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سطوح مختلف حس مکان

جدول -1سطوح مختلف حس مکان از دیدگاه شامای.

بی تفاوتی نسبت به مکان

ً
این سطح معموال در ادبیات حس مکان مورد توجه واقع نمیشود ولی میتواند در میزان
سنجش حس مکان مورد استفاده قرار گیرد.

آ گاهی از قرارگیری در یک مکان

این سطح هنگامی است که فرد میداند که در یک مکان متمایز زندگی میکند و
نمادهای آن مکان را تشخیص میدهد ولی هیچ احساسی که او را به مکان متصل کند،
وجود ندارد .در این حالت فرد ممکن است بداند که در یک مکان مستقر است ولی نمی
داند که بخشی از آن مکان است.

تعلق به مکان

احساس بودن
در این سطح فرد نه تنها از نام و نمادهای مکان آ گاه است ،بلکه با مکان،
ِ
و تقدیر مشترک داشتن نیز دارد .در این حالت ،نمادهای مکان محترم و آنچه برای مکان
رخ میدهد ،برای فرد مهم است.

دلبستگی به مکان

در این سطح فرد ارتباط عاطفی پیچیده با مکان دارد .مکان برای او معنا دارد و مکان،
محور فردیت است و تجارب جمعی و هویت فرد در ترکیب با معانی و نمادها به مکان
شخصیت میدهد .در این حالت بر منحصر به فرد بودن مکان و تفاوت آن با دیگر مکان
ها تا کید میشود.

یکی شدن با اهداف مکان

این سـطح نـشاندهنـده درآمیختگی و پیوستگی فرد با نیازهای مكـان اسـت .در این
حالـت فـرد اهداف مكان را تشخیص داده ،با آنها منطبق شده و از آنها پیروی میكنـد ،در
فرد شور ،عشق ،حمایت و از خودگذشتگی نسبت به مكان وجود دارد.

حضور در مکان

این سطح به نقش فعال فرد در اجتمـاع كـه حضور علت آن تعهد به مكان است ،توجه
دارد .در مقابل تمامی سطوح قبـل كـه مبنای نظری ًداشتند ،این سطح و سطح بعـدی
از رفتارهـای واقعـی افـراد برداشت میشود .فرد معموال این سطح را به طور ضمنی با
سرمایهگذاری منابع انسانی مثل زمان ،پول و غیره نشان میدهد.

فدا کاری برای مکان

این سطح باالترین سطح حس مكـان است و فرد ،عمیقترین تعهد را نسبت به مكان
دارد و فدا كاریهای زیادی در جهت گرایشات ،ارزشها ،آزادیها و رفاه در موقعیتهـای
مختلـف از خود نشان میدهد .در این سطح آمادگی برای رها كردن عالیق فـردی و جمعی
به خاطر عالیق بزرگتر نسبت به مكان وجود دارد.

ماخذ( :فالحت)61-62 ،1385 ،

هم یک منبع اجتماعی مهم برای سا کنان به شمار میرود و زندگی
محل ـهای ،تناقضــی بــا زندگی شــهری -کــه نیازمنــد جابجاییهای
بســیار در سطح شــهر اســت -ندارد ( .)Authier, 2007آلن  ،محله را
یک چارچوب ســنتی از زندگی اجتماعی میداند و معتقد اســت که
محله یک مکان «ســرمایهگذاری شــده» توســط ســا کنان اســت که
این سرمایهگذاری طیف وسیعی دارد و به روشهای مختلف انجام
میشــود :از یک سکونت ساده همراه با حس غربت در مکان گرفته
تا داشتن یک حس تعلق قوی به محله (.)Allen, 2007
 .۲ .۱سکونت
آنچــه در این پژوهش مورد تأ کید قرار گرفته ،موضوع ســکونت
در محلــه اســت .در رویکرد اتخاذ شــده در این پژوهش ،ســکونت
تنها به معنای «مسکن داشتن» نیست ،بلکه مجموعهای است از
رفتارها و هر آنچه که افراد در یک مکان انجام میدهند .به عبارت
دیگر هر نوع ارتباطی که سا کنان با فضا و نیز با دیگر سا کنان دارند،
ج��زء س��کونت بش��مار م��یرود (Stock, 2001, 2003 ; Gravari-
 .)Barbas, 2005; Lazzarotti, 2006این ایده در دهههای اخیر در

برخی کشورها بویژه فرانسه شکل گرفته و نظریههای متعددی در
مورد آن ارائه شــده است 2.عالوه بر این ،سکونت در مفهوم جدید
خــود« ،چگونگــی» ارتبــاط افراد با فضــا را نیز دربرمیگیــرد( Stock,
 .)2003چگونگــی ســکونت ،نــوع ســرمایهگذاری (بــه معنــی رفتار،
کنــش ،ارتبــاط) اســت کــه در یک زمان مشــخص بین فــرد و محل
سکونت او شکل میگیرد (.)Allen, 2007
 .۳ .۱حس مکان
حس مکان عبارت است از ادارک ذهنی افراد از محیط که شخص
را در ارتباطی درونی با محیط قرار میدهد .این حس موجب تبدیل
یــک فضــا به مــکان بــا خصوصیات حســی ویژه بــرای افــرادی خاص
میشــود (فالحــت .)57 ،1385 ،حــس مــکان موجب مرتبط شــدن
فرد با مکان ،به واســطه درک نمادها و فعالیتهای روزمره میشــود
( .)Relph, 1976رلــف ،حــس مــکان را مفهومــی فراتــر از خصوصیــات
و عناصــر کالبــدی مــکان میدانــد .شــامای بــرای حــس مــکان ســه
مرحلــه اصلــی تعلق به مکان ،دلبســتگی بــه مکان و تعهــد به مکان
را تعییــن میکنــد کــه دارای هفــت ســطح بــه شــرح جــدول  1اســت.
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خود ماندند ،بدون اینکه اقدامی برای مرمت و نگهداری آن کنند.
بیتوجهــی مالــکان بــه حفاظــت و نگهــداری از بناهــای قدیمــی،
اســتقرار گروههای مهاجر -که نه به محله تعلق خاطر داشــته و نه
توانایــی مالــی برای نگهداری بناها داشــتند -و ایجاد کاربریهای
ناســازگار بویــژه کارگاههــای صنعتــی ،موجــب فرســودگی روزافزون
بناها شــد .در نتیجه این عوامل ،عالوه بر وضعیت کالبدی ،نحوه
سکونت در محله نیز دچار تحول شد.
عــاوه بــر ایــن ،ثبــت محلــه بــه عنــوان میــراث ملــی نتوانســت
وضعیــت عمومــی محلــه را بهبــود بخشــد و از دیــد بســیاری از
ســا کنان ،ثبــت ،خــود عاملــی برای فرســودگی بیشــتر محله شــد.
عالوه بر این ،بعد از ثبت ،تالشــی از ســوی متولیان امر و رســانهها
جهــت شناســاندن ایــن محلــه تاریخی بــه جامعه انجــام نگرفت و
آنچه در رســانهها منتشــر می شــد ،مربوط میشــد به فرسودگیها
و تخریبهــا در محلــه ،افزایــش معتادان و نا امنــی و ...که موجب
انعکاس تصویری منفی از این محله در سطح شهر شد.
 .۳ .۲سکونت در محله عودالجان
بــا توجــه بــه آنچــه در بخــش نظــری ذکر شــد ،در ایــن پژوهش
مفهــوم ســکونت شــامل تمــام رفتارهــا و ارتباطــات افــراد در فضــا
میشود .به منظور شناخت وضعیت سکونت در محله ،پیمایشی
انجام شــد که هدف از آن پاســخ به سه پرسش بود :چه کسانی در
محله سکونت میکنند؟ چرا این محله را انتخاب کردهاند؟ چگونه
در محلــه ســکونت میکننــد؟ بــا چنین رویکــردی ،پرسشــنامهای
ویــژه ســا کنان تهیه شــد و طبق فرمول کوکــران112 ،نفــر به عنوان
نمونــه انتخــاب شــدند 5.ایــن تعــداد نمونــه متناســب بــا تعــداد
واحدهای مســکونی ،6از ســه بخش شــرقی ،میانــی و غربی محله
انتخاب شــدند 80 :نفر از میان ســا کنان عودالجان شــرقی 17 ،نفر
از عودالجــان میانــی و  15نفــر از عودالجــان غربی .از بین ســا کنان
پرسششــونده %45 ،مــرد و  %55زن بــوده کــه از گروههــای ســنی
مختلف انتخاب شدند.
نیمرخ اجتماعی -اقتصادی سا کنان
شــناخت نیمرخ اجتماعی -اقتصادی ســا کنان ،امکان پاســخ
بــه ســوال «چــه کســانی در محلــه ســکونت مــی کننــد؟» را فراهــم
میکند .طبق نتایج بدست آمده از پیمایش %79 ،سا کنان محله،
جــزء گروههــای مهاجــر هســتند و سرپرســت خانــوار آنهــا در تهران
متولد نشــده اســت .درصد بــاالی جمعیت مهاجر ،نشــاندهنده
جابجایــی جمعیــت محلــه در دهههــای اخیــر اســت .تنهــا  %16از
سرپرســتان خانوار شــاغل در بخــش دولتی یا مالــک واحد تجاری
هســتند و بقیه کارگر ،راننده ،فروشنده در مغازه یا بیکارند .فا کتور
دیگــری کــه میتواند ســطح اقتصــادی خانــوار را نشــان دهد ،نوع
تصــرف مســکن اســت .از بیــن خانوارهــای پرســش شــده%36 ،
مســتاجر و  % 50مالــک هســتند %13 .خانــواده هایی هســتند که
بــدون پرداخت اجــاره در منزل والدین خود زندگــی میکنند .این
گروه شامل کسانی میشود که به دلیل نداشتن شرایط اقتصادی
بــرای ســکونت در مســکن مجــزا ،پــس از ازدواج به همراه همســر و

فرزنــدان خــود ،در خانه پدری ماندهانــد %1 .از خانوادههای مورد
مصاحبــه نیز در خانههای وقفی زندگــی میکنند .نتایج مطالعات
انجام شده نشان میدهد که در دهه های اخیر عودالجان تبدیل
به سکونتگاهی برای گروههای مهاجر و کم درآمد شده است.
انگیزههای سا کنان از انتخاب محله
بــه نظــر میرســید کــه دلیــل انتخــاب محلــه بــرای ســکونت،
در نحــوه ســکونت و نــوع ارتبــاط افــراد بــا محلــه موثر اســت .طبق
نتایــج پیمایش ،اغلب افراد پرســش شــده به علت نداشــتن توان
اقتصــادی برای ســکونت در محلههای دیگــر و یا نزدیکی به محل
کار ،این مکان را برای زندگی انتخاب کردهاند .بخش قابل توجهی
از ســا کنان ،کارگران واحدهای فعالیتی موجود در محله یا اطراف
آن هستند.
در مــورد تمایــل بــه ادامــه ســکونت در محلــه %54 ،از
پرسششــوندگان پاســخ دادهانــد کــه قصد تــرک محلــه و رفتن به
محلــه دیگــر را ندارنــد .اغلــب آنهــا دالیــل اقتصــادی و نزدیکــی به
محــل کار را دلیــل ماندن خود در عودالجــان ذکر کردهاند .گروهی
نیز پاســخ دادهاند که به این محله عادت کردهاند .اما پاســخ این
افراد به سایر سواالت پرسشنامه نشان میدهد که «عادتکردن»
ً
لزوما به معنی داشــتن حس تعلق نیســت .بلکه در بســیاری موارد
به معنی بیتفاوتی آنها نسبت به محیط زندگی خود است.
 %46از افراد مصاحبه شده نیز ابراز کردهاند که تمایل دارند از این
محله بروند و دلیل آن را از بین رفتن کارکرد مسکونی محله و فرسودگی
بافت و تمایل به سکونت در محله و مسکن بهتر ذکر کرده اند.
مــدت ســکونت در محلــه عامــل دیگــری اســت کــه بــه نظــر
میرســید در چگونگــی ســکونت افــراد در محلــه موثر اســت .طبق
نتایج بدســتآمده %46 ،از خانوارها بیش از  20ســال اســت که در
عودالجان ســکونت دارند .این گروه اغلب افراد ّ
مسنی هستند که
توانایــی مالــی و جســمی برای نقل مــکان به جای دیگــر را ندارند.
 %32از خانوارهــا بین 10تا  20ســال و در نهایــت  %22از خانوارهای
مصاحبه شده نیز کمتر از  10سال است که در محله سکونت دارند.
چگونگی سکونت در محله
بــرای شــناخت چگونگــی ســکونت ســا کنان در محلــه ،از چهار
شاخص روابط همسایگی ،فعالیتهای مذهبی ،ارتباط با محله،
ارتباط با نهادها و ارگانهای موجود در محله استفاده شد.
پیمایــش بــا ایــن تصــور انجــام شــد کــه روابــط همســایگی در
محلــه عودالجــان ماننــد ســایر محلههای قدیمــی و ســنتی ایران
بســیار قوی باشــد .اما نتایج بدســت آمده خــاف آن را ثابت کرد.
تنها  %26از افراد پرســش شــده گفتهاند که با همســایههای خود
رفت و آمد دارند .اینها یا شــامل همسایههای قدیمی میشود که
هنــوز در محلــه باقی ماندهاند ،و یا شــامل مهاجــران افغانی که در
مجاورت هم ســکونت دارند .این گروه اغلب به دلیل حس غربت
و انــزوا در جامعــه ایرانی ،بــا یکدیگر روابط همســایگی خوبی برقرار
میکننــد %56 .ذکــر کردهاند که فقط در حد ســام و احوالپرســی
رابطــه دارنــد %18 .از افــراد نیز پاســخ دادهاند که هیــچ رابطهای با
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همســایگان خــود ندارنــد .این افــراد عدم شــناخت همســایهها را
دلیــل برقرار نکــردن رابطه با آنهــا بیان کردهاند .یکــی از علتهای
عدم شــناخت همســایگان از یکدیگر ،مستاجر بودن و کوتاه بودن
مدت سکونت آنها در یک خانه است .در این شرایط ،آنها فرصت
کافی برای شــناخت و برقــراری ارتباط با همســایگان ندارند .علت
دیگــر کــه از صحبتهای ســا کنان میشــود دریافت این اســت که
ســا کنان قدیمیتــر ،دید مثبتی نســبت بــه تازهواردهــا و مهاجران
ندارنــد .ایــن موضــوع در مــورد قومیتهــای مختلــف نیــز صــادق
اســت .گاه مشــاهده می شــود که یک قوم ،ذهنیت خوبی نسبت
به دیگر اقوام نداشته و از برقراری ارتباط با آنها خودداری میکند.
در مــورد فعالیت هــای مذهبی نیز فرض بر این بود که ســا کنان
محلــه اعتقــادات مذهبــی قــوی و در نتیجــه عــادات و فعالیتهای
مذهبــی زیــادی دارند .پاســخها بــا آنچه انتظــار می رفــت مطابقت
چندانــی نداشــت .تنهــا  %18از افــراد پرسششــده هــر روز بــرای
نمازهای یومیه به مسجد میروند و در سایر مراسم مذهبی شرکت
میکنند %27 .از پرســش شــوندگان پاســخ دادند که به هیچ عنوان
به این اما کن نمیروند و  %55حدود ســه یا چهار بار در ســال ،برای
مراســم مهــم مذهبــی  -مثل عاشــورا و تاســوعا -به اما کــن مذهبی
میروند .بنابراین مشاهده میشود که در محله عودالجان ،عادات
و رفتارهای مذهبی تا حد زیادی کمرنگ شده ،که این امر تضعیف
روابط اجتماعی را نیز در پی داشــته اســت .زیرا در گذشــته مساجد
و اما کــن مذهبــی عــاوه بر مــکان عبــادت ،مکانی برای معاشــرت و
تعامالت اجتماعی بین سا کنان نیز بودهاند.
در مــورد مراجعــه و ارتباط با نهادهــای موجود در محله از جمله
شــورایاری %77 ،از پرســش شــوندگان پاســخ دادهانــد کــه تــا کنون
بــه ایــن نهادهــا مراجعــه نکردهانــد .آنهــا علــت عــدم مراجعــه خود
را ،بیاعتمــادی نســبت بــه ایــن نهادهــا و ناامیــدی از رســیدگی بــه
خواستههایشــان بیــان کردهانــد .در ســالهای اخیــر ،شــهرداری و
برخــی دیگــر از ارگانهــا ،اقــدام به ایجــاد مرا کز فرهنگــی و اجتماعی
متعــددی در محلــه عودالجــان کردهاند .اما نتایج پیمایش نشــان
ً
میدهــد کــه  %59از ســا کنان اصال به این مرا کــز مراجعه نمیکنند و
دالیلی مانند کمبود وقت ،نامناسب بودن محیط محله برای رفت
و آمد ،کهولت سن و عدم توانایی جسمی ،عدم عالقه و بیاطالعی
از مــکان و برنامههــای این مرا کز را ذکر کردهاند .مشــاهده میشــود
که با وجود عدم اســتقبال ســا کنان از این مرا کز ،شــهرداری و ســایر
نهادها ،به ایجاد این مرا کز ادامه دادهاند .به نظر میرســد که عدم
اســتقبال سا کنان به این دلیل اســت که مرا کز فرهنگی و اجتماعی
و ورزشــی ،نیازهای اولیه و اساســی ســا کنان نیستند و در ایجاد آنها
نیازها و خواستههای سا کنان مد نظر قرار نگرفته است.
مطالعــات انجــام شــده نشــان میدهد کــه بطور کلی ســا کنان
ارتبــاط زیــادی بــا محله و فضاهــای آن ندارند .این مســاله در بین
زنــان بویــژه مهاجران افغان حادتر اســت .نامناســب بودن محیط
محلــه ،ناامنــی ،عــدم روشــنایی معابــر و تــردد موتورســیکلت در
معابــر کم عرض محله ،از عواملی هســتند کــه مانع رفت و آمد زیاد
ســا کنان در محله میشــود .عالوه بر این از آنجا که اغلب ســا کنان
مهاجر بوده ،حس تعلق و خاطره جمعی یا فردی نسبت به محله

و فضاهای آن ندارند ،تمایلی به برقراری ارتباط با آن ندارند.
 .۴ .۲عوامل موثر بر تمایل به سکونت در محله
بــه نظــر میرســید که چنــد عامل در میــزان تمایل ســا کنان به
ماندن در محله موثرند .بر همین اساس سه فرضیه مطرح شد:
فرضیــه اول :تمایــل به ماندن در محله بین ســا کنان قدیمی و
اصیل بیشتر است؛
فرضیه دوم :ســا کنان کم درآمدتر و طبقه کارگر و مهاجر تمایل
بیشتری به ماندن در محله دارند؛
فرضیــه ســوم :تمایــل بــه مانــدن در محلــه بیــن ســاکنانی کــه
فعالیتهایاجتماعی،فرهنگیومذهبیبیشتریدارند،قویتراست؛
بــر مبنــای فرضیههــای مطــرح شــده ،آزمونهای همبســتگی
انجام شد و نتایج زیر بدست آمد.
ارتباط بین«مدت زمان سکونت در محله» و «تمایل به ماندن
در محله»
طبــق نتایــج حاصــل از این آزمون ،از بین کســانی کــه گفتهاند
تمایــل دارند از این محله بروند %42 ،بیش از بیســت ســال%26 ،
بین ده تا بیســت ســال %26 ،بین یک تا ده ســال و در نهایت %6
کمتــر از یــک ســال اســت کــه در محلــه ســکونت دارنــد .مشــاهده
میشــود که درصــد قابل توجهی از ســا کنان ،علیرغــم مدت زمان
طوالنــی ســکونت  -در بعضــی مــوارد از بــدو تولــد -مایــل بــه تــرک
محلهاند .بنابراین ارتباطی بین مدت ســکونت و تمایل به ماندن
در محله وجود ندارد.7
ارتبــاط بین «پایــگاه اجتماعی -اقتصادی ســا کنان» و «تمایل
به ماندن در محله»
بــرای تعیین پایگاه اجتماعی -اقتصادی ســا کنان ،از ســه فا کتور
استفاده کردیم :سطح سواد سرپرست خانوار ،شغل سرپرست خانوار
و نوع تصرف مســکن .بر این اســاس ،پایگاه اجتماعی -اقتصادی به
گروههای باال ،متوسط و پایین تقسیم شد .فرض بر این بود که هرچه
سطح اجتماعی -اقتصادی سا کنان پایینتر باشد ،تمایل بیشتری
به ماندن در محله دارند و برعکس .نتیجه آزمون نشــان داد که این
فرضیه تا حد زیادی درست است .اقشار کمدرآمد و طبقات اجتماعی
ً
پایین که عمدتا گروههای مهاجر و کارگر هستند ،تمایل بیشتری به
ماندن در محله دارند .اما همانطور که پیشتر ذکر شد ،این تمایل به
ماندن به معنی حس تعلق به محله نیست.
ارتباط بین«ســرمایه فرهنگی -اجتماعــی» و «تمایل به ماندن
در محله»
برای تعیین سرمایه فرهنگی -اجتماعی سا کنان از چند شاخص
اســتفاده کــرده و آن را ایــن چنین تعریف کردیم« :ســرمایه فرهنگی-
اجتماعی تشــکیل میشــود از -1 :روابط همســایگی  -2فعالیتهای
مذهبــی و میــزان مراجعه آنها به اما کن مذهبی  -3میزان مراجعه به
مرا کــز فرهنگــی موجــود در محله» .همانطور که مشــاهده میشــود،
تعبیری که ما اینجا از فرهنگ کردیم ،با تعبیر عمومی فرهنگ متفاوت
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اســت .زیــرا در محلهای ماننــد عودالجان که اغلب ســا کنان ،اقشــار
کمدرآمد ،مهاجر،کارگر و بی سواد هستند ،نمیتوان انتظار داشت که
میزان مراجعه به ســینما و تئاتر و کتابخوانی و ...تعیینکننده سطح
فرهنــگ باشــد .آزمــون همبســتگی نشــان داد کــه ارتباطــی هرچند
ضعیــف ،بیــن دو متغیر «ســرمایه فرهنگی -اجتماعــی» و «تمایل به
ماندن در محله» وجود دارد :افرادی که سرمایه فرهنگی -اجتماعی
بیشــتری دارنــد ،یعنــی روابــط اجتماعــی و فعالیتهــای فرهنگــی و
مذهبی آنها بیشتر است ،تمایل بیشتری به ماندن در محله دارند.
 .۵ .۲تصویر ذهنی سا کنان از محله
بــه نظــر میرســد کــه ادرا ک و تصویر ذهنــی ســا کنان از محله،
نقــش مهمــی در چگونگــی ســکونت آنهــا و ارتبــاط آنهــا بــا محیط
و ســایر افــراد دارد .بــه منظــور شــناخت تصویــر ذهنی ســا کنان ،از
مفاهیــم کالســیک ماننــد خوانایــی ،خاطــره و تداعــی معنــی قدم
شتــر گذاشــته و ســعی شــد کــه از طریــق شــناخت دو فا کتــور
پی 
«تغییــرات محلــه» و «مشــکالت محلــه» از دیــد ســا کنان ،تصویــر
ذهنــی آنهــا در مورد محله شــناخته شــود .زیــرا عقیده بــر این بود
کــه ایــن دو فا کتــور ،نتیجــه شــاخصهای کالبدی محیــط (مانند
خوانایی) و ادارک فردی (مانند خاطره) است.
بر اســاس نتایج بدست آمده از پیمایش در مورد تغییرات محله
از دید سا کنان ،افزایش مهاجران بویژه افغانها ،شلوغ شدن محله
و افزایش تعداد معتادان در محله ،بیشــترین پاســخها ( )%45را به
خود اختصاص میدهد .ســاخته شــدن ســاختمانهای جدید به
جــای ســاختمانهای فرســوده و افزایــش فعالیتهای تجــاری و از
بین رفتن کارکرد مسکونی از دیگر تغییرات محله در طول سالهای
گذشــته از دید ســا کنان هســتند .تعداد قابل توجهی از سا کنان نیز
گفتهانــد از ابتدای ســکونت آنهــا در محله تا کنون هیــچ تغییری در
محله ایجاد نشده است .تلقی این افراد از «تغییر» ،تحوالت مثبت
و بهبود محله است .از آنجا که بهبودی در محله حاصل نشده ،به
نظر آنها تغییری صورت نگرفته است.
در مورد مشکالت محله ،از آنجا که هر یک از سه بخش شرقی،
میانــی و غربــی عودالجــان ویژگیها و شــرایط متفاوتــی دارند و نیز
به دلیل اهمیت ش��ناخت مش��کالت محله ،نتای��ج برای هر بخش
بطور جدا گانه اســتخراج و تحلیل شــده اســت .از میان مشکالت
مطرح شــده در بخش غربی محله (ناصرخسرو) ،وجود معتادان و
فروشــندگان مــواد مخدر و عــدم امنیت ( ،)%37فقدان روشــنایی
معابر ( ،)%20فقدان امکانات و خدمات محله ای بویژه بازار ترهبار
( ،)%20بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
در بخــش میانــی محلــه ( پامنار) ،عدم وجــود خدمات محلهای
از جملــه بــازار ترهبــار ،مرا کــز بهداشــتی و درمانی ( ،)%25مشــکالت
مربوط به معابر مانند عرض کم ،عدم وجود روشــنایی و کف سازی
نامناســب ( ،)%14وجود معتادان ( ،)%14مشــکالت محیط زیســت
ماننــد تجمــع فاضــاب در معابــر ،تجمع زبالــه و عدم وجود ســطل
زباله در معابر ( ،)%10بیشــترین ســهم را به خود اختصاص دادهاند و
بقیه پاسخها به مواردی مانند وجود گروههای مهاجر ،از بین رفتن
کارکرد مسکونی محله و فرسودگی کالبدی محله مربوط میشود.

در بخش شــرقی محله (امامزاده یحیی) ،که بیشــتر از دو بخش
دیگــر کارکرد مســکونی خــود را حفظ کرده و جمعیت بیشــتری را در
خود جای داده اســت ،تعداد نمونههای بیشتری برای پرسشنامه
انتخــاب شــد .وجود معتــادان و ناامنــی ( ،)%21آلودگیهای محیط
زیســت ماننــد وجــود زباله در معابــر و نبودن ســطل آشــغال (،)%20
مشکالت عبور و مرور شامل تردد زیاد وسایل نقلیه ،وسایل باربری و
موتور سیکلت در معابر باریک ( ،)%16کمبود امکانات رفاهی شامل
ترهبار ،فروشگاههای مواد غذایی ،فضای سبز ،امکانات بهداشتی-
درمانی و آموزشی ( ،)%15تجاری شدن محله و مزاحمت واحدهای
تجاری و کارگاهی برای ســا کنان ( ،)%10بیشــترین ســهم از پاســخها
را بــه خــود اختصــاص میدهند .تعــدادی از ســا کنان« ،فرســودگی
خانهها ،عدم مجوز ســاخت برای بیش از دو طبقه و عدم رســیدگی
شهرداری» را نیز به عنوان یک مشکل در محله بیان کردهاند .بطور
مثــال مــردی  30ســاله که در محلــه متولد شــده میگویــد «از وقتی
محله به عنوان بافت تاریخی شناخته شده ،خودش تبدیل به یک
مشکل شده .چون شهرداری اجازه ساخت و ساز نمیدهد».
نتایج نشــان میدهد که اغلب ســا کنان تصویــر ذهنی مثبتی از
محلــه و محیط زندگی خود ندارند .ایــن تصویر ذهنی تا حد زیادی
منتج از مشکالت موجود در محله است .برخی عوامل بیرونی و نوع
نگاهها از بیرون به محله نیز نقش موثری در شکلگیری تصویر ذهنی
ســا کنان دارند .دســتهبندی این محله به عنوان «محله فرســوده»
در ســال  1385توســط سازمان نوسازی شــهر تهران ،برخی تاثیرات
روانی را بر روی سا کنان محله داشت .تعدادی از آنها بیان میکردند
که از وقتی محله به عنوان محله فرســوده شــناخته شــده ،دولت و
شــهرداری بــه اینجا توجهــی نمیکنند و ایــن محله را رهــا کردهاند.
خواســته آنهــا از شــهرداری و دولــت این اســت که به ایــن محله نیز
مانند ســایر محلههای شــهر توجه کنند .عالوه بر این ،انتشــار خبر
وجــود معتــادان و ناامنــی در عودالجــان در ســطح شــهر که موجب
بدنامی این محله شده و بسیاری از شهروندان جرأت واردشدن به
این محله را ندارند ،عامل دیگری است که تصویر ذهنی سا کنان از
محله را منفی کرده و مانع از ایجاد یا تقویت حس تعلق و دلبستگی
به مکان در میان سا کنان شده است.
به منظور شــناخت نظر ســا کنان در مورد بافــت تاریخی محله و
بناهــای قدیمی از آنها پرســیده شــد که تمایل دارنــد در چه خانه و
محلهای زندگی کنند %66 .از آنها پاســخ دادند که خانه نو و مدرن
را ترجیح میدهند و  %34گفتهاند که میخواهند خانه شان نوساز
ولی به ســبک ســنتی ( حیاطدار) باشــد .هیچ یک از افراد مصاحبه
شده بیان نکرده که خانه قدیمی و سنتی را ترجیح میدهد .در مورد
محلــه نیــز  %43از افراد پرسششــده گفتهاند کــه ترجیح میدهند
محله آنها سبک سنتی خود را حفظ کند ،ولی خانهها نوساز شوند.
 %57نیــز پاســخ دادهانــد کــه ترجیح میدهنــد بافت محلــه به کلی
نوســازی شــود و بناهای قدیمی با ســاختمانهای نوساز جایگزین
شــوند و عودالجــان شــبیه محلههــای جدیــد شــهر بشــود .بــه نظر
میرسد که این عدم عالقه به بناها و فضاهای قدیمی تا حد زیادی
ناشــی از مشــکالت موجــود در محلــه ،بی توجهــی متولیــان به این
محله و نوع نگاهها از بیرون به محله است.
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