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کالنشــهر تهــران ،بهرغــم پیشــگامی در مطالعــات و اجــرای برنامههــای متعــدد در زمینههــای شهرســازی ،اجتماعــی و
فرهنگــی ،بــا مشــکالت درهمتنیــدۀ بســیاری در برخــی نواحــی و بافتهــای شــهری بهخصــوص بافــت اجتماعــی روبهروســت.
برنامهریــزان و مدیــران شــهری در ســالهای  ،1396-1386بــرای حــل مشــکالت و حرکــت بهســوی زندگــی اجتماعــی
مطلــوب ،برنامههــای بازآفرینــی شــهری را در دســتور کار خــود قــرار دادهانــد .در ایــن برنامههــا ،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
اجتماعــی بهعنــوان تجمعســا ِز عالقــه بــه محیــط و تأثیرگــذار بــر ارتقــای کیفیــت زندگــی محســوب میشــود .هــدف ایــن
مطالعــه ،بررســی عوامــل مؤثــر بــر کاهــش حــس تعلــق بــه محیــط و کیفیــت زندگــی زنــان در محلــۀ هرنــدی اســت .محلــۀ
هرنــدی (دروازهغــار) ،واقــع در منطقــۀ  12شــهر تهــران ،یکــی از محالتــی اســت که بــا مجموعـهای از مســائل در ابعــاد مختلف،
بهخصــوص غفلــت از بُعــد تعلــق محیطــی ،بهعنــوان محــرک توســعۀ اجتماعــی مواجــه اســت.
پژوهــش بهصــورت ک ّمــی و کیفــی انجــام شــده اســت .نخســت معیارهــای حــس تعلــق بــه محیــط زندگــی در بیــن زنــان و
مــردان و الگــوی کیفیــت محیــط زندگــی طــی دورۀ زمانــی  1395-1390در محلــۀ هرنــدی توصیــف و اســتخراج شــد .بر اســاس
اطالعــات جمعآوریشــده ،مهمتریــن عوامــل کاهنــدۀ حــس تعلــق در بیــن زنــان در محلــۀ هرنــدی ،ورود ناهنجــاران اجتماعــی،
اقتصــاد غیرقانونــی در طیفهــای مختلــف و کمتوجهــی ســازمانهای متولــی بــه بهبــود خدمــات در ایــن محلــه بــوده اســت.
پیشــنهاد میشــود برنامهریــزان و مدیــران شــهری نقــش زنــان در برنامههــا و اقدامــات عملیاتــی را در محــات 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 بهصــورت مســتمر در دســتور کار قــرار گیــرد.
کلـیدواژهها
حس تعلق به محیط ،بهزیستی زندگی زنان ،محلۀ هرندی ،منطقۀ  12شهر تهران
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مقدمـه

 -1ادبیات و مبانی مفهومی

محیــط ،خــواه خانــه یــا فضــای محلــی و شــهری ،عــاوه بــر
عناصــر کالبــدی شــامل پیامهــا و معانــی و رمزهایــی اســت
کــه مــردم آن را بــر اســاس نقشهــا ،انگیزههــا و دیگــر
عوامــل رمزگشــایی و درک میکننــد .ایــن حــس کلــی کــه
پــس از ادراک و قضــاوت نســبت بــه محیــط خــاص در فــرد
بــه وجــود میآیــد «حــس مــکان» نامیــده میشــود کــه
بهعنــوان عاملــی مهــم در هماهنگــی فــرد و محیــط باعــث
بهرهبــرداری بهتــر از محیــط ،رضایــت بهرهبــرداران و در
نهایــت احســاس تعلــق آنهــا بــه محیــط و تــداوم حضــور در
آن میشــود (سرمســت و متوســلی .)1 :1389 ،هنگامیکــه
برخــی بافتهــای اجتماعــی و کالبــدی شــهرها بهصــورت
قابــل قبولــی پیشــرفت نمیکننــد ،الزم اســت بــرای تغییــر
آنهــا اقــدام شــود .بســیاری از عرصههــای شــهری در
نبــود مداخلــۀ چرخــۀ پایــدار ،افــت و زوال را در بســیاری از
جنبههــا تجربــه میکننــد .در صــورت چارهاندیشــی نکــردن
در اینگونــه بافتهــا ،بــا ســناریوهای زوال و افــت کالبــدی
و اجتماعــی مواجــه خواهیــم بــود .مهمتریــن عوامــل کالن
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طــی تحــوالت صورتگرفتــه 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؛ توســعهای کــه
مبنــای آن بهبــود کیفیــت زندگــی توأم بــا رضایت بوده اســت.
امــا برنامههــا و شــیوههای اجرایــی بســترهای اجتماعــی
جامعــه را بــه ســمت و ســویهای نامرتبــط بــا اصــل توســعه
ســوق دادهانــد .بنیــان اجتماعــی شــهرها و ســرمایههای آن،
یعنــی خانــواده ،دچــار نابهســامانیهایی شــده و رو ز بــه روز
ازهمگســیختگیهای نگرانکننــدهای در بســتر اجتماعــی
شــهرها ایجــاد شــده اســت .برخــی کاســتیهای برنامههــای
اجراشــده بهدلیــل نــگاه ســادهانگارانه بــه مباحــث اجتماعــی و
نقــش زنــان در بهبــود کیفیت زندگی و محیط شــهری اســت.
مثــ ً
ا بهرغــم گفتوگوهــای بســیار در مــورد نقشپذیــری
و حقــوق زنــان در بســترهای اجتماعــی جامعــه و توجــه بــه
ســاختار اندیش ـهای آنــان ،برنامههــای اجرایــی اغلــب بــدون
دخالــت دادن رأی و اندیشـههای فکــری زنــان شــکل گرفتــه
اســت و ادامــه دارد.
بررسـیها نشــان داده اســت کــه توســعۀ زیســتی اجتماعــات
محلــی ،بهرغــم تمــام مســائل و مشــکالت ،در صــورت
عــدم همراهــی برخــی مؤلفههــای روحــی و روانــی همچــون
حــس تعلق بــه محیــط ،اثــرات منفــی دارد و ناخواســته برخی
بیبرنامگیهــای مســائل شــهری را مضاعــف میکنــد و
تأثیــرات نامطلــوب نظیــر ازهمگســیختگی هویــت اجتماعــات
در شــهرها و محــات آن را بیشــتر خواهــد کــرد .شــهر تهران
و محــات آن طــی ســالهای اخیــر ( )1396-1386تحوالت
اندیشــهای و عملیاتــی بــا ضعــف و ق ّوتهــای بســیاری
بهلحــاظ کالبــدی و اجتماعــی و ...را تجربــه کــرده اســت.
ایــن تحــوالت ناشــی از اقدامــات دســتگاههای بســیاری
بــرای بهبــود وضعیــت مناطــق و محــات تهــران بوده اســت.
برخــی از فعالیتهــا همگــرا و برخــی مــوازی یــا متناقــض
یکدیگرنــد .دســتگاههای متولــی و مــردم در برخــی برنامههــا

فرصتهــای امیدبخشــی بــه محیــط زندگــی را بــا ناآگاهــی و
عــدم اتخــاذ رویکردهای صحیح و اقدامات مشــارکتی واقعی از
دســت دادهانــد .در ایــن میان ،برخــی محالت همچــون محلۀ
هرنــدی در وضعیــت نابهســامانتری قــرار دارنــد .ایــن محلــه
بــا توجــه بــه ســاختار ،موقعیــت ،بافــت اجتماعــی و کالبــدی،
شــرایط ویــژهای را طــی دهههــای اخیــر تجربــه کرده اســت.
بافــت اجتماعــی و کالبــدی ایــن محلــه دچــار معضــات و
حساســیت اجتماعــی ویــژهای شــده اســت .دقــت در مداخلــه
در ایــن محلــه ضــرورت تــام دارد .یکــی از ابعــاد مغفولمانده،
بُعــد تعلــق بــه محیط زندگــی اســت .ایــن بُعــد از ویژگیهای
اجتماعــی محــات بهعنــوان یکــی از مهمتریــن ارکان بهبــود
کیفیــت زندگــی مطــرح اســت .مســئلۀ اصلــی تحقیــق حاضر
شــناخت عوامــل اصلــی کاهنــدۀ حــس تعلــق بــه محیــط
در میــان زنــان و مــردان ســاکن در محلــۀ هرنــدی اســت.
اهــداف تحقیــق ،شــناخت معیارهــای حــس تعلــق بــه محیط
و ســنجش آن در بافــت اجتماعــی و کالبــدی این محله اســت
کــه بهدنبــال آن عوامــل ارتقادهنــدۀ کیفیــت محیــط زندگــی
بهمنظــور بهزیســتی زنــان شناســایی میشــود.

مؤثــر بــر شــکلگیری افــت در برخــی از عرصههــای شــهری
عبارتانــد از:
 رشد شتابان جمعیت شهری :عقبماندگی 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 سیاسـتها و برنامههـای
مجریـان :ناکارآمدی برخی برنامههای توسـعه در کشـور در
پاسـخ به تقاضای قشـر کمدرآمد و فقیر برای سکونت و بهبود
کیفیـت زندگـی در شـهرها و محالت آن
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 کمتوجهـی دسـتگاهها و مدیریـت شـهری و
بخشـینگری آنها :چارهاندیشـی نکـردن بهموقـع برای
برونرفـت 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
زندگــی مفهومــی چندبعــدی اســت و جنبههــای مختلفــی
را در بــر میگیــرد .بــه طــور کلــی ،کیفیــت زندگــی شــامل
مســائل مــادی و غیرمــادی اســت .از بُعــد مــادی ،کیفیــت
زندگــی نهتنهــا مقولههایــی چــون اســتانداردهای زندگــی،
امکانــات زیربنایــی ،تولیــد اقتصــادی ،اشــتغال ،قیمتهــا،
قانــون و ماننــد اینهــا را در بــر میگیــرد ،بلکــه مــواردی
چــون ســامتی ،ســرگرمی ،فرهنــگ و هنــر نیــز در همیــن
مقولــه میگنجنــد .در بُعــد غیرمــادی ،کیفیــت زندگــی شــامل
تجــارب و دریافتهــای شــخصی افــراد و بازخوردهــای آنهــا
در زندگــی واقعیشــان اســت (.)Dajian&Peter, 2006: 15

 -1-1حس 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 جداییناپذیــر از محیط
شــده اســت .حــس تعلــق را با شناســایی و پذیــرش یک فــرد از
ســوی ســایر اعضــای یــک گــروه اجتماعــی مرتبــط دانســتهاند
( .)Anant, 1969برلیــن و جانســون آن را تالشــی گســترده،
بهمنظــور ایجــاد و حفــظ ارتباط با دیگــران ،نهادهــای اجتماعی،
محیــط و خود تعریــف کردهانــد (.)Berlin and Janson, 1989
بنابرایــن ،احســاس تعلــق ،حســی درونــی و ذهنی اســت کــه از
ـاس «بخشــی تأثیرگذار از یــک چارچوب اجتماعــی بودن»
احسـ ِ
بــه وجــود میآیــد .بــر ایــن اســاس ،هــر چــه نیازهــای انســانی
بیشــتر در یــک گــروه یــا چارچــوب اجتماعی بــرآورده میشــود،
انســان تعلــق بیشــتری نســبت بــه آن گــروه یــا چارچــوب یــا
ســازمان اجتماعــی احســاس میکنــد ( .)Anant, 1966در واقع،
حــس تعلــق و دلبســتگی به مــکان ،ارتبــاط فیزیکــی و عاطفی
احساســی بیــن فــرد و مــکان اســت (.)Bradley, 2012
برخــی تحقیقــات صورتگرفتــه در داخــل و خــارج از کشــور
در مــورد مباحــث حــس تعلــق و شــاخصهای آن در جــدول
 1خالصــه شــده اســت:
طــی بررسـیهای انجامشــده دربــارۀ تعلــق به محیــط زندگی،
میــزان تعلــق بــه زادگاه و محــل زندگــی در دوران ابتدایــی
زندگــی در زنــان بهمراتــب بیشــتر از مــردان بــوده اســت.
همانطــور کــه اندیشــمندان علــوم اجتماعــی و روانشناســی
تأکیــد دارنــد ،حــس مــکان در بافتهایــی یافــت میشــود
کــه دارای هویــت هســتند .بخشــی از وزن هویتــی از محــل
تولــد ،مــدت اقامــت و همگراییهــای بیــن افــراد بــا اقــوام و

جدول  .1دیدگاههای برخی پژوهشگران در مورد حس تعلق
پژوهشگر

دیدگاه

استیل ()1981

حس مکان را تجربهای چون هیجان و انبساط خاطر در یک قرارگاه رفتاری خاص میداند و معتقد است که این روح
مکان یا شخصیت فضاست که این احساسات خاص را برمیانگیزاند.

مونتگمری ()1998

معتقد است که حس مکان وجه تمایز موفقیت مناطق است و باعث احساس زندگی ،شادی و نشاط در محیط مکان
میشود.

محمدصادق فالحت
()1385

به بررسی مفهوم حس مکان در دیدگاه پدیدارشناسی محیطی و روانشناسی محیط ،سطوح مختلف و عوامل
شکلدهندۀ آن پرداخته است .در نهایت ،حس مکان را حاصل ارتباط درونی انسان ،تصورات ذهنی او و ویژگی
محیط دانسته است.
منبع :منتظرالحجه و همکاران1395 ،

جدول  .2برخی شاخصهای کیفیت زندگی از دیدگاه پژوهشگران
شاخصهای کیفیت محیط

پژوهشگران
جیکوبز ()1961

لحاظ کردن فعالیتهای مناسب با توجه داشتن به نظم بصری محیط ،استفاده از کاربریهای مختلط بهلحاظ
ساختار و سن ابنیه ،توجه به عنصر خیابان ،نفوذناپذیری بافت و اختالط اجتماعی و انطباقپذیری فضاها

دوهل ()1984

باال بودن سطح بهداشت بر اساس شاخصهای قابل قبول بهداشتی و قابلیت دسترسی برای کلیۀ ساکنان ،باال
بودن کیفیت کالبدی محیط ،مسکن ،وجود محالت فعال و معنیدار ،توانایی رفع نیازهای اولیۀ هر شهروند ،وجود
روابط اجتماعی در حد معقول ،وجود اقتصاد متنوع و خودکفا ،تنوع فعالیتهای فرهنگی ،الگوی متناسب شهرسازی

بنتلی و همکاران ()1985

سازگاری بصری ،تنوع ،نفوذپذیری ،خوانایی ،انعطافپذیری ،قابلیت شخصیسازی
منبع :خادمی جوکار و همکاران)1392( ،

آشــنایان تشــکیل میشــود کــه در صــورت اســتمرار روابــط
اجتماعــی ،ســرمایههای محلــی را شــکل میدهــد .آغازگــر
بارگذاریهــای ســرمایۀ محلــی در نتیجۀ ارتباطات همســایگی
زنــان هســتند کــه ایــن ارتباطــات در واقــع بنیــان تارهــای
توســعۀ اجتماعــات پایــدار محلــی محســوب میشــوند.

1 - quality of life
2 - Kierkegaard
3 - Jean-Paul Sartre

4 - Camtez
5 -Mazelo
6 - Mac cal

 -2-1کیفیت زندگی و مفاهیم مرتبط
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موضــوع کیفیــت زندگــی در ســالهای اخیــر توجههــا را
بــه خــود جلــب کــرده و بهطــور فزاینــدهای بــه موضــوع
تحقیقــات علمــی و تئــوری در زمینههــا و نظامهــای
مختلــف تبدیــل شــده اســت .مطالعــۀ ایــن مفهــوم بــر پایــۀ
ایــن فرضیــۀ بنیادیــن اســت کــه محیــط اجتماعــی و فیزیکی
میتوانــد بــر خوشــبختی و رفــاه مــردم ســاکن در یــک محل
تأثیرگــذار باشــد .کیفیــت زندگــی 1مفهــوم جدیــدی نیســت و
ســابقهای بــس طوالنــی دارد .انســان از بــدو پیدایــش بهدنبال
دسـتیابی بــه رفــاه و آســایش بــوده اســت .ارســطو در بحــث
شــادکامی به موضوع کیفیــت زندگی پرداخته اســت .در دوران
جدیــد نیــز فیلســوفانی چــون کیــرکگارد ،2ژان پــل ســارتر 3و
دیگــران بــه آن توجــه داشــتهاند (غفــاری و امیــدی:1388 ،
 .)1کیفیــت محیــط ناشــی از کیفیــت عناصــر تشــکیلدهندۀ
یــک منطقــه اســت ،امــا چیــزی بیشــتر از مجمــوع عناصــر
آن اســت .کیفیــت محیــط ،ادراک مــکان بهطــور تمــام و
کمــال اســت .عناصــر تشــکیلدهنده (طبیعــت ،فضــای بــاز،
زیرســاختها ،محیــط ساختهشــده ،امکانــات و منابــع محیــط
طبیعــی) هــر کــدام دارای ویژگیهــای خــاص خــود و کیفیت

نســبی هســتند .کمــپ و همکارانــش معتقدنــد کــه تاکنــون
چارچــوب جامعــی بــرای مطالعــۀ کیفیــت زندگــی بهصــورت
یکپارچــه و کلگرایانــه و متکــی بــر شــاخصهای فیزیکــی،
مکانــی و اجتماعــی ارائه نشــده اســت .از طرف دیگــر ،کیفیت
زندگــی اغلــب بــا اســتفاده از شــاخصهای عینــی یــا ذهنی و
بهنــدرت بــا اســتفاده از هــر دو نــوع شــاخصها اندازهگیــری
میشــود (.)Van kamp et al, 2003: 7
کیفیــت زندگــی دارای تعریــف جامعــی نیســت .ایــن مفهــوم
چندبعــدی اســت و حوزههــای مختلفــی دارد کــه باعــث
شــده اســت پژوهشــگران بــرای مشــخص کــردن ابعــاد آن
دچــار مشــکل شــوند .بــه همیــن دلیــل ،واژههــای مرتبــط
دیگــری ماننــد بهزیســتی ،ســطح زندگــی ،اســتاندارد زندگــی،
رضایتمنــدی از زندگــی و خشــنودی در بعضــی مواقع بهجای
آن اســتفاده میشــود .اختالفــات مهمــی بیــن متخصصــان
کیفیــت زندگــی بــر ســر ابعــاد مفهــوم کیفیــت زندگــی وجود
دارد .ایــن متخصصــان اساسـ ًا به ســه گروه تقســیم میشــوند.
گــروه اول کســانی هســتند کــه فقــط بــه بُعــد ذهنــی کیفیت
زندگــی توجــه دارنــد .اینهــا در کارهــای خــود یــا بُعــد عینــی
کیفیــت زندگــی را لحــاظ نمیکننــد و یــا آن را از لحــاظ
اهمیــت در ســطح بســیار پایینــی قــرار میدهنــد ،ماننــد
کامتــز .4گــروه دوم کســانی هســتند ،ماننــد مازلــو 5و مــک
کال 6کــه کیفیــت زندگــی را از بُعــد عینــی بررســی کردهانــد
و معتقدنــد بــا لحــاظ کــردن جنبههــای عینی کیفیــت زندگی
بهتــر میتــوان به تحلیــل این مفهــوم پرداخــت .ایــن دو طرفدار
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اســتفاده از شــاخصهای عینــی منطبــق بــا هــر فرهنــگ بــرای
اندازهگیــری کیفیــت زندگــی هســتند کــه برخــاف گــروه اول
کیفیــت زندگــی را از لحــاظ عینــی بررســی میکننــد .امــا گــروه
ســوم کــه بــه نظــر روزبـهروز بــر تعــداد آنهــا افــزوده میشــود
کســانی هســتند کــه دیــد جامعتــری نســبت بــه ایــن مفهــوم
دارنــد و معتقدنــد کیفیــت زندگی را بایــد از دو بُعــد عینی و ذهنی
بررســی کــرد (غفــاری و همــکاران.)113 :1391 ،
کیفیــت زندگــی مفهومــی کلــی و پیچیــده اســت کــه هــم
میتوانــد فــردی و نیــز اجتماعــی باشــد ،هــم میتوانــد ک ّمــی و
ل اندازهگیــری و نیــز کیفــی باشــد .لــی 1ابعاد کیفیــت زندگی
قابـ 
را بــه دو دســتۀ عینــی و ذهنــی تقســیم کرده اســت .ابعــاد عینی
مشــهود و برگرفتــه از دادههــای ثانویهانــد .ابعــاد ذهنــی ادراکــی
هســتند و احســاس افــراد ســاکن از محیــط زندگــی و جنبههای
مرتبــط بــا محیطانــد ( .)Lee, 2008: 1206ابعــاد عینــی ک ّمی و
قابــل اندازهگیریانــد ،ولــی ابعاد ذهنی کیفی و توصیفی هســتند.
در ابعــاد ذهنــی هــر فــرد ادراک خاص خــود را از کیفیــت زندگی
دارد و معمــو ًال بــا اســتفاده از پرسـشنامه بهصــورت کیفــی برای
افــراد ســنجیده میشــود.
ویــش 2بــرای 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 روانشناســانه .هم
ط زیســتی و هــم محیــط روانشناســانه شــامل وضعیــت
محیـ 
یــا شــرایطی هســتند کــه بهوســیلۀ ســاکنان یــک ناحیــه درک
و دریافــت میشــوند و بــه درجاتــی از رفــاه ترجمــه میشــود

( .)Wish, 1986: 99کیفیــت زندگــی جــدا از محیط نیســت .این
موضــوع بــه فــرد مربــوط اســت ،ولــی محیــط و اجتمــاع بــر آن
تأثیــر بســزایی دارد .دیســارت و دلــر 3در مورد شــاخصهای عینی
و ذهنــی معتقدنــد کــه کیفیــت زندگــی فــرد وابســته بــه وقایــع
ی (عینــی) زندگــی و درکــی اســت کــه از ایــن وقایــع دارد
خارجـ 
(خائــف .)34 :1390 ،افــراد زیــادی مدلهای مختلفی را از کیفیت
زندگــی ارائــه دادهانــد .داس مدلــی مفهومــی را کــه نشــاندهندۀ
ارتبــاط بیــن محیــط و کیفیــت زندگــی اســت ،ارائــه کــرده .ایــن
مــدل یــک روش پاییــن بــه بــاال بــا اســتفاده از شــاخصهای
عینــی و ذهنــی اســت.
نمودار  .1مدل کیفیت زندگی داس
رﺿﺎﯾﺖ از ﻣﺤﯿﻂ

ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ

ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ

ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎدی

ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

منبعDas, 2008 :

در پــروژۀ ارتقــای کیفیــت زندگــی در بافتهای فرســودۀ شــهری
کــه لــودا 5آن را در اتحادیــۀ اروپــا اج ـرا کــرده کیفیــت زندگــی
بــا شــش بُعـ ِد ظرفیتهــای اجتماعی/حکومــت ،تصویــر ذهنــی،
توســعۀ انســانی/اجتماعی ،ســاختار شــهری ،توســعۀ اقتصــادی ،و
کیفیــت زیسـتمحیطی تعریف شــده اســت .ایــن ابعــاد میتوانند
بـرای مقایســه ،تجزیهوتحلیل ،شناســایی مشــکالت و ســنجش
بافتهــای تاریخــی به کار رونــد (شــاهوی و فاروقــی.)72 :1393 ،
بهطــور خالصــه ،نظر اندیشــمندان را در مورد جنبــۀ عینی و ذهنی
کیفیــت زندگــی بهصــورت جــدول  3میت ـوان خالصــه کــرد.
بدیــن ترتیــب ،کیفیــت زندگــی دو جــزء دارد :یکــی عینــی که
4

جدول  .3ابعاد کیفیت زندگی
مازلو و مککال

سال تحقیق
2009

دیدگاه

محقق
ویش

1989

معتقد است که کیفیت زندگی دو جزء سازنده دارد :یکی محیط فعالیتی یا زیستی و دیگری محیط
روانشناسانه

داس

دیسارت و دلر

2008

2002

عینی و ذهنی

هاردی

2006

رفاه فردی ،روابط اجتماعی ،محیط شهری ،سالمت شهری ،اقتصاد شهری

لی

2008

توجه به دو بُعد عینی/شهودی و ذهنی/ادراکی

لودا

غفاری و همکاران

2007

بیشتر به بعد عینی توجه کردهاند

معتقدند که کیفیت زندگی فرد وابسته به وقایع خارجی (عینی) زندگی و درکی است که از این وقایع دارد
ظرفیتهای اجتماعی/حکومت ،تصویر ذهنی ،توسعه انسانی/اجتماعی ،ساختار شهری ،توسعه اقتصادی و
کیفیت زیستمحیطی
بُعد عینی و ذهنی

1391
1 - Lee
2 - Wish

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

ک ّمــی اســت و شــامل اطالعــات جمعیتشناســی ،اقتصــادی،
اجتماعــی ،کالبدی و زیسـتمحیطی اســت (که شــاخصهای
آن بــر پایــۀ متغیرهــای گوناگونــی از ســوی مؤسســات،
ســازمانها یــا شــهرداری جم ـعآوری و تحلیــل میشــود) و
دیگــری کــه ذهنــی اســت و درک افــراد از موقعیــت خــود و
رضایت شــهروندان از رفاه شــهری را نشــان میدهد و بیشــتر
روی رضایتمنــدی کلــی از زندگــی و شــادکامی متمرکــز
اســت .شــاخصهای عینــی مشــهودند و شــاخصهای 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 میکننــد .در ابتــدا پژوهشــگران کیفیــت زندگــی را با
ابعــاد عینــی میســنجیدند ،امــا بهمــرور متوجــه شــدند کــه
ایــن امــر نتایــج مطلوبــی نمیدهــد .بعــد ســراغ ابعــاد ذهنــی
رفتنــد و ایــن بــار بــا شــاخصهای ذهنــی کیفیــت زندگــی را
ســنجیدند کــه ایــن نیــز ناقــص بــود .در حــال حاضــر کیفیت
زندگــی هــم در بُعــد عینــی و هــم ذهنــی ســنجیده میشــود.
در ایــن پژوهــش نیــز هــر دو بُعــد مدنظــر قــرار گرفته اســت.

فلوريــدا 2در ســال  1986انجــام دادنــد (ســجادی ،و همکاران،
 .)269 :1391بــرای بیــان شــاخصهای کیفیــت زندگــی ابتدا
بایــد ویژگیهــای شــاخصها را مشــخص کــرد .ملکینــا در
ســال  2007ویژگیهــای شــاخصهای کیفیــت را اینچنیــن
بیــان کــرده اســت (:)Malkina, 2007: 228
 بــه سیاســتگذاری عمومــی بــرای توســعه و ارزیابــیبرنامههــا در همــۀ ســطوح کمــک کننــد
 امــکان نظــارت و کنتــرل در دورههــای زمانــی مختلف1 - Jackson Ville
2 - Florida

3 - Schalock and Verduge
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 -1-2-1سنجش کیفیت زندگی
در چنــد دهــۀ گذشــته بــرای اندازهگیــری کیفیــت زندگــی در
مناطــق مختلــف دنیــا تالشهــای زیــادی صــورت گرفتــه
اســت .پژوهشــگران ،نهادهــای دولتــی و رســانههای گروهــی
بــرای ســنجش کیفیــت زندگــی شــاخصهای گوناگونــی ارائه
کردهانــد .طراحــي و تدويــن شــاخصهاي کيفيــت زندگــي
يکــي از راههــاي عملياتــي کــردن مفهــوم کيفيــت زندگــي
اســت .نخســتين اقدامــات پيشــگامانه در ارائــۀ شــاخصهاي
كیفيــت زندگــي را مســئوالن شــهرداري جكســونويل 1و

را داشــته باشند
 دارای پایایی ،اعتبار و حساسیت باشند بــر مبنــای نظریههــای مناســب تهیــه و تدویــنشــدهبا شند
ل درک باشــند و بــه سادهســازی اطالعــات پیچیده
 قابـ کمــک کنند
 در جامعۀ در حال تغییر ،انعطافپذیری داشته باشندبنابرایــن ،بــا توجــه بــه دیــدگا ه فــوق ،مــاک گزینــش
شــاخصها داشــتن ویژگیهایــی همچــون عینیــت ،پایایــی
و اعتبــار ،قابلیــت ســنجش ،حســاس بــودن به زمان ،ســادگی
و قابــلدســترس بــودن اطالعــات اســت و هــر شــاخص باید
ایــن ویژگیهــا را داشــته باشــد .در ادامــۀ پژوهــش بــه معرفی
برخــی از شــاخصها و زیرگروههــای آنهــا از دیدگاه اشــخاص
و ســازمانها پرداختــه میشــود .شــاالک و وردوگ 3در ســال
 ،2002پــس از مطالعــة دقيــق  ۹۷۴۹چکيــده و  ۲۴۵۵مقالــۀ
مرتبــط بــا کیفیــت زندگــي ۲۳ ،شــاخص را بــراي ســنجش
کيفيــت زندگــي پيشــنهاد کردهانــد :خرســندي ،خودپنــداری،
نداشــتن فشــار روحــی ،تعامــات ،روابــط ،حمایتهــای مادي،
وضــع مالــي ،شــغل ،مســکن ،تحصيــات ،صالحيــت فــردي،
کارآیــی ،ســامت ،فعالیتهــای روزانــه ،فراغــت ،کنتــرل
فــردي ،ارزشهــا و اهــداف فــردي ،انتخابهــا ،مشــارکت،
نقشهــا ،حمایتهــای اجتماعــي ،حقــوق انســاني ،و حقــوق
مشــروع (رضوانــی و منصوریــان .)8 :1387 ،ایــن شــاخصها
بهدلیــل تأکیــد زيــاد بــر جنبههــای ذهنــي کيفيــت زندگــي
کمتــر مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد .در ســال  ،1998در
ترکیــه ،تحقیقــی بــا عنــوان نگرشــی چندبعــدی بــه کیفیــت
زندگــی در دانشــگاه فنــی اســتانبول انجــام شــد کــه در آن
تحقیــق ،شــاخصهای کیفیــت زندگــی بــه چهار گــروه اصلی
و زیرگروههایــی تقســیم شــدد و مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.
شــاخصهای اســتانبول بــه ایــن صــورت بودنــد:
 محیــط فیزیکــی :شــامل چیدمــان ســاختمانها ،نــوعمســکن ،فضــای ســبز ،فضــای تفریحــی و خدمــات
شــهرداری و زیرســاختها
 محیــط اجتماعــی :شــامل گســترۀ خدمــات آموزشــی،قیمــت خدمــات آموزشــی ،گســترۀ خدمــات بهداشــتی،
قیمــت خدمــات بهداشــتی ،فعالیتهــای فرهنگــی یــا
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تفریحــی و امنیــت
 محیــط اقتصــادی :شــامل هزینــۀ زندگی ،فرصــت پیداکــردن شــغل رضایتبخــش و هزینــۀ تطبیق
ارتباطــات و حمــلو نقــل :شــامل وســایل حملونقــل و
ارتباطــات ،حملونقــل عمومــی و جریــان ترافیــک (پارســا،
.)22 :1393
1
واحــد اطالعــات اکونومیســت در ســال  2005برای محاســبۀ
شــاخصهای کیفیــت زندگــی در کشــورهای مختلــف
مطالعاتــی انجــام داده اســت .ایــن پژوهــش ،بــا در نظــر
گرفتــن ابعــاد اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی ،جغرافیایــی و
بهداشــتی ،شــاخصهای نُهگانـهای را در نظــر گرفتــه اســت.
ایــن شــاخصها عبارتانــد از :رفــاه مــادی ،بهداشــت ،امنیت،
زندگــی خانوادگــی ،زندگــی اجتماعــی ،آبوهــوا و جغرافیــا،
امنیــت شــغلی ،آزادی سیاســی و برابــری جنســیتی (حاتمــی،
 .)38 ،1393ایــن شــاخصها وضعیــت جامعــه را بهصــورت
کالن در ابعــاد مختلــف بررســی میکننــد.
ســراجالدین ( )2012کیفیــت زندگــی را بــا  7شــاخص اصلــی
شــامل محیطی ،فیزیکــی ،تحرکــی ،اجتماعی ،روانشناســانه،
اقتصــادی ،و سیاســی) مشــخص کــرده اســت (حاتمینــژاد،
.)60 ،1393
نظریههــا و مطالعــات مرتبــط بــا کیفیــت زندگــی و حــس
تعلــق تفــاوت قابــل توجهــی بیــن زنــان و مــردان قائل نشــده
و بســترهای اجتماعــی و کالبــدی جامعــه را بــرای زندگــی
مطلــوب بهیکســان دیدهانــد .امــا در مجمــوع دربــارۀ کیفیــت
و رضایتمنــدی زنــان از بســترهای اجتماعــی و کالبــدی در
محــات و شــهرها بــر ایــن نظرنــد کــه میــزان توانمنــدی و
آگاهــی آنــان تأثیــرات قابــل توجهــی دارد .نتایــج بررسـیها و
تجربههــای بهدسـتآمده در بســترهای اجتماعــی محــات و
شــهرها بــرای بهبــود کیفیــت زندگی و بهزیســتی زنان نشــان
میدهــد کــه حمایتهــای خانــواده از یــک ســو پیشبرنــدۀ
بُعــد ذهنــی کیفیــت زندگــی زنــان تلقــی میشــود و از ســوی
دیگــر پشــتیبانی نهادهــا برای افزایــش کیفیت محیــط زندگی
باعــث ســرزندگی و پویایــی اجتمــاع محلــی میشــود و در
نتیجــه بــه پایــداری اجتماعــی میانجامــد.

1 - Economist Institute

 -۲روش مطالعه

بهعنــوان یــک مطالعــۀ کاربــردی ،بــرای جمــعآوری
اطالعــات بهصــورت پیمایــش و بــا اســتفاده از دادههــای
مرکــز آمــار ایــران ،طرحهــای فرادســت ،موضعــی محلــه
و بانــک اطالعــات دفتــر خدمــات نوســازی محلــۀ هرنــدی
اقــدام شــده اســت .شــاخصهای حــس تعلــق بــه محیــط
و کیفیــت محــل زندگــی زنــان ابعــاد گســتردهای را شــامل
میشــوند کــه بــا توجــه بــه مطالعــات آثــار و شــناخت از
وضعیــت محلــۀ هرنــدی ،بهصــورت اســتداللی و اســتنتاجی
از بســترهای تعلقــی محلــه 2تدویــن شــده اســت:

 شـاخصهای حس تعلق :محل تولد/مدت اقامت/خاطرات
در محـل زندگی/فضاهای عمومی/نزدیکی به اقوام و دوسـتان.
 شـاخصهای کیفیـت محیـط :عناصـر طبیعـی دیـد و
منظر/دسترسـی بـه خدمات/محیـط مسـکونی/مجاورت با
کاربریهـای خاص/خوانایـی فضا/امنیـت محلـه.

 -۳محلــۀ هرنــدی :تاریخچه و ســیر و تحول
شــکلگیری آن

محلــۀ هرنــدی در جنــوب مرکــزی منطقــۀ  ،12در ضلــع
شــرقی ناحیــۀ  4منطقــۀ  12شــهرداری 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 دربرگیرنــدۀ هســتۀ تاریخــی شــهر تهــران اســت کــه
در دورۀ صفویــه قریــهای محصــور بــود و در دورۀ قاجاریــه
دارالخالفــه شــد؛ شــهری دویستســاله کــه تــا اوایــل قــرن
هجــری حاضــر گســترش آرام و طبیعــی داشــت ،در چهــل
ســال اول قــرن حاضــر رشــدی تدریجــی یافــت و در چهــل
ســال اخیــر رشــد آن شــتابی بیســابقه گرفــت .نقشــۀ محلــه
در ســال  1323نشــان میدهــد کــه ایــن محلــه جزئــی از
ناحیــۀ چالهمیــدان بــوده اســت .محلــۀ هرنــدی کــه بــا نــام
اصلــی دروازهغــار شــناخته میشــود قدمتــی قاجــاری دارد و
شــکلگیری آن در رونــد تغییــرات و جابهجاییهــای حصــار
تهران و دروازههای آن میســر شــده اســت .ماهیت حاشــیهای
و کیفیــت خــاک رس منطقــه باعــث شــده بــود کــه طــی
 - 2منظور از بسترهای تعلقی ،همان حس ممزوجشدۀ حیات اجتماعی در
بافت کالبدی محالت و شهرهاست.

منبع :باوند1385 ،

 -1-3ویژگیهای کالبدی محلۀ هرندی

بافــت شــهری در محلــۀ هرنــدی بافتــی پیچیــده و کالفــی
چوخــم
اســت کــه در آن معابــر بهصــورت کوچههــای پرپی 
و تنــگ ارتبــاط میــان واحدهــای مســکونی و معابــر اصلــی را
ممکــن میکننــد .فشــردگی ،شــلوغی و بینظمــی بافــت
باعــث نفوذناپذیــری و عــدم دسترســی مناســب شــهری بــه
درون آن شــده اســت .در محلــۀ هرنــدی همچنیــن میتــوان
بهوضــوح شــاهد عــدم تناســب کاربریهــا بــود .فضاهــای
تجــاری مــدرن ،بــا برخــورداری از معابــری بــا طرحهــای
هندســی مشــخص ،در کنــار واحدهــای مســکونی فرســودۀ
مســتقر در مرکــز محلــه قــرار گرفتهانــد .ســاختار معمــاری
محلــه از خانههایــی بــا حیــاط مرکــزی تشــکیل شــده اســت
کــه در آنهــا گرداگــرد یــک حیــاط اتاقهایــی بــا دسترسـیها
و ورودیهــای مســتقل قــرار گرفتهانــد .گاه در یــک یــا چنــد
اتــاق بــا تعبیــۀ پســتوهای کوچکــی امــکان پختوپز مســتقل
ســاکنان اتــاق نیــز فراهــم شــده اســت .مجموعــۀ بافــت
مســکونی واقــع در مرکــز محلــۀ هرنــدی فرســودگی زیــادی
دارد ،امــا بهعلــت نبــود مطالعــۀ دقیــق واحدهــای مســکونی
نمیتــوان بــا قاطعیــت و بهطــور دقیــق میــزان فرســودگی آن
را مشــخص کــرد .در میــان ایــن بافــت فرســوده خانههایــی
وجــود دارنــد کــه میــزان فرســودگی آنهــا فقــط  20درصــد
تخمیــن زده میشــود ،امــا در همــان حــال خانههایــی نیــز
هســتند کــه بهجرئــت میتــوان میــزان فرســودگی آنهــا را
 60تــا 70درصــد اعــام کــرد .همچنیــن همجــواری محلــۀ
هرنــدی بــا بــازار و خیابــان مولــوی زمینهســاز وجــود وســایل
نقلیــه در کوچهپسکوچههــای محلــه شــده اســت .بهدلیــل
ســکونت بســیاری از کارگــران بــازار در محلــۀ هرنــدی و
محــات همجــوار ،وســیلۀ غالــب بــرای ایابوذهــاب و حتــی
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ســالها در کنــار کورههــای آجرپــزی گودالهایــی شــکل
بگیرنــد کــه انبــوه مهاجــران فقیــر و درمانــدگان اجتماعــی را
در خــود جــا دهنــد .در ایــن گودهــا خانههایــی بودنــد کــه در
مقایســه بــا خانههــای ساختهشــده در ســطح قیمــت و ارزش
کمتــری داشــتند .از ایــن رو ،کســانی که توانایــی مالی کمتری
داشــتند در گودهــا زندگــی میکردنــد .محلــۀ هرنــدی 13
گــود داشــت کــه در میانشــان گــود عربها ،گــود ترقــی ،گود
حاجماشــاءاهلل 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
کارگاههــا یــا بنگاههــای کوچکــی داد کــه بزرگتریــن آنهــا
بــه تولیــد صابــون اختصــاص داشــت .بــرای ارائــۀ خدمــات
بــه ایــن کارگاههــا مجموعـهای از کســبه و پیشـهوران خُ ــرد
شــکل گرفتنــد کــه گاه بهمثابــۀ اتصاالت پســینی یا پیشــینی
کارگاههــا ،بنگاههــای ایــن محلــه یــا محــات مجــاور نیــز
نقــش بــازی میکردنــد .از جملــۀ شــاخصترین ایــن بنگاههــا
میتــوان بــه میــدان میــوه و ترهبــار اشــاره کــرد کــه جمعیــت
بزرگــی از بنکــداران و مباشــران و کارگــران را حــول خــود
ســازمان داده بــود .ایــن بنگاههــا کمکــم بــازار کوچکــی از
ارزاق و میــوه را تشــکیل دادنــد کــه بهعنــوان مکمــل بــازار
بــزرگ تهــران در صحنــۀ اقتصــادی شــهر تهران نقــش بازی
میکــرد (باونــد.)10 :1385 ،
محلــۀ هرنــدی (دروازهغــار) ،بــا توجــه بــه تاریخچـهای کــه
از آن یــاد شــد ،کمــاکان نقــش خــود را هرچنــد کمرنــگ بــا
توجــه بــه تحــوالت دهههــای گذشــته حفــظ کــرده اســت.
ایــن محلــه و محیــط بالفصــل آن مدتهاســت کــه تــاب
خــود را در ابعــاد مختلــف کالبــدی ،اجتماعــی و فرهنگــی از
دســت داده اســت.

تصویر  .1محلۀ هرندی ،سال 1323

جابهجایــی بــار موتورســیکلت اســت .یکــی از دالیــل اســتفاده
از موتورســیکلت کوچههــای تنــگ و باریــک در محالتــی
همچــون هرنــدی اســت کــه ســایر وســایل نقلیــه قــادر بــه
ورود بــه بســیاری از کوچههــای ایــن محالت نیســتند و محل
پــارک خــودرو نیــز بســیار محــدود اســت.
 -1-1-3برخــی ویژگیهــای تعلقــی بافــت کالبدی
محلــۀ هرندی
عوامــل محیطــی و کالبــدی در روانشناســی محیطــی بــه
دســتهبندی محیــط بــه دو عامــل مهــم فعالیــت و کالبــد
میپردازنــد .فعالیتهــای حاکــم بــر یــک محیــط بــر اســاس
عوامــل اجتماعــی ،کنشهــا و تعامالت عمومی انســانها تعریف

میشــود و کالبــد را بــه همــراه متغیرهای فــرم و ســاماندهی اجزا
بهعنــوان مهمتریــن عوامــل در شــکلگیری حــس تعلق محیط
ارزیابــی میکنــد (مطلبــی .)1385 ،دروازهغــار ،در نزدیکــی بــازار
تهــران ،جایــی بــوده کــه در ســدۀ اخیــر تحــوالت زیــادی بــه
خــود دیــده و محــل زندگــی بازاریــان و حاجیبازاریهــا بــا
کوچههــای سرشــار از همدلــی بــوده اســت .مطلوبیــت محیطی
در کالبــد ســنتی محلــه ،اشــخاص و خاطــرات بهجامانــده کام ً
ال
مشــهود اســت ،ماننــد کوچههــای تنــگ و باریــک ،بــاغ انگــور،
کاروانســرای خانــات ،ســرقبـ ر آقــا و بــازار امینالســلطان .برخی
از ویژگیهــای کالبــدی و کارکــردی محلــۀ هرنــدی بــا نــگاه و
تکیــه بــر تعلقــات محیطــی انتخــاب و ارائــه شــدهاند:

کاروانسرای خانات :یکی از معروفترین دروازههای 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  10هزار مترمربع و با الهام از باغ ایرانی
ساخته شده است و  52حجره دارد که رنگ و بوی روزگاران گذشته را حفظ
کرده است.
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بازار و ميدان امينالسلطان :از تأسيسات ابراهيمخان امينالسلطان ،پدر ميرزاعلي
اصغرخان اتابك اعظم ،بود که نزديك دروازۀ قديم حضرت عبدالعظيم بنا شد .اين ميدان
بزرگ مخصوص بارانداز بارهاي عالفي و ميوه و سبزي و صيفي بود .آن سالها كه
هنوز خبري از كاميون يا كاميونت و وانت نبود همۀ بارهاي انتقالي از اطراف تهران ،قم،
اصفهان ،كاشان و يزد با شتر به ميدان امينالسلطان آورده ميشد .براي اخذ عوارضي كه
اصطالح ًا درباغي ميگفتند ميدان امينالسلطان در سال  ۱۳۳۵شمسي به باغ جنت ،واقع
بين خيابان ري و خيابان صاحبجمع منتقل شد.
بقعۀ 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 ناصرالدینشاه ،و آرامگاه خانوادگی خاندان اوست .در دورۀ پهلوی ،با
توجه به روند شهرسازی و توسعۀ شهر تهران ،بسیاری از بخشهای اطراف گورستان
تخریب و در زمینهای 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.
زورخانۀ سجادیه :در میدان هرندی زورخانهای به نام زورخانۀ بهرام بوده است.
بعد از فوت صاحب آن ،زورخانه تعطیل شد و االن بهصورت مخروبه است .جای جدید
اینجا هم سال  60افتتاح شده و محل اجتماع عالقهمندان به ورزشهای باستانی
ایران است .تعلقات و روحیۀ خاص و عالقهمندی به ورزشهای قدیمی در وجود
ساکنان محله و کسانی که از محله رفتهاند و برای ورزش به محله مراجعه میکنند،
قابل مشاهده است.

منزل رجبعلی خیاط :عبد صالح خدا ،رجبعلی نكوگويان ،مشهور به «جناب شيخ»
و «شيخ رجبعلی خياط» در سال 1262ه.ش .در شهر تهران ديده به جهان گشود.
مردم محدودۀ هرندی و فراتر از آن ارادت ویژهای به کرامات شیخ رجبعلی خیاط در
سالهای  1320تا  1340داشتند.

 -2-3ویژگیهای جمعیتی محلۀ هرندی

 -3-3مســائل اجتماعــی و فرهنگــی محلــۀ
هرنــدی

در محلــۀ هرنــدی مجموعــۀ متنوعــی از مشــکالت ،مســائل
اجتماعــی ،معضــات اقتصادی-اجتماعــی ،تعارضهــا و
مناقشــات اجتماعی-فرهنگــی وجــود دارد .در ایــن محلــه
میتــوان طیــف گســتردهای از آســیب ،نابههنجــاری و جــرم
را مشــاهده کــرد کــه بهطــور مســتمر بــه یکدیگــر تبدیــل
میشــوند .امــا اگــر از منظــر نظــم اجتماعــی به محلــۀ هرندی

 -۴یافتههای مطالعه

 -۱ -۴بررسی حس تعلق در محلۀ هرندی

شــناخت ســاختار اجتماعــی ،کالبــدی و اقتصــادی محلــه
بــرای هــر گونــه برنامــۀ توســعۀ محل ـهای از جملــه توســعۀ
فرهنگی-اجتماعــی محلــهای اهمیــت دارد .بــر اســاس
اطالعــات گردآوریشــده ،برخــی از ویژگیهــای پاســخگویان
بــه شــرح زیــر اســت:
 جنـس :از جامعۀ آمـاری این مطالعه ،تعـداد  158نفر بهصورت
تصادفی انتخاب شـدند که  60درصد آنها را مردان و  40درصد
یدادند.
آنهـا را زنان تشـکیل م 
 سـن :پرسـشهای تحقیق بهصورت متناسب بین همۀ سنین
18تا 63سـال توزیع شـد و برتری خاصی از نظر سن پاسخگو
وجود نداشت.

 قومیت :با توجه به دادههای گردآوریشده در میان پاسخگویان،
بیشـترین تعـداد قومیـت را فارس بـا  55درصـد و تُرکزبان با
یدادند .همچنین  8درصد از پاسخگویان
 31درصد تشـکیل م 
اتباع افاغنه بودند.
 تحصیالت :سـطح تحصیالت  20درصد از پاسخگویان دیپلم،
 18درصـد ابتدایـی ،و  17درصـد لیسـانس و باالتر بود.
 - 1به نقل از حسینزاده ( :)۱۳۹۱در میان ساکنان محلۀ هرندی بهندرت
میتوان انسجام مدنی و همسایگی مشاهده کرد ،مگر زمانیکه 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 بهدلیل نبود اعتماد نیز
در معرض گسستهای متعدد اجتماعی قرار دارد .این گسستهای اجتماعی
به شکلهای تعارضهای اجتماعی و سازمانی قابل مشاهدهاند.
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بــر اســاس سرشــماری نفــوس و مســکن در ســال ،1390
جمعیــت محلــه برابــر بــا  22720نفــر بــود کــه از ایــن تعــداد
 11930نفــر مــرد و  10790نفــر زن هســتند .در ایــن محلــه
 6625خانــوار ســاکن بودنــد .مســاحت ایــن محلــه برابــر بــا
 172هکتــار اســت .بنابرایــن تراکــم ایــن محلــه برابر بــا 132
نفــر در هــر هکتــار و تراکــم نســبی آن برابــر بــا  13209نفــر
در هــر کیلومترمربــع اســت (بانــک اطالعــات دفتــر خدمــات
نوســازی محلــۀ هرنــدی.)1393 ،
ســاکنان بافتهــای فرســودۀ شــهر را عمومــ ًا مهاجــران
روســتایی و اقشــار کمدرآمــد شــهری تشــکیل میدهنــد .در
ایــن میــان محالتــی کــه جمعیــت ســاکن آنهــا خاســتگاهی
غیــر از ایــن محــات دارنــد ،بهدلیــل تفاوتهــای فرهنگــی
و اجتماعــی مبــدأ آنــان بــا محــل اقامت فعلــی ،بســیار اهمیت
دارد .در محلــۀ هرنــدی 53/9 ،درصــد از کل ســاکنان متولــد
شــهر تهــران 30 ،درصــد متولــد شــهرهای دیگــر 3 ،درصــد
روســتایی و  11درصد از خارج از کشــور هســتند .اکثر ســاکنان
ایــن محلــه متولــد شــهر تهران و جــزء قشــر کمدرآمــد و فاقد
مهارتانــد .یکــی از شــاخصهای بســیار مهــم بافتهــای
فرســوده و محــات 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 شــدهاند و بهعلــت بیســوادی
و فقــدان مهــارت شــرایط جــذب در اقتصــاد رســمی شــهر را
نداشــته و در بخــش غیررســمی آن بــه فعالیــت پرداختهانــد.
بــه همیــن علــت ،جــذب بدنــۀ اصلــی شــهر نشــده و بهدلیــل
ارزانــی هزینههــای زندگــی در ایــن محــات بــه اینگونــه
ســکونتگاهها رانــده شــدهاند.

اجتماعی
نگریســته شــود ،در میان مســائل محله ســه معضــل
ِ
گسســت
آســیب و جــرم متراکمشــده ،فقــر غلظتیافتــه و
ِ
انتشــاریافته مهمترین معضالت هســتند (حســینزاده:)1391 ،
 آسیب و جرم متراکمشده شبکۀ اوباش در میانۀ آسیب و جرم غربتیها ،حامالن آسیب و جرم تعامل آسیب و جرم فقر غلظتیافته فقر مالی بیسوادی فقر تغذیه و فقر در سالمت جسمی فقر فرهنگی1
 -گسست انتشاریافته

 مدت اقامت :بیشـترین تعداد پاسـخگویان در بازۀ 3تا 6سال در
محـل اقامت داشـتهاند و کمتـر از  5درصد باالی  30سـال در
این محله سـاکن بودهاند .این سهم کم نشـاندهندۀ 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 بهتبع آن سـرمایههای اجتماعی و
اقتصادی یک جامعه خواهد شد .وجود سرمایههای اجتماعی و

210
شمارة۶۱

اقتصادی در محالت فرودست شهری از جمله عواملی است که
میتوانـد به بهبود وضعیـت این محالت کمک کند .برعکس،
نداشـتن تعلـق خاطـر موجـب بیتفاوتـی مدنـی سـاکنان
بـه محـل زندگی و عـدم مشارکتشـان در امـور عمومی و
شـهروندی جامعه میشـود.
ســایۀ ســنگین مهاجرپذیــری و معضــات 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
بهدســتآمده (جــدول  )4ایــن وضعیــت را نشــان میدهــد،
بهطــوری کــه اکثــر پاســخگویان ایــن محــدوده ( 76درصــد)
هیچگونــه احســاس تعلقــی بــه محلــه ندارنــد .در ایــن میــان،
بیــش از نیمــی از پاســخگویان ( 51درصــد) اظهــار کردهانــد
کــه از سـ ِر اجبــار در ایــن محلــه ماندهانــد و در هــر صــورت از
اینجــا میرونــد 19/6 .درصــد نیــز گفتهانــد در صــورت فراهم
شــدن شــرایط بهتــر از ایــن محلــه میرونــد 4/4 .درصــد نیــز
بیتفــاوت بــود ه و گفتهانــد کــه فرقــی نمیکنــد در کــدام
محلــه زندگــیکننــد .فقــط  24درصــد اتاقنشــینان بــه محله
احســاس تعلــق کردهانــد.

بدیــن ترتیــب ،ســایۀ گریــز از محلــه بــه دالیــل متعــدد در آن
وجــود دارد و میتــوان گفــت کــه طــی  4دهــۀ اخیــر رونــد
کاهــش حــس تعلــق نســبت بــه محلــه آغــاز شــده اســت.
در نتیجــه ،فقــط  9درصــد از ســاکنان فعلــی جامعــۀ آمــاری
بهصــورت واقعــی و بهســبب حــس تعلــق حاضــر بــه تــرک
محلــه نیســتند .اغلــب ســاکنان با توجــه به وضعیت معیشــتی
و اقتصــادی خــود ایــن محلــه را بــرای زندگــی و فعالیــت
انتخــاب کردهانــد ،زیــرا اجارههــای مســکن در ایــن محلــه
نســبت به ســایر محــات تهــران کمتر اســت و زمینــۀ حضور
اقشــار کمدرآمــد را در ایــن محلــه ایجــاد میکنــد .برخــی از
ایــن اقشــار ناهنجاریهــای اجتماعــی ،اخالقــی و فرهنگــی
دارنــد کــه ایــن مســئله موجــب شــده اســت زندگــی در محلۀ
هرنــدی بــا آســیبهای بســیاری همــراه باشــد.

 -2-4عوامــل کاهنــدۀ حــس تعلــق بــه محلــۀ
هـرنـدی

نتایــج مشــاهدههای میدانــی و مصاحبههــای صورتگرفتــه
بــا شــهروندان نشــان از آن دارد کــه پاییــن بودن میــزان حس
تعلــق مکانــی در محلــۀ هرنــدی از عوامــل زیــر متأثر اســت.
زندگــی خیابانــی و حضــور معتــادان و فروشــندگان

موادمخــدر در محلــۀ هرنــدی :در زندگــی خیابانــی،
فرهنــگ اجتمــاع فقــط مجموعــهای انباشــته از آداب و
رســوم و شــیوههای مختلــف زندگــی نیســت ،بلکــه نظامــی
ســازمانیافته از رفتارهاســت .زندگــی خیابانی شــکلی از حیات
اجتماعــی در کالنشــهر تهــران اســت کــه در آن افــراد بــه
دالیــل مختلــف نمیتواننــد مســکنی بــرای خــود تهیــه کننــد
و بــه همیــن دلیــل زندگــی خــود را در خیابانهــا ســپری
میکننــد .اگــر بتوانیــد مســکن را از زندگــی خود حــذف کنید،

جدول  .4احساس تعلق خاطر به محلۀ هرندی
گویه

فراوانی

درصد

اين محله را دوست دارم و هيچگاه حاضر به ترک آن نيستم

14

8/9

ترجيح ميدهم در این محله بمانم

24

15/2

فرقي نميکند که آدم در چه محلهاي زندگي کند

7

4/4

در صورت فراهم شدن شرايط سکونت به محلۀ بهتري ميروم

31

19/6

از س ِر اجبار در اين محله هستم و در هر صورت از اينجا ميروم

82

51/9
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منبع :نگارنده

شــاید بهتــر بتوانیــد ایــن شــیوه از زندگــی را متصور شــوید .از
ایــن زاویــه ،گوشـهها و کنجهــا و ســوچها ،در زندگــی خیابانی
زنــان و مردانــی کــه در محلــۀ هرندی هســتند ،بســیار معنادار
میشــود .بــه همیــن دلیــل اســت کــه در ایــن محلــه ،بــه
جــای آنکــه پارکهــا بــه غنــای فراغتــی مــردم کمــک کننــد
و ســرمایۀ اجتماعــی آنــان را افزایــش دهنــد ،به محــل زندگی
افــراد خیابانــی تبدیــل شــدهاند .زندگــی خیابانــی ســبکی از
زندگــی اســت کــه گرایــش بــه ناهنجاریهایــی همچــون
مصــرف موادمخــدر در آن قابــل مشــاهده اســت.
حضــور زنــان در زندگی خیابانــی :از بارزتریــن ویژگیهای
زندگــی خیابانــی در محلــۀ هرنــدی ،حضــور زنــان پابهپــای
مــردان اســت .بهواقــع ،مشــاهدات میدانــی نشــان میدهــد
کــه تعــداد قابــل توجهــی از افــراد خیابانــی در محلــۀ هرنــدی
را زنــان و دختــران جــوان تشــکیل میدهنــد .دختــران فراری،
زنــان تنهــا و سرپرســت خانــوار ،بیخانمانهــا و مهاجرانــی
ـان خــود را از دســت دادهانــد جــزو همیــن افراد
کــه تمــام کسـ ِ
خیابانــی هســتند .غالبـ ًا زنــان خیابانــی در کنــار چنــد مــرد و
در ســوچها و عمدتــ ًا در مراکــز پارکهــا ســاکن هســتند.
ایــن موضــوع در پــارک خواجــو کامـ ً
ا مشــهود اســت .ایــن
اطالعــات متعلــق بــه دورۀ قبــل از حصارکشــی پــارک خواجو
و بارگــذاری مرکــز فرهنگــی در محلــۀ هرنــدی اســت.
شــهری :بیتوجهــی بــه ویژگیهــای اجتماعــی و فرهنگــی
منطقــه و تکیــۀ صــرف بــر رویکــرد مهندســی و مدرنیســتی
باعــث شــکلگیری نابههنجارتریــن فضــای شــهری
در کالنشــهر تهــران شــده اســت .بهواقــع ،از نظــر ایــن
رویکــرد و عامــان آن ،بــا صِ ــرف ســاخت فضــای ســبز و
افزایــش ســرانۀ آن در منطقــه میتــوان بــا مســائلی ماننــد
اعتیــاد و نیــز فضاهــای جرمخیــز و بیدفــاع شــهری مقابلــه
کــرد .امــا نتیجــه در ایــن مــورد کامـ ً
ا معکــوس بــوده اســت.
تأمیــن مکانــی امــن و مناســب بــرای حضــور معتــادان ،ایجاد
گوش ـهها و ســوچها و بهطــور کلــی بیدفــاع کــردن فضــای
شــهری از طریــق پارکهــا و فضاهــای ســبز بزرگتریــن
دســتاورد ایــن نــوع نــگاه بــه حیــات شــهری بــوده اســت کــه
در ایــن محلــه دیــده میشــود.
مــرگ و خودکشــی :مــرگ و مواجهــه بــا مــرگ در دنیــای

کــودکان خیابانــی ،بیسرپرســت و بدسرپرســت:

خیابانهــا و حیــات خیابانــی فقــط بــه مــردان و زنــان
اختصــاص نــدارد ،بلکــه تعــداد قابــل توجهــی از کــودکان
ایــن محلــه هــم نوعــی زندگــی خیابانــی دارنــد .بهواقــع،
ایــن کــودکان بیشــتر عضــو خانوادههــای ازهمپاشــیده
هســتند کــه پــدر یــا مادرشــان یــا هــر دو آنهــا بــه اعتیــاد
روی آوردهانــد .ایــن کــودکان عمدتـ ًا در اطراف مجتمع پرســه
میزننــد و گاه بــرای بــازی بــه مجتمــع میآینــد .بســیاری از
آنهــا حتــی کفــش و لبــاس هــم ندارنــد و در وضعیــت بســیار
دردناکــی زندگــی میکننــد .متأســفانه ایــن کــودکان کام ـ ً
ا
در کالنشــهر بــزرگ تهــران رهــا شــدهاند و نهــاد خاصــی
هــم مســئولیت آنهــا را بــه عهــده نــدارد .برخــی از آنــان هــم
اعتیــاد پیــدا کردهانــد.
چندهمســری (زنانــه و مردانه) :شــاید تعجبآور باشــد که
در میــان اینهمــه آســیب و فســاد و زوال حیــات شــهری ،از
نوعــی زندگــی خانــواری یــا حتــی ازدواجهــای غیررســمی در
میــان بزهــکاران در این محله ســخن گفته شــود .امــا واقعیت
ایــن اســت کــه در ایــن منطقــه و بهویــژه در محــدودۀ محلــۀ
هرنــدی بــا نوعــی زندگــی اشــتراکی شــبهخانوادگی مواجــه
هســتیم .نمونههایــی از ایــن خانههــا و زندگــی اشــتراکی
چندیــن زن و مــرد در زیــر یــک ســقف و در خانــهای کــه
ک هــال و یــک آشــپزخانه دارد بهخوبــی گویــای
فقــط یــ 
ایــن ســبک از زندگــی اســت.
فحشــا :هــر چنــد نمونــۀ زندگــی چندهمســری در بــاال را
میتــوان نوعــی از فحشــا تلقــی کــرد ،امــا فحشــا بــه شــکل
عمومــی آن نیــز از رایجتریــن آســیبهای محــدوده اســت.
ایــن شــکل از فحشــا هــم اشــکال مختلفــی دارد؛ از فحشــا و
تنفروشــی بــرای بــه دســت آوردن مــواد گرفتــه تــا فــروش
دختــران و همســران معتــاد بــه ســایرین بــرای خریــد و تهیــۀ
مــواد و گاهــی امــرار معــاش (حســینزاده.)1391 ،
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پارکهــا بهمثابــۀ مهمتریــن فضــای بیدفــاع

مــدرن امــروز به امری عجیب و اســتثنایی تبدیل شــده اســت.
بهطــور کلــی ،انســانهای امــروزی در بیمارســتانها و دور
از انظــار عمومــی جــان میدهنــد .امــا در دروازهغــار مــرگ و
میــر افــراد بســیار مشــهودتر از ســایر نقاط شــهر تهران اســت.

تصویر  .۲برخی قطعات مخروبۀ محلۀ هرندی

منبع :بانک اطالعات دفتر خدمات نوسازی محلۀ هرندی1395 ،

 -3-4کیفیــت محیــط زندگــی در محلــۀ
هرنــدی
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بررســی وضعیــت تعلــق محل ـهای ســاکنان ایــن محلــه ،بــا
توجــه بــه نتایــج پیمایــش بــر اســاس شــاخصهای حــس
تعلــق بــه محیــط و کیفیــت محــل زندگــی ،بــه شــرح جــدول
 5خالصــه شــده اســت:

دریافتهــای زنــان و مــردان بــ ه تفکیــک شــاخصهای
کیفیــت زندگــی و حــس تعلــق بــه محیــط نشــان میدهــد
کــه آنچــه از دیــدگاه زنــان باعث تقلیــل حس تعلــق در محله
میشــود شــامل مــواردی چــون وضعیــت محیــط مســکونی،
فضاهــای عمومــی ،احســاس نســبت بــه محیــط زندگــی،
ناهنجاریهــای اجتماعــی و امنیــت اســت .بــا نگاهــی عمیــق
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جدول  .5شاخصهای تعلق به محیط و کیفیت زندگی
شاخص

زنان

مردان

محیط مسکونی :رضایت از واحد مسکونی

 70درصد عدم رضایت

 63درصد نارضایتی

انطباق رنگ و بافت مصالح با سلیقۀ ساکنان

 50درصد انطباق با عالیق

 70درصد عالیق

خوانایی فضاها :محله و گذرها

 73درصد انطباق با عالیق

 90درصد انطباق با عالیق

فضاهای عمومی :دسترسیها و مبلمان محله

 80درصد نارضایتی

 76درصد نارضایتی

عناصر طبیعی :سرزندگی و فضای سبز

 64درصد عدم انطباق با عالیق

 80درصد عدم انطباق با عالیق

خاطرات در محیط زندگی

 38درصد خاطرات تعلقانگیز

 32درصد خاطرات تعلقانگیز

احساس افراد به محیط زندگی

 60درصد نداشتن احساس خوب در محله

مجاورت با کاربریهای خاص

 70درصد تمایل به استقرار

 63درصد نداشتن احساس خوب در
محله
 40درصد تمایل به استقرار

محیط زیست (بو و صدا)

 24درصد احساس رضایت

 48درصد احساس رضایت

ناهنجاریهای اجتماعی :حضور معتادان و فروشندگان
موادمخدر

 100درصد نارضایتی

 87درصد نارضایتی

 62درصد نارضایتی

 78درصد نارضایتی

امنیت در محله :ساعات شبانه ،سارقان و مزاحمان

منبع :تحقیق حاضر

 -۵نتیجهگیری و پیشنهادها

بــر اســاس دادههــای پژوهش و تجربیــات محققــان ،در محلۀ
هرنــدی ،حــس تعلــق در بیــن زنــان و مــردان در حــد بســیار
پایینــی قــرار دارد .ایــن پیامــد ناگــوار از یــک ســو بهدلیــل
دلزدگــی و اجتماعباختگــی ســاکنان قدیمــی و جابهجایــی
از محلــه بــه ســایر نقــاط شــهر و از ســوی دیگــر ورود
مهاجــران و افــراد ناشــناس بــه بافــت اجتماعــی محلــه بــرای
اســکان و کسـبوکارهای متنــوع اســت .برخــی از ایــن افــراد
اســکانیافته در محلــه کــه بــا چندباختگــی زندگــی روب ـهرو
بودهانــد فضــای ظاهــری محله را دچار آســیب ذهنــی و عینی
کردهانــد ،بـ ه طــوری کــه بــرای بســیاری از ســاکنان محلــه
مواجهــه بــا صحنههــای جــرم بــا تــرس و احســاس ناامنــی
همــراه اســت .ایــن وضعیــت بــه مــرور زمــان عادتهــای
ـاری ناســازگار بــا روحیــۀ انســان را ایجــاد میکنــد.
اجبـ ِ
صحنههــای ناهنجــار اخالقــی و اجتماعــی در محلــۀ هرنــدی
بــرای ســایر شــهروندان بســیار ترســناک جلــوه میکنــد .ایــن
وضعیــت بهخصــوص بــرای زنانــی کــه بـ ه قصــد خریدهــای
منطقــهای نظیــر حضــور در بــازار پردهفروشــان بــه محلــۀ
هرنــدی میآینــد بســیار غیرقابلتحمــل اســت.
در یــک جمعبنــدی میتــوان گفــت کــه محلــۀ هرنــدی در

213
شمارة۶۱

بــه میــزان اهمیــت و رضایتمنــدی در مــورد شــاخصها ،این
موضــوع مهــم مشــخص میشــود کــه بیــن زنــان و مــردان
برداشــت و رضایــت از شــرایط در بســیاری مــوارد تفاوتهــای
چشــمگیری دارد .بــا توجــه بــه نارضایتیهای بیشــتر زنــان از
محیط مســکونی ،فضاهــای عمومی ،و ناهنجارهــای اجتماعی
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه قطعــ ًا جابهجایــی برخــی از
ســاکنان اصلــی محلــۀ هرنــدی بــا توجــه بــه دیدگاههــای
زنــان صــورت گرفتــه اســت.
طبــق آمــار و اطالعــات بهدسـتآمده ،جمعیــت متولدشــده در
محلــه در ســالهای  1360تــا  1390از ایــن محــدوده نقــل
مــکان کردهانــد کــه ایــن جابهجاییهــا نشــاندهندۀ نقــش
زنــان و مشــارکت واقعــی آنهــا در جابهجایــی 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 غالبـ ًا ناهنجــاران اجتماعــی تلقــی
میشــوند) زنــان و ســاکنان اصلــی و قدیمــی محلــه رغبتــی
بــه مانــدن در آن ندارنــد .در نتیجــه ،یــا بهاجبــار در محلــه
زندگــی میکننــد و یــا بــه محــض فراهــم شــدن فرصــت
بــرای جابهجایــی از محلــه بــه ســایر نقــاط اقــدام میکننــد.
نتايــج حاصــل از تكميــل پرسشــنامه در مــورد کیفیــت
محیــط زندگــی محلــه نشــاندهندۀ وضعيــت نامناســب آن
از جنبههــاي مختلــف اســت .كمبــود ســواد و تحصيــات
در ميــان ســاكنان بهويــژه ســاكنان قديمــي ،كمبــود شــديد
فضاهــاي فراغتــي ،كاهش صميميت مردم نســبت به گذشــته،
افزايــش مهاجــرت و جمعيــت محلــه ،گســترش قارچگونــۀ
مهاجــران ،معضــل وجــود مــوش در محــل ،منظــر كثيــف
و نمــاي نامناســب محــل ،آلودگــی شــديد صوتــي در محلــه،
وجــود فروشــندگان موادمخــدر در محــل ،افزايــش ناامنــي،
كاهــش تعلقــات محلـهاي ،و كاهــش روحيــۀ مذهبــي بهويژه
در ميــان ســاكنان جديــد محلــه از مهمتريــن مشــکالت مردم
ایــن محلــه اســت.
گرچــه مــردم در دیدگاهشــان در زمینــۀ نظافــت کوچههــا ،نور
کافــی در شــب ،پارکهــای محلــی ،دسترســی بــه درمانــگاه،
جمـعآوری زبالــه و کاهــش ســرقت در محلــه وضعیــت خوبی
را نســبت بــه پنــج ســال گذشــته (ســال پایــۀ  )1392اعــام

کردهانــد یــا دربــارۀ مــواردی نظیــر کفســازی پیادهراههــا،
آســفالت ســوارهروها ،دسترســی به ســالن ورزشــی ،دسترســی
ی در محلــه بــر ایــن
بــه مــدارس ابتدایــی و نــزاع و درگیــر 
نظرنــد کــه وضعیــت نســبت بــه پنــج ســال گذشــته تغییــری
نکــرده اســت ،امــا تأکیــد دارنــد کــه در زمینــۀ شــاخصهای
حمایــت از مــردم ،آلودگــی صوتــی و زیسـتمحیطی و وجــود
معتــادان و فروشــندگان مــواد مخــدر وضعیــت نســبت بــه پنج
ســال گذشــته بدتــر شــده اســت.
بهطــور خالصــه ،عمدهتریــن مســائل نگرانکننــدۀ محلــۀ
هرنــدی بــه ترتیــب عبارتانــد از حضــور معتــادان ،نــزاع و
درگیــری در محلــه ،ناهنجاریهــای اخالقــی ،کمبــود فضــای
ســبز عــاری از حضــور معتــادان ،ناآگاهــی و ضعــف فرهنــگ
همســایگی ،مســائل بهداشــت محیــط و همچنین نبــود امنیت
بهخصــوص در فضاهــای رهاشــده در محلــه .ایــن مــوارد
همگــی باعــث افــت کیفیــت زندگــی و کاهــش حــس تعلــق
بــه محلــه شــدهاند.
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نزدیکــی بــازار از دهــۀ  1320بــه بعــد رشــد یافتــه و بافــت
اجتماعی-کالبــدی آن طــی روزگاران همگرایــی و مطلوبیــت
قابــل قبولــی داشــته اســت .ایــن محلــه جــزء محلههــای
فاخــر و خــاص نبــوده ،امــا جریــان زندگــی در آن بــه شــکل
کنونــی (کــه از ســالهای  1370تــا  1397شــاهد هســتیم)
نبــوده اســت .ایــن محلــه بــه مــرور زمــان بهخصــوص در
ســالهای  1380ســاکنان اصلــی خــود را از دســت داده و
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 جنبههــای عینــی و ذهنی آن بــا پیچیدگیهای
بســیاری روبهروســت .ایــن مســئله بهدلیــل عبــوری شــدن
محلــه و از دســت رفتــن ســاکنان اصلــی آن اســت .برخــی
نهشــتههای حــس تعلقــی بــه محلــه را نبایــد در درون محلــه
جسـتوجو کــرد .مثـ ً
ا ســاکنان اصلی محلــه کــه از آن رخت
بربســتهاند برخــی اوقــات ،بــه فراخــور احســاس خــود نســبت
بــه محــل تولــد و زندگــی قبلیشــان ،احســاس تعلــق خــود را
بــه شــکل دیگــری (حمایتهــای مالــی از مــردم و مشــارکت
در بهســازی محلــه) ابــراز میدارنــد.
همچنیــن در مــورد بحــث کیفیــت زندگــی و بهزیســتی زنــان
در محلــۀ هرنــدی بایــد گفــت کــه کیفیــت زندگــی زنــان در
ایــن محلــه در گونهبندیهــای مختلــف مطــرح اســت:
 .1زنانــی کــه ســالخوردهاند و در طــول روزگار بــا
نامالیمــات و خاطــرات خــوب و بد محله ســازگار شــدهاند
و رضایتمنــدی خــود را نشــان میدهنــد.
 .2زنانــی کــه بــه دالیــل مالــی از ســایر شــهرها کــوچ
کــرده و ایــن محلــه را بــرای اســکان انتخــاب کردهانــد و
بــه فعالیتهای کسـبوکار مشــغول هســتند و از شــرایط
فعلــی خــود رضایــت نســبی دارنــد.
 .3زنانــی کــه بهصــورت موقــت بــه محلــه میآینــد و
موادمخــدر مــورد نیــاز خــود را تأمیــن میکننــد .ایــن
زنــان بعــد از آلودگــی تدریجــی بــه مــواد ،بــه اســکان در
خیابانهــا ،کوچههــا و فضاهــای رهاشــدۀ محلــه روی
میآورنــد.
 .4زنانــی کــه بــا خانوادهشــان در محلــه هســتند و در
فعالیتهــای مــرد خانــواده همــکاری میکننــد و هیــچ

توجهــی بــه کیفیــت زندگــی محلــه ندارنــد و ایــن محلــه
برایشــان جایگاه کســب ســود و ســکوی پرتاب محســوب
میشــود.
در بافــت اجتماعــی محلــۀ هرنــدی کیفیت و ســبکهای
زندگــی متعــدد و متفاوتــی وجــود دارد کــه چهبســا از نگاه
متخصصــان و شــهروندان ســایر نقــاط شــهر نامطلــوب و
برخــاف کرامــت انســانی باشــد .امــا ایــن ســبک زندگی
در بافــت اجتماعــی برخــی نقــاط محلــۀ هرنــدی پذیرفته
و درونی شــده اســت.
موقعیــت و بافــت اجتماعــی و کالبــدی محلــۀ هرنــدی در
گــذر زمــان دچــار تغییراتــی در بســتر اجتماعــی خــود شــده
اســت .ایــن بافــت در دهههــای  30تــا  50وضعیــت مطلوبــی
داشــته و شــهروندان ســاکن آن به لحــاظ اجتماعــی ،فرهنگی

و اقتصــادی وضــع مناســبی داشــتهاند .امــا بــا گــذر زمــان و
ل و افزایــش منابــع مالــی برخــی ســاکنان اصلــی
تغییــر نسـ 
ایــن محلــه ،آنــان بــرای بهرهمنــدی از کیفیــت زندگــی مــورد
انتظارشــان بــه ســایر نقــاط شــهر نقــل مــکان کردنــد .ایــن
جابهجایــی و ناپایــداری در بافــت محلــه باعــث شــده اســت
کــه تارهــای اجتماعــی و ســرمایههای محلــی دچــار تزلــزل
شــود .بــا کــوچ ســاکنان اصلــی متولــد محلــه ،زمینــه بــرای
حضــور اشــخاص و خانوادههــای دیگــر نقــاط شــهر ،کشــور
و حتــی کشــورهای همســایه در محلــۀ هرنــدی ایجــاد شــده
و بافــت آن را دچــار غریبهپذیــری منفــک از اجتمــاع شــهر و
ی کــرده اســت.
حیــات اجتماعــی بــدون ســرمایها 
قطعـ ًا بــا افزایــش بیگانگــی اشــخاص محلــی نســبت بــه هم
محلــه دچــار افــت ســرمایه و هویــت اجتماعی میشــود .بدین
ترتیــب ،بســتر و زمینــۀ کالبــدی و اجتماعی بــرای فعالیتهای
مختلــف ،بهخصــوص ناهنجاریهــای اجتماعــی و اخالقــی،
و اقتصــاد غیررســمی و غیرقانونــی ایجــاد میشــود .ماحصــل
فراینــد زوال در محلــۀ هرنــدی ،بــا کاهــش ارزش امــاک ،از
بیــن رفتــن ســرمایۀ اجتماعــی شــده اســت؛ ســرمایههایی که
تجمــع آنهــا در یــک پهنــۀ ســرزمینی بــه عوامــل مختلــف
هویتــی و اجتماعــی نیــاز دارد کــه یکــی از مهمتریــن عناصــر
آن زمــان (نسـلها) و مــدت اقامــت بهعنــوان یکــی از عوامل
مهــم بهوجودآورنــدۀ حــس تعلــق اســت .قطعـ ًا بــا بیتوجهــی
بــه ابعــاد احســاس تعلــق ،کیفیــت زندگــی ،خدمــات ،نیازها و

منابع:
-

-

-

بانــک اطالعــات دفتــر خدمات نوســازی محلــة هرنــدی.)1393( .
مهندســین مشــاور نقــش پنـدار.
پارســا ،رحمــان .)1393( .شناســایی شــاخصهای کیفیــت زندگــی
شــهری در کالنشــهر ته ـران بــا هــدف کاربســت در مدیریــت
شــهری .پایاننامــة کارشناســی ارشــد رشــتة مدیریــت شــهری.
پردیــس بینالمللــی دانشــگاه ته ـران ،واحــد ارس.
حاتمینـژاد ،حســین .)1393( .ارزیابــی کیفیــت زندگــی در منطقــة
شــش ته ـران و ارائــة پیشــنهاد بهمنظــور ارتقــای آن .پایاننامــة
کارشناســی ارشــد برنامهریــزی شــهری ،دانشــگاه ته ـران.
نزاده ،فهیمــه .)1391( .ارزیابــی اجتماعــی تأثیـرات اقدامات
حســی 
محلــة هرنــدی منطقــة  .12تهـران :معاونــت اجتماعی شــهرداری
تهـران.
خادمی ،امیرحســین ،و عیســی جوکارســرهنگی« .)1391( .ارزیابی
کیفیــت زندگــی شــهری (مطالعــة مــوردی :بافــت فرســودة شــهر
آمــل)» .جغرافیــا و مطالعــات محیطــی 100 :)4( 1ـ.117
خائــف ،ســمانه .)1390( .پیمایش و تحلیل کیفیت زندگی در قلمرو
محیــط کالبــدی بافــت .پایاننامــة کارشناســی ارشــد برنامهریــزی
شــهری ،دانشــگاه تهران.
رضوانی ،محمدرضا ،علیرضا شــکیبا ،و حســین منصوریان.)1387( .
«ارزیابــی کیفیــت زندگــی در نواحــی روســتایی» .رفــاه اجتماعی 8
(30ـ35 :)31ـ.60
ســجادی ،ژیــا ،امیــن فرجــی مالئــی ،و آزاده عظیمــی.)1391( .
«تحلیــل کیفیــت زندگــی در یــک محیــط روســتا ـ شــهری» .دو
فصلنامــة مدیریــت شــهری 265 :)30( 10ـ.284
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ســایق ،بهمــرور شــاهد زوال مفهــوم اصلــی محلــه خواهیــم
شــد و آنچــه باقــی خواهــد ماند کالبد بــدون ســرمایۀ اجتماعی
اســت .کالبــد بــدون ســرمایۀ اجتماعــی و فرهنگــی بســیار
متزلــزل و شــکننده اســت .زمانیکــه ایــن شــکنندگی بــا
عوامــل کاهنــدۀ روزمــرۀ کیفیــت زندگــی همراه شــود ،محیط
زندگــی نهتنهــا تعلــق قابــل قبــول را حفــظ نخواهــد کــرد،
بلکــه بــا گریــز و عبــور از ایــن ســرمایۀ تعلــق و افزایــش
نارضایتــی زنــان ســاکن محلــه مواجــه خواهــد شــد .کمااینکه
نتیجۀ بررســی مســائل و مشــکالت موجــود از دیــدگاه زنان و
مــردان و مقایســۀ آنهــا رضایتمنــدی مطلوبــی را در اذهــان
ســاکنان محلــه نشــان نمیدهــد .افزایــش میــزان نارضایتــی
از کیفیــت زندگــی در محلــه نشــان از ایــن دارد کــه بهرغــم
تالشهــای صورتگرفتــه در ایــن محلــه ،عوامــل مؤثــر
بــر کیفیــت زندگــی (محیــط مســکونی ،خدمــات محلــی و
نمودهــای کالبــدی و اجتماعــی) و حــس تعلــق ،میــزان جرایم
و ناهنجاریهــای اجتماعــی و فرهنگــی فرســودگی کالبــدی
و بحرانهــای زیســتمحیطی در محلــه در وضــع بســیار
نامطلوبــی قــرار دارد.
بنابرایــن ،بایــد در مــورد کیفیــت زندگــی مطلــوب در برخــی
بافتهــای اجتماعــی و کالبدی محالت و شــهرها بازاندیشــی
صــورت گیــرد .بایــد بــه گونهبندیهــا در زمینــۀ کیفیــت
عینــی و ذهنی محیــط زندگی ،بافــت اجتماعــی و ویژگیهای
آن از دیــدگاه تمــام گروههــای خــاص از جملــه زنــان پرداخت
و آن را در برنامههــای اجرایــی و عملیاتــی گنجانــد تــا بــا
اســتفاده از ایــن الگوهــای تعلقــی زنــان ،اقدامــات مؤثــر در
بهبــود کیفیــت زندگــی صورت گیــرد .قطعـ ًا با در نظر داشــتن
معیارهــای ارائهشــده در تحقیق حاضــر ،با افزایش ســرزندگی،
پویایــی و آرامــش در محیطهــای محلــی و شــهری روب ـهرو
خواهیــم شــد .با بازنگــرش به بُعــد تعلق و کیفیــت محیطی از
دیــدگاه زنــان ،نشــانههای زندگــی خــوب در فضــای محــات
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 دســتگاههای متولــی
ضروری اســت.
واحــد همســایگی و محله همچون محیــط زندگــی خانوادهها،

از یــک ســو بهدلیــل حضــور بیشــتر زنــان در محله و از ســوی
دیگــر نگــرش زنــان ،بــا دیدگاههــای توســعۀ محلــۀ دوســتدار
ی
زندگــی همخوانتــر اســت .پیشــنهاد میشــود بــرای عــاد 
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 مصرفکننــدگان مــواد مخــدرو جلوگیــری از حضــور فروشــندگان موادمخــدر
 توانمندســازی اجتماعــی و فرهنگــی مســتمر از طریــقبرنامههــا و اقدامــات ســازمانهای متولــی ،همچــون
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 زمینــۀحــس تعلــق محلــی و کیفیــت زندگــی زنــان در پیوســت
برنامههــا.
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Sense of Belonging to Living Environment and Women's Wellbeing
Ali Barakati
Somayeh Farhadi

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: presence of social deviances, illegal economic activities, 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 planning 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- economic 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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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 areas, 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; planners have neglected the sense of belonging to
the living environment and its impact on quality
of life. While it is an important factor, which enhances 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

