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چکیده:
بافت تاریخی و با ارزش محل ه عودالجان به دلیل فرسودگی مفرط در کالبد و ساختار و کمبود تأسیسات و تجهیزات
زیرساختی و امکانات رفاهی در پاسخگویی به نیازهای امروزی شهروندان ضعیف عمل میکند .به همین دلیل جمعیت
ت کمکم به محالت دیگر شهر که دارای رفاه بیشتری میباشند ،مهاجرت میکنند و مهاجران جدید
بومی سا کن در این باف 
که اغلب از اقشار کمدرآمد اجتماع هستند ،جایگزین آنها میشوند .در نتیجه در پی چنین رخدادی ،بیثباتی اجتماعی و
ت محل ه عودالجان تجانس و همگونی فرهنگی
فرهنگی در بافت حا کم میشود و با گذشت زمان افزایش مییابد .در باف 
وجود ندارد و نظام همسایگی و همبستگی اجتماعی ب ه دلیل افت هویت و اصالت ،بسیار ضعیف شده است .با مهاجرت
سا کنان اصیل و قدیمی از این بافت تاریخی رفتهرفته ارزشها ،خاطرات جمعی ،هویت و حس تعلق خاطر افراد در این
بافتها رو به افول میگذارد و با فرسودگی فضاها و ایجاد مخروبهها ،مکانهایی مناسب برای آسیبهای اجتماعی فراهم
میشود .با بررسی مکرر محل ه عودالجان و وجود مشکالتی از قبیل فرسودگی زیاد بافت ،خروج سا کنان اصیل ،تغییر کاربری
واحدهای مسکونی به کاربریهای ناسازگار ،کمبود امکانات رفاهی و خدمات زیرساختی شهری ،ضعف در شبک ه ارتباطی
و معابر و وجود آسیبهای اجتماعی فــراوان ،بهسازی و نوسازی محله برای افزایش پایداری در آن امری ضروری و مهم
میباشد .در این تحقیق اطالعات الزم از طریق مشاهده ،تصویربرداری ،تهی ه نقشههای مورد نیاز و پرسشگری از سا کنان
محله جمعآوری شد و برای تحلیل آن براساس اطالعات کمی و کیفی و با استفاده از تکنیک « »SWOTدر چارچوب عوامل
درون محلهای(نقاط ضعف و قوت) و برون محلهای(تهدیدها و فرصتها) عنوان شد تا راهبردهای پایداری کالبدی _
اجتماعی در محالت تاریخی و محل ه مورد بررسی استخراج شوند .یافتههای به دست آمده حا کی از آن است که تأثیر عوامل
بیرونی در عدم پایداری محل ه عودالجان بیشتر از عوامل درونی محله میباشد.
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.1مقدمه
تهای تاریخی از جنبههای مختلفی مطرح است:
پایداری در باف 
پــایــداری در کالبد و ساختار مجموعههای زیستی ،پــایــداری در
فعالیتها ،پــایــداری در کاربریها ،پــایــداری در مسائل فرهنگی
و سنن و  . ...یافتن ارتباط بین این مؤلفهها به ما نشان خواهد
داد که در کجا و به چه دالیلی این پایداریها دچار اختالل شده و
از حد تعادل خارج شدهاند و چگونه میتوان دوباره این پایداری
را بــرقــرار نمود که با علم به فــنــاوریهــای جدید و توسع ه پایدار
شهرها و مناطق مسکونی و ارتباط آن با گذشته و حالت اولی ه آنها
میتوان تا حدودی به این سئوال پاسخ داد .در بافتهای تاریخی،
ت دو مؤلف ه مهم و مؤثر در رضایتمندی
توانمندسازی کالبد و فعالی 
استفادهگنندگان بوده که میتوان با پررنگتر کردن و برنامهریزی
دقیق و پویا حس تعلق خاطر را که باعث پایداری بافتها خواهد
شد ،در سا کنان زنده کرد.
محلههای شهری ،بافت و برش تکنیکناپذیری از شهر هستند،
واقعیتی اجتماعی که در تمام شهرها وجود دارنــد بهگونهای که
شکلگیری هویت محلهای ،اقتصاد محلی ،ایمنی ،توسعه فضایی
و کالبدی و تحکیم روابط اجتماعی با پایداری محلههای شهری
ارتباط مییابد (توکلینیا و استادی.)29 :1388 ،
جــامــع ـ ه پــایــدارجــامــع ـهای نــیــســت ک ــه زن ــدگ ــی در آن ه ــم ــراه با
محدودیتهای همیشگی زیستمحیطی و سا کن و بدون رشد
باشد بلکه برعکس جامعهای اســت که محدودیتهای رشــد را
تشخیص داده و به دنبال راهها و روشهایی جایگزین برای رشد
باشد (.)Coomer, 1999: 48
پایداری کالبدی _ اجتماعی در یک محله زمانی محقق میشود
که سا کنان از زندگی در خانه و محل ه خود رضایت داشته باشند
و از همسایگی و ماندگار شدن در محل ه خود لذت ببرند .در این
حالت با گذشت زمان تعامالت اجتماعی و نیاز به انجام فعالیتها
در محل بیشتر میشود و سا کنان نسبت به محل ه خود تعلق خاطر
پیدا میکنند و در پی آن در نگهداری و بهبود وضع محله مشارکت
خواهند کرد؛ این همان شاخص اصلی و دلیل پایداری یک محله
خواهد بود.
یکی از اهداف مهم و اصلی در برنامهریزی برای بافتهای تاریخی،
ایجاد پایداری همزمان در کالبد و فعالیت این بافتها میباشد.
زیــرا بافت تاریخی هر شهر در بر گیرند ه هویت و اصالت آن شهر
محسوب میشود و الزم است با ایجاد پایداری کالبدی و تقویت
فعالیتهای اجتماعی ،حس تعلق خاطر به مکان را دوبــاره در
استفادهکنندگان آن زنده نمود.
این پژوهش از نوع کاربردی _ توسعهای است که روش انجام آن
ّ
توصیفی _ تحلیلی میباشد .در این مطالعه با مشاهده مکرر محله
مورد نظر ،تصویربرداری ،تهیه نقشههای مورد نیاز و . . .اطالعات
الزم جمعآوری و در نهایت برای تکمیل اطالعات و جویا شدن از
ّ
مسائل و مشکالت سا کنان محله ،پرسشنامهای تهیه شد .سپس
برای ارائه راهبردهای پایداری کالبدی _ اجتماعی در محل ه تاریخی
عودالجان از تکنیک « »SWOTاستفاده شده است.
تکنیک « »SWOTاز آنجا که به تقابل نظام درونی و بیرونی یک

پدیده میپردازد ،ابزار مناسبی برای تولید راهبرد در برنام ه مرمت
بافت تاریخی است .این تکنیک با شناسایی عوامل تغییر بیرونی و
درونی آغاز میشود .بدینصورت که در تقابل نقاط قوت و ضعف با
فرصتها و تهدیدها وضعیت شهر بهبود مییابد (کالنتری1385 ،
.)95 :
تکنیک فوق روش تحلیلی مختصر و مفیدی است که به شکل
نظام یافته و اصولی هر یک از عوامل قوت و ضعف و فرصتها و
تهدیدها را شناسایی کرده و استراتژیها و راهبردهای متناسب
با وضعیت کنونی محله و محدود ه مورد نظر را منعکس میسازد.
در ایــن روش تالشهایی بــرای تجزیهوتحلیل شرایط بیرونی و
وضعیت درونی صورت میپذیرد و براساس نتایج به دست آمده،
راهبردهای مناسب برای پایداری هرچه بیشتر یک محل ه تاریخی
مطرح میشوند .فرصتها و تهدیدهای استخراج شده ،چالشها
و مسائل مطلوب و نامطلوب اصلی هستند که در برنامهریزی آتی
برای توسع ه پایدار محله نقش اصلی را ایفا مینمایند.
به منظور بررسی وضعیت محله بهلحاظ مسائل اجتماعی ،فرهنگی
و کالبدی از پرسشگری در میان جامع ه آماری کمک گرفته شد.
جامعه آمـ ــاری ای ــن تحقیق شــامــل ســا کــنــان محل ه عــودالجــان
میباشد .روش نمونهگیری بهصورت نمونهگیری تصادفی است.
حجم نمونه با توجه به جمعیت محل ه عودالجان در سال  1390که
برابر 18هزار و  660نفر بوده است ،براساس فرمول کوکران 380 1نفر
محاسبه شده است.
 .2مبانی نظری تحقیق
محله منطقهای اســت شــامــل افـ ــرادی کــه از لــحــاظ اجتماعی،
اقتصادی و جمعیتشناختی مشابه هم هستند؛ امــا منظور از
اجتماع ،براساس به هم وابستگی متقابل بین انسانها ،نوعی
انسجام اجتماعی ب ه وجــود میآید که این خود ب ه وجــود آورنــده
یکنواختی و تشابه در آداب و رسوم ،سالئق و تفکر میشود .پس
اجتماع نوعی انسجام اجتماعی اســت که حس تعلق را تقویت
میکند و ممکن است مترادف با نظام همسایگی باشد یا نباشد
(شار عپور195 :1391 ،و.)196
پایداری2به معنای تداوم در امری همچون فعالیت و ایجاد «موازنه
پویا» میان عوامل مؤثر فــراوان مانند عوامل طبیعی ،اجتماعی و
اقتصادی مورد نیاز بشر میباشد (سی.جی.بارو.)45 :1376 ،
در تعریف پایداری اجتماعی ،3گروهی از محققان به چهار عنصر
اصلی و تعیین کننده اشاره کردهاند :عدالت اجتماعی ،همبستگی
اجتماعی ،مشارکت و امنیت .در ایــن معنا ،مؤلفههایی چون
فرصتهای برابر و توأم با پیشرفت برای تمامی انسانها ،زندگی
همراه با تعاون و همکاری ،فرصتهایی برابر برای تمامی افراد به
منظور ایفای نقشهای اجتماعی بههمراه امنیت ،امرار معاش و
ایمنی سکونتگاههای انسانی در برابر مخاطرات طبیعی ،مبنای
سنجش پایداری اجتماعی قرار گرفتهاند(.)DFID,2002: 2
ً
بــه ط ــور کــلــی مــیت ــوان گـفــت کــه تـقــریــبــا تــمــامــی صاحبنظران
معتقدند که توجه به ابعاد گونا گون توسعه پایدار مانند ابعاد
اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی از جانب سیاستمداران و
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ً
تصمیمگیران یکسان نمیباشد و عموما اولویت با برخی جنبهها
مانند ابعاد زیستمحیطی است .لیتینگ و گریبلر4به بیان این
مسئله پرداختند و معتقدند که پایداری اجتماعی براساس یک
تئوری مشخص پایهگذاری نشده بلکه در بستری عملی و معقول
شکل گرفته است .به عالوه در مطالعه دیگری که به تازگی توسط
 5OECDدر سال  2001انجام شده ،به این مطلب دست یافتهاند
که پایداری اجتماعی نسبت به سایر زمینههای پــایــداری ،تأثیر
مهمتر و بهتری بر سیاستهای مرتبط با محیطزیست دارد .به
اعتقاد صاحبنظران ،پایداری اجتماعی یک کیفیت اجتماعی است
که بر ارتباطات طبیعت و اجتماع داللت دارد و با فعالیت تلفیق
شده است .پایداری اجتماعی زمانی محقق میشود که تقسیم
کار اجتماعی و آرایش نهادها و سازمانها ،برآورده کننده نیازهای
مختلف انسان باشد و این نظامها به گونهای شکل گرفته باشند که
به طبیعت و ماهیت مولد آن در یک دوره زمانی طوالنی آسیب وارد
نکنند .همینطور به هنجارهای اجتماعی مانند عدالت اجتماعی
و عزت نفس و مشارکت اجتماعی احترام بگذارند .هدف پایداری
به حداقل رساندن نیازمندیهای اجتماعی در دورهای طوالنی از
توسعه است که گاهی شاخص سرمایه اجتماعی خوانده میشود
و سرانجام پــایــدرای اجتماعی بــرای تعیین معضالت عملکردی
اجتماعی به کار میرود .بنابراین پایداری اجتماعی به این مطلب
توجه داردکه چگونه گروههای مختلف اجتماعی در کنارهم برای
دستیابی به اهــداف مدلهای توسعهای پایدار زندگی میکنند
و چگونه میتوانند به توسعهای برسند که به محدودیتهای
فیزیکی و محیطزیستی توجه داشته باشد و کل هستی را به عنوان
نظامی یکپارچه بنگرد .پایداری اجتماعی ،سیاستهای اجتماعی
سنتی و اصیلی مانند برابری و سالمتی را با مفاهیم نوبنیادی مانند
مشارکت عمومی ،سرمایه اجتماعی ،خوشبختی و کیفیت زندگی
تلفیق و جایگزین کرده است (.)Colantonio,2009:16-18
فضا و جامعه بــه شکل مشخصی بــه یکدیگر مربوطند .اینکه
بخواهیم به فضا بدون توجه به بستر اجتماعی آن و یا به جامعه
بدون توجه به ظرف آن بپردازیم ،بسیار مشکل خواهد بود .این
رابطه ب ه صورت یک فرایند دو طرفه است که در آن مردم و جوامع
فضاها را به وجود آورده و تغییر میدهند (کارمونا و همکاران:1391 ،
.)211
به گفت ه آنتونی گیدنز «فضا مجموعهای کالبدی بــرای تعامالت
اجتماعی اســت» ( .)Giddens,1990:243فضا را براساس میزان
«مهار تعامالت اجتماعی» به سه دسته تقسیم میکنند:
 .1فضای عمومی :فضایی اســت که دسترسی به آن بــرای همه
اعضای جامعه امکانپذیر است .اما فرد در انجام اعمالش آزادی
کامل ندارد و هنجارها و قوانین جامعه را در نظر میگیرد.
 .2فضای نیمه عمومی :فضایی اســت که بــرای استفاد ه عموم
آزاد اسـ ــت ،ام ــا ب ـهدلــیــل مــحــدودیــت در ه ــدف و ک ــارب ــری آن،
استفادهکنندگان خاص دارد.
 .3فضای خصوصی :فضایی است که به وسیل ه اشخاص اشغال
میشود(.)Rapoport,1977:298

 .3یافتههای تحقیق
 .3.1محل ه عودالجان
محل ه عودالجان در منطقه  12شهرداری تهران که یکی از مناطق
22گان ه کالنشهر تهران است  ،قــرار دارد .این منطقه از شمال با
مناطق 6و ،7از جنوب با مناطق 15و ،16از شرق با مناطق 13و14و
از غرب با منطقه  11مرز مشترک دارد (نقشه « .)1منطقه  12با وسعت
 1600هکتار ( 2/3درصد محدوده تهران) ،بیش از سه چهارم تهران
ناصری (مرکز تاریخی تهران) را پوشش میدهد( ».طـرح تفصیلی
تهـران .)7 :1386 ،
محل ه عــودالجــان در شــرق بــازار تهران واقــع بــوده و سابق ه آن به
دوره شاهطهماسب حدود  921بر میگردد که قریهای بیش نبود.
محل ه عودالجان دارای سه کیلومتر مساحت و مشتمل بر دههزار
بــاب خانه و جمعیتی اقلیت نشین بــود که ا کثر آن را کلیمیان
تشکیل میدادند .وجه تسمیه نام عودالجان را گروهی به «عود»
و «الجی» نوعی ادویه معطر هندی بود ،نزدیک میدانند و گروهی
«عو» به معنای «آو» یا آب و «دالجــان» یا دراجان از دراجیدن به
معنای تقسیم کــردن میدانند و در کل جایگاه پخش و تقسیم
آب میدانند .محدود ه محل ه عودالجان شامل خیابان جباخانه
(بــوذرجــمــهــری) و ارگ و عــمــارتهــای سلطنتی در غــرب خــود تا
ناصرخسرو و حدود مسجد شاه (امــام) و جنوب خیابان چراغگاز
(چراغبرق _ امیرکبیر) و میدان توپخانه بوده است (ابریشمی:1389 ،
 .)20محل ه عودالجان یکی از پنج محل ه قدیمی تهران میباشد که
عبارتند از :سنگلج ،عودالجان ،بازار ،چاله میدان و ارگ (نقشه .)2
 .3.2تحوالت کالبدی محل ه عودالجان
با مراجعه به نقشهها و تصاویر محله از گذشته تا کنون و با مطالعه
مقاطع رشــد و تغییر شهر تهران و تحوالت شهرنشینی میتوان
دورههای کالبدی محله را به سه دور ه اصلی تقسیم کرد:
دور ه نخست :از ابتدا تا دوران ناصرالدینشاهقاجار 1275ه ــ.ق.
کــه شــامــل نــقـشـههــای نــاســکــوف(اف ـســر ارتـ ــش روس ـ ـیـ ــه1826م.
[1204هـق ،)].برزین 1270هـ.ق .و کرشیش 1275هـ.ق .میباشد.
دور ه دوم :از ســال 1284هـ ـــ.ق .تا 1309هـ ـــ.ق .که شامل نقشه
عبدالغفار 1309هـ.ش .دوران ناصرالدین شاه قاجار میشود.
دور ه سوم :از سال 1309هـ.ش .تا 1385هـ.ش .که شامل نقشههای
آخرین طرح تفصیلی مییاشد.
دور ه نخست :در نقش ه ترسیمی توسط برزین ،محله دارای ترا کم
پایینی اســت و بخش شمالی و شرقی محله را بــاغهــای زیــادی
تشکیل میدهند« .محله دارای چهارگذر اصلی شمالی _ جنوبی
به نامهای گذر پامنار ،کوچ ه سرچشمه ،کوچ ه سادات و گذر در
حمام نواب و دوگذر شرقی _ غربی به نامهای شترگلو(کوچ ه مروب)
و کوچ ه اقبالالسلطنه میباشد» (فدایی و کرمپور.)88 :1385 ،
دور ه دوم :براساس نقش ه عبدالغفار ،خیابان چراغگاز و مریضخانه
بر روی حصار شمالی شهر ،خیابان کامرانیه بر حصار شرقی شهر،
خیابان شاهپور بر حصار غربی شهر و به جای حصارهای پیرامون
ارگ نیز خیابانهای امیریه ،جباخانه ،ناصریه و جلیلآباد احداث
شد .برخی از دروازههــا نیز همچون درواز ه شمیران از بین رفت و
درواز ه قزوین تخریب شد و با گسترش حصار به محل جدید خود

انتقال یافت.
دور ه ســوم :ایــن دوره بیانگر تغییرات اســاســی و جدید در شهر
میباشد که بــراســاس نقش ه طــرح تفصیلی تهران 1385ه ـــ.ش.
میتوان به موارد زیر اشاره نمود( :نقشههای 3و4و)5
 .3.3تحوالت شهرسازی صورت گرفته بعد از سال 1335هـ.ق
در محل ه عودالجان
 امتداد خیابان پامنار تا خیابان پانزده خرداد. اح ــداث خیابات سعدی و تخریب بخش شمال غربی بافتعودالجان.
 احداث کوچ ه ناظماالطباء جنوبی و تخریب بخش شمال غربیبافت عودالجان.

 احــداث بوستان امیرکبیر در تقاطع خیابان امیرکبیر و خیابانناصرخسرو.
 تعریض خیابانهای بافت. افزایش ترا کم ساختمانی. افزایش سران ه خدمات شهری. افزایش تعداد کاربریها. گسترش فضاهای تجاری در بدن ه خیابانهای اصلی. کاهش زمینهای بایر و گسترش فضاهای شهری. افزایش ارتفاع ساختمانها بــدون توجه به ساختار تاریخی واصیل بافت.
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نقشه -2محلههای تاریخی تهران  -منبع :شهرداری تهران1386،

نقشه -3عودالجان 1309هـ.ش .ترسیم شده توسط
ناسکوف -منبع :محمودیان1384 .
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نقشه -5وضع موجود محله عودالجان
منبع :سازمان بهسازی و نوسازی تهران

نقشه -6کاربری محلهی عودالجان -منبع :سازمان نوسازی و
بهسازی تهران
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 .3.4نرخ رشد جمعیت
با بررسی جمعیت محل ه عودالجان در سالهای  1365تا 1390
و محاسب ه نرخ رشد جمعیت در این دور ه  25ساله ،این نتیجه
حاصل شد که جمعیت رشد منفی و معکوس داشته و رو به کاهش
میباشد .به این ترتیب نرخ رشد جمعیت برای چهارنمونه قابل
اندازهگیری در تاریخ  25ساله سرشماریهای سراسری به صورت
جدول  1میباشد:
جدول  - 1نرخ رشد جمعیت
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منفی بودن رشد جمعیت محله حا کی از گریز جمعیت اصیل از
بافت و کثرت مهاجران غیراصیل و خانوارهای تکنفره و مجرد در
بافت باعث ناپایداری اجتماعی و عدم تعلق خاطر جمعیت سا کن
به محل ه خود شده است.
 .3.5بررسی وضعیت اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و فرهنگی
محل ه عودالجان
سا کنان محل ه عودالجان بهدلیل تغییرات اجتماعی ،اقتصادی،
کالبدی ،فرهنگی و  ...ترجیح دادهان ــد به سایر محالت تهران
مهاجرت کنند و مهاجران بسیاری که هیچگونه تعلق خاطری به
محله ندارند ،جانشین آنها شدهاند .سا کنان قدیم همچنان به
محله حس تعلق خاطر زیادی دارند و در مناسبتهای مختلف به
محله بر میگردند اما بهدلیل ازدیاد مشکالت شهری و آسیبهای
اجتماعی در محل ه عودالجان امکان زندگی در آن را ندارند .درصد
باالیی از سا کنان محل ه عودالجان را در حال حاضر اقوام مختلفی
چون کرد ،لر ،عرب و افغان تشکیل میدهند.

زمانی ماندگاری افراد در یک محله زیاد میشود که به آنها ثابت
شود ،محله همگون و یکدست است و اقوام مختلفی در محله
حضور ندارند.
میزان رضایت از محله و خدمات شهری آن باعث میشود که
سا کنان کمتر به این مسئله فکر کنند که نیاز دارند برای پیشرفت
در زنــدگــی ،محله را تــرک نمایند .رابــطـ ه بین رضــایــت از محله و
پایداری اجتماعی ،رابطهای مستقیم میباشد که تغییر در هرکدام
باعث تغییر در دیگری خواهد شد.
مدت زمان سکونت در یک محله نیز عاملی تأثیرگذار بر پایداری
محسوب میشود زیرا هرچه افراد مدت زمان بیشتری در محلهای
سا کن باشند ،میتوانند با آن پیوندهای عاطفی ،احساسی و
خاطرهای برقرار نموده و حس تعلق خاطر بیشتری به آن داشته
باشند.
در رابطه با مسائل و آسیبهای اجتماعی موجود در محله با توجه
به پرسشگریها ،اعتیاد ،سرقت و ناامنی بیشترین ضریب را به خود
اختصاص میدهند .تکدیگری ،مشکالت اقتصادی و دعوای بین
سا کنان و بیاعتمادی به همسایگان از نظر اولویت در بست ه مسائل
و مشکالت اجتماعی ،درصد کمتری را به خود اختصاص میدهند؛
اما جای پای آنها نیز در محله مشهود است.
میزان اعتیاد به اندازهای است که مصرف و تبادل مواد مخدر در
مکانهای عمومی اعم از پارکها و معابر خلوت محله بهصورت
عینی مشهود میباشد .اغلب سا کنان این مسئله را مشکل اصلی
در عدم امنیت محل ه خود میدانند.
از دیگر مشکالتی که سا کنان به وفور ب ه آن در پرسشگریها اشاره
کــردهانــد ،فرسودگی ساختمانها و پایین بــودن استحکام آنها
میباشد که ب ه دلیل ثبت بافت این محله در فهرست آثــار ملی
وعدم صدور مجوز از سوی میراث فرهنگی ،سا کنان نمیتوانند به
بازسازی و نوسازی ساختمانهای خود بپردازند و این مهم منجر
به نوعی بیاعتمادی و قانونگریزی در محله از ســوی سا کنان
نسبت به مسئوالن شهری شده است .تعدادی از مهاجران محله،
فرسودگی بافت و ساختمانهای موجود در آن را علت ترک محله

عنوان میکنند که این مسئله باعث خروج افراد با اصالت از بافت و
جایگزین شدن اقشار متنوعی در بافت شده است.
ً
سا کنان اصیل عموما به دلیل ازدیــاد مشکالت بیان شده ،بافت
عودالجان را ترک کرده و واحدهای مسکونی و تجاری خود را به
اقشار فرودست و یا مجرد اجاره داده یا وا گــذار کردهاند .بسیاری
از واحـدهــای مسکونی و قدیمی به خصوص در بخش میانی و
غربی محل ه عودالجان به انبار و کارگاه تبدیل شدهاند که این امر
خود ناامنی محله را تشدید میکند .وجود کارگاهها و ترافیک زیاد
خیابانهای اطراف محله باعث افزایش آلودگی هوا و سلب آرامش
و آسایش سا کنان محله شده است .عالو ه بر این همجواری بازار
تهران با محل ه عودالجان باعث شده نیمی از واحدهای مسکونی
آن به انبار واحدهای تجاری بازار اختصاص یابد.
از دیــگــر مــشــکــات مــطــرح ش ــده تــوســط ســا کــنــان ،ع ــدم وجــود
مکانهای تفریحی برای سنین مختلف و کمبود امکانات رفاهی از
قبیل بانک و دستگاه خودپرداز ،مرکز بهداشت ،سالنهای ورزشی،
دفتر خدمات ارتباطی و  ...در محل ه عودالجان میباشد؛ یکی از
مهمترین دالیل عدم رضایت قشر جوان و نوجوان سا کن در محله
مربوط به این مسئله میباشد.

 بهرهگیری بهینه از موقعیت قرارگیری بافت محله در شهر ونزدیکی خطوط مترو برای ایجاد مسیرهای گردشگری و توریستی
پیاده در بافت و پیرامون آن.
 تقویت هویت و خاطر ه جمعی و حس تعلق خاطر در سا کنانجدید محله و جذب مجدد سا کنان قدیمی و اصیل خارج شده،
از طریق احیا و بازسازی فضاهای شهری و عمومی با احترام به
طر حهای نوسازی و بهسازی جدید و مشارکت سا کنان در این
طر حها.
 بهرهگیری از فشردگی بافت و مسافتهای کوتاه میان کاربریهایمهم و باارزش برای تشویق پیادهروی افراد و کمک به سالمت آنها.
 استفاد ه مطلوب از مکانهای زیارتی و سیاحتی و باغهای قدیمیبرجای مانده برای افزایش امکانات رفاهی و تفریحی در محله.
 رونق و ساماندهی بازارچههای محلی و روزآمد کردن آنها برایحضور و استفاد ه هرچه بیشتر سا کنان.
 )2راهبردهای ST
 ایجاد و تقویت نهادهای محلهای و مردمی در بناهای قدیمی و یازمینهای بایر به منظور رفع آسیبهای اجتماعی موجود و حذف
مکانهای جرمخیز در محله و افزایش امنیت آن.
 -ســامــاندهــی شبک ه ارتــبــاطــی ب ــدون گسیختگی بــافــت بــرای

 -1امنیت محله.
 -2مهاجرت از محله.
 -3وجوووسی وووی های اجتمووواان ما نو و
رقت و ااتیای و . ...
 -4رضایت از محله.
 -5تعلقخاطر مهاجران به محله.
 -6ا کنان اصیل.
 -7تعلقخاطر مهاجران از محله.
نمودار  -1وضعیت اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و فرهنگی محله عودالجان
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 .3.6تحلیل یافتهها
بــرای تحلیل راهبردهای پایداری کالبدی _ اجتماعی در محله
تاریخی عــودالجــان از تکنیک « »SWOTاستفاده شــده اســت.
شناسایی و تجزیهوتحلیل هــر یــک از عــوامــل داخــلــی و خارجی
محل ه عودالجان منجر به تهیه فهرست نقاط قوت و ضعف (ناشی
از تجزیهوتحلیل عوامل داخلی تأثیرگذار بر بافت) و فرصتها و
تهدیدها (ناشی از تجزیهوتحلیل عوامل خارجی تأثیرگذار بر بافت)
شــده اســت .در ایــن روش پس از شناسایی نقاط ضعف و قوت
و فرصت و تهدیدها و ارزشدهــی و نمرهدهی به آنها ،راهبردها و
استراتژیهای مناسب برای پایداری کالبدی _ اجتماعی ارائه شده
است (نمودار .)1
پس از وزندهی به نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و تهدیدها نوبت
به ترکیب این عوامل میرسد تا بتوان از این طریق به راهبردها و
استراتژیهای پایداری در بافت تاریخی دست یافت .با قراردادن

مجموع ضرایب نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و تهدیدها بر روی
نــمــودار ،مشخص شد که عوامل بیرونی و محیط خارجی تأثیر
بیشتری بر پــایــداری محل ه عــودالجــان نسبت به عوامل موجود
در محله(عوامل درونــی) دارنــد .بنابراین در این زمینه میتوان از
راهبردهای انطباقی ( )WOبرای افزایش و تقویت پایداری کالبدی _
اجتماعی در محل ه عودالجان استفاده نمود.
با توجه به مــوارد فــوق ،راهبردهایی که بــرای پایداری کالبدی _
اجتماعی در محله عودالجان قابل اجرا می باشد ،به شرح ذیل
است :
 )1راهبردهای SO
 احیای استخوانبندی تاریخی و ارزشهای نهفته در تکبناها،مجموعهها ،فضاها و دروازههای باارزش و تاریخی موجود در محله
از طریق مشارکت سرمایهگذاران.

جدول  -2ماتریس ارزیابی عوامل درونی پایداری کالبدی_ اجتماعی
وزن

امتیاز وضع
موجود

امتیاز وزن
دار

 T1-خروج تدریجی سکنه از محله به دلیل فرسودگی بافت و کمبود امکانات رفاهی

0.07

4

0.28

 T2-کاهش حس تعلق خاطر به محله به دلیل وجود مشکالت زیاد

0.07

4

0.28

 T3-ترک کردن بافت توسط افراد بومی و اصیل و جایگزینی قومیتهای مختلف با فرهنگ متفاوت

0.07

4

0.28

 T4-از رونق افتادن فعالیتها در شب در مقایسه با مناطق شمالی شهر

0.05

2

0.10

 T5-ممانعت نكردن از استقرار فعالیتهای كارگاهی و انبار در بافت مسكونی

0.06

3

0.18

 T6-تحقق نیافتن برنامههای كنترل آلودگی هوای تهران

0.05

2

0.10

 T7-تخصیص امکانات رفاهی و اجتماعی به مناطق شمالی شهر تهران

0.04

2

0.08

 T8-بیتوجهی به تأمین خدمات مورد نیاز سا كنان

0.06

2

0.12

 O1-امکان احیای ارزشهای تاریخی بناها و فضاها و مجموعهها و دروازهها در محدوده

0.07

3

0.21

 O2-امكان ایجاد مسیرهای پیاده از درون بافت تاریخی عودالجان برای تردد توریستها

0.06

4

0.24

 O3امكان دسترسی سریعتر و آسودهتر از مناطق مختلف به محله و برعكس به اتكای گسترششبكه متروی تهران و شبكههای حملونقل عمومی مكمل

0.05

4

0.20

 O4-امكان احیای باغهای قدیمی و تبدیل آنها به فضای سبز

0.06

3

0.18

 O5-امكان باززندهسازی فضاهای جمعی ،هویتها و خاطرهها و گذار به فضاهای مدنی امروزی

0.08

4

0.32

 O6-امكان جذب دوباره جمعیت قدیمی به منطقه در صورت ساماندهی آن

0.06

4

0.24

 O7-تجدید ساختار فعالیت بازارچههای محلی از شكل سنتی به شكل امرزوی

0.05

 O8-امكان شكل دادن به طر حهای مشاركتی بین سرمایهگذاران و شهرداری منطقه

3

0.15

0.04

3

0.12

 O9-امکان مشارکت سا کنان بافت در طر حهای نوسازی و بهسازی

0.06

4

0.24

1

------

3.29

تهدیدها 8و فرصتها
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امدادرسانی در زمــان وقــوع بحران و اصــاح هندسی تقاطعها و
گرهها و جلوگیری از تداخل سواره و پیاده در معابر بافت.

کاربریهای نامتناسب و ناسازگار و یا تبدیل شدن به محلی امن
برای بیتوت ه معتادان.

 تدوین برنامههای توسع ه محلهای و تنظیم ضوابط ساختوسازدر بــاف ـتهــای تــاریــخــی تــوســط مــیــراث فرهنگی و اب ــاغ آن به
شهرداریها و سازمانهای مربوطه برای جلوگیری از نابسامانی
سیما و منظر بافت.

 )3راهبردهای WO
 تدوین ضوابط و برنامهها و طر حهای باززندهسازی و مرمت بافتدر بخشهای ارزشمند و تاریخی برای جلوگیری از فرسودگی بافت و
بناهای موجود در آن و افزایش مقاومت کالبدی و ساختاری ابنیه.

 بازگرداندن سا کنان اصیل و قدیمی به محله از طریق بهبودوضعیت محله و بازسازی و تجدید حیات فضاهای خاطرهانگیز
برای افزایش حس تعلق خاطر سا کنان به محل ه خود.

 تغییر کاربری ساختمانهای تاریخی و با ارزش به فعالیتهایهـ ــت ـ ـلداری ،فــرهــنــگــی و پــذیــرایــی بـ ــرای جــلــوگ ـیــری از تبدیل
ساختمانهای قدیمی به انبار و کارگاه و . ...

 جلوگیری ار مــهــاجــرت افـ ــراد اصــیــل از طــریــق توانمندسازیبافت محله و استفاد ه بهینه از امکانات و پتانسیلهای بافت از
قبیل ام ــامزاده یحیی ،بازارچههای قدیمی ،فضاهای جمعی و
خاطرهانگیز ،برگذاری مراسم مذهبی ،بناهای تاریخی و . ...

 احیا و توانمندسازی محله و بناهای با ارزش آن و فضاهایجمعی فرهنگی و کاهش محدودیتهای اعمال شده برای نوسازی
و مرمت بناها توسط میراث فرهنگی.

 استفاده از ابنی ه قدیمی و تاریخی برای اعطای کاربریهای جدیدبراساس نیازهای محله و سا کنان و جلوگیری از تبدیل آنها به

 جلب مشارکت سرمایهگذاران از طریق اعطای امتیازات تشویقیبرای سرمایهگذاران در نوسازی بافت محله و مشارکت سا کنان در
طر حهای نوسازی و بهسازی.

جدول -3ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی پایداری کالبدی_ اجتماعی

 W1-عدم وجود زیرساختهای محلی مناسب اعم ازآب و برق و فاضالب

0.05

3

0.15

 W2-فرسودگی ساختمانها و عدم مقاومت کافی در برابر بحرانهای طبیعی مانند زلزله

0.05

4

0.20

 W3-تبدیل شدن ساختمانهای قدیمی به انبار یا کارگاه به دلیل عدم مرمت آنها

0.06

3

0.18

 W4-محدودیت و دشواری زندگی در محله به علت قوانین اعمال شده از سوی میراث فرهنگی

0.04

2

0.08

 W6-وجود آسیبهای اجتمای در محله از جمله اعتیاد و سرقت

0.07

4

0.28

 W7-تبدیل شدن امالك تخریب شده یا خالی به محلی امن برای گردآمدن معتادان

0.06

3

0.18

 W8-تردد زیاد موتورسوارها و كاهش امنیت در كوچههای کم عرض بافت

0.05

2

0.10

W9-خلوت شدن و ناامن بودن محله بعد از ساعت كاری و تاریكی هوا

0.04

3

0.12

 W10مشكل امدادرسانی به واحدهای مسکونی به دلیل وجود كوچههای تنگ و باریك در صورتوقوع بحران
 W11آلودگی هوا و صدا به ویژه در اطراف محورهای امیرکبیر ،ری ،مصطفی خمینی15 ،خرداد وناصر خسرو
 W12-نابسامانی خط آسمان و سیمای بدنه و آلودگی بصری به دلیل ساختوسازهای ناهماهنگ

0.05

4

0.20

0.04

2

0.08

0.03

2

0.06

 W13-پایین بودن قیمت زمین و سرقفلی مغازهها

0.04

2

0.08

 S1وجود ابنیه و بناهای با ارزش و تاریخی

0.08

4

0.32

 S2-موقعیت کانونی در مرکز شهر

0.05

4

0.20

 S3-وجود امامزاده یحیی به عنوان مرکز زیارتی _ سیاحتی_ تاریخی

0.05

3

0.15

 S4-برگذاری مراسم مذهبی فرهنگی در مناسبتهای مختلف

0.05

4

20 .0

 S5فضاهای جمعی به جا مانده از گذشته با خاطرههای تاریخی و حس تعلق خاطر افراد با اصالتبه این مکانها

0.07

4

0.28

 S6-فعال بودن بازارچههای محلی از قبیل بازارچ ه نواب ،امامزاده یحیی و عودالجان

0.05

3

0.15

 S7-پایداری بافت ارگانیک محله

0.02

2

0.04

 S8-حضور فعال مردم برای خرید روزانه از بازارچههای محلی

0.05

2

0.08

1

-------

3.13

نقاط ضعف 6و نقاط قوت

7

جدول  -4ترکیب عوامل درونی و بیرونی بافت محله عودالجان
عوامل بیرونی

عوامل درونی
S

W

O

T

1.45

1.71

1.90

1.45

مجموع ضرایب عوامل مرکب
SO

WT

ST

WO

3.35

3.16

2.90

3.61

نمودار  -2ارزیابی عوامل داخل SWOT
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وزن

امتیاز وضع
موجود

امتیاز وزن
دار

 )4راهبردهای WT
 جلوگیری از خ ــروج ســا کــنــان اصــیــل از محله و جــذب مجددمهاجران به محله از طریق باال بردن کیفیت و مقاومت ابنیه.
 تقویت زیرساختهای شهری اعم از برق ،فاضالب ،گاز و امکاناترفاهی.
 حذف فعالیتهای مزاحم و کاربریهای ناسازگار از بافت و تدوینضوابطی برای جلوگیری از تبدیل مجدد کاربریهای مسکونی به
کارگاه و انبار و . ...
 بهبود و ارتقای کیفی شبکههای حرکتی درون بافت محله ازطریق پیادهسازی برخی از معابر برای افزایش امنیت عابران و بهبود
وضعیت روشنایی معابر در شب هنگام.
 اجــرای برنامههای ترافیکی برای کاهش آلودگی هوا و صوتی وتدوین برنامههایی به منظور کنترل آلودگی هوا از طریق محدودیت
در حرکت سواره و تقویت حملونقل عمومی.
 تقویت نفوذپذیری وسایل نقلی ه امــدادی به درون بافتهایتاریخی در زمان وقوع بحران.
 توزیع خدمات شهری و امکانات رفاهی و اجتماعی متناسب باجمعیت و کمبودهای موجود در محله و نیازهای سا کنان همسان
با سایر محالت تهران.
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 .4نتیجهگیری
مهمترین خصوصیت ساختارهای کالبدی ،خاصیت نظمدهی آنها
به فضاست که از طریق سیستمهای برنامهریزی شده و هدفمند
متغیر در فضا و زمان صورت میگیرد که مهمترین مقصد آنها بیان
اهداف اجتماعی است (برقجلوه .)39 :1380،بنابراین در راستای
دستیابی به برنامههای توسعه و احیای بافتهای تاریخی فقط
حفظ و نگهداری کالبد و ساختار بناهای آن به خصوص مرا کز این
بافتها ،نمیتواند به تنهایی مورد توجه باشد بلکه بیشتر باید
فعالیتهای اجتماعی این ساختار مورد توجه قرار گیرد تا بتواند
بافتی پویا و با هویت کالبدی رقم بزند .آنچه که در برنامههای
توسعه پایدار کمتر مورد توجه واقع میشود ،ناهماهنگی کالبد و
فعالیت میباشد.
بسیاری از محلهها دچــار اختالل در روابــط اجتماعی ،کمرنگ
شدن احساس تعلق سا کنان و نامناسب بودن فضا برای گذران
اوقــات فراغت شدهاند .دلیل اصلی این وضعیت ،تغییر کاربری
فضاها و عدم وجود فعالیت مناسب در مرا کز محلهها ،تغییرات
فرهنگی در نوع و شیو ه برپایی آئینها و مراسم مذهبی ،تغییر در
نحو ه رفع نیازهای روزمر ه سا کنان محالت ،تغییر در نوع و شیوه
برگزاری برخی از مسابقات محلهای و تغییر در نوع فضای برپایی
آنها میباشد .به منظور بهبود وضعیت مرکز محله و زنده نمودن
آن مانند گذشته میبایست نیازها و انتظارات سا کنان محل ه را
در اولویت برنامهریزی قــرار داد .نفوذ یا پیشروی دسترسیهای
سواره تا عمق بافتهای تاریخی و ورود اتومبیل به مرا کز محلهها
نیز موجب اختالل در حرکت پیاده و تضعیف فضای تجمع و مکث
در مرا کز محالت شده است .برای تقویت و بهبود وضعیت کالبدی

میتوان با حذف کاربریهای ناسازگار و جایگزینی کاربریهای
مورد نیاز ،ساختار کالبدی مرا کز محالت را تا حدودی زنده و پویا
نمود که در پی پویایی کالبد ،پویایی عملکردها و فعالیتها نیز
حاصل میشود.
مهمترین مشکالت شهری موجود در محل ه عودالجان براساس
پرسشگریهای انجام شده از جامع ه آماری تحقیق عبارتند از:
 وجود آلودگی هوای زیاد در اثر ترافیک باالی خیابانهای امیرکبیر،ناصرخسرو و پانزده خرداد.
 فرسودگی کالبدی و ضعف سازهای بناهای موجود در محله. عدم همکاری میراث فرهنگی با سا کنان در خصوص نوسازی وبازسازی ساختمانهای قدیمی.
 عدم رسیدگی مناسب و بههنگام از سوی شهرداری برای رفعمعضالت محله نسبت به سایر محلههای تهران.
 عدم وجود پارکینگ در محله و ترا کم پارک خودروها در معابر. کم بودن عرض معابر و ایجاد ناامنی برای عابران. عدم وجود زیرساختهای شهری مناسب از قبیل شبکههایحرکتی ،فاضالب ،برق و گاز.
پینوشت:
 )1در این فرمول  nحجم نمونه N ،تعداد جامعه آماری t ،شاخص
احتمال d ،خطای پیشبینی شده و  pو  qنسب وجود یا عدم وجود
یک صفت میباشد .ا گر در این فرمول  pو qمعادل  ./5در نظر
گرفته شود ،باالترین واریانس حاصل میآید و ما میتوانیم مطمئن
باشیم که حجم نمونه برآورد شده در باالترین حد خود قرار دارد
و احتمال اریب در نتایج تحقیق به حداقل کاهش یافته است.
بدینترتیب ا گر  pو qبرابر 5/0باشند ∝ یا احتمال برابر  5/0باشد،
یعنی بتوانیم با 95درصد اطمینان نتایج تحقیق را تعمیم دهیم
( )=t 96/1و خطا ( )dرا نیز  05/0در نظر بگیریم .با توجه به جمعیت
محل ه عودالجان در سال  1390حجم نمونه برابر با  380نفر بوده
است.

2) Sastainability
3) Littigand Grießler
4) social sustainability
5) Organization for Economic Co-Operation and
Development
6) Weaknesses
7)Strengths
8) Threatens
9) Opportunities

منابع:
• ابریشمی ،فرشاد ( ،)1389تهران روزگاران قدیم ،انتشارات خانه
تاریخ و تصویر ابریشمی ،چاپ اول ،تهران.

ناشر :مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی ،تهران.
مهندسین مشاور باوند ( .)1389طــرح منظر شهری محله
عودالجان منطقه  12تهران.

•برق جلوه ،شهیندخت ( ،)1380ساختار کالبدی مرا کز کالبدی
ایران ،مجله صفه ،شماره  ،33سال .11

•مؤسسه سیمای جوان ( ،)1386طرح ساختاری سازماندهی
و توسعه فضاهای فرهنگی شهر تــهــران ،شــهــرداری تهران.
نبوی ،سیدعباس ( ،)1390جایگاه مبانی و راهبردهای عدالت
اجتماعی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،کتاب دوم نشست
اندیشههای راهبردی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت(عدالت)،
تهران ،دبیرخانه نشست اندیشههای راهبردی.

•اصغری،سید محمد ( ،)1390مفهوم ،مبانی شاخصهای اصلی
عدالت اجتماعی از منظر انقالب اسالمی ،کتاب دوم نشست.
• اندیشههای راهبردی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،تهران،
دبیرخانه نشست اندیشههای راهبردی.
• تیساونسن ،توماس ( ،)1387گونهشناسی فضا در شهرسازی،
ترجمه مهشید شکوهی ،انتشارات دانشگاه هنر ،تهران.
• توکلی ،جمیله و استادیسیسی ،منصور ( ،)1388تحلیل
پ ــای ــداری مــحــلـههــای کالنشهر تــهــران بــا تــأ کــیــد بــر عملکرد
شــورایــاریهــا (نمونههای م ــوردی محلههای اوی ــن ،درکــه و
ولنجک) ،فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی ،شماره.70
• سلطانزاده ،حسین ( ،)1390تاریخ مختصر شهر و شهرنشینی
در ایران از دور ه باستان تا 1355هـ.ش ، .انتشارات چهارطاق،
چاپ اول ،تهران.
• سلطانزاده ،حسین ( ،)1370فضاهای شهری در بافتهای
تاریخی ایران ،انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی ،تهران.
• سی.جی.بارو ( .)1376توسعه پایدار ،مفهوم ارزش و عمل،
ترجمه علی بدری ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،شماره .44
• شار عپور ،محمود ( ،)1391جامعه شناسی شهری ،انتشارات
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)،
تهران.

• شماعی ،علی و پوراحمد ،احمد ( ،)1390بهسازی و نوسازی
شهری از دیدگاه علوم جغرافیا ،انتشارات دانشگاه تهران.
•طرح جامع تهران( ،)1385مهندسین مشاور بوم سازان.
•عدل ،شهریار و اورکاد ،برنار ( ،)1375انتشارات سازمان مشاور
فنی و مهندسی شهر تهران ،انجمن ایرانشناسی فرانسه.
•فــارابــی ،ابونصرمحمدبن محمد ( ،)1354اندیشههای اهل
مدین ه فاضله ،ترجمه سید جعفر سجادی ،انتشارات شورای
عالی فرهنگ و هنر ادان ،تهران.
•کارمونا ،متیو و همکاران ( ،)1391مکانهای عمومی،فضاهای
ش��ه��ری :ابع ــاد گونا گون طــراحــی شــهــری ،مترجمان :فریبا
قــرایــی ،مهشید شــکــوهــی ،زه ــرا اه ــری ،اسماعیل صالحی،
انتشارات دانشگاه هنر تهران.
•کالنتریخلیلآباد،حسین( ،)1385فنون و تجارب برنامهریزی
مــرمــت بــافــت تــاریــخــی شــهــرهــا ،انــتــشــارات پــژوهــشــگــاه علوم
انسانی،فرهنگ و مطالعات اجتماعی ،تهران.
•محمودیان،علیا کبر ( ،)1384نگاهی به تهران از آغاز تا کنون،

•فدایی ،سمیه و کرمپور ،کتایون ،)1385( .بررسی سیر تحوالت
بافت و تأثیر آن بر خاطرهزدایی از بافتهای كهن (نمونه
موردی محله عودالجان تهران) ،فصلنامه باغ نظر ،سال سوم،
شماره ششم.
•	 Coomer, 1999, Quest for a Sustainable Society, Oxford,
Pergamon.
•	 Colantonio, Andrea.(2009), Measuring Socially Sustainable Urban Regeneration in Europe, Oxford Institute for
Sustainable Development (OISD).
•	 DFID(Department For International Development).)2002(, Indicators for socially sustainable development.
•	 Giddens, Anthony.(1990), Sociology, NewYork: Plity
press.
•	 Rapoport, Amos.(1977), Human Aspects of Urban From,
NewYork: Pergamon press www.quickmba.com/strategy/swot.
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•شکوئی ،حسین ( ،)1369جغرافیای اجتماعی شهرها ،ا کولوژی
اجتماعی شهر ،انتشارات دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ،تهران.

•ن ـ ــوروزی ،فــی ـضاهلل و بــخــتــیــاری ،مهناز ( ،)1388مشارکت
اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن ،فصلنامه راهبرد ،شماره  ،53سال
.18
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