این نو شتار ،برر سی کوتاهی ا ست درباره ی روند ت شکیل یک اجتماع کوچک ،و طراحی معماری و ساخت بنای یک نمونه ی موفق
کوهاوسییینب برای افراد کسنلییاان خانه ی روه اوج ،مهموسه ملییکونی ای اسییت برای دوران کسنلییا ی تعدادی اا اسیییای " روه
کوهاوسیینب انان ملین" ( )OWCH: Older Women's Cohousing Groupدر ندنن داسیتان کامل شیکل یری
خانه ی روه اوج ،و بحث های مرتبط با کوهاوسیینب (ویگ ی ها ،فرتیت ها ،میایا و نهدهای وارد به کوهاوسیینب) را می توانید اا
طریق این ینک در چسارمین اپییود رادیو وُید بشنویدhttps://zil.ink/radiovoid?v=1 :

_تعریف و تاریخچه ی کوهاوسینگ_
"کوهاوسینب" ،یا "هم-کاشانگی"  ،ونه ای ملکن برای سبک اند ی اجتماسی استن در ساختمان کوهاوسینب ،افراد به تورت
ملتهل و در واحدهای خصوتی خودشان اند ی می کنند ،اما ساختمان فیاهای اشتراکی ای برای فعا یت های روهی و تعامالت
اجتماسی هم لایگان داردن به بیان ساده ،کوهاو سینب یک ساختمان یا مهموسه م لکونی شبیه به یک محله کوچک ا ست ،که
ساکنانش با یکدیگر آشنا هلتند و حتی ممکن است روابط دوستی یا خویشاوندی با هم داشته باشندن هملایگان با هم رفت و آمد
دارند و اا حاا یکدیگر باخبر م ی شوند ،به یکدیگر در انهام کارها کمک می کنند و امکانات سمومی را با هم به اشتراک می ذارندن
هدف اا اند ی در چنین مهموسه ای این ا ست که در کنار اند ی م لتهل در آپارتمان یا خانه ی شخ صی ،ف یاهای م شترک بین
هملایه ها بلتری برای تعامالت اجتماسی بین هملایگان و بین ساکنان و افراد غیر ساکن فراهم کنندن به سنوان مثاا هملایگان

می توانند هر هفته یا هر ماه با هم آ شپیی کنند و غذا بخورند ،ف یای سبی م شترک را با هم نگسداری کنند ،یا فعا یت های جمعی
دیگری را بر اساس سالیق مشترکشان شکل دهندن
کوهاو سینب ها در دنیا با ایده ها و ری شه های فکری مختلفی شکل رفته اندن ایده ی ساخت کوهاو سینب های مدرن در ابتدای
دهه ی  ۷۰میالدی اا برخی ک شورهای اروپای شما ی مثل دانمارک ،سوئد و هلند شروع شد ( Ahn, Tusinski and Treger,
)2018ن امینه ی ایده ،سبک اند ی قدیمی رایج در این ک شورها بودن انگییه ی ا تلی که باسث رواج دوباره ی این سبک اند ی
شد ،موضوع احلاس تعلق به یک اجتماع محلی ( )Communityبودن ایده های فمینیلتی نیی در باا طرح این ایده نهش کلیدی
ای دا شتند ()Vestbro and Horelli, 2012ن در کوهاو سینب ها ،ب لیاری اا کارها به تورت م شترک انهام می شوند؛ مثال
تعدادی اا وسده های غذایی در هفته به تییورت مشییترک آماده می شییوند؛ یا امکاناتی مانند پرسییتار باه بین سییاکنان به اشییتراک
ذاشته می شود؛ و به همین د یل در این سبک اند ی حهم کارهای روامره ی خانه و رسید ی به کودکان که بیشتر بر سسده ی
مادران اسییت ،کاهش پیدا می کندن سالوه بر این ،در این تعامالت ،سییرمایه ی اجتماسی بین افراد در این جامعه ی کوچک افیایش
پیدا می کندن در کشییورهای اروپای شییما ی ،حمایت های ما ی و قانونی نیی برای سییاخت چنین فیییاهایی شییکل رفته اسییت و به
همین د یل ،بیشترین تعداد کوهاوسینب ها ،با سبک های مختلف و ترکیب جمعیتی های مختلف ،در این کشورها دیده می شوندن
موج دوم کوهاوسییینب ،حدود دو دهه بعد اا موج اوا ،در آمریکای شییما ی اتفا می افتد ()Ahn et al., 2018ن در کنار ملییایل
مطرح شده در موج اوا ،موضوع محوری در این موج ،تعامل افراد یک محله و در نتیهه ی آن بیشتر شدن امنیت محله ها بودن شکل
یری هماین پروژه هایی در یک محله ی شسری ،بلتری برای ساخت روابط اجتماسی بین ساکنان یک محله ،یا حداقل بخشی اا آن
می شود ،و به واسطه ی این ارتباطات و آشنایی ها ،امنیت محله افیایش می کندن
ایده ی محوری در موج سوم کوهاوسینب ،موضوسات پایداری و معماری دوستدار محیط ایلت است ( Space 10 and Urgent
)Agency, 2018ن در این سییبک اند ی ،بلیییاری اا منابن مانند امین ،سییاختمان ،وسییایل و خدمات ،بین سییاکنین به اشییتراک
ذا شته می شودن در نتیهه در سین حاا که منابن اا حاظ اقت صادی برای ساکنان مهرون به ترفه تر اا سبک های دیگر اند ی
هلتن د ،به د یل این تغییر در شیوه ی مصرف ،تاثیرات مخرب بر محیط ایلت هم کمتر استن موج سوم در کشورهای جنوب شر
آسیا و استرا یا اتفا افتاده است و بحث های تطبیق پذیری ایده ی کوهاوسینب در امینه های جغرافیایی و فرهنگی متنوع نیی در
این موج مطرح شده استن

_ایده ی کوهاوسینگ برای افراد کهنسال و تشکیل گروه اوچ_
جرقه ی ایده ی ت شکیل روه اوج و ساخت کوهاو سینب برای یک روه کسن لاا در ندن ،حدود بی لت ساا پیش ،در حین یک
مهموسه سخنرانی درباره "برر سی تهربیات کوهاو سینب در اروپا" اده شدن پس اا این برنامه ،چند نفر اا شرکت کنند ان که به
دنباا یینه ای برای اند ی م لتهل و اجتماسی در دوران کسن لا ی بودند ،روه کوچکی را ت شکیل دادند (ن Older Women's
)CoHousing, n.dن خانم "ماریا برنتون" ،محهق اجتماسی و یکی اا سخنرانان برنامه نیی برای پیشبرد ایده با روه همراه شدن
پروژه ی روه اوج ،یک روند طوال نی چندین سا ه و پر اا فراا و نشیب استن در طی ساا های به ثمر رسیدن ایده ،نسادها و انهمن
ها و خیریه های متفاوتی در امینه های م لکن دوره سا مندی ،م لکن انان ،و شکل یری جوامن کسن لاا م لتهل ،با روه اوج
همکاری کردندن بر یاری کار اه های متنوع برای تهویت مسارت های اجتماسی اسیا ،اا نمونه های این همکاری هاستن
این روه با تالش های ایاد موفق شیییده اند او ین پروژه ی کوهاوسیییینب برای افراد ملییین را در بریتانیا اجرا کنند ( Brenton,
)2001ن خانه ی روه اوج new ground ،نام دارد؛ که بردا شتی اا ا تطالح انگلی لی  ،breaking the new groundبه
معنی کار جدید و خالقانه اسییتن این پروژه ،آ ترناتیو خالقانه ای برای اند ی شییادتری در دوران کسنلییا ی سییاخته اسییتن فیییای

ملکونی ای برای باانشلته هاست که با همکاری خود ساکنین اداره می شودن استهالا افراد ملن و حریم خصوتی شان را حفظ
می کند ،و در سین حاا ،امکانی برای حفظ روابط و تعامالت اجتماسی در اند ی هر رواه می ساادن

_طراحی کوهاوسینگ_
طراحی معماری کوهاوسینب ها ،باید تلسیل ر روابط و تعامالت بین هملایگان باشدن در دهه های اخیر ،تحهیهات بلیاری درباره
ی طراحی معماری در راستای ایهاد فرتت برای شکل یری روابط اجتماسی بین ساکنین یک محله یا مهموسه ی ملکونی انهام
رفته ا ست ن ابیارها و شیوه های آنا یی ف یایی جدید ( )Turner, 2001نیی فر تت منا سبی برای معماران و طراحان شسری به
وجود آورده اند تا تصویر واقعی تری اا تاثیر تصمیمات طراحانه ی خود بر نحوه ی حرکت و تعامل کاربران در فیاها به دست آورندن
طبق مشییاهده ها و تحلیل نمونه های سییاخته شییده ٬سوامل مختلفی مثل موقعیت مرکیی و در دیدرس بودن فیییاهای سمومی
مشترک ٬تراکم و تعداد کاربران این فیاها ٬وجود سللله مراتب در تبدیل فیای سمومی به خصوتی ٬مییان نور طبیعی ٬مبلمان و
انعطاف پذیری فییییاهای سمومی مشیییترک برای تطبیق با نیااها و سالیق متنوع کاربران ،اهمیت و نهش تاثیر ذاری در تلیییسیل
تعامالت اجتماسی یک مهموسه ی کوهاوسینب دارند ()Williams, 2005; Farshidi, 2016ن
اا سوی دیگر ،روند طراحی مشارکتی بنا بین روه معمار ،ساکنان ساختمان و ذینفعان پروژه ،نه تنسا فیاهای اند ی هر رواه را به
خواسییته ها و نیااهای پیدا و پنسان کاربران نیدیک می کند ،بلکه روابط درون روهی بین اسیییای این جامعه کوچک را هم تهویت
می کندن به همین د یل طر احی معماری کوهاو سینب ها می تواند فر تت منا سبی برای طراحان و معماران با شد تا اا کلی شه ها و
پا سخ های رایج طراحی ف یاهای م لکونی فا تله بگیرند و با در نظر رفتن ویگ ی ها و نیااهای کاربران ،ف یا را خالقانه تر طراحی
کنند ()Devlin et al., 2015ن
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