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Highlights

— The residence of informal settlements in the northern part of Tabriz is affected by the legitimate structures and 
signification of the region.

— In their social life, marginalized residents do not pay much attention to the rules set by the upstream planners.

— Marginalized residents reproduce the structures of domination in line with their legitimate and implicit structures so 
that their residence is in line with local values and implications.

Extended abstract
Introduction: A particular factor effective in the spontaneous settlements in suburban areas is the behavioral patterns in 
the residents’ lives and relevant daily activities that could affect the shape of housing. Consideration of the life structure 
and its effect on the formation of the architecture are topics that have been addressed by various thinkers in fields 
such as culture and environmental psychology. It is essential to attend to the set of values and meanings of human 
behavior, viewed as local culture, and the realization of traditions. This process provides a criterion in the construction of 
spontaneous settlements in marginalized areas. This study investigated and identified the physical patterns of spontaneous 
settlements and their construction strategies with respect to the lifestyles adopted by the inhabitants of the suburban areas 
in the northern parts of the city of Tabriz, Iran. In these areas, the residents seem to form the features of the residences 
according to their local culture rather than the regulations and urban plans.

Theoretical Framework: Many policies proposed to improve the conditions of informal settlements have ignored the 
structure of life, which has led them to neglect residents’ lifestyles and attempt to impose renovation plans with top-
down approaches. Despite the abundance of research, there are more fundamental questions about the residents’ hidden 
layers faced during their lives. Most of the reviews of research on marginal housing have disregarded the residents’ life 
structure. This study investigates how the physical patterns of spontaneous settlements take shape with respect to the 
inhabitants’ lifestyle in suburban areas of the northern parts of Tabriz. Some of the most sophisticated studies conducted 
in the field include the research by Abrams (1964) and Turner (1967), focused on the participation of residents and their 
autonomy in the process of improvement and empowerment besides critical views of the destruction and displacement 
of the suburbs. To proceed with these studies, various conferences and meetings were held between 1996 and 1999 to 
discuss the empowerment of the poor in the suburbs in order to increase the efficiency of urban development. In addition, 
different dimensions of informal settlement were addressed in the adopted approaches, in which issues such as economic 
development, culture, social capital, and security were examined (Hashas 2005, Paul 2017, Petter et al. 2007, Tsenkova 
2009, Fernandes 2001, Pugh 2000). Along with the expansion of studies on the culture of marginalization and validation 
of the structures of local communities, field research needed to be conducted, exemplified by Young and Wilmot (1957), 
Ganz (1962), and Suttles (1974). Focused on the distinction of the culture of marginalization from the urban culture, 
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these studies have demonstrated that marginalized people define a lifestyle framework with self-assessment criteria, and 
always strive for social cohesion and protection of internal security.

Methodology: The approach adopted in this research is a qualitative one developed by grounded theory. For selection 
of the sample, the purposeful sampling method was used with the greatest variety, and semi-structured interviews, 
observations, and planned samplings were utilized for data collection. In the research sample, forty residents of the 
examined areas participated, and thirty sample houses were studied.

Results and Discussion: The results demonstrate that the organization of spaces and the physical pattern of spontaneous 
settlements have been more dependent on legitimate and semantic structures than on signification or domination. 
In this process, the characteristics of residents’ lives and the physical shape system of the environment in regard to 
these structures have affected the environmental components, such as neighborhood presence, physical flexibility and 
adaptability, physical scalability, integration of living space and work, outdoor viability, and widespread housing.

Conclusion: The analysis of the findings demonstrates that the sense of dwelling is more dependent in informal 
settlements on autonomous patterns to maintain significant legitimate structures than on practical ones (pertaining to 
extrinsic biological aspects), and the residents always try to protect their existential security as social agents. They can 
validate structures that respond to all kinds of real perception (concerning intrinsic value aspects). These categories are 
essential items that should be taken into account in the design and improvement of suburban areas to align the body with 
the residents’ lifestyle. This factor can indirectly lead to a sense of belonging and sustainable settlement in these areas. 
Therefore, the planners must improve the physical-biological aspect as a priority to promote these areas according to 
the local value structures, so that the residents can improve their residential structures under legitimate and significant 
structures in their social lives in a self-organizing process, in which reference is made to consideration of changeable, 
adaptable, and flexible housing.
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نکات برجسته
سکونت سکونتگاه های غیررسمی در شمال تبریز متاثر از ساختارها و داللت های مشروع منطقه است.  -

حاشیه نشینان در زندگی اجتماعی خود توجه چندانی به قوانین وضع شده توسط برنامه ریزان باالدستی ندارند.  -
کنان حاشیه نشین ساختارهای سلطه را در راستای ساختارهای مشروع و ضمنی خود بازتولید می کنند تا سکونت آنها با ارزش ها و  سا  -

مفاهیم محلی مطابقت داشته باشد.
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چکیده

کنین  کننده در سکونتگاه های خودانگیخته مناطق حاشیه نشین، الگوهای رفتاری در جریان زندگی سا یکی از عوامل تعیین 
کاوی و شناسایی  که بر شکل سکونت تأثیرگذار خواهد بود. هدف پژوهش حاضر وا و فعالیت های روزمره وابسته به آن است 
کنین مناطق حاشیه نشین  کالبدی سکونتگاه های خودانگیخته و راهبردهای برساخت آن در پیوند با شیوه زندگی سا الگوی 
کیفی بوده و با روش نظریه زمینه ای انجام شده است. در این پژوهش  پهنه شمالی شهر تبریز است. رویکرد مدنظر این پژوهش 
از مصاحبه نیمه ساخت یافته،  گــردآوری داده ها  برای  با بیشترین تنوع و  از روش نمونه گیری هدفمند  انتخاب نمونه ها  برای 
کنین این مناطق مشارکت داشته اند و تعداد  مشاهده و برداشت های پالنی استفاده شده است. در نمونه پژوهش، 40 نفر از سا
30 نمونه از خانه ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که ساماندهی فضاها و الگوی کالبدی سکونتگاه های 
خودانگیخته در رابطه با سه ساختار مشروع، معنا و سلطه بیشتر تابع ساختارهای مشروع و معنایی بوده است. در این روند 
چون  محیطی  های  مولفه  بر  ساختارها  این  با  رابطه  در  محیط  کالبدی  گیری  شکل  سیستم  و  کنین  سا زندگی  ویژگی های 
کالبدی در سکونت  کالبد، بسط پذیری  حضورپذیری کودکان و ایجاد قرارگاه اجتماعی در محله، انعطاف پذیری و تطبیق پذیری 
کار، افزایش زیست پذیری فضای باز و توجه به محرمیت و  گسترده )اشاره به همزیستی نسل ها(، ادغام پذیری فضای زیستی و 
که می بایست در طراحی  ارزش های مذهبی)حجاب، مراسمات و ...( اشاره داشته اند. این مقوالت از جمله موارد ضروری است 
که  کنین قرار داد؛ فرایندی  کالبد را در همسویی با شکل زندگی سا و بهسازی مناطق حاشیه نشین بدان اهتمام داشت تا بتوان 

منجر به پایداری و انس با مکان نیز خواهد شد.

کالبدی، تبریز. گان کلیدی: سکونتگاه خودانگیخته، ساختار زندگی اجتماعی، الگوی  واژ
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1. مقدمه
توجه به الگوی رفتاری در جریان زندگی و تأثیرگذاری آن در شکل گیری 
کالبد معماری، مباحثی هستند که اندیشمندان مختلف در حوزه هایی 
محیط  شناسی  روان  و   )Hayward, 1975( معماری  و  فرهنگ  چــون 
)Canter, 1971; Gifford, 2007(، بدان پرداخته اند. در این مطالعات، 
بر مبنای  را  احــراز حس مکان  راپــاپــورت در حــوزه فرهنگ و معماری، 
دارد  عقیده  و  می کند  تعریف  کنین  سا هویت  و  مسکن  میان  رابطه ی 
که باعث  نظم فضایی، بیانگر ساحتی از نظم اجتماعی- فرهنگی است 
تعادل و سازگاری با محیط می شود )Rapaport, 2005, p. 12(. شرایطی 
که در آن مجموعه ارزش ها و معانی رفتارهای انسان در غالب فرهنگ 
)Ilka , et al., 2015(.  روندی  می یابد  اهمیت  سنت ها  احــراز  و  خانه 
نیز  که در ساخت سکونتگاه های خودانگیخته مناطق حاشیه نشین 
که در  از آن  ک عمل قرار می گیرد و در آن خصوصیات مکان بیش  مال
کالبدی شکل بگیرد، در رابطه با سازوکار فعالیتی  رابطه با ویژگی های 
می شود.   معین  رفتاری،  الگوهای  و  زندگی  جریان  جهت  در  کنین  سا
خودجوشی  راه حــل  حاشیه نشینی  دارد،  عقیده  پیران  رابطه،  این  در 
که توانسته  عاقالنه معضل مسکن و سکونت  کنین است  به وسیله سا
را بدون امید به دیگری و به ویژه نهادهای رسمی و با اتکا به فرهنگ 
که بسیاری از  کند )Piran, 1997(. این در حالی است  درون محلی حل 
سیاست گذاری ها به منظور بهسازی این مناطق، پارامترهای فرهنگی، 
گرفته و سعی در  کنین را نادیده  اجتماعی و در نهایت شیوه زندگی سا
داشته اند  پایین  به  بــاال  از  رویــکــردی  با  نوسازی  برنامه های  تحمیل 
گرچه پژوهش های مختلفی  )Barati , Kakavand, 2013(. در این رابطه ا
اجتماعی  امنیت  چون  مختلف  ابعاد  در  را  غیررسمی  سکونتگاه های 
  1997; ShariatiManesh, 2015; Hadipour , Zivari,،)Sarvestani,
 Javaheripour, 2003(،)Rezaei , et al., 2015; 2014 جامعه شناختی(
 )Ebrahimzadeh , Seidi, 2012; Hadizadeh Bazaz, شناسی  آسیب 
 )Gharkhlou , et al., 2012; مسکن  سیاست  هــای  تحلیل  و   2003(
  Mohammadzadeh , Bakhshudeh, 2012; Bradaran , et al., 2017(
مورد مطالعه قرار داده اند، اما سئواالت اساسی تری پیرامون الیه های 
کنین در جریان ساختارهای واقع در زندگی شان  پنهان سکونتی این سا
کمتر بدان پرداخته شده و بیشتر سیاست های تحلیلی  که  وجود دارد 
بــوده انــد؛  توجه  مــورد  کنین،  سا زندگی  شیوه  به  توجه  بــدون  مسکن 
بنابراین لزوم توجه به این موضوع ضرورت می یابد. ارزیابی بسیاری از 
که اثرگذاری این طرح ها به دلیل عدم  طرح های توسعه نشان داده اند 
بهبود محیط  توفیق چندانی در  کنین،  زندگی سا با جریان  همسویی 
کنین خواستار بازگشت به مکان  سکونتی آنها ایجاد نکرده و اغلب سا
قبلی بوده اند )Annabestani , Akbari, 2012(.از این رو با توجه به نقش 
خرده فرهنگ ها در جریان زندگی اجتماعات محلی در حفظ پایداری 
توانمندسازی  برنامه ریزی  که در  و توسعه  محله ای، مهمترین چیزی 
کارگیری ساختارهایی نظام مند  منطقه ای در اولویت قرار می گیرد، به 
که  کنین است. دراین رابطه از آنجا  برای همسویی با جریان زندگی سا
و  دارند  خودمختار  سکونتی  اغلب  غیررسمی  سکونتگاه های  کنین  سا
ارگانیك درون زا مانند  فرایند  از  تابعي  این سکونتگاه ها همواره  توسعه 
 Sheykhi,( و... است  نژاد  ارزش هــای درون محلی، مذهب، فرهنگ، 
کالبد این سکونتگاه  گیری خودانگیخته  2002(، الزم است فرایند شکل 

کنین مورد  ها را برای بهسازی این مناطق در رابطه با ساختار زندگی سا
ارزیابی و پیگیری قرار داد. از همین رو این پژوهش قصد دارد، الگوی 
را  تبریز  نشین  حاشیه  مناطق  خودانگیخته  سکونتگاه های  کالبدی 
کاوی نماید؛  کنین در جریان زندگی آنها وا بر مبنای الگوی رفتاری سا
تا از این طریق بتواند مبنایی برای طراحی بومی و توانمندسازی این 
به معماری  توجه  ارائــه دهد.  کنین  سا زندگی  با شکل  مناطق همسو 
کنین می تواند  سکونتگاه های غیررسمی در پیوند با ساختار زندگی سا
افزایش  و  آنها در ساماندهی سکونتگاه   واقعی  نیازهای  بــرآورد  موجب 
سطح رضــایــت مــنــدی بــاشــد. در ایــن راســتــا پــرســش هــای مــحــوری بر 
کالبد خانه ها و سیر ارزشگذاری فضاها در پیوند  چگونگی شکل گیری 
کنین مناطق  با الگوهای شاخص رفتاری در جریان ساختار زندگی سا

حاشیه نشین تبریز استوار است.

2. چارچوب نظری
که می تواند  کم بر آن  مطابق با مطالعات شکل زندگی و ابعاد فرهنگی حا
مسائل  )Rapoport, 1988(،ازجــمــلــه  باشد  تأثیرگذار  مکان  حــس  بــر 
برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  حاشیه نشین  مناطق  در  که  است  مهمی 
این  روند  گیرد. در  قرار  بررسی  ابعاد مختلف مورد  است و می تواند در 
نشان   )Rafiyan, 2003; Zanganeh , et al., 2014( مختلف  مطالعات 
زندگی  محلی  درون  ساختار  به  توجه  با  مکانی  تعلق  حس  می دهند، 
احراز  در  روانــی  امنیت  با  می تواند  غیررسمی  سکونتگاه های  کنین  سا
کنین پیوند یابد. در این رابطه  هویت، سرمایه اجتماعی و فرهنگی سا
عواملی  جمله  از  سکونتی،  مختلف  شرایط  در  کنین  سا توانمندسازی 
که پژوهشگرانی چون ایراندوست )Irandoost, 2007( بدان  بوده است 
اشاره کرده اند و آن را اقدامی به منظور تقویت استقالل و خودتعیین گری 
کنین حاشیه نشین برای احراز هویت دانسته اند. بحث احراز هویت  سا
جمله  از  روانــی  امنیت  به  دستیابی  نتیجه  در  و  سکونت  در  کنین  سا
 )Fernandes پژوهشگران  از  بسیاری  که  است  بوده  مهمی  مقوله های 
کرده اند  )Winayantia and Lang 2004, Kiddle 2010 ,2001 بدان اشاره 
سکونتگاه های  در  مکانی  تعلق  حس  بر  تأثیرگذار  عوامل  جزو  را  آن  و 
غیررسمی دانسته اند.  ازجمله مزایای بهسازی و توانمندسازی مناطق 
کاهش  و  کنین  سا اجتماعی_فرهنگی  ساختار  حفظ  حاشیه نشین، 
است  مناطق  مجدداین  اسکان  و  تخریب  از  ناشی  منفی  پیامدهای 
)Irandoost, 2007(. در این  مسیر، یکی از پیشروترین مطالعات در این 
که در آن بر مشارکت  و ترنر2 است  زمینه، پژوهش افرادی چون آبرامز1 
توانمندسازی  و  بــهــســازی  فــرایــنــد  در  آنــهــا  خــودمــخــتــاری  و  کنین  سا
در  که  فرهنگی  و  اجتماعی  سرمایه  بر  کید  تأ می کنند.  کید  تأ مناطق 
فرایند جامعه پذیری شکل  در  و خانوادگی  آموزش های رسمی  جریان 
کنان آن مکان را فراهم می کند  می گیرد، زمینه افزایش روح جمعی در سا
و  اجتمـاعي  پیونـدهاي   اسـاس  رابطه  این  در   .)P. Bourdieu 1986(
گسـتردگي شـبکه ي اجتمـاعي دربرگیرنده پیوندهای ذهنی مثبت بین 
بین  در  روزمــره  تعامالت  در  اجتماعی  اعتماد  از  ناشی  که  اســت  افــراد 
کنین حاشیه نشین است )Payton 2003(. در این راستا، مطالعات  سا
این  در  کن  سا افـــراد  عمدتًا  کــه  می دهند  نشان  همکاران  و  شیخی 

1 Abramz
2 Terner
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از  و  پایگاه اجتماعی همخوانی دارند  زبان،  ازنظر قومیت  سکونتگاه ها 
این نظر به دلیل وجود سرمایه اجتماعی درون گروهی بین آنان، حس 
تعلق مکانی نیز در این مناطق بیشتر است )Sheykhi , et al., 2015(. در 
که منتج از  واقع حس تعلق مکانی در سکونتگاه غیررسمی بیش از آن 
کالبدی باشد، در رابطه با هسته خانوادگی و احساس  عناصر فیزیکی و 
تعلق به دایره اجتماعات محلی تعریف  شده  و ساختار درون محلی در 
یک  اجتماعی در سطح همسایگی  و همگرایی  کنین  زندگی سا شکل 
 )Shamai , عامل قوی در افزایش حس تعلق به مکان به شمار می رود
گسترش  )et al. 2012; Manzo, Perkins 2006. در این  راستا همزمان با 
ساختار  به  اعتباربخشی  و  حاشیه نشینی  فرهنگ  پیرامون  مطالعات 
از  که  یافت  ضــرورت  زمینه ای  پژوهش های  برخی  محلی،  اجتماعات 
گنز  و ساتلز اشاره  میان آنها می توان به پژوهش های یانگ و ویلموت، 
که  کرد. این پژوهش ها با تمرکز بر فرهنگ حاشیه نشینی، نشان دادند 
که معیارهای  حاشیه نشینان چارچوبی از شیوه زندگی تعریف می کنند 
ارزش دهی آن برای خودشان تعریف شده است و همواره سعی می کنند 
 )Young کنند با انسجام اجتماعی و امنیت درون محلی از آن محافظت 

 ., Willmott, 1957; Gans, 1962; Suttles, 1974(

2.1. ساخت یابی زندگی
که به فرد هویت  شکل زندگی، محصولی نظام مند از عادت واره هاست 
نوع  و  اجتماعی  عامالن  با  رابطه  در  و   )Bourdieu, 1984( بخشد  می 
برهمکنش با ساختارهای موجود می تواند نمودهای مختلفی داشته 
سبک های  زنــدگــی،  الگوهای  به  جامعه شناسی  به لحاظ  گــر  ا  باشد. 
کنیم،  زندگی و سرمایه فرهنگی در میان طبقات مختلف جامعه نگاه 
گروه ها  میان  در  منظر  این  از  متفاوتی  ذهنی  الگوهای  دید  خواهیم 
ارزشی  نظام  به  عبارت  دیگر،  دارد؛  وجود  جامعه  اجتماعی  طبقات  و 
در  اســت.  متناسب  آنــان  اجتماعی  با وضعیت جایگاه  آنها،  نمادین  و 
 )Giddens, 1984; Giddens, با تئوری ساخت یابی این  فرایند، مطابق 
انسان ها   ،)Tabatabai, 1988( طباطبایی  عالمه  اعتباریات  و   1991(
بازاندیشی  قدرت  اجتماعی  عامالن  عنوان  به  خویش  زندگی  بستر  در 
گیدنز در  کنند.  دارند و می توانند شیوه های مختلفی از زندگی را ایجاد 
این تعریف انتظام زندگی را در رابطه با ساختار و عامل بیان می کند و 
کنش های اجتماعی، نیازمند وجود  عقیده دارد، در زندگی افراد همه 
کنش عاملیت فردی  ساختار و درعین حال ساختار نیز نیازمند وجود 
طریق  از  ساخت  ایــن  تعریف،  در   .)Giddens 1996( اســت  جمعی  و 
بازگشتی است  انسانی شکل می گیرد و به مرور زمان  بازیگران  فعالیت  
کردار1 انسان باشد و هم بر آن تأثیرگذار  و می تواند همزمان هم نتیجه 
باشد )Giddens 1989, 256(. در این فرایند ساختار متشکل از قوانین و 
که در آن  که یا مربوط به تفسیر بازیگران از دنیایی است  منابعی است 
که در مورد باید و نبایدهای  زندگی می کنند یا قواعد هنجاری هستند 
کم بر اعمال عامالن اجتماعی است )Giddens 1984(. در این  رابطه،  حا
)کــاربــردی(،  عملی  گاهی  آ از  سطح  سه  اجتماعی  عامالن  بــرای  گیدنز  
را متصور  گاهی  ناخودآ و  گفتمانی(،  اندیشانه،  باز  )گفتاری،  استداللی 

گاهی  گیدنز آنچه را عامالن اجتماعی در عمل بر مبنای آ  .   1 1
کردار  عملی و در ارتباط دیالکتیکی با ساختار انجام می دهند، همان 

گیدنز 1384(. اجتماعی می داند )آ. 

که  و عقیده دارد »دانش« به درک بازیگران از خود و قوانینی  می شود 
 .)ibid(دنبال می کنند، اشاره دارد و عمل مطابق با آن تنظیم می شود
که در عمل مؤثر  گاهی عملی« سطحی از دانش است  در این تعریف، »آ
گاهی استداللی« مربوط به  است و با فعالیت های روزمره پیوند دارد، »آ
که اشاره به دالیل و چرایی عمل دارد  عقالنی سازی کنش فردی است 
گاهی در باورهای  گاهی«، مربوط به انگیزه های ناخودآ و »سطح ناخودآ
کنش گر تأثیر می گذارد. از این منظر  که بر بخشی از انگیزشی  فرد است 
گیدنز، این سطوح دانش را منشأ ظهور ساختارهای مختلف  می داند و 
گاهی انسان،  عقیده دارد، جنبه های ساختاری متناظر با سه سطح از آ
در سه نوع ساختار داللتی)معنایی(2 ساختار سلطه3 و ساختار مشروع4 
بندی،  دسته  ایــن  در   .)Giddens, 1989( هستند  دسته بندی  قابل 
»ساختار داللتی و معنا« مجموعه ای از مقررات درون سازمانی را شامل 
که در برگیرنده نظم های نمادین و داللت های مختلف ارزشی  می شود 
در نیت ها و باورهای عامالن اجتماعی است. »ساختار سلطه« تداوم 
که از سوی صاحبان قدرت برای تأثیرگذاری درروند  ساختارهایی است 
تکامل نظام های اجتماعی در کنترل منابع ایجاد می شوند و دربرگیرنده 
دو نوع منابع تخصیصی و آمرانه هستند؛ منابع تخصیصی شامل ویژگی 
کاالهای تولید  های مادی محیط، وسایل و امکانات تولید و باز تولید 
زمان_فضای  سازماندهی  شامل  آمرانه  منابع  اســت؛  موجود  و  شــده 
بازتولید  و  تولید  و مناطق(،  زمانی فضایی مسیرها  اجتماعی )ساخت 
سازماندهی  و  متقابل(  پیوند  در  ها  انسان  رابطه  و  )سازماندهی  بدن 
 )Giddens, 2018, فرصت های زندگی برای رشد خود و ابراز وجود است
)p. 274. »ساختارهای مشروع« مربوط به نهادهای قانونی و هنجارهای 
گونه  که دارای یک جنبه هنجار  درون محلی مشترک و ایده الی هستند 
شامل قوانین و یک جنبه اخالقی شامل تعهد به پیروی از قوانین است 

 .)Macintosh and Scapens 1991, Giddens 1984(
تا  که  اعتباریات خویش  نظریه  نیز در  راستا، عالمه طباطبایی  این  در 
گیدنز همپوشانی داشته است، بر وجه  حدودی با تئوری ساخت یابی 
فردی  و  اجتماعی  زندگی  سطح  در  آن  به  وابسته  اعتباریات  و  اراده 
عملی  عقل  از  برآمده  اعتباري،  مفاهیم  دارد  عقیده  و  می کند  کید  تأ
که در رابطه با حوزه زندگی اجتماعی و نیازهای فردی _ جمعی  است 
معنی می یابند. در این بحث، انسان متأثر از دو بعد طبیعت و فطرت 
امــور طبیعتی و غیر ذاتــی و  به  کـــات عملی مربوط  ادرا خویش، واجــد 
 .)Tabatabai, 1988( کات حقیقی مربوط به امور فطری و ذاتی است ادرا
که از حیث ماهیت می تواند ثابت و متغیر باشد، به عنوان  کات  این ادرا
محرکی برای تحقق خواسته های عقل عملی در راه زندگی بهتر فردی 
گزاره هایی از بایدونباید  و اجتماعی است و نفس عاقله آنها را در قالب 
کات انسان  وضع و اعتبار می کند. در این  رابطه ساختارها مطابق با ادرا
در دامنه ای از اعتباریات بامعنی االعام در رابطه با سرشت ذاتی و فطری 
تا اعتباریات بامعنی االخص در رابطه با وجه عملی و زیستی انسان و 
فعالیت قوای فعاله انسان قرار می گیرند)Ibid(. در این تعبیر، اعتباریات 
خاص به دلیل مختص بودن به افراد و اشخاص انسانی تابع سالیق و 
ترجیحات فردی هستند و از همین رو با ویژگی های محیطی و احواالت 

2 Signification
3 Domination
4 legitimation
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اشاره گر  که  این جنبه های ساختاری  تغییر می کنند.  رو،  بومی  درونی 
وجه ارزشی تا عملی زندگی انسان است، می توانند دربرگیرنده سرمایه 
های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اعتقادی و زیستی باشند 
 )Leo , et al, از زندگی را موجب می شوند از این طریق شکل هایی  که 
)Weber, 1947; Mckee, 1969 ;1998. در این رابطه، آلفرد آدلر مصلحت 
اجتماعی را ذاتی انسان می دانست و عقیده داشت انسان همواره متأثر 
از نظام اجتماعی است و سعی می کند به مصلحت  اجتماع قدم بر دارد 
)Adler, 1956(. همسو با این، ونزل1 نیز شکل زندگی را در رابطه با فرد 
کلیتی است از الگوهای  و اجتماع می داند و بیان می دارد، شکل زندگی 
تکامل  اجتماعی،  فرآیندهای  طریق  از  که  هنجاری  تمایل  و  رفتاری 
کس وبر عالوه  می یابند )Hendry , et al., 2004(.  برخی دیگر چون ما
بر منزلت اجتماعی، عوامل اقتصادی را نیز اضافه می کند و عقیده دارد 
شکل زندگی در رابطه با نوع اشتغال یکی از ابعاد توسعه الیه اجتماعی 

است )Weber, 1947, p. 175(. از سوی دیگر ویلیام لیزر2 شکل زندگی را 
که  گروهی از مردم معرفی می کند  کردن  طرز مشخص یا متمایز زندگی 
متأثر از فرهنگ )ارزش ها_ نمادها_ قوانین( است )Mckee, 1969(. در 
این تعریف هنجارها و سنت های فرهنگی عامل اصلی در شکل دهی به 
ابعاد زندگی است. مطابق با این تعاریف سبک زندگی، الگوی ثابتی از 
رفتارها، عادات، نگرش ها و ارزش ها تعریف می شود که با منابع فرهنگی، 
محیط اجتماعی و اقتصادی در ارتباط اند )Leo, et al, 1998( . سیوبرگر 
کسب  و انگلبرگ مفهوم شکل زندگی را بر مبنای ارزش های فردی در 
 .)Sioberg , Engelberg, 2005( منافع و الگوهای واقعی رفتار می دانست
گفت سه ساختار سلطه،  در این راستا، مطابق با مبانی نظری می توان 
است.در  تشخیص  قابل  کنین  سا زندگی  جریان  در  مشروعیت  و  معنا 
تصویر شماره1 اشارت ضمنی تحلیل این ویژگی های ساختاری نشان 

داده شده است.

3. مواد وروش تحقیق
موجود، مطالعات  پدیدارهای  ثبت  اهمیت  دلیل  پژوهش، به  این  در 
است.  شده  انجام  کیفی  راهبرد  در  و  زمینه ای  نظریه  روش  به  میدانی 
با  که  تبریز  شهر  حاشیه نشینی  منطقه  چهار  میان  از  اســاس  ایــن  بر 
که  شماره1(  شمالی )پهنه  است، منطقه  درگیر  حاشیه نشینی  مسئله 
است  نفر  هزار   250 بالغ  بر  جمعیتی  با  حاشیه نشین  پهنه  وسیع ترین 
 ،)Zista Architectural and Urban Consulting Engineers, 2004(
سکونتگاه های  میان  از  گردید.  انتخاب  پژوهش  محدوده  به عنوان 
و  ایده لو  احمدآباد،  مالزینال،  سیالب،  مناطق  پهنه،  این  غیررسمی 
گرفت. در جدول شماره1 موقعیت خانه ها  پیرامون آنها مورد توجه قرار 
به  دستیابی  منظور  به  اســت.  شده  داده   نشان  آنها  کالبدی  ویژگی  و 
اطالعات غنی تر سعی شد از نمونه گیری هدفمند استفاده شود. در این 
که دارای ویژگی های مشابهی از پدیده  گروه ویژه ای از مردم   نمونه گیری 
اجتماعی هستند و قادر به ارائه اطالعات بیشتری از موضوع هستند، 
انتخاب می گردند )Jalali, 2012(. با انتخاب نمونه گیری هدفمند سعی 

کثر تنوع از نظر وضعیت سکونتی، مدت  شد مشارکت کنندگان در حدا
اقامت، وضعیت شغلی و سنی انتخاب شوند.

که غالب  دامنه سنی مشارکت کنندگان از 20 تا 70 ساله بوده و از آنجا 
کنین از سواد محدودی برخوردار بودند، سعی شد از مصاحبه های  سا
مشارکت کنندگان  طریق  ایــن  از  تا  شــود  استفاده  یافته  ساختار  نیمه 
با  متناسب  را  خــود  اطالعات  و  تجارب  آزاد  گفتمانی  یک  در  بتوانند 
فهم خود در اختیار محقق قرار دهند. از میان 40 خانوار مورد بررسی 
30مورد از مصاحبه ها در محل سکونتی مشارکت کنندگان و با برداشت 
کالبد خانه ها انجام شد. بازه زمانی این مصاحبه ها بین 30 تا 45 دقیقه 
انــواع ساختارهای مشروع، معنا  با  و محوریت پرسش ها مطابق  بوده 
شرکت کنندگان  مشخصات  شماره2  جــدول  در  اســت.  بــوده  سلطه  و 
شخص  اســت،  گفتنی  اســت.  گردیده  معین  مختلف  زیرگروه های  در 
سرپرست خانوار )خانم یا آقا( به عنوان مصاحبه گر اصلی قلمداد شده 

که در این میان فرزندان هم در مصاحبه شرکت داشته اند.  است 

تصویر1- مدل مفهومی شکل زندگی و ابعاد تاثیرگذار بر آن با توجه به تئوری ساخت یابی )منبع: نگارنده(

1 Wenzel2 Lazer
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کالبدی خانه های مورد بررسی گی های  جدول شماره1: نمایی از منطقه و موقعیت مورد پژوهش و ویژ

نقشه های موقعیت و پالن نمونه ای از خانه هاتصاویر

جدول شماره2: معرفی مشخصات مشارکت کنندگان

جنسیتسنوضعیت شغلیمدت اقامتسکونت
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منطقه قوشخانه6خانواده%15

منطقه سیالب12خانواده%30

منطقه ایدلی12خانواده571092112523252092812%30

گردآوری داده ها، از ابزار مصاحبه، مشاهده میدانی، عکس برداری و برداشت های پالنی استفاده شده است. در این روند به منظور 



124 | مطالعات شهری، 1400، 10 )40(، 132-119

سلیمانیوقرهبگلو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4. یافته ها
در این بخش، یافته های پژوهش با تمرکز بر سه ساختار مشروع، معنا 
پهنه  حاشیه نشین  سکونتگاه های  سکونتی  نظام  با  مرتبط  سلطه  و 
که در مباحث  شمالی شهر تبریز تبیین می گردد. در این روند همانطور 
نظری مطرح شد، ساختار سلطه به نهادهای سیاسی و اقتصادی در 
کنین اشاره داشته است. ساختار مشروع شامل قوانین  نظام زیستی سا
و هنجارهای درون محلی در رابطه با نظام اجتماعی و فرهنگی بوده 
ــای واقــع در نگرش  باورها و ارزش ه گر مجموعه  و ساختار معنا اشــاره 

کنین بوده است. سا

4.1. ساختارهای سلطه در تخصیص و اختیار منابع
در این مطالعه منظور از ساختارهای سلطه تخصیص و اختیار منابعی 
گرفته شده تا بتوان  کار  است که در نظام اقتصادی، سیاسی و زیستی به 
مجموعه  زیستی  نظام  رونــد  ایــن  در  شــد.  مسلط  زیستی  نیازهای  به 
چون  فیزیولوژیکی  نیازهای  با  رابطه  در  که  است  غالبی  فعالیت های 
زیست  و  بهداشتی  حــرارتــی،  جسمی،  آســایــش  خــوابــیــدن،  خـــوردن، 

محیطی قابل تعریف هستند.
نــیــازهــای  ــه  ب پــاســخ  می کنند  ســعــی  هـــمـــواره  مــنــاطــق  ایـــن  کنین  سا
فیزیولوژیک چون خوردن، خوابیدن و ... را به ساده ترین روش ممکن 
پاسخ دهند. از نظر آنها عملکرد و پاسخ به نیازهای اولیه زیستی مهمتر 
از رعایت برنامه های باالدستی چون ضوابط شهری است. از منظر بیشتر 
گرچه زیبایی اهمیت بسزایی دارد اما جزو اولویت سکونتی  کنین ا سا
و  عملکرد  به  پاسخ  که  می شود  توجه  بــدان  صورتی  در  تنها  و  نبوده 
کنین به نظم پنهانی  نیازهای اولیه را مختل نکند)R1(.  در این رابطه سا
اشاره داشته اند که در پاسخ به عملکرد راحت تر شکل گرفته است؛ نظمی 
کمتر مشهود  کمد و قفسه  که به دلیل محدودیت فضا و عدم وجــود 
کاربرد  بیشترین  فضاهایی  عملکردها  به  اولویت  دهی  این  در  اســت. 
گسترده تری از این نیازها را پاسخگو باشند.  که بتوانند سطح  را دارند 
براین اساس چهار فضای اصلی نشیمن، آشپزخانه، حیاط، انبار و اتاق 
کاربرد را در این خانه ها داشته اند )جدول شماره 3(.  به ترتیب بیشترین 
که یک فضای چند عملکردی است،  از نظر مشارکت کنندگان، نشیمن 
که دربرگیرنده فعالیت های مختلفی چون  فعال ترین بخش خانه است 
کارهای  مهمان نوازی، دورهمی خانواده، صرف غذا، خوابیدن و انجام 

 .)R2(روزمره است
محدود،  نورگیری  و  انباشت گرایی  دلیل  به  اتــاق  سکونت  نوع  این  در 
امــور موقت(  و  بــرای خــواب  )اغلب  کمتری داشته است  حضورپذیری 
کم خانه، اغلب محدود به پختن  )R3(. آشپزخانه نیز به دلیل مساحت 
کنین به دلیل حضور مستمر در  و شستن ظروف است. در مواردی سا
ایجاد  ترجیح می دهند یک فضای خدماتی در حیاط  و حیاط  کوچه 
از حضور در حیاط  بتوانند راحت تر  گرمای خانه  کنترل  تا ضمن  کنند 
کنند)R4(. تمایل به حضور در فضای باز، ازجمله عادت هایی  استفاده 
کنین مشهود است. بسیاری از  که به وضوح در الگوی رفتاری سا است 
کسل کننده دانسته و از  کم نور خانه را  کنین ماندن در فضای بسته و  سا
آن طفره می روند. این عدم تمایل به فضاهای داخلی خانه باعث شده 
کوچه به طور مستمر استفاده  بام و فضای  تــراس،  از حیاط،  کنین  سا
کنین  گرچه تمایل به سبزینگی در میان سا کنند)R5(. در این رابطه، ا

و مشکالت رطوبتی،  به محدودیت فضایی  توجه  با  اما  مشهود است 
گیاهانی  و  گلدان  به  اغلب  و  با مشکل مواجه شده  ایجاد فضای سبز 
 .)R6(کرده اند کمتری اشغال می کنند، بسنده  که جای  مثل درخت مو 
به دلیل محدودیت مالی سعی  کنین  آسایش حرارتی، سا با  رابطه  در 
برسانند.  به حداقل  را  با شیوه های مختلف مصرف سوخت  می کنند 
جا  جابه  فضاها  در  فصلی  تغییرات  با  متناسب  برخی  شرایط  این  در 
می شوند و یا با متمرکز شدن در یک فضا )غالبًا نشیمن( مصرف را به 
در  حمام  هوا،  سردی  دلیل  به  این  بر  عالوه   .)R7(می رسانند حداقل 
حیاط  در  طهارت  و  تهویه  دلیل  به  بهداشتی  سرویس  و  خانه  داخــل 
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جدول شماره3: الگوی عملکردی پالن شاخص در سکونتگاه های غیررسمی پهنه شمالی شهر تبریز 

رفتارهای جاریاولویت فضاییمراتب اهمیت

کارنشیمن صرف غذا، خوابیدن، دورهمی، مهمان نوازی، 

خلوت گزینی، دورهمی، معیشت، نظافتحیاط

طبخ غذا، شستن ظروف، نگهداری غذاآشپزخانه 

کاری، ظروف طبخ، ...انبار جمع آوری وسایل 

کاراتاق انبار رختخواب و لباس، خواب، مطالعه، 

گرمای هوا در تابستان باعث  قرار داده می شود. از طرف دیگر دغدغه 
باز  از فضاهای  ایجاد سایه بان های سطحی استفاده  با  کنین  شده سا
کثر برسانند. در رابطه با مسئله ایمنی و بهداشت، آنچه بارز  را به حدا
کنین با ساماندهی آنی فضاها به منظور پاسخ  که سا است این است 
سریعتر به نیازها، اغلب استانداردها و ضوابط شهری را نادیده می گیرند 

شدن  مخدوش  به  منجر  اســتــانــداردهــا،  با  تأسیسات  ناهماهنگی  و 
در   .)R8( بهداشتی شده است و  ایمنی  کاهش سطح  و  منظره محله 
این میان بهداشت متوسط محله نفوذناپذیری پایین منطقه امکان 
کاهش داده و حیاط ها اغلب فاقد پارکینگ  گذرگاه های سواره را  وجود 

هستند)جدول شماره3(.

کنین  بر این ساختار اقتصادی و معیشتی متوسط به پایین سا عالوه 
چون  فعالیت هایی  و  رفتارها  بــروز  به  منجر  حاشیه نشین  مناطق  در 
شغل  گــرایــی،  انباشت  داشــتــه هــا،  بــه  بسندگی  ــور،  امـ در  خودکفایی 
کسب درآمد بیشتر و مدیریت  کنین برای  خانگی و ...شــده است. سا
فرش بافی،  سالیانه،  آذوقــه  تهیه  چون  خانگی  کارهای  زندگی،  هزینه 
گیاهان، رب پزی و... را مسئوالنه دنبال  کفاشی، عرق گیری  خیاطی، 
کالبد خانه را به منظور پاسخ مناسب به انجام  می کنند و تمایل دارند 
کارخانگی  که اغلب فضای  کنند. این درحالی است  این امور ساماندهی 
کارهایی چون فرش بافی موجود نبوده  کافی برای  نامناسب بوده و نور 
کارگاه های  در   .)R9(ــت اسـ یافته  کاهش  امــور  ایــن  انجام  تدریج  به  و 
به عنوان بخش های پشتیبان  که  نیز  کفش در همجوار خانه ها  تولید 
کوچک دارای  کارخانه های بزرگ محسوب می شد، اغلب با اتاقک های 
که در آن لزوم نورگیری و تهویه مشهود است. در  انباری مواجه هستیم 
کاربری های صدادار چون تعمیراتی و ...در  این موقعیت ها، همجواری 
منطقه مسکونی، معایبی چون آلودگی صوتی و زیستی به همراه داشته 

 .)R10(است
باشند،  داشته  مغازه  ایجاد  امکان  که  کنین  سا از  برخی  میان  این  در 
کرده اند تا عالوه بر حقوق بازنشستگی  بخشی از اتاق را تبدیل به مغازه 
و دولتی بتوانند اوقات بیکاری را در مغازه با اموری چون خرده فروشی، 
مــوارد  اغلب  در  اســت،  گفتنی  کنند.  ...ســپــری  و  تعمیرگاه  خیاطی، 
دورهمی  پاتوق های  جنبه ی  بیشتر  و  بوده  ناچیز  مغازه ها  این  درآمــد 
برخی  به شغل خانگی،  نیاز  باوجود   .)R11(اســـت بــوده  مــردان  بــرای 
خانواده ها به ویژه در نسل های جدید ترجیح می دهند رو به شغل های 
خدماتی _اداری بیاورند و با اندک درآمد دولتی بسازند)R12(. به طور 
مالی  محدودیت های  دلیل  به  خانواده ها  از  بسیاری  خوداتکایی  کلی 
ــواردی چــون تهیه آذوقــه هــای ساالنه،  کنین در م باعث شــده ایــن سا
خود  داشته های  به  مشکالت،  رفع  و  کالبدی  تعمیرات  و  ساماندهی 
کنین به دلیل داشتن دغدغه ی مسائل  متکی باشند. در این شرایط سا
که  می کنند  وسایلی  نگهداری  به  اقــدام  ممکن،  پیشامدهای  و  فــردا 
گرایی  کارشان بیاید. بنابراین انباشت  ممکن است روزی در آینده به 
یا جمع آوری اسباب اضافه ازجمله عادت های رایج در میان این افراد 

که زیرزمین، بخشی از حیاط، بام و بخشی از اتاق  بوده است؛ به گونه ای 
 .)R13(تبدیل به انبار شده است

4.2. ساختار مشروع در وابستگی به نظام اجتماعی_فرهنگی
است،  مشهود  کنین  سا اجتماعی  نظام  مشروع  ساختارهای  در  آنچه 
همزیستی  جــمــع گــراســت.  و  متمرکز  سکونت  بــه  تمایل  و  همگرایی 
مسالمت آمیز با همسایگان و روابط منسجم خانوادگی ازجمله الگوی 
کنین  که در این مناطق مشهود است. اغلب سا رفتاری شاخصی است 
تمام دلخوشی خود را در وابستگی به همسایه ها و خانواده می دانند و 
در آن اعضا تا حد امکان سعی می کنند مرکزیت خانوادگی را با دورهمی 
 .)R14(حفظ  کــنــنــد نشیمن  مثل  جمعی  فضاهای  در  خــود  مستمر 
وابستگی اعضا به یکدیگر و مسئله اقتصادی باعث شده اغلب زوج های 
نوپا در یک خانواده، بخشی از خانه پدری را برای آغاز زندگی ساماندهی 
از  نوع  این  گفتنی است  البته  کنند.  زندگی  با خانواده  بتوانند  تا  کنند 
کیفیت  کاهش  کمبود فضا منجر به  خودساماندهی فضا برای جبران 
گرچه  سکونتی فضاهای موجود شده است )R15(. در این نوع سکونت ا
صله ارحام با فامیل ها مهم بوده اما به علت شرایط بد اقتصادی، این 
روابط کم رنگ تر شده و دلیلی است که روابط همسایگی در تعامالت بدون 
تشریفات و برون خانه ای پررنگ تر شود)R16(. تعامالت فعال همسایگی 
اتکا به حریم و حقوق همسایه، خود عامل مؤثری برای همیاری و  با 
این   .)R17(اســت بوده  زندگی  امور  همه ی  در  یکدیگر  به  کمک رسانی 
کنین قدیم و مسن رواج دارد و در  تعامالت همسایگی بیشتر میان سا
خانواده های تازه وارد یا نسل جدید به دلیل عدم شناخت همسایه ها 
و  بــرون گــرایــی  ــت.  اس شــده  کم رنگ تر  مــجــازی  فضای  بــا  مشغولیت  و 
فعالیت های فراغتی جمعی در این سکونتگاه ها  موجب در اولویت قرار 
گرفتن مراسمات جمعی و قرارگاه های اجتماعی مختلف محله ای شده 
بن بست،  کوچه های  مساجد،  حسینیه،  کنین  سا نظر  این  از  اســت. 
حوزه همجوار خانه، قهوه خانه ها، قرارگاه های تجاری  و محدوده محله 
را به عنوان پاتوق هایی برای مردان، زنان، جوانان و کودکان دانسته اند. 
در این شرایط خانم ها بیشتر همجوار خانه و مردان مکان های دورتر 
محفل  به عنوان  را   )... و  قهوه خانه ها  خانه)پارک ها،  مــحــدوده ی  از 
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که  کنین در اواخر هفته  جمعی ترجیح داده انــد)R18(. عالوه بر این سا
کنار هم هستند، با برنامه های جمعی به مناطق  خانواده ها بیشتر در 
کوه عینالی و ... می رفتند. جوانان نیز ورزشگاه ها،  تفریحی شهر ازجمله 
 .)R19(گذران اوقات نام برده اند کافی نت و... را به عنوان مکان مناسب 
این شبکه منسجم اجتماعی ضمن افزایش حراست درون محلی لزوم 
کالبدی در پاسخ به این قرارگاه های اجتماعی را تشدید  تقویت ساختار 
کنین  سا فرهنگی  نظام  در  مشروع  ساختارهای  از  دیگر  می کند. یکی 
توجه به خودمختاری در همسویی با ساختارهای مشروع درون محلی 
در  سهل گیری  همیاری،  و  تعاون  چون  مــواردی  رابطه  این  در  اســت. 
فرزندپروری و فرزندان آوری، مــردم داری، خانواده دوستی و...ازجمله 
به ویژه  خانواده ها  کثر  ا اســت.  مناطق  ایــن  در  غالب  فرهنگی  شرایط 
گرایش داشته  گسترش خانواده  کنین قدیمی نسبت به فرزندآوری و  سا
)R20( و در این میان به طور غیرمستقیم بر نقش تربیت محیطی نیز در 
که فرزندان،  کید داشته اند. این روند به گونه ای است  کنترل فرزندان تأ
کوچه، محله، پارک و غیره می گذرانند و  بیشتر تایم خود را در محیط 
کودکان مؤثر بوده است)R21(. البته  محیط خارجی سکونت بر تربیت 
خانواده ها در محدوده ارزش های اعتقادی همواره چارچوب اخالقی و 
کید قرار داده اند  به ویژه ارزش های خانوادگی را در تربیت فرزندان مورد تأ
گرایی و حفظ سنت ها سعی در انسجام روابط قدیم  و همواره با اصالت 
کنین به علت خانواده دوستی تمایل  داشته اند. در بسیاری موارد سا
داشتند از اعضای خانواده حمایت کنند و با ازدواج فرزندان، خود را ملزم 
 .)R22(به خانه گستری و ایجاد سرپناه جدید برای زوج نوپا می دانستند
گرایش، اغلب خانواده ها به محله های پدری روی آورده  و  به دنبال این 
همواره سعی می کنند بیشتر در کنار هسته اصلی خانواده باشند. در این 
کنان به ویژه افراد نسل  از سا گسترده بسیاری  رابطه عالوه بر سکونت 
گذشته ازجمله وسایل به ارث رسیده از  قدیم تر هرگونه عوامل تداعی گر 
گذشتگان و سنت هایشان را جزو ارزش ها دانسته و تمایل داشتند آن را 
کنین با سکونت جمعی مواجه  کنند)R23(. در نظام فرهنگی سا حفظ 
کمتر به ابعاد فردی  کنین و به ویژه نسل قدیمی تر،  که در آن سا هستیم 
جمعی  رفتاری  الگوهای  به  بیشتر  و  داشته اند  توجه  شخصی  حریم  و 
که نسل جدید عدم وجود  اهمیت داده انــد)R24(. این در حالی است 
کرده اند و سعی در ایجاد قلمرو فردی  فضای شخصی را آزاردهنده تلقی 
و  کنین تحوالت جسمی  ازنظر سا  .)R25(از خانه داشته اند نقاطی  در 
کنین اقدام به  که باعث شده سا سنی، شرایط مختلفی ایجاد می کند 
داشته  خانه ها  کالبد  از  استفاده  شکل  و  زندگی  سبک  تدریجی  تغییر 
تمایل  خانواده  هسته  به  توجه  ضمن  بلوغ،  هنگام  فرزندان  باشند. 
پدر  اغلب  دیگر  طرف  از  باشند.  داشته  را  خود  شخصی  فضای  دارنــد 
کاهش توانایی جسمی نیز به خلوت  خانواده نیز در پی افزایش سن و 

 .)R26(بیشتری نیاز داشته  است
عالوه بر خانواده دوستی، صله ارحام و مهمان داری نیز مورد احترام است 
که اغلب در طبقه باال قرار می گیرد،  کثر خانواده ها فضای مهمان را  و ا
گفتنی  البته  نگه داشته اند؛  آراسته  مهمان  اعتبار  و  اهمیت  نشانه  به 
کمرنگ تر شدن رفت وآمدها و محدود شدن روابط فامیلی  که با است 
به مراسم خیر و شر، این فضاها تبدیل به اتاق های موقت برای فرزندان 

 .)R27( بالغ یا متأهل شده است
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 4.3. ساختار معنایی در همسویی با ارزش ها
و  مذهبی  وجه  کنین  سا اعتقادی  نظام  در  مهم  عاملیت های  از  یکی 
کنین را شکل داده است. در  که ساختار ارزشی زندگی سا معنوی است 
این میان اخالقیات، حق الناس، حفظ مراسمات دینی، تکریم حجاب 
و محرمیت و...در وجه مذهبی بسیار اهمیت داشته است. ارزش گذاری 
داشته  اعتماد  هم  به  بیشتر  خانواده ها  شــده  باعث  معنوی،  امــور  بر 
باشند و در انسجام محلی نوعی امنیت درونی را در ساختار محله به 
وجود آورند. در این رابطه مراسمات مذهبی در ایام محرم، رمضان و ... 
که بیشتر خانواده ها به دلیل عاملیت  ازجمله ارزش های جمعی است 
از  کرده اند )R28(. عالوه براین یکی  را ملزم به رعایت آن  مذهب، خود 
مسائل اعتقادی، توجه به حجاب و محرمیت در حفظ قلمرو خانوادگی 
کنین به منظور صیانت از حریم  ج است. اغلب سا نسبت به محیط خار
ایجاد حصار پیرامون  و حرمت خانوادگی به شکل های مختلف چون 
حیاط یا سقف های شیشه ای مات روی حیاط و پارتیشن های پرده ای 
تالش می کنند  قلمرو درونی خانه و خانواده را از دید همسایه ها مصون 
ــد)R29(. در این رونــد تکریم حجاب و حفظ حریم زن و خانواده  دارنـ
کنند.  کنین تا جای ممکن قلمرو زنان و مردان را تفکیک  باعث شده سا
گرایش هایی  از جمله  ارزش،  به عنوان یک  تکریم طهارت  عالوه براین 
کنین به نظافت محله و خانه اهمیت دهند و  که باعث شده سا است 
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ک از فضای  تا جای ممکن با شست وشوی مستمر و جدایی فضای پا
کنند)R30(. این در حالی است  کثیف، نظافت و بهداشت را رعایت  تر 
کیفیت بهداشتی محله در سطح  که به دلیل خدمات محدود شهری 
کیفیت  کاهش  پایین قرار داشته و زباله ها، خروج فاضالب و ...عاملی بر 
محله شده است. یکی دیگر از ارزش هــای برخواسته از نظام اعتقادی 
کنین  کنین، سازگاری و قناعت است که به وضوح در رفتار و اعتقاد سا سا
سالمندان(  ویژه  )به  کنین  سا میان  در  روحیه  این  است.  شده  دیده 
ثانویه  نیازهای  سبب شده تجمالت )چون نماسازی و دکوراسیون( و 
تزئینات خانه های  اغلب  رابطه  این  در   .)R31(باشند کم اهمیت  افراد 
قدیمی بسیار محدود بوده و آنها تنها به قاب عکس خانوادگی و گل های 

کرده اند، درحالی که نسل جدید با قرار دادن بوفه های  مصنوعی بسنده 
گذاشتن تجمالت سعی در تکمیل زیبایی ظاهری  تزئینی و به نمایش 
محیط داشته اند. داشتن روحیه سازگاری با محدودیت های زندگی و 
انعطاف پذیری در تحوالت زمانی منجر به بروز ساختارهایی از سکونت 
که در آن تطبیق پذیری، تغییرپذیری و انعطاف پذیری ازجمله  گردیده 

مشخصات آن است. 
در این روند به منظور فهم بیشتر موضوع و رسیدن به یک چارچوب 
منسجم از این مقوالت سعی شد در جدول شماره 4 مقوالت رفتاری 
کنین بر اساس سه ساختار مشروع، معنا و سلطه  در جریان زندگی سا

گردند. دسته بندی و خالصه 

کالبدی در تناظر با مقوالت رفتاری در پنج نظام زیستی  جدول شماره4: ساختارهای 
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5. بحث و جمع بندی
انجام شده در سه  اتکا به مقوله بندی مصاحبه های  با  در این بخش 
کلی  طور  به  که  می شود  مشخص  سلطه  و  معنایی  مشروع،  ساختار 
کنین الگوهای رفتاری غالبی در هر یک از این ساختارها داشته اند  سا
کالبدی و فضایی مختص به خود را می طلبد. در این رویه  که محیط 

کنین سعی کرده اند با توجه به این الگوهای رفتاری، محیط سکونت  سا
خود را به صورت خودانگیخته به منظور پاسخ مناسب به این ساختارها 
مؤلفه های  خــالصــه  طــور  بــه   3 شــمــاره  تصویر  در  کنند.  ساماندهی 
کنین این  کالبدی_فضایی پاسخگو به ساختارهای واقع در زندگی سا

گردیده است. مناطق تبیین 

کالبد سکونتگاه های غیررسمی پهنه شمالی شهر تبریز در پاسخ به ساختار زندگی تصویر شماره2: مدل انتظام 

6. نتیجه گیری
سه  برگیرنده  در  اجتماعی  زنــدگــی  شیوه  شــد،  بیان  بیشتر  چنانچه 
ساختار مشروع )ساختارهای مرتبط با هنجارها و قوانین مورد تأیید(، 
داللتی)ساختارهای مرتبط با معنا و باورهای ارزشی( و سلطه )منابع 
که در رابطه  کنترل و تسلط بر محیط( بوده است  تخصیصی و آمارانه در 
از  نتایج حاصل  بازتولید می شود.  و  تولید  اجتماعی،  کنش عامالن  با 
مطالعات و مصاحبه های انجام شده، نشان می دهد الگوهای رفتاری 
پهنه  غیررسمی  سکونتگاه های  کنین  سا زندگی  جریان  در  شاخص 
کم در منطقه  شمالی شهر تبریز تابع ساختارهای مشروع و داللتی حا
حیات  در  حاشیه نشین،  کنین  سا می شود  باعث  که  جریانی  اســت؛ 
از سوی  آمرانه  و  به سازوکارهای رسمی  اجتماعی خود توجه چندانی 
برنامه ریزان باالدستی نداشته باشند و ساختارهای سلطه را همسو با 
کنند و شرایطی از سکونت را مهیا  ساختارهای مشروع و داللتی بازتولید 

گیرد.  که در همسویی با ارزش ها و داللت های درون محلی قرار  کنند 
برنامه های  همسویی  ــدم  ع و  یافته  تخصیص  منابع  پایین  سطح 
ساختارهای  جمله  از  محلی  درون  نیازهای  و  هنجارها  با  باالدستی 
هستند.  مواجه  آن  با  کنین  سا مشخص  طــور  به  که  اســت  سلطه ای 
شرایطی که منجر به کاهش کیفیت  آسایش جسمی، حرارتی، بهداشتی 

کنین  و ایمنی در سطح محله و سکونتگاه های غیررسمی شده است. سا
اغلب در مواجهه با مسئله کم درآمدی، به رفتارهایی چون خودبسندگی 
و خوداتکایی و انباشت گرایی روی می آورند و در این روند سعی می کنند 
فضای معیشتی)کار( را در تداخل با فضای زیستی قرار دهند. سازش با 
شرایط محدود سبب شده انتظام فضاهای زیستی بیشتر در جوابگویی 
کمتر متوجه ضوابط شهری  گیرد و  به عملکردها و نیازهای اولیه شکل 
و ظاهرسازی باشد. در این ساختار سکونتی غالبًا چهار فضای نشیمن، 
کالبد این  کاربرد را در  آشپزخانه، حیاط، انبار و اتاق به ترتیب بیشترین 

خانه ها داشته  و در آن عملکرد چندگانه فضاها اولویت می یابد. 
با  رابطه  در  که  کنین  سا اجتماعی  زندگی  در  محلی  درون  هنجارهای 
که  ساختارهای مشروع نمود می یابند، از جمله معیار های مهمی است 
کنین بر اساس آن شکل سکونتی خود را انتظام می دهند. محوریت  سا
اصلی این سرمایه های فرهنگی و اجتماعی، پذیرش مردمی و همبستگی 
که در سطح خانواده و محله مشهود بوده است. در این  اجتماعی است 
کنین همواره تابع اصولی چون مــردم داری، خانواده دوستی،  میان سا
 ... و  خاطره انگیزی  و  اصالت گرایی  خــانــواده،  گسترش  ــدآوری،  ــرزن ف
بوده اند و در این رویه با بسط خانه در طبقات، افزایش حضور پذیری 
در محله، همزیستی درهم تنیده و ...  به ایجاد قرارگاه های اجتماعی و 
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کرده اند. ساماندهی سکونتگاه ها در پاسخ به این ساختارها اقدام 
در رابطه با ساختارهای داللتی و معنایی نیز مشخص می شود که بیشتر 
کید بر معنویت و ارزش های مذهبی و سنتی، خود را مقید  کنین با تأ سا
به رعایت اخالقیات و سنت ها، حق الناس، حجاب و... می دانند و برای 
مراسمات مذهبی اهمیت بسزایی قائل هستند؛ در این رابطه تفکیک 
قلمرو زنان و مردان، توجه به محافل مذهبی، محرمیت و ...از جمله 

که مورد توجه بوده است. کالبدی است  ساختارهای 
در نهایت ارزیابی کالبدی سکونتگاه های پهنه شمالی شهر تبریز با توجه 
بر  کالبدی این مناطق  الگوی  که  به ساختارهای فوق نشان می دهد 
ایجاد  و  کــودکــان  حضورپذیری  »اهمیت  شامل  کلیدی  مقوله  چند 
قرارگاه های اجتماعی در محله«، » لزوم انعطاف پذیری و تطبیق پذیری 
گسترده «، » ادغام پذیری  کالبدی در سکونت  کالبد«، » بسط پذیری 
کار« و » زیست پذیری فضای باز در تأمین برونگرایی« و  فضای زیستی و 
که می توانند به  کید بر محرمیت و ارزش های مذهبی« داللت دارند  »تأ
گیرند. عنوان راهبرد عملی برای بهسازی این مناطق مورد استفاده قرار 

 
از پایان نامه دکتری نویسنده مربوطه در  قدردانی: این مقاله برگرفته 
که تحت نظارت نویسنده دوم در دانشگاه  زمینه معماری اسالمی است 
هنر اسالمی تبریز )ایران( و حمایت معنوی و مالی صندوق حمایت از 

کشور )INSF( انجام شد. پژوهشگران و فناوران 
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