید بعضي وقتها تا یک نصفه شب .ده بار بهشون گفتيم .باباشون با همان لهجۀ
دهاتي ميگه جونن اگه توی خونه نگذاریم این كارها بکنند ميروند بيرون بدتر ميشوند یکي نيست بهش بگه
مگه اینجا دهاته» (مرد  71سالۀ بازنشسته).

عدم ارتباط مناسب ميان افراد و بروز عادتوارههای گوناگون در ميدان آپارتماننشيني و
همسایگي نوین ،والدین را دچار اضطراب و نگراني دو چنداني كرده است .از یک سو
فشارهای ناشي از تنهایي و برخورد با آدمهای مختلف و از سوی دیگر رنج ناشي از رسوخ
بياخالقيها به بچهها از سنين كودكي باعث رنج آنها ميشود.
« یک زن و شوهر توی مجتمع ما هستند كه هر شب دعوا و بزن بزن دارند .تا حاال چند بار با آنها صحبت
كردهایم چند بار خود من زنه را بيمارستان بردهام از بس كه همسرش كتکش زده بود .زنه ميگفت باز مهرباني
شما شهرستانيها .این مسئله روی بچهها اثر گذاشته بچه كوچک داریم و مدام ميگوید مامان چرا زن همسایه
جيغ ميزنه چرا دعوا ميكنند .ما توی شهرستان با همسرمون اختالف پيدا ميكردیم اما جلوی بچه ها حرفي
نميزدیم» (زن  21ساله).

در چنين فضایي ميان ساكنان آپارتمانها به هيچ عنوان اعتماد شکل نميگيرد و روابط
نهایتاً در حد یک سالم كوتاه خالصه ميشود .مناسبات ارتباطي در آپارتمانهای مورد مطالعه،
بر غریبه همسایه مبتني است.
«به زن و بچههام گفتم به هيچ كس اعتماد نکنند حتي به همسایهها .به زنم گفتم حق نداره بچه  3ساله
بفرستي خونه همسایه با بچهاش بازی كنه این همسایهها هيچيشون به ما نميخوره معلوم نيست شير پاک خورده
باشند» (مرد كارگر  17ساله).

نتيجۀ چنين تعارضات و ناسازگاریهایي را ميتوان در تجربۀ زندگي آپارتماننشيني
منطقۀ مورد مطالعه یافت .به عبارت دیگر اكثر ساكنان جامعۀ مورد مطالعه ،تجربۀ مشتركي از
ناسازی و عدم توافق با همسایههای دیگر داشتند .نزاع ميان همسایهها ،سلب آسایش ،در هم
ریختگي فضای دروني آپارتمان و عدم درک متقابل همسایهها از یکدیگر تنها بخشي از
مشکالت زندگي آپارتماننشيني در منطقۀ مورد مطالعه است .چنين مشکالتي به لحاظ شخصي
باعث خستگي و فرسودگي شخص و به لحاظ همسایهداری موجب ایجاد دشمني و كينهتوزی
ميان همسایهها شده است.
«آرامشي در زندگي توی این قوطي كبریت وجود ندارد .بعضي وقتها اینقدر خسته ميشم كه ميگم همه
چيز را ول كنم ،خستگي من از مشکالت نيست از آدمهای بيصداقت است از آدمهایي كه نميفهمند من چه
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ميگویم و چه ميخواهم .شبها هم كه خونه ميآیم آسایش ندارم .زنم ميگه از بس تو خونه موندم پوسيدم،
سر و صدا و داد و بيداد همسایهها هم جای خودش دارد» (مرد كارمند  42ساله).

افراد در چنين فضایي احساس قدرت كنترل بر محيط خود را از دست ميدهند و فضا و
شرایط حاكم بر محيط مسکوني خود را غير قابل پيشبيني ميیابند .بر این اساس دائماً در رنج
به سر ميبرند.
تعارضات همسایگی و تضعیف نوعدوستی
نکتۀ مهمي كه از تجزیه و تحليل خط به خط دادهها به دست آمد؛ تأثير تعارضات همسایهها
بر تضعيف نوعدوستي افراد است .كاهش نوعدوستي از نظر سي رایت ميلز یکي از مسائل
اجتماعي مهم جامعۀ امروزی است (الول .)72 :2112 ،بسياری از اندیشمندان كالسيک جامعه-
شناسي مانند دوركيم ،تونيس و زیمل در پي تحليل كاهش نوعدوستي در جوامع پس از
صنعتي شدن بودهاند .زیمل ( )1171در مقالۀ كالنشهر و حيات ذهني ،سيطرۀ اقتصاد پولي در
شهرهای بزرگ را باعث خودمحوری و كاهش نوعدوستي شهرنشينان معرفي كرده است.
ميلگرام )1171( 1نيز معتقد است ساكنان شهرهای بزرگ به دليل كثرت ،فشردگي ،تراكم و
ناهمگوني به طور مرتب به وسيلۀ محرکهای بيشماری بمباران ميشوند  . ...همين امر باعث
ميشود آنان نسبت به اهداف خود و گرفتاری دیگران بياعتنا شوند .مصاحبهشوندگان،
نوعدوستي نسبت به همسایگانشان را بسيار كم و محدود به موقعيت خاصي ميدانند.
تعارضات همسایگي جایي را برای نوعدوستي نسبت به همسایگان باقي نميگذارد.
«ما به كسي كمک كنيم كه به ما كمک ميكند ،باید كسي را درک كنيم كه ما را درک ميكند همين همسایه
پائيني ما این درک ندارد كه ما دوتا بچه داریم توی یه خونه  71متری بچههای ما جرأت ندارند تو خونه تند راه
بروند كه فوری ميآید باال ،اعتراض ميكنه» (زن خانهدار  17ساله).

تضاد در روابط همسایگي باعث شده است كه كمک و رفتار نوعدوستانه ميان همسایگان
به شرایط خاص و اضطراری محدود باشد .این شرایط خاص و اضطراری به هيچ عنوان شامل
مسائل خانوادگي حتي دعواهای شدید زن و شوهری كه ممکن است باعث صدمهدیدن یکي
از آنها شود ،نميشود .كمکها و نوعدوستي منحصر به مسائلي همچون عزاداری و آتشسوزی
منزل ميشود.
«ما خيلي با همسایهها كاری نداریم .هر كسي درگير زندگي خودش است .همسایههامان با ما خيلي فرق
دارند .یادمه برادر خانم طبقۀ اول همين چند وقت پيش فوت كرده بود .اولش نميدانستيم ،خيلي گریه ميكرد و
خودش را ميزد ،صداش توی كل ساختمان پيچيده بود ،فکر ميكردیم دعوای خانوادگي است به ما ربطي ندارد.
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
كردند .همين بود و دیگه تمام شد» (زن خانهدار  32ساله).

نوعدوستي همسایهها فقط در حاالت اضطراری وجود دارد .حالت اضطراری هم محدود
به مواردی است كه عواطف به شدت تحریک ميشود كه آنهم موقتي و گذرا است.
«ما دو تا همسایه داریم كه معتادند .شبها تا صبح بيدارند و سر و صدا دارند چند بار تا كالنتری هم
بردیمشان اما فایدهای نداشت .البته یک كم همسایهآزاریشان كمتر شده .ما چه كمکي به یک معتاد ميتوانيم بکنيم
خودشان مسئول بدبختيشان هستند .تنها ميتوانيم به خودمان كمک كنيم كه پولهایمان را جمع كنيم و بریم جای
بهتری خانه بخریم» (مرد  14ساله كارمند).

عادتوارۀ اكثر افراد مصاحبهشوندگان چنين است :به كساني كه خودشان مسئول
بدبختيشان هستند كمک نميكنيم .شرایط پرتعارض همسایگي و آپارتماننشيني تمایل به
نوعدوستي در روابط اجتماعي و روزمره با همسایگان را به حداقل رسانده است .زن ،مرد،
سالمند و جوان در این مورد تفاوتي ندارند .پس در حالي كه ایرانيان در سطح كالن مانند
وقوع زلزله و غيره به قربانيان كمک ميكنند اما به نظر ميرسد تمایل به نوعدوستي در سطوح
خرد مانند روابط اجتماعي ،به خصوص در جوامع شهری در حال كاهش است (رفيعپور،
 ،17 :1177محسني ،111 :1171،احمدی.)27 :1122 ،
بحث و نتیجهگیری
در طول ساليان اخير تضاد ميان همسایهها و معضالت آپارتماننشيني به عنوان یکي از مسائل
مهم جامعۀ ایران به خصوص شهر تهران تلقي شده است به نوعي كه در فهرست سياستها و
برنامههای سازمانهایي مانند شهرداری قرار گرفته است .معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداری
و سازمان فرهنگي هنری شهرداری هر ساله هزینه و فعاليتهای زیادی را برای كاهش این
معضل انجام ميدهند؛ اما به دليل عدم شناسایي دقيق مسئله ،نه تنها تضاد همسایگي و رنجهای
آپارتماننشيني كماكان باقي است ،بلکه نوعدوستي كه اصل مهمي در زندگي اجتماعي است در
ميان همسایهها كاهش زیادی داشته است .بر اساس یافتههای این پژوهش ،اكثر
مصاحبهشوندگان یا از مهاجران روستایي و شهرهای كوچک بودند یا تا چند سال قبل در
خانههای قدیمي (ویالیي) زندگي ميكردهاند كه به دليل فرسودگي ،بازسازی شدهاند و آنها
اكنون به ناچار آپارتماننشين شدهاند .همان گونه كه بوردیو معتقد است دو عامل در ایجاد
عادتواره اهميت زیادی دارد یکي آموزش و دیگری نيازمندبودن است .منظور از نياز،
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ضروریاتي است كه برای حيات و زیستن مورد نياز است .ساكنان آپارتمانها ،سالهای متمادی
به رعایت دستورالعملهای زندگي در آپارتمان نياز نداشتهاند .به عبارتي رعایت قوانين آمد و
شد در محل زندگي برای آنها بيمعنا بوده است .از طرفي آموزش خاصي برای زندگي در
محيط جدید ندیدهاند؛ بنابراین آموزش موضوع مهمي است كه باید به آن توجه شود .كاهش
مشکالت و تعارضات همسایگي نيازمند هماهنگشدن عادتوارۀ افراد با ميدان جدید
(آپارتماننشيني) است .حالت مطلوب همسایگي ،زماني متصور است كه همسایگان و ساكنان
آپارتمان احساس رضایت و آرامش داشته باشند ،تزاحمي ميان ساكنان برقرار نباشد و قانون و
مقررات استفاده از فضاهای عمومي آپارتمان برای ساكنان مشخص و ساده باشد .استفاده از
راهکارهایي مانند نصب قوانين آپارتماننشيني در راهرو و آموزشهای شهروندی ميتواند در
سازگارساختن عادتوارۀ افراد با ميدان آپارتماننشيني تأثيرگذار باشد .به منظور مؤثرساختن این
آموزش نکات زیر باید مدنظر قرار گيرد :الف) توجه به نوع مجتمع مسکوني در مناطق مرفه و
كمتر مهاجرپذیر .ب) در نظر گرفتن تفاوت ميان برجهای مسکوني (معموالً در مناطق مرفه
ساخته ميشود) با آپارتمانهای كوچک چند واحده.
برخي راهبردهای اساسي و راهکارهای اجرایي كه ميتوان برای كاهش تعارضات
همسایگي و كاستن از رنج آپارتماننشيني بيان كرد عبارتند از :آموزش مدیران ساختمان و
استفاده از عقل جمعي محلي؛ توليد و تکثير محصوالت فرهنگي در سطح محله؛ گسترش
فضای اتصال و پيوستگي ميان همسایگان از طریق ایجاد فضاهای محلي مانند خانۀ فرهنگها
و كانونهای محلي؛ برگزاری برنامهها و جشنهای محلي در محدودۀ كوچه برای تحکيم
روابط همسایگي؛ تنظيم قوانين و مقررات آپارتماننشيني با حضور ساكنان.
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