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چکـیده
ــی و  ــازی، اجتماع ــای شهرس ــدد در زمینه ه ــای متع ــرای برنامه ه ــات و اج ــگامی در مطالع ــم پیش ــران، به رغ ــهر ته کالن ش
فرهنگــی، بــا مشــکالت درهم تنیــدة بســیاری در برخــی نواحــی و بافت هــای شــهری به خصــوص بافــت اجتماعــی روبه روســت. 
ــی  ــی اجتماع ــوی زندگ ــت به س ــکالت و حرک ــل مش ــرای ح ــال های ۱۳۸۶-۱۳۹۶، ب ــهری در س ــران ش ــزان و مدی برنامه ری
مطلــوب، برنامه هــای بازآفرینــی شــهری را در دســتور کار خــود قــرار داده انــد. در ایــن برنامه هــا، یکــی از مســائلی کــه بــه آن 
کمتــر توجــه شــده مســئلۀ حــس تعلــق بــه بافــت اجتماعــی و کالبــدی محلــه و آثــار آن بــر کیفیــت زندگــی اســت. ایــن ویژگــی 
ــر ارتقــای کیفیــت زندگــی محســوب می شــود. هــدف ایــن  ــه محیــط و تأثیرگــذار ب ــه ب ــوان تجمع ســاِز عالق اجتماعــی به عن
مطالعــه، بررســی عوامــل مؤثــر بــر کاهــش حــس تعلــق بــه محیــط و کیفیــت زندگــی زنــان در محلــۀ هرنــدی اســت. محلــۀ 
هرنــدی )دروازه غــار(، واقــع در منطقــۀ ۱2 شــهر تهــران، یکــی از محالتــی اســت که بــا مجموعــه ای از مســائل در ابعــاد مختلف، 

به خصــوص غفلــت از بُعــد تعلــق محیطــی، به عنــوان محــرک توســعۀ اجتماعــی مواجــه اســت. 
پژوهــش به صــورت کّمــی و کیفــی انجــام شــده اســت. نخســت معیارهــای حــس تعلــق بــه محیــط زندگــی در بیــن زنــان و 
مــردان و الگــوی کیفیــت محیــط زندگــی طــی دورة زمانــی ۱۳۹۰-۱۳۹۵ در محلــۀ هرنــدی توصیــف و اســتخراج شــد. بر اســاس 
اطالعــات جمع آوری شــده، مهم تریــن عوامــل کاهنــدة حــس تعلــق در بیــن زنــان در محلــۀ هرنــدی، ورود ناهنجــاران اجتماعــی، 
اقتصــاد غیرقانونــی در طیف هــای مختلــف و کم توجهــی ســازمان های متولــی بــه بهبــود خدمــات در ایــن محلــه بــوده اســت. 
پیشــنهاد می شــود برنامه ریــزان و مدیــران شــهری نقــش زنــان در برنامه هــا و اقدامــات عملیاتــی را در محــالت مــورد توجــه 
ویــژه قــرار دهنــد و ارتقــای کیفیــت زندگــی محلــه، امنیــت محلــه، دسترســی بــه خدمــات بــر اســاس ســبک زندگــی زنــان و 

مــردان در محلــه، نیازســنجی و توانمندســازی اجتماعــی و اقتصــادی به صــورت مســتمر در دســتور کار قــرار گیــرد.

کلـیدواژه ها
حس تعلق به محیط، به زیستی زندگی زنان، محلۀ هرندی، منطقۀ ۱2 شهر تهران

۶۱
ارة

شم

2۰۰

mailto:S.Farhadi3000@yahoo.com


مقدمـه
طــی تحــوالت صورت گرفتــه در محیــط اجتماعــی و کالبدی، 
بــر مســائل و مشــکالت شــهرها در ابعــاد گســترده و متفــاوت 
افــزوده شــده اســت؛ تحوالتــی کــه بــه دالیــل مختلــف در 
برخــی مــوارد مغایــر بــا روحیــات اجتماعــی انســان بــوده و بــا 
اثرگــذاری بــر رفتــار و ســبک زندگــی ســاکنان، ســاختارهای 
شــهری را نیــز تغییــر داده اســت. در ایــن گذار، معنای توســعۀ 
شــهری نیــز دچــار ســردرگمی شــده اســت؛ توســعه ای کــه 
مبنــای آن بهبــود کیفیــت زندگــی توأم بــا رضایت بوده اســت. 
ــی  ــترهای اجتماع ــی بس ــیوه های اجرای ــا و ش ــا برنامه ه ام
جامعــه را بــه ســمت و ســوی های نامرتبــط بــا اصــل توســعه 
ســوق داده انــد. بنیــان اجتماعــی شــهرها و ســرمایه های آن، 
ــه روز  ــامانی هایی شــده و روز  ب ــار نابه س ــواده، دچ ــی خان یعن
ازهم گســیختگی های نگران کننــده ای در بســتر اجتماعــی 
شــهرها ایجــاد شــده اســت. برخــی کاســتی های برنامه هــای 
اجرا شــده به دلیــل نــگاه ســاده انگارانه بــه مباحــث اجتماعــی و 
نقــش زنــان در بهبــود کیفیت زندگی و محیط شــهری اســت. 
ــری  ــورد نقش پذی ــیار در م ــای بس ــم گفت وگوه ــاًل به رغ مث
و حقــوق زنــان در بســترهای اجتماعــی جامعــه و توجــه بــه 
ســاختار اندیشــه ای آنــان، برنامه هــای اجرایــی اغلــب بــدون 
دخالــت دادن رأی و اندیشــه های فکــری زنــان شــکل گرفتــه 

اســت و ادامــه دارد. 
بررســی ها نشــان داده اســت کــه توســعۀ زیســتی اجتماعــات 
ــورت  ــکالت، در ص ــائل و مش ــام مس ــم تم ــی، به رغ محل
عــدم همراهــی برخــی مؤلفه هــای روحــی و روانــی همچــون 
حــس تعلق بــه محیــط، اثــرات منفــی دارد و ناخواســته برخی 
بی برنامگی هــای مســائل شــهری را مضاعــف می کنــد و 
تأثیــرات نامطلــوب نظیــر ازهم گســیختگی هویــت اجتماعــات 
در شــهرها و محــالت آن را بیشــتر خواهــد کــرد. شــهر تهران 
و محــالت آن طــی ســال های اخیــر )۱۳۸۶-۱۳۹۶( تحوالت 
ــیاری  ــای بس ــف و قّوت ه ــا ضع ــی ب ــه ای و عملیات اندیش
ــت.  ــرده اس ــه ک ــی و... را تجرب ــدی و اجتماع ــاظ کالب به لح
ــیاری  ــتگاه های بس ــات دس ــی از اقدام ــوالت ناش ــن تح ای
بــرای بهبــود وضعیــت مناطــق و محــالت تهــران بوده اســت. 
ــا متناقــض  ــوازی ی ــا همگــرا و برخــی م برخــی از فعالیت ه
یکدیگرنــد. دســتگاه های متولــی و مــردم در برخــی برنامه هــا 

فرصت هــای امیدبخشــی بــه محیــط زندگــی را بــا ناآگاهــی و 
عــدم اتخــاذ رویکردهای صحیح و اقدامات مشــارکتی واقعی از 
دســت داده انــد. در ایــن میان، برخــی محالت همچــون محلۀ 
هرنــدی در وضعیــت نابه ســامان تری قــرار دارنــد. ایــن محلــه 
بــا توجــه بــه ســاختار، موقعیــت، بافــت اجتماعــی و کالبــدی، 
شــرایط ویــژه ای را طــی دهه هــای اخیــر تجربــه کرده اســت. 
ــه دچــار معضــالت و  ــن محل ــدی ای ــت اجتماعــی و کالب باف
حساســیت اجتماعــی ویــژه ای شــده اســت. دقــت در مداخلــه 
در ایــن محلــه ضــرورت تــام دارد. یکــی از ابعــاد مغفول مانده، 
بُعــد تعلــق بــه محیط زندگــی اســت. ایــن بُعــد از ویژگی های 
اجتماعــی محــالت به عنــوان یکــی از مهم تریــن ارکان بهبــود 
کیفیــت زندگــی مطــرح اســت. مســئلۀ اصلــی تحقیــق حاضر 
ــط  ــه محی ــق ب ــدة حــس تعل ــی کاهن ــل اصل ــناخت عوام ش
ــدی اســت.  ــۀ هرن ــردان ســاکن در محل ــان و م ــان زن در می
اهــداف تحقیــق، شــناخت معیارهــای حــس تعلــق بــه محیط 
و ســنجش آن در بافــت اجتماعــی و کالبــدی این محله اســت 
کــه به دنبــال آن عوامــل ارتقادهنــدة کیفیــت محیــط زندگــی 

ــود. ــایی می ش ــان شناس ــتی زن ــور به زیس به منظ

1- ادبیات و مبانی مفهومی
محیــط، خــواه خانــه یــا فضــای محلــی و شــهری، عــالوه بــر 
عناصــر کالبــدی شــامل پیام هــا و معانــی و رمزهایــی اســت 
ــر  ــا و دیگ ــا، انگیزه ه ــاس نقش ه ــر اس ــردم آن را ب ــه م ک
عوامــل رمزگشــایی و درک می کننــد. ایــن حــس کلــی کــه 
پــس از ادراک و قضــاوت نســبت بــه محیــط خــاص در فــرد 
ــه  ــود ک ــده می ش ــکان« نامی ــس م ــد »ح ــود می آی ــه وج ب
به عنــوان عاملــی مهــم در هماهنگــی فــرد و محیــط باعــث 
ــرداران و در  ــت بهره ب ــط، رضای ــر از محی ــرداری بهت بهره ب
نهایــت احســاس تعلــق آنهــا بــه محیــط و تــداوم حضــور در 
ــه  ــلی، ۱۳۸۹: ۱(. هنگامی ک ــت و متوس ــود )سرمس آن می ش
ــورت  ــهرها به ص ــدی ش ــی و کالب ــای اجتماع ــی بافت ه برخ
ــر  ــرای تغیی ــی پیشــرفت نمی کننــد، الزم اســت ب ــل قبول قاب
آنهــا اقــدام شــود. بســیاری از عرصه هــای شــهری در 
ــت و زوال را در بســیاری از  ــدار، اف ــۀ پای ــۀ چرخ ــود مداخل نب
ــه می کننــد. در صــورت چاره اندیشــی نکــردن  جنبه هــا تجرب
ــا ســناریوهای زوال و افــت کالبــدی  ــه بافت هــا، ب در این گون
ــن عوامــل کالن  ــود. مهم تری ــم ب و اجتماعــی مواجــه خواهی
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مؤثــر بــر شــکل گیری افــت در برخــی از عرصه هــای شــهری 
عبارت انــد از:

رشد شتابان جمعیت شهری: عقب ماندگی رشد اقتصاد   
ملی و عدالت توزیعی نسـبت به روند رشـد سریع جمعیت، باال 
رفتن نرخ بیکاری در شهرها، فقر نسبی سه دهک اول درآمدی 

و در نتیجه کاهش سطح کیفیت زندگی

ناکارآمـدی برخـی از سیاسـت ها و برنامه هـای   
مجریـان: ناکارآمدی برخی برنامه های توسـعه در کشـور در 
پاسـخ به تقاضای قشـر کم درآمد و فقیر برای سکونت و بهبود 

کیفیـت زندگـی در شـهرها و محالت آن

کم توجهـی دسـتگاه ها و مدیریـت شـهری و   
بخشـی نگری آنها: چاره اندیشـی نکـردن به موقـع برای 
برون رفـت از دور باطـل فقر اجتماعی-اقتصادی و فرسـودگی 

کالبـدی و بهبـود کیفیـت زندگی
باالتریــن هــدف توســعه و مدیریــت شــهری، بهبــود کیفیــت 
زندگــی و خوشــبختی شــهروندان اســت؛ حــال آنکــه کیفیــت 
ــی  ــای مختلف ــت و جنبه ه ــدی اس ــی چندبع ــی مفهوم زندگ
ــر می گیــرد. بــه طــور کلــی، کیفیــت زندگــی شــامل  را در ب
ــت  ــادی، کیفی ــد م ــادی اســت. از بُع ــادی و غیرم مســائل م
ــی،  ــتانداردهای زندگ ــون اس ــی چ ــا مقوله های ــی نه تنه زندگ
ــا،  ــتغال، قیمت ه ــادی، اش ــد اقتص ــی، تولی ــات زیربنای امکان
ــواردی  ــه م ــرد، بلک ــر می گی ــا را در ب ــد اینه ــون و مانن قان
چــون ســالمتی، ســرگرمی، فرهنــگ و هنــر نیــز در همیــن 
مقولــه می گنجنــد. در بُعــد غیرمــادی، کیفیــت زندگــی شــامل 
تجــارب و دریافت  هــای شــخصی افــراد و بازخوردهــای آنهــا 
.)Dajian&Peter, 2006: 15( در زندگــی واقعی شــان اســت

1-1- حس تعلق به محیط زندگی
حــس تعلــق تجربۀ حضــور و مشــارکت انســان در محیــط )اعم 
از محیــط فرهنگــی، کالبــدی یــا طبیعــی( اســت، به نحــوی که 
انســان احســاس کند بخشــی یکپارچه و جدایی ناپذیــر از محیط 
شــده اســت. حــس تعلــق را با شناســایی و پذیــرش یک فــرد از 
ســوی ســایر اعضــای یــک گــروه اجتماعــی مرتبــط دانســته اند 
ــترده،  ــی گس ــون آن را تالش ــن و جانس )Anant, 1969(. برلی

به منظــور ایجــاد و حفــظ ارتباط با دیگــران، نهادهــای اجتماعی، 
 .)Berlin and Janson, 1989( محیــط و خود تعریــف کرده انــد
بنابرایــن، احســاس تعلــق، حســی درونــی و ذهنی اســت کــه از 
احســاِس »بخشــی تأثیرگذار از یــک چارچوب اجتماعــی بودن« 
بــه وجــود می آیــد. بــر ایــن اســاس، هــر چــه نیازهــای انســانی 
بیشــتر در یــک گــروه یــا چارچــوب اجتماعی بــرآورده می شــود، 
انســان تعلــق بیشــتری نســبت بــه آن گــروه یــا چارچــوب یــا 
ســازمان اجتماعــی احســاس می کنــد )Anant, 1966(. در واقع، 
حــس تعلــق و دلبســتگی به مــکان، ارتبــاط فیزیکــی و عاطفی 

.)Bradley, 2012( احساســی بیــن فــرد و مــکان اســت
برخــی تحقیقــات صورت گرفتــه در داخــل و خــارج از کشــور 
در مــورد مباحــث حــس تعلــق و شــاخص های آن در جــدول 

۱ خالصــه شــده اســت:
طــی بررســی های انجام شــده دربــارة تعلــق به محیــط زندگی، 
ــی  ــه زادگاه و محــل زندگــی در دوران ابتدای ــق ب ــزان تعل می
ــت.  ــوده اس ــردان ب ــتر از م ــب بیش ــان به مرات ــی در زن زندگ
همان طــور کــه اندیشــمندان علــوم اجتماعــی و روان شناســی 
ــود  ــت می ش ــی یاف ــکان در بافت های ــد، حــس م ــد دارن تأکی
کــه دارای هویــت هســتند. بخشــی از وزن هویتــی از محــل 
تولــد، مــدت اقامــت و همگرایی هــای بیــن افــراد بــا اقــوام و 

دیدگاهپژوهشگر
حس مکان را تجربه ای چون هیجان و انبساط خاطر در یک قرارگاه رفتاری خاص می داند و معتقد است که این روح استیل )۱۹۸۱(

مکان یا شخصیت فضاست که این احساسات خاص را برمی انگیزاند.

معتقد است که حس مکان وجه تمایز موفقیت مناطق است و باعث احساس زندگی، شادی و نشاط در محیط مکان مونتگمری )۱۹۹۸(
می شود.

محمدصادق فالحت 
)۱۳۸۵(

به بررسی مفهوم حس مکان در دیدگاه پدیدارشناسی محیطی و روان شناسی محیط، سطوح مختلف و عوامل 
شکل دهندة آن پرداخته است. در نهایت، حس مکان را حاصل ارتباط درونی انسان، تصورات ذهنی او و ویژگی 

محیط دانسته است.

جدول 1. دیدگاه  های برخی پژوهشگران در مورد حس تعلق

منبع: منتظرالحجه و همکاران، ۱۳۹۵

۶۱
ارة

شم

2۰2



آشــنایان تشــکیل می شــود کــه در صــورت اســتمرار روابــط 
ــر  ــی را شــکل می دهــد. آغازگ اجتماعــی، ســرمایه های محل
بارگذاری هــای ســرمایۀ محلــی در نتیجۀ ارتباطات همســایگی 
ــان تارهــای  ــان هســتند کــه ایــن ارتباطــات در واقــع بنی زن

توســعۀ اجتماعــات پایــدار محلــی محســوب می شــوند.

1-۲- کیفیت زندگی و مفاهیم مرتبط
ــا را  ــر توجه ه ــال های اخی ــی در س ــت زندگ ــوع کیفی موض
ــوع  ــه موض ــده ای ب ــور فزاین ــرده و به ط ــب ک ــود جل ــه خ ب
تحقیقــات علمــی و تئــوری در زمینه هــا و نظام هــای 
مختلــف تبدیــل شــده اســت. مطالعــۀ ایــن مفهــوم بــر پایــۀ 
ایــن فرضیــۀ بنیادیــن اســت کــه محیــط اجتماعــی و فیزیکی 
می توانــد بــر خوشــبختی و رفــاه مــردم ســاکن در یــک محل 
تأثیرگــذار باشــد. کیفیــت زندگــی۱ مفهــوم جدیــدی نیســت و 
ســابقه ای بــس طوالنــی دارد. انســان از بــدو پیدایــش به دنبال 
دســت یابی بــه رفــاه و آســایش بــوده اســت. ارســطو در بحــث 
شــادکامی به موضوع کیفیــت زندگی پرداخته اســت. در دوران 
جدیــد نیــز فیلســوفانی چــون کیــرکگارد2، ژان پــل ســارتر۳ و 
ــه آن توجــه داشــته اند )غفــاری و امیــدی، ۱۳۸۸:  دیگــران ب
۱(. کیفیــت محیــط ناشــی از کیفیــت عناصــر تشــکیل دهندة 
یــک منطقــه اســت، امــا چیــزی بیشــتر از مجمــوع عناصــر 
ــام و  ــور تم ــکان به ط ــط، ادراک م ــت محی ــت. کیفی آن اس
کمــال اســت. عناصــر تشــکیل دهنده )طبیعــت، فضــای بــاز، 
زیرســاخت ها، محیــط ساخته شــده، امکانــات و منابــع محیــط 
طبیعــی( هــر کــدام دارای ویژگی هــای خــاص خــود و کیفیت 
1 - quality of life
2 - Kierkegaard
3 - Jean-Paul Sartre

نســبی هســتند. کمــپ و همکارانــش معتقدنــد کــه تاکنــون 
چارچــوب جامعــی بــرای مطالعــۀ کیفیــت زندگــی به صــورت 
یکپارچــه و کل گرایانــه و متکــی بــر شــاخص های فیزیکــی، 
مکانــی و اجتماعــی ارائه نشــده اســت. از طرف دیگــر، کیفیت 
زندگــی اغلــب بــا اســتفاده از شــاخص های عینــی یــا ذهنی و 
به نــدرت بــا اســتفاده از هــر دو نــوع شــاخص ها اندازه گیــری 

.)Van kamp et al, 2003: 7( می شــود
کیفیــت زندگــی دارای تعریــف جامعــی نیســت. ایــن مفهــوم 
ــث  ــه باع ــی دارد ک ــای مختلف ــت و حوزه ه ــدی اس چندبع
شــده اســت پژوهشــگران بــرای مشــخص کــردن ابعــاد آن 
ــط  ــل، واژه هــای مرتب ــن دلی ــه همی دچــار مشــکل شــوند. ب
دیگــری ماننــد به زیســتی، ســطح زندگــی، اســتاندارد زندگــی، 
رضایت منــدی از زندگــی و خشــنودی در بعضــی مواقع به جای 
ــن متخصصــان  ــات مهمــی بی آن اســتفاده می شــود. اختالف
کیفیــت زندگــی بــر ســر ابعــاد مفهــوم کیفیــت زندگــی وجود 
دارد. ایــن متخصصــان اساســاً به ســه گروه تقســیم می شــوند. 
گــروه اول کســانی هســتند کــه فقــط بــه بُعــد ذهنــی کیفیت 
زندگــی توجــه دارنــد. اینهــا در کارهــای خــود یــا بُعــد عینــی 
ــاظ  ــا آن را از لح ــد و ی ــاظ نمی کنن ــی را لح ــت زندگ کیفی
ــد  ــد، مانن ــرار می  دهن ــی ق ــیار پایین ــطح بس ــت در س اهمی
ــو۵ و مــک  ــد مازل ــز۴. گــروه دوم کســانی هســتند، مانن کامت
کال۶ کــه کیفیــت زندگــی را از بُعــد عینــی  بررســی کرده انــد 
و معتقدنــد بــا لحــاظ کــردن جنبه هــای عینی کیفیــت زندگی 
بهتــر می تــوان به تحلیــل این مفهــوم پرداخــت. ایــن دو طرفدار 
4 - Camtez
5 -Mazelo
6 - Mac cal

جدول ۲. برخی شاخص های کیفیت زندگی از دیدگاه پژوهشگران

منبع: خادمی جوکار و همکاران، )۱۳۹2(

شاخص  های کیفیت محیطپژوهشگران

لحاظ کردن فعالیت های مناسب با توجه داشتن به نظم بصری محیط، استفاده از کاربری های مختلط به لحاظ جیکوبز )۱۹۶۱(
ساختار و سن ابنیه، توجه به عنصر خیابان، نفوذناپذیری بافت و اختالط اجتماعی و انطباق پذیری فضاها

باال بودن سطح بهداشت بر اساس شاخص های قابل قبول بهداشتی و قابلیت دسترسی برای کلیۀ ساکنان، باال دوهل )۱۹۸۴(
بودن کیفیت کالبدی محیط، مسکن، وجود محالت فعال و معنی دار، توانایی رفع نیازهای اولیۀ هر شهروند، وجود 
روابط اجتماعی در حد معقول، وجود اقتصاد متنوع و خودکفا، تنوع فعالیت  های فرهنگی، الگوی متناسب شهرسازی

سازگاری بصری، تنوع، نفوذپذیری، خوانایی، انعطاف پذیری، قابلیت شخصی سازیبنتلی و همکاران )۱۹۸۵(
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اســتفاده از شــاخص  های عینــی منطبــق بــا هــر فرهنــگ بــرای 
اندازه گیــری کیفیــت زندگــی هســتند کــه برخــالف گــروه اول 
کیفیــت زندگــی را از لحــاظ عینــی بررســی می  کننــد. امــا گــروه 
ســوم کــه بــه نظــر روزبــه روز بــر تعــداد آنهــا افــزوده می شــود 
کســانی هســتند کــه دیــد جامع تــری نســبت بــه ایــن مفهــوم 
دارنــد و معتقدنــد کیفیــت زندگی را بایــد از دو بُعــد عینی و ذهنی 

بررســی کــرد )غفــاری و همــکاران، ۱۳۹۱: ۱۱۳(.
ــم  ــه ه ــت ک ــده اس ــی و پیچی ــی کل ــی مفهوم ــت زندگ کیفی
می توانــد فــردی و نیــز اجتماعــی باشــد، هــم می توانــد کّمــی و 
قابــل  اندازه گیــری و نیــز کیفــی باشــد. لــی۱ ابعاد کیفیــت زندگی 
را بــه دو دســتۀ عینــی و ذهنــی تقســیم کرده اســت. ابعــاد عینی 
مشــهود و برگرفتــه از داده هــای ثانویه انــد. ابعــاد ذهنــی ادراکــی 
هســتند و احســاس افــراد ســاکن از محیــط زندگــی و جنبه  های 
مرتبــط بــا محیط انــد )Lee, 2008: 1206(. ابعــاد عینــی کّمی و 
قابــل اندازه گیری انــد، ولــی ابعاد ذهنی کیفی و توصیفی هســتند. 
در ابعــاد ذهنــی هــر فــرد ادراک خاص خــود را از کیفیــت زندگی 
دارد و معمــواًل بــا اســتفاده از پرســش نامه به صــورت کیفــی برای 

افــراد ســنجیده می شــود.
ویــش2 بــرای ابعــاد کیفیــت زندگــی دو جــزء قائــل اســت. ویش 
عقیــده دارد کــه کیفیــت زندگــی دو جــزء ســازنده دارد؛ یکــی 
محیــط فعالیتــی یا زیســتی و دیگری محیــط روان شناســانه. هم 
محیــط  زیســتی و هــم محیــط روان شناســانه شــامل وضعیــت 
یــا شــرایطی هســتند کــه به وســیلۀ ســاکنان یــک ناحیــه درک 
ــود  ــه می ش ــاه ترجم ــی از رف ــه درجات ــوند و ب ــت می ش و دریاف

1 - Lee
2 - Wish

)Wish, 1986: 99(. کیفیــت زندگــی جــدا از محیط نیســت. این 

موضــوع بــه فــرد مربــوط اســت، ولــی محیــط و اجتمــاع بــر آن 
تأثیــر بســزایی دارد. دیســارت و دلــر۳ در مورد شــاخص های عینی 
و ذهنــی معتقدنــد کــه کیفیــت زندگــی فــرد وابســته بــه وقایــع 
خارجــی  )عینــی( زندگــی و درکــی اســت کــه از ایــن وقایــع دارد 
)خائــف، ۱۳۹۰: ۳۴(. افــراد زیــادی مدل های مختلفی را از کیفیت 
زندگــی ارائــه داده انــد. داس مدلــی مفهومــی را کــه نشــان دهندة 
ارتبــاط بیــن محیــط و کیفیــت زندگــی اســت، ارائــه کــرده. ایــن 
مــدل یــک روش پاییــن بــه بــاال بــا اســتفاده از شــاخص های 

عینــی و ذهنــی اســت.
نمودار 1. مدل کیفیت زندگی داس

	 	کیفیت زندگی 	نیازھای محیط زندگی	رضایت از محیط

	محیط فیزیکی	محیط اجتماعی	محیط اقتصادی

Das, 2008 :منبع

در پــروژة ارتقــای کیفیــت زندگــی در بافت های فرســودة شــهری۴ 
ــا اجــرا کــرده کیفیــت زندگــی  ــۀ اروپ ــودا۵ آن را در اتحادی کــه ل
بــا شــش بُعــِد ظرفیت هــای اجتماعی/حکومــت، تصویــر ذهنــی، 
توســعۀ انســانی/اجتماعی، ســاختار شــهری، توســعۀ اقتصــادی، و 
کیفیــت زیســت محیطی تعریف شــده اســت. ایــن ابعــاد می توانند 
بــرای مقایســه، تجزیه وتحلیل، شناســایی مشــکالت و ســنجش 
بافت هــای تاریخــی به کار رونــد )شــاهوی و فاروقــی، ۱۳۹۳: ۷2(. 
به طــور خالصــه، نظر اندیشــمندان را در مورد جنبــۀ عینی و ذهنی 

کیفیــت زندگــی به صــورت جــدول ۳ می تــوان خالصــه کــرد.
بدیــن ترتیــب، کیفیــت زندگــی دو جــزء دارد: یکــی عینــی که 

3 - Dissart and Deller
4 - urban distressed areas
5 - Luda

دیدگاهسال تحقیقمحقق
بیشتر به بعد عینی توجه کرده اند2۰۰۹مازلو و مک کال

معتقد است که کیفیت زندگی دو جزء سازنده دارد: یکی محیط فعالیتی یا زیستی و دیگری محیط ۱۹۸۹ویش
روان  شناسانه

عینی و ذهنی2۰۰۸داس
معتقدند که کیفیت زندگی فرد وابسته به وقایع خارجی  )عینی( زندگی و درکی است که از این وقایع دارد2۰۰2دیسارت و دلر

رفاه فردی، روابط اجتماعی، محیط شهری، سالمت شهری، اقتصاد شهری2۰۰۶هاردی
ظرفیت های اجتماعی/حکومت، تصویر ذهنی، توسعه انسانی/اجتماعی، ساختار شهری، توسعه اقتصادی و 2۰۰۷لودا

کیفیت زیست  محیطی

توجه به دو بُعد عینی/شهودی و ذهنی/ادراکی2۰۰۸لی
بُعد عینی و ذهنی۱۳۹۱غفاری و همکاران

جدول 3. ابعاد کیفیت زندگی 
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کّمــی اســت و شــامل اطالعــات جمعیت شناســی، اقتصــادی، 
اجتماعــی، کالبدی و زیســت محیطی اســت )که شــاخص های 
ــات،  ــوی مؤسس ــی از س ــای گوناگون ــۀ متغیره ــر پای آن ب
ــل می شــود( و  ــا شــهرداری جمــع آوری و تحلی ســازمان ها ی
دیگــری کــه ذهنــی اســت و درک افــراد از موقعیــت خــود و 
رضایت شــهروندان از رفاه شــهری را نشــان می دهد و بیشــتر 
ــز  ــادکامی متمرک ــی و ش ــی از زندگ ــدی کل روی رضایت من
اســت. شــاخص های عینــی مشــهودند و شــاخص های ذهنی، 
فــردی و کیفــی هســتند. فــرد ممکن اســت از لحاظ شــاخص 
عینــی در رفــاه باشــد، ولــی در شــاخص ذهنــی دچــار مشــکل 
باشــد. ایــن دو بُعــد، در عیــن بــه هم ربط داشــتن، جــدا از هم 
نیــز کار می کننــد. در ابتــدا پژوهشــگران کیفیــت زندگــی را با 
ابعــاد عینــی می ســنجیدند، امــا به  مــرور متوجــه شــدند کــه 
ایــن امــر نتایــج مطلوبــی نمی دهــد. بعــد ســراغ ابعــاد ذهنــی 
رفتنــد و ایــن بــار بــا شــاخص های ذهنــی کیفیــت زندگــی را 
ســنجیدند کــه ایــن نیــز ناقــص بــود. در حــال حاضــر کیفیت 
زندگــی هــم در بُعــد عینــی و هــم ذهنــی ســنجیده می شــود. 
در ایــن پژوهــش نیــز هــر دو بُعــد مدنظــر قــرار گرفته اســت.

1-۲-1- سنجش کیفیت زندگی
در چنــد دهــۀ گذشــته بــرای اندازه گیــری کیفیــت زندگــی در 
ــه  ــادی صــورت گرفت ــا تالش هــای زی ــف دنی مناطــق مختل
اســت. پژوهشــگران، نهادهــای دولتــی و رســانه  های گروهــی 
بــرای ســنجش کیفیــت زندگــی شــاخص های گوناگونــی ارائه 
ــي  ــت زندگ ــاخص هاي کیفی ــن ش ــي و تدوی ــد. طراح کرده ان
یکــي از را ه هــاي عملیاتــي کــردن مفهــوم کیفیــت زندگــي 
اســت. نخســتین اقدامــات پیشــگامانه در ارائــۀ شــاخص هاي 
ــون ویل۱ و  ــهرداري جکس ــئوالن ش ــي را مس ــت زندگ کیفی
فلوریــدا2 در ســال ۱۹۸۶ انجــام دادنــد )ســجادی، و همکاران، 
۱۳۹۱: 2۶۹(. بــرای بیــان شــاخص های کیفیــت زندگــی ابتدا 
ــا در  ــرد. ملکین ــد ویژگی هــای شــاخص ها را مشــخص ک بای
ســال 2۰۰۷ ویژگی هــای شــاخص های کیفیــت را این چنیــن 

:)Malkina, 2007: 228( بیــان کــرده اســت
- بــه سیاســت  گذاری عمومــی بــرای توســعه و ارزیابــی 

برنامه هــا در همــۀ ســطوح کمــک کننــد
- امــکان نظــارت و کنتــرل در دوره  هــای زمانــی مختلف 

1 - Jackson Ville
2 - Florida

ــته باشند را داش
- دارای پایایی، اعتبار و حساسیت باشند

- بــر مبنــای نظریه هــای مناســب تهیــه و تدویــن  شــده 
شند با

- قابــل  درک باشــند و بــه ساده ســازی اطالعــات پیچیده 
کمــک کنند

- در جامعۀ در حال تغییر، انعطاف پذیری داشته باشند
ــش  ــالک گزین ــوق، م ــدگاه  ف ــه دی ــه ب ــا توج ــن، ب بنابرای
ــی  ــت، پایای ــی همچــون عینی شــاخص ها داشــتن ویژگی های
و اعتبــار، قابلیــت ســنجش، حســاس بــودن به زمان، ســادگی 
و قابــل  دســترس بــودن اطالعــات اســت و هــر شــاخص باید 
ایــن ویژگی هــا را داشــته باشــد. در ادامــۀ پژوهــش بــه معرفی 
برخــی از شــاخص  ها و زیرگروه هــای آنهــا از دیدگاه اشــخاص 
و ســازمان ها پرداختــه می شــود. شــاالک و وردوگ۳ در ســال 
2۰۰2، پــس از مطالعــۀ دقیــق ۹۷۴۹ چکیــده و 2۴۵۵ مقالــۀ 
مرتبــط بــا کیفیــت زندگــي، 2۳ شــاخص را بــراي ســنجش 
کیفیــت زندگــي پیشــنهاد کرده انــد: خرســندي، خودپنــداری، 
نداشــتن فشــار روحــی، تعامــالت، روابــط، حمایت هــای مادي، 
وضــع مالــي، شــغل، مســکن، تحصیــالت، صالحیــت فــردي، 
ــرل  ــت، کنت ــه، فراغ ــای روزان ــالمت، فعالیت ه ــی، س کارآی
ــارکت،  ــا، مش ــردي، انتخاب ه ــداف ف ــا و اه ــردي، ارزش ه ف
نقش هــا، حمایت هــای اجتماعــي، حقــوق انســاني، و حقــوق 
مشــروع )رضوانــی و منصوریــان، ۱۳۸۷: ۸(. ایــن شــاخص ها 
به دلیــل تأکیــد زیــاد بــر جنبه هــای ذهنــي کیفیــت زندگــي 
ــال ۱۹۹۸، در  ــد. در س ــرار گرفته ان ــتفاده ق ــورد اس ــر م کمت
ترکیــه، تحقیقــی بــا عنــوان نگرشــی چندبعــدی بــه کیفیــت 
زندگــی در دانشــگاه فنــی اســتانبول انجــام شــد کــه در آن 
تحقیــق، شــاخص های کیفیــت زندگــی بــه چهار گــروه اصلی 
و زیرگروه هایــی تقســیم شــدد و مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. 

شــاخص  های اســتانبول بــه ایــن صــورت بودنــد:
- محیــط فیزیکــی: شــامل چیدمــان ســاختمان ها، نــوع 
ــات  ــی و خدم ــای تفریح ــبز، فض ــای س ــکن، فض مس

شــهرداری و زیرســاخت ها
- محیــط اجتماعــی: شــامل گســترة خدمــات آموزشــی، 
ــات بهداشــتی،  ــات آموزشــی، گســترة خدم قیمــت خدم
ــا  ــی ی ــای فرهنگ ــتی، فعالیت ه ــات بهداش ــت خدم قیم

3 - Schalock and Verduge
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تفریحــی و امنیــت
- محیــط اقتصــادی: شــامل هزینــۀ زندگی، فرصــت پیدا 

کــردن شــغل رضایت بخــش و هزینــۀ تطبیق
ــل و  ــایل حمل ونق ــامل وس ــل: ش ــل  و نق ــات و حم ارتباط
ــا،  ــک )پارس ــان ترافی ــی و جری ــل عموم ارتباطــات، حمل ونق

.)22 :۱۳۹۳
واحــد اطالعــات اکونومیســت۱ در ســال 2۰۰۵ برای محاســبۀ 
شــاخص های کیفیــت زندگــی در کشــورهای مختلــف 
ــر  ــا در نظ ــش، ب ــن پژوه ــت. ای ــام داده اس ــی انج مطالعات
ــی و  ــاد اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی، جغرافیای ــن ابع گرفت
بهداشــتی، شــاخص های نُه گانــه ای را در نظــر گرفتــه اســت. 
ایــن شــاخص ها عبارت انــد از: رفــاه مــادی، بهداشــت، امنیت، 
ــا،  زندگــی خانوادگــی، زندگــی اجتماعــی، آب وهــوا و جغرافی
امنیــت شــغلی، آزادی سیاســی و برابــری جنســیتی )حاتمــی، 
ــورت  ــه را به ص ــت جامع ــاخص ها وضعی ــن ش ۱۳۹۳، ۳۸(. ای

ــد.  ــی می کنن ــف بررس ــاد مختل کالن در ابع
ســراج الدین )2۰۱2( کیفیــت زندگــی را بــا ۷ شــاخص اصلــی 
شــامل محیطی، فیزیکــی، تحرکــی، اجتماعی، روان شناســانه، 
ــژاد،  اقتصــادی، و سیاســی( مشــخص کــرده اســت )حاتمی ن

 .)۶۰ ،۱۳۹۳
ــس  ــی و ح ــت زندگ ــا کیفی ــط ب ــات مرتب ــا و مطالع نظریه ه
تعلــق تفــاوت قابــل توجهــی بیــن زنــان و مــردان قائل نشــده 
ــی  ــرای زندگ ــه را ب ــدی جامع ــی و کالب ــترهای اجتماع و بس
مطلــوب به یکســان دیده انــد. امــا در مجمــوع دربــارة کیفیــت 
ــان از بســترهای اجتماعــی و کالبــدی در  و رضایت منــدی زن
محــالت و شــهرها بــر ایــن نظرنــد کــه میــزان توانمنــدی و 
آگاهــی آنــان تأثیــرات قابــل توجهــی دارد. نتایــج بررســی ها و 
تجربه هــای به دســت آمده در بســترهای اجتماعــی محــالت و 
شــهرها بــرای بهبــود کیفیــت زندگی و به زیســتی زنان نشــان 
می دهــد کــه حمایت هــای خانــواده از یــک ســو پیش برنــدة 
بُعــد ذهنــی کیفیــت زندگــی زنــان تلقــی می شــود و از ســوی 
دیگــر پشــتیبانی نهادهــا برای افزایــش کیفیت محیــط زندگی 
ــود و در  ــی می ش ــاع محل ــی اجتم ــرزندگی و پویای ــث س باع

نتیجــه بــه پایــداری اجتماعــی می انجامــد. 

1 - Economist Institute

۲- روش مطالعه
به عنــوان یــک مطالعــۀ کاربــردی، بــرای جمــع آوری 
ــای  ــتفاده از داده ه ــا اس ــش و ب ــورت پیمای ــات به ص اطالع
ــه  ــی محل ــت، موضع ــای فرادس ــران، طرح ه ــار ای ــز آم مرک
و بانــک اطالعــات دفتــر خدمــات نوســازی محلــۀ هرنــدی 
ــط  ــه محی ــق ب ــدام شــده اســت. شــاخص های حــس تعل اق
ــان ابعــاد گســترده ای را شــامل  و کیفیــت محــل زندگــی زن
ــناخت از  ــار و ش ــات آث ــه مطالع ــه ب ــا توج ــه ب ــوند ک می ش
وضعیــت محلــۀ هرنــدی، به صــورت اســتداللی و اســتنتاجی 

ــن شــده اســت:  ــه2 تدوی ــی محل از بســترهای تعلق

شـاخص های حس تعلق: محل تولد/مدت اقامت/خاطرات   
در محـل زندگی/فضاهای عمومی/نزدیکی به اقوام و دوسـتان.
شـاخص های کیفیـت محیـط: عناصـر طبیعـی دیـد و   
منظر/دسترسـی بـه خدمات/محیـط مسـکونی/مجاورت با 

محلـه. فضا/امنیـت  خاص/خوانایـی  کاربری هـای 

3- محلــة هرنــدی: تاریخچه و ســیر و تحول 
ــکل گیری آن ش

ــع  ــۀ ۱2، در ضل ــزی منطق ــوب مرک ــدی در جن ــۀ هرن محل
شــرقی ناحیــۀ ۴ منطقــۀ ۱2 شــهرداری تهــران، و در جنــوب 
شــهر تهــران قــرار گرفتــه اســت. ایــن محلــه از شــمال بــه 
خیابــان مولــوی، از جنــوب بــه خیابــان شــوش، از شــرق بــه 
خیابــان ری و از غــرب بــه خیابــان خیــام منتهی شــده اســت. 
منطقــه دربرگیرنــدة هســتۀ تاریخــی شــهر تهــران اســت کــه 
ــه  ــود و در دورة قاجاری ــور ب ــه ای محص ــه قری در دورة صفوی
دارالخالفــه شــد؛ شــهری دویست ســاله کــه تــا اوایــل قــرن 
ــی داشــت، در چهــل  هجــری حاضــر گســترش آرام و طبیع
ســال اول قــرن حاضــر رشــدی تدریجــی یافــت و در چهــل 
ســال اخیــر رشــد آن شــتابی بی ســابقه گرفــت. نقشــۀ محلــه 
ــی از  ــه جزئ ــن محل ــه ای ــد ک ــان می ده ــال ۱۳2۳ نش در س
ناحیــۀ چاله میــدان بــوده اســت. محلــۀ هرنــدی کــه بــا نــام 
اصلــی دروازه غــار شــناخته می شــود قدمتــی قاجــاری دارد و 
ــرات و جابه جایی هــای حصــار  ــد تغیی شــکل گیری آن در رون
تهران و دروازه های آن میســر شــده اســت. ماهیت حاشــیه ای 
ــه طــی  ــود ک ــه باعــث شــده ب ــت خــاک رس منطق و کیفی

2 - منظور از بسترهای تعلقی، همان حس ممزوج شدة حیات اجتماعی در 
بافت کالبدی محالت و شهرهاست.
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ــکل  ــی ش ــزی گودال های ــای آجرپ ــار کوره ه ــال ها در کن س
بگیرنــد کــه انبــوه مهاجــران فقیــر و درمانــدگان اجتماعــی را 
در خــود جــا دهنــد. در ایــن گود هــا خانه هایــی بودنــد کــه در 
مقایســه بــا خانه هــای ساخته شــده در ســطح قیمــت و ارزش 
کمتــری داشــتند. از ایــن رو، کســانی که توانایــی مالی کمتری 
ــدی ۱۳  ــۀ هرن ــد. محل ــی می کردن ــا زندگ ــتند در گود ه داش
گــود داشــت کــه در میانشــان گــود عرب ها، گــود ترقــی، گود 
حاج ماشــاءاهلل و گــود ندایــی از وســعت و جمعیــت بیشــتری 
برخــوردار بودنــد. همزمــان بــا تغییــرات جمعیتــی، تغییراتی در 
ســاختار اقتصــادی محلــه نیــز رخ داد و معیشــت مبتنــی بر کار 
کارگــری جــای خــود را بــه تأمیــن معــاش از طریــق تولیــد در 
کارگاه هــا یــا بنگاه هــای کوچکــی داد کــه بزرگ تریــن آنهــا 
بــه تولیــد صابــون اختصــاص داشــت. بــرای ارائــۀ خدمــات 
بــه ایــن کارگاه هــا مجموعــه ای از کســبه و پیشــه وران ُخــرد 
شــکل گرفتنــد کــه گاه به مثابــۀ اتصاالت پســینی یا پیشــینی 
کارگاه هــا، بنگاه هــای ایــن محلــه یــا محــالت مجــاور نیــز 
نقــش بــازی می کردنــد. از جملــۀ شــاخص ترین ایــن بنگاه هــا 
می تــوان بــه میــدان میــوه و تره بــار اشــاره کــرد کــه جمعیــت 
ــود  ــول خ ــران را ح ــران و کارگ ــداران و مباش ــی از بنک بزرگ
ــازار کوچکــی از  ــم ب ــا کم ک ــن بنگاه ه ــود. ای ــازمان داده ب س
ــازار  ارزاق و میــوه را تشــکیل دادنــد کــه به عنــوان مکمــل ب
بــزرگ تهــران در صحنــۀ اقتصــادی شــهر تهران نقــش بازی 

ــد، ۱۳۸۵: ۱۰(.  ــرد )باون می ک
محلــۀ هرنــدی )دروازه غــار(، بــا توجــه بــه تاریخچــه ای کــه 
از آن یــاد شــد، کمــاکان نقــش خــود را هر چنــد کمرنــگ بــا 
توجــه بــه تحــوالت دهه هــای گذشــته حفــظ کــرده اســت. 
ــاب  ــه ت ــط بالفصــل آن مدت هاســت ک ــه و محی ــن محل ای
خــود را در ابعــاد مختلــف کالبــدی، اجتماعــی و فرهنگــی از 

دســت داده اســت.

تصویر 1. محلة هرندی، سال 13۲3

منبع: باوند، ۱۳۸۵

3-1- ویژگی های کالبدی محلة هرندی
بافــت شــهری در محلــۀ هرنــدی بافتــی پیچیــده و کالفــی 
ــم  ــای پرپیچ و خ ــورت کوچه ه ــر به ص ــه در آن معاب ــت ک اس
و تنــگ ارتبــاط میــان واحدهــای مســکونی و معابــر اصلــی را 
ــت  ــی باف ــلوغی و بی نظم ــردگی، ش ــد. فش ــن می کنن ممک
باعــث نفوذناپذیــری و عــدم دسترســی مناســب شــهری بــه 
درون آن شــده اســت. در محلــۀ هرنــدی همچنیــن می تــوان 
ــای  ــود. فضاه ــا ب ــدم تناســب کاربری ه ــاهد ع به وضــوح ش
ــای  ــا طرح ه ــری ب ــورداری از معاب ــا برخ ــدرن، ب ــاری م تج
ــار واحدهــای مســکونی فرســودة  هندســی مشــخص، در کن
ــاری  ــد. ســاختار معم ــرار گرفته ان ــه ق ــز محل مســتقر در مرک
محلــه از خانه هایــی بــا حیــاط مرکــزی تشــکیل شــده اســت 
کــه در آنهــا گرداگــرد یــک حیــاط اتاق هایــی بــا دسترســی ها 
و ورودی هــای مســتقل قــرار گرفته انــد. گاه در یــک یــا چنــد 
اتــاق بــا تعبیــۀ پســتوهای کوچکــی امــکان پخت وپز مســتقل 
ــت  ــۀ باف ــت. مجموع ــده اس ــم ش ــز فراه ــاق نی ــاکنان ات س
مســکونی واقــع در مرکــز محلــۀ هرنــدی فرســودگی زیــادی 
دارد، امــا به علــت نبــود مطالعــۀ دقیــق واحدهــای مســکونی 
نمی تــوان بــا قاطعیــت و به طــور دقیــق میــزان فرســودگی آن 
را مشــخص کــرد. در میــان ایــن بافــت فرســوده خانه هایــی 
ــد کــه میــزان فرســودگی آنهــا فقــط 2۰ درصــد  وجــود دارن
ــز  ــی نی ــا در همــان حــال خانه های ــن زده می شــود، ام تخمی
ــا را  ــودگی آنه ــزان فرس ــوان می ــت می ت ــه به جرئ هســتند ک
۶۰ تــا ۷۰درصــد اعــالم کــرد. همچنیــن همجــواری محلــۀ 
هرنــدی بــا بــازار و خیابــان مولــوی زمینه ســاز وجــود وســایل 
ــل  ــه شــده اســت. به دلی ــه در کوچه پس کوچه هــای محل نقلی
ــدی و  ــۀ هرن ــازار در محل ــران ب ــیاری از کارگ ــکونت بس س
محــالت همجــوار، وســیلۀ غالــب بــرای ایاب وذهــاب و حتــی 
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جابه جایــی بــار موتورســیکلت اســت. یکــی از دالیــل اســتفاده 
ــی  ــک در محالت ــگ و باری ــای تن ــیکلت کوچه ه از موتورس
همچــون هرنــدی اســت کــه ســایر وســایل نقلیــه قــادر بــه 
ورود بــه بســیاری از کوچه  هــای ایــن محالت نیســتند و محل 

پــارک خــودرو نیــز بســیار محــدود اســت.
3-1-1- برخــی ویژگی هــای تعلقــی بافــت کالبدی 

ــة هرندی محل
ــه  ــی ب ــی محیط ــدی در روا ن شناس ــی و کالب ــل محیط عوام
ــد  ــت و کالب ــم فعالی ــل مه ــه دو عام ــط ب ــته بندی محی دس
ــر اســاس  ــر یــک محیــط ب ــد. فعالیت هــای حاکــم ب می پردازن
عوامــل اجتماعــی، کنش هــا و تعامالت عمومی انســان ها تعریف 

کاروانسرای خانات: یکی از معروف ترین دروازه های قدیمی مربوط به تهران 
که بیرون از شهر بود و با وسعت گرفتن تهران اینک در بخش جنوبی شهر قرار 
دارد کاروانسرای خانات است که هنوز مورد توجه قرار دارد و کاربری تجاری آن 
فعال است. این کاروانسرا با مساحت ۱۰ هزار مترمربع و با الهام از باغ ایرانی 
را حفظ  ساخته شده است و ۵2 حجره دارد که رنگ و بوی روزگاران گذشته 

کرده است.

بازار و میدان امین السلطان: از تأسیسات ابراهیم خان امین السلطان، پدر میرزاعلي 
اصغرخان اتابک اعظم، بود که نزدیک دروازة قدیم حضرت عبدالعظیم بنا شد. این میدان 
بزرگ مخصوص بارانداز بارهاي عالفي و میوه و سبزي و صیفي  بود. آن سال ها که 
هنوز خبري از کامیون یا کامیونت و وانت نبود همۀ بارهاي انتقالي از اطراف تهران، قم، 
اصفهان، کاشان و یزد با شتر به میدان امین السلطان آورده مي شد. براي اخذ عوارضي که 
اصطالحاً درباغي مي گفتند میدان امین السلطان در سال ۱۳۳۵ شمسي به باغ جنت، واقع 

بین خیابان ري و خیابان صاحب جمع منتقل شد. 

بقعة سر قبر آقا: این بقعه در داخل بافت قدیمی تهران، در ضلع جنوبی چهارراه 
مولوی، انتهای خیابان شهید مصطفی خمینی )سیروس سابق(، در میان باغی بزرگ و 
قدیمی قرار دارد. محوطۀ بقعۀ سر قبر آقا مدفن سیدابوالقاسم، امام جمعۀ تهران در عهد 
محمدشاه و اوایل ناصرالدین شاه، و آرامگاه خانوادگی خاندان اوست. در دورة پهلوی، با  
توجه به روند شهرسازی و توسعۀ شهر تهران، بسیاری از بخش های اطراف گورستان 
تخریب و در زمین های آن برای تفریح اهالی باغ عمومی ساخته شد. بقعۀ سر قبر آقا 

نیز در میان این باغ قرار گرفت و مجموعه و بقعه را »باغ فردوس« نامیدند. 

زورخانة سجادیه: در میدان هرندی زورخانه ای به نام زورخانۀ بهرام بوده است. 
بعد از فوت صاحب آن، زورخانه تعطیل شد و االن به صورت مخروبه است. جای جدید 
اینجا هم سال ۶۰ افتتاح شده و محل اجتماع عالقه مندان به ورزش های باستانی 
ایران است. تعلقات و روحیۀ خاص و عالقه مندی به ورزش های قدیمی در وجود 
ساکنان محله و کسانی که از محله رفته اند و برای ورزش به محله مراجعه می کنند، 

قابل مشاهده است.

منزل رجبعلی خیاط: عبد صالح خدا، رجبعلی نکوگویان، مشهور به »جناب شیخ« 
و »شیخ رجبعلی خیاط« در سال ۱2۶2ه.ش. در شهر تهران دیده به جهان گشود. 
مردم محدودة هرندی و فراتر از آن ارادت ویژه ای به کرامات شیخ رجبعلی خیاط در 

سال های ۱۳2۰ تا ۱۳۴۰ داشتند. 

می شــود و کالبــد را بــه همــراه متغیرهای فــرم و ســاماندهی اجزا 
به عنــوان مهم تریــن عوامــل در شــکل گیری حــس تعلق محیط 
ارزیابــی می کنــد )مطلبــی، ۱۳۸۵(. دروازه غــار، در نزدیکــی بــازار 
تهــران، جایــی بــوده کــه در ســدة اخیــر تحــوالت زیــادی بــه 
ــا  ــا ب ــان و حاجی بازاری ه ــی بازاری ــل زندگ ــده و مح ــود دی خ
کوچه هــای سرشــار از همدلــی بــوده اســت. مطلوبیــت محیطی 
در کالبــد ســنتی محلــه، اشــخاص و خاطــرات به جامانــده کاماًل 
مشــهود اســت، ماننــد کوچه هــای تنــگ و باریــک، بــاغ انگــور، 
کاروانســرای خانــات، ســر  قبــر  آقــا و بــازار امین الســلطان. برخی 
از ویژگی هــای کالبــدی و کارکــردی محلــۀ هرنــدی بــا نــگاه و 

تکیــه بــر تعلقــات محیطــی انتخــاب و ارائــه شــده اند: 
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3-۲- ویژگی های جمعیتی محلة هرندی
ــال ۱۳۹۰،  ــکن در س ــوس و مس ــماری نف ــاس سرش ــر اس ب
جمعیــت محلــه برابــر بــا 22۷2۰ نفــر بــود کــه از ایــن تعــداد 
۱۱۹۳۰ نفــر مــرد و ۱۰۷۹۰ نفــر زن هســتند. در ایــن محلــه 
۶۶2۵ خانــوار ســاکن بودنــد. مســاحت ایــن محلــه برابــر بــا 
۱۷2 هکتــار اســت. بنابرایــن تراکــم ایــن محلــه برابر بــا ۱۳2 
نفــر در هــر هکتــار و تراکــم نســبی آن برابــر بــا ۱۳2۰۹ نفــر 
در هــر کیلومترمربــع اســت )بانــک اطالعــات دفتــر خدمــات 

نوســازی محلــۀ هرنــدی، ۱۳۹۳(. 
ــران  ــاً مهاج ــهر را عموم ــودة ش ــای فرس ــاکنان بافت ه س
روســتایی و اقشــار کم درآمــد شــهری تشــکیل می دهنــد. در 
ایــن میــان محالتــی کــه جمعیــت ســاکن آنهــا خاســتگاهی 
غیــر از ایــن محــالت دارنــد، به دلیــل تفاوت هــای فرهنگــی 
و اجتماعــی مبــدأ آنــان بــا محــل اقامت فعلــی، بســیار اهمیت 
دارد. در محلــۀ هرنــدی، ۵۳/۹ درصــد از کل ســاکنان متولــد 
شــهر تهــران، ۳۰ درصــد متولــد شــهرهای دیگــر، ۳ درصــد 
روســتایی و ۱۱ درصد از خارج از کشــور هســتند. اکثر ســاکنان 
ایــن محلــه متولــد شــهر تهران و جــزء قشــر کم درآمــد و فاقد 
ــای  ــم بافت ه ــیار مه ــاخص های بس ــی از ش ــد. یک مهارت ان
فرســوده و محــالت فقیرنشــین شــهر تهــران در چنــد دهــۀ 
گذشــته مهاجرپذیــری آنهاســت. بیشــتر جمعیت ایــن محالت 
مهاجرانــی هســتند کــه بر اثــر نیــروی دافعۀ زادگاهشــان چون 
فقــر و بیــکاری از آنجــا رانــده شــده اند و به علــت بی ســوادی 
و فقــدان مهــارت شــرایط جــذب در اقتصــاد رســمی شــهر را 
نداشــته و در بخــش غیررســمی آن بــه فعالیــت پرداخته انــد. 
بــه همیــن علــت، جــذب بدنــۀ اصلــی شــهر نشــده و به دلیــل 
ــه  ــه این گون ــن محــالت ب ــی هزینه هــای زندگــی در ای ارزان

ــده اند.  ــده ش ــکونتگاه ها ران س

ــة  ــی محل ــی و فرهنگ ــائل اجتماع 3-3- مس
ــدی هرن

در محلــۀ هرنــدی مجموعــۀ متنوعــی از مشــکالت، مســائل 
اجتماعــی، معضــالت اقتصادی-اجتماعــی، تعارض هــا و 
ــه  ــن محل ــود دارد. در ای ــی وج ــات اجتماعی-فرهنگ مناقش
می تــوان طیــف گســترده ای از آســیب، نابه هنجــاری و جــرم 
ــل  ــه یکدیگــر تبدی را مشــاهده کــرد کــه به طــور مســتمر ب
می شــوند. امــا اگــر از منظــر نظــم اجتماعــی به محلــۀ هرندی 

نگریســته شــود، در میان مســائل محله ســه معضــل اجتماعِی 
ــِت  ــه و گسس ــر غلظت یافت ــده، فق ــرم متراکم ش ــیب و ج آس
انتشــاریافته مهم ترین معضالت هســتند )حســین زاده، ۱۳۹۱(:

- آسیب و جرم متراکم شده 
- شبکۀ اوباش در میانۀ آسیب و جرم 

- غربتی  ها، حامالن آسیب و جرم 
- تعامل آسیب و جرم 

- فقر غلظت یافته 
- فقر مالی 

- بی سوادی 
- فقر تغذیه و فقر در سالمت جسمی 

- فقر فرهنگی 
- گسست انتشاریافته۱

4- یافته های مطالعه
4- 1- بررسی حس تعلق در محلة هرندی

ــه  ــادی محل ــدی و اقتص ــی، کالب ــاختار اجتماع ــناخت س ش
بــرای هــر گونــه برنامــۀ توســعۀ محلــه ای از جملــه توســعۀ 
فرهنگی-اجتماعــی محلــه ای اهمیــت دارد. بــر اســاس 
اطالعــات گردآوری شــده، برخــی از ویژگی هــای پاســخگویان 

ــر اســت: ــه شــرح زی ب

جنـس: از جامعۀ آمـاری این مطالعه، تعـداد ۱۵۸ نفر به صورت   
تصادفی انتخاب شـدند که ۶۰ درصد آنها را مردان و ۴۰ درصد 

آنهـا را زنان تشـکیل می دادند. 
سـن: پرسـش های تحقیق به صورت متناسب بین همۀ سنین   
۱۸تا۶۳ سـال توزیع شـد و برتری خاصی از نظر سن پاسخگو 

وجود نداشت.
قومیت: با توجه به داده های گردآوری شده در میان پاسخگویان،   
بیشـترین تعـداد قومیـت را فارس بـا ۵۵ درصـد و ُترک زبان با 
۳۱ درصد تشـکیل می دادند. همچنین ۸ درصد از پاسخگویان 

اتباع افاغنه بودند. 
تحصیالت: سـطح تحصیالت 2۰ درصد از پاسخگویان دیپلم،   

۱۸ درصـد ابتدایـی، و ۱۷ درصـد لیسـانس و باالتر بود. 

۱ - به نقل از حسین زاده )۱۳۹۱(: در میان ساکنان محلۀ هرندی به ندرت 
می توان انسجام مدنی و همسایگی مشاهده کرد، مگر زمانی که افراد از یک 
طایفه باشند و از وابستگی خونی و تباری برخوردار باشند. گذشته از آنکه در 
محله بین ساکنان فاصلۀ اجتماعی وجود دارد، محله به دلیل نبود اعتماد نیز 
در معرض گسست های متعدد اجتماعی قرار دارد. این گسست های اجتماعی 

به شکل های تعارض های اجتماعی و سازمانی قابل مشاهده اند. 
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مدت اقامت: بیشـترین تعداد پاسـخگویان در بازة ۳تا۶ سال در   
محـل اقامت داشـته اند و کمتـر از ۵ درصد باالی ۳۰ سـال در 
این محله سـاکن بوده اند. این سهم کم نشـان دهندة ناپایداری 

اجتماعی در محله اسـت. 
حـس تعلق به محیط زندگـی در محله: احسـاس تعلق باعث   
پایـداری جمعیـت و نتیجـۀ آن سـکونت پایدار اسـت که مانع 
از خـروج نیـروی انسـانی و به تبع آن سـرمایه های اجتماعی و 
اقتصادی یک جامعه خواهد شد. وجود سرمایه های اجتماعی و 
اقتصادی در محالت فرودست شهری از جمله عواملی است که 
می توانـد به بهبود وضعیـت این محالت کمک کند. برعکس، 
نداشـتن تعلـق خاطـر موجـب بی تفاوتـی مدنـی سـاکنان 
بـه محـل زندگی و عـدم مشارکتشـان در امـور عمومی و 

شـهروندی جامعه می شـود. 
ســایۀ ســنگین مهاجرپذیــری و معضــالت اجتماعــی بــر ســر 
ایــن محــدوده موجــب عــدم تعلــق خاطــر ســاکنان بــه ایــن 
محــدوده و گریــزان بــودن آنهــا از این منطقه شــده کــه نتایج 
ایــن پدیــده ناپایــداری اجتماعــی در محلــه اســت. اطالعــات 
ــد،  ــان می ده ــت را نش ــن وضعی ــدول ۴( ای ــت آمده )ج به دس
به طــوری کــه اکثــر پاســخگویان ایــن محــدوده )۷۶ درصــد( 
هیچ گونــه احســاس تعلقــی بــه محلــه ندارنــد. در ایــن میــان، 
بیــش از نیمــی از پاســخگویان )۵۱ درصــد( اظهــار کرده انــد 
کــه از ســِر اجبــار در ایــن محلــه مانده انــد و در هــر صــورت از 
اینجــا می رونــد. ۱۹/۶ درصــد نیــز گفته انــد در صــورت فراهم 
شــدن شــرایط بهتــر از ایــن محلــه می رونــد. ۴/۴ درصــد نیــز 
ــدام  ــد در ک ــی نمی کن ــه فرق ــد ک ــوده  و گفته ان ــاوت ب بی تف
محلــه زندگــی  کننــد. فقــط 2۴ درصــد اتاق نشــینان بــه محله 

احســاس تعلــق کرده انــد. 

بدیــن ترتیــب، ســایۀ گریــز از محلــه بــه دالیــل متعــدد در آن 
وجــود دارد و می تــوان گفــت کــه طــی ۴ دهــۀ اخیــر رونــد 
ــه محلــه آغــاز شــده اســت.  کاهــش حــس تعلــق نســبت ب
در نتیجــه، فقــط ۹ درصــد از ســاکنان فعلــی جامعــۀ آمــاری 
به صــورت واقعــی و به ســبب حــس تعلــق حاضــر بــه تــرک 
محلــه نیســتند. اغلــب ســاکنان با توجــه به وضعیت معیشــتی 
ــت  ــی و فعالی ــرای زندگ ــه را ب ــن محل ــود ای ــادی خ و اقتص
ــه  ــن محل ــرا اجاره هــای مســکن در ای ــد، زی انتخــاب کرده ان
نســبت به ســایر محــالت تهــران کمتر اســت و زمینــۀ حضور 
اقشــار کم درآمــد را در ایــن محلــه ایجــاد می کنــد. برخــی از 
ایــن اقشــار ناهنجاری هــای اجتماعــی، اخالقــی و فرهنگــی 
دارنــد کــه ایــن مســئله موجــب شــده اســت زندگــی در محلۀ 

هرنــدی بــا آســیب های بســیاری همــراه باشــد.

4-۲- عوامــل کاهنــدة حــس تعلــق بــه محلــة 
هـرنـدی 

ــه  ــای صورت گرفت ــی و مصاحبه ه ــج مشــاهده های میدان نتای
بــا شــهروندان نشــان از آن دارد کــه پاییــن بودن میــزان حس 

تعلــق مکانــی در محلــۀ هرنــدی از عوامــل زیــر متأثر اســت.
ــندگان  ــادان و فروش ــور معت ــی و حض ــی خیابان زندگ
موادمخــدر در محلــة هرنــدی: در زندگــی خیابانــی، 
فرهنــگ اجتمــاع فقــط مجموعــه ای انباشــته از آداب و 
رســوم و شــیوه های مختلــف زندگــی نیســت، بلکــه نظامــی 
ســازمان یافته از رفتارهاســت. زندگــی خیابانی شــکلی از حیات 
اجتماعــی در کالن شــهر تهــران اســت کــه در آن افــراد بــه 
دالیــل مختلــف نمی تواننــد مســکنی بــرای خــود تهیــه کننــد 
ــپری  ــا س ــود را در خیابان ه ــی خ ــل زندگ ــن دلی ــه همی و ب
می کننــد. اگــر بتوانیــد مســکن را از زندگــی خود حــذف کنید، 

درصدفراوانی گویه
۱۴۸/۹این محله را دوست دارم و هیچ گاه حاضر به ترک آن نیستم

2۴۱۵/2ترجیح مي دهم در این محله بمانم
۷۴/۴فرقي نمي کند که آدم در چه محله اي زندگي کند 

۳۱۱۹/۶در صورت فراهم شدن شرایط سکونت به محلۀ بهتري مي روم
۸2۵۱/۹از سِر اجبار در این محله هستم و در هر صورت از اینجا مي روم

۱۵۸۱۰۰ جمع

جدول 4. احساس تعلق خاطر به محلة هرندی

منبع: نگارنده
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شــاید بهتــر بتوانیــد ایــن شــیوه از زندگــی را متصور شــوید. از 
ایــن زاویــه، گوشــه ها و کنج هــا و ســوچ ها، در زندگــی خیابانی 
زنــان و مردانــی کــه در محلــۀ هرندی هســتند، بســیار معنادار 
ــه  ــه، ب ــن محل ــل اســت کــه در ای ــن دلی ــه همی می شــود. ب
جــای آنکــه پارک هــا بــه غنــای فراغتــی مــردم کمــک کننــد 
و ســرمایۀ اجتماعــی آنــان را افزایــش دهنــد، به محــل زندگی 
ــی ســبکی از  ــی تبدیــل شــده اند. زندگــی خیابان افــراد خیابان
ــی همچــون  ــه ناهنجاری های ــش ب ــه گرای ــی اســت ک زندگ

مصــرف موادمخــدر در آن قابــل مشــاهده اســت. 
حضــور زنــان در زندگی خیابانــی: از بارزتریــن ویژگی های 
زندگــی خیابانــی در محلــۀ هرنــدی، حضــور زنــان پابه پــای 
ــی نشــان می دهــد  ــع، مشــاهدات میدان مــردان اســت. به واق
کــه تعــداد قابــل توجهــی از افــراد خیابانــی در محلــۀ هرنــدی 
را زنــان و دختــران جــوان تشــکیل می دهنــد. دختــران فراری، 
ــی  ــا و مهاجران ــوار، بی خانمان ه ــا و سرپرســت خان ــان تنه زن
کــه تمــام کســاِن خــود را از دســت داده انــد جــزو همیــن افراد 
خیابانــی هســتند. غالبــاً زنــان خیابانــی در کنــار چنــد مــرد و 
ــتند.  ــاکن هس ــا س ــز پارک ه ــاً در مراک ــوچ ها و عمدت در س
ایــن موضــوع در پــارک خواجــو کامــاًل مشــهود اســت. ایــن 
اطالعــات متعلــق بــه دورة قبــل از حصارکشــی پــارک خواجو 

و بارگــذاری مرکــز فرهنگــی در محلــۀ هرنــدی اســت.
پارک هــا به مثابــة مهم تریــن فضــای بی دفــاع 
شــهری: بی توجهــی بــه ویژگی هــای اجتماعــی و فرهنگــی 
منطقــه و تکیــۀ صــرف بــر رویکــرد مهندســی و مدرنیســتی 
نابه هنجارتریــن فضــای شــهری  باعــث شــکل گیری 
ــن  ــر ای ــع، از نظ ــت. به واق ــده اس ــران ش ــهر ته در کالن ش
ــرف ســاخت فضــای ســبز و  ــا ِص ــالن آن، ب رویکــرد و عام
ــد  ــا مســائلی مانن ــوان ب ــه می ت ــش ســرانۀ آن در منطق افزای
اعتیــاد و نیــز فضاهــای جرم خیــز و بی دفــاع شــهری مقابلــه 
کــرد. امــا نتیجــه در ایــن مــورد کامــاًل معکــوس بــوده اســت. 
تأمیــن مکانــی امــن و مناســب بــرای حضــور معتــادان، ایجاد 
گوشــه ها و ســوچ ها و به طــور کلــی بی دفــاع کــردن فضــای 
ــن  ــبز بزرگ تری ــای س ــا و فضاه ــق پارک ه ــهری از طری ش
دســتاورد ایــن نــوع نــگاه بــه حیــات شــهری بــوده اســت کــه 

ــود.  ــده می ش ــه دی ــن محل در ای
مــرگ و خودکشــی: مــرگ و مواجهــه بــا مــرگ در دنیــای 

مــدرن امــروز به امری عجیب و اســتثنایی تبدیل شــده اســت. 
ــتان ها و دور  ــروزی در بیمارس ــان های ام ــی، انس ــور کل به ط
از انظــار عمومــی جــان می دهنــد. امــا در دروازه غــار مــرگ و 
میــر افــراد بســیار مشــهودتر از ســایر نقاط شــهر تهران اســت. 
کــودکان خیابانــی، بی سرپرســت و بدسرپرســت: 
خیابان هــا و حیــات خیابانــی فقــط بــه مــردان و زنــان 
ــودکان  ــی از ک ــل توجه ــداد قاب ــه تع ــدارد، بلک ــاص ن اختص
ــع،  ــد. به واق ــی دارن ــی خیابان ــی زندگ ــم نوع ــه ه ــن محل ای
ایــن کــودکان بیشــتر عضــو خانواده هــای ازهم پاشــیده 
ــه اعتیــاد  ــا هــر دو آنهــا ب ــا مادرشــان ی هســتند کــه پــدر ی
روی آورده انــد. ایــن کــودکان عمدتــاً در اطراف مجتمع پرســه 
می زننــد و گاه بــرای بــازی بــه مجتمــع می آینــد. بســیاری از 
آنهــا حتــی کفــش و لبــاس هــم ندارنــد و در وضعیــت بســیار 
دردناکــی زندگــی می کننــد. متأســفانه ایــن کــودکان کامــاًل 
ــزرگ تهــران رهــا شــده اند و نهــاد خاصــی  در کالن شــهر ب
هــم مســئولیت آنهــا را بــه عهــده نــدارد. برخــی از آنــان هــم 

ــد.  ــدا کرده ان ــاد پی اعتی
چندهمســری )زنانــه و مردانه(: شــاید تعجب آور باشــد که 
در میــان این همــه آســیب و فســاد و زوال حیــات شــهری، از 
نوعــی زندگــی خانــواری یــا حتــی ازدواج هــای غیررســمی در 
میــان بزهــکاران در این محله ســخن گفته شــود. امــا واقعیت 
ایــن اســت کــه در ایــن منطقــه و به ویــژه در محــدودة محلــۀ 
ــا نوعــی زندگــی اشــتراکی شــبه خانوادگی مواجــه  هرنــدی ب
ــتراکی  ــی اش ــا و زندگ ــن خانه ه ــی از ای ــتیم. نمونه های هس
ــه  ــه ای ک ــک ســقف و در خان ــر ی ــرد در زی ــن زن و م چندی
ــای  ــی گوی ــپزخانه دارد به خوب ــک آش ــال و ی ــک  ه ــط ی فق

ایــن ســبک از زندگــی اســت. 
ــاال را  ــۀ زندگــی چندهمســری در ب ــد نمون فحشــا: هــر چن
می تــوان نوعــی از فحشــا تلقــی کــرد، امــا فحشــا بــه شــکل 
ــن آســیب های محــدوده اســت.  ــز از رایج تری ــی آن نی عموم
ایــن شــکل از فحشــا هــم اشــکال مختلفــی دارد؛ از فحشــا و 
تن فروشــی بــرای بــه دســت آوردن مــواد گرفتــه تــا فــروش 
دختــران و همســران معتــاد بــه ســایرین بــرای خریــد و تهیــۀ 

مــواد و گاهــی امــرار معــاش )حســین زاده، ۱۳۹۱(.
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4-3- کیفیــت محیــط زندگــی در محلــة 
هرنــدی 

ــا  بررســی وضعیــت تعلــق محلــه ای ســاکنان ایــن محلــه، ب
ــر اســاس شــاخص های حــس  ــج پیمایــش ب ــه نتای توجــه ب
تعلــق بــه محیــط و کیفیــت محــل زندگــی، بــه شــرح جــدول 

۵ خالصــه شــده اســت:

ــاخص های  ــک ش ــه  تفکی ــردان ب ــان و م ــای زن دریافت ه
کیفیــت زندگــی و حــس تعلــق بــه محیــط نشــان می دهــد 
کــه آنچــه از دیــدگاه زنــان باعث تقلیــل حس تعلــق در محله 
می شــود شــامل مــواردی چــون وضعیــت محیــط مســکونی، 
ــی،  ــط زندگ ــه محی ــبت ب ــاس نس ــی، احس ــای عموم فضاه
ناهنجاری هــای اجتماعــی و امنیــت اســت. بــا نگاهــی عمیــق 

تصویر ۲. برخی قطعات مخروبة محلة هرندی

منبع: بانک اطالعات دفتر خدمات نوسازی محلۀ هرندی، ۱۳۹۵

جدول 5. شاخص های تعلق به محیط و کیفیت زندگی

منبع: تحقیق حاضر

مردانزنانشاخص
۶۳ درصد نارضایتی۷۰ درصد عدم رضایتمحیط مسکونی: رضایت از واحد مسکونی

۷۰ درصد عالیق۵۰ درصد انطباق با عالیق انطباق رنگ و بافت مصالح با سلیقۀ ساکنان
۹۰ درصد انطباق با عالیق۷۳ درصد انطباق با عالیقخوانایی فضاها: محله و گذرها

۷۶ درصد نارضایتی۸۰ درصد نارضایتیفضاهای عمومی: دسترسی  ها و مبلمان محله
۸۰ درصد عدم انطباق با عالیق۶۴ درصد عدم انطباق با عالیقعناصر طبیعی: سرزندگی و فضای سبز

۳2 درصد خاطرات تعلق انگیز۳۸ درصد خاطرات تعلق انگیزخاطرات در محیط زندگی
۶۳ درصد نداشتن احساس خوب در ۶۰ درصد نداشتن احساس خوب در محلهاحساس افراد به محیط زندگی

محله
۴۰ درصد تمایل به استقرار ۷۰ درصد تمایل به استقرار مجاورت با کاربری های خاص

۴۸ درصد احساس رضایت 2۴ درصد احساس رضایتمحیط زیست )بو و صدا(
ناهنجاری های اجتماعی: حضور معتادان و فروشندگان 

موادمخدر
۸۷ درصد نارضایتی۱۰۰ درصد نارضایتی

۷۸ درصد نارضایتی۶2 درصد نارضایتیامنیت در محله: ساعات شبانه، سارقان و مزاحمان
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بــه میــزان اهمیــت و رضایت منــدی در مــورد شــاخص ها، این 
موضــوع مهــم مشــخص می شــود کــه بیــن زنــان و مــردان 
برداشــت و رضایــت از شــرایط در بســیاری مــوارد تفاوت هــای 
چشــمگیری دارد. بــا توجــه بــه نارضایتی های بیشــتر زنــان از 
محیط مســکونی، فضاهــای عمومی، و ناهنجارهــای اجتماعی 
ــی از  ــی برخ ــاً جابه جای ــه قطع ــت ک ــه گرف ــوان نتیج می ت
ــه دیدگاه هــای  ــا توجــه ب ــدی ب ــۀ هرن ــی محل ســاکنان اصل

زنــان صــورت گرفتــه اســت.
طبــق آمــار و اطالعــات به دســت آمده، جمعیــت متولدشــده در 
ــا ۱۳۹۰ از ایــن محــدوده نقــل  محلــه در ســال های ۱۳۶۰ ت
ــن جابه جایی هــا نشــان دهندة نقــش  ــد کــه ای مــکان کرده ان
زنــان و مشــارکت واقعــی آنهــا در جابه جایــی از محلــه اســت. 
نکتــۀ دیگــر اینکــه در وضــع کنونــی محلــۀ هرندی، بــا توجه 
بــه ســکونت عبــوری )مــدت اقامــت کوتــاه(، غریــب بــودن 
مهاجــران بــا ســاکنان و پاییــن بــودن منزلــت زنــان مهاجــر 
واردشــده بــه محلــه )کــه غالبــاً ناهنجــاران اجتماعــی تلقــی 
می شــوند( زنــان و ســاکنان اصلــی و قدیمــی محلــه رغبتــی 
ــه  ــار در محل ــا به اجب ــد. در نتیجــه، ی ــدن در آن ندارن ــه مان ب
ــه محــض فراهــم شــدن فرصــت  ــا ب ــد و ی زندگــی می کنن
بــرای جابه جایــی از محلــه بــه ســایر نقــاط اقــدام می کننــد. 
نتایــج حاصــل از تکمیــل پرسشــنامه در مــورد کیفیــت 
ــت نامناســب آن  ــه نشــان دهندة وضعی ــی محل ــط زندگ محی
ــالت  ــواد و تحصی ــود س ــت. کمب ــف اس ــاي مختل از جنبه ه
در میــان ســاکنان به ویــژه ســاکنان قدیمــي، کمبــود شــدید 
فضاهــاي فراغتــي، کاهش صمیمیت مردم نســبت به گذشــته، 
ــۀ  ــه، گســترش قارچ گون ــت محل ــرت و جمعی ــش مهاج افزای
ــف  ــر کثی ــوش در محــل، منظ ــود م ــران، معضــل وج مهاج
و نمــاي نامناســب محــل، آلودگــی شــدید صوتــي در محلــه، 
ــي،  ــش ناامن وجــود فروشــندگان موادمخــدر در محــل، افزای
کاهــش تعلقــات محلــه اي، و کاهــش روحیــۀ مذهبــي به ویژه 
در میــان ســاکنان جدیــد محلــه از مهم تریــن مشــکالت مردم 

ایــن محلــه اســت.
گرچــه مــردم در دیدگاهشــان در زمینــۀ نظافــت کوچه هــا، نور 
کافــی در شــب، پارک هــای محلــی، دسترســی بــه درمانــگاه، 
جمــع آوری زبالــه و کاهــش ســرقت در محلــه وضعیــت خوبی 
را نســبت بــه پنــج ســال گذشــته )ســال پایــۀ ۱۳۹2( اعــالم 

ــا،  ــازی پیاده راه ه ــر کف س ــواردی نظی ــارة م ــا درب ــد ی کرده ان
آســفالت ســواره روها، دسترســی به ســالن ورزشــی، دسترســی 
ــر ایــن  ــزاع و درگیــری  در محلــه ب ــه مــدارس ابتدایــی و ن ب
نظرنــد کــه وضعیــت نســبت بــه پنــج ســال گذشــته تغییــری 
نکــرده اســت، امــا تأکیــد دارنــد کــه در زمینــۀ شــاخص های 
حمایــت از مــردم، آلودگــی صوتــی و زیســت محیطی و وجــود 
معتــادان و فروشــندگان مــواد مخــدر وضعیــت نســبت بــه پنج 

ســال گذشــته بدتــر شــده اســت.
ــۀ  ــدة محل ــائل نگران کنن ــن مس ــه، عمده تری ــور خالص به ط
ــزاع و  ــادان، ن ــد از حضــور معت ــب عبارت ان ــه ترتی ــدی ب هرن
درگیــری در محلــه، ناهنجاری هــای اخالقــی، کمبــود فضــای 
ســبز عــاری از حضــور معتــادان، ناآگاهــی و ضعــف فرهنــگ 
همســایگی، مســائل بهداشــت محیــط و همچنین نبــود امنیت 
ــوارد  ــن م ــه. ای ــده در محل ــای رهاش ــوص در فضاه به خص
همگــی باعــث افــت کیفیــت زندگــی و کاهــش حــس تعلــق 

ــده اند. ــه ش ــه محل ب

5- نتیجه گیری و پیشنهادها
بــر اســاس داده هــای پژوهش و تجربیــات محققــان، در محلۀ 
هرنــدی، حــس تعلــق در بیــن زنــان و مــردان در حــد بســیار 
ــل  ــوار از یــک ســو به دلی ــد ناگ ــن پیام ــرار دارد. ای ــی ق پایین
ــی  ــی و جابه جای ــاکنان قدیم ــی س ــی و اجتماع باختگ دلزدگ
ــر ورود  ــوی دیگ ــهر و از س ــاط ش ــایر نق ــه س ــه ب از محل
مهاجــران و افــراد ناشــناس بــه بافــت اجتماعــی محلــه بــرای 
اســکان و کســب وکارهای متنــوع اســت. برخــی از ایــن افــراد 
اســکان یافته در محلــه کــه بــا چندباختگــی زندگــی روبــه رو 
بوده انــد فضــای ظاهــری محله را دچار آســیب ذهنــی و عینی 
کرده انــد، بــه  طــوری کــه بــرای بســیاری از ســاکنان محلــه 
مواجهــه بــا صحنه هــای جــرم بــا تــرس و احســاس ناامنــی 
ــای  ــان عادت ه ــرور زم ــه م ــت ب ــن وضعی ــراه اســت. ای هم

ــا روحیــۀ انســان را ایجــاد می کنــد.  اجبــارِی ناســازگار ب
صحنه هــای ناهنجــار اخالقــی و اجتماعــی در محلــۀ هرنــدی 
بــرای ســایر شــهروندان بســیار ترســناک جلــوه می کنــد. ایــن 
وضعیــت به خصــوص بــرای زنانــی کــه بــه  قصــد خریدهــای 
ــۀ  ــه محل ــان ب ــازار پرده فروش ــور در ب ــر حض ــه ای نظی منطق

ــد بســیار غیرقابل تحمــل اســت.  ــدی می آین هرن
در یــک جمع بنــدی می تــوان گفــت کــه محلــۀ هرنــدی در 
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ــازار از دهــۀ ۱۳2۰ بــه بعــد رشــد یافتــه و بافــت  نزدیکــی ب
اجتماعی-کالبــدی آن طــی روزگاران همگرایــی و مطلوبیــت 
ــای  ــزء محله ه ــه ج ــن محل ــت. ای ــته اس ــی داش ــل قبول قاب
فاخــر و خــاص نبــوده، امــا جریــان زندگــی در آن بــه شــکل 
ــا ۱۳۹۷ شــاهد هســتیم(  ــه از ســال  های ۱۳۷۰ ت ــی )ک کنون
ــان به خصــوص در  ــرور زم ــه م ــه ب ــن محل ــوده اســت. ای نب
ــت داده و  ــود را از دس ــی خ ــاکنان اصل ــال های ۱۳۸۰ س س
حضــور افــراد ناشــناس، ناهنجــار و تبهــکار در محلــه رو بــه 

فزونــی گذاشــته اســت. 
حــس تعلــق بــه محیــط زندگــی در محلــۀ هرنــدی در ابعــاد 
اجتماعــی و در جنبه هــای عینــی و ذهنی آن بــا پیچیدگی های 
ــوری شــدن  ــل عب ــن مســئله به دلی بســیاری روبه روســت. ای
ــی آن اســت. برخــی  ــه و از دســت رفتــن ســاکنان اصل محل
نهشــته های حــس تعلقــی بــه محلــه را نبایــد در درون محلــه 
جســت وجو کــرد. مثــاًل ســاکنان اصلی محلــه کــه از آن رخت 
بربســته اند برخــی اوقــات، بــه فراخــور احســاس خــود نســبت 
بــه محــل تولــد و زندگــی قبلی شــان،  احســاس تعلــق خــود را 
بــه شــکل دیگــری )حمایت هــای مالــی از مــردم و مشــارکت 

در بهســازی محلــه( ابــراز می دارنــد.
همچنیــن در مــورد بحــث کیفیــت زندگــی و به زیســتی زنــان 
در محلــۀ هرنــدی بایــد گفــت کــه کیفیــت زندگــی زنــان در 

ــه در گونه بندی هــای مختلــف مطــرح اســت: ایــن محل
۱. زنانــی کــه ســالخورده اند و در طــول روزگار بــا 
نامالیمــات و خاطــرات خــوب و بد محله ســازگار شــده اند 

ــد. ــان می دهن ــود را نش ــدی خ و رضایت من
2. زنانــی کــه بــه دالیــل مالــی از ســایر شــهرها کــوچ 
کــرده و ایــن محلــه را بــرای اســکان انتخــاب کرده انــد و 
بــه فعالیت های کســب وکار مشــغول هســتند و از شــرایط 

فعلــی خــود رضایــت نســبی دارنــد.
ــد و  ــه می آین ــه محل ــت ب ــه به صــورت موق ــی ک ۳. زنان
ــن  ــد. ای ــن می کنن ــود را تأمی ــاز خ ــورد نی ــدر م موادمخ
زنــان بعــد از آلودگــی تدریجــی بــه مــواد، بــه اســکان در 
ــه روی  ــدة محل ــای رهاش ــا و فضاه ــا، کوچه ه خیابان  ه

می آورنــد.
ــتند و در  ــه هس ــان در محل ــا خانواده ش ــه ب ــی ک ۴. زنان
ــچ  ــد و هی ــواده همــکاری می کنن ــرد خان ــای م فعالیت ه

توجهــی بــه کیفیــت زندگــی محلــه ندارنــد و ایــن محلــه 
برایشــان جایگاه کســب ســود و ســکوی پرتاب محســوب 

می شــود. 
در بافــت اجتماعــی محلــۀ هرنــدی کیفیت و ســبک های 
زندگــی متعــدد و متفاوتــی وجــود دارد کــه چه بســا از نگاه 
متخصصــان و شــهروندان ســایر نقــاط شــهر نامطلــوب و 
برخــالف کرامــت انســانی باشــد. امــا ایــن ســبک زندگی 
در بافــت اجتماعــی برخــی نقــاط محلــۀ هرنــدی پذیرفته 

و درونی شــده اســت. 
ــدی در  ــۀ هرن ــدی محل ــی و کالب ــت اجتماع ــت و باف موقعی
گــذر زمــان دچــار تغییراتــی در بســتر اجتماعــی خــود شــده 
اســت. ایــن بافــت در دهه هــای ۳۰ تــا ۵۰ وضعیــت مطلوبــی 
داشــته و شــهروندان ســاکن آن به لحــاظ اجتماعــی، فرهنگی 
و اقتصــادی وضــع مناســبی داشــته اند. امــا بــا گــذر زمــان و 
تغییــر نســل  و افزایــش منابــع مالــی برخــی ســاکنان اصلــی 
ایــن محلــه، آنــان بــرای بهره منــدی از کیفیــت زندگــی مــورد 
انتظارشــان بــه ســایر نقــاط شــهر نقــل مــکان کردنــد. ایــن 
جابه جایــی و ناپایــداری در بافــت محلــه باعــث شــده اســت 
کــه تارهــای اجتماعــی و ســرمایه های محلــی دچــار تزلــزل 
شــود. بــا کــوچ ســاکنان اصلــی متولــد محلــه، زمینــه بــرای 
حضــور اشــخاص و خانواده هــای دیگــر نقــاط شــهر، کشــور 
و حتــی کشــورهای همســایه در محلــۀ هرنــدی ایجــاد شــده 
و بافــت آن را دچــار غریبه پذیــری منفــک از اجتمــاع شــهر و 

حیــات اجتماعــی بــدون ســرمایه ای  کــرده اســت.
قطعــاً بــا افزایــش بیگانگــی اشــخاص محلــی نســبت بــه هم 
محلــه دچــار افــت ســرمایه و هویــت اجتماعی می شــود. بدین 
ترتیــب، بســتر و زمینــۀ کالبــدی و اجتماعی بــرای فعالیت های 
مختلــف، به خصــوص ناهنجاری هــای اجتماعــی و اخالقــی، 
و اقتصــاد غیررســمی و غیرقانونــی ایجــاد می شــود. ماحصــل 
فراینــد زوال در محلــۀ هرنــدی، بــا کاهــش ارزش امــالک، از 
بیــن رفتــن ســرمایۀ اجتماعــی شــده اســت؛ ســرمایه هایی که 
تجمــع آنهــا در یــک پهنــۀ ســرزمینی بــه عوامــل مختلــف 
هویتــی و اجتماعــی نیــاز دارد کــه یکــی از مهم تریــن عناصــر 
آن زمــان )نســل ها( و مــدت اقامــت به عنــوان یکــی از عوامل 
مهــم به وجودآورنــدة حــس تعلــق اســت. قطعــاً بــا بی توجهــی 
بــه ابعــاد احســاس تعلــق، کیفیــت زندگــی، خدمــات، نیازها و 
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ســالیق، به مــرور شــاهد زوال مفهــوم اصلــی محلــه خواهیــم 
شــد و آنچــه باقــی خواهــد ماند کالبد بــدون ســرمایۀ اجتماعی 
ــدون ســرمایۀ اجتماعــی و فرهنگــی بســیار  ــد ب اســت. کالب
ــا  ــکنندگی ب ــن ش ــه ای ــت. زمانی ک ــکننده اس ــزل و ش متزل
عوامــل کاهنــدة روزمــرة کیفیــت زندگــی همراه شــود، محیط 
زندگــی نه تنهــا تعلــق قابــل قبــول را حفــظ نخواهــد کــرد، 
ــش  ــق و افزای ــرمایۀ تعل ــن س ــور از ای ــز و عب ــا گری ــه ب بلک
نارضایتــی زنــان ســاکن محلــه مواجــه خواهــد شــد. کمااینکه 
نتیجۀ بررســی مســائل و مشــکالت موجــود از دیــدگاه زنان و 
مــردان و مقایســۀ آنهــا رضایت  منــدی مطلوبــی را در اذهــان 
ســاکنان محلــه نشــان نمی دهــد. افزایــش میــزان نارضایتــی 
از کیفیــت زندگــی در محلــه نشــان از ایــن دارد کــه به رغــم 
ــر  ــل مؤث ــه، عوام ــن محل ــه در ای ــای صورت گرفت تالش ه
ــی و  ــات محل ــط مســکونی، خدم ــت زندگــی )محی ــر کیفی ب
نمودهــای کالبــدی و اجتماعــی( و حــس تعلــق، میــزان جرایم 
و ناهنجاری هــای اجتماعــی و فرهنگــی فرســودگی کالبــدی 
ــیار  ــع بس ــه در وض ــت محیطی در محل ــای زیس و بحران ه

نامطلوبــی قــرار دارد.
بنابرایــن، بایــد در مــورد کیفیــت زندگــی مطلــوب در برخــی 
بافت هــای اجتماعــی و کالبدی محالت و شــهرها بازاندیشــی 
ــت  ــۀ کیفی ــا در زمین ــه گونه بندی ه ــد ب ــرد. بای ــورت گی ص
عینــی و ذهنی محیــط زندگی، بافــت اجتماعــی و ویژگی های 
آن از دیــدگاه تمــام گروه هــای خــاص از جملــه زنــان پرداخت 
ــا  ــا ب ــد ت ــی گنجان ــی و عملیات ــای اجرای و آن را در برنامه ه
ــر در  ــان، اقدامــات مؤث ــن الگوهــای تعلقــی زن اســتفاده از ای
بهبــود کیفیــت زندگــی صورت گیــرد. قطعــاً با در نظر داشــتن 
معیارهــای ارائه شــده در تحقیق حاضــر، با افزایش ســرزندگی، 
پویایــی و آرامــش در محیط هــای محلــی و شــهری روبــه رو 
خواهیــم شــد. با بازنگــرش به بُعــد تعلق و کیفیــت محیطی از 
دیــدگاه زنــان، نشــانه های زندگــی خــوب در فضــای محــالت 

نمایــان خواهــد شــد. 
نقــش زنــان بــدون شــک تأثیرگذارتریــن عامل بــرای بهبود و 
ارتقــای محیــط زندگــی اســت و مشــارکت واقعی این گــروه از 
جامعــه بــرای همراهــی همــۀ نهادهــا و دســتگاه های متولــی 

ــت.  ضروری اس
واحــد همســایگی و محله همچون محیــط زندگــی خانواده ها، 

از یــک ســو به دلیــل حضــور بیشــتر زنــان در محله و از ســوی 
دیگــر نگــرش زنــان، بــا دیدگاه هــای توســعۀ محلــۀ دوســتدار 
زندگــی همخوان تــر اســت. پیشــنهاد می شــود بــرای عــادی  
شــدن وضعیــت محلــۀ هرنــدی و ارتقــای کیفیــت محیطــی، 
برخــی ابعــاد ضــروری اساســی محله مــورد توجــه قــرار گیرد:

- ارتقای امنیت اجتماعی در محله
- ســاماندهی متکدیــان و مصرف کننــدگان مــواد مخــدر 

و جلوگیــری از حضــور فروشــندگان موادمخــدر
- توانمندســازی اجتماعــی و فرهنگــی مســتمر از طریــق 
ــون  ــی، همچ ــازمان های متول ــات س ــا و اقدام برنامه ه
شــرکت مادرتخصصــی عمران و بهســازی شــهری ایران 
و ســازمان اجتماعــی کشــور بــرای اثرگــذاری در جهــت 

ارتقــای کیفیــت زندگــی
- انجــام مطالعــات و اقدامــات مشــارکتی ویــژه در زمینــۀ 
حــس تعلــق محلــی و کیفیــت زندگــی زنــان در پیوســت 

برنامه هــا.
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Abstract
Although mega city of Tehran has been a leading 
city in research projects and implementation 
of different socio- cultural urban programs, it 
faces many inter-related problems in many ar-
eas, especially in its social fabrics. To cope with 
these problems, since 2007 urban regeneration 
programs have been in order for ten years. The 
main objective of urban planners in carrying out 
these programs is to move towards more desired 
social life in the region.
Review of regeneration programs shows; plan-
ners have neglected the sense of belonging to 
the living environment and its impact on quality 
of life. While it is an important factor, which en-
hances interests to the community and affects 
residents’ quality of life. 
The present paper aims at discussing factors 
affecting reduction of this sense  in Harandi 
neighborhood known as Darvaze Ghar in the 
region 12 of Tehran. This area experiences many 
problems, including loosing sense of belonging, 
which is considered a driving, force for social 

development. 
The research is conducted with quantitative and 
qualitative methods. First; criterion of sense of 
belonging to the living environment among 
women and men have been defined. Secondly, 
quality of life’s patters in the period of 1390-1395 
is described. Based on the findings, the most 
important factors in reducing sense of belonging 
among men and women of Harandi are: pres-
ence of social deviances, illegal economic activi-
ties, and negligence of responsible organizations 
to deliver improved services in the region. It is 
suggested that planners and urban managers 
should take into account women’s role in plan-
ning and implementation of the programs. Also 
provision of security, accessibility of services in 
compliance with male and female residents’ life 
styles, assessment of the needs and social- eco-
nomic empowerment of the population should 
be included continuously in all programs.
Key Words
District 12 of Tehran, Harandi Neighborhood, 
Sense of Belonging, Women Wellbeing
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