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 و بروز جرم ی شهری های فرسوده بافت

 
 2، یاسمن پاشا3سمیرا آتش افروز، 1اسداله بابایی فرد

 

 (babaiefardm@gmail.comشناسی دانشگاه کاشان ) . استادیار جامعه1

 (samiraatashafrooz@yahoo.com) دانشگاه کاشان . دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی2

 (yasamanpasha68@gmail.com) دانشگاه کاشان ارشد مطالعات فرهنگی یکارشناسدانشجوی . 3

 

 

 چکیده
را به وجود آورده   ترین واقعیتی باشد که بشر تاکنون آن پیچیده ای است، و شاید به تعبیری شهر واقعیت پیچیده

ها به لحاظ  است. میزان وقوع جرائم و انحرافات اجتماعی در مناطق مختلف شهری متفاوت است. برخی مکان

تری  دهند، امکان و فرصت بیش هایی که انجام می های ساکنین آن و فعالیت خاص خود، ویژگی  ساختار کالبدی

ی   های مختلف اجتماعی و مشکالت عدیده کند و منجر به گسترش ناهنجاری رای وقوع جرم فراهم میرا ب

شوند.  های اصلی این نوع مناطق محسوب می های فرسوده و ناکارآمد شهری یکی از گونه شوند. بافت فرهنگی می

شوند، اما در حقیقت  می های فرسوده و ناکارآمد به خودی خود به عنوان یک معضل شهری مطرح اگرچه بافت

هایی جدید تبدیل  ها به فرصت ریزی و اجرای دقیق، آن توانند با شناسایی، برنامه ای هستند که می پتانسیل بالقوه

ی شهری و شناسایی  های فرسوده ی بافت ای به مطالعهشوند. این مقاله بر آن است تا از طریق روش کتابخانه

چنین راهکارهایی را در ارتباط با ارتقای وضعیت  ها بپردازد، و هم ین آنهای ساکن ها و ویژگی خصوصیات آن

 دهد.  گونه مناطق ارائه کمی و کیفی این
 

 های فرسوده. های بافت ها و چالش شهر، بافت فرسوده، جرم، انحرافات اجتماعی، فرصت گان کلیدی: واژ
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 . مقدمه و بیان مسأله1

هزار هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد با جمعیت بیش از هشت و نیم  67از در حال حاضر در ایران بیش 

له أاین مس ،های فرسوده شهر شناسایی شده است. با توجه به مشکالت متعدد برای بافت 383میلیون نفر در 

شهرها شده است. کالبدشناسی ساختاری  تبدیل به تهدیدی انسانی، اجتماعی و اقتصادی برای شهرها و کالن

ها، افول  ی تجلی مشکالتی مانند تراکم و تمرکز جمعیت و فعالیت دهنده ها نشان عملکردی این بافت و

های اجتماعی، شرایط  ای و مسکونی و افول کیفیت های محله اقتصادی، افول کیفیت کالبدی و کاهش ارزش

 فرهنگی است. های های دسترسی و مشکالت ترافیکی و انحطاط کیفیت محیطی، دشواری نامطلوب زیست

های  گاه سریع شهرنشینی و پیدایش انواع و اشکال سکونت ی های اخیر توسعه ی دهه ترین مشخصه شاید مهم

برای شهرسازان مطرح گردید و به تدریج  1990 ی شهری است. یکی از موضوعات مهم که از اوایل دهه

ت. در این دیدگاه شهرسازان در بوده اس پایدار شهر ی توسعهاهمیت بسیاری پیدا کرده است، دیدگاه 

ترام بگذارند. حمانده از گذشته نیز ا های شهرسازی باقی اند ضمن مناسب شدن سیمای شهر، به ارزش تالش

این در حالی است که در بسیاری از شهرهای کشور ما آثار شهرسازی متعلق به دوران گذشته، عموماً در 

که با رویکردهای نوین شهری آشنا شوند یا از بین  ش از آنهای فرسوده و کهن شهری جای گرفته و پی بافت

 شوند.  می روند و یا فراموش می

های کالبدی، تاریخی و فرهنگی نهفته در درون خود، بهترین  شهری با ارزش ی های فرسوده گرچه بافت

ر موارد به علت ها به دلیل قدمت و در اکث گونه بافت اند. این های هویت شهری را در خود جای داده نشانه

گویی به  سیسات و حرکات اولیه و ضروری برای زندگی شهری امروزی در پاسخأوجود فرسودگی و فقدان ت

ها  گونه بافت این ی و همین امر خود باعث تخلیههستند های اساسی  نیازهای شهروندان خود دچار نارسایی

یدتر و ورود اقشار کم درآمد و غیربومی ها به سمت فضاهای جد توسط ساکنان قدیمی و بومی و مهاجرت آن

بسیاری از مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه  گردد. ها می گونه بافت به این

این مسائل افزایش  ی ها و فضاهای شهرنشینی بوده است. از جمله ناشی از رشد و گسترش ناموزون نظام

م و ئقابل توجه این است که میزان و نوع جرا ی های شهری است. نکته م و بزهکاری در محیطئروزافزون جرا

فردی  هجرم دارای ظرف مکانی و زمانی منحصرب. انحرافات اجتماعی در مناطق مختلف شهری متفاوت است

ها به  شود رفتار مجرمانه در واحد مکان، توزیع فضایی یکسانی نداشته باشد. برخی مکان است که باعث می

های ساکنان آن، امکان و فرصت بیشتری را برای وقوع  ار کالبدی خاص، نوع فعالیت و ویژگیتخلحاظ سا

خطرترین و  بر اساس انتخاب عقالنی به دنبال کم ، کهدار را مجرمان انگیزهها  . این مکانکنند جرم فراهم می

کنند.  جذب می به سوی خود ،ها و شرایط مکانی برای ارتکاب عمل مجرمانه هستند ترین فرصت مناسب

های  شهرها و بافت ی د. حاشیههستن های اجتماعی خیزی و بروز آسیب ها مستعد جرم برخی مکان ،بنابراین

 روند.  دفاع شهری به شمار می اصلی این فضاهای بی ی تاریخی دو گونه ی فرسوده

 

  . تعریف شهر2

د: شهر مکانی با تراکم باالی کنخورشیدی شهر را چنین تعریف می 1367سازمان ملل متحد، در سال 

که در آن فعالیت اصلی مردم، غیرکشاورزی است و دارای  جمعیت و مرکزیت سیاسی، اداری و تاریخی است
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از لحاظ تعریف شهر و  (.49:1390)حسینی،  شودمختصات شهری بوده که از طریق دولتی محلی، اداره می

حال حاضر تعاریف مختلفی از مکان شهری ارائه شده  مکان شهری تفاوت زیادی بین کشورها وجود دارد. در

تعریف  بخش نیست. گاهی اوقات شهر را بر اساس فرهنگ شهری کدام به تنهایی رضایت است که هیچ

؛ کنند که تقریباً نیمی از کشورهای جهان از این معیار استفاده می، گاهی بر اساس کارکرد اداریکنند و  می

کنند.  تعریف میشهر را  گاهی بر اساس تعداد جمعیت ، ور بخش غیرکشاورزیگاهی بر اساس افراد شاغل د

از نظر  وکنند  که جمعیت زیادی در آن زندگی می خاصی شهر فضایی است دارای حدوحصر ،به طور کلی

شود که عالوه بر داشتن تراکم و تمرکز   فرهنگی نیز نامتجانس هستند. به بیان دیگر، شهر به محلی اطالق می

و اقتصادش مبتنی بر تجارت، تولید صنعتی و نیست عیت، نیروی کار آن نیز درگیر فعالیت کشاورزی جم

 (. 11: 1387 پور، )شارعاست خدمات است و همچنین شهر دارای فرهنگ خاص خود  ی ارائه

های ، شهر یک روند تغییرات است و نه یک تغییر خشن که در تنگناها و خواسته1به نظر لوئیز ویرث

زندگی است  ی اداری محاط شده باشد. این یک شیوه ای از ساکنان و یا معیارهایتعلق به یک پهنه یا عدهم

)تقوی،  شوداند دیده میای نسبتاً بزرگ دائماً میان انبوه افرادی که از نظر اجتماعی ناهمگنکه در مؤسسه

، شهر را ارگانیسم مکتب شیکاگو، از بنیانگذاران و مبلغان 3و ارنست برگس 2رابرت پارک (.16:1389

 ی شهر یک منطقه همچنین، گفته شده است کهشمارند. اجتماعی و یا محل اسکان طبیعی انسان متمدن می

تواند نظام تولید، توزیع  که میاست ای رسیده  مدیریتی به مرحلهو  که در آن ساختار سیاسیاست جغرافیایی 

 نظامیو  پیچیده سازمان اجتماعی، سیستم سیاسی، نظام طبقاتی حاصل آن، و ای را پدید بیاورد و مبادله

 (.25: 1389 )ممتاز،است  اقتصادی و تجاری پیچیده

 

 . تعریف بافت فرسوده3

شهرها همانند موجودات زنده دارای اجزا مختلفی هستند که هر کدام از این اجزا در ارتباط با همدیگر، به 

. همانا این هدف مشترک نیل هستندبال هدف مشترکی در تکاپو کنند که به دنسیستمی عمل می ی مثابه

شهری دچار فرسودگی و ازکارافتادگی اء به توسعه و تکامل است. با گذشت زمان ممکن است هر یک از اجز

های شهری که در حال حاضر شدیداً دچار مشکل گردیده و محتاج درمان است، بافت شوند. یکی از بخش

های شهری، ابعاد اقتصادی، های مؤثر در ابعاد فرسودگی محیطزمینه (.93:1386 ،)امان پوراست فرسوده 

ها به شود. این موارد که از آنمحیطی، حقوقی و مدیریتی شهری را شامل می اجتماعی، کالبدی، زیست

شود، موجب نامناسب شدن محیط زندگی شده و نمودهای نام برده می عوامل بسترساز فرسودگیعنوان 

(. مراد از فرسودگی، 19:1386 )عندلیب، آوردو کارکردی مخربی را برای این مناطق به همراه می منفی

های شهری است. فرسودگی بافت و یی یک بافت نسبت به کارآمدی سایر بافتآناکارآمدی و کاهش کار

گیری آن بافت  لتوسعه و نظارت مبنی بر شک ی عناصر درونی آن یا به سبب قدمت و یا به سبب فقدان برنامه

که در نهایت به از بین بردن منزلت آن در اذهان شهروندان منتهی  ،پیامد فرسودگی بافت؛ آیدبه وجود می

                                                           
1. Luies Wirth 

2. Robert Park 

3. Ernest Burgess 
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پذیری، ایمنی و نیز نابسامانی کالبدی،  شود، در اشکال گوناگون از جمله کاهش یا فقدان شرایط زیستمی

 (.33:1389 )زیویار، استاجتماعی، اقتصادی و تأسیساتی قابل دریافت و شناسایی 

شهری ارائه شده است. بافت فرسوده را  ی در متون نوسازی شهری تعاریف مختلفی از بافت فرسوده

قانونی شهرها اطالق کرد که به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری  ی هایی از محدوده توان به عرصه می

های مکانی، محیطی و  پذیر بوده و ارزش بها، آسی مناسب در دسترسی به سواره، خدمات و زیر ساخت

ها کاهش یافته و  پذیری آن دانند که ارزش اقتصادی نازلی دارد. در تعریف دیگر بافت فرسوده را مناطقی می

شود.  ها برآورده نمی ساکنان آن از شرایط زندگی در محل رضایت و ایمنی خاطر ندارند و نیازهای اساسی آن

ها کاهش یافته و مختل گردیده است، بافت  های کالبدی و کارکردی آن ه کیفیتهایی از بافت شهری ک بخش

 (.76: 1392 صالحی و دیگران،محمد) شود فرسوده نامیده می

 

 
 

هایی از به عرصه ،باشدتاریخی و مرکزی شهرها منطبق می ی که اغلب بر هسته ،شهری ی بافت فرسوده

دلیل فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری از دسترسی سواره و شود که به محدوده قانونی شهرها اطالق می

پذیری باالیی است و به این دلیل  دارای ضریب آسیب ،های شهریناکارآمدی تأسیسات خدمات و زیرساخت

یعنی فرسودگی  ،(. این عامل112:1385 )حبیبی،است  از ارزش سکونتی، محیطی و اقتصادی نازلی برخوردار

گردد، با کاهش عمر اثر و با شتابی کم و افول حیات شهر در بافت منجر می و جمعیکه به زدودن خاطرات 

شهری،  ی های فرسوده(. بافت17 )همان، گرددپایانی اثر می ی بیش تند باعث حرکت به سوی نقطه

ا از نظر اند، اماند، دارای مالکیت رسمی و قانونیقانونی شهرها قرار گرفته ی هایی هستند که در محدوده بافت

 (. 3:1387 )کول آبادی، استحکام و خدمات شهری دچار کمبود هستند برخورداری از ایمنی،
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سازمانی، عدم تعادل، عدم  ترین مسائل مربوط به فضای شهری است باعث بیفرسودگی یکی از مهم

توان به قابل ه میهای قدیمی و فرسودهای ناکاربری بافتشود. از جمله ویژگیقوارگی آن می تناسب و بی

های ارتباطی مناسب و دسترسی الزم برای شهری، نبود راه ی سیمای آشفته استفاده نبودن کالبد، بافت و

مند نبودن از تأسیسات و تجهیزات شهری مناسب و آشفتگی در ساخت اجتماعی و فرهنگی  خودرو، بهره

توان تنزیل شرایط وم فرسودگی شهری را می(. مفه89:1382 )شکوهی نیا، ها اشاره کرداکثریت ساکن در آن

ای، فرسودگی آن را یی هر پدیدهآکاهش کار ،اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بافت شهری دانست. به طور کلی

رود، بافت شهری آن رو به رکود می ،به هر علتی ،ای از شهر حیات آنهنگامی که در محدوده در پی دارد.

(. مراد از فرسودگی، ناکارآمدی و 134:1391 )وارثی و همکاران، گیردمیمحدوده در روند فرسودگی قرار 

های شهری است. فرسودگی بافت و عناصر درونی آن یی یک بافت نسبت به کارآمدی سایر بافتآکاهش کار

 آید.گیری آن بافت به وجود می توسعه و نظارت فنی بر شکل ی یا به سبب قدمت و یا فقدان برنامه

 

 
 

توان برشمرد: فرسودگی  شهری می ی های زیر را برای بافت فرسوده رتیب در مجموع ویژگیبدین ت

سیسات زیربنایی مناسب، مشکالت محیط زیستی و باال بودن أکالبدی، عدم دسترسی به درون بافت، فقدان ت

ر زلزله، ناامنی پذیری در براب میزان آلودگی، کمبود امکانات در گذران اوقات فراغت، فقر و محرومیت و آسیب

 (.29: 1392 )زبردست و همکاران، و معضالت اجتماعی

 

 شهری ی . انواع بافت فرسوده4

بافت دارای میراث شهری: . 1توان به صورت زیر برشمرد:  به طور کلی، انواع بافت فرسوده شهری را می

)فاقد میراث فرهنگی(:  ریبافت شه. 2؛ های فرهنگی و ملی مانده از گذشته و دارای ارزش یهای به جا بافت

اما به لحاظ ایمنی و استحکام و خدمات شهری  ،باشد قانونی شهر ودارای مالکیت رسمی می ی در محدوده

شهرها بوده و خارج از  ی های غیر رسمی(: بیشتر در حاشیه گاه )سکونت ای بافت حاشیه. 3؛ کمبود دارند

 اند. های کم درآمد اشغال شده سط گروهاند و نیز عمدتاً تو رسمی، توسعه یافته ی برنامه
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شود. زمانی که فعالیت فرسوده و بافت سالم  تقسیم می لمکاو  نسبی ی فرسودگی به دو دستهاساساً 

ها باید در قالب بهسازی صورت گیرد و اگر فعالیت سالم و  فرسودگی نسبی از نوع اول است که فعالیت ،باشد

اما زمانی که هم  ،ز نوع دوم است که باید اقدامات نوسازی صورت گیردبافت فرسوده باشد، فرسودگی نسبی ا

فعالیت و هم بافت فرسوده باشد، فرسودگی از نوع کامل است و باید اقداماتی از نوع تخریب و بازسازی صورت 

 (.49: 1389 )فنی و صادقی، بگیرد

 

 و بروز جرم ی شهری بافت فرسوده. 5

توان  ت را بر اساس واحد تحلیل و نوع نگاه به علل جرم به دو رویکرد کلی میشناسی انحرافا های جامعه نظریه

ها و تمایالت  ی جرم به فرد، انگیزه است که در مطالعه شناسانه رویکرد جامعهتقسیم کرد. اولین رویکرد، 

را ی خانوادگی و تعلق گروهی مجرم توجه دارد. رویکرد دوم که آن  های شخصیتی، زمینه ذهنی و ویژگی

هایی که باعث وقوع جرم  ی عینی وقوع جرم و عوامل و موقعیت نامیم به بررسی زمینه می شناختی رویکرد بوم

شود.  های مکانی، فیزیکی و محیطی مؤثر بر جرم تأکید می کند. در این رویکرد بر ویژگی شوند توجه می می

توجه کرد که آن  از طریق طراحی محیطرهیافت پیشگیری جرم توان به  ی این دسته از نظریات می در ادامه

توان این  شناس آمریکایی سی. جفری در کتابی با همین عنوان بیان کرد. این اصطالح را می را اولین بار جرم

های  گونه تعریف کرد: طراحی مناسب و کاربری مؤثر از فضا و محیط ساخته شده که منجر به کاهش فرصت

شود. این نظریه بر این اندیشه مبتنی است که رفتار انسانی  ت زندگی میمجرمانه، ترس از جرم و بهبود کیفی

 تحت تأثیر محیط قرار دارد. 

 

 
 

. مشخصات 1کند:  توان گفت که مکان )محیط( از سه راه وقوع جرم را تسهیل می به طور کلی، می

. 3تر خواهد بود؛  وجههای جذاب برای مجرمان جالب ت . محیطِ دارای موقعیت2فیزیکی یا ساختمانی مکان؛ 

های انحرافی  زندگی کردن و اجتماعی شدن در محیطی که تراکم جمعیت در آن زیاد است و تعداد تماس

 (.1390یابد )رضایی،  فرد افزایش می
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خیزترین مناطق  های فرسوده را به جرم هویتی ساکنان، مناطق بافت فقر، تنگدستی، بیکاری و احساس بی

های فرسوده و محالت قدیمی یکی از معضالت شهری و اجتماعی  د. زندگی در بافتکن شهری تبدیل می

کند. اگر بگوییم در مناطق مرفه و دارای تمکن  است که بستر مناسبی برای هنجارشکنان شهری فراهم می

عی در بستر نابهنجاری اجتما گیرد اشتباه است، اما این باور که زمینه و مالی اختالل و ناهنجاری صورت نمی

نشین، محروم و بافت قدیمی بسیار بیشتر از سایر مناطق است، مورد پذیرش، واقعی و  مناطق حاشیه

مشهودتر است. معضالت اجتماعی و فرهنگی برای حضور شهروندان در فضای شهری و احساس امنیت 

ترین  از اصلی رسد یکی کند. به نظر می ی شهر، ایجاد خلل می های فرسوده شهروندان، به ویژه در بخش

گویی به نیازهای  ها در پاسخ های فرسوده در محالت شهری بسیاری از شهرها، ناتوانی آن مشکالت بافت

، بدون توجه به ی فرهنگی توسعهبر  ی کالبدی توسعهفرهنگی و اجتماعی ساکنین است. پیشی گرفتن آهنگ 

گان، موجب عدم ایجاد هماهنگی میان کنند استفادهساکنان و های اجتماعی و فرهنگی  نیازها و خواسته

های فرسوده از ساکنان و فقدان حس تعلق و  شود. خالی شدن بافت های ساکنان و امکانات موجود می خواسته

ای است. فقدان امکانات آموزشی و  تمایل ساکنان به مشارکت در فضاهای شهری از پیامدهای چنین پدیده

های اجتماعی و فرهنگی و  ها و آسیب ساز انواع ناهنجاری صادی زمینههای اقت رفاهی، امکانات شغلی و فعالیت

http://behshahr-؛ 8/12/1393بروز انواع جرم و جنایت در چنین فضاهای شهری است )ذبیح پور، 

news.ir.) اقد بناهای تاریخی است و از ی شهری، به ویژه آن بخش از مناطق شهری که ف های فرسوده بافت

ی شهری  های فرسوده تر از آن بافت ریزن، مدیران و مسئوالن شهری نیستند، بیش این رو مورد توجه برنامه

حضور نسبی کارگزاران و مسئوالن خیز باشند، زیرا به علت  توانند جرم که دارای بناهای تاریخی هستند می

؛ تر خواهد بود حضور افراد بزهکار در چنین مناطقی کمی نوع دوم، ها شهری یا مسافران و گردشگران در بافت

های  های نوع اول افراد مجرم و بزهکار با خاطری آسوده و به دور از نگاه دیگران به فعالیت اما در بافت

 .پردازند مجرمانه و بزهکارانه می

اجتماعی تبدیل  های آسیبهای فرسوده به محلی برای بروز انواع  که بافتاست  چه مسلم است این آن

ها مهاجرانی  گونه بافت درصد ساکنان این 60های میدانی که در تهران انجام شده  اساس پژوهش اند. بر شده

نیز مهاجران غیرایرانی بقیه درصد  40اند و  پایتخت مهاجرت کرده هستند که از دیگر شهرها و روستاها به

ها در  این خانه های فرسوده قرار دارند و ی شهر تهران در بافتهای مجرد خانهاز درصد  60 ،طرفی هستند. از

کنند و اغلب به یکی از انواع  ناهنجار خود استفاده می ها برای اهداف اختیار افراد مجردی است که از این خانه
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اروهای د مخدر، توزیع اقالم غیرقانونی و های خود برای خرید و فروش مواد و از خانه مخدر اعتیاد دارند مواد

درصد از ساکنان  97انجام شده  پژوهشیک کنند. این در حالی است که بر اساس  استفاده می...  غیرمجاز و

اند. بر این اساس خطر سرایت و  دیگر به پایتخت مهاجرت کرده ها متولد تهران نیستند و از شهرهای این خانه

؛ 6/12/1393)ابهری،  وجود دارد های مجاور آن اجتماعی به مراکز شهر و محله های گسترش آسیب
http://iraniansocialworkers.ir.) 

ایمنی هم  از نظر ،ریزد زیبایی شهر را به هم میو تعادل  های فرسوده که وجود بافت عالوه بر این

های فرسوده به وقوع بپیوندد به  بافت سوزی در ای مثل آتش آورد. اگر حادثه وجود می مشکالت متعددی را به

تنها  نه  فرسوده ها و مجروحان بود؛ پس وجود بافت علت بافت متراکم باید شاهد باال رفتن آمار کشته شده

هایی مثل  های زیادی برای سازمان صرف هزینه اندازد بلکه باعث امنیت اجتماعی شهروندان را به خطر می

تقابل  ی شهری همچون تهران ی فرسودهها فرهنگی در بافت ی ترین عارضه مهم .شود شهرداری هم می

گرفته و  های مختلف اجتماعی در کنار یکدیگر قرار افراد با پایگاه، زیرا یکدیگر است ها با فرهنگ خرده

و آن گروه از افرادی که در  گیرد. کودکان کار ها به سادگی صورت می تجارب بزهکارانه در آن ی مبادله

گونه اماکن زندگی  گری مشغولند همه در این یا تکدی فروشی ها به گلفروشی، دست ها و چهارراه یابانخ

 نفره را درخود جای داده از 6تا  4 ی های متعدد که هر کدام یک خانواده اتاق های شلوغ با کنند. حیاط می

در نقاط مختلف  از این افراد که بعضیاست  جالب این ی های فرسوده هستند. اما نکته مشخصات اصلی بافت

کنند تا آنجا  ها زندگی می گونه بافت این اما به علت مشاغل خود در ،های دیگر هم هستند شهر، دارای خانه

آن تبدیل به یک فرهنگ اجتماعی در بین ساکنان آن شده  ی ویژه که زندگی در بافت فرسوده با شرایط

که به است  موادمخدر ی کننده ن مشاهده کرد موتورسواران توزیعتوا ها به وفور می محله چه در این آن است.

ماموران انتظامی به یکدیگر  ی های تنگ و باریک رفت و آمد کرده و به محض مشاهده سهولت در کوچه

اقدام مهمی که دراین زمینه توسط شهرداری تهران انجام شده . ها بروند رسانی کرده تا به مخفیگاه اطالع

بتوان هر چه  ها و نهادهای دیگر هم به کمک شهرداری بروند تا هاست. اما باید سازمان افتب بازسازی این

 .اجتماعی و فرهنگی جلوگیری کردنابهنجار ها را تبدیل به اماکن جدید کرد و از عوارض  زودتر این بافت

در حالی که  ،کند می ها را عوض بدیل بافت فرسوده به اماکن جدید فقط نوع و شکل ساختمانمسلماً ت

های اجتماعی با کمک  سازمان و نهادهای فرهنگی .شود های جدید عوض نمی فرهنگ این مردم با ساختمان

توانند نسبت به عملیات  های فرهنگی می تشکیل کارگروه نهاد و با های مردم گرفتن از مشارکت سازمان

 . )همان( ها اقدام کنند بافت گونه فرهنگی در این

 

 و پیشنهاد گیری . نتیجه6

ی شهری بر شناسانه های کالبدی و ریخت جرم و مکان و تأثیر ویژگی ی ی رابطههای متعددی درباره پژوهش

ها نیز مؤید این انجام گرفته است و نتایج بسیاری از این پژوهش سطح جهانهای اجتماعی در وقوع آسیب

میان وضعیت سکونت خانواده دهد که  شان میننتایج تحقیقی در شهر مشهد  ،برای مثال .رابطه و تأثیر است

های (. همچنین بافت203:1381 )اخگری اسالمی، ی مثبت و مستقیم وجود داردبا بزهکاری نوجوانان رابطه

ها در جایگاه باالتری نسبت به ای شهر مشهد به لحاظ فراوانی وقوع جرایم و آسیبفرسوده و نقاط حاشیه
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)بافت فرسوده( در  ثامن ی )حاشیه( و منطقه شهرداری 5ی رای مثال منطقهسایر نقاط شهری قرار دارند، ب

درصد از  70گفته شده است که  اند. ی نخست را به خود اختصاص دادهاین شهر عموماً در بیشتر جرایم، رتبه

های اجتماعی تهران  درصد آسیب 65همچنین، . شود تهران اغلب در بافت فرسوده ساخته می ی تولید شیشه

 متمرکز هستندفرسوده  های ... در بافت های مجردی و تولید مواد مخدر و خانه در بافت فرسوده وجود دارد.

همچنین در شهر شیراز بیشترین میزان جرم در مناطقی اتفاق  (.www.tehranpress.com؛ 16/12/1393)

تر و  اند و تحرک جمعیتی بیشتر و بافت قدیمیین میزان تراکم جمعیت بودهافتاده است که دارای باالتر

 ،مثالً ؛خورد(. این وضع در کشورهای دیگر نیز به چشم می51:1385 )بیانلو و منصوریان، تری داشته اند کهنه

د که تحقیقاتی در شهر گرونوبل فرانسه انجام دادند و به روشنی مشخص کردن 1976الفون و میشو در سال 

آور  اند که برای سالمتی اخالق زیانهای ناسالم و برخی از محالتی بودهاطفال بزهکار، بیشتر در ساختمان

های مخروبه از حد د که بزهکاری جوانان در این محالت و ساختمانندهاست. این تحقیقات نشان می

م گوناگونی را ئانی که جرادرصد بزهکار 18هکاری شهرها زیادتر بوده است. در واقع زمتوسط مجموع ب

ها کسانی هستند که در درصد آن 35اند و های مخروب و ناسالم ساکن بودهاند، اغلب در محلهمرتکب شده

ی محیط سکونت و بزهکاری این پژوهشگران نهایتاً رابطه. اندمحالت بد نام و فاسد ساکن بوده ها وساختمان

 (.1385 )مسعودی فر، کنندرا تأیید می

تواند فرهنگ ساکنان  میاست و های اجتماعی  بزهکاری افزایش های فرسوده فضای مناسبی جهت افتب

بعد از  ،جرم و بسترهای وقوع بزهکاری ی با توجه به عوامل تشکیل دهنده. ا دچار خدشه کندر این مناطق

ط اجتماعی، قالب شرای. ثیر مستقیم و قطعی در وقوع جرم داردأبزهکار، شرایط فرهنگی وی دارای ت فرد

شهری و وضعیت  و همچنین، ساختار و کالبد فیزیکیاست،  شکل و روح فرد بزهکار ی اصلی تشکیل دهنده

توان به جایگاه  به خوبی می شکسته ی پنجره ی در نظریهاست. بزهکاری  یِ کننده تسهیل معماری آن بسترِ

فاقد  ی خانه اگر در یک ،مطابق این نظریه .مخروبه و معماری شهری پی برد مخروبه یا نیمه وضعیت اماکن

شود و به  پنجره فرسوده و تخریب می رفته ای بشکند و صاحب آن به فکر تعمیر نباشد، رفته ساکن، شیشه

خواهد کرد. از سوی جرم تبدیل  ی واحد مسکونی را به النه و های دیگری رخ خواهد داد دنبال آن تخریب

از این قبیل مواردی  ها، مخروبه بودن بعضی از منازل و ها و کوچه ، خیابانیا خلوت بودن معابر تاریکدیگر، 

های فرسوده  های اجتماعی در بافت آسیباز برخی هستند. اصلی موفقیت بزهکاران در ارتکاب جرم علل 

 رد خانمان اسکان افراد بیو  تمرکز معتادان و قاچاقچیان، مواد مخدر و مصرف آن خرید و فروشعبارتند از: 
های نیروهای انتظامی،  . اساساً برخی سیاستدنشو بروز رفتارهای بزهکارانه میباعث که  منازل مخروبه

 همسایگی مردم در وهای فرسوده  اماکن واقع در بافت ها در خانمان و اسکان آن آوری افراد بی جمعهمچون 

های نیروی  خی سیاستحتی بر است.تهدیدی بالقوه برای جان، مال و فرهنگ عمومی ساکن در محل 

 های فرسوده مین امنیت در بافتأهای انتظامی راهکار مناسبی برای ت کیوسک احداثانتظامی، همچون 

و برای درازمدت و حتی میان مدت هستند مدت پیشگیری  های کوتاه گونه اقدامات اهرم نیست، زیرا این

گونه  بازسازی این برای را اقدامات الزم سئولهای م و دیگر ارگان ها باید شهرداریند؛ در عوض، جوابگو نیست

(. در نتیجه، کارگزاران رسمی 15/12/1393 ،ابهری) مخروبه انجام دهند های مخروبه و نیمه ها و خانه بافت

های  های ناشی از بافت های مقطعی برای حل مسائل، مشکالت و آسیب حل جامعه به جای روی آوردن به راه
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های  بافت با شناسایی کمبودها و مشکالتاساساً  های اساسی و بلندمدت باشند. حل هفرسوده باید به دنبال را

جرم و توان  ، میها صحیح برای رفع آن ریزی و با برنامه هستند،که مخل احساس آرامش و امنیت  ،فرسوده

انتظاری ) را افزایش داداحساس امنیت و حضور بیشتر افراد را کاهش داده و های فرسوده  در بافت کاریبزه

 (.http://ganj.irandoc.ac.ir ؛8/12/1393و دیگران،  خراسانی

ی شهرهای  های فرسوده ی شهرها، باید بافت های فرسوده های اجتماعی بافت در بررسی پیامدها و آسیب

توجه به  باو فرهنگی و پژوهشگران باشد. مثالً،  تر در دستور کار کارگزاران اجتماعی شهرها بیش بزرگ و کالن

گیرد و  یم سرچشمه آنی  اجتماعی شهر تهران از بافت فرسوده های درصد از آسیب 60که  این

 چنینهای مجردی در  های خرد در خانه سرقت فروشی مواد مخدر و هایی مانند اعتیاد، خرده ناهنجاری

کان کار و خیابانی و استقرار اتباع بیگانه و مهاجران غیرقانونی کود همچنین وجود، بسیار زیاد استی طقامن

 های اجتماعی آسیبیی برای شناسایی ها محله چنیننسبی در این قسمت از شهر تمرکز یافته است،  به طور

 (.lamatnews.com/newshttp://www.sa؛ 15/12/1393 ،ابهریباید در اولویت باشند )
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 منابع

، مشههد،  «ی نوجوانان بزهکار کانون اصالح و تربیت مشهد اجتماعی خانواده -بررسی وضعیت اقتصادی »(، 1381اخگری اسالمی، محمد، )

 های خراسان رضوی.ی کل زندان اداره

، اولین همایش «کل کشور 1386ی سال  امع مسکن و قانون بودجهی شهری، طرح ج های فرسودهجایگاه بافت»(، 1386امان پور، سعید، )

 ها.ها و چالشی پایدار، ارزش انداز توسعه ی شهری، چشم های فرسودهبافت

، «پژوهشی رفاه اجتمهاعی  -ی علمی فصلنامه»ی تراکم جمعیت با میزان و نوع جرم،  (، رابطه1385بیانلو، یوسف؛ منصوریان، محمد کریم، )

 .22ی  شمارهسال ششم، 

 ، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ ششم.«شناسی روستایی جامعه»(، 1389تقوی، نعمت اهلل، )

ی  ی دکتهری، دانشهکده   ی دوره ، رسهاله «های کهن شههری ی کالبدی و حفظ بهسازی و نوسازی بافت توسعه»(، 1385حبیبی، کیومرث، )

 جغرافیای دانشگاه تهران.

  ، رشت، انتشارات دریای دانش، چاپ اول.«ریزی شهری و روستایی اصول و مبانی برنامه»(، 1390)حسینی، سید علی، 

ی پیرامهون حهرم رضهوی بهر وقهوع جهرم،        خیز: تأثیر بافت فرسوده های جرم های فرسوده و مکان بافت»(، 1390رضایی بحرآبادی، حسن، )

 ی شهری. مشهد، نخستین همایش بافت فرسوده

ی شههری،   ههای فرسهوده   (،  کاربرد روش تحلیهل عهاملی در شناسهایی بافهت    1392ار؛ خلیلی، احمد؛ دهقانی، مصطفی، )زبردست، اسفندی

 .42-27: 2ی  ، شماره18ی  ، معماری و شهرسازی، دوره«ی هنرهای زیبا نشریه»

  .54ی  ، شماره«ی شوراها نشریه»ی، ی شهری، با تأکید بر تأسیسات شهر های فرسوده(، مدیریت بحران در بافت1389زیویار، پروانه، )

 ، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول.«شناسی شهری جامعه»(، 1387پور، محمود، ) شارع

 .12-13های ، هفت شهر، شماره«فصلنامه عمران و بهسازی شهری»شناسی،  (، فرایند مطالعات آسیب1382شکوهی نیا، شهرام، )

، تههران، انتشهارات سهازمان    «ی شههر تههران   های فرسهوده های نوسازی بافتراهبردها و سیاستنگاهی نو به »(، 1385عندلیب، علیرضا، )

 .2نوسازی شهر تهران، جلد 

ی  فصهلنامه »ی شههری،   نشهینان در فراینهد بهسهازی و نوسهازی بافهت فرسهوده       (، توانمندسازی حاشیه1386فنی، زهره؛ صادقی، یداهلل، )

 .60-46: 6ی  ، شماره«جغرافیایی آمایش

، «ی شهری های فرسودهاولین همایش بهسازی و نوسازی بافت»ی شهری،  های فرسوده(، بازسازی و احیاء بافت1387کول آبادی، فریده، )

 مشهد.

ی  محیطی بافت مرکزی شههر بها رویکهرد توسهعه     -(، بهسازی کالبدی 1392صالحی، زینب؛ شیخی، حجت؛ رحیمیون، علی اصغر، )محمد

 .90-72: 7ی  ، شماره«ی مطالعات شهری امهفصلن»شهری پایدار، 

 ، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم.«شناسی شهر جامعه» (، 1379ممتاز، فریده، )

ی  مجله»ی  شهری؛ نمونه موردی: شهر شیراز،  های فرسوده(، ساماندهی بافت1391وارثی، حمیدرضا؛ تقوایی، مسعود؛ رضایی، نعمت اهلل، )

 ی دوم. ، سال دوم، شماره«ریزی فضایی هعلمی تخصصی برنام

 ، در سایت:«های نوپدید اجتماعی آسیب»(، 8/12/1393ابهری، مجید، )
http://iraniansocialworkers.ir 

 ، در سایت:«اندازد های فرسوده امنیت جان، مال و فرهنگ مردم را به خطر می بافت»(، 15/12/1393، )مجید ،ابهری
http://www.magiran.com/npview 

موردی  ی نمونه؛ های فرسوده های کاهش جرم در بافت راه حل ی ارائه»(، 8/12/1393انتظاری خراسانی، بهناز؛ بیگی، پروانه؛ ممتاز، شیوا )

 ، در سایت:«دخیابان مهریز مشه
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles 

 ، در سایت:«دهد های غیراستاندارد بوی جرم می بافت نشینی و حاشیه»(، 8/12/1393، فاطمه، )ذبیح پور
http://behshahr-news.ir 

 سایت:در نشینی در وقوع جرم،  (، تأثیر حاشیه1385مسعودی فر، رضا، )
www.hoqouq.com/article-print-26-30.html 
www.tehranpress.com; 1393/12/16. 
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