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  دوفصلنامه طب جنوب

 پزشكي خليج فارس  ‐ پژوهشكده زيست

  مركز تحقيقات طب گرمسيري و عفوني خليج فارس

  ي بوشهر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمان

  )۱۳۸۶شهريور ( ۸۲ ‐  ۹۰صفحه ، ۱، شماره دهمسال 

  

 . است مركز تحقيقات طب گرمسيري و عفوني خليج فارسهای مصوب  اين پروژه از پروژه *

  :nabipourpg@bpums.ac.ir Email   ۷۵۱۴۷‐ ۶۳۴۴۸ :، كد پستيمركز تحقيقات طب گرمسيري و عفوني خليج فارس خيابان امام خميني، ،بوشهر **

  

فرهنگي بندر بوشهر از ديدگاه شهرسازي،   ‐ يمعماري تاريخ بافتشناسي  آسيب

  فرهنگي و بهداشتي
 

  ۵، دكتر كامران ميرزايي۴، عنايت هاشمي۳عماد شيرويس، ۲*پور دكتر ايرج نبي، ۱داريوش رنجبر
  

  كارشناس ارشد بهداشت محيط، آموزشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي بوشهر ۴و  ١
  مركز تحقيقات طب گرمسيري و عفوني خليج فارسهاي داخلي، بيماري دانشيار ۲

  مركز تحقيقات طب گرمسيري و عفوني خليج فارس, پژوهشگر ۳
  استاديار پزشکي اجتماعي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي بوشهر ۵

  

  چکيده 

بندر بوشهر،  يفرهنگ ‐ يخيبافت تار. شود يسته مينگر يمحل يگفرهن يها بعنوان ثروت يفرهنگ ‐يخيتار يمعمار يها امروزه به بافت :زمينه

ان يدن مين رو با دياز ا. گذاشته است يراني، رو به ويجة رشد پرشتاب شهرياست که در نت يشهر يمعمار يها ن بافتيرترينظ ياز ب يکي

  . جستجو نمودب شناسانة آن يم طرح آسيترس ين بافت را برايدگاه مردم ساکن اين پژوهش دي، ايا رشته

بوشهر که  يفرهنگ ‐ يخيبافت تار يمسکون يهادن واحيدگاه ساکني، ديا ابزار پرسشنامه با ،يمقطع ‐ يفيک مطالعة توصيدر  :ها مواد و روش

، يپرسشنامه چهار گسترة اجتماع. قرار گرفتند يانتخاب شده بودند مورد بررس يتصادف يا خوشه يا چند مرحله يريگ به صورت نمونه

  .ن بافت را مورد چالش قرار داديا يراث فرهنگيو م ي، شهرسازياشتبهد

با مقولة  ييآشنا يک پنجم افراد مورد بررسي. قرار گرفت يبوشهر مورد بررس يفرهنگ ‐ يخيبافت تار يواحد مسکون ۲۱۸تعداد  :ها يافته

 ۸۰ش از ياما ب. شود يساز ندهز زبا يشهر به شکل سنتم بويدرصد از آنها موافق بودند که بافت قد ۶۰ش از يب يداشتند ول يراث فرهنگيم

ت را مواد ين عامل در ارتباط با سلب امنيمهمتر دافرا. افت نکرده بودنديمنازل خود در يجهت بهساز يالتيچگونه تسهيدرصد از آنها ه

و ) درصد ۷/۳۶(منازل بود  يو باز زنده ساز يم بوشهر، بهسازيبافت قد ين انتظار مردم از شهرداريمهمتر .عنوان نمودند) درصد ۸/۵۲(  مخدر

 يآور جاد شبکة جمعيز از نظر مردم، ايمحله ن ياز بهداشتين نيمهمتر. معابر و کوچه ها بودند يو بهساز يز خواستار بازسازيدرصد آنها ن ۹/۲۴

  . مرتب و منظم زباله بود يآور فاضالب و جمع

 يعالقمند هستند ول يراث فرهنگيک ميخود به عنوان  يمسکون يها وشهر به حفظ واحدب يفرهنگ ‐ يخيمردم ساکن بافت تار :گيري نتيجه

ن بافت يا يربط از باز زنده سازيذ يها ت سازمانيزباله و عدم حما يآور شامل شبکة فاضالب، جمع يو بهداشت يمشکالت شهرساز

  . آن است يا شهيران از مسائل ريا يمعمار يخيتار ‐ يفرهنگ
  

  فرهنگ، بهداشت، شهرسازي، فاضالب :واژگان کليدي

 ۶/۵/۱۳۸۶: پذيرش مقاله ‐  ۴/۱۰/۱۳۸۵: دريافت مقاله
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  ۱۳۸۶شهريور / ۱شماره  دهمسال                                                                                                            طب جنوب/ ۸۳

  مقدمه

 يراث فرهنگي، جنبش حفظ مياز زمان دو جنگ جهان

د که يرا درنورد يتيتمام گ» در نگرش مدرن آن«

نة محافظت يونسکو در زميون يسنکنوا فرآوردة آن در

در . است يجهان متجل يو فرهنگ يعيراث طبياز م

مشارکت تمام  ين هنگامه، نگرش به سويهم

از  يست و آگاهيط زيل به محيجامعه، تما يها بخش

دار ومنابع يت توسعة پايرياز به مديرشد و ن يمرزها

  ).۱( سوق نمود

و  يراث معماريم ين رو تفکر حفظ و نگهدارياز ا

 يخ نقليثبت و سکون تار ي، به معنايخيتار يبافت ها

ضد مدرن  يانيست بعنوان طغيبا يده و نمدر مکان نبو

د بعنوان يآن با يکل يمايس قلمداد شود، بلکه در

  ).۲(سته شود يمدرن نگر يند شهرسازياز فرآ يبخش

تواند روح  يم يشهر يفرهنگ ‐يخيتار يها حفظ بافت

جاد يمردمان آن جامعه را زنده نگهداشته و در ا يجمع

ان مشارکت و حافظة مشترک آن ين تداوم فرهنگيچن

 يساختمان ساز يها کيم تکنيدان يهر چند که م. کند

 يکسانيط يتوانند مح يم يمعمار يها ک و فرميآکادم

د دانست که حفظ يبا يدر سراسر جهان خلق کنند ول

، يشهر يخيتار يها و سازه يخيو مرمت مناطق تار

تواند در  يده و فکورانه است که ميسنج يکنش

و تنوع و  ياجتماع ياه و توسعه ارزش ينگهدار

ن جنبش يا. فاء کنديهر ملت نقش ا يفرهنگ يگوناگون

ز اثر يجهان ن يراث فرهنگيم يمعمار يغنا تواند در يم

  ).۳(بگذارد  يژرف

ن صورت است که همانگونه که ين گفتار بديترجمان ا

است وهمة  ياز حافظة تجربة انسان ي، بخشيهر زبان

 يتجربة انسان يکلت يد حفظ شوندکه ماهيها با زبان

ز ين يهر شهر يمعمار يخيتار يها حفظ شود، بافت

راث يم يغنا يايجغراف يعنيدارد؛  يرينگونه تعبيا

متنوع و  يها يمعمار يها رهيجهان از جز يمعمار

ساخته شده است که حفظ و  يشمار يگوناگون ب

ها به مثابة  ادمانين يک از ايهر کدام ينگهدار

جهان  يخيو تار يفرهنگ راثيم يپاسداشت از غنا

 و يخيتار ي، حفظ شهرهايدگاه عملياز د. است

ان يم يتياز به مطالعة فعالي، نيراث مناطق شهريم

ازمند به ياست که ن) multidisciplinary( يا رشته

روز  يها ي، فنآوريخ، معماري، تاريشناس دانش باستان

  ).۴(و اقتصاد دارد  ي، جامعه شناسيع دستيو صنا

اج به يو قابل درک، احت ير محاورة عادهرچند د

است که با خود بنا به وجود  يمرمت ساختمان، امر

ا يف يحاد، ظر يا ن، مسئلهيد، در مراحل نخستيآ يم

به  يعنيبا گذشت زمان،  يشود، ول يده شمرده نميچيپ

ط يشرا يريرپذيية ساختمان و تغيط اولير شراييعلت تغ

به  يمعمار ينده سازاز بنا، باز ز يور کاربرد و بهره

ت يگردد و به تناسب کم يتازه مطرح م يها شکل

 يرهاييمربوط به تغ يها تيفيبا ک يوستگيزمان، و در پ

د که يآ يده در ميچيپ يا دوگانه، به صورت مسئله

 يموضوع کار معماران و متخصصان باز زنده ساز

به  يمصالح ساختمان يفرسودگ. است يميقد يبناها

و  يموضع يها ر شکلييوجود آمدن تغل مختلف، بيدال

از  يرير پذيبنا، تأث يدر استخوان بند يعموم

، يعيو طب يمينشدة اقل ينيش بيو پ يا دوره يها دهيپد

مجاور و چه  يها ن، چه در بخشيچه در سطح زم

مرمت  يکه درون خاک قرار گرفته، برا يقسمت

شوند و به  يمطرح م يکنندگان بناها، بعنوان مسائل فن

گر، موضوع ياز مسائل د ييها با رشته يلت همبستگع

طة يرا از ح يمعمار يزنده ساز باز يبرا يطراح

  ).۵(کنند  يآن خارج م يکالبد

 يحفظ و نگهدار يها گر، برنامه و طرحيد ياز سو
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 ۸۴/  فرهنگي بوشهر –شناسي بافت معماري تاريخي آسيبو همکاران                                                                              رنجبر

ان يک مياز توجه به ارتباط هارمونين يخيتار يها بافت

ت يک کليو خود شهر در  يخيتار يمناطق شهر

  ).۴( داردر يفراگ

و  يراث معماريده بودن حفظ ميچيل پين رو، بدلياز ا

از ين ساختارها ني، نه تنها مرمت ايشهر يخيمناطق تار

و  يب شناسياست، بلکه آس يا ان رشتهيم يافتيبه ره

ز يآن ن يو باز زنده ساز يبرنامة جامع نگهدار يطراح

 ينيکه در طب بال يکيولوژيزيپاتوف يازمند نگاهين

گر همانگونه که در يبه زبان د. باشد يدارد ممصداق 

و باز  يز، نگهداريکوموس درمورد اصول آناليمنشور ا

آمده است،  ۲۰۰۳در سال  يراث معماريم يزنده ساز

 يفرهنگ ‐يخيتار يها بافت يب شناسيآس يبرا

 يافتراق يها صيگام به گام که درتشخ يافتي، رهيشهر

). ۶(ست بکار برد يبا يرود م يها در طب بکار م يماريب

که در  يب شناسانه، نگاه به تودة مردمين گذار آسيدر ا

 يخيتار يها بافت يها ها و ساختمان کوچه يالبال

را همانگونه که يز. ن گام استيکنند، نخست يست ميز

راث يم يآمده است، زندگ) ۱۹۷۵(ة آمستردام يانيدر ب

 يافت که از سويادامه خواهد  يفقط هنگام يفرهنگ

د، قدر يجد يها نسل يژه از سويمة مردم وبه وعا

  ).۵(نهاده شود 

از  يکيبندر بوشهر،  يخيتار يبافت معمار

است که عناصر  يشهر يخيتار يها ن بافتيرترينظ يب

ز بوده و سبک ين برانگيتحس اريآن بس يمعمار

 ييباين حد زيرا در واالتر يا و کرانه يالنيم يمعمار

  ).۷(کند  يخود رخنمود م

ن بافت در گذر زمان و رشد پرشتاب توسعة يا

ن رو با يگذاشته است، از ا يراني، رو به ويشهر

ک، در يولوژيزيپاتوف يافتيو ره يا چند رشته يديد

مردمان  يها دگاهيم تا ديآن ين پژوهش ما در پيا

م طرح يترس ين بافت را برايتار و پور ا ساکن در

  .ميا شويب شناسانة آن جويآس

  

  راک شمواد و رو

بوده و از  يمقطع يفيروش پژوهش به صورت توص

ن ياطالعات ا يآور پرسشنامه به عنوان ابزار جمع

  .پژوهش استفاده شده است

ه با نظر کارشناسان و پژوهشگران يپرسشنامة اول

ک کار گروه يت در سؤاالشد و  يزيدانشگاه طرح ر

، يراث فرهنگين دانشگاه، ميبا متخصص يا ان رشتهيم

بافت  يشعبة استان بوشهر، شهردار يران شناسيااد يبن

ن يبندر بوشهر و چند نفر از ساکن يفرهنگ –يخيتار

بندر بوشهر مورد بحث و  يمياز محالت قد يبوم

از نظر  ييد رواييقرار گرفت و پس از تأ ينيبازب

در قالب پرسشنامة  ,تاطالعا يريگ بازپس يها کينيکل

  . ده قرار گرفتدان پژوهش مورد استفايدر م یپژوهش

، )سؤال ۵( ين پرسشنامه چهار گسترة اجتماعيا

 ي، فرهنگ)سؤال ۵( ي، شهرساز)سؤال۱۲( يبهداشت

را ) سؤال ۱۰(بندر بوشهر  يفرهنگ ‐يخيبافت تار

ها از  از ارائه شده به پاسخيامت. داد يمورد چالش قرار م

 يازهايها از امت بود که پاسخ يا کرت پنج نقطهينوع ل

اد و يکم، کم، متوسط، ز يليبه صورت خ ۴ يصفر ال

 يفرهنگ ‐ يخيمنطقة بافت تار. اد مشخص شدنديز يليخ

بوده که هر منطقه  يميچهار محلة قد بوشهر شامل

با توجه به تعداد خانوار هر . شده بود يبلوک بند

درصد خانوارها  ۲۰، رمنطقه، نسبت به کل خانوا

ن تعداد يها ا انتخاب و سپس با توجه به تعداد بلوک

 يها ع و سپس نمونهيها توز نمونه متناسب با بلوک

واحد . انتخاب شدند يمورد نظر به صورت تصادف

انتخاب شده بود و با مراجعه  يپژوهش، واحد مسکون

، پرسشنامة مذکور يبه درب منازل و مصاحبة حضور

  .ديل گرديتکم
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  ۱۳۸۶شهريور / ۱شماره  دهمسال                                                                                                            طب جنوب/ ۸۵

  ها يافته

 يفرهنگ ‐يخيبافت تار يواحد مسکون ۲۱۸تعداد 

که مورد  ياز افراد. قرار گرفت يمورد بررس بوشهر

 ۲/۶۶درصد مذکر و  ۳/۳۳قرار گرفتند  يپرسشگر

 ين سن افراد مورد بررسيانگيم. درصد مؤنث بودند

  . سال بود  ۷۷/۳۵) ۹۰/۱۴(

توسط خود  يمسکون يد موارد واحدهاـدرص ۷/۷۰

ک يد ردرصد موا ۵/۵۰در  .مالک اشغال شده بودند

درصد  ۰/۹صد دو خانوار و در در ۵/۳۲خانوار، در 

خانوار  بعد . وار حداقل سکونت داشتندـسه خان

نفر  ۶ز ياکن نـانة افراد سيبود و م ۹۵/۱ساکن 

با  ۵۳/۱۷ن مدت اقامت افراد يانگيم. ه شدـمحاسب

هزار  ۰۳/۲۳۸ز ين درآمد نيانگيم. سال بود ۱۳انة يم

 ۱/۱۴از لحاظ سطح سواد، . ديتومان گزارش گرد

سواد بودند يب ,قرار گرفتهز افراد مورد پرسش درصد ا

ب يدرصد به ترت ۳/۵و  ۴/۴، ۰/۳۳، ۷/۲۵، ۵/۱۷و 

پلم، فوق ي، ديي، راهنماييالت ابتدايتحص يدارا

  . سانس به باال بودنديپلم و ليد

دانستند که  يدرصد م ۹/۸۳، ياز افراد مورد بررس

 يراث فرهنگيست آنها بعنوان ميز يخيمحوطة تار

درصد آنها با مقولة  ۹/۴۲اما . شده است قلمداد

ز يدرصد آنها ن ۹/۳۳و  يکم ييآشنا يراث فرهنگيم

ک پنجم يداشتند و تنها کمتر از  يمتوسط ييآشنا

ن يا. ن مقوله داشتنديبا ا يدر خور قبول ييافراد آشنا

درصد از افراد موافق بودند که  ۳/۶۷بود که  يدر حال

خود حفظ  يفعل يم بوشهر به شکل سنتيبافت قد

ن محالت از خطر يدرصد از ساکن ۶۰ش از يب. شود

 ۹/۸۴خود در هراس بودند و  يزش واحد مسکونير

درصد از افراد ابراز نمودند که تاکنون از طرف 

منازل  يجهت بهساز يالتيمربوطه، تسه يها سازمان

  .اند افت نکردهيخود در

 م بوشهر،يبافت قد ين انتظار مردم از شهرداريمهمتر

 ۹/۲۴ و) درصد ۷/۳۶(منازل بود  يو بازساز يبهساز

معابر  يو بهساز يز خواستار بازسازيدرصد از افراد ن

ب يز تخريدرصد از افراد ن ۹/۱۱ها بودند و  و کوچه

محله را تقاضامند  يمخروبه و پاکساز يواحدها

  .بودند

 يها ، ساختمان)درصد ۶/۳۷(از نظر آنها، تجمع زباله 

، تجمع )درصد ۶/۲۱(زش ير مخروبه و در حال

وانات ولگرد يو ح) درصد ۲/۱۴( يساختمان يها خالهن

. اند ش در محله بودهياز عوامل سلب آسا) درصد ۲/۹(

ت در بافت ين عامل در ارتباط با سلب امنيافراد مهمتر

 ۸/۱۰(، سرقت )درصد ۸/۵۲(م را مواد مخدر يقد

 يرانير اين غيو مهاجر) درصد ۶/۴(، اوباش )درصد

  .عنوان نمودند) درصد ۸/۲(

جاد يز از نظر مردم ايمحله ن ياز بهداشتين نيمهمتر

 يآور ، جمع)درصد ۵/۲۷(فاضالب  يآور شبکة جمع

رفع کمبود مقدار ) درصد ۹/۲۳(مرتب و منظم زباله ها 

معابر و  ي، بهساز)درصد ۵/۱۶( يو فشار آب لوله کش

 يبهداشت يها و ساخت مستراح) درصد ۲/۹(ها  کوچه

و  يموذ رن جانويمهمتر. عنوان شد) درصد ۲/۹(

 ۴۵(مگس و پشه ) مورد ۸۴(ولگرد از نظر مردم موش 

  .بود) مورد  ۴۶(و سوسک ) مورد

به  يچگونه دسترسيدرصد از مردم ه ۷۰ش از يب

  .نداشتند يحيو تفر ي، ورزشيکتابخانه، کانون فرهنگ

در صد از مردم  ۶/۲۰، فقط يتيامن ‐ياز لحاظ اجتماع

ن از يت ساکنيداشتند و اکثر يتينارضا يتيط امنيز شراا

  .بودند يراض يانتظام يرويعملکرد ن

مردم  يها و مطلق پاسخ يع فراوانيتوز ۱جدول شمارة 

و  ي، شهرسازي، بهداشتينة مسائل اجتماعيدر زم

ک شدت يبوشهر را به تفک يراث فرهنگيسازمان م

  .دهد يموافقت آنها نشان م
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  هاي فرهنگي بندر بوشهر در گستره ‐ مردم ساکن بافت تاريخي و ميزان رضايت هديدگا :۱جدول 

  اجتماعي، بهداشتي، شهرسازي و ميراث فرهنگي 

  خيلي کم  کم متوسط  زياد خيلي زياد 

  ۹/۱۱  ۷/۸  ۹/۲۳  ۹/۲۸  ۲/۱۴*  رضايت از امنيت  اجتماعي

  ۹/۱۱  ۷/۱۴  ۰/۳۳  ۳/۳۰  ۵/۵  رضايت از خدمات نيروي انتظامي

  ۶/۱۰  ۳/۱۳  ۷/۱۴  ۴/۲۸  ۳/۲۴  با مواد مخدر مشکل

  ۷/۹  ۳/۱۸  ۹/۳۴  ۶/۳۲  ۷/۳  رضايت از کيفيت آب  بهداشتي

  ۲/۹  ۶/۳۷  ۱/۳۸  ۹/۱۱  ۸/۱  کشي آب لوله رضايت از مقدار

  ۳/۱۹  ۴/۳۹  ۲/۲۰  ۴/۱۲  ۸/۱  کشي آب لوله رضايت از مقدارفشار

  ۱/۱۶  ۳/۳۰  ۸/۲۹  ۲/۲۰  ۵/۰  رضايت از شهرداري در پاکسازي جداول معابر

  ۱/۱۰  ۰/۲۲  ۰/۱۷  ۱/۳۸  ۱/۱۰  رضايت از شهرداري در جمع آوري زباله

  ۵/۵  ۳/۱۳  ۴/۲۹  ۹/۳۹  ۴/۶  رضايت از فضاي منزل مسکوني

  ۲/۳  ۲/۹  ۲/۵۲  ۲/۵۳  ۷/۸  رضايت از نور طبيعي منزل

  ۸/۱  ۶/۹  ۴/۲۸  ۲/۴۷  ۱/۱۰  رضايت از تهويه منزل

  ۵/۲۷  ۷/۲۵  ۷/۳۰  ۳/۳  ۸/۱  رضايت از کوچه ها و معابر محله  شهرسازي

  ۴/۱  ۲/۹  ۶/۳۲  ۲/۴۸  ۷/۸  رضايت از وضعيت برق رساني

  ۳/۷  ۱/۲۱  ۰/۳۳  ۴/۲۹  ۸/۷  هارضايت از روشنايي معابر و کوچه

  ۳/۱۹  ۵/۲۲  ۶/۲۰  ۱/۲۶  ۸/۷  نگران از خطر ريزش واحد مسکوني ميراث فرهنگي

  ۱/۲۱  ۳/۵۳  ۷/۱۴  ۵/۵  ۴/۱  دسترسي به مصالح جهت بازسازي سنتي

  ۱/۲۶  ۱/۱۵  ۴/۲۸  ۶/۱۰  ۷/۳۷  رضايت از سياست ميراث فرهنگي

موافقت با حفظ بافت قديم به عنوان ميراث 

  فرهنگي
۳/۱۸  ۲/۳۶  ۸/۱۲  ۱/۱۰  ۲/۱۴  

  ۲/۲۰  ۹/۲۲  ۹/۳۳  ۵/۱۶  ۸/۱  ميزان آشنايي با ميراث فرهنگي

  .هستند درصدبصورت  اعداد *

  بحث

ن بافت يدر صد از ساکن ۸۰ش از ين مطالعه بيدر ا

ست يز يخيدانستند که محوطة تار يم بوشهر ميقد

ر ياز د. قلمداد شده است يراث فرهنگيآنها، بعنوان م

 يشهرساز ‐يات معماريدات ادبيباز در منابع و تول

 يها راثيم«، اصطالح يمرکز ياروپا يکشورها

که  يگريخود را به اصطالح د يجا» يمل يفرهنگ
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گفته » يمحل يرهنگف يها ثروت« يتواند به فارس يم

، يراث شهريگر، ميبه زبان د). ۸(شود، داده است 

ات ي، حيت زندگيفيتوسعة ک يبرا يين دارايتر عمده

  ). ۹(است  يسم مناطق شهريناميو د ياقتصاد

ر گذار يستمندان تأثيتودة مردم که ز يين رو آشناياز ا

هستند با مقولة  يخيتار يشهر يها ات بافتيدر ح

ن مناطق يات ايدر تداوم ح يو معمار يراث فرهنگيم

  .است ياتيار حيها بس يين دارايو حفظ ا

م بوشهر ياما متأسفانه هرچند که تودة مردم بافت قد

 يراث معماريست آنها جزء ميدانستند که مکان ز يم

 يراث فرهنگيدرصد آنان با مقولة م ۹/۴۲اما  ,است

 يمتوسط ييز آشنايدرصد ن ۹/۳۳و  يکم ييآشنا

را يز ,ار در خور تأمل استين موضوع بسيا. تندداش

ات يآنها موجب رونق ح يجار يتودة مردم که زندگ

ن بخش يشود مهمتر يم يفرهنگ ‐يخيتار يها در بافت

 يحفظ و زنده ساز يبرا يا ان رشتهيافت ميدر ره

ن خود لزوم توجه يباشند که ا يم يخيتار يمعمار

 يها تيبا فعال مردم ييآشنا هب يراث فرهنگين ميمسئول

ن گذار ياما نکتة جالب در ا. طلبد يرا م يراث فرهنگيم

ن مردم موافق بودند که يدرصد از هم ۳/۶۷آن بود که 

خود حفظ  يفعل يم بوشهر به شکل سنتيبافت قد

 يم برايعظ يا رهين نگرش خود ذخيا. شود

است تا در باز زنده  يراث فرهنگياندرکاران م دست

  .ر کوشا باشندينظ يب يارن بافت معميا يساز

زش ين محالت از خطر ريدرصد از ساکن ۶۰ش از يب

 ين در حاليخود در هراس بودند و ا يواحد مسکون

جهت  يبه مصالح سنت ياست که اکثر آنها دسترس

است  ين در صورتيمنازل خود ندارند و ا يسنت يبازساز

درصد مردم ابراز نمودند که تاکنون از طرف  ۹/۸۴که 

شان ايمنزل  يجهت بهساز يتيربط، حمايذ يها سازمان

ز ذکر کردند که يدرصد ن ۳/۸۵صورت نگرفته است و 

 يواحد مسکون يجهت بازساز يالتيچ تسهيتاکنون ه

است که در  ين در حاليا. افت نکرده بودنديخود در

 يکنار بخش خصوص در يشرفته، بخش دولتيپ يکشورها

 يها مانساخت يو مرمت ساز يو مردم، به بازساز

درصد از  ۵۰پردازد و تا  يم يشهر يخيتار يها بافت

  ).۸(کند  يز خود پرداخت ميمربوطه را ن يها نهيهز

درصد از مردم  ۶/۲۰، فقط يتيامن ‐ ياز لحاظ اجتماع

ن يت ساکنيداشتند و اکثر يتينارضا يتيط امنياز شرا

اما همانگونه . بودند يراض يانتظام يروياز عملکرد ن

 عدبو ) هزار تومان ۲۰۰انه يم( يظ درآمدکه از لحا

د، بافت يآ يبرم) نفر ۶انه يم(افراد ساکن در منازل 

 يها گر بافتيهمانند د بوشهر يفرهنگ  ‐ يخيتار

فراموش شدة کشور، توسط افراد با درآمد  يخيتار

 ۷/۷۰اشغال شده است و هرچند که  ين اجتماعييپا

هستند  ين، خود مالک منازل مسکونيدرصد از ساکن

سال است که نشان  ۱۳انة مدت اقامت آنها يم يول

ن منطقه است و يا يدهندة جوان بودن بافت اجتماع

م يبافت قد ين بومياز آن است که اکثر ساکن يحاک

  .اند بوشهر، مهاجرت کرده

ر جامعه در بافت يب پذيف و آسيساکن بودن قشر ضع

ن و پخش يست معتاديز يط را برايم بوشهر، شرايقد

ن يتر که عمده يا نموده است بطورياد مخدر مهمو

بوشهر،  يخيبافت تار ين کنونيساکن يمسئلة اجتماع

ن به مواد مخدر و پخش مواد ياز وجود معتاد ينگران

 يدرصد افراد نگران ۱/۱۰بوده است و تنها  يونياف

خود را از سرقت عنوان کردند و برعکس  يتيامن

فراد اصالً درصد ا ۲/۹۷، رايج و نادرستبرداشت 

. در بافت نبودند يرانير اين غينگران حضور مهاجر

به کتابخانه،  يدرصد مردم، دسترس ۲/۷۰متأسفانه 

م يدر بافت قد يحيو تفر ي، ورزشيکانون فرهنگ

ها و  تياست که تمام فعال ين در حاليا. بوشهر ندارند
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مدرن شهر وجود دارند  يها که در بخش يونيفونکس

باشند تا  يجار يخيتار يها فتست در بايبا يز مين

د قرار ين آن مورد تهديات روزمرة ساکنيح

و  يفرهنگ ين رو وجود کانون هاياز ا). ۱۰( ردينگ

تواند در پربار شدن و  ي، ميمدن يفرهنگ ينهادها

  .ن مناطق مؤثر باشنديا يفرهنگ ‐ياجتماع يغنا

بو، رنگ و  طعم و(ت آب يفياز لحاظ بهداشت و ک

 يداشتند ول يت نسبياکثر مردم رضاهر چند ) يکدر

اظهار  يو فشار آب لوله کش يستم آب رسانياز س

هر چند که در بخش مدرن بندر . کردند يم يتينارضا

بصورت مزمن وجود دارد  يرسان بوشهر، مسئله آب

م ين مسئله در بخش بافت قديرسد که ا يبه نظر م يول

 خوشبختانه در مورد برق. داشته باشد يشتريشدت ب

درصد مردم ابراز  ۶/۱۰تنها  يبه منازل مسکون يرسان

معابر و  ييدر مورد روشنا يکردند ول يم يتينارضا

  ).درصد ۴/۲۸(افت ي يم يفزون يتيزان نارضايها م کوچه

ست و يط زيپسامدرن، به مسئله مح يدر شهر ساز

نگاه  يط و انرژيمح يکيزيک فيط اکولوژيتأمل با شرا

 يسنت يمعمار). ۱۲ و ۱۱( شود يک ميجامع و هولست

 ي، ترفندهايعيط طبيبا مح يستيز در همزيران نيا

م يمعماران بافت قد. را از خود نشان داده است يفراوان

ن به آنان اجازه يکه نقشه زم يز، هنگاميبوشهر ن

بنا  يغرب ‐ يشرق يداده است، ساختمان را در راستا يم

ب در غرب تند آفتا يها فرار از تابش ياند که برا کرده

و جنوب  يشمال غرب ياز بادها ييجو و شرق و بهره

 يو جنوب يکرة شماليار کارآمد است و در پيبس يشرق

اند تا کوران هوا  گذاشته کار يفراوان يز بازشوهايآن ن

ش بخش را ين و آسايدلنش يطيها، مح در اندرون اتاق

ة ياز جمله عوامل اول يعية طبيرا تهويز. فراهم آورد

  .)۱۳ و ۷(ش انسان است ينندة سالمت و آسان کييتع

همانگونه که اشاره شد، بازگشت به نگاه جامع نگر و 

 يست در معماريط زي، خانه و محيانسان يبيترک

ي ت زندگيفيپسامدرن موجب شده است که مقولة ک

)quality of life( که در هزارة  يبطور. ابديز معنا ين

ت يفيک جزِءبه  يمعادالت شهرساز ، دريساز يجهان

در هر صورت . دهند يم ياديار زي، وزن بسيزندگ

ره يدات معماران چيل تمهيم، بدلين بافت قديساکن

ت ية ساختمان خود رضايط تهوي، از شرايدست سنت

ش و يجاد احساس آسايا يط براين شرايا. داشتند

پسامدرن نقش  يدر معمار يت زندگيفيارتقاء ک

  ).۷(دارد  يديکل

 يعموم يها ، احداث فاضالبيخيتارد يهر چند از د

جه حداقل مصرف يل کمبود آب و در نتي، بدليشهر

ران چندان ي، در ايها و اماکن عموم خانه يآن برا

، اما با رشد پر شتاب توسعة )۸(محسوس نبوده است 

 يميقد يها فاضالب بافت يستم شبکه بنديس يشهر

 يبطور. مهم خود را نشان داده است يا بعنوان مسئله

محلة  ياز بهداشتين نين پژوهش، مهمتريکه مردم در ا

فاضالب در بافت  يجاد شبکة جمع آوريخود را ا

  .م عنوان نمودنديقد

 يالبال م دريبهداشت بافت قد يخيتار يبررس

بزرگ در بوشهر در  يايتانيبر يندگينما يها گزارش

دهد که شبکة فاضالب بافت  يدوران قاجار نشان م

برده است که  يرنج م يمان مسائلم بوشهر از هيقد

ن گزارش يدر ا. گذاشته است ياکنون رو به فزون

ها و فاضالب، چه با منشاء  پس مانده: ن آمده استيچن

ز از ير قابل تمايو چه انسان به صورت غ يوانيح

. شدند يا پرتاپ ميخته ير يخاک يها گر در کوچهيکدي

درون فاضالب خود را به  يها، خروج از خانه ياريبس

کردند، هر چند ممکن بود در  يها باز م ن کوچهيا

ن منظور استفاده يا ياز چال فاضالب برا ييها خانه

به  يدگيدر حال گند ين چال هايات ايکنند اما محتو
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 يشد و بو يه ميکه وجود داشت تخل ييها درون چاه

 ).۱۴( کرد يها و شهر را آکنده م خانه يشان، هوا زننده

: کرده بود يريگ جهين نتيدر بوشهر چن ايتانيکنسول بر

ک مکان يژه مرکز آن يو به و يبوشهر به صورت کل"

  )۱۴(" .ف استيناپاک و کث

در  يدهد که مسئلة فاضالب شهر ين شواهد نشان ميا

ن شهر بوده و يا يا شهيو ر ياديبوشهر از مسائل بن

ن يا يحفظ و زنده ساز يبرا يهست و هر گونه اقدام

ژه به احداث شبکة يبدون نگاه و يخيبافت مهم تار

ن منطقه مسلماً محکوم به يدر ا يفاضالب شهر

ن ينجات ا ين اقدام برايتر يشکست است و لذا فور

احداث شبکه  ي، طرح مطالعاتيخيتار يمعمار

  .است يفاضالب شهر

که مردم به  ين مسئلة شهريو اول يمسئلة دوم بهداشت

 يم و ناتوانيت قدآن اشاره کردند، تجمع زباله در باف

معابر و جداول  ياز برداشت زباله و بهساز يشهردار

ن يدرصد از مردم از ا ۹۰ش از يکه ب يبود بطور

  . ة عمده داشتنديمشکل گال

ن يم که عنوان نمودن اينيب يم يک فراگرد کليدر 

و نگهداشت  يراث فرهنگيبعنوان م يمحوطه شهر

مسائل و بدون نگاه به  يا د موزهيها با د خانه

که در تار و پود  يمردم يو بهداشت يشهر ‐ياجتماع

تواند نه تنها در زنده  يم ,کنند يم ين شبکه زندگيا

ب يو رونق آن مؤثر نباشد بلکه موجب تخر يساز

ک، يستماتيس يافتين رو در رهياز ا. ندة آن شوديفزا

د در گفتمان يبا يراث معماريم يحفظ و نگهدار

و در  يطيست محيز، يات اجتماعيک با حينزد

و ) ۱۰(مدرن باشد  يبا زندگ يبا سازگار يهارمون

 يها منفرد بافت يها به ساختمان ينگاه تک عنصر

ده و کمپلکس جامعه يچي، فارغ از ساختار پيخيتار

در  يتواند موجب کشتن روح زندة جار يآن، م يشهر

و  يمسلماً مرمت مقطع). ۱۵(ها شود  ن بافتيمتن ا

بلکه . تواند جوابگو باشد يا نما دو بنيک يحفظ 

 يها ن بافتيا ياقتصاد يها انيد خون در شريمجدداً با

ن و يدا کند و با وضع قوانيان پيجر يخياد رفتة تارياز 

د و مشخص نمودن عملکردها و يضوابط جد

ن ين تأميط امروز و همچنيمناسب با شرا يکاربردها

 ييها ن مناطق را به بخشيو مدرن، ا يخدمات شهر

 در. ل نموديتبد ي، فعال و اقتصادي، فرهنگيدنيد

به مراتب کمتر از ما،  يخيگر با سوابق تاريد يکشورها

شهرها،  يميقد يها ات بافتيد حيا تجدين رنسانس يا

ج مطلوب يکه صورت گرفته و به نتاها است  سال

توان  يز ميده و در کشور ما نيرس يو اقتصاد ياجتماع

  . فتايمشابه دست  يجيبه نتا
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