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 چکیده 
ع و فهوم اجتماماز  تریطوالن یقدمت یدارا ت،یمفهوم امن ،یبشر دارد. از نظر تبارشناس خیبه وسعت تار یقدمت تیامن قولهم

د مهم از موار د.دار یآن بستگ به وجود یجمع یازهاین ریاست که برآورده شدن سا داریو پا نیادیبن یازین تیجامعه است. امن

 یه برخاست ک یتا حد یدر زندگ "تیامن"وجود  تیاهمدر جهت دستیابی به پایداری اجتماعی، مقوله امنیت است. 

 امن بقاء وضآن را  به کار گرفته و وجود "یسالمت "را مترادف با مفهوم "تیامن"خود، کلمه  فیدر تعار یمتفکران اجتماع

شکارتر از آکجا  چیه بشر، ینندگیآفر یمجموع تالشها. ساختن برای بشر یک ضرورت است، پنداشته اند جامعه سالم یداریپا

ر های توسعه د یکی از برنامه. داست که ابعاد گوناگون دار یمسکن از جمله مسائل اجتماعت. نشده اس انیاو ب یهاگاهسکونت

د، ی کم درآمدر جهت تأمین مسکن ارزان قیمت برای گروههابیش از هر چیز، که  است "مسکن مهر"سال های اخیر، طرح 

ه ای بر کید ویژتأ مسکن مهر،سیاست  .که قادر به تهیه مسکن در شهرها نبوده اند، موجودیت یافته است ،به ویژه شهری

سکن را م آماری اجتماعی، بعد اقتصادی وامنیتی، فرهنگی و  کیفی، جنبة کمی مسکن داشته و بیش از توجه به جنبه های

 ت سکونتگاهز اهمیبا توجه به گستردگی طرح مسکن مهر در سطح کشور، و نی .ستروبر ییخود با چالشها در نظر داشته، لذا

روش  هیبر پا پژوهش روشو محیط زندگی در ایجاد امنیت و پایداری اجتماعی، به بررسی این مهم، پرداخته خواهد شد. 

ژوهش پ نیا یوردهاباشد. دستا یو مشاهده م یاسناد ،یکتابخانه ا زیاطالعات ن یگردآور وهیبوده و ش یلیتحل-یفتوصی

رد، و به رار نداقمسکن مهر به لحاظ برخورداری از معیارهای تامین کننده امنیت اجتماعی در سطح مناسبی  دهد؛ینشان م

 و یعمارم منجر خواهد شد.گسیختگی فرهنگی و اجتماعی در آینده نه چندان دور و کم رنگ شدن پایداری اجتماعی 

 شیآسا ،یاجتماع تینامرفتن  نیاز ب، که حاصل آنه مبتال شد رداریواگ یماریب به ،ی ایران با طرح پروژه مسکن مهرشهرساز

 قتیقح به یشهر اسیمقدر خانه و  اسیانسان در مق یزندگ طیدر مح یاجتماع تیامن نیتام است. یو گروه یدفر

 کهست طهایحم نیندگان اسازندگان و خلق کن، سیاست گذاران، زانیربرنامه ،متوجه جامعه شناسان ؛ لذا تامین آن،ونددیپیم

 جه است.  قابل تو ، ریپذاجتماعامن و ، پاسخگو یهایخلق محط در ،یشهر زانیرطراحان و برنامه، نقش معماران انیم نیدر ا

 

 

 کونتگاه، مسکن حداقل، مسکن مهر.امنیت، پایداری اجتماعی، سهای کلیدی: واژه           
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 مقدمه 

وجود  به اقتضای سان کهامنیت نیازی بنیادین و پایدار است که برآورده شدن سایر نیازهای جمعی به وجود آن بستگی دارد. ان   

طور  . به[1]د. رده انک امنیت اجتماعی را به صورتهای گوناگون تعریفوابستگی دارد.  "دیگران "اجتماعی آفریده شده، ناچار به 

 ارد.دگاتنگ کلی امنیت اجتماعی یکی از پیش نیازهای توسعه کشور است و بدون شک با وضعیت فرهنگی جامعه ارتباطی تن

ه . بستیکز نمتمر ینقطه خاص یدارد و رو یحالت گسترده ا یدر حوزه علوم اجتماع م،یمفاه ریهمچون سا یاجتماع تیمفهوم امن

 یاند ادعاتو یمن یجامعه ا چی. هستین یکاف ییبه تنها یاجتماع تیمفهوم امن یو کالبد شکاف یکل اتیرجهت ارائه نظ نیهم

بهره مند  تیاده از امنخانو کند، اگر تیامن یتواند ادعا ینم یجامعه ا چیسالم برخوردار نباشد و ه ییسالمت کند اگر از خانواده ها

ه به کیت مردم است ترین کانون فعال یاصل "مسکن"صادى و فرهنگى جامعه ایران با توجه به شرایط اجتماعى، اقت [. 2]نباشد 

 های برنامه از کیی چارچوب همین در [.3]اقتصادى و مقوله اى هویتى مطرح است، فعالیت اجتماعى، عنوان امکان سرمایه گذارى

 زیسب نداشتن مسکن خوب و منا .است "مهر مسکن" طرح است، داشته نیز چشمگیری گسترش اخیر که های سال در توسعه

 یوههاام گرکه با تم یآن و به سبب ارتباط یهایژگیاست. موضوع مسکن به علت و یجامعه متحول امروز یاز خواستها یکی

د که وناگون دارعاد گاست که اب یمورد توجه و عالقه عموم مردم بوده است. مسکن از جمله مسائل اجتماع وستهیدارد، پ یاجتماع

در  1386ودجه سال ب قانون 6تبصره  "د"طرح مسکن مهر در ابتدا در قالب بند  آن پرداخته شود.همه سونگر به  یدیا دب دیبا

ت. ر قرار گرفور کادر دست وستهیو عرضه مسکن، به صورت پ دیاز تول تیو حما یقانون سامانده یآغاز شد و سپس بر مبنا رانیا

رح در ط هک جهت احداث مسکن است، نیشامل اجاره بلند مدت زم قتیرح در حقط نیاست که ا ینکته ضرور نیکر اذالبته 

با  مهر مسکونی یواحدها احداث جهت گسترده به برنامه ریزی اقدام دولت از این پس [.4]شده بود. ینیب شیپ زیجامع مسکن ن

. نمود( شهری پیرا مناطق)شهرها  ای هحاشی مناطق در عمدتا   پایین جامعه دهکهای و کم درآمد اقشار برای سرپناه هدف تأمین

 غیررسمی مسکن اعیاجتم و فرهنگی سوء آثار و کمبودها چند بسیاری از هر است، دولت نهم ابتکارات از که مهر اجتماعی مسکن

جنبة کمی ید ویژه ای بر تأک مسکن مهر،سیاست  [.5]است.  روبرو چالشهایی با خود اما ندارد، به همراه خود با را نشینی آلونک و

داشته  در نظرا راجتماعی، بعد اقتصادی و آماری مسکن امنیتی، فرهنگی و  کیفی، مسکن داشته و بیش از توجه به جنبه های

پایداری  منیت وبا توجه به گستردگی طرح مسکن مهر در سطح کشور، و نیز اهمیت سکونتگاه و محیط زندگی در ایجاد ا .است

عی، مسکن، اجتمای مفاهیم امنیت و پایداررداخته خواهد شد، لذا در ادامه ابتدا به بررسی اجتماعی، به بررسی این مهم، پ

  .واهند گرفتیق قرار خمسکن مهر مورد تحقپرداخته خواهد و نهایتا در طرح مسکن مهر تجربه انبوه سازی و  پیشینه و سکونتگاه،
 

 روش تحقیق
ا سپس ب ی می باشد،داسنا ،یکتابخانه ا زیاطالعات ن یگردآور وهیشت. اسبوده  یلیتحل-یفتوصیروش  هیپژوهش بر پا روش   

ردیده استفاده گ را شدهاج ینمونه ها و از روش مشاهده برای درک فضا باشد؛ یم یو عمل یابعاد نظر یدارا یمعمار نکهیتوجه به ا

 ست.  پرداخته شده ا یریگ جهیبه نت فیو توص لیتحل - هیسپس با تجز، شده یو طبقه بند یمطالب گردآوراست. 

 

 و پایداری اجتماعی مفهوم امنیت -1

 مفهوم امنیت -1-1

 به امنیت مقوله برای پس. برآمد سرپناه و غذا امنیت، یعنی خود یاولیه نیازهای نمودن برطرف صدد در نخستین انسان

 ماندن امان در و سرپناه تامین برای گردید، متوصل نشینیکوچ و چینیخوشه شکار، به غذا تامین برای  آورد، روی گروهی زندگی

مقوله امنیت قدمتی به وسعت تاریخ بشر دارد. از نظر تبارشناسی، مفهوم امنیت،  .برد پناه جنگلها و غارها به باران و سوزان آفتاب از

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
آثار افالطون و نخستین مباحث فلسفی و سیاسی پیرامون امنیت را در  تر از مفهوم اجتماع و جامعه است.دارای قدمتی طوالنی

ترین وسیله و ابزار حکومتی جهت نیل به ارسطو میتوان یافت. ارسطو به تقریب و افالطون به تاکید، عدالت را به عنوان بنیادی

برقراری امنیت  امنیت معرفی کرده اند. به عبارت دیگر از دید این دو، امنیت از اهداف حکومت است و علت وجودی یک حکومت،

روسو و منتسکیو منزلتی رفیع تر برای امنیت قایل شدند.  نظریه پردازان عصر روشنفکری، ازجمله هابر، الک،بعد،  است. چند قرن

  [.6شمارد]ماعی را  شرایط امنیت برمیهابز شرایط طبیعی را شرایط ناامنی و شرایط اجت

است.  "دغدغه ونداشتن دلهره  " یغت به معنااست که در ل برگرفته شده Securus نیاز واژه الت [Security] تیامنامروزه 

، اعتماد ش،یآسا ن،نایوجود آرامش، اطم ای یاضطراب، ترس، نگران ب،یآس د،یاز خطر، تهد ییرها ت،یامن یلغو یمعنا نیبنابرا

ر امان ن؛ دشد منیا یبه معنا تیامن نی، در فرهنگ معیاز نظر لغو، است دهیچیپ میاز جمله مفاه تیامن [.7]ضامن است ن،یتام

 یه برخاست ک یتا حد یدر زندگ تیوجود امن تیاهم [.9]یآرامش و آسودگ دیدر فرهنگ عمو [ 8]شده است فیبودن تعر

 یداریان بقاء و پن را ضامکار گرفته و وجود آ هب "یسالمت "را مترادف با مفهوم  "تیامن"خود، کلمه  فیدر تعار یمتفکران اجتماع

 [.10]جامعه سالم پنداشته اند

 

 اجتماعی و پایداری امنیت -2-1

امنیت نیازی بنیادین و پایدار است که برآورده شدن سایر نیازهای جمعی به وجود آن بستگی دارد. انسان که به اقتضای وجود 

 ،یه اکرده اند. به نظر عد فیگوناگون تعر یرا به صورتها یاجتماع تیامنوابستگی دارد.  "دیگران "اجتماعی آفریده شده، ناچار به 

 نیبنابرا، شود یو اجرا م نییبا مشارکت مردم در جامعه تع گرید یحاکمه و به نظر عده ا اتیدولت و ه لهیبه وس یاجتماع تیامن

کاربرد آن اختالف نظر وجود دارد. اما  یو دامنه  قیو درباره مفهوم دق ستیدر دست ن یاجتماع تیاز اصطالح امن یجامع فیتعر

توسعه  یازهاین شیاز پ یکی یاجتماع تیامن یبه طور کل [.1]بر مشارکت مردم هستند. یور عمده مبتنبه ط نینو یها دگاهید

پایبندی افراد و نهادهای جامعه به ارزشها و هنجارهای  تنگاتنگ دارد. یجامعه ارتباط یفرهنگ تیکشور است و بدون شک با وضع

د که به تبع موجب امنیت پایدار می گردد. هر چه امنیت فرهنگی و پذیرفته شده در فرهنگ؛ نوعی مصونیت اجتماعی ایجاد میکن

پایداری اجتماعی، به چگونگی ارتباط میان  [.11]اجتماعی در جامعه گسترش یابد؛ پیشرفت در سایر ایعاد توسعه تسریع میشود

سنتی مانند عدالت و سالمتی؛ می افراد و جوامع توجه داشته است. در این میان برای سنجش پایداری اجتماعی غیر از معیارهای 

بعاد ان اتوان مفاهیم جدیدتری از جمله رفاه و کیفیت زندگی را سنجش و ارزیابی کرد. با این حال پایداری اجتماعی، رابطه می

و در واقع پایان توسعه محسوب میشود. هدف اصلی پایداری اجتماعی این است که نسل های [ 12مختلف توسعه پایدار است]

دسترسی یکسان و یا بیشتری به منابع اجتماعی؛ نسبت به نسل های کنونی داشته باشند. در مفهوم پایداری اجتماعی؛  آینده

توسعه پایدار صرفا از بعد  [.13]نیازهای اساسی و برابری به طور مداوم به عنوان ارکان اساسی پایداری اجتماعی شناخته می شوند

ی گیرد؛ بلکه مباحث اجتماعی به عنوان جزء اساسی از توسعه پایدار شهری مورد توجه محیطی و اقتصادی مورد سنجش قرار نم

برنامه ریزان قرار گرفته است. به طور کلی می توان گفت، در نظر گرفتن اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی می 

ی بر روی معیارها و دیدگاهها در تعریف پایداری اجتماعی تواند به عنوان یک راهکار و الگو مورد استفاده قرار گیرد. هیچ اجماع نظر

وجود ندارد. پایداری اجتماعی را در واقع مجموعه ای از شاخص هایی همچون دسترسی، سرمایه های اجتماعی، بهداشت و به 

بات جامعه، ارتباط و زیستی، انسجام اجتماعی، توزیع عادالنه اشتغال و درآمد، مشارکت محلی، میراث فرهنگی، آموزش، مسکن و ث

در مقام تعریف میتوان، پایداری اجتماعی را به این صورت [. 14و حس مکان و تعلق معرفی کرده اند]حرکت، عدالت اجتماعی، 

در چند سال گذشته ایده  [.15و هماهنگ با طبیعت تعریف شده است]تعریف کرد: پایداری اجتماعی با عنوان زندگی سالم، بارور 

اعی برای انتقال از وابستگی به شبکه های اجتماعی و نفوذ اجتماعی به سوی حس مکان و ثبات و امنیت اجتماعی پایداری اجتم
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یکی از ابعادی است که نقش مهمی در ایجاد امنیت اجتماعی و در  محل سکونت خانواده و یخانوادگ طیشرا [.13]دیده شده است

 نهایت پایداری اجتماعی دارد. 

 

  مسکنسکونت و  -2

 فهوم سکونت و مسکنم -1-2

نویسد: انسانهای مورد تهاجم باران؛ طوفان؛ سرما و گرما به خواست فطرت می"الگورتی "اولیهمعماری  جاودانگیبا در ارتباط 

 هایی راهیکند پناهگابایست به جایی پناه ببرند به این دلیل با استفاده از درختهایی که زمین به آنها هدیه مطبیعی که دارند می

ای بشر یک ساختن بر [.16]دهی مسکن خود پرداختبرای خود ساخته و بعدها با تکامل و گسترش نبوغ انسانی به تدریج به شکل

گیری نیاز دارد. این تصمیمات گاهی اوقات با ترین بناها نیز  به یک سری تصمیمضرورت است و در این رابطه ساختن ساده

اند. ین شدهاش که از پیش تعیسازنده از روش درست انجام کار بر طبق عرف مردم جامعهمعیارهای سنتی و گاهی با آگاهی شخص 

او  یهاگاهاز سکونت کجا آشکارتر چیه بشر، ینندگیآفر یمجموع تالشها [.17]بر این اساس روح معماری توسط مردم رشد میکند

 زندگانی نآ در انسان که جایی باشد و سقف رایدا که چهاردیواری، [8]سکونت محل لغت به در مسکن[.18]نشده است انیب

ن خود قرار یافت استقرار و رایباولین نقطه استقرار انسان، خانه بوده است. به این معنا که نخستین فضایی که میشود.  گفته [9]کند

ی خویش ر تاریخسی انسان دربرگزید، خانه است. مسکن به معنای ساکن شدن و منزل به معنای محل نزول و مستقر شدن است.  

ین امکان می گرفت؛ انقرار  به منظور یافتن آنچه که در حرکت نمیافت؛ استقرار پیدا کرد. به این معنا که اگر انسان درون خانه ای

سیله ی آن ونسان به به معنای هر چیزی است که ا "سکن "از ریشه  "مسکن "برای او فراهم نمیشد تا رشد انسانی بیابد. واژه 

 [.19نخواهد بود]اگر خانه تامین کننده این نیازها نباشد؛ مسکن به معنای فوق یابد. تسکین 

کسب  س از کار وو پ دشونیاز آن خارج م یاجتماع تیکار و فعال یروزمره انسان است. انسانها برا یخانه مبداء و مقصد زندگ 

 ینه برا. خامیگرد یاز مببه آن  رامون،یبعاد مختلف جهان پاست که ما پس از تجربه ا یگردند. خانه گوشه ا یتجربه به خانه باز م

 آن با ایران مردم مامت که است حوزه اى مسکن [.20]دیفرد نام یایتوان آن را مرکز دن یاست که م ربرخوردا یتیانسان چنان اهم

  [.3]هویتى امر یک اجتماعى و و اقتصادى رفتار یک عنوان به بلکه نیاز یک عنوان به نه هستند درگیر و مرتبط

 ه به عنوانم، از خاندنبال کنی« خواجه نصیر الدین طوسی» را در تاریخ و اندیشه متفکران مسلمانی چون  "خانه"اگر مفهوم 

در  انه و منزلعریف خمحل انس و الفت تعبیر میکنند و عناصر مادی و فیزیکی را که ما امروزه می شناسیم به عنوان بخشی از ت

دی با جان ناصر مامسکن این نیست که فقط جمعیتی را در جایی مستقر کنیم، بلکه رشد همزمان و توامان آن عنظر می گیرند. 

که در آن  سانی استکدارد و بخشی از هویت  "حیات "دارد،  "جان "است که سکونت را معنی میدهد. خانه از نگاه خواجه نصیر، 

ذا قبل اهد آمد. لود نخوت مفاهیمی به اسم آرامش، الفت و انس در خانه به وججا زیست میکنند. در صورت از بین رفتن این مناسبا

ی سکونت، حظات فرهنگا، مالاز تولید مقوله ای به نام مسکن به عنوان یک امر فیزیکی صرف، باید ابعاد اجتماعی و انسانی آن و معن

هور صتی برای ظسکن، فرمکه اینها در تعریف حداقلی از همسایگی ها، گروه، فرد، مناسبات و الفت و انس را در نظر داشته باشیم 

 و تعریف جامع وانت نمی لذا است، برخوردار متنوعی ابعاد که از دارد پیچیده و گسترده مفهومی مسکن، مقولة [.3نمی یابند]

 می بر در را سکونیم طمحی بلکه کل شود؛ نمی محدود مسکونی واحد یک به تعریف مسکن منابع اکثر در. نمود آن ارائه از واحدی

 [.21]گیرد
 

 مسکن و طراحی پایدار  -2-2

خانه آدمی در بلوک های مسکونی در پشت چند پنجره یکنواخت و هم شکل با دیگران، قرار دارد که نه فقط برای میهمان،      

ویژه انبوه سازی کلیشه ای،  در این برنامه ریزی و طراحی و به[. 22نیز تشخیص آن از بیرون مشکل است] بلکه برای افراد خانواده
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انسانها به صورت توده در کنار هم قرار می گیرند و به جای گروه های اجتماعی هدفمند، انبوهه ای از افراد را تشکیل میشود که 

اقل کنار هم قرار گرفتن آنها فقط ازدحام و شلوغی و هرج و مرج را در پی دارد. در چنین شرایطی افراد خانواده برای تامین حد

امنیت و آرامش از جمع فرار می کنند و به کنج خانه پناه می برند و غرامت و محرومیت اجتماعی از اینجا آغاز می شود. تبعات این 

اوضاع، صدمه به بنیان و سالمت خانواده، افراد و جامعه است. با توجه به این نابسامانی ها، پی جویی اصول پایداری مجتمع های 

  [.23]به توسعه پایدار، اهمیت خاصی داردمسکونی برای نیل 

ر اسخ دهد. دای آینده پهطراحی پایدار نوعی از طراحی است که قصد دارد به نیازهای امروز بدون آسیب رساندن به منابع نسل     

همیت داده ا هرهاشاختمانها و طراحی پایدار، باید به پایداری اجتماعی و اقتصادی به اندازه مصرف انرژی و تاثیر محیطی س

گر خانه ی است. انیازی اساس بنابراین خانه مناسب و شایسته برای انسجام اجتماعی و رفاه شخصی و استقالل فردی [.24شود]

اجتماعی در مجتمع  پایداری[. 23ه پایدار دست یابد]چ جامعه ای نخواهد توانست به توسعسازی روندی پایدار نداشته باشد. هی

. ذت می برندلاکنان سآن، ساکنان از زندگی در خانه و مجتمع خود رضایت دارند و از همسایگی با سایر  های مسکونی است که در

ندگی زه محل بمجموعه شرایط زندگی به نحوی است که با گذشت زمان تعامالت اجتماعی بیشتر میشود و بیشتر افراد نسبت 

د اری و بهبور نگهددودآگاه حافظ سالمت و پایداری آن هستند و خویش تعلق خاطر و دلبستگی می یابند. بنابراین به صورت ناخ

شرایط  ها در وضعیت موجود مشارکت و هماهنگی دارند. در نتیجه عمر مفید و ارزش مادی واحدهای مسکونی این نوع مجتمع

 [.25]درسانبرابر بیشتر از سایر مجتمع هاست. پایداری اجتماعی، بهره وری مجتمع های مسکونی را به حداکثر می 

 

 پیشینه و تجربیات انبوه سازی  -3

دولت  از جمله ولتهاد از اروپا، بسیاری در زمین و خانه گرانی و مسکن کمبود بحران بروز و گسترش شهرنشینی با دیرباز از   

 ه است،ن بودشاهد آ ستمیکه قرن ب یمهم یدو حادثه . تصویب کردند را«  ارزان قیمت های خانه ساختن» سیاست  فرانسه

 یهایکه دگرگون همانگونه(. ۱۹۴۵تا اوت  ۱۹۳۹دوم )از سپتامبر  یو جنگ جهان( ۱۹۱۸تا نوامبر  ۱۹۱۴اول ) از اوت  یجهان

 ،یاسیس یهانهیزمدر  یدیجد یهایباعث دگرگون زیمانند جنگها هستند، وقوع جنگها ن ییرخدادها سازاننهیاز زم یکی یاجتماع

گار ماند یوالنط اریبس یابد آنها ممکن است تا ساله ایکه عواقب خوب  ییهایدگرگون شوند،یو... م ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد

 باشند.

.. به و . زلزله ل،یس لیاز قب یعیمانند جنگها، انقالبها، سوانح طب یکه پس از وقوع حوادث یمسائل و مشکالت نیتراز عمده یکی      

ث است. ان از حوادازماندگبآوارگان و  یبرا عیوس اسیسرپناه در مق نیتام ها،یرانیو و بهاین تخرحجم فراوا لیبه دل د،یآیوجود م

بود ت کار و کمت وسعحال به جه نیکه در ع کند،یجلوه م هیاول یازهایجهت برآوردن ن یدر ابتدا به صورت مکان ازین نیا نیتام

 نهیحل و گزراه نیتربه از،ین نیع ارف یاست. در آن دوره برا دیجد یهایوژتکنول نیمصالح نوخاص، یاز روشها دهاستفا ازمندیزمان ن

 .فراوان بود اسیمسکن در مق نیتام دبخشیمدرن بود که نو یسبک معمار

آزمایش  وساز ساخت نظامهای ضروری، نیازهای برآوردن برای ساخت و ساز طرحهای و های بزرگ توسعه برنامه بریتانیا در    

 همه در متراکم ساختمانی بلوکهای در فشرده شده آپارتمانهای [.26]گرفت انجام 1960 ی دهه در گسترده زیهایبرج سا و نشده

 سیاست ساختمانی به کمک هدفشان که برنامه ها در مجموع این[. 27]شدند مسکن مشترک برای راه حلی به تبدیل دنیا جای

 شهری، خشونت بر اما کاستند، مسکن کمبود بحران حدودی از تا و بودند زکمیت موفقیتآمی از نظر هرچند ،(افراد کمک به نه) بود

عوامل  از... و مختلف مردم طبقات تفکیک بین زیاد، ارتفاع جمعیت، بیش از حد تراکم .بزهکاری افزودند درنهایت و ناامنی احساس

 مجتمعهای ساختن اروپا، از نقاط بسیاری در گسترش اعتراضات با باالخره .بودند مجتمع ها این در بزهکاری خشونت و بر موثر

 فرد سیاست کمک به و شد روبرو قانونی منع با دورافتاده و نقاط شهر محدوده ی از خارج در احداث آپارتمان و بزرگ شهری

در  ی. وپست مدرن است یمهم معمار پردازهینظر ،ینگار و منتقد معمار خیتار جکنز، چارلز[. 28شد] ساختمان کمک به جانشین
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مدرن را  یمرگ معمار قیدق خیکتاب تار نیدرآورد. جکنز در ا ریپست مدرن به رشته تحر یبه نام زبان معمار یکتاب 1977سال 

 سییدر شهر سنت لو "  گویپروت ا " یمسکون یکه مجموعه آپارتمانها یبعدازظهر اعالم کرد. زمان 23/3، ساعت 1972 هیژوئ 15

مکعب شکل و بدون  یمعمار مجموعه آپارتمانها نماد نیکه ا کندیم انی(. جکنز ب2و1منهدم شد. )شکل  تینامیتوسط د کا،یآمر

پوست و نسبتا  اهیس کنانمجموعه مدرن با آنچه سا نیمورد استفاده در طرح ا یانکه زبان انتزاع لیمدرن بود. اما به دل ناتییتز

 نیدادن به رنج ساکنان ا انیپا یبرا تنها چاره یستیلذا انهدام و ن بود، انهگیب کردندیمجموعه به عنوان خانه قلمداد م نیا ریفق

 شاورهمکار و م دیکند بلکه با یساختمان را طراح ییخود به تنها دیمعمار نبا ساختمان و خود ساختمان بود. بر طبق نظر جکنز،

ساختمان  ندهیباشد که ساکنان آ یزیآن چ دید، بلکه باتنها در ذهن معمار باش دیشکل ساختمان نبا یکنندگان باشد الگواستفاده

 [.  29]با آن ارتباط برقرار کنند توانندیدارند و م ییبا آن انس و آشنا
 

  
 .1390؛ ماخذ: قبادیان؛ ییسهای مسکونی پروت ایگو؛ سنت لومجتمع  -2-1شکل 

بلکه در  م،ینکرده ا جادیشهروندرا ا یطهاینه تنها محدارند و  یساماننابه تیوضع یشهر یطهایمح شتریاست که ب نیا تیواقع

تردد خودروها  ایمنفرد و  یتمانها. مکانها از ساخ[30]میاساخته زین ترمیرا وخ تیوضع یحت اد،یز یتالشها  رغمیعل ریاخ یهادهه

. کنندیتمرکز م ریو مورد اخبر د ،یهرش یزیرو طرح یزیرمربوط به برنامه یتهایاکثر فعال  ا،یحال در سرتاسر دن نیبا ا رندمهمت

 ید نمرا بهبو یزیکه در کل چ یعناصر م،یشیاندیعبور و مرور م یرهایاز ساختمانها و مس یاما تنها به مجموعه شتریب

 یخال یاند و فضاهاکه در همه جا پراکنده شده ستیاساده یساختمانها وجود د،یجد یطهایمح یاصل یژگیو[. 30]بخشند

 و یموتور هینقل لیوسا به خاطر ییطهایمح نیمشکل و پر زحمت است. چن هاادهیپ یکه حرکت در آنها برا ییهاطیرف و محبالمص

 [.30]اندسراسر جهان زده یشهر یطهایمح یشهیبه ر شهیشده و شهرها ت یگذاران طراح هیبه نفع مالکان و سرما

 

 طرح مسکن مهر -4

 شد، شهرها حاشیه اراضی شدید توسعه به منجر مسکن ساخت برای زمین واگذاری سیاست با که 1360 دهه تجربه دنبال به     

 منطق این با شهری محدوده توسعه گذشته دهه طی دیگر سوى از و آمد عمل به نظر تجدید از زمین، بهینه استفاده در سو یک از

بی . آمد عمل به ممانعت زمین واگذارى از نروند، توسعه زیر شهرها زیستی حاشیه محیط ارزش واجد اراضی و کشاورزی اراضی که

 مفهوم به شهرها حاشیه در توسعه همچنین .است باقی خود قوت به کشاورزی اراضی وجود مسئله همان همچنان امروزه تردید

 مورد دماتفقدان خ به توجه با خصوصا  امر این. می باشد شهری مرکز به شد و آمد میزان افزایش و شهری محدوده گرفتن وسعت
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 و فسیلی سوختهای مصرف افزایش اثر در محیطی زیست تخریب مهم عوامل از یکی خود و شده تشدید جدید توسعه های در نیاز

امروزه جامعه ایران در مرحله سریعی از تحول اقتصادی [. 31]است شهری پایدار توسعه با تضاد در که می باشد و غیره هوا آلودگی

است. میل به مصرف و دستیابی بر کلیه امکانات رفاهی و تمام مظاهر توسعه، خواست هر یک از افراد جامعه و اجتماعی قرار گرفته 

ایرانی است. داشتن مسکن خوب و مناسب نیز یکی از خواستهای جامعه متحول امروزی است. موضوع مسکن به علت ویژگیهای آن 

یوسته مورد توجه و عالقه عموم مردم بوده است. مسکن از جمله مسائل و به سبب ارتباطی که با تمام گروههای اجتماعی دارد، پ

 تجربه ی به توجه بدون ظاهرا  ما، کشور در[. 4اجتماعی است که ابعاد گوناگون دارد که باید با دیدی همه سونگر به سراغ آن رفت]

متناسب  مسکن داشتن که اساسی انونق 31 به ویژه اصل و 43 اصل اساس بر بلوک شرق، و اروپایی کشورهای ی شکست خورده

 اجرای پیشنهاد 1386سال در مسکن بحران حل برای و قانون به عمل جهت در دولت میداند، ایرانی فرد هر حق خانواده را نیاز با

 1388 اردیبهشت 7ارائه نمود و شیوه نامه اجرایی آن را در تاریخ   1386ی بودجه قانون «د» بند  را براساس  "مسکن مهر "طرح

با هدف  مهر مسکونی واحدهای احداث جهت گسترده به برنامه ریزی اقدام دولت از سوی وزیر مسکن وقت ابالغ شد. از این پس

 طرح .نمود( شهری پیرا مناطق)شهرها  ای حاشیه مناطق در عمدتا   پایین جامعه دهکهای و کم درآمد اقشار برای سرپناه تأمین

 قادر به که شهری به ویژه درآمد، کم های گروه برای ارزان قیمت مسکن تأمین جهت در چیز، ره از بیش مسکن مهر، به موسوم

هرچند بسیاری  است، دولت نهم ابتکارات از که مهر اجتماعی مسکن [.32]است موجودیت یافته اند، نبوده شهرها در مسکن تهیه

 روبرو چالشهایی با خود اما ندارد، به همراه خود با را نشینی آلونک و غیررسمی مسکن اجتماعی و فرهنگی سوء آثار و کمبودها از

 عنوان به که است مردم فعالیت کانون اصلی ترین مسکن ایران جامعه فرهنگى و اقتصادى اجتماعى، شرایط به توجه با[. 5است]

توجه  با هوشمند دولت یک راىب که بود شایسته. است مطرح هویتى مقوله اى و اقتصادى و اجتماعى فعالیت امکان سرمایه گذارى

ممکن  دخالتى هرگونه چون اولین؛ نه باشد مداخله عرصه آخرین مسکن مقوله به حوزه، ورود این در جامعه نیروهاى حضور به

 ارتباطى گره هاى کمترین و اولین باید( مسکن) حوزه ساماندهى یک جهت دولت، لذا خلل کند. دچار را ایران اجتماعى نظام است

 [.3]میآورد دست به و اصلی تر عمده تر مقیاسهاى در را همآمیختگى و همآموختگى یک تا میداد قرار عمل محل را ایرانى جامعه

مسکن مهر فاقد بسیاری از شاخص ها و معیارهای پیرامون امنیت و پایداری اجتماعی است. در ادامه به برخی از این مهمترین این 

 موارد اشاره خواهد شد.

 

 و کیفیت زندگی مسکن مهر -1-4

 دو هر لوکوبوزیه، ه دیدگاهب بنا. است فرد محیطی شرایط رضایتمندی، بر میزان تأثیرگذار عامل ترین مهم موارد، از بسیاری در     

 در سرعت و یشهرنشین گسترش با [.21]شوند داده پاسخ مسکن فضایی سازماندهی با باید روحی انسان و جسمی نیازهای وجه

 متقابل تهنک دو شاهد است، بوده انسان زندگی سطح اعتالی و آوری از پیشرفت فن منبعث خود که جدید سازهای و ساخت

 است بوده نسانا مادی زندگی و کمی نیازهای جوابگوی حدودی تا سازها و ساخت در سرعت و رویه طرفی گسترش بی از هستیم،

 گردیده انسان دگیزن در روانی و فرهنگی معنایی، های به عرصه توجهی بی بعضا   و کیفی های جنبه نزول باعث دیگر طرف از و

 اهداف زرگترینب از یکی اما .است گرفته قرار بازبینی مقام در معنائی و متعالی های جنبه ا   مجدد دوران معاصر در که آنجا تا است،

 کننده منعکس که ستا پایدارتری حال ینع در و فراگیر مفهوم زندگی، از کیفیت زندگی است. رضایت ارتقای انسانی، و اجتماعی

 است لت هاییدال از حیث نیز آن اهمیت. کنند می زندگی آن در که است جهانی به نسبت جامعه یک مردم نظر کلی و احساس

 و پایداری منیت،ا مناسب، آسایش، دسترسی ،که مناسبی سکونتی فضای ایجاد [.33]دارد اجتماعی نظام پایدار ویژگیهای بر که

 زیست سالم، محیط ،( ش آموز و بهداشت آبرسانی،: از قبیل) مناسب اولیة های زیرساخت و تهویه کافی، ای، روشنایی سازه وامد

 روابط و انوادهخ اعضای روابط بین تقویت و رشد زمینة همچنین و اولیه و تسهیالت کار نظر از دسترسی قابل و مناسب مکان

  [.34]ردآو فراهم برای ساکنانش را همسایگی
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 و کاهش سرمایه های اجتماعی مسکن مهر -2-4

 واسطه به که معیتىج. می باشد منابع از حداکثرى استفاده آن، اقتصادى بعد در شهرى پایدار توسعه اهداف از یکى بی شک    

 در مسکن تأمین ههدع از ناکافى درآمد واسطه به که هستند درآمدى کم اقشار عموما   می یابند، استقرار حومه ها در مهر مسکن

 ساختار. میشوند اکنس محدوده ها این در که هستند مهاجرى جمعیت و شده اند رانده حاشیه به عبارتى به یا آیند،نمی شهرها بر

 که چرا ماعى؛اجت پایین هویت با و غیرهمگن اجتماعى لحاظ به است ساختارى شکل میگیرد، محدوده ها این در که اجتماعى

 هویت آن به نسبت هک میشود مکانهایى از جدایى به خود منجر دارند، حضور امکان شهر در که گروه ها، سایر از اجتماعى جدایى

 .است آنها رآمدىد سطح تشابه در وجه میدهد قرار هم کنار در را جوامع این اعضاى که عنصرى مهمترین و اند می کرده پیدا

 مهمترین سجم، کهمن اجتماعى شبکه هاى ایجاد در مشکالت و بودن ن برزما اعتماد، بودن پایین جوامعى چنین در ترتیب بدین

 کاهش ینبنابرا. شد خواهد منجر اجتماعى سرمایه کاهش به است، شهرى شده تعریف شکل گیرى ساختارهاى عدم آن دلیل

. باشد پایین وامعج این در مشارکت سطح و یافته کاهش اجتماعى میشود، سرمایه سبب جامعه افراد میان ذهنى و عینى پیوندهاى

 یکدیگر به سبتن زمان طی ساکنین این و ساکن بوده پیش از جمعیتی که می باشد مطرح محلی موجود جوامع در عموما   مشارکت

 مطرح مادی در بعد نهات مشارکت از منظور مسلما  . هاند کرد پیدا خود سکونت مکان به خاصی عالقه آن دنبال به و یافته شناختی

 پیشینه که وعه ایمجم خصوص در. باشد مشارکت سطوح جزء میتواند نیز پردازی ایده و طرح اجرایی، عملی، مشارکتهای و نبوده

 مشکالت با ارکتمش زمینه های برقراری نداشته اند یکدیگر به نسبت پیش از شناختی که بالقوه ای ساکنین و اسکان نداشته

  [.31]است مواجه بیشتری
 

 جتماعیو هویت ا مسکن مهر -3-4

نی و هم سنخی مسکو فضای هویت و اجتماعی هویت به حد زیادی وابسته تا مسکونی مجتمع های پایداری نظران، صاحب دید از

شغل و ثروت و  را اجتماعی طبقة. میدانند آنها اجتماعی طبقة به را مربوط افراد اجتماعی هویت شناسان جامعه. است ساکنان

یان محل مسکونت او مشخص میشود. و رابطه  محل با کس هر اجتماعی کند، بلکه طبقةتمکن مالی یا تحصیالت مشخص نمی

یت بیانگر هو تمع هازندگی و طبقه اجتماعی و هویت اجتماعی اعضای جامعه رابطه ای به هم پیوسته و ناگسستنی است. کالبد مج

ز آن ت و استه اسماعی مجتمع های مسکونی وابآنهاست، پس می توان نتیجه گرفت که هویت و طبقه اجتماعی افراد و هویت اجت

 بین فرهنگى - نسانىا درست رابطه یعنى باشد نداشته وجود مکان به تعلق و دیگرى به تعلق زندگى در اگر [.23تاثیر می پذیرد]

نمی گیرد.  شکل زنی جمعى هویت و آیدنمی پدید فرهنگى و اجتماعى پیوستگى جدى نباشد؛ برقرار پیرامونى و محیط خانه محیط

 به نسبت هویت معناى میشوند روبرو آنها با مردم وقتى که کنیم فراهم را گره هایى باید جدید مسکونى محیطهاى ساخت در

 فضاى به خصوصى عرصه زا فضا اجتماعى مقیاسهاى از مراتبى و مراحل طى را مردم باید. باشد برایشان خوانا منطقه و ناحیه محله،

 بی واسطه قراراست. میشود دیگران به انسانى و عاطفى حس انتقال تدریجى به منجر خود، امر این که کنیم جابه جا عمومى

 این دستخوش هم هرم مسکن. خشونت است سراسر که میکند تعریف را جامعه و سکونت رابطه از گونه اى خیابان کنار در آپارتمان

کار  یفضا یبرا تر آن است کهمعقول بلند ضرورت دارد، یتن بنااگر ساخ .[3است] اجتماعى طراحى از فارغ و است شده مسایل

 ها،یالابال وجوانان،امل نش یلیگروه قل یبرا یآپارتمان یدر بلوکها یحالت گمنام ،یمسکن خانوادگ یتا برا ردیمورد استفاده قرار گ

مسکن مهر بدون در نظر گرفتن ساحت . [17]دارد راخود  ژهیو ازاتیامت به هر جهت دارند، یبار یکه زندگ یکاران و کسانبزه

نیز  معنوی زندگی مدرن و بدون منطق اجتماعی در حال ساخته شدن است. مسکن فقط محل استقرار نیست، یک مفهوم و بعد

 یدر پایدار مؤثر هایعامل و خانه رسالت به مسکن مطالعة ضمن ضروری است [.3وازم و تداوم آن نیز فراهم گردد]دارد که باید ل

 [.23پرهیز شود] آن به نگری بعدی تک از و توجه اجتماعی
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 "آنومی "مسکن مهر و  -4-4

» ساس یک نیستند بر ا است که در این شرایط افراد قادر "بی هنجاری "یک وضعیت بی قاعدگی یا  "آنومی "منظور از مفهوم      

می  ماعی از همی و اجتضا کنند. در نتیجه، نظم فرهنگقرار کنند و نیازهای خود را ارارتباط متقابل بر« ز قواعد مشترکنظام ا

 نی است. بیی قانوبپاشد. به عبارت دیگر آنومی به معنای شرایط بی هنجاری است؛ یعنی خالء اخالقی و تعلیق قواعد و گاهی 

معه ، تعادل جاتماعیجهنجاری در واقع نشان دهنده ی شرایطی است که رفتارها از قبل به طور هنجاری معین شده، با یک بحران ا

  [.11هنجاری گسترده ای به وجود می آید]بر هم ریخته است، در نتیجه بی 

 

 نتیجه گیری -5

ره زمانی نسان است که در هر دوتامین امنیت یکی از این نیازهای اساسی اهستند.  سرپناه و غذا امنیت،انسان،  یاولیه نیازهای    

حل بود  از این راه راههای گوناگونی برای تامین آن خلق میکند. زندگی گروهی یکی ت زمانوجود داشته و دارد، لیکن بنابر مقتضیا

از  کجا آشکارتر چیه بشر، ینندگیآفر یمجموع تالشهاساختن برای بشر یک ضرورت است، . که منجر به خلق معماری گردید

 وسعه در سالتکی از برنامه های ی. ابعاد گوناگون دارداست که  یمسکن از جمله مسائل اجتماعت. نشده اس انیاو ب یهاگاهسکونت

یژه وآمد، به بیش از هر چیز، در جهت تأمین مسکن ارزان قیمت برای گروههای کم درکه  است "مسکن مهر"های اخیر، طرح 

 ازهای اساسینیاز  مسکن مهر در راستای تامین یکی .که قادر به تهیه مسکن در شهرها نبوده اند، موجودیت یافته است ،شهری

 کن مهرمس با ارتباط رد قبل بخشهای در که مطالبی به توجه با انسان طرح ریزی شد اما تنها به جنبه کمی این نیاز توجه نمود.

 دارد، و بهنبی قرار مسکن مهر به لحاظ برخورداری از معیارهای تامین کننده امنیت اجتماعی در سطح مناس روشنشرح داده شد؛ 

ی هرسازشو  یرمعما گی و اجتماعی در آینده نه چندان دور و کم رنگ شدن پایداری اجتماعی منجر خواهد شد.گسیختگی فرهن

 یو گروه یدفر شیآسا ،یاجتماع تیامنرفتن  نیاز ب، که حاصل آنه مبتال شد رداریواگ یماریب به ،ایران با طرح پروژه مسکن مهر

 یطهایا و محدر قلب شهره یمعطوف گردد. زندگ یشهر یطهایدر مح یکونمس یبه حضور فضاها یا ژهیالزم است توجه و است.

ستفاده از مناسب و ا تیمالک ها، نهیمشکالت مربوط به قدرت پرداخت هز تواندیم طها،یمح نیا تیبر ارتقاء هو عالوه ،یشهر

 طیحدر م یاجتماع تیامن نیتام ، که خود گامی در جهت توسعه و پایداری اجتماعی است.را کاهش دهد یشهر یرساختهایز

، سیاست زانیربرنامه ،متوجه جامعه شناسان؛ لذا تامین آن، ونددیپیم قتیحق به یشهر اسیمقدر خانه و  اسیانسان در مق یزندگ

خلق  در ،یشهر زانیرطراحان و برنامه، نقش معماران انیم نیکه در است طهایمح نیسازندگان و خلق کنندگان اگذاران، 

 قابل توجه است.   ، ریپذاجتماع، امن و پاسخگو یهایمحط
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 انتشارات ران،ته اسکان، حقوق منشور،  خورخه کندیلیس، موشه، فدی؛ص بالکریشنا، دوشی؛ خوزه، لوئیسسرت؛ نادر؛ اردالن، -27

 .1389 .یادآوران

 . 1378 .اول چاپ دانش، انتشارات گنج تهران، محسنی، مرتضی ترجمه ی خشونت، به پاسخهایی ، آلن پرفیت،  -28
 .104، ص1390فرهنگی، ایپژوهشه دفتر:  تهران شانزدهم، چاپ غرب، معاصر معماری در مفاهیم و مبانی وحید، قبادیان -29

 .26-25-18.ص1387نشر خاک.تیبالدز فرانسیس، شهرسازی شهروندگرا، احمدی نژاد، محمد، جلد اول، چاپ دوم ، اصفهان،  -30

 . 47، ص88عباس زادگان، مصطفی، توسعه پایدار شهری و مسکن مهر، نشریه منظر، شماره دوم، آذرماه  -31

اه ارشد، دانشگ ارشناسیک نامه پایان ایران، برنامه ریزی شهری در جدید شهرهای دوم نسل جغرافیایی تحلیل ماندانا. راد، مسعودی  -32

 . 1388  .اهواز چمران شهید

 .153.ص1378. نشر روشن: تهران ، ن ایرا در فرهنگی تحوالت. محسن گودرزی، عباس. عبدی، -33

 ریزی برنامه و تفت شهر در مسکن کیفی و کمی شاخصهای تحلیل و عطااهلل، بررسی زرافشان، میرنجف؛ موسوی، حسن؛ نیا، حکمت -34

 .1384. 5 شماره ناحیه ای، توسعه و جغرافیا. دوفصلنامه  آن، آتی
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