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۳۳
بررسی عوامل موثر بر چگونگی سکونت در محالت

کنان به شمار می رود و زندگی  هم یک منبع اجتماعی مهم برای سا
کــه نیازمنــد جابجایی های  محلــه ای، تناقضــی بــا زندگی شــهری- 
بســیار در سطح شــهر اســت- ندارد )Authier, 2007(. آلن ، محله را 
که  یک چارچوب ســنتی از زندگی اجتماعی می داند و معتقد اســت 
که  کنان اســت  محله یک مکان »ســرمایه گذاری شــده« توســط ســا
این سرمایه گذاری طیف وسیعی دارد و به روش های مختلف انجام 
گرفته  می شــود: از یک سکونت ساده همراه با حس غربت در مکان 

 .)Allen, 2007( تا داشتن یک حس تعلق قوی به محله

1. 2. سکونت
گرفته، موضوع ســکونت  کید قرار  آنچــه در این پژوهش مورد تأ
در محلــه اســت. در رویکرد اتخاذ شــده در این پژوهش، ســکونت 
تنها به معنای »مسکن داشتن« نیست، بلکه مجموعه ای است از 
که افراد در یک مکان انجام می دهند. به عبارت  رفتارها و هر آنچه 
کنان دارند،  کنان با فضا و نیز با دیگر سا که سا دیگر هر نوع ارتباطی 
Stock, 2001, 2003 ; Gravari-(  مــی رود بشــمار  جــزء ســکونت 
Barbas, 2005; Lazzarotti, 2006(. این ایده در دهه های اخیر در 

گرفته و نظریه های متعددی در  کشورها بویژه فرانسه شکل  برخی 
مورد آن ارائه شــده است.2 عالوه بر این، سکونت در مفهوم جدید 
 Stock, (خــود، »چگونگــی« ارتبــاط افراد با فضــا را نیز دربرمی گیــرد
2003(. چگونگــی ســکونت، نــوع  ســرمایه گذاری )بــه معنــی رفتار، 
کــه در یک زمان مشــخص بین فــرد و محل  کنــش، ارتبــاط( اســت 

 .)Allen, 2007( سکونت او شکل می گیرد

1. 3. حس مکان
حس مکان عبارت است از ادارک ذهنی افراد از محیط که شخص 
را در ارتباطی درونی با محیط قرار می دهد. این حس موجب تبدیل 
یــک فضــا به مــکان بــا خصوصیات حســی ویژه بــرای افــرادی خاص 
می شــود )فالحــت، ۱۳85، 57(. حــس مــکان موجب مرتبط شــدن 
فرد با مکان، به واســطه درک نمادها و فعالیت های روزمره می شــود 
)Relph, 1976(. رلــف، حــس مــکان را مفهومــی فراتــر از خصوصیــات 
کالبــدی مــکان می دانــد. شــامای بــرای حــس مــکان ســه  و عناصــر 
مرحلــه اصلــی تعلق به مکان، دلبســتگی بــه مکان و تعهــد به مکان 
کــه دارای هفــت ســطح بــه شــرح جــدول ۱ اســت. را تعییــن می کنــد 

جدول1- سطوح مختلف حس مکان از دیدگاه شامای.

ماخذ: )فالحت، 1385، 61-62(

س مکان
ف ح

سطوح مختل

این سطح معمواًل در ادبیات حس مکان مورد توجه واقع نمی   شود ولی می   تواند در میزان بی تفاوتی نسبت به مکان
گیرد.  سنجش حس مکان مورد استفاده قرار 

گاهی از قرارگیری در یک مکان آ

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

که بخشی از آن مکان است.   داند 

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

خ می  دهد، برای فرد مهم است.  ر

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 می   دهد. در این حالت بر منحصر به فرد بودن مکان و تفاوت آن با دیگر مکان  
کید می   شود.   ها تا

یکی شدن با اهداف مکان
این سـطح نـشان دهنـده درآمیختگی و پیوستگی فرد با نیازهای مکـان اسـت. در این 

حالـت فـرد اهداف مکان را تشخیص داده، با آنها منطبق شده و از آنها پیروی می کنـد، در 
فرد شور، عشق، حمایت و از خودگذشتگی نسبت به مکان وجود دارد.

حضور در مکان

کـه  حضور علت آن تعهد به مکان است، توجه  این سطح به نقش فعال فرد در اجتمـاع 
کـه مبنای نظری داشتند، این سطح و سطح بعـدی  دارد. در مقابل تمامی سطوح قبـل 

از رفتارهـای واقعـی افـراد برداشت می   شود. فرد معمواًل این سطح را به طور ضمنی با 
سرمایه  گذاری منابع انسانی مثل زمان، پول و غیره نشان می   دهد.

کاری برای مکان فدا

این سطح باالترین سطح حس مکـان است و فرد، عمیق   ترین تعهد را نسبت به مکان 
گرایشات، ارزش   ها، آزادی   ها و رفاه در موقعیت   هـای  کاری   های زیادی در جهت  دارد و فدا
کردن عالیق فـردی و جمعی  مختلـف از خود نشان می   دهد. در این سطح آمادگی برای رها 

به خاطر عالیق بزرگ   تر نسبت به مکان وجود دارد. 
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ÈąÖǌĈÕÈúǍóÉÉǮǒÈĆûÓĀÈǛǌǑÈǦËÈĊóǕÈȔËĄǌèÈĆǐÈĆûÓĀÈȖȸËÈzþǕǦËÕØȹÈĊĀ
ÈĆûÓĀÈ{ĉĄûćȹÈǆĀĄóÔÈúȸËăËÈÌǒÈzǆÜËÈĉĄȄàÈą×ăÕÈ×ÕÈȔËØćǒÈØćǯ
È{ÕĄȷÈąÖÉÉǯÈæȈËăÈĊǊĀĄóÔÈǩÉÉôØĀÈăÈ×ËǦÌÉÉǐÈǂ×ăÌÉÉǞĀÈ×ÕÈĆÉÉô ÈȔÌÉÉǡċÕĄè
ÈĆȅǈäÈąǪȸĄȷÈȂûǊǠĀÈ×ÌÉÉǮȈËÈăÈǆǯËÕÈĊÿćĀÈ×ÌǍÛǐÈĊǔĄóÉÉÛĀÈÕØô×Ìô
ÈȔÌǡċÕĄèÈ{×ÌǡÌȈÈą×ăÕÈ×ÕÈzÖǌǊǯËÕÈǆǔĄóÜÈȔƸÈ×ÕÈȀËØÉÉǯËÈăÈȔÌǍèË
ÈúǍÜÈăÈýăÕÈĊǔÌćǡÈöǌǡÈǦËÈÖçǐÈzÕĄȷÈȔËØćǒÈĆûÓĀÈȖȸØǒÈǆǍçÿǡØȹ
È×ÕÈÌćǔƸÈ×ËØȅǊÜËÈăÈȔËØćǒÈĆǐÈÌĈÌǊÜă×ÈăÈÌĈØćǯÈØȸÌÜÈǦËÈȔËØǡÌćĀÈÕă×ă
ÈǭǕËǩȇËÈȔÌÉÉǡċÕĄèÈĆûÓĀÈǆǍçÿǡÈ{ØćÉÉǯÈǩôØĀÈĊÉÉÿǕÖȈÈĉÌÉÉĈÈĆûÓĀ

ÈzǆȇÌǕÈĊćǡĄǒÈúȷÌȈ
ÈĉØǍøÈúóǯÈăÈȔËØćǒÈØćǯÈǬØǊÛø ÈùÌǈǔÕÈĆǐÈ{¿ÁÂ¾ÈĉÌĈÈùÌÉÉÜÈǦË
ÈȔÌǡċÕĄèÈĆÉÉûÓĀÈ×ÕÈǆÉÉǍçÿǡÈĠÉÉȸÌǞǐÌǡÈÖÉÉǌǕƸØȇÈ{ÖÉÉǕÖǡÈǂČÉÉÓĀ
ÈúȅǔÈÖÉÉǕÖǡÈĉÌÉÉĈÈĆûÓĀÈĆÉÉǐÈȔÌÉÉǡċÕĄèÈúÉÉǍàËÈȔÌǌô ÌÉÉÜÈzÖÉÉǯÈǦÌÉÉǾƸ

)¿ÁÆÃÈ{¿ÁÅÃÈ{ȼËØɠËÈ×ÌĀǠÈȑôØĀÈ~¿ÁÅÅÈ{ÌǵǼÈĊǼÌĀȎÈăÈĆǽÕÌÓǺË�È}ȍȋÌĀ

zȼÌóĀÈȎËÈĊǴĈȌÈØɠĄßǺÈĉØǵøÈúóȗÈ×ÕÈØǻĄĀÈĉÕØȯÈúĀËĄèÈ�µØɠĄßǺ
)ƕƠƴƫƤƳ|Èžżżż|È185�È}ȍȋÌĀ

zȼÌȉċÕĄèÈĆûÓĀÈ×ÕÈǮǵçÿȉÈǪċĄÓǺÈ�ÀùăÖȉ
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ÈĉÌĈÈąăØø ÈąǪȸĄȷÈÖÉÉĀƸ×ÕÈþô ÈǂÌȅǈäÈĆǐÈË×ÈÕĄÉÉǣÈĉÌǡÈăÈÖÉÉǔÕØô ÈȔÌóÉÉĀ
ÈǆûèÈĆǐÈȀØäÈòǕÈǦËÈ{ĊĀČÉÉÜËÈǀČȅǔËÈǦËÈÖçǐÈzÖǔÕËÕÈØø×Ìô ÈăÈØÉÉǡÌćĀ
ÈĆô�ÈÖǕÖǡÈĉØćÉÉǯÈȋäÌǌĀÈĆçÉÉÜĄǒÈØȷÈĉØćÉÉǯÈĉÌĈÈǆÉÉÜÌǍÜÈÖǍô ƽǒ
ÈØ÷ǕÕÈȀØäÈǦËÈăÈ�ÖǍÉÉǮôÈĊĀÈÕĄǣÈĉĄÉÉÜÈĆǐÈË×ÈĆȇØĀÈăÈâÉÉÜĄǊĀÈ×ÌÉÉǮȈË
ÈǂÖÉÉǯÈÖǌǕƸØȇÈȖȸËÈ{ÖĀƸ×ÕÈþô ÈăÈØÉÉǡÌćĀÈĉÌĈÈąăØø ÈǭÉÉǕËǩȇËÈǆÉÉûèÈĆÉÉǐ
È×ÕÈzÖÉÉǯÈĊÉÉüÌǣÈÕĄÉÉǣÈúÉÉǍàËÈȔÌǌô ÌÉÉÜÈǦËÈĆÉÉûÓĀÈăÈǆÉÉȇØø ÈĉØǊÉÉǮȲȷ
ÈĉÕÌßǊȈËÈÖÉÉǌĀăØǍǔÈØßǌèÈòǕÈȔËĄÉÉǌèÈĆǐÈǩǍǔÈ×ËǦÌÉÉǐÈ{ĊãǕËØÉÉǯÈȖǍǌǢ
ÈǭǠǐÈĆǞǍǊǔÈ×ÕÈăÈąÕ×ăƸ×ÕÈÕĄÉÉǣÈâûÉÉÛǒÈǆÓǒÈË×ÈĆÉÉûÓĀÈ{ĊÉÉÜÌǍÜÈă
ÈÌǐÈâǈǒØĀÈĉÌĈÈĉØȷ×Ìô ÈĆǐÈúȸÖǈǒÈĊǔĄóÉÉÛĀÈĉÌĈÌǌǐÈǦËÈĊćǡĄǒÈúÉÉȷÌȈ
ÈĉØȷ×Ìô ÈąǦăØĀËÈzÖǔÖǯÈ×ÌǈǔËÈăÈÌĈÈąÌø×Ìô È{ĉ×ÌǞǒÈĉÌĈÖÔËăÈÖǌǔÌĀÈ×ËǦÌǐ
ÈȖǍÜÖǌćĀ�ÈÖĈÕÈĊĀÈúǍóǮǒÈË×ÈĆûÓĀÈÒãÜÈǦËÈ�ÀÇÈâȅȇÈĊǔĄóÛĀ
È×ÕÈĉÖǈüÌô ÈǂČÉÉǣËÖĀÈĊǣØȷÈ{ȖÉÉȸËÈØȷÈąăČèÈz�¿ÁÆÇÈ{ÖÉÉǔăÌǐÈ×ăÌÉÉǮĀ
ÈúǣËÕÈǦËÈ×ÌÉÉǌĀÌǑÈăÈÙăØǍÉÉÜÈȔÌǐÌǍǣÈăÕÈ×ĄÉÉǈèÈĆÉÉûÿǡÈǦËÈĆÉÉûÓĀÈǆÉÉȇÌǐ
ÈËǩǞĀÈ gČĀÌô ÈǭÉÉǠǐÈĆÉÉÜÈĆǐÈË×ÈĆûÓĀÈĆÉÉô È{ùăËÈĉĄÉÉûćȹÈą×ăÕÈ×ÕÈǆÉÉȇÌǐ
È×ÕÈăØÉÉÛǣØàÌǔÈăÈĊǔÌǍĀÈǭǠǐÈ×ÕÈ×ÌǌĀÌǑÈ{ȊØÉÉǯÈ×ÕÈĠǍÓǕÈąÕËǩÉÉĀÌĀË�
È×ÕÈĆûÓĀÈ×ÕÈąÕØǊÉÉÛø ÈĉÌĈÈǄǕØǠǒÈȖÉÉǍǌǟÿĈÈăÈÕØô ÈþǍÉÉÛȅǒÈÈ�ǀØÉÉǾ
ÈȖȲȷÈǦËÈË×ÈĆÉÉûÓĀÈĊèÌÿǊǡËÈĆóûǐÈĉÖÉÉǈüÌô ÈýÌǞÉÉÛǔËÈÌćǌǒÈĆǔÈ{Æ¾ÈĆÉÉĈÕ
ÈzÕ×ăƸÈÕĄǡĄȷÈË×Èĉ×ÌǍÉÉÛǐÈĊèÌÿǊǡËÈăÈĊãǍÓĀÈǆÉÉÛǕǦÈúǖÌÉÉÛĀÈăÈÕØÉÉȷ

ÈzÖĈÕÈĊĀÈȔÌǮǔÈË×ÈĆûÓĀÈĊǊǍçÿǡÈǂċĄÓǒÈ{ÀÈùăÖǡ

ÌĈÖĀÌɚɡÈăÈÌĈÈȕǴô ËăÈ}ȼÌȉċÕĄèÈĆûÓĀÈǮǰǻÈzÀÈzÀ
ÈĉÌǍÔËÈăÈĉǦÌÛćȷÈĉËØȷÈĉÕÖçǊĀÈĉÌĈÈĞØäÈ{ȔĄǌô ÈÌǒÈÃ¾ÈĆĈÕÈǦË

ÈǦËÈzÖǔÖĀÌǍǔ×ÕÈËØÉÉǡËÈĆÉÉǐÈÌćǔƸÈǦËÈòÉÉǕÈǜÉÉǍĈÈÌĀËÈ{ÖǔËÈąÖÉÉǯÈĆÉÉǍćǒÈĆÉÉûÓĀ
ÈȔÌǍĀÌÔÈ{ĉËÈĆȇØÔÈæĀÌǞĀÈĉĄÉÉÜÈǦËÈȔÌǡċÕĄèÈ{¿ÁÆ¾ÈĆĈÕÈâÉÉÜËăË
ÈăÈǆÉÉȇØø È×ËØÉÉȈÈĆÉÉǡĄǒÈÕ×ĄÉÉĀÈ×ÌǍÉÉÛǐÈĉØćÉÉǯÈǆÉÉǕØȸÖĀÈǩÉÉǍǔÈăÈǃËØÉÉǍĀ
È×ÕÈzÖÉÉǯÈĞØÉÉãĀÈȔƸÈǆÉÉǷÌȄÔÈăÈĊĈÖǔÌĀÌÉÉÜÈÕ×ĄÉÉĀÈ×ÕÈĠÉÉȸÌĈÈǇÓǐ
ÈâÜĄǒÈĊûĀÈǃËØǍĀÈȔËĄǌèÈĆǐÈĆûÓĀÈȖȸËÈ{¿ÁÆÂÈùÌÉÉÜÈÖǌȄÉÉÜËÈØǣËăË
ÈÌĈÈǆȄüÌǠĀÈÌǐÈĆÉÉûÓĀÈǆǈǓÈzÖǍÉÉÜ×ÈǆǈǓÈĆǐÈĊ÷ǌĈØȇÈǃËØǍĀÈȔÌĀǦÌÉÉÜ
ÈǭȲȷÈzÖÉÉǯÈĆǡËĄĀÈȂûǊǠĀÈĉÌĈÈąăØø ÈĉĄÉÉÜÈǦËÈĠȸÌĈÈĉØǍøÈæǳĄĀÈă
ÈȖȸËÈÌǐÈË×ÈÕĄÉÉǣÈǆÉÉȄüÌǠĀÈ�ȔÌóÉÉüÌĀÈąǪÉÉȸĄȷÈ�ÈĆÉÉûÓĀÈȔÌǌô ÌÉÉÜÈĆÉÉÿĈÈǦË
ÈĊÉÉǊǷÌȄÔÈâÉÉǐËĄǳÈĊÉÉǣØȷÈ{ĆÉÉûÓĀÈǆÉÉǈǓÈËØÉÉȸǦÈzÖÉÉǔÕËÕÈȔÌÉÉǮǔÈȊÌÉÉȄǒË
ÈæÉÉȇÌǌĀÈÌÉÉǐÈĆÉÉô ÈǆÉÉǯËÕÈĠÉÉȹÈ×ÕÈË×ÈǦÌÉÉÜÈăÈǆǣÌÉÉÜÈĉÌÉÉĈÈǆǕÕăÖÓĀÈă
ÈĉËØÉÉȷ ÈǆÉÉǕÕăÖÓĀÈ{ȔƸÈǦË ÈǭÉÉȲȹÈzÕĄÉÉȷ ÈǱÉÉȈÌǌǒ È×ÕÈÌÉÉćǔƸ ÈĉÕÌÉÉßǊȈË
È{ĆǍǌǐËÈØȸÌÉÉÜÈĉËØÉÉȷÈăÈÖÉÉǯÈĊĀÈĊÉÉǊǈǓÈĉÌÉÉĈÌǌǐÈúĀÌÉÉǯÈâÉÉȅȇÈĆÉÉûǣËÖĀ
ÈȔËĄǌèÈĆÉÉǐÈȔÌÉÉǡċÕĄèÈǆÉÉǈǓÈǦËÈÚÉÉǑÈÌÉÉĀËÈzǆÉÉǯËÖǔÈÕĄÉÉǡăÈĊÉÉǊçǔÌÿĀ
ÈâǐËĄǳÈǆǕÌè×ÈĆÉÉǐÈáĄǌĀÈĆûÓĀÈ eúô È×ÕÈǦÌÉÉÜÈăÈǆǣÌÉÉÜÈ{ĊûĀÈǃËØÉÉǍĀ
ÈǄǕØǠǒÈĆô ÈÌÉÉǞǔƸÈǦËÈÌĀËÈzÖÉÉǯÈØǊĀÈÅ¢ÃÈåÌÉÉȄǒ×ËÈØȵô ËÖÔÈąǪÉÉȸĄȷÈ{ÝÌÉÉǣ
ÈĉÌǌǐÈǆǣÌÜÈăÈ�ÖǔÕĄȷÈĆȅǈäăÕÈăÈòǕÈ gÌǒÖÿèÈĆô È�ÈĊÿǕÖȈÈĉÌĈÌǌǐ
ÈăÈĆûÓĀÈǆǈǓÈ{ÕĄÉÉǈǔÈĆȇØàÈĆǐÈȔăØÉÉȅĀÈĉÕÌßǊȈËÈǴÌÓüÈĆÉÉǐÈĆÉÉȅǈäăÕ
È×ÕÈË×ÈȔÌóÉÉüÌĀÈÖǕÖÉÉǯÈǂÌǳËØǊèËÈ{ąÖÉÉǌǌôÕăÖÓĀÈâÉÉǐËĄǳÈȖÉÉȸËÈǸČÉÉǐË
ÈØǡÌćĀÈĉÌÉÉĈÈąăØø ÈĆǐÈË×ÈÕĄÉÉǣÈĆǔÌǣÈȔÌóüÌĀÈǦËÈĉ×ÌǍÉÉÛǐÈzǆÉÉǯËÕÈĠÉÉȹ
ÈúÓĀÈĆǐÈÕĄǣÈăÈÖÉÉǔÕËÕÈą×ÌǡËÈÌǕÈăÈĆÉÉǊǣăØȇÈĉÖǍüĄǒÈĉÌÉÉĈÈąÌø×Ìô ÈÌÉÉǕÈă
ÈĆǐÈȔÌóĀÈúÉÉȅǔÈĠȸÌǔËĄǒÈĆÉÉô ÈØ÷ǕÕÈĊǣØȷÈzÖÉÉǔÕØô ÈȔÌóĀÈúÉÉȅǔÈĉØÉÉ÷ǕÕ
ÈĊÿǕÖȈÈĉÌĈÈĆǔÌǣÈ×ÕÈ{ÖǌǊÉÉǯËÖǔÈË×ÈĉØ÷ǕÕÈǦÌÉÉÜĄǔÈȖóÉÉÛĀÈÌǕÈĆûÓĀ

zÖǽÖȉÈĉÌĈÈȼÌǸÌǵȋÈâÜĄǺÈȕȈǸÈĆÜÈĆǸÈĆûÓĀÈòǵóȬǺÈ�ÀÈØɠĄßǺ
)ƗƤƹƠƤƨ|ÈžżŽƀ�È}ȍȋÌĀÈ

ǂČÓĀÈ×ÕÈǆǔĄóÜÈĊ÷ǔĄ÷ǢÈØȷÈØǓĄĀÈúĀËĄèÈĊÜ×Øȷ
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کنند.  خود ماندند، بدون اینکه اقدامی برای مرمت و نگهداری آن 
بی توجهــی مالــکان بــه حفاظــت و نگهــداری از بناهــای قدیمــی، 
گروه های مهاجر -که نه به محله تعلق خاطر داشــته و نه  اســتقرار 
کاربری های  توانایــی مالــی برای نگهداری بناها داشــتند- و ایجاد 
کارگاه هــای صنعتــی، موجــب فرســودگی روزافزون  ناســازگار بویــژه 
کالبدی، نحوه  بناها شــد. در نتیجه این عوامل، عالوه بر وضعیت 

سکونت در محله نیز دچار تحول شد. 
عــالوه بــر ایــن، ثبــت محلــه بــه عنــوان میــراث ملــی نتوانســت 
از  بســیاری  دیــد  از  و  بخشــد  بهبــود  را  محلــه  عمومــی  وضعیــت 
کنان، ثبــت، خــود عاملــی برای فرســودگی بیشــتر محله شــد.  ســا
عالوه بر این، بعد از ثبت، تالشــی از ســوی متولیان امر و رســانه ها 
جهــت شناســاندن ایــن محلــه تاریخی بــه جامعه انجــام نگرفت و 
آنچه در رســانه ها منتشــر می شــد، مربوط می شــد به فرسودگی ها 
که موجب  و تخریب هــا در محلــه، افزایــش معتادان و نا امنــی و... 

انعکاس تصویری منفی از این محله در سطح شهر شد. 

2. 3.  سکونت 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 
می شود. به منظور شناخت وضعیت سکونت در محله، پیمایشی 
کسانی در  که هدف از آن پاســخ به سه پرسش بود: چه  انجام شــد 
محله سکونت می کنند؟ چرا این محله را انتخاب کرده اند؟ چگونه 
در محلــه ســکونت می کننــد؟ بــا چنین رویکــردی، پرسشــنامه ای 
کوکــران، ۱۱2نفــر به عنوان  کنان تهیه شــد و طبق فرمول  ویــژه ســا
نمونــه انتخــاب شــدند.5 ایــن تعــداد نمونــه متناســب بــا تعــداد 
واحدهای مســکونی6،  از ســه بخش شــرقی، میانــی و غربی محله 
کنان عودالجان شــرقی، ۱7 نفر  انتخاب شــدند: 80 نفر از میان ســا
کنان  از عودالجــان میانــی و ۱5 نفــر از عودالجــان غربی. از بین ســا
گروه هــای ســنی  کــه از  پرسش شــونده، ۴5% مــرد و 55% زن بــوده 

مختلف انتخاب شدند.

کنان  خ اجتماعی- اقتصادی سا نیمر
کنان، امکان پاســخ  خ اجتماعی- اقتصادی ســا شــناخت نیمر
کننــد؟« را فراهــم  کســانی در محلــه ســکونت مــی  بــه ســوال »چــه 
کنان محله،  می کند. طبق نتایج بدست آمده از پیمایش، 7۹% سا
گروه هــای مهاجــر هســتند و سرپرســت خانــوار آنهــا در تهران  جــزء 
متولد نشــده اســت. درصد بــاالی جمعیت مهاجر، نشــان دهنده 
جابجایــی جمعیــت محلــه در دهه هــای اخیــر اســت. تنهــا ۱6% از 
سرپرســتان خانوار شــاغل در بخــش دولتی یا مالــک واحد تجاری 
کتور  کارگر، راننده، فروشنده در مغازه یا بیکارند. فا هســتند و بقیه 
کــه می تواند ســطح اقتصــادی خانــوار را نشــان دهد، نوع  دیگــری 
تصــرف مســکن اســت. از بیــن خانوارهــای پرســش شــده، %۳6 
که  مســتاجر و 50 % مالــک  هســتند. ۱۳% خانــواده هایی هســتند 
بــدون پرداخت اجــاره در منزل والدین خود زندگــی می کنند. این 
که به دلیل نداشتن شرایط اقتصادی  کسانی می شود  گروه شامل 
بــرای ســکونت در مســکن مجــزا، پــس از ازدواج به همراه همســر و 

فرزنــدان خــود، در خانه پدری مانده انــد. ۱%  از خانواده های مورد 
مصاحبــه نیز در خانه های وقفی زندگــی می کنند. نتایج مطالعات 
که در دهه های اخیر عودالجان تبدیل  انجام شده نشان می دهد 

کم درآمد شده است.  گروه های مهاجر و  به سکونتگاهی برای 

کنان از انتخاب محله انگیزه های سا
کــه دلیــل انتخــاب محلــه بــرای ســکونت،  بــه نظــر می رســید 
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 محله های دیگــر  و یا نزدیکی به محل 
کرده اند. بخش قابل توجهی  کار، این مکان را برای زندگی انتخاب 
کارگران واحدهای فعالیتی موجود در محله یا اطراف  کنان،  از ســا

آن هستند. 
از   %5۴ محلــه،  در  ســکونت  ادامــه  بــه  تمایــل  مــورد  در 
کــه قصد تــرک محلــه و رفتن به  پرسش شــوندگان پاســخ داده انــد 
محلــه دیگــر را ندارنــد. اغلــب آنهــا دالیــل اقتصــادی و نزدیکــی به 
گروهی  کرده اند.  کار را دلیــل ماندن خود در عودالجــان ذکر  محــل 
کرده اند. اما پاســخ این  که به این محله عادت  نیز پاســخ داده اند 
که »عادت کردن«  افراد به سایر سواالت پرسشنامه نشان می دهد 
لزومًا به معنی داشــتن حس تعلق نیســت. بلکه در بســیاری موارد 

به معنی بی تفاوتی آنها نسبت به محیط زندگی خود است. 
که تمایل دارند از این  کرده اند  ۴6% از افراد مصاحبه شده نیز ابراز 
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. 
نظــر  بــه  کــه  اســت  عامــل دیگــری  مــدت ســکونت در محلــه 
می رســید در چگونگــی ســکونت افــراد در محلــه موثر اســت. طبق 
که در  نتایج بدســت آمده، ۴6% از خانوارها بیش از 20 ســال اســت 
که  گروه اغلب افراد مسّنی هستند  عودالجان ســکونت دارند. این 
توانایــی مالــی و جســمی برای نقل مــکان به جای دیگــر را ندارند. 
۳2% از خانوارهــا بین ۱0تا 20 ســال و در نهایــت 22% از خانوارهای 
که در محله سکونت دارند.  کمتر از ۱0 سال است  مصاحبه شده نیز 

چگونگی سکونت در محله
کنان در محلــه، از چهار  بــرای شــناخت چگونگــی ســکونت ســا
شاخص روابط همسایگی، فعالیت های مذهبی، ارتباط با محله، 

ارتباط با نهادها و ارگان های موجود در محله استفاده شد. 
کــه روابــط همســایگی در  پیمایــش بــا ایــن تصــور انجــام شــد 
محلــه عودالجــان ماننــد ســایر محله های قدیمــی و ســنتی ایران 
کرد.  بســیار قوی باشــد. اما نتایج بدســت آمده خــالف آن را ثابت 
که با همســایه های خود  گفته اند  تنها 26%  از افراد پرســش شــده 
که  رفت و آمد دارند. اینها یا شــامل همسایه های قدیمی می شود 
که در  هنــوز در محلــه باقی مانده اند، و یا شــامل مهاجــران افغانی 
گروه اغلب به دلیل حس غربت  مجاورت هم ســکونت دارند. این 
و انــزوا در جامعــه ایرانی، بــا یکدیگر روابط همســایگی خوبی برقرار 
که فقط در حد ســالم و احوال پرســی  کرده اند  می کننــد. 56% ذکــر 
که هیــچ رابطه ای با  رابطــه دارنــد. ۱8% از افــراد نیز پاســخ داده اند 
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همســایگان خــود ندارنــد. این افــراد عدم شــناخت همســایه ها را 
کرده اند. یکــی از علت های  دلیــل برقرار نکــردن رابطه با آنهــا بیان 
کوتاه بودن  عدم شــناخت همســایگان از یکدیگر، مستاجر بودن و 
مدت سکونت آنها در یک خانه است. در این شرایط، آنها فرصت 
کافی برای شــناخت و برقــراری ارتباط با همســایگان ندارند. علت 
که  کنان می شــود دریافت این اســت  کــه از صحبت های ســا دیگــر 
کنان قدیمی تــر، دید مثبتی نســبت بــه تازه واردهــا و مهاجران  ســا
ندارنــد. ایــن موضــوع در مــورد قومیت هــای مختلــف نیــز صــادق 
که یک قوم، ذهنیت خوبی نسبت  گاه مشــاهده می شــود  اســت. 
به دیگر اقوام نداشته و از برقراری ارتباط با آنها خودداری می کند. 
کنان  که ســا در مــورد فعالیت هــای مذهبی نیز فرض بر این بود 
محلــه اعتقــادات مذهبــی قــوی و در نتیجــه عــادات و فعالیت های 
مذهبــی زیــادی دارند. پاســخ ها بــا آنچه انتظــار می رفــت مطابقت 
چندانــی نداشــت.  تنهــا ۱8% از افــراد  پرسش شــده هــر روز بــرای 
نمازهای یومیه به مسجد می روند و در سایر مراسم مذهبی شرکت 
که به هیچ عنوان  می کنند. 27% از پرســش شــوندگان پاســخ دادند 
کن نمی روند و 55% حدود ســه یا چهار بار در ســال، برای  به این اما
کــن مذهبی  مراســم مهــم مذهبــی - مثل عاشــورا و تاســوعا- به اما
که در محله عودالجان، عادات  می روند. بنابراین مشاهده می شود 
که این امر تضعیف  کمرنگ شده،  و رفتارهای مذهبی تا حد زیادی 
گذشــته مساجد  روابط اجتماعی را نیز در پی داشــته اســت. زیرا در 
کــن مذهبــی عــالوه بر مــکان عبــادت، مکانی برای معاشــرت و  و اما

کنان نیز بوده اند.  تعامالت اجتماعی بین سا
در مــورد مراجعــه و ارتباط با نهادهــای موجود در محله از جمله 
کنون  کــه تــا  شــورایاری، 77% از پرســش شــوندگان پاســخ داده انــد 
بــه ایــن نهادهــا مراجعــه نکرده انــد. آنهــا علــت عــدم مراجعــه خود 
را، بی اعتمــادی نســبت بــه ایــن نهادهــا و ناامیــدی از رســیدگی بــه 
کرده انــد. در ســال های اخیــر، شــهرداری و  خواسته هایشــان بیــان 
کز فرهنگــی و اجتماعی  برخــی دیگــر از ارگان هــا، اقــدام به ایجــاد مرا
کرده اند. اما نتایج پیمایش نشــان  متعــددی در محلــه عودالجــان 
کــز مراجعه نمی کنند و  کنان اصاًل به این مرا کــه 5۹% از ســا می دهــد 
کمبود وقت، نامناسب بودن محیط محله برای رفت  دالیلی مانند 
کهولت سن و عدم توانایی جسمی، عدم عالقه و بی اطالعی  و آمد، 
کرده اند. مشــاهده می شــود  کز را ذکر  از مــکان و برنامه هــای این مرا
کز، شــهرداری و ســایر  کنان از این مرا که با وجود عدم اســتقبال ســا
که عدم  کز ادامه داده اند. به نظر می رســد  نهادها، به ایجاد این مرا
کز فرهنگی و اجتماعی  که مرا کنان به این دلیل اســت  اســتقبال سا
کنان نیستند و در ایجاد آنها  و ورزشــی، نیازهای اولیه و اساســی ســا

کنان مد نظر قرار نگرفته است.  نیازها و خواسته های سا
کنان  کلی ســا کــه بطور  مطالعــات انجــام شــده نشــان می دهد 
ارتبــاط زیــادی بــا محله و فضاهــای آن ندارند. این مســاله در بین 
زنــان بویــژه مهاجران افغان حادتر اســت. نامناســب بودن محیط 
تــردد موتورســیکلت در  محلــه، نا امنــی، عــدم روشــنایی معابــر و 
کــه مانع رفت و آمد زیاد  کم عرض محله، از عواملی هســتند  معابــر 
کنان  که اغلب ســا کنان در محله می شــود. عالوه بر این از آنجا  ســا
مهاجر بوده، حس تعلق و خاطره جمعی یا فردی نسبت به محله 

و فضاهای آن ندارند، تمایلی به برقراری ارتباط با آن ندارند.  

2. 4. عوامل موثر بر تمایل به سکونت در محله
کنان به  که چنــد عامل در میــزان تمایل ســا بــه نظــر می رســید 

ح شد: ماندن در محله موثرند. بر همین اساس سه فرضیه مطر
کنان قدیمی و  فرضیــه اول: تمایــل به ماندن در محله بین ســا

اصیل بیشتر است؛
کارگر و مهاجر تمایل  کم درآمدتر و طبقه  کنان  فرضیه دوم: ســا

بیشتری به ماندن در محله دارند؛
کــه  کنانی  فرضیــه ســوم: تمایــل بــه مانــدن در محلــه بیــن ســا
فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی بیشتری دارند، قوی تر است؛

ح شــده، آزمون های همبســتگی  بــر مبنــای فرضیه هــای مطــر
انجام شد و نتایج زیر بدست آمد.

 ارتباط بین»مدت زمان سکونت در محله« و »تمایل به ماندن 
در محله«

گفته اند  کــه  کســانی  طبــق نتایــج حاصــل از این آزمون، از بین 
تمایــل دارند از این محله بروند، ۴2% بیش از بیســت ســال، %26 
بین ده تا بیســت ســال، 26% بین یک تا ده ســال و در نهایت %6 
کــه در محلــه ســکونت دارنــد. مشــاهده  کمتــر از یــک ســال اســت 
کنان، علیرغــم مدت زمان  که درصــد قابل توجهی از ســا می شــود 
طوالنــی ســکونت - در بعضــی مــوارد از بــدو تولــد- مایــل بــه تــرک 
محله اند. بنابراین ارتباطی بین مدت ســکونت و تمایل به ماندن 

در محله وجود ندارد7. 

کنان« و »تمایل   ارتبــاط بین »پایــگاه اجتماعی- اقتصادی ســا
به ماندن در محله«

کتور  کنان، از ســه فا بــرای تعیین پایگاه اجتماعی- اقتصادی ســا
استفاده کردیم: سطح سواد سرپرست خانوار، شغل سرپرست خانوار 
و نوع تصرف مســکن. بر این اســاس، پایگاه اجتماعی- اقتصادی به 
گروه های باال، متوسط و پایین تقسیم شد. فرض بر این بود که هرچه 
کنان پایین تر باشد، تمایل بیشتری  سطح اجتماعی- اقتصادی سا
که این  به ماندن در محله دارند و برعکس. نتیجه آزمون نشــان داد 
فرضیه تا حد زیادی درست است. اقشار کم درآمد و طبقات اجتماعی 
کارگر هستند، تمایل بیشتری به  گروه های مهاجر و  که عمدتًا  پایین 
ماندن در محله دارند. اما همانطور که پیش تر ذکر شد، این تمایل به 

ماندن به معنی حس تعلق به محله نیست. 

 ارتباط بین»ســرمایه فرهنگی- اجتماعــی« و »تمایل به ماندن 
در محله«

کنان از چند شاخص  برای تعیین سرمایه فرهنگی- اجتماعی سا
کردیم: »ســرمایه فرهنگی-  کــرده و آن را ایــن چنین تعریف  اســتفاده 
اجتماعی تشــکیل می شــود از: ۱- روابط همســایگی 2- فعالیت های 
کن مذهبی ۳- میزان مراجعه به  مذهبــی و میــزان مراجعه آنها به اما
کــز فرهنگــی موجــود در محله«. همانطور که مشــاهده می شــود،  مرا
تعبیری که ما اینجا از فرهنگ کردیم، با تعبیر عمومی فرهنگ متفاوت 

بررسی عوامل موثر بر چگونگی سکونت در محالت
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کنان، اقشــار  که اغلب ســا اســت. زیــرا در محله ای ماننــد عودالجان 
کم درآمد، مهاجر،کارگر و بی سواد هستند، نمی توان انتظار داشت که 
کتابخوانی و... تعیین کننده سطح  میزان مراجعه به ســینما و تئاتر و 
کــه ارتباطــی هرچند  فرهنــگ باشــد. آزمــون همبســتگی نشــان داد 
ضعیــف، بیــن دو متغیر »ســرمایه فرهنگی- اجتماعــی« و »تمایل به 
که سرمایه فرهنگی- اجتماعی  ماندن در محله« وجود دارد: افرادی 
بیشــتری دارنــد، یعنــی روابــط اجتماعــی و فعالیت هــای فرهنگــی و 

مذهبی آنها بیشتر است، تمایل بیشتری به ماندن در محله دارند. 

کنان از محله  2. 5. تصویر ذهنی سا
کنان از محله،  ک و تصویر ذهنــی ســا کــه ادرا بــه نظــر می رســد 
نقــش مهمــی در چگونگــی ســکونت آنهــا و ارتبــاط آنهــا بــا محیط 
کنان، از  و ســایر افــراد دارد. بــه منظــور شــناخت تصویــر ذهنی ســا
کالســیک ماننــد خوانایــی، خاطــره و تداعــی معنــی قدم  مفاهیــم 
کتــور  کــه از طریــق شــناخت دو فا گذاشــته و ســعی شــد  پیش تــر 
کنان، تصویــر  »تغییــرات محلــه« و »مشــکالت محلــه« از دیــد ســا
ذهنــی آنهــا در مورد محله شــناخته شــود. زیــرا عقیده بــر این بود 
کالبدی محیــط )مانند  کتــور، نتیجــه شــاخص های  کــه ایــن دو فا

خوانایی( و ادارک فردی )مانند خاطره( است. 
بر اســاس نتایج بدست آمده از پیمایش در مورد تغییرات محله 
کنان، افزایش مهاجران بویژه افغان ها، شلوغ شدن محله  از دید سا
و افزایش تعداد معتادان در محله، بیشــترین پاســخ ها )۴5%(  را به 
خود اختصاص می دهد. ســاخته شــدن ســاختمان های جدید به 
جــای ســاختمان های فرســوده و افزایــش فعالیت های تجــاری و از 
کارکرد مسکونی از دیگر تغییرات محله در طول سال های  بین رفتن 
کنان نیز  کنان هســتند. تعداد قابل توجهی از سا گذشــته از دید ســا
کنون هیــچ تغییری در  گفته انــد از ابتدای ســکونت آنهــا در محله تا 
محله ایجاد نشده است. تلقی این افراد از »تغییر«، تحوالت مثبت 
که بهبودی در محله حاصل نشده، به  و بهبود محله است. از آنجا 

نظر آنها تغییری صورت نگرفته است. 
که هر یک از سه بخش شرقی،  در مورد مشکالت محله، از آنجا 
گی ها و شــرایط متفاوتــی دارند و نیز  میانــی و غربــی عودالجــان ویژ
به دلیل اهمیت شــناخت مشــکالت محله، نتایــج برای هر بخش 
گانه اســتخراج  و تحلیل شــده اســت.  از میان مشکالت  بطور جدا
ح شــده در بخش غربی محله )ناصرخسرو(، وجود معتادان و  مطر
فروشــندگان مــواد مخدر و عــدم امنیت )۳7%(، فقدان روشــنایی 
معابر )20%(، فقدان امکانات و خدمات محله ای بویژه بازار تره بار 

)20%(، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. 
در بخــش میانــی محلــه ) پامنار(، عدم وجــود خدمات محله ای 
کــز بهداشــتی و درمانی )25%(، مشــکالت  از جملــه بــازار تره بــار، مرا
کف سازی  کم، عدم وجود روشــنایی و  مربوط به معابر مانند عرض 
نامناســب )۱۴%(، وجود معتادان )۱۴%(، مشــکالت محیط زیســت 
ماننــد تجمــع فاضــالب در معابــر، تجمع زبالــه و عدم وجود ســطل 
زباله در معابر )۱0%(، بیشــترین ســهم را به خود اختصاص داده اند و 
گروه های مهاجر، از بین رفتن  بقیه پاسخ ها به مواردی مانند وجود 

کالبدی محله مربوط می شود.  کارکرد مسکونی محله و فرسودگی 

که بیشــتر از دو بخش  در بخش شــرقی محله )امامزاده یحیی(، 
کرده و جمعیت بیشــتری را در  کارکرد مســکونی خــود را حفظ  دیگــر 
خود جای داده اســت، تعداد نمونه های بیشتری برای پرسشنامه 
انتخــاب شــد. وجود معتــادان و نا امنــی )2۱%(، آلودگی های محیط 
زیســت ماننــد وجــود زباله در معابــر و نبودن ســطل آشــغال )%20(، 
مشکالت عبور و مرور شامل تردد زیاد وسایل نقلیه، وسایل باربری و 
کمبود امکانات رفاهی شامل  موتور سیکلت در معابر باریک )%۱6(، 
تره بار، فروشگاه های مواد غذایی، فضای سبز، امکانات بهداشتی- 
درمانی و آموزشی )۱5%(، تجاری شدن محله و مزاحمت واحدهای 
کنان )۱0%(، بیشــترین ســهم از پاســخ ها  کارگاهی برای ســا تجاری و 
کنان، »فرســودگی  را بــه خــود اختصــاص می دهند. تعــدادی از ســا
خانه ها، عدم مجوز ســاخت برای بیش از دو طبقه و عدم رســیدگی 
کرده اند. بطور  شهرداری« را نیز به عنوان یک مشکل در محله بیان 
که در محلــه متولد شــده می گویــد »از وقتی  مثــال مــردی ۳0 ســاله 
محله به عنوان بافت تاریخی شناخته شده، خودش تبدیل به یک 

مشکل شده. چون شهرداری اجازه ساخت و ساز نمی دهد«. 
کنان تصویــر ذهنی مثبتی از  که اغلب ســا نتایج نشــان می دهد 
محلــه و محیط زندگی خود ندارند. ایــن تصویر ذهنی تا حد زیادی 
منتج از مشکالت موجود در محله است. برخی عوامل بیرونی و نوع 
نگاه ها از بیرون به محله نیز نقش موثری در شکل گیری تصویر ذهنی 
کنان دارند. دســته بندی این محله به عنوان »محله فرســوده«  ســا
در ســال ۱۳85 توســط سازمان نوسازی شــهر تهران، برخی تاثیرات 
کنان محله داشت. تعدادی از آنها بیان می کردند  روانی را بر روی سا
که از وقتی محله به عنوان محله فرســوده شــناخته شــده، دولت و 
کرده اند.  شــهرداری بــه اینجا توجهــی نمی کنند و ایــن محله را رهــا 
که به ایــن محله نیز  خواســته آنهــا از شــهرداری و دولــت این اســت 
کنند. عالوه بر این، انتشــار خبر  مانند ســایر محله های شــهر توجه 
که موجب  وجــود معتــادان و نا امنــی در عودالجــان در ســطح شــهر 
بدنامی این محله شده و بسیاری از شهروندان جرأت وارد شدن به 
کنان از  که تصویر ذهنی سا این محله را ندارند، عامل دیگری است 
کرده و مانع از ایجاد یا تقویت حس تعلق و دلبستگی  محله را منفی 

کنان شده است.  به مکان در میان سا
کنان در مورد بافــت تاریخی محله و  به منظور شــناخت نظر ســا
که تمایل دارنــد در چه خانه و  بناهــای قدیمی از آنها پرســیده شــد 
که خانه نو و مدرن  کنند. 66% از آنها پاســخ دادند  محله ای زندگی 
که می خواهند خانه شان نوساز  گفته اند  را ترجیح می دهند و %۳۴ 
ولی به ســبک ســنتی ) حیاط دار( باشــد. هیچ یک از افراد مصاحبه 
شده بیان نکرده که خانه قدیمی و سنتی را ترجیح می دهد. در مورد 
کــه ترجیح می دهند  گفته اند  محلــه نیــز ۴۳%  از افراد پرسش شــده 
محله آنها سبک سنتی خود را حفظ کند، ولی خانه ها نوساز شوند. 
کلی  کــه ترجیح می دهنــد بافت محلــه به  57% نیــز پاســخ داده انــد 
نوســازی شــود و بناهای قدیمی با ســاختمان های نوساز جایگزین 
شــوند و عودالجــان شــبیه محله هــای جدیــد شــهر بشــود. بــه نظر 
که این عدم عالقه به بناها و فضاهای قدیمی تا حد زیادی  می رسد 
ناشــی از مشــکالت موجــود در محلــه، بی توجهــی متولیــان به این 

محله و نوع نگاه ها از بیرون به محله است.
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ÈÈzǭǌô ÈăÈáÌǈǒ×ËÈ{×ÌǊȇ×È{ǆǍüÌçȇÈğĄǔÈØĈÈǦËÈǆÜËÈǂ×ÌǈèÈȔÌóĀ
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}ÕØô Èą×ÌǯËÈØȸǦÈÕ×ËĄĀÈĆǐÈȔËĄǒÈĊĀÈȔÌǍĀÈȖȸËÈǦËÈÈÁ
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4  ŤƉƆƌƅŻżŻÈűſżƆƉƐ �Ţƅ�|ÈƋſéorie ancréżÈ�ţƉ�z
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ÈÖǌǌô ÈĊĀÈĊøÖǔǦÈĆÉÉûÓĀ×ÕÈĊĈăØø ÈÌǕÈĉÕËØÉÉȄǔËÈǂ×ĄàÈĆǐÈĆÉÉô ÈĊÉÉǔËØø×Ìô( p=0.13
ÈȖô ÌÉÉÜÈĉÌĈ×ËĄǔÌǣÈÊǩǡÈǭĈăǪȹÈȖȸËÈ×ÕÈ{ÖÉÉǌĈÕÈĊĀÈúǍóÉÉǮǒÈË×ÈǆǍçÿǡÈ�¿ÁÈĆÉÉô

�zÖǔËÈąÖǮǔÈǀĄÛÓĀ
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ÈË×ÈÕĄǣÈĊǔĄóÉÉÛĀÈÕØô×Ìô È{×ËǦÌǐÈǦËÈØǊÉÉǮȲȷÈĆûàÌȇÈǆûèÈĆǐÈĆûÓĀÈĊȈØÉÉǯÈǭǠǐÈÈÄ
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