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  ساکنین بافت های فرسودهفرهنگی بررسی وضعیت اقتصادی و 

 1سارا افشار

 afshar.sara10@yahoo.comکارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه کاشان،-1

 

 

 چکیده:

از  اصلی آن شهر ها را تشکیل می دهند. در اغلب موارد هسته ی اولیه ی وکه بافت های فرسوده و قدیمی شهرهای کشور  مقدمه:

لبدی و توانمند سازی عملکردی آنها اجتناب ناپذیر یک طرف جزء میراث فرهنگی و تاریخی آن شهرها محسوب و حفظ، بهسازی کا

است و از طرف دیگر بیشتر این بافت ها با گذشت زمان و عدم توجه و نگهداری مناسب دچار فرسودگی کالبدی و اضمحالل 

توجه به وضعیت فرهنگی و اقتصادی  ساکنین این گونه مناطق دارای  قدیم می گردند.و عملکردی بافت های  یفرهنگاقتصادی 

  شهری بگذارد.اهمیت فراوانی است به دلیل آنکه وضعیت ساکنین اینگونه مناطق میتواند تاثیر مستقیمی بر کل نما و جلوه ی 

و اثرات آن بر روی فرهنگ کل جامعه  فرسودهساکنین بافت های فرهنگی اقتصادی و  وضعیتهش بررسی ژو: هدف از این پهدف

زمینه بافت های فرسوده و  بررسی  در معتبر علمی منابع مرور با و اسنادی -روش توصیفی از گیری بهره :  با. روشمی باشد

بیشتر بافت  یافته ها:د. یوهش جمع آوری گردژو فرهنگی ساکنین این گونه مناطق اطالعات الزم این پچگونگی وضعیت اقتصادی 

از نظر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی با ه های غیر رسمی شکل گرفته است. این گونه سکونتگاهها های فرسوده شهری از سکونتگا

ومکان های خلوت و  وفرسودگی محله های دارای بافت فرسودهویژگی های کالبدی  ارتباط نزدیکی بینمشکالت جدی مواجه اند. 

مخفی از دید مأموران و  از فضای نامناسب محله که اغلبی کجرو وجود دارد. آنها از اه گروه به ویژه ومناسب برای اراذل، اوباش 

ا ناامن تر می سازند و هم به طور خود به خود منجر به در نتیجه هم محله ردم است به کارهای خالف قانون دست می زنند رم

نتیجه کاهش قیمت زمین و مسکن در آن مکان شده و به فرسودگی بافت و مشکالت اقتصادی ساکنان آن مناطق کمک می کنند. 

زیرا به دلیل است  از اهمیت باالیی برخوردار و مسایل مربوط به آن  یافته ها  توجه به بافت های فرسوده شهری: بر اساس گیری

باعث افزایش معضالت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی  نامناسب بودن وضعیت فرهنگی و اقتصادی این مناطق بی توجهی به آنها 

خواهد شد. لذا با توجه به اهمیت این موضوع راهکارهایی از جمله مناسب سازی فرهنگی از طریق آموزش های مناسب  کشور

و نوسازی بافت های فرسوده و پاکسازی این مناطق از وجود اراذل و اوباش و معتادان و..... ارائه می  –ران توسط کارشناسان و مددکا

 شود تا در آینده شاهد  توسعه ی همه جانبه کشور باشیم.

 بافت های فرسوده، وضعیت اقتصادی، وضعیت فرهنگی، توسعهواژه های کلیدی:   
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 مقدمه -1

 

 شهری تاسیسات وتجهیزاتگسترده ای هم پیوند است که از بناها ، راهها ، مجموعه ها ، فضاها ،  ،بافت

 (. 1393)دانشنامه اقتصادی،  ست اشده تشکیل ازآنها ترکیبی یا و

 ناکافی می استحکام با هایی سازه دارای که هستند هایی بافت فرسوده های بافت مهندسی، نظر از

جامعه  نظر از اما .ساخت تر محکم های سازه ها آن جای به و کرد شان ویران بایست می که باشند،

بشری  دانش در ها سازه این مابین اجتماعی روابط اند، شده ساخته انسان برای ها سازه این شناختی

که  روابطی است؛ بعدی و قبلی های سازه در میلگرد قطر مقایسه از تر پیچیده بسیار هایی مولفه

 در کوتاه اساسا نه و است ممکن شهری مدیریت دسترس در ابزارهای با نه آن، سازی دوباره و دستکاری

فرسوده  ها ساختمان و ها سازه ها فت با این در اگرچه که است این نکته . بود خواهد میسر مدت

جدید  های بافت در هرچه واقع، به . دیرپاست و پایدار مستحکم، بسیار قطعا انسانی روابط اما هستند،

وضعیت  قدیمی های بافت در است، گسسته هم از و ناپایدار خام، انسانی جامعه درونی رابطه ، شهر

 1387). کرمی،)شویم می رو روبه انسانی تعامالت از تر تنیده هم در هایی جلوه با و بوده برعکس

بررسی وضعیت اقتصادی و فرهنگی ساکنین  با توجه به روابط انسانی گسترده و حساس در این بافتها 

هدف مهمی تلقی شده که نیازمند بررسی بافت های فرسوده و اثرات آن بر روی فرهنگ کل جامعه 

 است. 

 روش تحقیق -2

زمینه بافت های فرسوده و  بررسی  در معتبر علمی منابع مرور با و اسنادی -روش توصیفی از گیری بهره با 

 .فرهنگی ساکنین این گونه مناطق اطالعات الزم این پژوهش جمع آوری گردید چگونگی وضعیت اقتصادی و
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 : (بدنه اصلی تحقیقفعالیت و اقدامات اصلی طرح تحقیق ) -3

 

 انواع بافت های ی فرسوده به سه دسته تقسیم می شوند :

 های دارای میراث فرهنگی الف( بافت

 ب( بافت های شهری فاقد میراث فرهنگی

 ای غیرر رسمیه حاشیه های سکونتگاهج( بافت های 

بافت های دارای میراث های شهری بافت هایی هستند که دربرگیرنده آثار فرهنگی: میراث  دارایالف( بافتهای 

بجای مانده از گذشته وجایگزین ناپذیری هستند که می توانند در آگاهی جوامع از ارزشهای فرهنگی وگذشته 

عالوه بر، برانگیختن غرور ملی و ایجاد حس هویت ، بر کیفیت زندگی نیز می افزاید . خود کمک کند . حفظ آنها 

 د و یا دراین آثار که به یکی ازسه دوره باستان ، دوره تاریخی و یا معاصر تعلق دارد ، یا به ثبت آثارملی رسیده ان

  .گیرند قرارمی وگردشگری فرهنگی میراث سازمان باارزش لیست میراث های

بافت های شهری )فاقد میراث شهری ( بافت هایی هستند که درمحدوده  :شهریشهری فاقد میراث بافتهای –ب

امینی ، استحکام وخدمات شهری  قانونی قرار دارند ، دارای مالکیت رسمی وقانونی اند . اما ازنظر برخورداری از

  . دچار کمبود هستند

بافت های حاشیه ای )سکونتگاههای غیررسمی ( ، بافتهایی   غیررسمیبافت های حاشیه ای سکونتگاه های –ج

 گرفته شکل توسعه رسمی برنامه از ا وکالن شهرهای کشورقراردارندوخارجهستند که دربیشتر درحاشیه شهره

 (.1393)دانشنامه اقتصادی،   اند

می دهند . این بافت مهاجران روستایی وتهیدست شهری تشکیل  ساکنین این بافت ها را گروه های کم درآمد و

های خودرو که با سرعت ساخته شده اند فاقد ایمنی ، استحکام ، امنیت اجتماعی ، خدمات و زیرساخت های 

  (.همان)شهری می باشند
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 وضعیت اقتصادی:

 

  توان به وضعیت نامطلوب اشتغال و درآمد و در نتیجه کم های فرسوده شهری می از جمله مشکالت اقتصادی بافت

گذاری نامتعادل  بضاعتی مالی و اقتصادی ساکنان، موقعیت و ارزش اقتصادی زمین، تغییر الگوی مصرف، سرمایه

در امور عمرانی شهر، مالیات و عوارض شهری و ضعف همکاری نهادها و مؤسسات اقتصادی، فرهنگی در توسعه 

 (.1393)دانشنامه اقتصادی،  اجتماعی بافت قدیم اشاره کرد -اقتصادی

 و ها خانمان بی و بیکار مهاجران آوارگان، نزول خواران، دالالن، مانند سودجو و ناسالم قشرهای از سیاریب

 تقلبی، اجناس تولید کنی، کارچاق قاچاق، بازی، سفته مثل احتکار، پنهان، و غیرمولد های فعالیت از بسیاری

 غالباً که شهر مرکزی نواحی در مخفی و دار ریشه های شبکه صورت اینها به مانند و خواری نزول سیاه، بازار

 داخلی مناطق از نادرست استفاده حال عین در .شوند می متمرکز باشند می قدیم شهری های فتبا بر منطبق

 بروز باعث هستند آور زیان زیست محیط برای که هایی و حرفه تجاری بزرگ انبارهای ایجاد طریق از شهر

 بلکه شد خواهد خارج ناحیه این از گذاری سرمایه تنها نه صورت این در . شود جدید می مشکالتی و مسائل

 ایجاد گردد، یعنی می سنتی مناطق پیش از بیش افول موجب آن که شود می ای تازه پیدایش پدیده موجب

 به قیمت ارزان های صنعتی فرآورده عرضه جهت پایین درآمد با های گروه که خیابانی و غیررسمی های حرفه

 سنتی مناطق فرسودگی از که ناشی سنتی مشاغل افول و اعتباری بی موازات به مجموع در. اند مشغول آن

 شهرها تاریخی هسته و شالوده شدن موجب سست خود این و رسد می جدی آسیب اقتصادی ارکان به است،

 روند از که است جنایات و فحشا کاذب، و سیاه های آمدن حرفه وجود به آن آشکار پیامدهای از که شود می

 می زنان و جوانان کودکان، برای ویژه به امن نا محیطی آمدن سبب به وجود و . باشد می برخوردار ای فزاینده

 .(1383 ریبک،)شود
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 های ریشه با کالبدی، مناسبات آن تبع به و اجتماعی و فرهنگی مناسبات و شهرسازی و شهر از تلقی امروزه

 بی دستخوش سرعت به خود ابعاد تمام در را ما فرهنگ روند، این ادامه و است متفاوت کلی به گذشته در شهر

 معنوی های اندیشه و مذهب از عمیقاً اسالم، از پس و پیش سرزمین این تمدن و فرهنگ زیرا کند می هویتی

 شهر که رساند می آنجا به را خود کالبدی عینیت همواره تفکر این های مایه دست و بوده متأثر آن از ناشی

 نوگرایی تحوالت نخستین آستانه از اما، است متفاوت غربی شهر با ایرانی، بینی جهان و فرهنگ همچون ایرانی،

 گذشته با را خود یافته شکل پیوند هنجاری نا نحو به معماری و شهرسازی جمله از فرهنگی زمینه ما، کشور در

 گرفته را آن جای بوده متفاوت کلی به ما اجتماعی -فرهنگی مناسبات با که جدید، مناسبات و داده دست از

 (.1385، حناچی)است

 یا جدید مستأجران مالی ناتوانی یا عالقگی بی نیز و وعمومی خصوصی های بخش گذاران سرمایه حضور عدم

 زیرا . کشاند می باال طرف به را ها خانه ارزش کاهش منحنی اند، اشغال کرده را قدیمی های خانه که کسانی

 مناطق ایجاد موجب خود نوبه به این و است بیشتر مالی توان با ویژه مشتری پی یافتن در مدرن تجارت امروزه

 طور به یا و تر سست سنتی و مدرن تجارت بین فضایی و عملی ارتباط آن نتیجه در که شود جدید می تجاری

 بازار به توجه که شود می مدرنی مرکز دارای ثروتمند نشین ناحیه توسعه، این فرایند در .شود می کلی قطع

 باقی سنتی ضعیف تجارت نوعی شهر قدیمی قسمت در . دهد می دست از را خود معنای طبقه برای این سنتی

 (.1383 ریبک،)بود خواهد سنتی طبقات توجه مورد عمدتاً که ماند می

 

 وضعیت فرهنگی: 

 

 ساکنان از محل تدریجی تخلیه . است اصیل بیشتر ساکنین به نسبت شهری دستان تهی یا روستایی مهاجرت

 هرگونه فاقد که ناهمگون، مهاجرین با آنها وجایگزینی قدیمی مناطق اصیل اجتماعی اقشار مهاجرت قدیمی،
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 استقرار و جدید مراکز به قدیم بافت خانوارهای از زیادی تعداد مهاجرت دلیل به هستند مناطق این به وابستگی

 و محلی های فرهنگ بین تطابق عدم که شده، ناهمگونی دچار بخش این قدیم، بافت داخل در مهاجران

 از بعد ویژه به ایران، در .آید می وجود به ساکن خانوارهای میان در رسوم و آداب و سنت به نسبت ناآشنایی

 برای .شدند ساکن قدیم بافت درون نداشتند، کافی مالی بضاعت که زدگان جنگ از بسیاری تحمیلی، جنگ

 حضور یا و شیراز شازده درب محله در ها حضورافغانی فهادان، محله در یزد قدیمی های خانه از تعدادی در مثال

 مراکز از باالیی و میانی طبقات وسیع مهاجرت منشأ .کرد اشاره را بوشهر قدیمی بافت در زده جنگ مهاجران

 بسیار سنتی های خانه نگهداری مثل مشکالتی و شهر هسته در جمعیت کنترل بدون افزایش در باید را تاریخی

 هسته تناسب عدم به باید عوامل این بر عالوه. کرد جستجو شهری خدمات ارائه عدم همه از تر مهم و قدیمی

 هسته در ها پدیده این. کرد اشاره نوین، زندگی مختلف اشکال و جدید اندازهای باچشم شهرها این قدیمی های

 شهرهای مراکز .شوند می اشغال ضعیف طبقات توسط سرعت به که کنند می ایجاد شدیدی خأل قدیمی های

 یا کم درآمد با شهرنشینان عنوان به اجتماعی نظر از که شوند می مهاجر جذب مناطق به تبدیل تدریجاً تاریخی

( موقتی کار)محل  نزدیکی در اسکان از بیشتر ماندن زنده چگونه مردم این برای . آیند می حساب به ضعیف

 خانه از بری سود ای بر راهی دنبال به ها خانه و ها زمین این موروثی مالکان که حالی در . است مطرح شان

 با توأم ها خانه این زیاد جمعیت و طلبانه منفعت بندی تقسیم غالباً . هستند خود قدیمی و شده ترك های

 تواند می کوتاه بسیار زمانی در که آورد می وجود به هارا خانه دراین گسیختگی هم از نوعی ، پیچیده روابط

 .(1385)حیدری و طبسی،  کند تبدیل نشین آلونک مناطق به را سنتی باالی طبقه جایگاه

 

 بحث و نتیجه گیری:  -4

ها و معضالت مختلف شهری هستند که  شهری برآیند نارسایی  های فرسوده نابر آنچه گفته شد، بافتب  

شهری یا ناتوانی سیستم مدیریت شهری   های روشن و کارآمد توسعه گذشته به دلیل نبود برنامهطی سالیان 
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هایی از شهر، دچار معضالت  اند و در نتیجه محدوده ها به وجود آمده در تامین خدمات مورد نیاز این بافت

اجتماعی فراهم آورده  های اند و کانون مناسبی برای رشد آسیب کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده

وجهی و میان بخشی با ابعاد کالبدی،  شهری موضوعی چند  های فرسوده با توجه به موارد مذکور، بافت .است

شهری به دلیل   های فرسوده دهی بافت بنابراین سامان .اقتصادی، مالی، مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی است

ریزی  ه و حساس است که توجه به این ابعاد و برنامهتنوع ابعاد مختلف فرسودگی، موضوعی بسیار پیچید

سازد. امنیت اجتماعی، جریان حیات اقتصادی  ناپذیر می جانبه و هماهنگ برای رفع آن را اجتناب  دقیق، همه

های فرسوده است  ساکنان بافت  مندی مردم از مزایای عمرانی از جمله حقوق نادیده و اجتماعی شهری و بهره

بر کاهش  ها، عالوه  های واقع در این بافت در این میان احیای بافت فرسوده و بهسازی خانهو به طور حتم 

و از گسترش شهر نیز های درون شهری شده  های اجتماعی، منجر به حذف مهاجرت ها و آسیب ناهنجاری

 .کردخواهدجلوگیری

های محدود، موانع و  ای مشوقرغم اعط رسد بر اساس تجربیات سالیان اخیر به نظر می  در این میان به

های  ها وجود داشته و دارد که فارغ از مسائل و ریشه مشکالت متعددی بر سر راه احیا و نوسازی این بافت

  :آمایش سرزمینی، به صورت جدی از مشارکت خودجوش ساکنین این محالت ممانعت به عمل آورده است

اولویت های قبلی شهرها و  های بالاستفاده در محدوده یتریزان شهری و شهرسازان به ظرف عدم توجه برنامه -

 ر.مزبو های محدوده در جمعیت سرریز اسکان  و شهری درون توسعه نیافتن

دهنده خدمات شهری در جهت اصالح و بهبود  های ارائه ها و دستگاه گذاری شهرداری عدم سرمایه -

رغم وظایف  فت قدیمی و فرسوده شهرها بهها و تاسیسات شهری با های دسترسی و اصالح زیرساخت شبکه

قانونی و وضع عوارض نوسازی و در نتیجه عدم تطبیق ساختار و کالبد بافت قبلی با شرایط زندگی امروزی و 

های قدیمی، مرکزی و بعضا  به ویژه عدم حل مساله عبور و مرور وسایل نقلیه و امدادرسان در داخل محدوده

 .میانی شهرها
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وفاق و تعریف مشترك در جهت اتخاذ سیاست منطقی برای حفظ و کارآمدی واحدهای با  نبود تعامل و -

های قدیمی،  های احیای بافت به عنوان کانون« میراثی»ارزش تاریخی، فرهنگی و معماری و در یک کلمه 

های  هها، باعث عدم تحرك شده و بسیاری از پروژ بندی صحیح ارزش فرسوده و ناکارآمد شهری و عدم اولویت

های جدید باقی نگذاشته  ای برای ایجاد پروژه بهسازی و نوسازی به دلیل اختالف نظر، متوقف شده یا انگیزه

 .است

د شهری و اولویت های قدیمی، فرسوده و ناکارآم نبود عزم ملی موثر در جهت بهسازی و نوسازی بافت -

  .ساالنه ایه بندی بودجه و کشور کالن های ریزی برنامه در موضوع نیافتن

 .های دولتی اعتمادی آنها به سازمان های دولتی به دلیل بی مشارکت پایین مردم در همکاری با ارگان

 .گذاری نامناسب و پایین واحدهای مسکونی و در نتیجه عدم تمایل صاحبان ملک به فروش ـ قیمت

عتماد به ه موجب آن عدم اـ عدم حمایت مناسب شهرداری از مردم منطقه جهت بازسازی بافت فرسوده و ب

 .عملکرد و فعالیت در منطقه  توجه به سابقهبا و صداقت شهرداری عملکرد

 .باشند نشینی به ویژه در میان ساکنین سالخورده که نیازمند آرامش می ـ عدم استقبال از فرهنگ آپارتمان

ف طبقاتی در ارائه خدمات اختالـ اعتقاد به تبعیض میان شمال و جنوب شهر در ارائه خدمات و نیز وجود 

 .تهراندرشهر بویژه مناطق برخی در شهری

 .ناامنی علت به فرسوده درمناطق افراد گذاری سرمایه عدم-

ها،  باشند، اما راهکارهای مقابله با این بافت و بسیاری از عوامل دیگر که تماما معضالت یکسان در شهرها می

همچنین برای جلوگیری از راکد شدن این مناطق، باید تدبیر مناسب  دهنده، متفاوت است، بنا به نوع تشکیل

اند، به آنها حیاتی  اندیشید و با تحرك بخشیدن، احیا و بازسازی این مناطق که پویایی خود را از دست داده

 (. 1393)رادنسب، ها به شهرها شد دوباره بخشید و مانع از غیرفعال بودن و تحمیل هزینه
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 منابع:  -5

 ومعماری شهرسازی نامه فصل ، " فرهنگی و تاریخی ارزش با های بافت سازی معاصر و شهری مرمت"(، 1385)  ،پ حناچی، -1

 52 شماره آبادی،

 فرصت و ها محدودیت بازشناسی)فرهنگی  و اجتماعی ابعاد شهری، فرسوده های بافت "(،1385حیدری، احمد، طبسی، ایمان، ) -2

 ذرماه 21و  20، اولین همایش بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، مشهد مقدس، "(ها
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 4۷۸4۸43(.  بافت فرسوده چیست؟ کد خبر: 1393دانشنامه اقتصادی،) -3

 2946، روزنامه دنیای اقتصاد، شمارهفرسودههای بافت  هنجارها و ناهنجاری (،1392راد نسب، بهزاد، ) -4

 

و  شهرسازی نامه فصل دشتی، م،  مترجم ،"است پذیر امکان اسالمی– شرقی شهرهای نجات آیا "، (1383)آ،  گانگلر، ، ا ریبک، -5

 42 شماره آبادی، معماری

 

، رابطه ی بافت فرسوده و موضوع مهندسی و جامعه شناختی . شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری  (1387 )کرمی، ن، -6

 ایران. 
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