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 چكیده  
 و جسمى روحى، منفى تأثیرات شهروندان زندگى بر که است دنیا شهرهاى اکثر در اجتماعى معضالت مهمترین جمله از بزهکاریجرم و 

تفیک بین بافت های فرسوده و تاریخی موجب فراموشی کامل گذارد. از این رو پرداختن به آن از اهمیت زیادی برخوردار است.  مى مالى

اظ کالبد و هم از لحاظ محتوا زمینه ساز ناهنجاری ها و آسیب های هم از لح بسیاری از بافتهای قدیمی شده است چه بسا این مناطق

اجتماعی باشند. روزانه در شهرهای بزرگ ایران و از جمله آن مکانهای مختلف شهر تهران این بافت های قدیمی به شکل گسترده تخریب 

ت مختلفی از قبیل بحران هویت و شکسته شدن های نوساز جایگزین می شوند، که این نیز مشکالت ناشی از خود را از جهاو با خانه

ای، ناسازگاری کالبدی فضاها و بطور کلی سردرگمی در سنت و مدرنیته و ایجاد تناقض در مقابل هنجارهای داخلی، می تواند هویت محله

زنده نگهداشتن هویت ملی و شهری  نگر عالوه بربه دنبال داشته باشد. غافل از آنکه با نگاهی کالن و استراتژیک و مدیریتی واحد و آینده

توان از تالقی بافت های قدیمی و مدرن و در نتیجه وقوع جرم محتمل تا حد امکان جلوگیری کرده و زمینه مساعد را برای ایجاد می

 بافتی به دور از هرگونه تناقض ایجاد کرد.
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 بافت قدیمی، بافت مدرن ، جرم و جنایت ، بافت سنتی
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 مقدمه

ویژگی عصر ما شهرنشین شدن جمعیت، افزایش جمعیت شهرها و به    

. در قرن بیست و یکم، {1}تبع آن توسعه شهرهای کوچک و بزرگ است 

 بینی پیش و رسیده جهان جمعیت کل ٪ 05جمعیت شهری دنیا به مرز 

به این . {2}نماید  تجاوز ٪11 مرز از میالدی 2520 سال در شود؛ می

ترتیب، با شروع هزاره سوم، تخمین زده می شود که تقریباً نیمی از جمعیت 

جهان در مناطق شهری سکونت یافته باشند، یعنی جایی که بیشترین منابع 

و آلودگی ها را تولید می کنند. فقر، تخریب را مصرف و بیشترین ضایعات 

محیط زیست، فقدان خدمات شهری، نزول زیر بناهای موجود، فقدان 

دسترسی به زمین و سر پناه از جمله بحران های مربوط به رشد جمعیت 

از هنگامی که شهرهای بزرگ برای نخستین بار شکل {3}در شهرها هستند

یدگاه درباره ی آثار و عواقب گرفتند، یعنی از سده ی هجدهم، دو د

شهرنشینی بر زندگی اجتماعی مقابل هم قرار گرفتند. برخی، شهرها را 

می دانند  که سرچشمه ی پویایی و خالقیت « فضیلت متمدن»نمودی از 

فرهنگی است. برای این دسته از نویسندگان، شهرها بیشترین فرصت ها را 

آورند و ابزارهای الزم برای برای توسعه ی اقتصادی و فرهنگی فراهم می 

زندگی آسوده و رضایت بخش را به دست می دهند. بعضی هم شهر را آتش 

سوزان پردودی می بینند که آکنده از جماعتی پرخاشگر و بی اعتماد به  

 ایت و خشونت و فساد و تباهی اند.به یکدیگر است که همگی غرق در جن

{4} 

از مجموعه ی اجزاء و عناصر به طور کلی، ساخت شهری عبارت است    

گوناگون محیطی و انسانی که در تعامل مشترک با یکدیگر امکان حیات و 

بقای شهر را ممکن می گردانند. ادامه ی فعالیت ها و کارکردها ی بخش 

های گوناگون شهری منوط به سالمت روابط و قدرت انسجام بخش های 

که درصورت به هم مذکور در جهت تامین نیازهای ساکنین شهری است.

خوردن آن می تواند پیامدهایی چون؛ بروز اشکال گوناگون از تناقضات 

شهری به ویژه در بعد ساختاری و یا نظام ارتباطات درون شهری را به دنبال 

 {0} خود داشته باشد.

به این ترتیب برخورد و تالقی سنت و مدرنیته در بافت های شهری به    

رت انسجام تهی شده است، می تواند تناقضاتی را عنوان نمونه ای که از قد

هم در بعد کالبدی و هم در بعد اجتماعی به دنبال داشته باشد، که به مرور 

 زمان به فضاهای زمینه ساز جرم نیز تبدیل شوند. 

 

 طرح مسئله

امروزه موضوع امنیت شهری، یکی از مسائل مهم در شهرها می باشد.    

شهر امن موثر می باشند. یک عامل موثر در امنیت عوامل متعددی در ایجاد 

شهری، پیشگیری از جرم و ناهنجاری اجتماعی است. با توجه به مطالعات 

صورت گرفته، عوامل اجتماعی مانند فقر، بیکاری، ناهماهنگی اجتماعی، 

ض جرم و میزان باالی جمعیت جوان باعث ایجاد محیطی مستعد و در معر

اما فاکتورهای اجتماعی تنها عوامل و جنبه    د.ناهنجاری رفتاری می شو

های تعیین کننده جرائم و ناهنجاری های اجتماعی نیستند، فضا و کالبد 

فیزیکی شهرها و به بیانی نوع بافت مناطق شهری و حتی گاه برخورد 

جرم و  می تواند باعث  توسعه )تالقی بافت های سنتی و مدرن( آنها

یب نحوه ی مداخله در یک بافت تاریخی و به این ترت ناهنجاری شود.

همجواری بافت های تاریخی و بافت جدید شهر ها و نحوه اتصال همچنین 

  .این دو به یکدیگر همواره یکی از حساس ترین تصمیمات به شمار می رود

این مسئله؛ یعنی چگونگی قرار گرفتن بافت های شهری در کنار یکدیگر    

در کشورهای اروپایی نیز به شدت مورد توجه  و جلوگیری از تداخل آنها 

قرار می گیرد و از طریق برنامه های متفاوت شهری سعی در حل این مسئله 

با توجه نحوه همجواری بافت ها دارند. اما باید در نظر داشت که طراحی و 

 ،به سیاست های کالنی که برای آتیه یک شهر در نظر گرفته می شود

ه عنوان ب به تاریخ و پیشینه هر شهر متفاوت است.تعیین می گردد و بسته 

مثال در شهرهایی مانند بارسلون و والنسیا سیاست کلی بر توسعه مدرن 

شهر بوده و بافت تاریخی توسط یک کمربند خیابانی از بقیه بافت که به 

صورت شطرنجی و مدرن است جدا شده و بافت تاریخی به عنوان یک هسته 

شهری مانند گرانادا و یا کوردوبا بافت تاریخی در  حفظ شده است، اما در

حلقه محاصره یک خیابان نبوده و به خوبی با بافت جدید که از فرم قدیمی 

 {1} .تبعیت کرده تلفیق شده است

 

 تعریف مفاهیم   

 عناصر و اجزا از ای پیوسته هم به مجموعه سنتی، بافتبافت سنتی:    

 با آثار تخریبی، و مرمتی فرسوده، از اعم مسکونی واحدهای؛ شامل شهری
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 ای ویژه کالبدی و معماری فرم معابر، شبکه تأسیسات، بازار، تاریخی، ارزش

 بر مبتنی تاریخی ادوار در شهر ارگانیک و تدریجی رشد محصول که است

 متمایزی فضایی ساخت دارای و بوده صنعتی ماقبل حمل ونقل تکنولوژی

 یک{.7}است  شهری جدید های بخش به نسبت سیما و کارکرد لحاظ از

 تحمیلی، نامعقول مقررات و ضوابط با مقابله در است قادر سنتی محله

 .نماید ساقط اجرایی اعتبار از را آنها عمالً که جایی تا کند مقاومت سخت

 برای مشقات تحمل و گزاف هزینه بدون مقاومت این البته که نماند ناگفته

 {8} .نیست و نبوده آن مردم و محله

بافتی می باشد که در فرایند زمانی طوالنی شکل گرفته و  بافت قدیمی:   

 تکوین یافته و امروزه در محاصره ی تکنولوژی عصر حاضر قرار گرفته است.

{9}  

در مقابل بافت قدیمی و سنتی، بافت مدرن قرار گرفته است که با تکیه   

بر تکنولوژی و شیوه ی نو در معماری و ... فرهنگی نو و متفاوت از بافت 

سنتی را باخود خواهد داشت. گاه شاهد برخورد و گره خوردن  هنجارها و 

 .ارزش های محیطی این دو بافت با یکدیگر می شویم 

امع مختلف، معیار شناخت جرم و بزهکاری به طرز تفکر، در جو: جرم   

بنابراین {15}فرهنگ و پیشرفت و عقب ماندگی آن جامعه بستگی دارد

ممکن است انجام رفتاری در یک جامعه نرم و در جامعه ی دیگر، جرم 

محسوب شود. ولی می توان گفت هرگونه رفتار خالف اجتماعی و غیرقانونی 

ات و جریمه ی معینی داشته باشد، جرم نامیده می که ارتکاب به آن مجاز

  {11. }شود

 

 چارچوب نظری

 بسیار های هزینه تحمیل موجب شهری با توجه به این مسئله که؛ جرایم   

پرداختن به آن؛  {.12}ملی می گردد و اجتماعی فردی، سطوح در گزافی

ت ز اهمیباالخص از زاویه ی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری رفتار و محیط. حائ

 «بزهکار»می باشد. مطابق این نگرش جهت پیشگیری از جرم عالوه بر 

بایستی مکان وقوع بزه نیز مورد تاکید قرار گیرد، تا با حذف فرصت های 

مجرمانه در محیط جغرافیایی، امکان به حداقل رساندن نرخ بزهکاری فراهم 

 {13} گردد.

 

 :محیط و رفتار نظریه

 در عمده طور به محیط و رفتار مقوله دو تأثیرپذیری و تأثیرگذاری میزان   

 دیدگاه در .است شده بیان دهندگی امکان و تعیین کنندگی تئوری دو قالب

 و ادراک رفتار، در ای کننده تعیین نقش محیط محیط، تعیین کنندگی

 می نماید. ایجاد خاص پاسخ محرک هر دیدگاه این در دارد. انسان احساس

 جغرافیایی و اقلیمی شرایط معنای به عمدتاً دیدگاهی چنین در محیط،

 امکان دیدگاه می باشد. نیز مصنوع محیط به تعمیم قابل چه اگر است،

محدودیت  و امکانات که می داند بستری را فیزیکی محیط محیط، دهندگی

 نیست، رفتار کننده تعیین محیط، اما می آورد وجود به رفتار برای را هایی

 محدودیت هایی یا و می کند فراهم را رفتارها برخی بروز امکان صرفاً بلکه

 محیط دیدگاه این در .می آورد وجود به رفتارها از دیگر برخی بروز برای را

 ضمن دهندگی احتمال دیدگاه در .میگذارد تأثیر انسان رفتار بر که است

 باشند، داشته محیط یک در را مختلفی رفتارهای میتوانند مردم آنکه

 رفتارهای بروز احتمال در نیز را مصنوع محیط عوامل و طراحی ویژگیهای

 {14}می داند) مهم خاص

 

 محیطی: جرم شناسی نظریه

 که دریافت می توان بزهکاری جغرافیای پیشین مطالعاتی  ها بررسی با   

 دشت، دریا، کوه، دما، هوا، و آب) طبیعی محیط عوامل بر بیشتر تأکید

 حالی در است، بوده او رفتار و انسان بر آن تأثیر و (... و جغرافیایی عرض

 شرایط و( اجتماعی ) انسانی محیط به مربوط عوامل کنونی تحقیقات در که

 مورد بیشتر است، گرفته بر در را انسان که فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی

 و جبرگرایانه ای پدیده اینکه از قبل جرم غالب، عقیده طبق .است توجه

 پدیده ای باشد، طبیعی محیط تغییر قابل غیر و قطعی عوامل از ناشی

 جامعه سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، شرایط از متأثر و اجتماعی

 های ویژگی از یکی محیط سریع دگرگونی .{10}باشد می جرم مکان و

 می ساخته جدیدی بناهای و ها محله و شهرها روز هر ماست، زمان بنیادی

 اجتماعی های تنش و رفتاری الگوهای برخی کالبدی های قرارگاه .شوند

 و رفتاری الگوهای برخی یا و کنند می تحمیل خود ساکنین بر را نوینی

 خالصه طور به و کرده تضعیف را دیگر برخی و تقویت را اجتماعی های نقش
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به کمک  {11} بخشند می خود ساکنین رفتار به جدیدی ابعاد و جهت

تئوری کنترل اجتماعی  تراویس هیرشی، مسئله ی تاثیر برخورد بافت های 

 سنتی و مدرن بروقوع جرم، را روشن تر خواهیم کرد.  

 

 کنترل اجتماعی:

از نظر تراویس هیرشی، کنترل اجتماعی به شیوه هایی گفته می شود که    

هم نوایی و جامعه برای واداشتن اعضایش به هم نوایی و جلوگیری از نا

 افراد، تمام اینکه وجود با داشت اعتقاد او{. 17}ناسازگاری به کار می برد 

 کهاین از ترس خاطر به اما هستند، شکنی هنجار و جرم انجام مستعد بالقوه

 و معلمان ها، همسایه دوستان، خانواده، با آنها روابط به مجرمانه عمل

 هیرشی، واقع در. کنند می کنترل را خود برساند، آسیب کارفرمایشان

 .دانست می جامعه با فرد تعلق ضعف یا گسستگی معلول را کجروی

ت ، وقوع فعالی«علل بزهکاری»( در کتاب تأثیرگذارش تحت عنوان 1919او)

انحرافی را در درجه اول نتیجه شکست و ضعف پیوندهایی معرفی کرد که 

عنصری را که باعث پیوند  چهارهیرشی  .فرد را به جامعه پیوند می دهد 

 است:بین فرد و جامعه می شود چنین تعریف کرده 

 :1دلبستگی یا وابستگی -الف

وابستگی با افراد و نهادهای اجتماعی، یکی از شیوه هایی است که فرد     

خود را از طریق آن با جامعه پیوند می دهد. ضعف چنین پیوندهایی موجب 

ب کج رفتاری آزاد بداند. برای مثال؛ یک می شود که فرد خود را در ارتکا

فرد مجرد بیشتر امکان دارد دزدی یا خودکشی کند، یا اینکه به مصرف 

مواد مخدر دست بزند. در حالی که فرد متأهل به دلیل پیوندهای اجتماعی 

 که دارد، احتمال کمتری دارد که مرتکب کج رفتاری شود.     

 

 :2تعهد-ب

ابی به هدف هایی مانند؛ تحصیل، کار، خانه، و افراد جامعه در دستی    

دوستان که برای آنها سرمایه گذاری کرده اند و وقت و انرژی خود را در راه 

                                                           
1 .Attachment 
2 .Commitment 

آن صرف کرده اند، بیشتر به فعالیت های متداول زندگی تعهد دارند. از این 

رو به منظور موقعیت و پایگاه اجتماعی که با تالش خود به دست آورده اند 

 اری نمی کنند. کج رفت

 :3درگیر بودن -پ

 مشارکت سرگرمی، خانوادگی، زندگی کار، درگیر که کسانی معموالً   

 یهنجارشکن که کنند می پیدا فرصت کمتر هستند این امثال و اجتماعی

. آورند می ویر کجرفتاری به بیشتر هستند بیکار که کسانی برعکس،. کنند

 های سال افزایش که معتقدند اجتماعی شناسان آسیب دلیل همین به

 کاهش باعث ورزشی، امکانات بودن فراهم و وظیفه خدمت انجام تحصیل،

 .شود می جوانان میان در بزهکاری و کجرفتاری

 :4ایمان یا باور-ت

 هنجارهای و اخالقی های ارزش به اعتقاد میزان که قدر چه هر یعنی   

. شود می بیشتر فرد در کجرفتاری بروز احتمال باشد، تر ضعیف فرهنگی

 هوظیف هیچ نبیند، جامعه در معمول اعتقادات تأثیر تحت را خود که فردی

 ورتص خود برای رسمی غیر و رسمی قوانین با نوایی هم برای نیز اخالقی

 {17} کند نمی

 هبزهکاران های فعالیت برای فرصت بودن، شاغل اگرچه کرد ادعا هیرشی   

 چهار عنصر که هنگامی بزهکاری احتمال حال این با. کند می محدود را

 سبتن فرد که است این هیرشی منظور. است بیشتر شود، ضعیف شده یاد

 این که است احساساتی دارای دارد، نزدیکی پیوندهای آنان با که افرادی به

 اندیشند می رفتارش درباره چه آن به نسبت شود می موجب احساسات

 والدینشان هب نسبت جوانان تعلقات با بزهکاری کنترل بنابراین،. باشد مراقب

 نمونه یک روی را اش نظریه چهارگانه های مؤلفه هیرشی. خورد می پیوند

 هک داد نشان پژوهش این نتایج. آزمود کالیفرنیا جوانان از نفری هزار چهار

 به فرزندان تعلق به نسبت والدین اجتماعی - اقتصادی پایگاه و موقعیت

 نگهیندال وی، از پس. دارد جوانان بزهکارانه رفتار بر کمتری تأثیر والدین

 و انوادهخ به تعلق بین معناداری ارتباط اینکه بر عالوه برد پی نیز( 1973)

 قیداتت و تعلقات بین مثبت رابطه یک دارد، وجود بزهکارانه رفتار و مدرسه

 ودوج نیز بزهکارانه رفتار به جوانان گرایش و بزهکار سال هم های گروه به

3 .Involvement 
4.Belief  
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 ال،س هم های گروه با هویت تعیین که دریافت هیندالنگ حال، این با. دارد

 به ایدب بزهکاری تبیین برای بلکه شود؛ نمی بزهکاری افزایش موجب لزوماً

 فرد که را سالی هم های گروه نوع و رفته سال هم های گروه به تعلق ورای

 وجبم بزهکار سال هم به تعلق تنها زیرا. کرد کشف یابد می تعلق آنها به

 هم های گروه به تعلق اینکه احتمال و شود می جوانان بزهکاری افزایش

 بر همچنین او. دارد وجود نیز دهد کاهش را بزهکارانه رفتار عادی، سال

 هک گیرد می صورت مکانی و زمان در جوانان پذیری جامعه که بود باور این

 جودو آنها برای بزهکارانه رفتار به گرایش و شدن قربانی خطر بیشترین

 {.18} دارد

 

جه در در با توجه به تئوری هیرشی در مورد علل جرم، پیوند فرد با جامعه   

عنصر ذکر شده؛ از این رو در مورد برخورد  چهاراول اهمیت قرار دارد با 

بافت های سنتی و مدرن می توان اینگونه نتیجه گرفت که در نتیجه تالقی، 

، ایجاد تناقض ست شاهد برهم خوردن ارزش ها و هنجارهاممکن ا

درمواردی و حتی ظهور مقوالت جدیدی  باشیم که سابق بر آن تعریف 

نشده بود؛ به این ترتیب فرد در ایمان و باور خود به ارزشها، دلبستگی به 

نهادهای اجتماعی سنتی و برخور با نهادهای اجتماعی مدرن، دچار تضاد و 

خود بیگانگی شده و در میزان درگیر بودن و تعهدش خلل  در نتیجه از

 ایجاد می شود.

 

 بافت های قدیمی 

 اجتناب غیرقابل وپدیده ای جدی مشکالت از یکی شهری فرسودگی   

 آنچه .روست روبه آن با جهان کشورهای تمام در شهری مدیریت که است

 به مختص فرسوده های بافت ایجاد و شهری فرسودگی اینکه است مهم

 در روستاها و شهرها تمامی بلکه باشد نمی مشخصی شهر یا خاص کشور

 کیفیت و مصالح نوع قدمت، شرایط، به بسته ولی هستند درگیر آن با جهان

 استانداردهای که است بدیهی .دارد ضعف و شدت شهرها ساخت وساز

 و کیفیت بناها، مفید عمر برای شده تعریف زمانی دوره وساز، ساخت

 برنامه های و دولت وتشویقی حمایتی سیاست های مصالح، مقاومت

 های بافت گسترش و ایجاد در تعیین کننده عناصر از شهری مدیریت

 فرسودگی موضوع اگرچه .باشند می بناها نوسازی و کنترل و فرسوده

 شهری مدیریت های گذاری سیاست حوزه در گذشته های دهه در شهری

 گذشته دهه یک از ولی نمی شده نگریسته آن به جدی و نبوده اولویت در

 کشور توسعه اسناد و ملی ریزی برنامه مهم های ازسرفصل یکی عنوان به

 {19}است.  گرفته قرار توجه مورد ابعاد تمامی در

ته، ارتباط بافت قدیم با گذشالبته باید به این مسئله هم توجه داشت که    

ارزش های تاریخی و فرهنگی را شامل آن را واجد ارزش هایی می کند که 

می شود. اما این بافت، فقط مربوط به گذشته نیست؛ بلکه پل ارتباطی حال 

با گذشته است. آن هم به دلیل فضایی است که از ارتباط میان اجزاء و 

عناصر شهرهای تاریخی پدید می آید. جامعه و فضا نیز دارای روابطی از 

این ارتباط، ایجاد فضای خاص و بافت شهری  نوع کنش متقابل اند که نتیجه

مناسب با هیأت های فرهنگی برای جامعه است. این جا است که گفته می 

شود: زمینه و ساخت فضایی را نمی توان منهای روابط و فرآیندهای 

 {25} .اجتماعی آن فهم کرد

 

 در مورد بافت های سنتی دو دیدگاه وجود دارد؛

 اصلی ترین ارکان حفظ هویت یک ملت، زنده نگاهگروهی معتقدند: از -الف

د توانهای آن کشور است؛ از این رو ملتی میداشتن گذشته و بافت سازه

تمدن و فرهنگ خود را به جهانیان معرفی کند که ابتدا خود در حفظ و 

 بسط دادن آن کوشا باشد. 

می بافتهای تاریخی یکی از ارکان ارزشمند و هویت بخش در شهر ها    

باشند. عناصر، بناها و نحوه شکل گیری و شبکه های عبور و مرور در هر 

 شهر دارد.  بافت تاریخی نشان از نحوه زندگی اجتماعی ساکنین آن

عدم توجه به یک بافت تاریخی با توجه به گذر زمان و عمر زیاد ابنیه 

ارزشمند آن می تواند به نابودی فرهنگ و هویت یک جامعه بینجامد. به 

عبارتی دیگر همواره از شقوق مطرح و مهم در میان مردم هر سرزمینی، 

مکان زیست و روح حاکم بر سبک زندگی گذشتگان در هر شهر و دیاری 

 .باشد می

در مقابل گروهی معتقدند؛ این مناطق زمینه ساز آسیب های اجتماعی -ب

 و مواردی از این قبیل می باشند.
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های صاحب نظر، و معماری و دیگر ارگان مدیران شورا ی عالی شهرسازی   

های مدرن مدیریت های فرسوده را سدی در مقابل تحقق روشوجود بافت

 ها را بخشی از دالیل عدمشهری در شهرسازی دانسته و وجود این بافت

 کنند. پیشرفت در توسعه شهری معرفی می

ی به از سوی دیگر، مناطق فرسوده شهری به دلیل داشتن هزینه ها   

مراتب کمتر به محلی برای اسکان مهاجران و اقشار کم درآمد شهری تبدیل 

 ای را بهشده و همین امر مشکالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گسترده

وجود آورده است، که در صورت عدم رسیدگی به آن در آینده مشکالت 

 زیادی گریبان گیر شهرها خواهد شد.

 اساسی به عنوان یکی از عوامل فرسوده و میقدی های به این ترتیب محله   

 همین دلیل به که جرم محسوب می شوند، افزایش و امنیت کاهش

 محله به ،...و تراکم مهاجر، اسکان بهداشت، فقدان همچنین و فرسودگی

 اصالت فرآیند طریق از کشورها دیگر در .اند شده تبدیل خیز جرم های

 بازسازی و احیا امر در ها، آن به ها بافت این قبلی هویت برگرداندن و بخشی

 برطرف برای است معتقد که ای ایده برخالف .شود می تالش ها محله این

 گذاری سرمایه با کرد، تخریب را ها آن باید ها بافت این مشکل کردن

 میزان و مشکالت از توان می شهری دار مسئله های بافت این در عمومی

 باعث تنها نه بافت ها، این تخریب{21}کاست  نها آ در جنایت و جرم

 تخریب موجب بلکه شود، می شهر سطح در  جنایت و جرم شدن پراکنده

 می کاهش را موجود مسکن ذخیره شود، می موجود اجتماعی شبکه های

 های مکان ها و زاغه و کند می تخریب را منطقه این های زیرساخت دهد،

 {.22} کند می ایجاد شهر در را نشینی آلونک

بیگانگی از مظاهر و نمودهای فیزیکی محله هایی که فاقد برخورداری از    

فضای کارکردی متناسب شهری اند زمینه ی ابهام در هویت اجتماعی در 

. به این ترتیب، این مناطق که در گذشه {23}مکان را نیز فراهم می گرداند

اد به مکان های دنه چندان دور تابلوی هویت و اصالت یک شهر را نشان می

ها تبدیل شده است، از طرفی دیگر روند پر شتاب نا امنی برای جان انسان

و رو به رشد جمعیت شهرنشین بر شهرسازی غلبه پیدا کرده و خود موجب 

 دامن زدن به بافت فرسوده و ایجاد طبقه فقیر نشین شده است.

 

 در روند مدرن شدن

، تاسیسات راه و جاده، مجتمع از نظر ریخت شناسی؛ بنیادهای فیزیکی   

های بزرگ ساختمانی، معماری و طراحی کالبدی، نمای بیرونی شهرها را 

دستخوش تغییرات وسیع کرده است. بدیهی است دگرگونی های فوق با 

  {23} خود اشکال جدید از فضای ارتباطی را همراه داشته است

یل ذکر شده، گذشته از این که در مناطق شهری  با بافت سنتی به دال

شاهد بروز  جرم، انحراف و به طور کلی آسیب های اجتماعی می باشیم؛ 

باید اشاره کرد در روند مدرن شدن  به نظر می رسد امکان گسترش جرم 

 در مواردی  بیش از قبل فراهم شود؛

  مقاوت عده ای از شهروندان سنتی در مقابل تغییرات و مدرن

 شدن.

 و در نتیجه  یطی مدرن و سنتیعدم تطابق برخی ارزش های مح

 ایجاد تضاد و تناقض. 

  گاه از هم گسیختگی هویت محلی  برخی شهروندان و حتی

امکان بروز بحران در هویت یابی. از نظر زیمل، انسان در شهر بزرگ همچون 

دندانه ای از یک ماشین بزرگ است؛ دندانه ای که شخصیت و هویت 

مستقلی ندارد. بنابراین، برای احراز هویت و ابراز شخصیت کامل از خود 

کارهای عجیب و غریب بزند. تمایل یک شهرنشین  ممکن است دست به

متخلف به ارتکاب بزه های وحشتناک نشان از تهور وی در به نمایش 

گذاردن شخصیتی دارد که در کالن شهر دچار مشکل خودیابی شده است. 

{23} 

احتمال این که همه ی این موارد را هنگام  تالقی بافت های سنتی و مدرن 

  ود.نیز شاهد باشیم، می ر

 

 تالقی بافت های سنتی و مدرن

تالش برای ایجاد ساختی مدرن زمانی که سنت ها، ارزش ها و هنجارهای    

بافتی با قدمت زیاد هنوز به طور کامل از بین نرفته است، سبب شکل گیری 

نوعی ناهم خوانی درآن بافت و فضای شهری می شود. ناهمخوانی در اجزای 

عرصه ی بنا و ساختمان، خیابان و گذرهای  معماری و کالبدی شهر چه در

بین شهری و یا در بعد توجه به نظام فضایی تاسیسات و خدماتی از تناقضات 

شهری در بعد فیزیکی و کالبدی خبر می دهد؛ که علی رغم اهیت و نقش 
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کارکردی اجزاء در تفکیک از یکدیگر، مجموعه ای غیرکارا و نارضایت بخش 

وجب می گردد. افزایش فاصله میان ساکنین و را برای ساکنین شهری م

فضاهای ناآشنا و در بسیاری موارد ناسازگار، خود به معضل مهم کالبدی 

شهری تبدیل می گردد.  گذشته از واقعیت تناقضات شهری در عرصه ی 

فضاهای کالبدی شهر، مهم ترین موضوع تولید و توسعه ی اشکال گوناگون 

دراکی و واقعیت بیرونی در محیط های شهری از ناسازگاری ها میان جهان ا

 {23رفتار و سلوک متناقض شهروندی است. }و بروز اشکال مختلف 

از جمله عوامل مؤثر در ایجاد امنیت در شهرها، عوامل کالبدی است. به    

این معنا که نحوه ی طراحی شهرها، در افزایش یا کاهش امنیت، تاثیر 

یعنی عدم وجود روابط قاعده  -محیطی زیادی دارد. از این رو بی نظمی

به عنوان یکی از عوامل کالبدی، در ایجاد جرم  -شهر کالبدی محیط در مند

 جمعیت ازدحام مکانی در وقتی مثال، عنوان به .به شدت مؤثر است

 محیطی نظمی بی است. زیاد جرم وقوع احتمال ،دارد وجود بالتکلیف

 شهرسازی مقررات بی ثباتی از ناشی اجتماعی، عوامل بر عالوه است ممکن

 فضای وقتی .گذارد می بالتکلیف را شهری فضای نظمی، بی این .باشد هم

بی  معابر الگوی و وساز ساخت الگوی عمال باشد، بالتکلیف و ثبات بی شهر،

این  {.24} ...و شود می نامناسب رسانی خدمات نحوه شود، می نظم

بالتکلیفی بر تمام ساختارهای شهری اثرگذار است. به این ترتیب زمانی که 

در بافتی سنتی برای نوسازی تالش می شود، ممکن است شاهد برخورد 

مدرنیته و سنت با یکدیگر در آنجا باشیم، و این مسئله به نوبه ی خود بی 

 داشت.نظمی محیطی را که زمینه ساز جرم می باشد، به دنبال خواهد 

 در جنایت و جرم افزایش و امنیت کاهش در مؤثر عوامل از دیگر یکی   

 ایجاد در متعددی عوامل است. شهری دفاع بدون فضاهای وجود شهرها،

 و اصلی ترین عامل شکل گیری این فضاها  ترین مهم .است مؤثر فضاها این

 اصل این به توجه با معنی. و کارکرد فرم، بین سازگاری عدم؛ عبارت است از

 فضایی و کالبدی های ویژگی دارای که ای عرصه در باید فعالیتی هر که

 بین رابطه به توان می پذیرد، انجام است، فعالیت آن با متناسب و مشخص

 کالبد که باشد ای گونه به باید رابطه این .برد پی معنی و کارکرد فرم،

 دارا توأم صورت به را معنی و کارکرد به جوابگویی توانایی ،(فرم)فیزیکی

(. و در صورت به هم خوردن این سازگاری، 78)اسماعیل زاده: باشد

 مشکالتی را به دنبال خواهد داشت.

به این ترتیب زمانی که برای ایجاد کالبد و فضایی مدرن در بافتی قدیمی     

تالش صورت می گیرد، باید به این مسئله توجه شود که هر یک از واحدها 

و محله های شهری، هنجارها و ارزش هایی را در دل خود پرورش می دهند 

ایر مانند سو از این رو در اجتماعی کردن افراد نقشی تعیین کننده دارند. ه

نهادها و ساختارهای اجتماعی کننده. و در صورت به هم خوردن فضای 

فیزیکی محله ای، گذشته از این که از نظر کالبدی در آن محیط خلل ایجاد 

می شود و این تغییر فرم مشکلی را در حوزه ی شهرسازی و معماری ایجاد 

ن مسئله برای می کند، روح )محتوا(آن را نیز دچار خدشه می کند. که ای

ساکنین آن محیط  می تواند به شدت آسیب زا باشد. در این مورد محله 

های قدیمی که طی سالیان متوالی شکل می گیرند و با عنوان بافت سنتی 

و قدیمی شناخته می شوند، وضعیتی به مراتب حساس تر از سایر قسمت 

هویت  های شهر دارند. درست همانند انسان های سالمندی که شخصیت و

آنها شکننده و حساس است و تغییر در آنها، درصورتی که با شتاب صورت 

از این رو تالش برای نوسازی در این  .بگیرد می تواند به شدت مخرب باشد

بافت های قدیمی به نظر می رسد در صورتی که با شتاب و بدون برنامه 

شت، و این ریزی انجام شود، تالقی سنت و مدرنیته را به دنبال خواهد دا

فرم،  -مسئله به دلیل اینکه از نوعی عدم سازگاری در کلیت فضای شهری

حکایت می کند، به این معنا که فرم و کالبد با محتوا هم خوانی  -محتوا

ندارد، و همچنین گاه حتی برخورد هنجارهای سنت و مدرنیته و به طور 

اعی وجرم کلی خلط شدن محتواها با یکدیگر، می تواند آسیب های اجتم

 را به دنبال داشته باشد. 

یکی از مناطقی که به نظر می رسد می تواند مصداق خوبی برای چنین    

وضعیت تداخل و برخورد فرهنگی و کالبدی در فضای شهر تهران باشد، 

 «عود الجان »در گذشته ، محلة پامنار یکی از گذرهای محلة پامنار است. 

را « دروازة شمیران »، -متر 1 455طول  به-بوده که به صورت بازارچه ای 

متصل می ساخته است . درگذر پامنار، باغهایی نیز وجود « بازار»به شبکة 

داشت که یکی از آنها را سفارت روسیة تزاری خرید و بعدها که سفارت 

مذکور به جای دیگری منتقل شد، این باغ که اکنون در ضلع غربی خیابان 

از  پس .بازرگانی سفارت روسیه اختصاص یافت پامنار واقع است، به مرکز

توسعة معابر، بازارچة پامنار که خود مجموعه ای شامل کاروانسرا، تیم ، 

تیمچه ، تکیه ، حمام ، آب انبار، مسجد و مدرسه بود، به خیابان پامنار 

 .تبدیل شد و بعضی از بناهای قدیمی در این تبدیل و توسعه ، از میان رفت

جد و مدرسة میرزاصالح ، پس از اتمام طرح توسعه ، به مس« منار»اما 

و عاقبت پس از تغییراتی در { . 20}تغییر نام یافت « مدرسة انصاریه »
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مدرسة والیت »ش از طرف منطقة دوازده آموزش و پرورش تهران ، ه. 1372

ویژه در سالهای نهضت ملی شدن نفت ، ه نام گرفت . محلة پامنار ب« فقیه 

 هونت آیت اهلل کاشانی در آن محله و آمدوشد خواص و عوام ببه دلیل سک

 {21}جا به یکی از کانونهای مهم سیاسی تبدیل شد و شهرت بسیار یافت آن

 {.28}و {27} و

باتوجه به اینکه پامنار دارای بافتی قدیمی و سنتی می باشد، برخی از     

دارند، می توانند خیابان ها و بناهایش که از تاریخچه و قدمت زیادی برخور

به عنوان میراث فرهنگی  مورد مرمت و بازسازی قرار بگیرند و باقی مناطق 

آن نیز با برنامه ریزی و مدیریت مورد نوسازی قرار گرفته و بافتی مدرن را 

در خود شکل دهند. اما دیده می شود پامنار در معرض این تالقی و 

 همجواری سنت و مدرنیته قرار گرفته است .

البته مردود شمردن تغییر و تحول در بافت های قدیمی، منطقی نیست؛    

اما باید به ارتباط صحیح، میان سنت و مدرنیته تأکید داشته باشیم و بدانیم، 

ابنیه ی دوره ی صفویه که در زمان ما قدیمی به شمار می  برای مثال این

 های تاریخی آنآید، در عصر شاه عباس، نوین بوده است، و باید در کنار بنا

زمان که در دوره ی سلجوقیان ساخته شده بود از جمله مسجد جامع قرار 

گیرد؛ اما سعی بر آن بوده است که میان این دو بافت قدیم و جدید، ارتباط 

منطقی و اصولی برقرار شود؛ نه این که مانند عصر حاضر با ساختن برج 

 {29}«بنشانیم خاری بر چشم نقش جهان»جهان نما، بنا به تعبیری 

 

 

:)با در نظر گرفتن برخورد تصویری از جامعه ی ایران 

 دو بافت سنتی و مدرن(

از نظر دکتر آزاد ارمکی، از لحاظ تاریخی بودن، جامعه ایرانی دارای حیات    

و قوام و گوناگونی است. این جامعه، با صفت تمدنی، در بردارنده عناصر 

 نهادی و سازمانی است. این عناصر و اجزاء جامعه را ساختار مند کرده است. 

چالش های عمده  از طرف دیگر، فردیت مدرن ایرانی نیز ضمن اینکه دچار  

ای شده است، هنوز قوام کافی نیافته است. فرد مدرن ایرانی، مدرن است 

. قدرت جامعه ایرانی به لحاظ سازمانی و ولی هنوز قوام کافی نیافته است

نهادی و ضعف فردیت مدرن است که موجب اعوجاج فکری و اندیشه ای و 

 ایرانی بیشترعملی و رفتاری شده است. در این مسیر است که فردیت 

خودخواهانه تا دگرخواهانه سامان یافته است. وجود فردیت ایرانی فردیت 

خودمدار و خودخواهانه با وجود سازمانها و نهادهای اجتماعی  فراگیر و 

تمدنی  اصل نزاع و گرفتاری و مشکل جامعه، دولت، نظام سیاسی و اندیشه 

 {35}ایرانی است

بین  ینگونه نتیجه گیری کنیم که این تالقیبه این ترتیب شاید بتوانیم ا   

سنت و مدرنیته در ایران به وضوح قابل مشاهده وبررسی است. و بهتر آن 

است که از طریق برنامه ریزی و مدیریت منسجم، با حفظ تار و پود محتوای 

 هر کدام ارتباطی درست بین آنها برقرار کنیم. 

رنیته در معماری و شهرسازی، در ایجاد ارتباط و پیوند میان سنت و مد   

از تأثیر احساس بر زندگی انسان نباید غافل بود؛ تأثیری که اگر چه ممکن 

است تعیین آن در برخی زمان ها آسان نباشد؛ اما به خصوص در شکل 

از این رو {. 31}دادن فرهنگ کنونی ما واجد اهمیت و معنای فراوان است 

ه و بدون هرگونه ضایع کردن، بهتر است با حفظ جایگاه سنت و مدرنیت

پییوندی منطقی بین آنها ایجاد شود تا از هر گونه تناقض احتمالی 

فرهنگ و سنن، در شهرسازی دنیا جلوگیری شود. اخیرا دیده می شود 

مورد توجه قرار گرفته است، به ویژه با به وجود آمدن تفکر پست مدرنیسم، 

ای جدید شهرسازی، اظهار اغلب معتقدان به این مکتب، نسبت به شیوه ه

عده ای از معماران متعهد عصر حاضر در هند، می . عدم تمایل می کنند

کوشند تا معماری معاصر را به گونه ای تغییر دهند که هم دارای محتوای 

فرهنگی و تاریخی، و هم پاسخ گوی نیاز قرن بیست و یکم باشد . راج روال 

ارتباط بین معماری گذشته  تالش نسل ما، ایجاد»نوشت:  1314در سال 

 {32}. « هند و دوران معاصر، با حفظ زنجیره آن است

 

 نتیجه گیری

به طور کلی قبل از هرگونه ساخت و ساز در یک بافت تاریخی باید به    

دنبال یک استراتژی برای یک مداخله هدفمند در آن بافت بود.در یک بافت 

ت آن نیز بود. بدین صورت باف عالوه بر حفظ کالبد باید به دنبال حفظ روح

با پویایی به وجود آمده بعد از مداخله به صورت کامال مستقل به حیات 

 خود ادامه خواهد داد.



9 
 

از این رو بهتر است به منظور جلوگیری از وقوع انحرافات و ناهنجاری ها    

با برنامه -هنگام برخورد سنت و مدرنیته -ی اجتماعی و در نهایت جرم

یریت، بستری مناسب فراهم شود. تا به این ترتیب زمینه برای ریزی و مد

پی ریزی و سازماندهی ارزش ها و هنجارهایی مکمل و به دور از هرگونه 

تناقض ایجاد شود. همچنین طی این روند،  آماده سازی و باال بردن آگاهی 

 شهروندان  نیز حائز اهمیت می باشد. 

اقض و زمینه ساز جرم، حتی می توان برای جلوگیری از ایجاد بافتی متن   

آن بافت های سنتی که دارای ارزش تاریخی می باشند را به عنوان میراث 

ها را به جاذبه های فرهنگی، مورد مرمت و بازسازی قرار داده و این مکان

سیاحتی و توریستی تبدیل کرد؛ امری که هم اکنون در معروف ترین شهرها 

 است. و کشورهای اروپایی رخ داده
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