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پوشا ک؛ مدلی برای احیاء و
ارتقاء فرهنگ بخشش ایرانیان
چکیده
شخصی افراد توانسته
مد و فشن با تکیه بر ابعاد روانی کاربران و خلق امکانهای متعدد برای بیانهای
ِ
اسـت ضمن تأمین نیازهای کاربران به پوشـشّ ،
هویت ،جایگاه اجتماعی ،سـبک زندگی و نظایر اینها،
بـه یکـی از سـودآورترین بازارهـای عصـر حاضـر تبدیـل شـود .لیکـن در مقابـل ،از نظـر آالیندگـی منابـع آب
ونقـل زمینـی ،رتبـه چهـارم را از آن خـود بسـازد .بـه عبـارت بهتـر،
جهـان ،بعـد از کشـاورزی ،معـدن و حمل ِ
پوشا ک به تیغ دو لبهای تبدیل شده که از یکسو ،برای خلق و دفاع از حریم ّ
هویت شخصی و اجتماعی
ط زیسـت ایشـان را نیز سـخت
ی دیگر ،تیغ به رخ هسـتی کشـیده ،محی 
کاربران خود تیغ میکشـد و از سـو 
آزرده سـاخته اسـت .دیـر یـا زود ،ایـن زیسـت دوگانـه و متنافـر صنعـت مـد بایـد متوقـف یـا محـدود شـود.
مخرب زیسـت-محیطی صنعت مد ،اسـتقرار فرهنگ
اثرات
یکی از مسـیرهای ممکن در محدود سـاختن ِ
ِ
بخشـش و دگریـاری در راسـتای تأمیـن نیازهـای پوشـا ک افـراد تهیدسـت در بسـتر زندگـی شـهری مـدرن
اجتماعی آشـنایان شکسـته شـده ،شـهروندان بدون
سـنتی زنجیرۀ تعامالت
ی که حلقههای
اسـت؛جای 
ِ
ِ

آ گاهـی از توانمندیهـا و نیازهـای سـایر شـهروندان در آن زندگی میکنند .در این پژوهـش ،از مرور ادبیات
مرتبط با موضوع به شیوه توصیفی-تحلیلی استفاده و پیشنهاد شده که سامانههای هوشمند شهری
بازه پذیرش مقاله  5 :ماه

میتواننـد بـه جایگزینـی از آشـنایان در جوامـع سـنتی (حلقههـای تعاملـی) ،نقـش رنگپریـدۀ اطمینـان
بینفـردی را ُپررنـگ و تأمیـن نیازهـای ایشـان بـه پوشـا ک را فراهـم آورده ،گامـی در راسـتای کاهـش فشـار
بر بخش تولید پوشـا ک ،توقف یا ایجاد محدودیت برای مدهای سـریع و زودگذر و البته حذف یا محدود
م کیفیـت محسـوب شـود .از ایـن طریـق ،میتـوان مدعـی شـد کـه تئـوری اقتصاد
سـاختن پوشـا کهای کـ 
سـرریز 1بـر پایـ ه فرهنـگ دگریـاری و بخشـش را کـه از مصادیـق فرهنگـی ایرانیـان اسـت بازتعریـف کردهایـم.
در ایـن مقالـه ،چارچوبـی بـرای اسـتقرار فرهنگـی تئوری سـرریز از طریق سـامانه مبلمان هوشـمند شـهری
اشترا ک گذاری پوشا ک از طریق کیوسکهای مبادله معرفی میگردد .به عبارت دیگر ،در فضای شهری
مـدرن کـه افـراد هیـچ شـناختی از یکدیگـر ندارنـد اشـترا ک گـذاری پوشـا ک بایـد از زمینـه «بسـته ،سـنتی و
آشـنا» بـه زمینـه «بـاز ،مـدرن و ناآشـنا ولـی مطمئن» تغییر وضعیـت دهد.
کلیدواژهها
فرهنگ بخشش ،مبلمان شهری هوشمند ،کیوسک هوشمند ،سامانه اشترا کگذاری ،دمکراتیزاسیون
کاال ،تئوری اقتصاد سرریز
m.razzaghi@art.ac.ir
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پوشا ک روزانۀ ما دارای کارکردهای حفاظتی (فیزیکی) ،روانی و اجتماعی میباشد .کارکردهای حفاظتی پوشا ک ،کالبد ما را در برابر عوامل محیطی مانند
شناختی کاربران بهگونهای که با
سرما یا گرما و گزندهای محیطی محافظت میکند .همچنین پوشا ک مرهمیست بر نیازهای آشکار و پنهان روان
ِ
ضروری ما تأمین میشود .از منظر کارکردهای
پوشیدن لباسهای متناسب با این نیازها ،الزامات روانی ما تأمین شده ،امنیت خاطر و شادمانی
ِ
اجتماعی نیز ،لباس یک فرد ،کما کان میتواند ّ
معرف طبقۀ اجتماعی که بدان تعلق دارد و نیز شغل و مرتبۀ اجتماعی وی باشد .ا گر کارکردهای
ِ
ّ
فرایند مصرف است که
شناختی
بازتاب اجتماعی و روان
فیزیکی پوشا ک را از بایدها و شروط مبرهن و مسلم لباس فرض کنیم آنگاه این
ِ
ِ
ِ
ً
پوشا ک را در زمرۀ نیازهای مهم جامعه قرار داده است .با این همه ،مستندا استدالل میشود که تأمین این نیاز ،آنقدر در مسیر افراط
َ
قرار گرفته که زیستبوم بشر ،فا کتورهای بیوتیک 2و ابیوتیک ، 3زنجیرههای غذایی و چرخههای چهارگانۀ مواد شامل آب ،کربن،
ُ
سوء مصرف
ا کسیژن و نیتروژن کرۀ خا کی را به مخاطره انداخته است :بهطور خالصه اینکه ،ما بیش از سهم خود خرید کردهِ ،
داریم و این در حالیست که بسیاری از مردمان کمبرخوردار ،در تأمین نیازهای پوشا ک خود و افراد تحت تکفل واماندهاند.
بنابراین ا گر بتوان در بسترهای شهری ،پوشا ک قابل استفادۀ افرادی که بیش از سهم خود لباس دارند یا اعضای گروههایی
اجتماعی را که دچار اختالل تلنباری 4شده ،به افرادی که نیازمند واقعی آن پوشا ک هستند منتقل کرد ،این میتواند
ْ
کردن مصرف پوشا ک ،کاهش قابلتوجه دورریز و نیز حفظ و پایداری محیطزیست
گامی در راستای دمکراتیزاسیون ِ
محسوب شود .این رویکرد ،با ارزشهای فرهنگی ایرانیان مبتنی بر دیگرخواهی و بخشش نیز حمایت میشود.
لیکن در بسترهای مدرن و گسترده شهری ،جاییکه حلقههای آشنایی و قابلیت اعتماد که در جوامع سنتی،
بسته و روستایی بهراحتی قابل حصول است ،شکسته میشود چه سامانهای میتواند جای «آشنایی»
ْ
و «قابلیت اعتماد» را بگیرد و افراد را در یک بستر تعاملی به یکدیگر َمف َصل نماید؟ در راستای استقرار
کیوسک هوشمند شهری و سامانهای برای اشترا کگذاری
بخشش ایرانیان ،پاسخ ما،
فرهنگ
ِ
ِ
ِ
پوشا ک است .در این مقاله این چارچوب تشریح می  شود.

روش پژوهش
هدف از این پژوهش ،یافتن چارچوبی برای سامانۀ جایگزین در
اشتراکگذاریپوشاکاز زمینۀ«آشنایسنتی»بهزمینۀ«ناآشنایمدرن»
یا کالنشهری مانند تهران است .روش منتخب برای ارائۀ این چارچوب،
تحلیلی
تحقیق کتابخانهای با شیوۀ توصیفی-تحلیلی است .یافتههای
ِ
پژوهش که ناشی از مرور ادبیات موضوع پژوهش میباشد مشتمل بر:

تعامل مردمان بهمثابۀ بستری برای تعامل اعضای جامعۀ شهری
پ) شهر بهعنوان عامل ناآشنایی و همزمان ،خاستگاه تعامل
شهروندان و مبلمان هوشمند بهعنوان یک َم َ
فصل شهری و زمینهساز
تعامل کاربران؛ ت) طراحی خدمات؛ و درنهایت ،ث) مصادیق موجود
اشتراکگذاری پوشاک میباشد که در ادامه به بحث گذاشته میشود.

الف) ابعاد اقتصادی و آالیندگی صنعت مد و فشن؛ ب) زمینۀ فرهنگی

الف) صنعت مد و آالیندگی
مراتب نیاز مازلو ( ،)Maslow, 1943زمانی از
پوشاک که در سلسله
ِ
بیولوژیکی ما در محافظت از
نیازهای
های
کننده
پایینترین تأمین
ِ
بدن بوده ،امروزه با اثرگذاری مستقیم بر جنبههای اجتماعی و روانی
مخاطبان خود ،یکی از سودآورترین بازارهای عصر حاضر را خلق کرده
است .بهنحویکه بیان شخصی ْ
فرد از پوشش و استایل ،مهمترین
ِ
ویژگی لباس شمرده میشود( .)Furukaw, 2019اما این مهم بدون
هزینه نبوده ،فجایع زیستمحیطی بسیاری را به زیست بوم وارد آورده
است :صنعت مد به یکی از آالیندهترین صنایع دنیا برای آب ،هوا و
خاک تبدیل شده است .آمارها نشان میدهند تا سال  ،2030جهان با
دو میلیارد انسان ساکنان مناطق فقیرنشین مواجه خواهد بود .رشد
بیش از حد جمعیت انسانی و بهرهبرداری بیرویه از محیطزیست در
ل توسعه ،که همگی ناشی از فرهنگ
بیشتر جوامع توسعه یافته و درحا 
مصرف و از مشخصههای اصلی زندگی مدرن است فشار بر اکوسیستم
را به شدت افزایش داده است(هنرور و همکاران .)1397 ،صنعت تولید

سهم جهانی انتشار گازهای
لباس و کفش تا سال  2018بیشتر از 8
ِ
درصد ِ

5
(دیاکسیدکرین و متان) در طبیعت را ،به خود اختصاص
گلخانهای
داده است .سهم تولید لباس بهتنهایی  6.7درصد گزارش شده است.
اگر سهم آکسسوریهای مد (شامل کیف ،کمربند ،جواهرات بدلی و
نظایر اینها) را به اندازه سهم کفش در نظر بگیریم مجموع این آالیندگی
در انتشار کربن به مجموع  9.4درصد کل انتشار کربن در جهان میرسد
( .)GFA, 2017در این گزارش ،صنعت مد از لحاظ آالیندگی آبها بعد از
کشاورزی ،معدن و حملونقل زمینی در چهارمین جایگاه قرار میگیرد.
تصویر  ،1به شکل نمادین ،تأثیر مخرب و تولید حجم بسیار باالی پسماند
در صنعت مد را به نمایش میگذارد.
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تصویر  .1تصاویر نمادین برای نشان دادن رخ واقعی صنعت مد و فشن :این ظواهر به اصطالح زیبا ،مبتنی بر تولید ُپشته هایی
سترگ از زباله و پسماند است.
(تصویر راست از  | Viktor Drachevتصویر چپ از )Jackson Carvalho

صنعتی انسان نظیر تولید برق،
اکسیدکربن حاصل از فعالیتهای
دی
ِ
ِ
تولید محصوالت صنعتی از جمله پوشاک ،کشاورزی ،دامپروری،
ً
توریسم و نیز صنعت حملونقل میباشد .دیاکسیدکربن عمدتا ناشی
از استفادۀ سوختهای فسیلی و از مهمترین عوامل تولید گازهای
گلخانهای و تخریب الیه ازون و درنتیجه ،گرمایش زمین بوده ،فجایع
ناشی از تخریب محیطزیست انسانها ،حیوانات و گیاهان را رقم میزند.
ردپای کربنی ، 6سنجهای است برای اندازهگیری میزان این گاز و به
همین دلیل ،شاخصی برای اندازهگیری میزان پایداری یا عدم پایداری
فعالیتهای بشری است .همچنین ،نشان داده شده است که صنعت
مد و آکسسوری ،دومین مصرفکنندۀ عمدۀ پالستیک و تولیدکنندۀ
ً
زبالههای پالستیکی است (.)Unep, 2014جمعا گزارشهای متنوع
ششم
نشان میدهد صنعت آالیندۀ مد و فشن ،رتبهای بین چهارم تا ِ
جهانی را در آالیندگی دارد :این صنعت ،ساالنه  92میلیون تن زبالۀ
خشک تولید میکند که  4درصد از  2.12بیلیون تن زبالۀ جهانی است.
این مقدار ،از زبالههای سمی الکترونیکی و از دو برابر دورریز غذاهای
سوپرمارکتی هم بیشتر است و عمدۀ این دورریز ناشی از فرایند تولید
(دوخت و دوز) میباشد .بنابراین هر اقدامی که میزان نیاز به پوشاک را
کاهش دهد ،باعث کاهش ردپای کربنی صنعت پوشاک و زباله خشک
شده ،به حفظ بیشتر محیطزیست کمک میکند .ولی تا زمانی که
خواهی سرمایهداری زبانه میکشد مسیرهایی
شعلههای تنورۀ زیاده
ِ
برای مصرف بهاصطالح انتخابی ،ایجاد و مهندسی میشود :عمر یک
محصول به بازۀ عمر کاربردی یک کاال اشاره دارد که از تولید آن آغاز و تا
استفاده/مصرف ،و امحاء یا بازیافت آن ادامه پیدا میکند .بنابراین اگر
کاالها زودتر به پایان عمر مفید خود برسند یا بر پایه تمهیداتی ،زودتر
به پایان عمر متصورشان نزدیک شوند ،تحریک برای خلق تقاضای
خرید بیشتر ایجاد میشود .البته تمایل افراطی افراد برای برونگرایی
و کسب مطلوبیتهای ظاهری ،صاحبان سرمایه را بر آن داشته است
که با مهندسی فرایند مصرف ،موتور تولید بیرویه را همواره گرم نگاه
دارند .از روشهای مهندسیشده مصرف ،پدیدۀ مهجوریت 7یا کهنگی
ساختگی 8یا متصور 9کاالست .مفهوم کهنگی ساختگی یا تعمدی آن
است که تولیدکنندگان ،کیفیت محصول را تا زمانی مشخص (بسیار
کوتاه) برنامهریزی میکنند و محصول قبل از عمر فیزیکی خود از رده
خارج میشود .کهنگی متصور یا ادارکی آن است که کاربران ،حتی وقتی
که محصوالت ،همچنان کارایی خود را حفظ کردهاند آنها را به دالیل
اجتماعی و تبلیغات صنعت مد ،بهدور میاندازند (فالحتی و رزاقی،
 .)1397باید درنظر داشت که صنعت مد و فشن بهسبب ارائۀ پیوستۀ

ترندها ،یکی پس از دیگری ،که کمترین فاصلۀ زمانی بین آن شش ماه
کهنگی متصور در ذهن
میباشد ،همواره زمینهای برای دامنزدن به
ِ
مصرفکننده ایجاد میکنند .فالحتی و رزاقی (همان) بهنقل از استاچی
و استولیارو 10که دورههای کهنگی و خرید محصوالتی را مورد مطالعه قرار
داده ،با مدلسازی نشان داده بودند که دورۀ خرید با چرخۀ نوآوری،
رابطۀ مستقیمی دارد استدالل میکنند:
"هرچه چرخۀ نوآوری سریع تر باشد کهنگی محصوالت زودتر اتفاق
میافتد .به عبارت دیگر و در این زمینه ،نوآوری در خدمت تحریف
معنای واقعی زندگی ،اعوجاج برداشتهای عامه از معنی آن و
بوم طبیعی انسان ها و
در نتیجه ،مصرف و تخریب بیشتر زیست ِ

سایر جانداران قرار می گیرد و شاید بتوان آن را یکی از مصادیق آشکار
خیانت طراحان و تولیدکنندگان کاال دانست"!

نظریهپردازان رابطۀ انسان با طبیعت را در سه مرحله معرفی کردهاند:
مرحلۀ اول ،آغاز خلقت و حضور انسان در طبیعت است .در این رابطه،
انسان مغلوب طبیعت است و از اهمیت کمتری نسبت به آن برخوردار
است .مرحلۀ دوم ،مرحلۀ همزیستی و به تعامل رسیدن انسان با
طبیعت است و در مرحلۀ سوم ،انسان کاملکننده ،تعریفکننده و
درنهایت ،تخریبکنندۀ طبیعت است .در این مرحله است که انسان
خود را جدا از طبیعت تعریف کرده ،طبیعت را مادۀ مصرفی مینامد
و دست به غارت آن میبرد .انسان وقتی نتایج فعالیتهای مخرب
خود را دید درصدد جبران برآمد :از اواخر قرن هجده میالدی ،ما شاهد
جنبشهای طبیعتدوستی هستیم که البته برای دستیابی به اهداف
این جنبشها ،همچنان موانع عظیم بسیاری وجود دارند (فریدیزاد،
ً
تقریبا دویست سالۀ انسان ْ
امروز در تخریب
 .)1396سنت و سوءپیشینۀ
ِ
محیطزیست ،رفتارها و فرهنگهایی را در سبک زندگی وی رسوب
بازاحیاء مفاهیم طبیعتدوستی را برای وی بسیار مشکل
داده که
ِ
ساخته است .پارادایم اجتماعی غالب جوامع امروزی ،ارزشهایی مانند
فردگرایی ،رشد و توسعه بیرویۀ صنعت و باور به توانمندی تکنولوژی
برای رفع همۀ مشکالت انسان را ترویج میکند .حال آنکه ،ثمرۀ واقعی
این فعالیتهای بهظاهر عادی ،سنخیتی با محیطزیست و شرایط آن
نداشته و همخوانی ندارد (هنرور و همکاران GDP.)1397 ،بهعنوان
شاخص تولید ناخالص داخلی ،تا مدتها سنجهای برای ارزیابی
میزان رفاه و خوشبختی کشورها قلمداد میشد .اما در سال  2009و
در پی تدوین  GDPسبز توسط چین ،مشخص شد  GDPدیگر بیانگر
ویژگیهای اساسی خوشبختی و رفاه و شادی مردمان نیست .بهدنبال

پیشرفت اقتصادی و افزایش جمعیت در چین بین سالهای 1978تا
 ،2016مؤلفههای زیادی برای ارزیابی رابطۀ شکوفایی اقتصادی و رفاه
اجتماعی تعریف شد ولی  GDPسبز مهمترین آنها بود چراکه رابطۀ این
دو عامل (شکوفایی اقتصادی و رفاه اجتماعی) با طبیعت را مورد توجه
قرار داده همچنین ،شرایط را برای توسعۀ پایدار هموار میکرد.
موضوع مالکیت و اشتراکگذاری مورد توجه تحلیلگران اقتصادی بوده
است .باردی و اکارت )2017( 11مصرف را به دو شاخۀ «مصرف سیال » 12و
مصرف سیال ،زودگذر ،قابل مصرف
«مصرف ثقیل » 13تقسیم میکنند:
ِ
و مبتنی بر در دسترسبودن کاالست .همچنین مصرف سیال ،نوعی
از رفتار مصرفی است که همواره با فضای دیجیتال ،دسترسپذیری
خدمت و کاال و در قالب یک جنبش جهانی مطرح بوده است .درمقابل،
مصرف ثقیل ،مبتنی بر مالکیت و ماندگاری کاالی فیزیکی است .تا به
مصرف ثقیل را مورد توجه قرار داده
امروز ،ادبیات حوزۀ مصرف ،تنها،
ِ
است .حال آنکه ضروریست تا مصرف سیال نیز در مدل مصرف کاربران
ً
مورد توجه قرار گیرد .مصرف سیال ،مفاهیم «اول مالکیت؛ بعدا مصرف»
و «حس مطلوب ناشی از مالکیت کاال» را به چالش میکشد و در مقابل،
مسئلۀ دسترسی مدتدار را برای کاربران مطرح میکند .میتوان مصرف
سیال را در مقابل مصرفگرایی افراطی و سنتی دانست .مفهوم مصرف
سیال بائمن )Bauman, 2000( 14الهام گرفته
سیال از تئوری مدرنیتۀ
ِ
است .او از استعاره سیالیت کمک میگیرد تا تصویری از زندگی روزمره،
ْ
سریع درحالگذار از «ثبات و امنیت» بهسوی
شرایطی که زندگی خیلی
«عدمقطعیت» میباشد و بنابراین باید مفهوم مصرف را نیز همگام با
این تحوالت شرایط زندگی بازتعریف کرد ارائه میدهد :یعنی مصرف نیز
باید از «قطعیت و مالکیت» به سوی «استفاده مدتدار» تغییر موضع
دهد .به عبارتدیگر ،میتوان مصرف سیال و مصرف ثقیل را در دو سر
یک طیف تصور کرد که البته پیشبینی این است که تا آیندۀ دور ،مصرف
ثقیل بهطورکامل ناپدید نخواهد شد .بائمن همچنین اشاره میکند
عدمامنیت و عدمثبات و مصرف سیال در سطوح جامعه و افراد ،با
ً
مضراتی نیز همراه خواهد بود .مثال کاربران دقت الزم برای نگهداری کاال
را نداشته باشند .مصرف سیال در عین حال ابزار تشخیصی را در اختیار
مالک کاالیی شود یا ّ
هویت
ما قرار میدهد که چرا کاربر گاهی نمیخواهد ِ
خود را به ّ
هویت کسانی گره بزند که از برند خاصی استفاده میکنند.
تدشینی و همکاران پنج ماکروترند اجتماعی-اقتصادی را برای کاهش
محیطی صنعت فشن شناسایی کردهاند:
آثار سوء و تخریبهای زیست
ِ
آگاهسازی مشتریان ،اقتصاد در گردش ،مسئولیت اجتماعی شرکت-
ها ، 15اشتراکگذاری در مصرف و اقتصاد مشارکتی و نوآوریهای فناوری
محور( .)Todeschini, et al, 2017اشتراکگذاری در مصرف ،بهعنوان
رویکردی جهانی ،دارای مصادیقی در حوزۀ کسبوکارهاییست که
امروزه در نقاط مختلف دنیا در حال اجراست .همکاری و همافزایی
بین شرکتهای حامی پایداری ،استفاده از محصول دست دوم،
لباسخانهها ،پیشرانها و زیرمجموعههای اشتراکگذاری و اقتصاد
در گردش ،چند نمونه از اقدامات موفق این گروه از کسب و کارها
هستند .امروزه البته ،خوانشهای متعددی از مفهوم پایداری بهوجود
راندمان پایین راهکارهای
عدم شفافیت و
ِ
آمده است .درعینحالِ ،
پیشنهادی در صنعت مد و فشن ،باعث تدوام پارادوکسی معنایی بین
این صنعت و پایداری شده است .بهعبارتدیگر ،پایداریْ ،
خود مبدل
به نقابی بر همان مدلهای آالینده پیشین در صنعت مد و فشن شده
است.

ب) فرهنگ
ساختار برنامۀ روزانه هر یک از ما ،باتوجه به ویژگیهای عمومی،
شغل ،سن ،جنسیت و عواملی که ریشه در فرهنگ و شیوۀ برخورد ما با
جنبههای مختلف زندگی دارد ،متفاوت است .اگر این برنامه را با روال
زندگی سه نسل پیش از خودمان مقایسه کنیم تفاوتهای فرهنگی و
اجتماعی زیادی را شاهد هستیم که نشئتگرفته از تغییر دنیای سنتی
به مدرن است .از آنجایی که نقشهای اجتماعی در دورۀ مدرن ،توسط
جامعه به ما داده نمیشود ما ،سبک زندگی 16را انتخاب میکنیم .سبک
زندگی ،رابطی بین ویژگیهای فردی مانند ارزشها ،نگرشها ،منابع و
ذائقهها از یک طرف و الگوهای کنش از طرفدیگر است .سبک زندگی،
مدلیست برای رؤیت خود (یارزاده و شمسالهی .)1395 ،دو نوع کلی
از سبک زندگی ،عبارتند از :سبک زندگی فردگرا و سبک زندگی جمعگرا؛
که هرکدام به مجموعۀ مشخصی از باورها ،نگرشها ،هنجارها ،نقشها
و رفتارها تعبیر میشوند .فردگرایی نوعی از جهتگیری ارزشی است که
در آنْ ،
مسئول کسب منافع خود است .این ویژگیها ،یک فردگرا را
فرد
ِ
مستقل و غیروابسته به جمع تعریف کرده و مبنای تعامالت افراد در یک
ْ
محققان فردگرایی را به دو نوع
جامعۀ فردگرا را ،عقالنیت تعیین میکند.
فردگرایی افقی و فردگرایی عمودی تقسیم میکنند :در فردگرایی افقی،
فرد میخواهد مستقل از دیگران رفتار کند ،لیکن خود را برجسته و برتر از
دیگران حس نمیکند و ْ
خود با دیگران را در مقام مقایسه قرار نمیدهد.
فردگرایی عمودی بهنوعی منیتطلبی اشاره دارد که فرد در مقام مقایسۀ
خود با سایرین ،خود را برتر میبیند .نقطۀ مقابل فردگرایی ،جمعگرایی
است و این سبکی از زندگیست که فرد ،بهعنوان عضوی از یک گروه،
اصالت ترجیحات خود را براساس تصمیمات و مالحظات گروه تنظیم
کرده ،در برابر از خودگذشتگیهای فردی ،انتظار دارد در هنگام بروز
مشکل ،گروه از او حمایت کند .فرد جمعگرا خود را پیوسته با دیگران
تعریف میکند و پیروی از هنجارهای درونگروهی برایش اهمیت زیادی
دارد چرا که اطاعت و وظیفهشناسی ،نوعی اعتبار شناخته میشود.
جمعگرایی نیز به دو نوع افقی و عمودی تقسیم میشود :در جمعگرایی
افقی ،ارزشها بر روابط برابر ،مشارکت ،خیرخواهی و تعلقخاطر به
جمع استوار است و هیچ عضوی میل ندارد مطیع و فرمانبردار باشد.
در جمعگرایی عمودی ،روابط سلسله مراتبی و اطاعت از گروه و از
خودگذشتگی ّ
مد نظر است .جمعگرایان نظام عمودی حاضرند برای
گروه فدا شوند و تسلیم مطلق هنجارهای درونگروهی باشند (یارزاده و
شمس الهی .)1395 ،جامع ۀ ایران درحالگذار از سنت به مدرنیته است
و جوانان از الگوی سبک زندگی فردگرایانه استقبال بیشتری میکنند.
حال تجربۀ فرهنگهایی است که
امروزه جامعۀ درحالگذار ایران در ِ
نشئتگرفته از سبک زندگی فردی است .این سبک زندگی ،در تقابل با
شیوۀ سنتی زندگی و حیات اجتماعی افراد جمعگرا قرار دارد .جامعهای
پویا و سرشار از کنشهای دوستانه ،مؤید حیات و سالمت روانی آن
جامعه است .درمقابل ،بیتفاوتی جمعی که ناشی از سبک زندگی
فردی است میتواند توزیع نظم ،پویایی و رشد افراد یک جامعه را با
مشکل مواجه کند (گلچین .)1395 ،یکی از جلوههای توجه به دیگران
و دگرخواهی در جامعه ،بخشش است که میتواند به شکل هدیهکردن
فرد دارنده ،دیگر به آن احتیاج ندارد و
محصوالت ،پوشاک و امکاناتی که ِ
یا اینکه دیگری را بر خود در استفاده از آن ،ارجح تشخیص میدهد ،رخ
دهد« .بخشیدن» در جامعۀ ایرانی ،رفتار جدیدی محسوب نمیشود
و میتوان به نمونههای مذهبی و آیینی آن تحتعناوین «انفاق»،
«خمس» و «ذکات» اشاره داشت .سالمت عمومی جامعه و انضباط کلی
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را میتوان به رفتار اعضای یک جامعه و نوع واکنش افراد در مقابل رنج
دیگر اعضاء نسبت داد (گلچین .)1395،سعدی شیرازی ،نیز در "گلستان"
آورده است که:
«بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضو ها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی»

شـ ـمــاره  41بهار 1398

در پژوهشهایی که پیرامون بررسی عوامل مؤثر بر رفتار نوعدوستانه
است نوعدوستی و حرکت بهسوی دگرخواهی را رفتاری اخالقی ،آگاهانه
و داوطلبانه که فرد بدون درنظر داشتن پاداش و بهمنظور کمک و سود
رساندن به دیگران انجام میدهد تعریف کردهاند .دین و دینداری
نیز مشوقی برای نوعدوستی بشر است و ارزشهای غایی جمعی را به
منافع فردی ارجح میداند .مفهوم «احسان» نیز از همین اندیشه نشئت
نوع بشر میشود .البته ،هر رفتار نوعدوستانه،
میگیرد و منجر به تعالی ِ
نیازمند برقراری ارتباط و تعامل است و ایجاد ارتباط نیازمند وجود،
نظام اعتماد اجتماعی است؛ بهنحوی که هر جا اعتماد
پذیرش و استقرار ِ
هنجار عمل متقابل و دگرخواهی نیز قویتر است و در مقابل،
قویتر است
ِ
17
احساس خطرپذیری کاهش مییابد .داشتن احساس آنومی در بین
اعضای یک جامعه ،آن جامعه را از نوعدوستی دور میکند .آنومی ،فقدان
استانداردهای اخالقی و اجتماعی در افراد یا گروههای اجتماعی است و
بهایندلیل که در یک جامع آنومیک ،هنجارهای فرهنگی ،اخالقی و
حقوقی ،یا وجود ندارد یا مخدوش هستند باعث میشود که اعضای
آن جامعه ،دچار سردرگمی شده ،ندانند که در مواجهه با چالشهای
ً
عمومی (مثال بخشش) آیا باید به باطن نوعدوستانه خود رجوع کنند یا از
مشارکت در آن جامعه و این دست کنشگریها دست بشویند .بنابراین
کارکرد اصلی احساس آنومی ،جدارهسازی برای حس مشارکت افراد در
یک جامعۀ بیقانون و آنومیک است .شهرگرایی نیز عامل دیگری برای
پیچیدگی روابط اجتماعی و عامل عدم مشارکت افراد برای نوع-دوستی
است .بنابراین ،در زمینۀ شهری و ناشی از گسترش شهرها و افزایش
ناآشناییها ،فردگرایی در تقابل با نوعدوستی قرار میگیرد .نظام هزینه-
پاداش ،گاهی افرادی را که تمایل کمتری به دگرخواهی دارند به سویی
سوق میدهد که از زیر بار مسئولیت اجتماعی خود فرار کنند .بنابراین
نظام هزینه-پاداش ،میتواند به عنوان عامل بازدارنده نوعدوستی
محسوب شود .بههمیندلیل ضروری است سازوکاری پیشبینی شود
که این افراد پاداش ملموسی در مقابل هزینههای خود از سیستم دریافت
دارند (گلچین .)1395،البته تعامالت خیرخواهانه و نوعدوستانه ،نیازمند
فرهنگی
ضامن اعتماد و رعایت حساسیتهای
بستر مناسبی است که
ِ
ِ
ً
ماندن شخص
شخص کمبرخوردار یا ناشناس
طرفین (مثال حفظ آبروی
ِ
ِ
نیکوکار) باشد .مضامینی مانند «آبرو» و ِ«وجهه» از جایگاه مهمی در
اجتماعی مثبتیست
فرهنگ ایرانیان برخوردار هستند« .وجهه» ،ارزش
ِ
که ْ
فرد بهواسطۀ مشیء و مرام ُمعینی که رعایت کرده کسب میکند و
«آبرو» اعتبار و ارزش اجتماعی مثبتی است که جامعه برای فردی در نظر
میگیرد که عملکرد وی با نظام اخالقی و انتظارات اجتماعی آن جامعه
منطبق باشد (حسینی .)1396،کسب آبرو یا آبروداری در فرهنگ ایران
دارای سه معنی متفاوت است :الف) رعایت هنجارهای اجتماعی؛ ب)
ارتقاء منزلت فردی در اجتماع؛ و
دریافت تایید و تصویب اجتماعی و
ِ
پ) پایبندی به اصول اخالقی و داشتن اعتقادات و ارزشهای اصولی
گذاری پوشاک ،رابطۀ تنگاتنگی با
(محمدی .)1392 ،موضوع اشتراک ِ
مضمون آبروداری در فرهنگ ایرانیان دارد.

فرهنگ بهعنوان امری هنجاری که باید و نبایدهای رفتاری را دیکته
میکند میتواند هم در قالب ارزشهای فرهنگی بروز نماید و هم از طریق
برگزاری رسومات آیینی ،نمادها ،افسانهها و اسطورهها خود را به نمایش
بگذارد .شیوههای مردمی و عادات گروهی در مورد رفتارهای روزانه مثل
غذا خوردن و لباس پوشیدن بایدها و نبایدهایی دارد .نوع پوشش
افراد ،نوع توانگری آنان و طریقۀ خرید لباس مورد قضاوت گروههای
مردم قرار میگیرد و تأثیر مستقیمی بر آبروی فرد خواهد داشت .شیوۀ
اشتراکگذاری لباس میتواند با مضمون آبرومندی دارای تقابلهایی
باشد که برخی از حساسیتهای فرهنگی را برانگیزاند .اگر این امر با
تمهیدات ظریفی درراستای حفظ آبروی مردم آمیخته شود ،میتواند به
هنجاری فرهنگی-اجتماعی تبدیل شده ،از طریق نظام هزینه-پاداش،
بهعنوان امری طبیعی و پسندیده که عالوه بر تأمین نیاز گروههایی از
جامعه و کمک به بهبود شرایط زیست-محیطی زندگی ،در سالمت و
نظم جامعه نیز تأثیرگذار باشد.
پ) شهر
از دیدگاه فارابی ،شهر مکانی است که قابلیت پاسخگویی به نیازهای
زیستی و اجتماعی شهروندان را داراست که البته به تعامل و همکاری
آنها نیز نیاز دارد .شهر همچنین ،فراهمآورندۀ امکان دستیابی
شهروندان به سعادت است .لینچ ( )1355استدالل میکند که فضای
خود شخص و جهان خارج ایجاد کند
شهری باید رابطهای موزون بین ِ
و این ْ
مهم زمانی اتفاق میافتد که شهروندان احساس کنند که زندگی
ایشان از کیفیت مطلوبی برخوردار است .کیفیتهای مطلوب زندگی
عبارت است از سالمت فیزیکی ،روانی شخصی ،روابط اجتماعی و نیز
رابطۀ سالم با محیط زندگی (شهر) .فکوهی ( )1389نیز رابطۀ انسان-
شهر را نهتنها یکسویه نمیداند که بسیار پیچیده ،درهمتنیده و دارای
دینامیسم معرفی مینماید .وی با برشمردن دورههای توسعۀ شهری،
از دوران باستان ،قرون وسطا ،انقالب صنعتی و تا کالنشهرهای مدرن
امروزی ،آنها را قرین و مستعد دگرگونگیهای اقتصادی ،اجتماعی،
فناروانه ،سیاسی و فرهنگی بسیاری قلمداد مینماید .بهزادفر ()1390
مسئلۀ ّ
هویت شهر را بهمیان میکشد و فرهنگ را بهعنوان غنیترین
منبع ّ
هویت اجتماعی افراد و مهمترین عامل تشخیص و تمیز افراد
معرفی میکند .او فرهنگ را از یکسو ،انسجامبخش (آنچه یک نظام
شهری بدان نیاز دارد) و از سویدیگر ،تفاوتآفرین (آنچه یک فرد یا
شهروند بدان نیازمند است) میشناساند.
های شهری را میتوان در شکست
از یکمنظر ،خالصۀ این دگرگونگی ِ
تمرکز در هر چیز و پیوند گرههای پراکنده در یک شبکه از همهچیز تفسیر
کرد .تکلیف انسان سرگشته در این پیچیدگیهای شبکهای و نیازهایش
چیست؟ پرسشها و پاسخها چگونه همدیگر را در این نظام درهمتنیده
ْ
مییابند وقتی شالودههای نظامهای سنتی تعامل از هم فروپاشیده
است؟ در تبیین رابطۀ بین شهر و شهروند ،حال اگر اشتراکگذار و
اشتراکپذیر را در یک شهر و بستر فرهنگی یکسان متصور شویم آنگاه
پرسش میتواند این باشد که تفکر طراحی چگونه و با چه روشهایی
میتواند عامل انسجامبخشی و وجه تمایز ّ
هویت شهر و شهروندان
باشد؟
فیالکوف ( )1389به نقل از بایروخ )1985( 18استدالل میکند همچنان
قدرت خرید خانوارها را به میان میکشد ،سبک
پای
ِ
اقتصاد ،که ِ
شهری شهروندان اشاره
زندگی نیز به عادات مصرف همگن یا یگانۀ
ِ
مبین و َ
دارد و از آنجایی که فضای شهری ّ
مولد فرهنگ و سبک زندگی

و سبک زندگی مردمان یک جامعه است ،بیانیۀ «شهر ،یک پدیدۀ
مضامین
پژوهش
جامعهشناختی» را پیشمیکشد .همچنین ،بررسی و
ِ
ِ
متعدد و متنوع جامعهشناسی مثل تنگدستی ،همسایگیُ ،جرم و
کودکان کار ،تکدیگری و نظایر اینها را ،تنها در بستر
بزهکاری ،اعتیاد،
ِ
شهری ممکن میداند .ازسویدیگر ،دورکیم )1895( 19تراکم فضای
فیزیکی شهری را ناشی از تراکم اخالقی میداند .پس اگر تراکم اخالقی را
به پایبندی و مشارکت اعضای یک جامعه در قواعد و ارزشهای مشترک
تعریف کنیم آنگاه تراکم فیزیکی را باید ناشی از آن بدانیم و نه عکس آن،
موجب خلق تراکم اخالقی نمیشود .بهعنوان مثال،
یعنی تراکم فیزیکی
ِ
کتابخانههای محلههای شهری (بهعنوان فضای تراکم فیزیکی) بر اساس
مردمان یک منطقه شکل میگیرد .حال
باورمندی و نیاز به مطالعۀ
ِ
پرسش این است آیا تراکم اخالقی ایرانیان در فرهنگ بخشش و انفاق
نمیتواند یا نباید دارای نمود تراکم فیزیکی و بهعنوان یک َم َ
فص ِل شهری
(و از منظر این نویسندگان ،بهشکل یک مبلمان شهری صنعتی) آیکانیزه
ً
شود .خصوصا اینکه فضای شهری ما دارای مصادیق فراوانی از تراکمات
فیزیکی منطبق با فرهنگ ایرانیان مثل صندوق صدقات ،دیوار مهربانی،
خانههای ایتام و سالمندان میباشد؟ این مبلمان ،بهنوبۀخود،
میتواند مانع قطبیشدن شبکههای اجتماعی شهری شود.
درون نظریۀ توسعۀ پایدار
شکوفایی شهری ،مفهومیست که از
ِ
قابلیت
پدیدار شده ،و هنگامی رخ میدهد که شهری بتواند از بیشینۀ
ِ
شهروندان خود و همچنین مشارکت ایشان در بهروزرسانی امکانات
استفاده نماید (یارزاده و شمسالهی .)1395 ،همچنین ،فضاهای
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عمومی باید پاسخگو ،دموکراتیک و معنادار باشند :به اینمعنی که
امکان بهرهمندی از امکانات برای تمام شهروندان بهنحوی که به

رشد فردی ایشان کمک نماید فراهم باشد (هنرور و همکاران.)1397 ،
در نظریۀ «برنامۀ ابتکاری شکوفایی شهری» شهر شکوفا ،شهری
مساوات اجتماعی و دیگری پایداری
است که یکی از وجوه مهم آن،
ِ
زیستی است و یکی از معیارهای ارزیابی آن ،کثرت کاالها و خدمات
عمومی است که امکان دسترسی عادالنه به آنها برای شهروندان
ُمهیا باشد (یارزاده و شمسالهی .)1395 ،کمیتۀ ِاسکان بشر سازمان
ملل نیز ،شکوفایی شهری را در ارتباط با توسعۀ متعادل و هماهنگ
در محیطی همراه با عدالت میداند و این تأکیدی بر دموکراتیزاسیون
شهری میباشد .رشد اقتصادی ،تقویت زیرساختها و امکانات
شهری ،کیفیت زندگی (آموزش سالمت امنیت و توجه به فضاهای
عمومی) ،کاهش فقر و مدیریت شهری از شاخصهای شهرهای
شکوفا هستند .شهرها همواره دارای مجموعهای ملموس از کاالها و
خدمات برای مصرف عمومی بودهاند و مبلمان شهری ،همواره محل
مفاهیم
تجربه شهروندان از خدمات عمومی بوده است .از آنجایی که
ِ
«مصرف عمومی» و «در دسترس بودن» در ذات مبلمان شهری وجود
مصرف سیال باشد.
دارد پس میتواند محصولی برای تحقق تجربۀ
ِ
شهر طراحیمحور (،)Design Helsinki, 2020
به عنوان مثال ،پروژۀ ِ
پروژهای بوده است که بین سالهای  2013تا  2015در هلینسکی فالند
و با هدف بهرهمندسازی بخش عمومی شهر و جامعه از خدمات طراحی
(دیزاین) انجام شد و به تقویت طراحی در کاربردهای شهری منجر
خروجی
شد .طراحان ،این پروژه را به صورت یک پژوهش دو ساله با
ِ
مدلسازی و پروتوتایپ از «شهر» به اینمعنا که فرایند طراحی و توسعۀ
شهری با فرایند آزمون ،مورد توسعه و بهبود مستمر قرار گیرد (تصویر .)2

تصویر  .2موزۀ هنر آموس رکس  Amos Rexهلسینکی فنالند؛ ادغام کاربردی فضا و مبلمان شهری ()www.amosrex.fi

شهر هوشمند ،مکان ایدئالی است برای تقویت روحیۀ تعامل جمعی و
دموکراتیزهکردن تفکر طراحی محصوالت و خدمات در قالب هنجارهایی
که پیشتر و در جوامع سنتی ،مسبوقبهسابقه نبودهاند .همچنین ،رشد
و شکوفایی شهر در ِگرو هنجارهایی است که بتوانند پاسخهای درخور به
حساسیتهای فرهنگی شهروندان ارائه نماید .مبلمان شهری بهعنوان
عناصریکهجریان،چهاراصلمهمیعنیحرکت،سکون،تفریحواضطراب
بخش کیفیت زندگی شهروندان باشند.
را تنظیم میکنند میتواند ارتقاء ِ
ت)طراحی خدمات
طراحی خدمات یا سرویس دیزاین به فعالیت برنامهریزی و مدیریت
اجزاء مادی یک خدمت اطالق
افراد ،زیرساختها ،ارتباطات و البته ِ
ْ
خدمت ممکن و تعامالت بین فراهم آورندگان
میشود تا تحقق یک

و مشتریان تسهیل شود .بهعنوانمثال ،خدمات آمبوالنس برای
انتقال ایمن بیماران از محل به بیمارستان پیشبینی شده است که
در این فعالیت ،افراد (راننده ،امدادگران و بیمار) ،زیرساختها (جاده و
عالئم) ،ارتباطات (شبکه ارتباطات تلفنی و بیسیم بین خانواده بیمار،
اجزاء مادی (آمبوالنس و تجیزات امدادرسانی)
آمبوالنس و بیمارستان) و ِ
درگیر هستند تا خدمت انتقال بیمار از محل به بیمارستان به بهترین
وجه ممکن ُمیسر شود .در طراحی خدمت ،برای هرچه نزدیکتر
کردن نیازهای کاربر به انتخابهایی که سامانه ارائه میکند ،الزم
است که ارائهدهندۀ خدمت ،گروه ذینفعان ،مشتریان ،نقاط تماس
(بهعنوان محل تالقی و تماس کاربر و سامانه) و شواهد فیزیکی کاربری
(ملموسترین اشیائی که بهواسطۀ آن ،کاربر سامانه خدمت محصول
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را درک کرده و به یاد میآورد) توسط طراح خدمت در تعریف میشود.

شـ ـمــاره  41بهار 1398

اینترنت اشیاء
با ظهور و فراگیری فناوریهای جدید ،مانند کالندادهها و
ِ
ً
و استفاده از فضای ابری 21و کال وابستگی اعجابآور انسان به سرویسهای

برنامهریزی
رایانش ابری در زمینههای متعدد و متنوع و بهخصوص
شهرهای هوشمند ،قابلیتهای زیادی برای بهرهمندی از این فناوریها
در سطح شهر به وجود خواهد آمد (فهم فام و حمیدی .)1396 ،از آنجا
که فصل مشترکهای زیادی نیز بین شهر پایدار و شهر هوشمند وجود
دارد میتوان تفکر سیستمیکی (تأمین پوشاک) بین این دو پارادایم برقرار
کرد .با اینحال ،صاحبنظران« ،سامانههای خدمت-محصول»22
را یکی از کاربردیترین روشها برای پیادهسازی الگوهای پایداری و
ُمدلی موفق در کسبوکار میدانند .سامانههای خدمت-محصول

فروش
استراتژیهای نوآورانهای هستند که سبب انتقال تمرکز از تولید و
ِ
فیزیکی محصول صرف شده ،خدمات متعددی را در قالب یک محصول
ارائه میکنند .دستگاه  ATM 23از نمونههای ملموس سامانههای
خدمت-محصول هستند .این استراتژی میتواند موجب کسب سود
مندی کاربران و کاهش هزینهها شود (فریدیزاد
بیشتر ،افزایش رضایت
ِ
و هاتف .)1396 ،سامانههای خدمت-محصول ،بهجای تمرکز بر کمیت
محصول ،کیفیت تجربۀ کاربران را هدف گرفته ،میتوانند عامل پیوندی
بین فناوری و اقتصاد و بهتبعآن ،محیطزیست باشند .این سامانهها
همچنین ،به دلیل گسترش تعامالت شهروندان ،زمینهساز پایداری
اجتماعی نیز میباشند.

ث) مصادیق اشترا ک گذاری پوشا ک
در جوامع سنتی ،اشتراکگذاری پول ،کاال و پوشاک بیشتر به صورت
حلقههای بسته ،یعنی بین اشتراکگذار ،افراد نیکوکار و اشتراکپذیران
تعامل
انجام میشود .در این فرایند ،نیکوکاران یا خیرین ،واسطۀ این
ِ
غیرانتفاعی و خیرخواهانه هستند و آنچه این پیوند را ممکن میسازد،
آشنایی و اعتماد هر دو گروه اشتراکگذاران و اشتراکپذیران به فرد نیکوکار
و برعکس است .بدون این آشنایی و اعتماد دوسویه ،این تعامل شکل
(خاصه در مورد لباس) پدیدۀ غریبی در زمینۀ
نمیگیرد .سندروم تلنباری ّ
زندگی مدرن شهری نیست .در مقابل این انباشت زیاد لباس ،فرهنگ
نیکوی بخشندگی نیز در ایرانیان وجود دارد که طی آن ،مردم داوطلبانه
پوشاک قابل استفاده ولی غیرموردنیاز خود را با احترام و لذت ،به دیگرانی
که نیازمند یاری ایشان هستند میبخشند .در همین زمینه ،خیریهها،
استارتآپها و کسبوکارهای جدیدی شکل گرفتهاند و با روشهای
مختلفی به بازآفرینی این فرهنگ پرداختهاند .همچنین نمونههایی در
برخی از خشکشوییهایی تهران هستند  ،که خدمات دریافت لباس
و ضدعفونی کردن آنها برای خیریهها را انجام میدهند .سازمانهای
تبادل پوشاک ،خود واسطهای بین کاربرانی که لباس میبخشند و گروه
هدف که پذیرندۀ لباس هستند میباشند .بهلحاظ فرهنگی ،برای
پذیرندگان پوشاک مناسبتر است که در یک سامانۀ محصول-خدمت
ً
ً
(مثال بانک اشتراکگذاری پوشاک) تعریف شوند تا بخواهند مستقیما
از خیرین یا خشکشوییها پوشاک مورد نیاز خود را تأمین کنند.
بانک اشتراکگذاری پوشاک ،فضایی مناسب جهت تبادل
بنابراین ایدۀ ِ
و اشتراکگذاری پوشاک است که حساسیتهای فرهنگی و اجتماعی

پذیرندگان و اهداءکنندگان را نیز رعایت میکند .به غیر از افراد نیکوکار،
مؤسسات خیریۀ کوچک و بزرگ در سطوح بومی ،منطقهای ،ملی و
بینالمللی نیز خدمات خود را در سطوح مختلف توزیع میکنند .ماهیت
عملکرد خیریههای کوچک با شیوۀ عملکرد افراد نیکوکار کماکان مشابه
است و عمدۀ تفاوت در حجم و گستردگی پوششدهی خدمات این
انقالب
مؤسسات است .بهعنوان مثال ،کمیتۀ امداد که پس از وقوع
ِ
سال  1357در ایران تأسیس شد در ابتدا ،محدود به امدادهای نقدی
و کاالیی به مددجویان کشور بود ،لیکن درگذرزمان ،مأموریت این نهاد
ابعاد جدیدی مانند تأمین مسکن ،اشتغال ،پرداخت تسهیالت و
نظایر اینها پیدا کرد .بهعنوانمثال ،مؤسسات The Salvation Army
 Internationalدر استرالیا یا  Save the Childernدر انگلستان خدمات
خود را به مددجویان در سطوح ملی و بینالمللی َعرضه میکنند .حال
وسعت منطقه و تراکم
پرسش این است که در کالنشهرها که به دلیل
ِ
جمعیتی باال ،شانس تشکیل حلقههای آشنایی و اعتماد کمتر است
چه نظامی میتواند ضمن رازداری و حفظ آبروی افراد ،جانشین اعتماد
و آشنایی در مبادلۀ کاال و بهطور اختصاصی پوشاک باشد؟ بهعنوان دو
نمونه از این دست اقدامات و ابتکارات در حوزه پوشاک ،میتوان به
«جشن نیکوکاری» و «دیوار مهربانی » 24در ایران و  Planet Aidدر آمریکا
اشاره کرد (تصاویر  3و .)4

تصویر  .3افراد در حال برداشتن لباس مورد نیاز خود از یک دیوار مهربانی در شیراز هستند ( خبرگزاری مهر | عکس از :امین برنجکار)

دیوار مهربانی رویدادی که به شکل خودجوش در بستر شهر اتفاق افتاد
و زمینهای برای اشتراک لباس و هر نوعی از کاال بود ،نشانهای صحیح
از تمایل به اشتراکگذاشتن کاال با قشر کمبرخوردار بود که به دلیل
25
ناکارآمدی در برخی از فصول سال ،عدم پیشبینی دو مفهوم ویستا

و پرایوسی ، 26عدم حضور تفکر سیستماتیک در طراحی و همچنین عدم
توجه به مقتضیات فرهنگی و ارزشی کاربر ایرانی ،دچار ناکارآمدی شده،
دورۀ حیات کوتاهی را سپری کرد.

تصویر .4صندوق خیریه پوشا ک و کفش پلنت اید  Planet Aidکه  Clothing Drop-off Binنامیده می شوند)www.planetaid.org( .

لباس خانهها ،27خدمت-محصولی در حوزۀ اشتراکگذاری محسوب
میشوند .در این مدل ،کاربر لباسی نمیخرد و یا صاحب لباس نمیشود
بلکه با دسترسی به مجموعهای وسیع از انتخابهای لباس در مدت
مندی چند
زمان محدود ،عضوی از این سرویس شده ،ضمن بهره
ِ
کاربر از یک نوع لباس ،تقاضای عمومی برای لباس را کاهش میدهد.
لباسخانههایی که امکان کرایهکردن در ِازای پرداخت حق عضویت را
در اختیار کاربران میگذارند از نمونههای موفق این رویکرد هستند که
در کشورهای اسکاندیناوی مورد استقبال کاربران است .آرمادیو ورده

پ28هایی ست که با اشتراکگذاری
 Armadio Verdeیک نمونه ،از استارتا 
لباس مردان ،زنان و کودکان تا شانزده سال و کنترل کیفیت متریال در
حوزۀ لباسهای دست دوم خالقیت ایجاد کرده است .بهطورکلی،
لباسخانهها میزان خالقیت بهکاررفته در بیزنس مدلها ( 29)BMIرا
افزایش دادهاند .لباسخانههای  LENAو  Rent the Runwayدر دانمارک
از نمونههای موفق این کسبوکار هستند(.)Todeschini, etal, 2000

طراحی مدل مفهومی
گفتیم که انسان عصرحاضر ،خود محصول جامعهای مصرفی است .به
اینمعنا که کمال را در مصرف دیده ،همزمان در آرشیوی از انتخابها
غوطهور است .صنعت مد و پوشاک ،بهعنوان نظام پاسخگوی تنوع-
خواهی افراد ،هر فصل انتخابهای جدیدی را روانۀ فرشگاهها کرده،
مشتریانتشنۀمصرفرادرمسیرمصرفگراییبیشترقرارمیدهد.صنعت
ِ
مد از طریق تأمین خواستههای روانی و اجتماعی کاربران توانسته است به
یکی از سودآورترین بازارهای جهان مدرن تبدیل شود .این صنعت از منابع
جهان استفاده کرد ولی آن را بهشدت آلوده ساخته ،یکی از سوزآورترین
تخریبهای زیست-محیطی را برای کرۀ خاکی ما به ارمغان گذاشته است.
استدالل شد که دیر یا زود ،وجه مخرب صنعت مد باید متوقف یا محدود
مخرباین
اثرات
شود.پیشنهادممکنیکهمیتواندباعثمحدودساختن ِ
ِ
صنعت شود استقرار فرهنگ بخشش و دگریاری در راستای تأمین نیازهای
پوشاک افراد تهیدست و آسیبپذیر در زمینۀ یک شهر با زیرساختهای
مدرن است .شهر مدرن از آن جهت انتخاب شده است که عالوه بر
فرایندها و جمعیت ،که وجهۀ مخرب صنعت مد را بیشتر از شهرهای
غیرمدرن و جامعۀ انسانی کوچکتر و سنتیتر بهتر نشان میدهد دارای
حلقههای شکسته از تعامالت سنتی و اجتماعی است :یعنی جایی
که سامانههای هوشمند شهری باید به جایگزینی از این حلقههای
تعاملی در جوامع سنتی ،نقشآفرینی کرده ،واسطهای برای پذیرش،
تأمین بخشی از پوشاک اقشار کمدرآمد باشند .ازاینطریق،
پردازش و
ِ
میتوان مدعی شد که تئوری اقتصاد سرریز را بر پایۀ فرهنگ دگریاری و
بخشش که از مصادیق خوب فرهنگی ایرانیان است بازتعریف کردهایم..

سامانۀ خدمت-محصول اشتراکگذاری پوشاک از طریق کیوسکهای
هوشمند شهری ،بستری برای تعامل سایبری کاربران در فضای شهری
را فراهم میآورد .با توجه به قطبهای اجتماعی ،اقتصادی و زیست-
محیطی مرتبط با هر صنعتی و از جمله صنعت پوشاک ،این سامانه
همچنین کمک میکند تا بتوان با درک صحیحی از مفهوم پایداری ،آنرا
بهعنوان یک رویکرد تصحیحکنندۀ عوارض جانبی صنعت مد و فشن
بهکار برد .برهمینمبنا ،سامانۀ خدمت-محصول اشتراک گذاری پوشاک
را میتوان لباسخانهای سایبری و فیزیکی در فضای شهری تلقی کرد که
خدمات اشتراکگذاری پوشاک را توسط یک کیوسک هوشمند شهری به
عنوان کیوسک مبادله ارائه میکند .طرح مفهومی این سامانه در تصویر
پنج ارائه شده است .همانطور که تصویر شماره پنج مشخص شده
است کاربران سامانه از طریق اپلیکیشن اشتراکگذاری پوشاک در فضلی
سایبری به هم پیوند داده شده ،کیوسکهای هوشمند مبادله ،پوشاک
را در محیط فیزیکی شهر از اشتراکگذاران (مردم و تجارتها) دریافت و در
انبارههای ورودی خود ذخیره مینمایند .پوشاک از انبارههای ورودی
سطح شهر جمعآوری شده ،در مرکز اشتراکگذاری ،مورد بررسیهای
متعدد و متنوع از جمله ،برخوردار از خدمات سورتینگ ،شستوشو،
عفونتزدایی ،تعمیرات احتمالی و رنگرزی میشوند .پس از انبوهسازی
دادهها ،پوشاک راه خود را به انبارههای خروجی کیوسکهای مبادلۀ
کاربران اشتراکپذیر میتوانند سفارشهای پوشاک
شهری باز کرده،
ِ
ورودی کیوسک مبادله ،دارای مکانیزم
خود را دریافت دارند .انبارۀ
ِ
پیوست بستهبندی به همراه شناسایی کد اشتراکگذار و انبارۀ خروجی
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کیوسک مبادله ،مجهز به سامانههای قفسهبندی رباتیک میباشد.
کیوسکهای مبادله دارای طراحی آیکانیک هستند تا بهعنوان
نمادهای شهری یکسان ،شاخصی برای راهنمایی شهروندان نیز قرار
گیرند .اگرچه در این مرحله ،کیوسکهای هوشمند مبادلۀ شهری،
برای تحویل ناشناس پوشاک پیشنهاد شدهاند ،لیکن در آینده و در

طرح توسعۀ این کیوسکها ،امکان شبکهسازی با سامانههای تحویل
کاال مثل پیک بادپا و نیز مبادلۀ هرگونه کاالیی را ُمهیا خواهند ساخت.
پوشاک تصادفی (البته با کیفیت فنی و
امکان تأمین بستۀ
سامانه
ِ
ِ
عملکردی یکسان با سایر پوشاک ولی جزء پوشاک کمتقاضای سیستم
اشتراکگذاری) را برای کاربران کمبرخوردار تأمین مینماید.

شـ ـمــاره  41بهار 1398
تصویر .5طرح مفهومی یا مدل سامانه اشترا ک گذاری پوشا ک از طریق کیوسک های مبادلۀ هوشمند شهری

گروه ذینفعان در این سرویس ،کاربران ،اعضای تیمهای تدارکات،
حمل و نقل ،ارزیابی و کنترل کیفیت پوشاک ،تعمیرکاران و رفوگران و البته
خشکشویی ها با مســئولیت تأمیــن بهداشــت و تضمیــن کاال می باشــد.
کاربران این سامانه ،در دو گروه اشتراکگذار و اشتراکپذیر شناخته
اهداء
میشوند :گروه اشتراکگذار شامل شهروندانی با نیت بخشش و
ِ
حداقل یک قطعه لباس به سامانه میباشند و گروه اشتراکپذیر شامل
کاربرانی است که برحسبنیاز ،به دریافت حداقل یک قطعه لباس از

سامانه تمایل دارند .کاربران اشتراک پذیر در دو گروه شهروندان معمولی
استثناء شهروندان
و شهروندان کمبرخوردار قرار میگیرند .مشتریان (به
ِ
اشتراکپذیر کمبرخوردار) در هر دو گروه ،برای استفاده از خدمات سامانه،
موظف به ثبت نام ،احراز ّ
هویت و پرداخت حق عضویت در اپلیکیشن
هستند .نقاط تماس کاربران ،کیوسک و اپلیکیشن مبادله تعریف
خدمت-محصول این سامانه در تصویر شش نمایش
مدل
ِ
میشودِ .
داده شده است.

تصویر .6بلوپرینت سامانۀ خدمت-محصول اشترا ک گذاری پوشا ک از طریق کیوسک های مبادلۀ هوشمند شهری

نتیجه
جامعۀ ایران در حال گذار از سنت به مدرنیته است و بسیاری جوانان
از الگوی سبک زندگی فردگرایانه استقبال میکنند .بنابراین ،بسیاری از
عادات اجتماعی و خانوادگی یا به فراموشی سپرده میشوند یا به شکل
جدیدی بروز میکنند .ازسویدیگر ،مصرفکنندگان ایرانی به تعمیر و
نگهداری پوشاک تمایل دارند و در جامعۀ ایرانی ،اشتراکگذاری لباس
اعضاء
پدیدهای نو محسوب نمیشود .از دیرباز ،اشتراک پوشاک بین
ِ
یک خانواده امری رایج بوده است .همچنین ،بسیاری از خانوادهها
لباسهای بدوناستفادۀ خود را به افراد نیازمند میبخشیدند و این
ُ
بین نگرش مثبت فرهنگی به مفهوم اشتراکگذاری است .بخشش
م ِ
کاال و پوشاک در بین اعضای یک خانواده ،به سبب پیوندهای محکم
و اعتماد بینفردی در گذشته رواج داشت و فرهنگ اشتراکپذیری و
اشتراکگذاری در خانوادهها ،به تعبیر امروزی ،منجر بهنوعی از پایداری
میشد .اما مصرفکنندۀ امروزی با سبک زندگی فردگرا ،نسبت به
گذشته ،بهگونۀ متفاوتی اعتمادسازی میکند و ما شاهد انتقال این
اعتماد از افراد به سامانهها هستیم .بنابراین جامعۀ امروز ْ
ایران نیازمند
سامانهای است که اقدام اشتراکگذاری وی را از اعتماد به آشنایان
بینیاز کند و درمقابل ،اشتراکپذیران نیز با حفظ کرامت انسانی ،کاالی
مورد نظر خود را آسان و با اطمینان از سامانه دریافت کنند .بدیهی است
ِ
خاستگاه این تعامل ،باید فضای شهری باشد .بنابراین شهر ،بهعنوان
بستری برای تحقق عدالت اجتماعی و کاالیی ،زمینۀ مناسبی برای
استقرار سامانۀ محصول-خدمت اشتراکگذاری پوشاک در قالب یک
مبلمان شهری (کیوسک هوشمند مبادله) قرار میگیرد.
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پینوشتها
.1تئوری سرریز یا ، Trickle-down Theoryکه در حوزه اقتصاد مطرح است
به کاهش مالیات برای افراد بیش بهره مند جامعه به منظور افزایش درآمد و در
نتیجه ،تحریک سرمایه گذاری توسط افراد کم برخوردار جامعه اشاره دارد.غ
.2بخش جاندار کره زمین و مشتمل بر بیوسفر (انسان ،جانوارن و گیاهان) است.

 .3بخش بیجان کره زمین مشتمل بر اتمسفر ،لیتوسفر و هیدروسفر است.ه
 Hoarding Disorder .4به تلنباری کاال به دلیل نیاز متصور و غالبا غیرواقعی به کاالست.ی
)5. Greenhouse gases (GHGs
6. Carbon Footprint
7. Obsolesce
8. Designed Obsolesce
9. Perceived Obsolesce

تصدیق و قدردانی

10. Stacchettia & Stolyarovb
11. Bardhi & Eckhardt

بدینوسیله گواهی میشود این مقاله ،مستخرج از پایاننامۀ
کارشناسیارشد طراحیصنعتی نویسندۀ اول در دانشگاه هنر و به ترتیب،
به راهنمایی و مشاورۀ نویسندگان دوم و سوم است.

12. Liquid Consumption
13. Solid Consumption
14. Zygmunt Bauman
15. Corporate social responsibility
16. Life Style
17. Anomie: lack of the usual social or ethical standards in an individual or

group (Dictionary.com).
18. Paul Bairoch
19. Emile Durkheim

 " .20توسعه پایدار" ،رویکردی است برای تأمین نیازهای کنونی ،بدون به خطر انداختن
توانایی نسل آینده برای تأمین نیازهایش.ح
21. Cloud Space
22. PSS = Product-Service System
23. ATM = Automated Teller Machine
24. Wall of Kindness
25. Vista
26. Privacy
27. fashion library
28. startup
29. BMI- Business Model Innovation
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