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آذر    88شماره دوم

تقى آزاد ارمكى

ابعاد اجتماعى- فرهنگى و مسكن مهر
انتقال تكيه گاه هاى احساسى- عاطفى از عرصه خصوصى به عمومى از طريق توسعه فضاهاى جمعى

تقويت روابط اجتماعى و حس تعلق به مكان از طريق برنامه ريزى مسكن در قالب محله
  وجود ارزش ها و حافظه جمعى مشترك در قلمرو گروه هاى اجتماعى موجد صورتى با هويت مى شود. با 
اين وصف پيامدهاى تجمع انسـان هايى كه در شـرايطى جدا از ريشه هاى محيطى و اجتماعى خود (مسكن مهر) 

ناگزير به همزيستى مى شوند، چيست؟
با توجه به شرايط اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى جامعه ايران مسكن اصلى ترين كانون فعاليت مردم است كه به عنوان امكان 

سرمايه گذارى فعاليت اجتماعى و اقتصادى و  مقوله اى هويتى مطرح است. شايسته بود كه براى يك دولت هوشمند با توجه به حضور نيروهاى جامعه در اين حوزه، 
ورود به مقوله مسكن آخرين عرصه مداخله باشد نه اولين؛ چون هرگونه دخالتى ممكن است نظام اجتماعى ايران را دچار خلل كند لذا دولت، جهت ساماندهى 
يك حوزه (مسكن) بايد اولين و كمترين گره هاى ارتباطى جامعه ايرانى را محل عمل قرار مى داد تا يك هم آموختگى و هم آميختگى را در مقياس هاى عمده تر و 
اصلى تر به دست مى آورد. مسكن حوزه اى است كه تمام مردم ايران با آن مرتبط و درگير هستند نه به عنوان يك نياز بلكه به عنوان يك رفتار اقتصادى و اجتماعى 

و يك امر هويتى. با اين حال اگر قرار بود مسئله مسكن جوانان و قشر فرو دست را پاسخگو باشيم از كجا بايد شروع مى كرديم؟
اصلى ترين مشكل، در شهرها بروز مى كند تا مناطق حاشيه اى و روستاها؛ لذا در امر توسعه شهرهاى بزرگ و يا نسبتاً بزرگ بايد به ظرفيت هاى درونى 
چون بافت هاى فرسوده توجه مى شد كه از امكانات زيرساختى و خدماتى اوليه برخوردار است و سرمايه گذارى دولت طى يك برنامه جامع در اين مناطق، هم 
مشكل فرسودگى اين بافت ها و هم برخى از نيازهاى سكونتى شهر را برطرف مى كرد. حالت ديگرى هم هست كه شهرها به داليل شرايط و مناسبات سياسى 
و اقتصادى گسترش مى يابند و جابه جا مى شوند و فضاى مابين، امكانى خواهد بود براى توسعه. حالت سوم هم شكل گيرى و توسعه شهرهاى جديد طبق 
طرح هاى جامع است كه در صدد تأمينِ  بخشى از نياز سكونتى مى باشد. هر مكان يابى ديگرى خارج از اين سه حوزه يا گونه توسعه شهرى، براى پاسخگويى 
به نياز سكونت، دور از منطق و تجربه است. به ويژه اين كه در بحث شهرسازى جديد هم قبل از ساخت مسكن، زيرساخت هاى آن اعم از ترابرى، تسهيالت و 

خدمات در ارتباط با شهرهاى اصلى و مادر سامان يابى مى شود. 
اگر مفهوم «خانه» را در تاريخ و انديشه متفكران مسلمانى چون «خواجه نصيرالدين طوسى» دنبال كنيم، از خانه به عنوان محل انس و الفت تعبير 
ــت كه فقط جمعيتى  ــى از تعريف خانه و منزل در نظر مى گيرند. اين نيس ــيم به عنوان بخش مى كنند و عناصر مادى و فيزيكى را كه ما امروزه مى شناس
را در جايى مستقر كنيم بلكه رشد همزمان و توأمان آن عناصر مادى با جان است كه سكونت را معنى مى دهد. خانه(مسكن) از نگاه خواجه نصير جان 
دارد، حيات دارد و بخشى از هويت كسانى است كه در آن جا زيست مى كنند، در صورت از بين رفتن اين مناسبات مفاهيمى به اسم آرامش، الفت و انس 

در خانه به وجود نخواهد آمد.
 لذا قبل از توليد مقوله اى به نام مسكن به عنوان يك امر فيزيكى صرف، بايد ابعاد اجتماعى و انسانى آن و معنا، مالحظات فرهنگى سكونت، چون همسايگى ها، 
گروه، فرد، مناسبات و انس و الفت را در نظر داشته باشيم كه اين ها در تعريف حداقلى از مسكن، فرصتى براى ظهور نمى يابند. اگرچه در زندگى قديم، ساختن 
خانه اولين اقدام و مبتنى بر ضروريات بود ولى در زندگى مدرن، زندگى و مؤانست مقدم بر ساختن مسكن است. مسكن مهر بدون در نظر گرفتن ساحت زندگى 
مدرن و بدون منطق اجتماعى در حال ساخته شدن است. مسكن فقط محل استقرار نيست يك مفهوم و بعد مدنى نيز دارد كه بايد لوازم و شرايط ايجاد و تداوم 

آن نيز فراهم گردد.
 در شرايطى كه محيط سكونت قبل از محيط اجتماعى ساخته مى شود شرايط بازتوليد روابط اجتماعى و پايدارى آن چه مى باشد و 

چه تمهيدات مادى و غير مادى را مى توان لحاظ نمود تا شكاف اجتماعى و فضايى اين گونه خاص از سكونت پر شود؟
اگر در زندگى تعلق به ديگرى و تعلق به مكان وجود نداشته باشد يعنى رابطه درست انسانى - فرهنگى بين محيط خانه و محيط پيرامونى برقرار نباشد؛ پيوستگى 
جدى اجتماعى و فرهنگى پديد نمى آيد و هويت جمعى نيز شكل نمى گيرد. به عنوان مثال در شهرى مثل تهران مردم به خانه خود (حوزه خصوصى) اهميت به سزايى 

مى دهند ولى به عرصه عمومى احساس تقيد و تعلق نمى كنند چون جامعه به شكل آدم هاى تك تك شده اى درآمده كه تعلق به محيط و فضا ندارد.
در ساخت محيط هاى مسكونى جديد بايد گره هايى را فراهم كنيم كه وقتى مردم با آن ها روبرو مى شوند معناى هويت نسبت به محله، ناحيه و منطقه برايشان 
خوانا باشد. بايد مردم را طى مراحل و مراتبى از مقياس هاى اجتماعى فضا از عرصه خصوصى به فضاى عمومى جابه جا كنيم كه اين امر خود، منجر به انتقال 
تدريجى حس عاطفى و انسانى به ديگران مى شود. استقرار بى واسطه آپارتمان در كنار خيابان گونه اى از رابطه سكونت و جامعه را تعريف مى كند كه سراسر خشونت 
است. مسكن مهر هم دستخوش اين مسايل شده است و فارغ از طراحى اجتماعى است لذا انسانى كه در اين محيط زندگى مى كند سئوال "من متعلق به كجا 

هستم" را بى پاسخ مى گذارد و فضاها جز براى آدرس و نشانى دادن نقش ديگرى ايفا نمى كنند.
گرچه نمى توانستيم درحوزه هاى كالن اين هويت جمعى را ايجاد كنيم ولى در اين جا كه مى توانيم در مقياسى كوچكتر روابط اجتماعى آرام و تعلقات فرهنگى را 
توليد كنيم. حتى اگر در كالن شهرها چيزى هم ايجاد شده، آن، بازتوليد روابط اجتماعى نابهنجار و معارض مى باشد. در شهرهاى ميانى اگر مسكن مهر در اختيار 
كسانى قرار داده شود كه غريبه اند اين امر موجب ايجاد دشمن براى جايى است كه از ابتدا يك كانون اجتماعى متعادل بود و پس از مدتى معارض توسعه، خدمات 
و مسايل اجتماعى– سياسى خاص آن جا خواهد شد و اين امر جز تخريب محرميت و مناسبات زندگى آن منطقه چيز ديگرى نيست كه اگر اين اتفاق در درون 

شهرها افتاده بود، پيوستگى هاى بهترى پيدا مى كردند. 
نتيجه اى كه ايجاد مراتب اجتماعى فضا دربرخواهد داشت اول تصحيح انتقال از حوزه خصوصى به عمومى است و دوم برخورد با سطوح مختلف است كه موجب 

اجتماعى شدن مردم مى شود و فرايند فرهنگ پذيرى،  اجتماع پذيرى و تحمل پذيرى آن ها را با هزينه كمترى ممكن مى سازد. 

عضو  هيئت علمى 
دانشگاه تهران

قبل از توليد مقوله اى به 
نام مسكن به عنوان يك 
امر فيزيكى صرف، بايد 
ابعاد اجتماعى و انسانى 
آن و معنـا، مالحظات 
فرهنگـى سـكونت، 
همسـايگى ها،  چون 
گروه، فرد، مناسبات و 
انـس و الفت را در نظر 
داشته باشيم كه اين ها 
در تعريف حداقلى از 
مسكن، فرصتى براى 

ظهور نمى يابند.


