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آذر    88شماره دوم

اگر بشر هيچ  گاه ساكن نمى شد صاحب تمدن امروزيش نبود، سكنى  گزيدن انسان در بستر محيط به او هستى بخشيد و اين هستى به تدريج، درك انسان 
بدوى از محيط را به سمت خودآگاهى برد و زندگى جمعى و آيينى  اش، تعلق به مكان را موجب شد. انسان  ها ضرورت يكجا نشينى را آموختند و به ايجاد 
سرپناهى پرداختند كه نيازهاى اوليه آن ها چون امنيت فيزيكى و روانى را پاسخ مى  گفت. سر پناه  ها در ابتدا فقط وابستگى مكانى داشتند ولى به تبع تغيير 
مناسبات زيستى، گونه اى از سكونت مشتمل بر خانه، همسايگى، راه و فضاهاى جمعى پديد آورد كه در صدد پاسخگويى به نيازهاى مادى، روانى و اجتماعى 
انسان بر آمد. افزايش نيازهاى اجتماعى، دگرگون شدن شيوه توليد، زندگى و آشكار شدن نيازهاى ادراكى و شناختى چون يادگيرى و زيبايى، دگرگونى  هايى 
در انديشيدن به محل زيست ايجاد كرد كه مسكن شهرى يكى از نمودهاى آن مى باشد. بدين ترتيب تاريخ گواهى مى دهد كه مسكن تنها يك كالبد نيست 

بلكه نقش  هاى متفاوتى را ايفا مى كند؛ 
 مسكن در ابتدا يك نياز اساسي و زيستي، يعنى يك سرپناه است و حق اجتماعي هر فرد و خانواده اي است. 

 فراهم آوردن شرايط مطلوب براي خانواده به عنوان بنيادى ترين تشكل اجتماعى در جهت تحقق فعاليت هاي خانوادگي، ثبات و همبستگي خانواده، كاركرد اصلى 
مسكن است و اين نقش بر مشاركت خانواده در جامعه نيز تاثيرگذار است. 

 محيط هاى فعاليتى در عصر كنوني سرشار از استرس هاي گوناگون است. مسكن مناسب مي تواند محلي براي آرامش و تجديد قوا در فرد باشد و او را از جنبه   روانى 
آماده فعاليت  كند. 

 مسكن داراي مفهومى اقتصادي نيز مى باشد به طورى كه بر مسايلي از قبيل بهره وري، كارآيي و در نتيجه اشتغال، درآمد و تثبيت دارايى تاثير مستقيم دارد لذا به 
توسعه اقتصادي و سياسي جامعه كمك مي كند.

 مسكن و محيط زيست عامل اصلى تغيير شكل شهرها هستند بدين گونه كه مسكن همواره بزرگترين كاربري شهرها بوده و ميزان تامين و توليد مسكن به عنوان 
عامل كمي تعيين كننده در توسعه فيزيكي شهرهاست.

... 
به عبارتى ديگر ارتباط متقابل انسان با محيط در طول تاريخ بخشى از نياز هاى او را بازشناخته و انديشه انسان در پاسخگويى به آن  ها منظرى از سكونت 
را پديد آورده است كه نقطه تعادل نيروهاى محيطى و نيروهاى ذهنى بشر بوده است. تفاوت هاى فرهنگى، سنت ها، قوميت ها و شيوه زيست مردم، منجر به 
گونا گونى عناصر اين محيط ها اعم از واحدهاى همسايگي، بن بست، كوچه، مراكز محلى و ... شده است. اين ارتباط دوسويه تا قبل از دوره مدرن شهرنشينى 
به دليل انطباق منطق محيطى بر منطق اجتماعى فضا از پيوستگى و وحدت برخوردار بود ولى اكنون پيچيدگى محيط انسان  ساخت و جدايى و عدم رشد 
آن با نيازهاى فرهنگى- اجتماعى انسان، تداوم يا بازتوليد آن ارزش ها، نقش  ها و منظر آن  ها را با مشكل همراه كرده است. پيچيدگى مناسبات امروز، سهم 

دولت  ها را در برنامه ريزى، حمايت و تأمين «مسكن خوب» براى مردم جامعه به ويژه اقشار آسيب پذير، بارز نموده است.
در دومين اجالس اسكان بشر؛ «Habitat» كه درتاريخ 1996 در استانبول برگزارشد، مسكن مناسب چنين تعريف شده است: "سرپناه مناسب تنها به معناي وجود 
يك سقف باالي سر هر شخص نيست؛  سرپناه مناسب يعني آسايش،  فضاي مناسب،  دسترسي فيزيكي و امنيت، امنيت مالكيت، پايداري و دوام سازه اي،  روشنايي، 
تهويه و سيستم گرمايي مناسب، زيرساخت هاي اوليه مناسب از قبيل آبرساني، بهداشت و آموزش، دفع زباله، كيفيت مناسب زيست محيطي، عوامل بهداشتي مناسب، 

مكان مناسب و قابل دسترسي از نظر كار و تسهيالت اوليه است، كه همة اين موارد بايد با توجه به استطاعت مردم تامين شود".
هرچند امروزه غالب بودن ماهيت اقتصادي مسكن موجب شده است كه از نقش آن به عنوان يك نياز اساسي انسان غفلت شود، اما در عمل دسترسي به مسكن 
به عنوان يكي از اهداف اجتماعي و فرهنگى همواره و درهر جامعه اي مطرح است. دركليه برنامه هاي توسعه با توجه به محدوديت ها و امكانات موجود در مناطق و 

محالت شهري، بايد برنامه ريزى مسكن براى تأمين نيازهاى مسكن و بهبود كيفيت زندگي به عنوان يك هدف كلي و اصلي تاكيد  گردد. 
طرح مسكن مهر به عنوان يكى از برنامه هاى طرح جامع مسكن و در قالب بند «د» تبصره 6 قانون بودجه سال 86 توسط دولت به مجلس پيشنهاد و با 
كسب حداكثر آراى نمايندگان مردم، قانونى شد. در ابتدا اگرچه تصور مى شد در قالب يك همكارى سه گانه ميان وزارت مسكن، وزارت تعاون و مردم شكل 
گيرد و پس از آن با هماهنگى دستگاه ها و ارگان هاى مربوطه از جمله وزارت اقتصاد و سيستم بانكى كشور مراحل اجرايى را سپرى كند، اما اين پروژه طى اين 
مدت به بخش هاى مختلفى اعم از انبوه سازان، تعاونى هاى مسكن و اكنون هم گروه هاى چند نفره سپرده شده است. ايده مسكن مهر، تأمين مسكن براى 
اقشار آسيب پذير و جوانان بود كه با حذف قيمت زمين در جهت كم كردن فاصله ايده و عمل، به اجرا درآمد. براين مبنا، واگذارى ها بدون احتساب ارزش 

زمين انجام گرفت و در نتيجه زمين ها غالبا در اراضى فاقد هويت شهرى عرضه شد كه محاسن و معايب خاص خود را به دنبال دارد.
                                                                                                   پنج محور بررسى مسكن مهر به شرح ذيل تنظيم شده است :

 برنامه ريزى مسكن و مسكن مهر
 مالحظات اجتماعى- فرهنگى و مسكن مهر 

 توسعه پايدار شهرى و مسكن مهر
 اقتصاد، شهر و مسكن مهر
 منظر شهرى و مسكن مهر

در هر يك از محورها، يك متخصص از طريق مصاحبه يا مكاتبه به اظهار نظر، پيرامون 
سئواالت مجله پرداخته اند كه شرح آن در صفحات بعد خواهد آمد.

على عاشورى  /    كارشناس ارشد معمارى منظر
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سـر پناه  هـا در ابتدا 
فقط وابستگى مكانى 
داشـت ولـى بـه تبع 
مناسـبات  تغييـر 
زيسـتى، گونـه اى از 
سـكونت مشتمل بر 
خانه، همسايگى، راه 
و فضاهـاى جمعـى 
در  كـه  آورد  پديـد 
صدد پاسـخگويى به 
نيازهاى مادى، روانى 
و اجتماعـى انسـان 

برآمد.


