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چکیــده | پــروژۀ مســکن مهــر بــه عنــوان عظیم تریــن پــروژۀ انبوه ســازی مســکن کشــور، بــا اســتفاده از تجربــۀ 
ــای  ــرداری از پروژه ه ــا الگوب ــی و ب ــگ جهان ــس از جن ــی پ ــورهای غرب ــکن در کش ــوه مس ــاز های انب ساخت و س
مســکن ارزان قیمــت و سریع ســاخت، جهــت تأمیــن مســکن اقشــار ضعیــف و متوســط جامعــه در حجمی گســترده 
کلیــد خــورد. ایــن حجــم انبــوه ســاختمان های بزرگ مقیــاس، موجــب شــکل گیری بافت هــای شــهری نوظهــوری 
شــد کــه علی رغــم وجــود تمایــزات کالبــدی، در بعــد معنایــی و فضایــی دارای شــباهت های بســیاری بودنــد. ایــن 
ــاً به واســطۀ برداشــت کالبــدی از مفهــوم مســکن و محــدود کــردن مفهــوم آن  بافت هــای شــهری جدیــد، عمدت
بــه ســرپناه پدیــد آمدنــد. نتیجــه آن کــه نادیده گرفتــن حیــات اجتماعــی ســاکنان بــه عنــوان کاربــران اصلــی فضــا، 
این گونــۀ مســکن را عــاری از هرگونــه کنــش و هم زیســتی اجتماعی-کالبــدی کــرده و خــود ســرآغاز پدیدآمــدن 
آســیب های فراوانــی شــد. ایــن پژوهــش بــا بررســی ابعــاد آسیب شناســانۀ طــرح مســکن مهــر و تجربــۀ یــک دهــه 
حیــات آن و انطباقــش بــا نمونــۀ مــورد مطالعــه، از دریچــۀ نــگاه دانــش منظــر و اقدامــات عملــی آن، درصــدد اســت 
راه حلــی بــرای برون رفــت از وضــع کنونــی ارائــه کنــد. حیاتــی کــه بــا ایجــاد بســتری مناســب جهــت تعامــل بهینه 
و حداکثــری و تکیــه بــر آن، از دریچــۀ دانــش منظــر و توجــه بــه در دســتور کار قرارگرفتــن کیفیتــی بــه نــام منظــر 
شــهری، ســعی در ارتقــای مســائل اجتماعــی محیــط دارد. ایــن مهــم از طریــق مــورد توجــه قــرار دادن اصــل تنوع-

تکثــر در جهــت تقویــت روح اجتماعــی مــکان و ایجــاد فضاهایــی در راســتای تقویــت ارتبــاط انســان بــا محیــط و 
شکســتن ســاختارهای صلــب و یکنواخــت ایجادشــده به دســت خواهــد  آمــد.

ایــن پژوهــش بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه چگونــه می تــوان بــا درس گرفتــن از تجربــۀ ده ســالۀ 
مســکن مهــر و آن چــه بــر معمــاری ایــن پــروژه گذشــته اســت، بــا تکیــه بــر تدویــن راهکارهــای منظریــن بــه 
عنــوان یکــی از اصلی تریــن گزینه هــای پیــش رو جهــت برون رفــت از وضــع کنونــی و ایجــاد شــرایط مســکن کالن 
اجتماعــی مطلــوب بهــره  جســت؟رویکردی کــه بــا تکیــه بر کل نگــری مــدل مفهومی خــود را بــه حل تمــام جوانب 

ــد.  ــاد آسیب شناســانه معطــوف می کن ابع

واژگان کلیدی | مسکن مهر، آسیب شناسی، حیات اجتماعی، هویت بخشی، فضای جمعی.

سینا ناصری
پژوهشگر دکتری معماری منظر، دانشگاه تهران، ایران.

ــل  ــتره ای از مح ــود گس ــوی خ ــای لغ ــکن در معن ــه | مس مقدم
ســکونت )فرهنــگ فارســی، 1371، ذیــل مدخــل »مســکن«( تــا 

چهاردیــواری مســقف و جایــی کــه انســان در آن زندگــی می کنــد 
ــکن«( را  ــل »مس ــل مدخ ــد، 1360، ذی ــی عمی ــگ فارس )فرهن
ــدی  ــاد کالب ــر از ابع ــی فرات ــا و مفهوم ــا معن ــرد؛ ام ــر می گی درب
و ســرپناهی بــا حــدود مــادی را دربــر می گیــرد. امــروزه مســکن 
از مفهــوم تک ســاحتی خویــش دور شــده و عواملــی چــون 
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ــا و  ــری خانه ه ــی، دوام و انعطاف پذی ــی و اقلیم ــرات محیط تأثی
ــا اقتصــاد و در ســطحی  فعالیت هــای اقتصــادی و ارتبــاط آنهــا ب
باالتــر، بافت هــای فرهنگــی و اجتماعــی جوامــع و تأثیــر مســکن 
ــز در  ــی نی ــت زندگ ــی و کیفی ــر، توســعۀ اجتماع ــر کاهــش فق ب
 Golubchikov &( ــد ــرار گرفته ان ــکن ق ــم مس ــاد مه ــرۀ ابع زم
Badyina, 2012, 271(. همچنیــن در اجــالس 1996 اســکان بشــر 

ــه شــده از مســکن چنیــن اســت: در اســتانبول، تعریــف ارائ
»ســرپناه مناســب تنهــا بــه معنــای یــک ســقف بــاالی ســر هــر 
شــخص نیســت، ســرپناه مناســب یعنی آســایش، فضای مناســب، 
دسترســی فیزیکــی و امنیــت مناســب، امنیــت مالــک، پایــداری و 
ــه و سیســتم گرمایشــی مناســب،  دوام ســازه ای، روشــنایی، تهوی
ــت  ــانی، بهداش ــل آب رس ــب از قبی ــۀ مناس ــاخت های اولی زیرس
آمــوزش و رفــع زبالــه، کیفیــت مناســب زیســت محیطی، ســرویس 
بهداشــتی مناســب، مــکان مناســب و قابــل دســترس از نظــر کار و 
تســهیالت اولیــه. همــۀ ایــن مــوارد بایــد بــا توجــه بــه اســتطاعت 
ــری  ــن تعابی ــود« )UN-habitat, 2006(. چنی ــن ش ــردم تأمی م
ــۀ  ــکن در برنام ــش مس ــت در بخ ــت های دول ــتای سیاس در راس
ــوان  ــه عن ــا 1388، ب چهــارم توســعه، مابیــن ســال های 1384 ت
مســکن حمایتــی در راســتای خانــه دار کــردن قشــر آســیب پذیر 
جامعــه بــه اجــرا درآمــد. بــا چنیــن تعبیــری از مســکن و ادغام آن 
ــا الگوهــای مســکن ارزان قیمــت و سریع ســاخت در کشــورهای  ب
اروپایــی و امریکایــی پــس از جنــگ جهانــی دوم، پــروژۀ مســکن 
ــت اجتماعــی در اقشــار کــم درآمــد  ــا هــدف ایجــاد عدال مهــر ب
ــه  ــون بودجــه در ســال 1386، ب در قالــب بنــد )د( تبصــرۀ 6 قان
ــورد.  ــد خ ــکن کلی ــازی مس ــروژۀ انبوه س ــن پ ــوان عظیم تری عن
مبنــای اصلــی ایــن پــروژه بــر ایــن اصــل اســتوار اســت کــه ارزش 
زمیــن، بخــش قابل توجهــی از هزینــۀ تمــام شــدۀ مســکن را بــه 
خــود اختصــاص می دهــد؛ بنابرایــن بــا حــذف یــا کاهــش ارزش 
ــادی  ــا حــد زی ــوان ت زمیــن از هزینــۀ تمــام شــدۀ مســکن، می ت
هزینــۀ مســکن را کاهــش داد، لــذا طــرح مســکن مهــر بــه اجــارۀ 
بلندمــدت زمیــن جهــت احــداث مســکن مبتنــی اســت )آشــنایی 

بــا تاریخچــۀ طــرح مســکن مهــر، 1387(.

مسکن اجتماعی
سیاســت ســاخت و واگــذاری مســکن بــه صــورت طرح هــای اجــاره 
ــا بازپرداخــت  بــه شــرط تملیــک یــا طــرح مســکن اســتیجاری ب
99 ســاله، در زمــرۀ طــرح مســکن اجتماعــی اســت. بهره بــرداران 
ــاً زوج هــای جــوان و اقشــار کم درآمــد و  ــوع مســکن عمدت ایــن ن
خانوارهــای بی سرپرســت هســتند کــه تــوان خریــد از بــازار آزاد را 

ندارنــد )مســعودی راد، ابراهیــم زاده و رفیعیــان، 1394(.
این نوع مسکن واجد شرایط زیر است:

- انبوه سازی؛

- اجاره به شرط تملیک؛
- مشارکت دولتی؛

- ساخت با هدف رفع معضلی اجتماعی؛
- تأمین مالی دولتی، بانکی و سازمان های رفاه اجتماعی.

برنامه ریــزی،  بُعــد  را در  ایــن رو می تــوان مســکن مهــر  از 
نمونــه ای از مســکن اجتماعــی بــه شــمار آورد.

معرفی نمونه 
پروژۀ مسکن مهر ویژۀ تهرانسر

ــایت  ــار س ــی از چه ــر، یک ــژۀ تهرانس ــر وی ــکن مه ــروژۀ مس پ
تعریــف شــدۀ مســکن مهــر ویــژۀ شــهر تهــران، عــالوه بــر منطقــه 
حکیمیه-چیتگــر و ســعادت آباد بــوده کــه بــا هــدف ایجــاد 
ــای  ــایر پروژه ه ــر از س ــت باالت ــا کیفی ــکونی، ب ــای مس واحده
اقشــار دهک هــای متوســط  بــه  واگــذاری  مســکن مهــر و 
اقتصــادی جامعــه تعریــف و هدف گــذاری شــد. ایــن پــروژه ابتــدا 
در مســاحتی بالــغ بــر 35 هکتــار طــرح و برنامه ریــزی شــد کــه 
پــس از مشــکالت حقوقــی و در تغییــرات لحــاظ شــده از طــرف 
ــال 1390  ــر س ــکونی اواخ ــد مس ــب 2310 واح ــاور، در قال مش
توســط چهــار پیمانــکار اصلــی بــه اجــرا در آمد. بــه گــزارش روابط 
عمومــی ادارۀ کل راه و شهرســازی اســتان تهــران، بــا پایان یافتــن 
ــا  ــل واحده ــکونی، تحوی ــای مس ــۀ واحده ــی کلی ــات اجرای عملی
ــاری،  ــای تج ــاخت واحده ــن س ــهریان و همچنی ــکان همش و اس
ــا  ــه ب ــاه 96 مراســم اختتامی ــارک و مســجد، در اردیبهشــت م پ
حضــور مســئوالن وزارت راه و شهرســازی، ســازمان ملــی زمیــن و 

مســکن و اســتاندار تهــران انجــام شــد. 
ــه  ــع آن ســه مرکزمحل ــه و به تب ــۀ ســه محل ــر پای ــروژه ب ــن پ  ای
ــاکنین  ــای س ــن نیازه ــت تا می ــود قابلی ــۀ خ ــدام به نوب ــه هرک ک
ــه، کل  ــر ایــن ســه محل را داراســت طــرح شــده اســت. عــالوه ب
ــوان  ــه عن ــی، ب ــات خدمات ــا و امکان ــه از لحــاظ کاربری ه مجموع
ــبز  ــۀ س ــک پهن ــا ی ــه ب ــد ک ــل می کن ــد عم ــۀ واح ــک محل ی
خدماتی-رفاهــی متمرکــز در مرکــز ســایت، تلفیــق شــده اســت.

آسیب شناسی مسکن مهر
ــم  ــی، علی رغ ــرح مل ــک ط ــوان ی ــه عن ــر ب ــکن مه ــروژۀ مس پ
تفاوت هــای ســاختاری و کالبــدی، به واســطۀ یکسان ســازی، 
ــابهت های  ــکلی، دارای مش ــای ش ــاختاری و الگوه ــاظ س ــه لح ب
ــانه  ــح و آسیب شناس ــناخت صحی ــن رو ش ــت. از ای ــی اس فراوان
ــتباهات  ــرار اش ــاب از تک ــر اجتن ــد عالوه ب ــو می توان ــن الگ از ای
ــۀ  ــه تهی ــای مشــابه ، ب ــایت پروژه ه مجــدد درطراحــی منظــر س
ــن  ــی در ای ــی زندگ ــاخص های کیف ــای ش ــت ارتق ــی جه الگوی
ــدد و  ــتارهای متع ــه نوش ــه ب ــا توج ــود. ب ــج ش ــا منت مجموعه ه
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تصویر 1 : دسته بندی موضوعی آســیب های طرح مسکن مهر. مأخذ: نگارنده.  

ــن  ــر، عمده تری ــکن مه ــرح مس ــی ط ــدم کامیاب ــل ع ــی عل بررس
ایــرادات وارده بــه ایــن طــرح، در قالــب دســته بندی ذیــل قابــل 
جمع بنــدی و ارائــه اســت. عمده تریــن آســیب ها و ایراداتــی 
کــه بــه پروژه هــای مســکن مهــر وارد اســت را می تــوان در 
چهــار دســتۀ کلــی کالبــدی، اجتماعــی، زیســت محیطی-اقلیمی 

ــر1(. ــرد1 ) تصوی ــته بندی ک ــهری دس ــر ش و منظ

1- آسیب های کالبدی-معماری
ــرح  ــی ط ــاد آسیب شناس ــته از ابع ــدی آن دس ــیب های کالب آس
مســکن مهــر اســت کــه بــا تکیــه بــر کالبــد معمــاری، شهرســازی 
ــا  ــی پروژه ه ــتره ای از مکان یاب ــط، گس ــهری و محی ــی ش و طراح

ــا ابعــاد جزئــی معمــاری را شــامل می شــود. ت
•  مکانیابی

به واســطۀ وجــود زمین هــای بــدون کاربــری و ارزان قیمــت، 
ــه  ــهرها و ب ــیۀ مادرش ــر در حاش ــکن مه ــای مس ــدۀ پروژه ه عم
دور از امکانــات و تســهیالت رفاهــی و خدمــات شــهری جانمایــی 
شــدند کــه ایــن موضــوع از دو جهــت قابــل اهمیــت اســت، اول 
اینکــه بــه  دلیــل بُعــد فاصلــه، ســاکنان را ملــزم بــه صــرف هزینــه 
و زمــان بســیار جهــت جابجایــی از محــل کار، محــل تحصیــل و 
ــدم  ــطۀ ع ــر به واس ــوی دیگ ــرده و از س ــی ک ــل زندگ ــه مح ... ب
ــی  ــی و فراغت ــی، تفریح ــب رفاه ــهیالت مناس ــۀ تس ــود ارائ وج
ــاکنان را  ــح، س ــت و تفری ــذران وق ــت گ ــی، جه ــل زندگ در مح
بــه برآورده کــردن نیازهــای خــود در مادرشــهرهای مجــاور 
وادار کــرده  اســت. از ایــن رو ســاکنان بــه جــای صــرف وقــت در 

محیــط زندگــی خــود، گذرانــدن وقــت خــود در شــهرهای مجــاور 
را ترجیــح می دهنــد.

•  عدم وجود زیرساخت -تسهیالت و خدمات رفاهی

رفــع نیازهــای انســانی پیــش شــرط الزم دســتیابی بــه تعالــی در 
ــاز  ــه نی ــد ن ــکونت گاه را شــکل می ده ــه س ــی اســت. آن چ زندگ
فعالیتــی، کــه نیازهــای فراغتــی آن اســت. آن چنــان کــه امــکان 
تعامــل و ارتبــاط اجتماعــی میــان افــراد در اوقــات فراغــت شــکل 
بتــوان  و محمــودزاد، 1394(. شــاید  )بیدابادیــان  می گیــرد 
توجــه صرفــاً کالبــدی بــه مقولــۀ تأمیــن مســکن و رفــع نیازهــای 
ــی و نظــری طــرح  ــن سیاســت اجرای ــۀ ســاکنان را اصلی تری اولی
ــر مبنــای آن ســاکنان از  مســکن مهــر دانســت. سیاســتی کــه ب
ــگاه،  ــتان، درمان ــه، بیمارس ــد مدرس ــی مانن ــۀ زندگ ــات اولی امکان
بهره منــد  آن  نظایــر  و  شــهری  خدمات رســانی  آتش نشــانی، 
ــده  ــدور ش ــه ای مق ــر نمون ــم در کمت ــن مه ــد ای ــند. هرچن باش

اســت.
 امــروزه پــس از گذشــت یــک دهــه، عــدم وجــود زیرســاخت های 
الزم و خدمــات زیربنایــی و روبنایــی یکــی از اصلی تریــن معضالت 
ــه  ــات انجام گرفت ــی رود و اقدام ــه شــمار م ــر ب طــرح مســکن مه
تنهــا در جهــت تأمیــن نیازهــای حداقلــی ســاکنان بــوده و 
ــی در محیــط  ــه منظــور مانای ــه انگیزشــی در ســاکنان ب هیچ گون
ــأله  ــن مس ــل ای ــد. دلی ــاد نمی کن ــود ایج ــی خ ــی  زندگ پیرامون
ــه  ــر ب ــکن مه ــی مس ــزی اجرای ــه برنامه ری ــدم توج ــد در ع را بای
ــه  ــوان بســتری ب ــه عن ــی و تفریحــی ب ــای فراغت ــود عرصه ه وج
منظــور تعامــالت اجتماعــی جســتجو کــرد، کــه ایــن مهــم خــود 
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تصویر 2 : عدم وجود زیرســاخت های مناسب شــهری، مسکن مهر تهرانسر. 
.www.fararu.com مأخذ: 

تصویر 3 : بلوک های ســاختمانی یک شــکل بدون هیچ شــاخصه ای جهت 
ایجاد تمایز موجبات بی روحی فضا را به دنبال داشــته اســت، مســکن مهر 

.www.tehran-maskanmehr.ir مأخذ:  تهرانسر. 

آموزه های معماری منظر برای مسکن مهر | سینا ناصری

منجــر بــه کاهــش رخــداد تعامــالت اجتماعــی و به تبــع آن عــدم 
همبســتگی میــان ســاکنان شــده اســت )تصویــر 2(.

•  عدم نشانه پذیری و سهولت دسترسی

نشــانه پذیری و تمایــز فضایــی، از ارکان اصلــی خوانــش و قرائــت 
فضــا و محیــط زندگــی اســت کــه موجبــات بازتعریــف قلمروهــا 
ــس  ــت ح ــت تقوی ــی در جه ــوان عامل ــه عن ــم آورده و ب را فراه
ــه محیــط پیرامــون  ــراد ب مــکان و ایجــاد حــس تعلــق خاطــر اف
زندگــی خویــش ایفــای نقــش می کنــد. بدین ترتیــب کــه توجــه 
بــه نشــانه ها در محیــط و تقویــت آنهــا، بــه عنــوان ارکان عینــی 
ــان و  ــت آن ــق و به ســزایی در ســاکنان و ذهنی ــر عمی منظــر تأثی
ــان  ــط زندگی ش ــاکنان و محی ــان س ــد می ــاد پیون ــن ایج همچنی

خواهــد داشــت.
ــورد  ــای م ــه نمونه ه ــی ب ــی اجمال ــا نگاه ــیر و ب ــن تفاس ــا ای ب
مطالعــه، آنچــه از پروژه هــای مســکن مهــر برآمــده  اســت 
تکرارشــوندۀ  ســلول های  به مثابــه  یکســانی  ســاختمان های 
ــی  ــا جانمای ــزی، تنه ــه تمای ــچ وج ــاد هی ــدون ایج ــکل، ب بی ش
شــده اند، و در ایــن جاگــذاری هیــچ توجهــی بــه عنصــر نشــانه و 
ــه عنــوان یکــی از ارکان اصلــی طراحــی  مفهــوم نشــانه پذیری، ب
ــه خوانایــی فضــا می شــود، نشــده  اســت. از ســویی  کــه منجــر ب
ــه القــای حــس  ــه تنهــا کمکــی ب ایــن تکــرار و وضــع کنونــی، ن
ــاد  ــرد ایج ــط در ف ــش محی ــی خوان ــردرگمی و توانای ــدم س ع
ــر  ــه تصوی ــت ک ــم اس ــن مه ــد ای ــود موج ــه خ ــد، بلک نمی کن
ذهنــی ســاکنان از محــل زندگــی خــود محــدود بــه یــک ســری 
ــز  ــه تمای ــه دور از هرگون ــر مشــابه، یکنواخــت و یکســان ب تصاوی
ــز در  ــن و خاطره انگی ــی روش ــر ذهن ــت تصاوی ــدرت ثب ــا ق و ب

ــر 3(. ــت )تصوی ــاکنان اس ــت س ذهنی
•  عدم تنوع کاربری ها 

یکــی دیگــر از ابعــاد آسیب شناســانۀ کالبــدی طــرح، عــدم 
ایــن  بــودن محوطــۀ  تــک عملکــردی  و  کاربری هــا  تنــوع 

مجموعه هاســت کــه عمــده توجــه آنهــا، فــارغ از ســایر نیازهــای 
ــت.  ــوده اس ــی ب ــکن حداقل ــن مس ــه تأمی ــوف ب ــانی معط انس
ــه عنــوان مدلــی کوچــک مقیــاس  مجموعه هــای مســکن مهــر ب
از شــهر و روابــط آن، هیــچ توجهــی بــه ایجــاد تنــوع کاربری هــا 
ــم به واســطۀ  ــن مه ــای انســانی نداشــته و ای ــایر نیازه ــع س و رف
اصــول و ضابطه هــای کمــی طراحــی شــهری پدیــد آمــده اســت. 
ــدم  ــهر و ع ــی ش ــل روح اجتماع ــت در مقاب ــوم فردی ــاد مفه ایج
توجــه بــه تکثرگرایــی بــه عنــوان مؤلفــه ای تأثیرگــذار در منظــر 
شــهر، منتــج از ایــن نــگاه کالبــدی تک عملکــردی اســت، کــه این 
ــل  ــردی تبدی ــبانۀ تک عملک ــای ش ــه خوابگاه ه ــا را ب مجموعه ه
کــرده کــه صرفــاً پاســخگوی »نیــاز بــه ســرپناه« در انســان اســت.

•  عدم تناسب توده و فضا، عدم سازمان دهی فضایی

ــه  ــه ب ــدم توج ــر، ع ــکن مه ــروزۀ مس ــاخصه های ام ــی از ش یک
ــن  ــا بی ــی م ــادل فضای ــت تع ــدم رعای ــز ع ــی، و نی ســازمان فضای
توده هــای ســاختمانی و فضــای بــاز میــان آنهاســت. ایــن 
ــم  ــی تراک ــچ طرح ــه در هی ــی رود ک ــش م ــا پی ــا آنج ــأله ت مس
ــود  ــدم وج ــی ع ــود. از طرف ــاهده نمی ش ــی مش ــی در اراض ثابت
ــی  ــاً خدمات ــۀ صرف ــک پهن ــن ی ــط و در نظرگرفت ــری مختل کارب
ــن  ــا رک ــوان تنه ــه عن در بخــش و نقطــۀ مشــخصی از ســایت، ب
ــا  ــی ت ــم از خدماتی-رفاه ــاختمانی )اع ــای س ــدۀ نیازه تأمین کنن
ــۀ  ــدن هزین ــود آم ــث به وج ــو باع ــی(، از یک س اجتماعی-فرهنگ
ــان محــل زندگــی  ــی ســاکنان می ــی جهــت جابجای ــی و مال زمان
و پهنــۀ خدماتــی شــده اســت، و از ســوی دیگــر، موجــب خالــی 
ــی اســت.  ــاز خــارج از محــدودۀ خدمات ــای ب ــدن ســایر فضاه مان
اصلی تریــن پیامــد ایــن مهــم، توزیــع نامتناســب تراکــم جمعیتــی 
و کاهــش امنیــت در ســایر فضاهایــی اســت کــه از حضور ســاکنان، 

ــر 4(. ــتند )تصوی ــره هس ــی بی به ــران اجتماع ــوان ناط ــه  عن ب
•  کیفیت معماری و ابنیه 

ــت  ــروژه رعای ــن پ ــدی ای ــائل کالب ــاد و مس ــر از ابع ــی دیگ یک
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ــت آن و  ــا و کیفی ــاری واحده ــی معم ــاری در طراح ــول معم اص
همچنیــن مســائل کیفــی و اجرایــی ابنیــه اســت. اکثــر قریــب بــه 
ــه لحــاظ اصــول اولیــۀ طراحــی  اتفــاق نمونه هــای ایــن طــرح، ب
معمــاری، دارای کیفیــت نســبی مناســبی هســتند، هرچنــد ایــن 
ــراه  ــف هم ــدت و ضع ــا ش ــاخت ب ــرا و س ــیوۀ اج ــه در ش مؤلف
اســت؛ امــا از آن جایــی کــه هــدف اصلــی ایــن طــرح بــه عنــوان 
نمونــه ای از مســکن ارزان قیمــت، کاهــش هزینــۀ تمــام شــده برای 
ــی  ــی ریال ــذا بخــش عمــده ای از صرفه جوی ــود، ل ــده ب مصرف کنن

ــد کیفیــت ســاخت خــود را نشــان داده اســت. در بُع

2-آسیب های اجتماعی
•  بحران هویت و عدم وجود خاطرۀ جمعی

زندیــه و ســامه بــه نقــل از کشــمیری ، هویــت در شــهر بــه واســطۀ 
تداعــی خاطــرات جمعــی در شــهروندان، در آنهــا تعلــق خاطــر و 
وابســتگی ایجــاد کــرده و مفهومــی چــون شــهروند شــدن را کــه 
ــامه،  ــه و س ــی آورد )زندی ــد م ــت، پدی ــودن  اس ــاکن ب ــر از س فرات
ــا زندگــی درازمــدت  1388( مفهومــی کــه ماهیــت وجــودی اش ب
در محــل حاصــل شــده و بــر خاطــرات فــردی و جمعی تکیــه دارد. 
انســان هویــت خــود را در محیــط جســتجو می کنــد و ایــن مســأله 
ــدر  ــر چق ــط دارد؛ ه ــای محی ــا ظرفیت ه ــتقیمی ب ــاط مس ارتب
ــی  ــردی و جمع ــرات ف ــو از خاط ــی ممل ــی، محیط ــط زندگ محی
باشــد بــه همــان میــزان ســاکنان خــود را بیشــتر متعلــق بــه آن 
مــکان دانســته و در قبــال آن احســاس مســئولیت بیشــتری دارنــد. 
لکــن همانطــور کــه شــرح داده شــد اکثــر ســایت های ایــن پــروژه 
در حاشــیه شــهرها و اراضــی بایــر موجــود جانمایــی شــدند. از ایــن 
ــکل گیری  ــه و ش ــی منطق ــه تاریخی-هویت ــود زمین ــدم وج رو ع
ســکونت جدیــد، تعارضــات هویتــی فراوانــی را بــه دنبــال داشــت تا 
جایــی کــه دامنــه ایــن تعارضــات بــه میــان ســاکنان و روابــط بیــن 
فــردی نیــز کشــیده شــده اســت. از دالیــل عمــده آن می تــوان بــه:

ــی و  ــل اجتماع ــت تعام ــی در جه ــای جمع ــود فض ــدم وج 1- ع
خاطره انگیــزی؛ کســب 

2- عدم حس تعلق به مکان؛
3- عدم وجود دید و منظر مناسب؛ 

ــکوت در  ــی روح و مس ــای ب ــی و فضاه ــای هویت ــدان الیه ه 4- فق
ســایت اشــاره کــرد.

مجموعــه دالیــل فــوق در کنــار عــدم وجــود زیرســاخت الزم بــه 
ــه و  ــی عالق ــای بیرون ــه و فضاه ــت در محوط ــذران وق ــور گ منظ
انگیــزه ای بــه منظــور مانــدن در محیــط زندگــی خویــش و 
گذرانــدن زمــان و بــه تبــع آن »خاطره انــدوزی« ایجــاد نمی کنــد. 
ــزوده و  ــان محیــط و ســاکنان اف ــه شــکاف می ــن مهــم خــود ب ای

ــود. ــیده می ش ــز کش ــایگی نی ــط همس ــه رواب ــۀ آن ب دامن

•  عدم تجانس اجتماعی ساکنان

یکــی از شــاخص های اساســی زندگــی اجتماعــی موفــق شــهری، 
تجانــس اجتماعی-فرهنگــی اقشــار مختلــف ســاکن در یــک 
اجتمــاع ســکونتی اســت. علی رغــم اینکــه در شهرســازی ســنتی 
ایرانی-اســالمی بــه محــالت مشــخصی، براســاس پیشــۀ ســاکنان 
ــهرهای  ــده اند، در ش ــک ش ــاکنان تفکی ــان س ــتراکات می ــا اش و ی
ــتراکات  ــن اش ــاً ای ــتی، تدریج ــدگاه مدرنیس ــج از دی ــدرن، منت م
جــای خــود را بــه طبقه بنــدی اقتصــادی داد. در شــهرهای جدیــد 
ــوده و  ــج مرســوم ب ــدگاه رای ــر نیــز همیــن دی در چنــد دهــۀ اخی
نوشــهرهای مســکن مهــر نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند. 
ــاکنان  ــن س ــب فاصله گرفت ــی موج ــس اجتماع ــدم تجان ــن ع ای
ــی  ــه نزدیک ــان ن ــه اشتراکش ــه وج ــاکنانی ک ــد. س ــر ش از یکدیگ
فرهنگــی، مذهبــی و قومیتــی، بلکــه صرفــاً جنبه هــای اقتصــادی 
ــدۀ  ــروز مشــکالت عدی ــه ب ــان ب ــرور زم ــه م ــن مســأله ب ــود و ای ب

اجتماعــی منجــر شــده  اســت.
•  عدم وجود بستر مناسب و امکان تعامل اجتماعی 

ــل  ــور تعام ــت ظه ــاخصه های الزم جه ــی ترین ش ــی از اساس یک
اجتماعــی، فراهــم کــردن مــکان و بســتری مهیــا، جهــت رخــداد 
فعالیت هــای جمعــی اســت. فعالیت هــای انســانی در عرصــۀ 
ــی  ــی جمع ــای زندگ ــن بق ــی و سیاســی، ضام ــی، فرهنگ اجتماع
ــهری  ــای ش ــطۀ فضاه ــه واس ــه ب ــت ک ــهروندی اس ــس ش و ح
گســترش و تجلــی می یابــد )آتشــین بــار، 1388(. هنگامــی 
ــته  ــم را نداش ــن مه ــت ای ــا ظرفی ــوده و ی ــم نب ــن بســتر فراه ای
باشــد، امــکان رخــداد تعامــل و شــناخت ســاکنان از یکدیگــر نیــز 
وجــود نخواهــد داشــت و به تبــع آن کشــش تعاملــی نیــز میــان 
آنهــا شــکل نخواهــد گرفــت. بــر همیــن اســاس ســاکنان عالقه ای 
بــه مشــارکت ســازنده در محیــط زندگــی از خــود نشــان نــداده 
ــه محیــط پیرامــون زندگــی خــود دچــار  ــج نســبت ب ــه تدری و ب
ــن  ــر 5(. ای ــد )تصوی ــد  ش ــی خواهن ــی و بی تفاوت ــی کرخت نوع
ــه  ــس یکدیگــر، معضــالت اجتماعــی را ب سلســله آســیب ها در پ
ــاخته  اســت.  ــدل س ــر ب ــف مســکن مه شــاخص ترین نقطــه ضع

3- آسیب شناسی زیست محیطی 
• عدم توجه به شرایط اقلیمی و زیست محیطی 

ــکن  ــای مس ــی پروژه ه ــوب کل ــودن چارچ ــه ثابت ب ــه ب ــا توج ب
مهــر در تمــام نمونه هــا و الگــوی پایــۀ یکســان ابالغــی، مســائل 
اقلیمــی یکــی از عوامــل مهمــی اســت کــه در ســطح برنامــه ای 
بــه دســت فراموشــی ســپرده شده اســت، عــدم توجــه بــه 
ــن  ــع آن در نظرنگرفت ــور و به تب ــود در کش ــی موج ــوع اقلیم تن
اقلیمی-منطقــه ای،  و  جغرافیایــی  متناســب  شــاخصه های 
ــل  ــا دخ ــور ب ــر کش ــی در سرتاس ــی فرااقلیم ــده الگوی ــث ش باع
ــفانه  ــی متأس ــود. از طرف ــرا ش ــی و اج ــکلی طراح ــرف ش و تص
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تصویر 4 : تراکم ناموزون، ایجاد یک پهنۀ خدماتی وســیع و متمرکز و تراکم 
.1394 ناصری،  باالی ساختمانی. عکس: سینا 

تصویر 5 : عدم تعریف بســتر مناسب جهت شــکل گیری فضاهای اجتماعی. 
 .1394 ناصری،  عکس: سینا 

تصویر 6 : قرارگیری ســایت مســکن مهر تهرانســر در پهنۀ صنعتی شــهر.
مجاورت این پروژه با کارخانجات مشــکالتی را برای ساکنان رقم زده  است.

.www.fararu.com :مأخذ

آموزه های معماری منظر برای مسکن مهر | سینا ناصری

هیچ گونــه مطالعــات دقیــق زیســت محیطی روی ایــن طــرح 
تهیــه یــا تدویــن نشــده اســت. ازســوی دیگــر بــا توجــه بــه ایــن 
ــهرها  ــیۀ ش ــی در حاش ــای صنعت ــدۀ کاربری ه ــه عم ــوع ک موض
ــت  ــودن قیم ــل پایین ب ــه  دلی ــه ب ــن پهن ــده اند و ای ــی ش جانمای
ــت  ــود اراضــی درشــت مقیاس، بســتر مناســبی جه ــن و وج زمی
ــذا  ــرده اســت، ل ــر فراهــم ک شــکل گیری پروژه هــای مســکن مه
ــکالت  ــته مش ــا ناخواس ــته ی ــس خواس ــینی نامتجان ــن هم نش ای
زیســت محیطی فراوانــی را بــه دنبــال داشــته و تبعــات آن 
ــوده اســت  ــر ب ــان مؤث ــر ســاکنان و محیــط زندگــی آن توأمــان ب

ــر 6(. )تصوی
•  عدم تعریف فضای سبز مناسب

ــکن  ــای مس ــبز در پروژه ه ــای س ــوان فض ــه عن ــروزه ب ــه ام آنچ
مهــر مطــرح اســت، در دو بُعــد قابــل ارزیابــی اســت: اول، »دیــد 
و منظــر مناســب« و چشــم انداز متقابــل از بیــرون بــه درون 
ــب«  ــی متناس ــای گیاه ــوع گونه ه ــن »تن ــس و همچنی و بالعک
ــاکنان  ــان س ــاط می ــال و ارتب ــا و اتص ــف فض ــۀ تلطی ــه وظیف ک
بــا محیــط پیرامونــی خــود را برعهــده دارنــد و در قالــب ســطوح 
ــزان ســرانۀ  کیفــی فضــای ســبز دســته بندی می شــوند. دوم، می
فضــای ســبز و تأمیــن آن در فضاهــای میــان ســاختمانی کــه بُعــد 
کمــی فضــای ســبز را شــامل می شــوند. در ایــن طــرح در هــر دو 
بُعــد ایــرادات اساســی مشــهود اســت و آنچــه بــه عنــوان فضــای 
ســبز وجــود دارد، عمــاًل محــدود بــه ایجــاد نــوار ســبز حاشــیه ای، 
ــا کاشــت حداقلــی درختــان یکســان و بــدون توجــه بــه تنــوع  ب
گونه هــا و ویژگی هــای ذاتــی هریــک از آنهــا در کنــار گذرهاســت 
کــه گویــای فاصلــۀ فــراوان میــان ایــده و اجــرا در بحــث فضــای 

ســبز اســت )تصویــر 7(.
فضاهــای ســبز مبتنــی بــر حیــات جمعــی و عمومــی، بــه عنــوان 
بســتری در راســتای ایجــاد کشــش اجتماعــی نقــش اساســی در 

ــود  ــد. وج ــا می کنن ــط ایف ــی محی ــی و پویای ــاد رونق بخش ایج
ــان  ــی می ــای تعامل ــه کنش ه ــد ب ــث می توان ــای مک ــن فضاه ای
ــدان  ــه فق ــه ب ــا توج ــفانه ب ــا متأس ــود. ام ــر ش ــاکنان منج س
ــتفادۀ  ــه اس ــه ب ــوص و توج ــن خص ــب در ای ــزی مناس برنامه ری
حداکثــری از اراضــی جهــت جانمایــی بیشــینۀ تعــداد واحدهــای 
مســکونی، ایــن اصــل مهــم بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده و 
ــوان مســیرهای ارتباطــی  ــه عن ــد ب ــی می مان آنچــه از عرصــه باق
ــاًل  ــوند، و عم ــاص داده می ش ــواره اختص ــت س ــت حرک ــا الوی ب
فضاهــای انســان محــور، کــه شــرط الزم ارتقــای ســطح کیفــی 

ــر 8(. ــد )تصوی ــی ندارن ــۀ طراحــی جای فضــا هســتند در برنام

4-  آسیب شناسی منظر شهری
ــالل  ــه از خ ــت ک ــهر اس ــهروندان از ش ــهر، ادراک ش ــر ش منظ
نمادهــای آن بــه دســت می آیــد؛ وابســتگی فهــم منظــر به ســابقۀ 
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جســتار

تصویر 7 : کاشــت حداقلی درخت و تعبیر فضای سبز از آن به زعم طراحان، 
مســکن مهر تهرانسر. عکس : سینا ناصری، 1394.

تصویر 8 : اولویت دهی به حرکت سواره و نفی هرگونه فضای جمعی و عمومی 
در ردیف ساختمان ها، مســکن مهر تهرانسر . عکس : سینا ناصری،1394.

حضــور در شــهر، موجــب می شــود تــا الیه هــای مختلفــی بــرای 
منظــر تشــخیص داده شــود )منصــوری، 1389(. نوشــهرهای 
ــه  ــاری از هرگون ــکونتی، ع ــابقۀ س ــچ س ــدون هی ــر ب مســکن مه
ردپــای تاریخــی و رد تعامــل انســان بــا محیــط در فضــای بیرونــی 
اســت. از طرفــی منظــر شــهری، مفهــوم آن و دســتورالعمل های 
اجرایــی اش هیــچ گاه در ســابقۀ مطالعــات توســعۀ شــهری وجــود 
نداشــته و از ایــن رو کیفیتــی بــه اســم منظــر شــهری نیــز ایجــاد 

نشــده و درک نمی شــود. در واقــع بعدهــا در بخــش اجرایــی 
ــات  ــد خصوصی ــه شــهر فاق ــن موضــوع ک ــا درک ای ــه ب اســت ک
منظــر اســت، برنامه هــای سفارشــی و بخشــی بــرای منظــر 
بــاز  فضاهــای  برگیرنــدۀ  در  انجــام می شــود، کــه  شــهری 
ــا مــورد  ــده ی ــا جامان ــان توســعه ی ــده اســت کــه در جری باقی مان

بهره بــرداری قــرار نگرفته انــد )شــیبانی، 1388(.
دومحــور اصلــی ایــن جریــان کــه منتــج بــه شــکل گیری بحــران 
در منظــر شــهری ایــن طــرح شــده را بــه صــورت کلــی می تــوان 

در دو محــور زیــر دســته بندی نمــود : 
1. فقدان مفهوم منظر شهری. 

2. نادیده گرفتن سطوح برنامه ای و مداخله ای منظر. 
ــت  ــن اس ــد ای ــروژه بر می آی ــانۀ پ ــی آسیب شناس ــه از بررس آن چ
ــده  ــط و درهم تنی ــم مرتب ــه ه ــیب ها ب ــن آس ــیاری از ای ــه بس ک
ــوده و هریــک از علت هــا نشــأت گرفته از چنــد معلــول اســت و  ب
نمی تــوان آنهــا را از هــم تفکیــک و بــه صــورت جداگانــه بررســی 

کــرد2 )تصویــر 9(.

ــکن  ــروژۀ مس ــر و پ ــی منظ ــای طراح راهبرده
ــر مه

بــا توجــه بــه بررســی آسیب شناســانه انجام شــده در طــرح 
مســکن مهــر و نواقصــی کــه شــرح داده شــد، بــه نظــر می رســد 
ــری  ــذاری حداکث ــروژه جای گ ــن پ ــی ای ــل در طراح ــالک عم م
ــه از ســرانۀ  ــه بهین بلوک هــای مســکونی و اســتفادۀ بیشــینه و ن
فضایــی جهــت تأمیــن حداکثــر تعــداد واحدهــای مســکونی بــوده 
ــان جنبه هــای کیفــی  زندگــی ســاکنان هــم  ــن می اســت. در ای
در بُعــد اجتماعــی و هــم در بُعــد کالبــدی، اعــم از دیــد و منظــر، 
ایجــاد روابــط اجتماعــی و امــکان بازتولیــد خاطــرۀ جمعــی، بــه 
ــه امــروز  ــا ب دســت فراموشــی ســپرده شــده اســت. ایــن الگــو ت
نتیجــه ای جــز تولیــد فضاهــای بی هویــت، بی شــکل، فاقــد 
ــی،  ــد ســازمان مشــخص فضای ــی روح، یکنواخــت و فاق قلمــرو، ب
دربــر نداشــته اســت. نگــرش دانــش منظــر بــه مقولــۀ پروژه هــای 
مســکن انبــوه و محیــط پیرامونــی، نگرشــی همــگام بــا برنامه ریزی 
ــز  ــای تمرک ــه ج ــه ب ــت ک ــر اس ــر و انعطاف پذی ــه جانبه نگ هم
ــی  ــف فضای ــای مختل ــق الیه ه ــا تلفی ــی، ب ــدی و بخش ــک بُع ی
ــا  ــروژه ب ــکل دهی پ ــت ش ــی جه ــال رهیافت ــه دنب ــدی، ب و کالب
ــۀ تنوع-تکثــر هــم درفضاســازی و هــم  رویکــرد منظریــن دو گان
منظره ســازی در مقابــل یکنواختــی حداکثــری موجــود اســت کــه 
ــی  ــع کنون ــت از وض ــد. برون رف ــی می کن ــت را نف ــه فردی هرگون
در گــروی توجــه بــه اقدامــات عملــی منتــج از رویکــرد منظریــن 
پــروژه در راســتای حیات بخشــی مجــدد و بازیابــی هویــت جمعــی 
ســاکنان و ایجــاد انگیــزش جهــت مانایــی در مــکان خواهــد بــود. 
لــذا اقدامــات زیــر می توانــد منتــج از رویکــرد منظــر بــه عنــوان 
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تصویر 9 : درهم تنیدگی آسیب های مســکن مهر. معضالت موجود می تواند 
هرکدام معلول چند علت باشــد. مأخذ: نگارنده.

آموزه های معماری منظر برای مسکن مهر | سینا ناصری

ــت از وضــع موجــود باشــد. ــی برون رف ــکار اصل راه

دانش منظر و رویکرد منظرین
ــه از  ــا ک ــده و پوی ــت زن ــودی اس ــر موج ــه منظ ــی ک از آنجای
یک ســو متأثــر از انســان و نحــوه ارتبــاط او بــا محیــط اســت و از 
ســوی دیگــر تداعــی خاطراتــی اســت کــه در زمان هــای طوالنــی 
ــر ارتبــاط انســان و منظــر تأثیــر  در بســتر محیــط روی داده و ب
گذاشــته و بــه دنبــال آن، فرهنــگ و تمــدن آدمیــان را تغییــر داده 
اســت )ماهــان و منصــوری، 1396(، لــذا ایــن پدیــده و رویکــرد 
منتــج از آن، ایــن قابلیــت را داراســت کــه بــا تعریــف سیســتمی 
ــه اصــالح  ــم ب ــی، ه ــات عمل ــۀ سیاســت ها و اقدام ــر و ارائ کل نگ
مــکان بپــردازد و هــم روابــط انســانی بــا محیــط را ارتقــا دهــد.

ــوع  ــال آن تن ــه دنب ــی و ب ــوع فضای ــی: تن ــوع فضای 1- ایجــاد تن
ــی  ــق فضاهای فعالیت  هــای اجتماعــی از عوامــل تأثیرگــذار در خل
اجتماعــی  و کنــش حداکثــری  برخــورد  و در جهــت  پویــا 
ــای  ــه ارتق ــی ب ــات اجتماع ــر حی ــالوه ب ــه ع ــت، ک ــاکنان اس س
ــوع  ــر تن ــۀ دیگ ــود. از جنب ــر می ش ــز منج ــی نی ــطح فرهنگ س
ــور  ــت حض ــی جه ــه ای انگیزش ــه مؤلف ــوان ب ــا، می ت کاربری ه
ــه  ــه ب ــرد ک ــاره ک ــی اش ــنتی و اجتماع ــای س ــراد درگروه ه اف
ــرای حضــور  ــل شــدن حــق انتخــاب ب ــی و قائ دموکراســی فضای

افــراد بــا گروه هــای ســنی و اجتماعــی منتــج می شــود.
2- خلــق قلمروهــای متنــوع : نظام دهــی بــه قلمروهــای مختلــف 
ــی،  ــای عموم ــب فضاه ــازگار در قال ــای س ــف عملکرده و بازتعری
ــد  ــه می کن ــی را ارائ ــای جمع ــوم فض ــف از مفه ــدی منعط کالب

کــه ضمــن توصیــف یــک کل واحــد، در جــزء فضــای قلمروهــا، 
ــاً  ــوده و نهایت ــی ب ــوع بصــری و معنای دارای فضاهــای مکــث متن
ــن  ــی دارد. ای ــی گام برم ــات جمع ــع  حی ــن مناف ــت تأمی در جه
فضاهــای مکــث در مقابــل فضاهایــی هســتند کــه صرفــاً وظیفــۀ 

ارتبــاط را بــر عهــده دارنــد. 
3- تنــوع دیــد و منظــر: تنــوع بخشــیدن بــه منظــر و فضاســازی 
از طریــق ایجــاد نشــانه ها، بــه صــور مختلــف در ترســیم ســاختار 
ذهنــی و عینــی محیــط نقشــی اساســی ایفــا کــرده و موجبــات 
ــم  ــاکنان را فراه ــر در س ــق خاط ــت و تعل ــس هوی ــت ح تقوی
مــی آورد. هویــت شــهری ظرفیتــی اســت کــه کارکــرد بالقــوه آن 
باعــث تــداوم زندگــی اجتماعــی خواهــد  بــود )تیمــوری، 1388(.

ــی منجــر  ــات عمل ــه اقدام ــدی ب ــای طراحــی در گام بع راهبرده
ــورد  ــۀ م ــق دو الی ــنتز و تلفی ــات از س ــن اقدام ــه ای ــود ک می ش
بررســِی آسیب  شناســی و رویکــرد منظریــن پــروژه حاصــل شــده 
اســت. راهکارهــای عملــی طراحــی حاصــل از برهــم نهــی دو الیــۀ 

ــارت اســت از:  ــرد منظــر عب آسیب شناســی-اتخاذ رویک
1- اســتفاده از گیاهــان بومــی منطقــه: یکــی از اقدامــات طراحــی، 
اســتفاده از گیاهــان بومــی و ســازگار بــا اقلیــم منطقــه اســت. این 
مســئله از ایــن جهــت اهمیــت دارد کــه عــالوه بــر اســتفاده از بُعد 
خاطره انگیــزی، گیاهــان بــه عنــوان یــک مؤلفــۀ منظریــن آشــنا 
در ذهــن مخاطــب فضــا در راســتای تقویــت حــس تعلــق، خــود 
ــد.  ــه می ده ــت محیطی ارائ ــائل زیس ــه مس ــور ب ــخی درخ پاس
ــه  ــود ک ــه ش ــوی در نظرگرفت ــه نح ــد ب ــت می توان ــرح کاش ط
عــالوه بــر انطبــاق بــا اقلیــم و محیــط زیســت منطقــه بــه عنــوان 
ــش  ــای نق ــز ایف ــت محیطی نی ــرات زیس ــر مخاط ــی در براب عامل

کنــد. 
ــز  ــنا و خاطره انگی ــر آش ــنا: عناص ــر آش ــری از عناص 2- بهره گی
توأمــان در بــاب عینیــت و ذهنیــت مــکان در طــول زمــان نقــش 
ــد  ــو می توان ــه از یک س ــب ک ــن ترتی ــد. بدی ــا می کن ــی ایف مهم
ــوی  ــد و از س ــش باش ــه ای هویت بخ ــی، مؤلف ــۀ ذهن در پس زمین
ــه و  ــه خــود گرفت ــرد نشــانه ای ب ــان کارک ــا گذشــت زم ــر ب دیگ

ــل شــود. ــه ای هویت بخــش تبدی ــه مؤلف ــز ب تدریجــاً خــود نی
ــوان  ــه عن ــی ب ــاغ ایران ــی: ب ــاغ ایران ــم ب ــف پارادای 3- بازتعری
پارادایمــی آشــنا و مــورد اســتفاده در منظره ســازی ایرانــی-

اســالمی شــناخته می شــود. اســتفاده از ایــن کهن الگــو در 
ــطۀ  ــه واس ــم ب ــی و ه ــوی طراح ــوان الگ ــه عن ــم ب ــی، ه طراح
ــوم دارد،  ــرز و ب ــن م ــگ ای ــخ و فرهن ــه در دل تاری ــه ای ک ریش
از  اجتماعــی  مختلــف  اقشــار  حضــور  زمینه ســاز  می توانــد 
ــی  ــاغ ایران ــم ب ــه پارادای ــود. اگرچ ــف ش ــنی مختل ــای س گروه ه
ــوان  ــا می ت ــی رود، ام ــمار م ــه ش ــا ب ــی در طراحــی پارک ه الگوی
بــا تکیــه بــر ایــن کهن الگــو کــه از دیربــاز ریشــۀ بین الذهانــی و 
مشــترک نــزد تمامــی ایرانیــان داشــته، در محیط هــای مســکونی 
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جســتار

بــه ویــژه محیط هایــی عــاری از هرگونــه وجــوه هویتــی در بســتر 
ــا  ــرد ت ــتفاده ک ــر، اس ــکن مه ــای مس ــد پروژه ه ــش، مانن خوی
ــاکنان  ــان س ــان مشــترک می ــی زب ــه نوع ــری از آن ب ــا بهره گی ب

ــت. دســت  یاف
ــی  ــم جمعیت ــل عظی ــت خی ــه: هدای ــوم محل ــف مفه 4- بازتعری
در منطقــه ای خــارج از محــدودۀ شــهر مســتلزم باز تعریــف 
معانــی عینــی و ذهنــی بافــت شــهر اســت. معانــی ای کــه حامــل 
ــد.  ــهر باش ــش ش ــنا و هویت بخ ــی آش ــدی و ذهن ــای کالب پیام ه
از ایــن معانــی می تــوان بــه محلــه، کوچــه و خیابــان اشــاره کــرد. 
ــف  ــتا، باز تعری ــن راس ــن در ای ــی منظری ــات طراح ــی از اقدام یک
ــن  ــر ای ــت. ب ــایگی اس ــای همس ــاد واحد ه ــه و ایج ــوم محل مفه
ــت  ــب و یکنواخ ــاختارهای صل ــت س ــا شکس ــوان ب ــاس می ت اس
ــا از نظــر اجتماعــی ایجــاد کــرد.  ــۀ پوی مســکن مهــر، یــک محل
ــای  ــن نیازه ــت تأمی ــود قابلی ــه در ذات خ ــه محل ــی ک از آنجای
کالبــدی و معنایــی ســاکنان را داراســت، می توانــد بــا ارائــۀ یــک 
ــروژه  ــن پ ــه ای ــهر را ب ــهر، روح ش ــاختار ش ــی از س ــر ذهن تصوی

تعمیــم دهــد. 
ــای  ــراردادن گروه ه ــدف ق ــا ه ــی ب ــای جمع ــف فضاه 5- تعری
ــم  ــر علی رغ ــای مســکن مه ــاکنان مجموعه ه ــنی: س ــف س مختل
ــف  ــنی مختل ــای س ــوع گروه ه ــی، در تن ــور فرهنگی-اجتماع تط
ســاکن، وجــه اشــتراک دارنــد. بــر همیــن اســاس و بــا نیازســنجی 
ایــن گروه هــا، می تــوان فضاهــای بــازی طراحــی کــرد کــه 
ــال  ــوده و اقب ــازگار ب ــف س ــنی مختل ــای س ــات گروه ه ــا روحی ب
ــای  ــتر کنش ه ــوان بس ــه عن ــا ب ــتفاده از آنه ــه اس ــی را ب عموم
ــا را  ــن گروه ه ــوۀ ای ــای بالق ــم آورد و ظرفیت ه ــی فراه اجتماع

نیــز شــکوفا ســازد.
ــل  ــۀ  تعام ــر مؤلف ــه ب ــا تکی ــی ب ــای اجتماع ــق حیاط ه 6- خل
ــات  ــر از اقدام ــی دیگ ــی: یک ــه مانای ــاکنان ب ــویق س ــت تش جه
ــویق  ــت تش ــخگو جه ــب و پاس ــتری مناس ــاد بس ــی، ایج طراح
ســاکنان بــرای مانایــی و گــذران اوقــات خــود در کنــار یکدیگــر و 
بازآفرینــی مجــدد حیــات جمعــی در ایــن مجموعه هاســت. ایــن 
ــرده و  ــی روح کمــک ک ــای ب ــی مکان ه ــه پویای ــی ب ــات جمع حی
ــد.  ــری می کن ــی جلوگی ــوع بســیاری از آســیب های اجتماع از وق
ــه ایــن مهــم خلــق حیاط هــای  یکــی از راهبردهــای دســتیابی ب

ــا تکیــه بــر مؤلفــۀ تعامــل و  اجتماعــی اســت. حیاط هایــی کــه ب
ــه  ــۀ ســاکنان را بازیافت ــت از دســت رفت مشــارکت عمومــی، هوی
ــی  ــی زندگ ــای کیف ــت ارتق ــی در جه ــارت عموم ــار نظ و در کن

ــی دارد. ــاکنان گام برم س

نتیجه گیری
ــات  ــه از حی ــک ده ــت ی ــس از گذش ــر پ ــکن مه ــراث مس می
را  ســاکنان  زندگــی  کیفیــت  کــه  دارد  معضالتــی  خــود، 
تحت الشــعاع قــرار داده  اســت. شــاید بــه جــرأت بتــوان 
ــروژۀ  ــن پ ــرد طراحــان و دســت اندرکاران ای ــا رویک ــت تنه گف
ــطح  ــکونی در س ــای مس ــینۀ بلوک ه ــذاری بیش ــی، جای گ مل
ــن طــرح  ــن اســاس ماحصــل ای ــر همی خالصه شــده اســت و ب
ــوده  ــی ب ــی روح و ضداجتماع ــای ب ــد فضاه ــروز تولی ــه ام ــا ب ت
ــا  ــی فض ــاد کیف ــه ابع ــه ب ــاری از توج ــا ع ــن فضاه ــت. ای  اس
ــری  ــی، هویت پذی ــط اجتماع ــر، ایجــاد رواب ــد و منظ ــر دی نظی
و تولیــد خاطــرۀ جمعــی هســتند و شــاخصۀ تاثیرگــذار عینــی 
ــت. از  ــده اس ــاظ نش ــدی در آن لح ــی و اجتماعی-کالب و ذهن
طرفــی دیگــر نــه تنهــا بایــد مســکن مهــر را بــه عنــوان یکــی 
ــه و  ــور پذیرفت ــم کش ــی عظی ــکونی اجتماع ــای مس از پروژه ه
ــود  ــت بهب ــد در جه ــه بای ــرد؛ بلک ــکار نک ــت آن را ان موجودی
ــی  ــاس یک ــن اس ــر همی ــت. ب ــاکنان گام برداش ــت س وضعی
ــش  ــا دان ــی فض ــذار در طراح ــی تاثیرگ ــای محیط از دانش ه
ــه  ــن ب ــاره دارد. همچنی ــل اش ــن اص ــر ای ــه ب ــت ک ــر اس منظ
از وضــع موجــود، عــالوه بــر احیــای  منظــور برون رفــت 
ــژه داشــت و  ــر زمینــۀ اجتماعــی نیــز توجــه وی ــد ب کالبــد بای
از مجــرای رویکردهــای ایــن دانــش و اقدامــات حاصــل از آن 
ــه منظــور  ــوان پاســخی در خــور و مناســب ب ــه می ت اســت ک
بــرون رفــت از وضــع موجــود یافــت. ایــن اقدامــات و راهبردهــا 
بــا تکیــه بــر رویکــرد تنوع-تکثــر، هــم در فضاســازی و هــم در 
منظره ســازی، و از طریــق ایجــاد تنــوع حداکثــری در فضاهــا، 
ــه حــس  قلمرو هــا، دیــد و منظــر در طــرح کنونــی کــه هرگون
فردیــت را ســلب کــرده  اســت، در جهــت ارتقــای شــأن فضــا 
و کیفیــت زندگــی ســاکنان گام  برداشــته و بــه زندگــی پویــای 

اجتماعــی می انجامــد )جــدول 1(.
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جــدول 1: راهبردها و اقدامات طراحی. مأخذ: نگارنده. 
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