ایجاد چارچوب نظری طراحی مبتنی بر تئوری هویت اجتماعی مجتمع
مسکونی برای ساکنان با طبقات مختلف اجتماعی-اقتصادی
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تاریخ دریافت94/06/08 :
تاریخ پذیرش94/10/17 :

چکيده :امروزه افتراق مسکن از مقوالت مهم است که عواملی همچون وضعیت اقتصادی و ساختار فضایی منجر به تفکیک مسکن برای افراد با
طبقات مختلف درآمدی شده است .متأسفانه ،این افتراق ،افتراق فضایی این افراد را نیز به دنبال داشته است .مشکالت غیر قابل کنترل و پیچیدهتر
ایجاد شده توسط تمرکز خانوادههای کمدرآمد و مساکن دولتی ،کشورهای توسعهیافته را به چاره اندیشی برای یکپارچهسازی افراد کمدرآمد و
پردرآمد واداشته است .این پژوهش ،در پی کشف مؤلفههای شکلگیری مسکن ،درآمد ترکیبی موفق در ایران و ارائه الگوی نظری-کاربردی است.
هدف اصلی ،شناخت اصول پایه طراحی مسکن درآمد ترکیبی ،مبتنی بر تئوری هویت اجتماعی و مکانی منطبق با فرهنگ ایرانی-اسالمی است،
تا بتوان به همزیستی افراد با گروههای مختلف درآمدی کمک کرد .این پژوهش از نظر روششناسی توصیفی-تحلیلی با اهداف کاربردی است که
دادههای مورد نیاز آن به شیوه اسنادی و کتابخانهای جمعآوری شده است .سپس از طریق تئوریهای مربوط به این زمینه و بررسی آن از منظر
طراحی مسکن ایرانی ،به تعریف مؤلفههای مهم در طراحی مسکن درآمد ترکیبی برای شهر ایرانی-اسالمی پرداخته خواهد شد .نتایج پژوهش
حاکی از آن است که موفقیت مسکن درآمد ترکیبی ایرانی-اسالمی مستلزم رعایت اصل هویت اجتماعی در بطن طراحی است .اگرچه در حال
حاضر مسکن درآمد ترکیبی به مرحله اجرایی نرسیده است ،اما میتوان با استفاده از الگوی ارائه شده ،به اجرایی شدن مسکن درآمد ترکیبی
دست پیدا کرد .همچنین ،نتایج تحقیق به عوامل یکپارچگی اجتماعی-فضایی در مسکن درآمد ترکیبی ایران و نیز به چارچوب مفهومی طراحی
مبتنی بر هویت اجتماعی از طریق تئوریهای مکانمحور هویتی دست یافته است.
واژگان کلیدی :مسکن درآمد ترکیبی ،هویت اجتماعی ،هویت مکان ،خودانگاره ،افتراق مسکن.

 1استاد ،رشته معماری ،عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران.
 2دانشیار ،رشته معماری ،عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران.
 3دانشجوی دکترا ،رشته معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران( .نویسنده مسئول) d.faturehchi@sru.ac.ir
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 -1مقدمه

2

مسألهای که امروزه در طراحی مسکن در سطح جهانی
مورد توجه قرار گرفته است ،مسأله افتراق مسکن است.
دلیل توجه به این مسأله را میتوان اثرات منفی تفکیک
مسکن ،همانند جابهجایی ،استانداردهای زندگی نابرابر و
فقر دانست .متأسفانه مسأله همگن بودن درآمدی منجر
به مشکالتی مانند :تضعیف سرمایه اجتماعی و افزایش
نقل مکان میگردد ( )Heshmat et al., 2010و به
دنبال آن ،تضعیف حس تعلق ،تضعیف سازمان اجتماعی
و محروم ماندن مناطق کم درآمد از خدمات دولتی و
خصوصی را در پی دارد که به مسایل مهم افراد کمدرآمد
و خانوادهشان تبدیل شده است (،Chaskin&Joseph
.)2002 ،Chaskin ،2010
راهکاری که کشورهای توسعه یافته مدنظر خود قرار
دادهاند ،مسکنی با رویکرد ترکیبی افراد کمدرآمد
و پردرآمد است که با طراحی آن را عملی ساختهاند.
آنها معتقد بودند که یکپارچگی فیزیکی ،میتواند
یکپارچگی اجتماعی را نیز در پی داشته باشد (Zeul
 .)20 :1971 ، &Humphreyبنابراین ،طراحان با
پیشنهاد سیاستهایی همانند مسکن درآمد ترکیبی،
اقدام به یافتن راهکاری برای از بین بردن افتراق و
تقسیم بندی فضا برای افراد با سطوح مختلف اجتماعی-
اقتصادی کردند  )Levy et al., 2013(.اما مسأله
مهمی برای طراحان و برنامهریزان وجود داشت که در
بهترین حالت ممکن ،ارتباط میان ساکنان در گروههای
درآمدی مختلف را محدود میکرد و افراد تمایل به
برقراری ارتباط با افراد با سطح اجتماعی -اقتصادی
متفاوت از خود را نداشتند (،Brophy & Smith
7 :1997؛  )1998:5 ،Rosenbaum et alاین
مسأله ،محققان را به این فکر واداشت که ناهمگونی منجر
به تولید روابط ناکافی و محدود میشود و میتواند مانعی
برای رسیدن به زندگی اجتماعی مثبت و یا ارزشهای
فرهنگی و سیاسی متعادل گردد .با این حال ،برخی
دیگر از طراحان با اشاره به فرضیه تماس این مسأله را از
دیدگاه معماری حلشدنی دانستند .طبق فرضیه تماس،
افزایش تماس بین گروههای مختلف باعث ایجاد نگرش
مثبت در میان آنها و در نتیجه یکپارچهسازی فیزیکی
و فضایی ،یکپارچگی اجتماعی ایجاد خواهد شد (Zeul
 .)1970:23 ،& Humphreyبه طور مثال ،جوزف

( ،)2006در تحقیقات خود از مسکن درآمد ترکیبی،
به این نتیجه رسید که بهبود موقعیت مکانی ،کیفیت
مسکن ،امکانات و خدمات ،احتمال بیشتری نسبت به
تعامالت اجتماعی همسایهها برای ایجاد تأثیرات مثبت
در ساکنان کمدرآمد دارد ( .)Joseph, 2006البته
میتوان از این طریق ،روابط اجتماعی را نیز بهبود
بخشید .زیرا روابط اجتماعی به همزیستی کمک میکند
( )1997:8 ،Brophy & Smithو این همزیستی
هنگامی پدید میآید که موجودیت فضایی ایجاد شود
(.)20 :2003 ،Amarasekare
از سویی پژوهشگران بسیاری در ایران ،رسیدن به
یکپارچگی و عدالت اجتماعی از طریق رعایت اصول
طراحی و معماری ایرانی-اسالمی را ممکن دانستهاند
(لبیبزاده و همکاران2015 ،؛ & Zarghami
 )Fatourehchi, 2018پورمحمدی و همکاران
( )2012در توصیف سیاستهای تأمین مسکن دولتی،
به برنامه پنجم در راستای برنامه چهارم (مسکن مهر)
اشاره کردهاند که هدف آن را تأکید بر الگوهای ایرانی-
اسالمی و توسعه پایدار در جهت تأمین عدالت اجتماعی
برای افراد کمدرآمد بیان کردند .امینپور و همکاران
( )2018نیز به نقش اساسی ارزشها و باورهای دینی در
شکلگیری ساختار اجتماعی ،شیوه ارتباطات اجتماعی و
سازمان تقسیمات فضایی مسکن اشاره کردهاند .انصاری
و همکاران ( )2011به ارائه این اصول برای ایجاد وحدت
اجتماعی کالبدی در فضا پرداختهاند و لزوم توجه به
جنبههای ایرانی-اسالمی در فضا ،چه کالبدی و چه
اجتماعی ،را به عنوان یک نظام یکپارچه مهم دانستند
(.)Tavassoli & Bonyadi, 2008
با توجه به این که پیشتر در کشور ایران کمتر به تفاوت
اجتماعی -اقتصادی توجه شده است (Aminpour
 ،)et al., 2018میتوان آن را در الگوی موفق مسکن
درآمد ترکیبی ایران بهکار برد و در برنامه تحقق این
نوع مسکن قرار داد .در واقع نمیتوان الگوی مسکن
درآمد ترکیبی را به عنوان طرحی تازه در ایران دانست،
بلکه در گذشته این نوع مسکن به دلیل وجود هویت
ایرانی-اسالمی وجود داشته است ()Raeisi, 1395؛ اما
متأسفانه در دوره معاصر ،نوعی گسست در معماری و
شهرسازی ایرانی اتفاق افتاد و زنجیره تداوم سبکهای
گذشته ،از هم گسسته شد ( .)Pirnia, 2007در
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حالیکه هویت ،وابستگیهاي مکانی و اجتماعی یک فرد
را توصیف میکند و تأثیر بهسزایی در زندگی اجتماعی و
روابط فرد دارد (.)Hejazi & Aflatounian, 2014
در ایران ،به نظر میرسد که استفاده از مسکن مهر و
سایر مساکن دولتی خارج از شهر ،برای افراد کم درآمد،
منجر به محرومیت این افراد از فرصتهای برابر شده
است .این در حالی است که تأمین مسکن یکی از
فصول مهم برنامههای پنج ساله کشور است و عملکرد
برنامههای تأمین مسکن ،چارچوب حرکت دولتها را
در جهت پیشبرد سیاستهای اقتصادی-اجتماعی آنها
نشان میدهد (.)Pourmohammadi et al., 2012
امروزه افزایش تفکیک فضایی ،اجتماعی و اقتصادی
روزافزون منجر به تکه تکه شدن شهر ،گسترش محالت
منزوی ،نابودی انسجام و همبستگی اجتماعی و شکلگیری
گتوهای فقیر و غنی شده است (Tavakolinia et al.,
 .)2016این زوال ،کاهش روابط اجتماعی در مجتمعهای
مسکونی و بحران هویت ایرانی-اسالمی را در پی داشته
است .به عبارتی دیگر ،در اثر گسست افتراق فضایی ،افراد
از فضای مناسبات و روابط اجتماعی جدا شدهاند و این
مسأله فردگرایی ،ارزشهای مادیگرایی و منافع شخصی
را ترغیب نموده است ( .)El-Haddad, 2003بنابراین،
الگوی مسکن امروزی نیازمند بررسی بیشتر توسط
معماران معاصر است ،زیرا الگوی معماری امروز ایران از
شکل بومی و اسالمی خود فاصله گرفته است (Saremi
 .)et al., 2017این بحران در هویت ایرانی-اسالمی
به عنوان هشداری شده است که به فقدان یکپارچگی
و عدالت اجتماعی در جامعه امروزی اشاره میکند
( .)Pourmohammadi et al., 2012بنابراین ،یکی
از مهمترین مقوالتی که باید توسط طراحان بررسی شود،
ارزشهای فرهنگی جامعه است که به تجلی هویت فکری
و فرهنگی جامعه و مقابله با بحران هویت کمک فراوانی
میکند (.)Zarghami & Sadat, 2016
متأسفانه تمامی ویژگیهای منفی از قبیل عدم رعایت
استانداردهای ساختوساز ،نماسازیهای غربی و عدم
هویت در این فضاها در واحدهای ساخته شده مسكن
مهر به وضوح دیده میشود (.)Saremi et al., 2017
در حالی که مسکن عامل اصلی جامعهپذیری افراد و
سازماندهی اجتماعی فضاست که در شکلگیری هویت
فردی ،روابط اجتماعی و اهداف جمعی افراد و ایجاد

وحدت نقش دارد (.)Mihaylov & Perkins, 2014
این بخش با ابعاد وسیع اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
زیست محیطی و کالبدی خود اثر گستردهای در ارائه
سیمای جامعه دارد (Pourmohammadi etal.,
.)2012
با توجه به نو بودن این بحث در ایران و این که طراحی
مسکن در ایران مسألهای فراتر از طراحی با کیفیت باال،
یعنی طراحی مبتنی بر فرهنگ و هویت ایرانی است،
برای موفقیت مسکن درآمد ترکیبی الزم است تا اصول
مهم طراحی آن استخراج شود.
-1-1مبانی نظری

-1-1-1افتراق مسکن

افتراق به معنی تقسیم دو یا چند گروه در یک شهر،
منطقه یا کشور است که بر پایه طبقه ،درآمد ،جنسیت،
تحصیالت ،زبان ،قومیت ،مذهب ،سن ،زادگاه و ناتوانی
شکل میگیرد ( .)Massey et al, 1993در تعریفی
عمومی ،افتراق ،جدا زندگیکردن گروهها در جامعه به
صورت اجتماعی و جغرافیایی معنی شده است .براساس
این تعریف ،افتراق صورتی کم و بیش نهادی شده از
فاصله اجتماعی است که با جداشدن در فضا ابراز
میشود و به نوبه خود شکلگیری طبقات و گروههای
مختلف اجتماعی را در پی خواهد داشت (Izadi et al.,
 .)2016این جدایی مشکالتی از قبیل ،فواصل فیزیکی و
بهویژه اجتماعی و فرهنگی را در پی دارد و با طرد و کناره
گیری اجتماعی رابطهای علی پیدا میکند که منجر به
کنارهگیری افراد میشود و میزان تماس فضایی و تعامل
اجتماعی آنان را با جامعه کاهش میدهد و منجر به
تمرکز فقیرنشین در ناحیهای از شهر میشود (Mattar,
.)2010: 9
این پدیده ،به عنوان یکی از مسائل مهم شهری،
نشاندهنده نابرابریهای فزایندهای است (Ruiz-
 )Rivera et al , 2016که تمایزات و شکافهایی
را در شهرها ایجاد میکند .با تقسیم شهر به قطعاتی
مجزا ،فواصل فیزیکی و خصوصا اجتماعی-فرهنگی
ایجاد میکند (.)Smets & Salman, 2016: 81
بنابراین «جدا شدن اجتماعی و فضایی را باید مبنای
اصلی و کلی برای تعریف پدیده افتراق قرار داد»
( .)Izadi et al., 2016به بیانی دیگر ،افتراق راهی
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برای جدا کردن گروههای مردم است که به آنها ،اجازه
دسترسی به مجموعه جداگانهای از منابع را در داخل
همان اجتماع میدهد .این منابع ممکن است در الیه
اجتماعی_فرهنگی ،اقتصادی ،کالبدی_ فضایی ،سیاسی
و یا ترکیبی از آنها تعریف شود و نمودهای مختلف افتراق
را بههمراه داشته باشند (Smets and Salman, 83 :
 .)2016بسیاری از طراحان تأکید کردهاند که جدایی
فضایی بازتاب و بیان کالبدی جدایی اجتماعی در
داخل جامعه است (;Tavvakolinia et al., 2016
Zarghami ;Pourmohammadi et al., 2012
Zarghami & Fatourehchi, ;& Sadat, 2016
Saremi et ;Labibzadeh et al., 2015 ;2018
Hamzenejad et ;Ajdari, 2017 ;al., 2017
.)al., 2015
 -2-1-1از افتراق به یکپارچهسازی

یکپارچهسازی اجتماعی-فضایی بین طبقات مختلف و

ابعاد آن

در این زمینه ،زیمل استدالل میکند که عناصر جدا
شده و مجرد (افراد و گروهها) ممکن است از طریق روابط
مشترک خود با پدیدههای خارجی (محیط) متحد شوند
(.)1949:10 ،Simmelاثر متقابل قرابت اجتماعی و
فضایی سبب ایجاد فرصت برای ارتباط و بهبود روابط
میگردد و( )Boschma, 2005:23یکپارچگی ایجاد
شده ،منجر به روابط مثبت بین گروههای درآمدی
مختلف میشود ( .)Marcuse,1997در نهایت میتوان
گفت که یکپارچگی اجتماعی-فضایی میتواند بهصورت
رابطه چندبعدی ظاهر شود که ممکن است به طور
مستقل و در سطوح مختلف عمل کند .ابعاد تعریف شده،
جنبههای مفهومی مختلف برای کمک به درک معنای
پیچیده و توسعه عملیاتی یکپارچگی اجتماعی-فضایی
است ( .)2013 ،Tagleبه طور مثال ،بعد فیزیکی
حاکی از نزدیکی میان گروههای اجتماعی که دارای
متغیرهایی مانند طراحی فضا ،فاصله مکانی با توجه به
فاصله اجتماعی ،تراکم ،دسته بندی و غیره است .بعد
عملکردی مربوط به دسترسی به فرصتها است که
دارای عواملی مانند فاصله مکانی از فرصتها ،کیفیت
فرصتها ،دسترسی اقتصادی به خدمات ،میزان حضور
نهادهای دولتی و خصوصی است .بعد ارتباطی حاکی از

تعامالت بین گروههای مختلف اجتماعی است .در نهایت،
بعد نمادین مربوط به ایجاد هویت با زمینههای مشترک
است که میتواند شامل عواملی مانند نمادهای خارجی و
داخلی ،مرزهای واقعی و خیالی ،تفکیک اعضای داخلی
با اعضای بیرونی ،هویت و اختالفات جزئی و مشترک،
ادراک هنجار و نابهنجار و غیره باشد .ایجاد هویت با
استفاده از نمادهای مشترک در موقعیت محلی میتواند
به تعریف محل زندگی و ایجاد ارتباطات اجتماعی کمک
کند (.)4 :1983 ،Schwirian
- 3-1-1رویکردها و سیاستهای اسکان درآمد ترکیبی

برای حل مسایل مربوط به خانه های دولتی ،وزارت
مسکن و شهرسازی آمریکا با ایجاد برنامه HOPE
 ،)VI (HUDاقدام به اعطای کمکهای مالی جهت
جایگزین پروژههای مسکن دولتی با طرح مسکن ترکیبی
برای افراد با طبقات مختلف درآمدی کردند .بسیاری از
محققان آن را "تالشی هدفمند برای ساخت و توسعه
ترکیبی مسکن برای گروههای درآمدی مختلف" تعریف
میکنند (;Chaskin, 2005 ;Marcuse, 1997
.)Joseph, 2006 ;Brophy & Smith, 1997
اما مشکلی که بسیاری از پژوهشگران را نگران نمود،
توجه ساکنان مسکن ترکیبی به موقعیت اجتماعی-
اقتصادی ساکنان دیگر بود ( .)Marcuse, 1997اما
پژوهشگران (Joseph, Brophy & Smith, 1997
 );2006ثابت کردهاند که گذر زمان یا طراحی کیفیت
باال میتواند به کاهش این رفتار ساکنان مسکن دآمد
ترکیبی کمک کند (شکل.)1
بنابراین ،عدم برقراری ارتباط بین افراد در مطالعات
انجام شده ،نشان داد که از طریق تأمین نیازهای مادی
ساکنان مسکن درآمد ترکیبی و بهبود کیفیت طراحی،
میزان رضایت ساکنان از این گونه مسکنها باال رفته و
عدم تعامالت اجتماعی با همسایگان با طبقات مختلف
اجتماعی-اقتصادی برای آنان اهمیت کمتری پیدا کرد
(Mouler et al., 1994; Rosenbaum et al.,
;1996; Kellyt 2005; Mouler et al., 1994
Marcuse 1997; Chaskin 2005; Brophey
 .)and Smith; 1997; Joseph, 2006علت این
موضوع را میتوان تئوری خودانگاره ،یعنی باورهای فرد
دانست .برای درک بهتر این باورها ،تئوری مورد نظر باید
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شکل  -1تحقیقات انجام شده در راستای مسکن درآمد ترکیبی آمریکا و نتایج آن (.);Joseph, 2006 Brophy & Smith, 1997
Fig. 1-Research on american mixed Income and its outcomes (Brophey & Smith, 1997; Joseph, 2006).

بررسی گردد تا مفهومی که به این موضوع اشاره میکند،
آشکار شود .پس از بررسی منابع مختلف ،به طور خالصه
مهمترین عوامل شکلگیری مسکن درآمد ترکیبی در
شکل زیر میتوان مشاهده نمود.
 -2روش تحقیق
ماهیت پژوهش حاضر نظری-کاربردی است .این پژوهش
از نظر روش شناسی ،توصیفی-تحلیلی و رویکرد آن
اکتشافی-تبیینی با اهداف کاربردی است که دادههای
مورد نیاز آن به شیوه اسنادی و کتابخانهای جمع آوری
شده است .مراحل پژوهش حاضر با جزئیات بیشتر شامل
موارد زیر است:
ابتدا برای شناخت اصول مسکن درآمد ترکیبی ،ابتدا به
مطالعه عوامل مؤثر در ایجاد مسکن در فرهنگ غرب و
نیز فرهنگ ایرانی-اسالمی پرداخته خواهد شد .در این
مرحله با کنکاشی در نظریات نظریه پردازان در حوزه
تئوریهای مختلف هویت و خودانگاره به بررسی روابط
افراد با یکدیگر و اهمیت هویت فردی یا اجتماعی در
فرهنگ غرب و شرق که می تواند در یکپارچگی و روابط
اجتماعی تأثیر بگذارد ،پرداخته خواهد شد و عاملی که
به یکپارچگی افراد صرف نظر از درآمد و طبقه اجتماعی
کمک میکند ،شناسایی میگردد.
در ادامه با استناد به شواهد کتابخانهای و منابع معتبر،
توصیهها و نظرات استادان ،هویت اجتماعی بررسی

میگردد .پس از تعریف هویت اجتماعی ،ارتباط آن با
معماری شناسایی شده و بعد مکانی هویت مورد بررسی
قرار میگیرد .در پی آن ،عامل مهم شکلگیری اصول
مسکن درآمد ترکیبی در شهر ایرانی-اسالمی ،بررسی
خواهد شد .تا بدینگونه اهمیت هویت اجتماعی در
شکلگیری مسکن درآمد ترکیبی مطابق با فرهنگ
شهرهای ایرانی-اسالمی مشخص گردد .پس از تحلیل
بعد مکانی هویت و ارتباط عملکردی آن با هویت
اجتماعی ،مفاهیم مهم در مکان از نقطه نظر هویت
اجتماعی مورد بررسی و تدقیق واقع می شود .در پایان،
از طریق یکپارچهسازی تئوریها ،اصول کاربردی برای
دستیابی به مسکن درآمد ترکیبی معاصر مناسب برای
شهر ایرانی-اسالمی به طور خالصه ذکر خواهد شد.
 -3نتایج و بحث
 -1-3تئوری خودانگاره

طی مطالعات انجام شده ،خودانگاره مجموعه ای از
باورهاست که میتواند رفتارها را تحت تأثیر قرار دهد
و حتی یکپارچگی اجتماعی و عزت نفس ایجاد کند
( .)Leflot et al., 2010خودانگاره به دو دسته هویت
فردی و هویت اجتماعی تقسیم میشود (Guimond et
 .)al., 2006هویت اجتماعی ،احساس تعلق و وابستگی
به یک جامعه است به گونهای که عضو یک جامعه از سایر
جوامع متمایز میشود (Abdollahi & Morovvat,
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 .)2006درواقع ،هویت اجتماعی ،هویتی است که فرد
بر مبنای عضویت در گروههای اجتماعی ،از خود دارد
(Abazari & Chavoshian, 2002:5; Brown,
 )1985: 3و اساسا از طریق مقایسههای اجتماعی
که درون گروه و برون گروه را از هم متمایز میکند،
تشکیل میشود .بنابراین ،ترسیم الگوی موجودیت و
هویت اجتماعی را میتوان به نحوی به طبقات اجتماعی
نسبت داد؛ زیرا طبقات اجتماعی ،مجموعه شرایط مادی
زندگی است که انسانها را در برمیگیرد و شالوده
شکلگیری هویت اجتماعی افراد است (& Abazari
 .)Chavoshian, 2002فرهنگهای غربی به فردیت
بیشتر از روابط بینفردی اهمیت میدهند و در نتیجه
مسائل اجتماعی در مجتمعهای مسکونی برای آنان
اهمیت کمتری پیدا میکند که با بهبود کیفیت مسکن
حل میشود .در مقابل ،فرهنگ شرقی ،با اهمیت دادن به
روابط و تعامالت اجتماعی ،تمایل بیشتری به یکپارچگی
اجتماعی دارند و فردیت برای آنها کمرنگتر است.
ممکن است فردی که در گروهی پذیرفته نشود ،به بحران
هویتی دچار شود؛ یعنی این بحران میتواند باعث عدم

موفقیت یک فرد در شکل دادن به هویت فردی خود
شود ( .)Raeisi, 2017تلفیق هویت و جمعی بودن
آن باعث میشود که فرد در آن گروه احساس وجودی
معنی داری را پیدا کند و باعث کاهش انزوای اجتماعی
شود ( .)Navabakhsh et al., 2013بنابراین اصول
مسکن ترکیبی بالطبع در چنین فرهنگی تغییر خواهد
کرد.
با بررسی دقیق خودانگاره ،سه عامل مهم شکل دهنده
به خودانگاره را میتوان مشخص نمود (شکل )2که شامل
حوزه زندگی ،سبک زندگی و کار است (Lloyd et al.,
 .)2011هر کدام از این دستهها شامل جنبههای فردی
و اجتماعی است که یکپارچگی آنها به شکلگیری
خودانگاره میتواند کمک کند.
 -2-3عوامل شکل گیری محله در ایران باستان

در گذشته عوامل متعدد سياسي ،اجتماعي و فرهنگي
موجب شكلگيري فضاي كالبدي محله شد .محله
سكونتگاه مستقل گروههاي قومي ،زباني ،ديني و
مذهبي بود و تا حد امكان نيازهاي ساكنان را برطرف

شکل  -2پایههای تشکیل دهنده خودانگاره (.)Lloyd et al., 2011
Fig. 2-Foundations of Self-Concept (Lloyd et al., 2011).

میکرد (.)Bahri moqadam & Yousefifar, 2013

عدم تفکیک اجتماعی -اقتصادی از خصیصههای بارز
محالت شهر اسالمی است؛ به طوری که امكان بروز فاصله

شکل  -3سلسله مراتب شكلگيري فضاي كالبدي محله در ایران باستان
Fig. 3-Hierarchy of Formation of the Physical Space of the Neighborhood in Ancient Iran
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سابقه شكلگيري این واحدهاي اجتماعي به شهر آرماني
"ورجم َكرد" باز ميگردد كه براي نخستین بار به دستور
اهورامزدا براي سكونت ساكنان در سه بخش جداگانه
طراحي شده بود ( )Vandidad, 81-85و به تدريج
مبنايي براي جداييگزيني طبقات اجتماعي شهرهاي
ايران باستان در برزنهاي متعدد شد؛ تا اين كه در دوره
ساساني با رواج نظام اجتماعي مبتني بر کاهش غير
قابل نفوذ طبقاتي ،طبقه اجتماعي ،عامل اصلي جدايي
شهرنشينان از يكديگر در واحدهاي اجتماعي خود شد
(( )Motevali & Sheikhazimi, 2013شکل.)3
در این میان ،دين از عواملی شد که در پراكندگي طبقه،
نقش مؤثري پیدا کرد .با رسمي شدن آيين زرتشتي در
دوره ساساني ،ساختمانهای جدا برای اقليتهاي دینی
ایجاد شد و سبب شد که در واحدهاي اجتماعي منزوي
شوند (Bahri moqadam & Yousefifar, 2013:15-

طبقاتي در سطح محله را كم ميكرد و در نتيجه ،به ميزان
كاهش فاصله طبقاتي ،از تبعات سياسي-اجتماعي آن
نيز كاسته میشد ( .))Soltanzadeh, 2011اين عامل
ضمن آنكه انسجام دروني اجتماع محلهاي را در شهر
تقويت ميكرد ،ميتوانست امنيت فردي و اجتماعي را
تا حدودي جبران نماید ()Aminpour et al. ,2018
بیان کرده است که سادگی سطح خارجی دیوارها ،گاه
چنان است که هیچ تفاوتی بین خانههای ثروتمندان و
قشرهای متوسط مشاهده نمیشود .در این دوره ،مسکن
نقش مهمی در تأثیرگذاری بر مقوالت اجتماعی (مانند
ترجیح هویت جمعی به هویت فردی ،احترام به حقوق
دیگران ،کمک به وحدت جامعه و مانند آنها) داشت
( .)Saremi et al., 2017در واقع ،اين وحدت و
همبستگي گروهي ،حس هويت اجتماعی را در افراد
قبيله برميانگيخت (.)Tavakolinia et al., 2016
محله در دوران اسالمی در تعيين هويت و ايجاد احساس
تعلق فرد در جامعه نقش مؤثري داشت و نظام اجتماعی
شکل گرفته ،نياز وابستگي فرد به اجتماع را تأمين ميكرد
( .)Ibn-asir, 1965در همين راستا ،واحد اجتماعي
محله ،وحدت آفرين و انسجام بخش شد (Pirnia
 .)& Memarian, 1386: 35-36زیرا همبستگي
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شکل  -4سلسله عوامل تأثیرگذار در طراحی مسکن درآمد ترکیبی ایرانی
Fig. 4- A series of factors influencing the design of Iranian mixed income housing

گروهي ،ساكنان آن محله را بر پايه مشتركاتشان به هم
پيوند ميداد (Bahri moqadam & Yousefifar,
 .)2013به عبارتی همزیستی گروههای قومی ،مذهبی و
مردمی از طبقات مختلف اجتماعی -اقتصادی در کنار
یکدیگر از ویژگیهای منحصربهفرد شهر اسالمی تلقی
گردید (.)Tavakolinia et al., 2016
 -4-3کثرت به وحدت

با استفاده از تئوریهایی که حاکی از تأثیر محیط
انسانساخت به رفتار انسان و نیز بیان رابطه تعاملی
فرهنگ و اجتماع از طریق محیط ،میتوان نتیجه گرفت
که مکان به نوعی به خودانگاره اثرگذار است .این رابطه
تعاملی دینامیک است و بسته به نوع طراحی میتواند
نتیجه متفاوتی داشته باشد (شکل.)4
طبق مطالعات محققان (;Proshansky, 1978
 ،)Tajfel, 1982میتوان نتیجه گرفت که تئوریهای
هویت مکانی و هویت اجتماعی میتواند تأثیرات مکانی
برای ایجاد روابط اجتماعی و در نهایت یکپارچگی
اجتماعی را پاسخگو باشد که در بخش بعدی به تفصیل
بیان خواهد.
-5-3تئوری هویت مکانی

هویتیابی انسان با یك مكان این فرض را بهوجود
میآورد که مكان واجد شخصیت است؛ به این معنا که
ویژگیهایی وجود دارد که یك مكان را از سایر مكانها
متمایز ساخته و به مكان ،وجودی یكتا یا روح میبخشد
( .)Kashi & Bonyadi, 2013با توجه به این که بخشی
از هویت افراد از طریق مكان بازیابی میشود ،بنابراین،

فضای ساخته شده باید با توجه به بستر و زمینه فرهنگی
جامعه شكل گرفته باشد .اگرچه هر شخصی ممکن است
خودآگاهانه یا ناخودآگاهانه هویت خود را به مکانهایی
خاص نسبت دهد ولی این هویتها در هر صورت میان-
ذهنی ترکیب شده و تشکیل یک هویت مشترک (هویت
مکان) را میدهند (.)Hemmati & Khandan, 2017
این هویت مشترک همان هویت اجتماعی است که
احساس تعهد و تعلق عاطفی را به دنبال دارد و یک
دستاورد تعاملی است که بهطور پیوسته از طریق تعامالت
اجتماعی ،بهدست میآید ( .)Boroujerdi, 1379از این
منظر هویت مکانی در بستر تعامالت و روابط اجتماعی،
اعتماد بین افراد و همه آنچه سرمایه اجتماعی خوانده
میشود شکل میگیرد (Shiani & Ahmadpour,
 .)2017در واقع سرمایه اجتماعی ایجاد شده بین افراد
با طبقات مختلف اجتماعی-اقتصادی ،که ریشه در روابط
اجتماعی دارد ،شامل مجموعهای از مفاهیم مانند اعتماد،
هنجار و سبکها میشود که هماهنگی و همکاری را
در جهت سود متقابل تسهیل کرده و باعث کارآمدی
جامعه در فعالیتهای هماهنگ و همزیستی میشود
(.)Rahnama & Razavi, 2012
مجموعهای از ارزشهای فرهنگی و جمعی ،شکلها،
رنگها و بافتها باعث شکلگیری هویت مکان میگردد
که با گذر زمان و با تغییرات ایجاد شده در هویت انسان
و رابطه او با مکان و نیز افراد دیگر ،میتواند منجر به
تعامالت اجتماعی بیشتر گردد (Kashi & Bonyadi,
 .)2013از ملزومات مورد نیاز در پی بردن به هویت مکان
و عناصر دخیل در آن ،شناخت رابطه بین انسان با مکان
یعنی حس مکان است ( .)Pretty et al., 2003بنابراین،

هویت مکان در کنار عواملی همچون حس تعلق به مکان
و دلبستگی میتواند منجر به ایجاد رفتارهای محیطی
مثبت گردد( شکل .)5
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Fig. 5- Effective factors in the formation of environmental
)behaviors (McCullough and Kellison, 2016

 .)2015رفتارها ،ارزشها ،هنجارها ،رسوم و آداب،
شکل زندگی مردم و  ...همگی سنت آن جامعه محسوب
میشوند ( .)Rostampour et al., 2014ابعاد پنهان
سنت – مثل ارزشها و عقاید – در طول زمان ،فرهنگ
آن جامعه را تشکیل میدهد .تمدن نیز به عنوان تبلور
کالبدی فرهنگ و متناسب با سنن آن شکل میگیرد
( .)Mehdizadeh et al., 2016در باالترین الیه نیز
سیاست است که اصول اساسی آن یا توسط دین از دل
اجتماع یا طبیعت تعیین شود (Bagheri & Sang
.) sefidi, 2011
با جمعبندی مطالعات قبلی میتوان الگوی کلی هویت
اجتماعی را از طریق شکل  6تعریف کرد.

-6-3تئوری هویت اجتماعی

هویت در نظریات جامعه شناسان ،ساخته و پرداخته
ظرف زمان و مکان است و در نظریههای روانشناسان
اجتماعی ،فرآیندهای روانی شخص ،نقش ضروری در
ساخت و پرداخت هویت اجتماعی او ایفاء میکنند
( .)Rafatjah, 1383:74 & Saroukhaniپرورش
این نظریه توسط ریچارد جنکینز و تحت تأثیر اندیشههای
افرادی چون «هربرت مید »  «،اروینگ گافمن » و
«فردریک بارث » انجام شده است .نقره کار "هویت را در
یک نگاه طولی و ریشه دار به دو جنبه کالبدی و روحی
یا ظاهری و باطنی تقسیم کرده است” (Noghrekar et
 )al., 2009:32که دین و محیط عناصر پایهای هویت
اجتماعی محسوب میشوند.
الگوی ساختاری هویت اجتماعی بدین صورت است که
در کلیه عناصر سازنده آن ،برای جامعهای که در حال
تعادل باشد ،عواملی همچون دین و محیط به عنوان الیه
اول با یکدیگر در تعامل قرار میگیرند .جوامع مبتنی بر
ادیان از عنصر دین به عنوان ستون همه عناصر دیگر
استفاده میکنند و جوامع غیردینی عناصری همچون
جامعه ،تاریخ یا قومیت و نژاد را مبنا قرار می دهند
( .)Noghrekar et al., 2009الیه بعدی به سنت جاری
جامعه اختصاص دارد که هم دارای جوانب آشکار و هم
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شکل  -5عوامل موثر در شکل گیری رفتارهای محیطی
(.)McCullough and Kellison, 2016

پنهان است (Noghrekar & Khanmohammadi,

شکل  -6الگوی دستیابی به هویت اجتماعی رضایتمند
Fig. 6-A Pattern of Achieving Satisfactory Social Identity

 -7-3اصول مهم در مسکن درآمد ترکیبی

با بررسی پژوهشهای انجام شده در ارتباط با هویت
اجتماعی و اصول طراحی محله مبتنی بر اصول ایرانی-
اسالمی ،میتوان به چهار هدف مهم در معماری محله
ایرانی-اسالمی پی برد:
 اهداف برابری :اغلب ،طراحی محله در دوره ایرانی-اسالمی ،دارای تمایل به برابری دسترسیها برای تمام
گروهها بوده و به همین ترتیب با نابرابریهای طراحی
محالت معاصر ،مغایر است (Pormohammadi et al.,
 .)2012ایده برابری ،با مفهوم حمایت از تنوع ،بین مردم

9
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و افرادی با سن و جنس متفاوت ،با این موضوع مرتبط
خواهد بود (.)Zarghami and Fatourehchi, 2018
اهداف منظرهمند و سرزنده :هدف اصلی طراحی محلزندگی ،ایجاد محیط انسانمحور"موفق" است که به
معنای بهبود تجربه بصری و زیباییشناختی است .طبق
مطالعات انجام شده در ایجاد محله ایرانی اسالمی ،ابعاد
مهم دستیابی به مکانهای موفق ،رعایت اجزای اصلی
یعنی معیارهای عملکردی ،مانند فضاهای منظره مند و
خوانا تعریف شده است (Goveiiha & Ghorbani,
 .)2014ایده "مکانسازی" یکی از مهمترین عوامل
تأثیرگذار بر سرزندگی و فعالیت است (.)Rajabi, 2012
درواقع ،این تجربه هنگامی موفق است که تبادل را ترویج
داده ،سبب تولید فعالیتها شود یا تجربه مثبت و معنادار
فرهنگی ارائه دهد (.)Kashi & Bonyadi, 2013
اهداف یکپارچگی ارگانیک :بعضی از طراحان اعتقاددارند که فرایندهای تولیدی تدریجی و سلسله مراتبی
مسکن در دوره ایرانی-اسالمی در مقایسه با فرمهای
نهایی مقرراتی ،منجر به ایجاد محیط های موفق شده
است ( .)Zarghami & Sadat, 2016محالت ایرانی-
اسالمی به دنبال یکپارچگی ارگانیک و طبیعی هستند
و میتوان آنها را با خصوصیات ارگانیک ،شخصی و
انسان محور دانست ( .)Daryani et al., 2014بنابراین،
کیفیت ارگانیک میتواند موفقیت آنها را بیشتر کند.
در این صورت میتوان رشد ارگانیکی  -یکپارچگی را
برای تنوع اجتماعی (سبکهای مختلف زندگی) ضروری
دانست ( .)Bitaraf et al., 2017زیرا بر اساس نظر
الکساندر ،رشد باید به صورت تدریجی و سلسله مراتبی
از جزء به کل باشد و هر توسعه ساختمانی باید به کل
بزرگتر (محله) کمک کند (Mohajeri & Ghomi,
 .)2008بنابراین قوانین مربوط به تغییرات تدریجی و
توسعهای از تنوع حمایت میکند ،زیرا این قوانین ،عناصر
جزئی طراحی را در برمیگیرد.
اهداف اجتماعی :گاهی اوقات هدف طراحی محالت،ارائه محیط فیزیکی انسانمحور برای موجودیت اجتماعی
است ( .)Mazaherian et al., 2017در این جا تأکید
بیشتر بر نحوه طراحی و شکلگیری اماکن عمومی و
فضاهای باز محالت در راستای تقویت اجتماعی جوامع
است .طراحان سنتی معتقد بودند که طراحی محالت
باید مطابق با اصول ایرانی-اسالمی باشد تا آرمان جامعه

را برآورده کند و رضایتمندی ایجاد کند (Mozaffar et

 .)al., 2017در واقع ،محالت باید بهگونهای طراحی شوند
که :دارای ترافیک روان همراه با فضای عمومی فراوان
باشد و غرور اجتماعی (اعتماد به نفس) را تحریک کند
( .)Ameri, 2015البته ،ایجاد تنوع ،کار سادهای نخواهد
بود .اما میتوان با ایجاد محله از طریق سیاستهای
فیزیکی ،محرومیت و افتراق را از بین برد (Mozaffar
 .)et al., 2017بنابراین ،تالش طراحی برای ارتباطات
اجتماعی ،حفظ تعامالت اجتماعی و احساس امنیت در
مکان ،اهدافی است که برای محله و تنوع ضروری است.
اهداف پایداری :در فرهنگ ایرانی-اسالمی توجه به محیط
زیست جهت پاسخگویی به محیط طبیعی و ایجاد تنوع
در قلمروهای انسانی ،به اصول طراحی خاص توجه میشد
( .)Maleki & Saiidi, 2015درواقع ،در طراحی محله
مبتنی بر ارزشهای ایرانی-اسالمی ،ویژگیهایی مانند
پیادهمداری و نزدیکی به مراکز شهری ،بر پایداری محله
تأثیر میگذاشت ( .)Gholami et al., 2015عناصر
شکل شهر پایدار عبارتند از انعطاف پذیری ،کنترل و
پیشگیری ،حملونقل عمومی ،دسترسی به خدمات،
تنوع در مسکن ،خودبسندگی ،سازگاری و استقالل
محلی است (.)Kakaii, 2016
میتوان اصول مهم را به ابعاد مهم فیزیکی ،عملکردی،
ارتباطی و نمادین (شکل )7تقسیم بندی نمود تا بتوان
از این طریق برنامهریزی طراحی مسکن درآمد ترکیبی
در ایران را برای برنامهریزان و معماران تسهیل کرد.
بنابراین ،تعریف جدید یکپارچگی را میتوان این گونه
بیان کرد (شکل.)8
 -4نتیجهگیری
پژوهش اخیر در پی استخراج اصول طراحی مسکن
درآمد ترکیبی مناسب از طریق بررسی اصول مسکن
در دوران ایرانی-اسالمی بود ،تا از این طریق به الگوی
مناسب مسکن معاصر ،طبق اصول شهرسازی ایرانی-
اسالمی دست یابد .پیگیری رویکرد ترکیب درآمدی
ساکنان ،در طراحی مجتمعهای مسکونی در ایران ،از
طریق مکانیسمهای برنامهریزی ،نیازمند درک دقیق
اصول مهم و تأثیرگذار در موفقیت این رویکرد دارد.
این مسأله نیازمند ایجاد توسعهای است که به ترکیب
طبقات مختلف درآمدی در ایران کمک نماید (شکل.)8
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شکل  -7خالصه ای از اصول پایه مسکن درآمد ترکیبی در ابعاد مختلف
Fig. 7-Summary of Fundamentals of mixed income Combination in Different Dimensions

شکل  -8یکپارچگی اجتماعی-فضایی در مسکن درآمد ترکیبی ایران
Fig. 8- Socio-spatial integration in mixed income of Iran
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 اصول مهم مسکن درآمد ترکیبی برای ایران مبتنی هویت اجتماعی از طریق مکان-9 شکل
Fig-9.Essential mixed income housing principles for Iran based on social identity through place
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