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 چکیده
 بافت و محیط اسکان و فعالیت شهری فرهنگي -ابعاد اجتماعيبه  پرداختن نیازمندمطالعه شهر 

در بافت  مشارکت و قبل از هرگونه مداخله .فضايي است -کالبدیيا فیزيکي و  زمان با رويکردهم

با . قرار گیرد منضمات اجتماعي و فرهنگي پیوست بدان نیز مورد تحقیق استکالبدی شهر ضروری 

به شهر، مسئله ساختن شهر به چگونه ساختن و برای چه کساني  رويکرد اجتماعي و فرهنگي اتخاذ

 است درصددين مقاله . اشودکند و توجه از ساختارها به کارکردها معطوف ميساختن تغییر پیدا مي

علل و چرايي  هب ی فرسودههابافت بر روند نوسازی مؤثرفرهنگي  –اجتماعي  هایزمینهبر  تأکیدبا 

پژوهش به شیوه پردازد. ب 62يعني منطقه مرکزی هسته تهران و  شهرکالن دردر اين فرايند  تأخیر

یری جمعیت ساکن گنمونه .است تحلیلي انجام گرفته -توصیفي متداول روشاستفاده از کیفي و با 

با  .پذيرفته است و نظری انجام به صورت هدفمند 62منطقه  بافت فرسوده شدهفيتعردر نواحي 

 و مديران شهری و کارشناسان نمونه مصاحبه عمیق با ساکنین 61 و تئوری گراندروش  کاربرد

مشارکت شهروندان در روند  و هنجارهای پشتیبان و يا بازدارنده در هاارزش ؛اجتماعي و فرهنگي

و  کدگذاریموارد  شدهنییتع هایمقولهمورد تحقیق قرار گرفته و سپس به کمک نوسازی 

عامل مهم  اقتصادی و کسب سود هایانگیزهسیطره که  دهدميحاصل نشان  نتايج .سازی شدمفهوم

ه در فرايند نوسازی در بین شهروندان و مانع عمده در مشارکت نوگرايان در کاهش اعتماد اجتماعي

عدم نهادسازی  و بودن بافت فرسوده ريمهاجرپذسالخوردگي و  اين عوامل در کنار فقر، .است

رشد  در سرعت و تأخیردر بافت و موجب کیفیت زندگي  در کاهشعامل عمده  افتهيتوسعه

 .نوسازی بوده است هایفعالیت

، نوسازی و گراييسنتفرهنگي،  و زمینه اجتماعيبافت فرسوده شهری، تهران،  :کلیدواژگان
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 مسئلهمقدمه و بیان 
در  شهری فرسوده در مراکز بزرگ و کوچکهای اخیر موضوع نوسازی بافت چند دهه در

شهری تبديل شده  گذاریسیاست ورهای عمده در نظام تحقیقات وکشور به يکي از مح

احداث بناهای مسکوني و  و احدهااست. با توسعه فضايي و کالبدی شهرها و افزايش و

ی فرسوده هابافت ،شهری در پیرامون شهرهای زيرساخت گسترشو نیز  يرمسکونیغ

اند. تجربه نوسازی و بهسازی بافت فرسوده تجديد ساختار قرار گرفته در معرض شهریدرون

های هشپژوتوان گفت در کنار ای که ميبه گونه گرددبازميهای دور در کشور ما به سال

ری به افزايش دامنه کالبدهای ناپايدار شهها و قوانین مختلفي جهت کنترل طرح دانشگاهي

نوسازی شهری گذشته از بررسي  هایبرنامهاز هر نوع اجرای گذاشته شده است.  اجرا

تحقیق  متعدد اجتماعي و فرهنگي است.هرسازی مستلزم مطالعات ی خاص شهاجنبه

در  تأثیرگذار شهروندان() يانسانل در سطح عوامي و اجتماعي های فرهنگزمینه پیرامون

های سیاستتدوين  های الزم دراز جمله ضرورت ناکارای شهری یهاخصوص نوسازی بافت

 است.اجرايي  هایطرحو تهیه و تدوين  نوسازی فضاهای فرسوده شهری

 ونقلحملگزارش رسمي وزارت مسکن و شهرسازی و  اطالعات موجود وبه استناد 

ها درصد پالک 22 که است هزار هکتار ۴بیش از  مجموع مساحت بافت فرسوده شهر تهران

پراکندگي بافت ناپايدار و  است. تهران در اين مساحت واقع شده درصد جمعیت شهر 61و 

های مختلف جنوب، شرق، غرب و شمال شهر تداوم دارد. اهمیت شهری در بخش پرخطر

ها و اتصاالت عمده و کزی شهر تهران تنها از جهت شبکه فعالیتموضوع فرسودگي ناحیه مر

جمعیت ثابت و در تحرک و لکه اين منطقه به دلیل ب شودمحوری شهر تهران محدود نمي

مرکز تجاری کشور  ترينبزرگاقعیت وهای اقتصادی و خدماتي نیز حجم عظیم از فعالیت

های ني شرايط فرسودگي و مطالعه طرحيعني بازار و نیز بناهای تاريخي از منظر بازخوا

ری قرار دارد. خصوصیت عمده تحقیقات شهنخست نوسازی هم چنان در اولويت 

در اين منطقه ترکیب پیچیده فرهنگي و اجتماعي و فرسوده  بافت شناختيجمعیت

تفاوتي نوگرايي و نوسازی کالبدی در کنار زيست سنتي و بي فرهنگخردهزيستي هم

های بازتولید بافت بال فرايند نوسازی شهری است. عدم سرعت در اجرای برنامهساکنین در ق

ول نظام مد فیزيکي در اين منطقه و بسیاری از مناطق مشابه در تهران تنها معلآناکار

های ناهماهنگ، محدوديت منابع مالي و مديريت شهری، سیاست گذاریسیاستپويای غیر

و  شناختيجامعهم بافت فرسوده برخاسته از شرايط موضوع تداو بلکه نیستناتوان شهری 

متولیان شهرسازی اعم از  رغم تالشعلي چهنا. چناستفرهنگي موجود در نوع سازه شهری 

بین کالبد بیمار  نشدهاعالموزارت مسکن و شهرسازی و نیز شهرداری تهران نوعي توافق 

گری به منظور افزايش لبهمادگي ذهني و عیني در جهت مطاآشهری و جمعیت ساکن فاقد 

. به فمند برای نوسازی شهری وجود داردمداخله هدبرای  يررسمیغهای رسمي و فعالیت

 اعتمادیبياجتماعي و نیز فضای  ي و ارزشي بازدارندههای اجتماعفرهنگخردهرسد نظر مي

 ناختيشجامعهو سیاست از جمله بسترهای پنهاني است که مطالعات  هابرنامه، هاطرحبه 
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را از جهات مختلف ضروری  ناپايدار شهری بافتبازتولید  هایبرنامهتوسعه عدم و  تأخیر

 نمايد. مي
 

 های پژوهشپرسش
توان ريشه در باورهای فرهنگي و روند کند نوسازی شهری در منطقه مورد مطالعه را مي

های ها و دستگاهبرنامهاجتماعي، فقدان انگیزه مشارکت و نیز نبود اعتماد الزم شهروندان به 

فرهنگي و يا  را و به استناد کدام عللاين است که چ مسئله ترينمهممتولي شهری دانست. 

در قالب يک مطالبه پايدار و خواست برانگیزاننده در میان  شهری اجتماعي پديده نوسازی

 ایهطرحبرای اجرای و يا ترازی از تمايل به مشارکت بیشتر  نیستجمعیت هدف مطرح 

توان ميشود؟ مشاهده نمي ن شهروندان متعارف شهریدر میانوسازی بافت ناپايدار شهری 

از  ساختار اجتماعي و فرهنگي موجود تيحماعدمفقدان انگیزه در افراد و نیز  که فرض کرد

در  داریمعنيسرعت تغییرات محیطي با فاصله  ظاز لحا های نوسازی بافت شهریبرنامه

توان اين ميدر اينجا چنان تداوم دارد.  های شهری همودها و فعالیتقیاس با ساير نم

پرسش اساسي را نیز مطرح نمود که تداوم فرسودگي بافت و ناپايداری کالبدی آن تحت 

دار در شرايط کنوني نگي معنيهای اجتماعي و فرهکدام دسته از رويکردها و يا کنش تأثیر

زيست کنوني، فقر  تداوم سازگاری با شرايطاعي و کاری اجتم، محافظهگراييگذشته ؟است

های فرهنگي و اجتماعي فرهنگي، خرده ارزش هایاجتماعي و فرهنگي، عدم انگیزش

 بنیان اولیه تواندهويت فرهنگي( مي) يفرهنگ تداومبه حفظ  و تمايلگرايي بازدارنده، سنت

  فوق باشد. سؤالپاسخ به  های اولیه درمفروض

بافت  و بهسازیاجتماعي در روند کند نوسازی  –عوامل فرهنگي  کدام دسته از .6

 است؟ مؤثرشهرداری تهران  62ر منطقه دفرسوده 

های کدام دسته از کنش تأثیرفرسودگي بافت و ناپايداری کالبدی تحت  تداوم .2

 اجتماعي و فرهنگي واقع شده است؟

ی ناپايدار شهری هابافتنوسازی  هایبرنامهاجرای  دهه دو طيپس از عبور از  چرا .9

 ها،نوسازی اين بافت هایسیاستاجرای  های تشويقي دولت درسیاست با وجود و

و مشارکت پايدار  های فرسودهساکنین بافت از سوی تمايل هم چنان شاهد فقدان

 هستیم؟ شهری نوسازی در جهت روند هاآن

 

 پژوهشپیشینه 
 طور به گاه و صريح طور به گاه مي شهرها،قدي و کهن هایبافت بازآفريني و بهسازی نظريات

(، جان 676۴ -6773) لودوک يوله و اوژن نظیر برخي انديشمندان تفکرات در ضمني

(، 6721-6731انگلس ) (، فردريش6791-636۴) بويیتو کاملیو (،6767- 6311راسکین )

(، 6777-6311لوکوبوزيه )(، 67۴9-6319) (، کامیلوسیته67۴1-6312زوال ) امیل

 (، جین6777-63۴7آلدولئوپلو )(، 6731-6331لوئیزممفورد )(، 6711-6327بنزرهاوارد )ا



 

 

 

 

 2، شماره 7شناسي ايران، دوره های انسانپژوهش 7۴

 (، ريچارد6391الکساندر ) (، کريستوفر6367-637۴) لینچ (، کوين6361-2111جکوبز )

 –هر يک از انديشمندان فوق از ابعاد گوناگون اجتماعي . است شده ارائه ديگر برخي و راجرز

های شهر را مورد توجه ايي مسائل شهر و دگرگوني کارکردها و سازهاقتصادی، کالبدی و فض

کـه در ذات يکي از مسائل مهم فرهنگي است اجتماعي  سرمايهاز ديدگاه لوری  اند.قرار داده

و  روابــط خــانوادگي و در ســازمان اجتمــاعي وجود دارد و برای رشد اجتماعي افـراد

رايندهای شهری نیز چه سرمايه اجتماعي تقويت شود فو چنان سـودمند اسـت توسعه شهری

کمیــت و کیفیــت معاشرت در زندگي نارايان به  (.671: 2116شود )فرانسیس، تسريع مي

 (. 772: 6333) داندمي تسهیلگرپرداخته است و نوع روابط افراد را و هنجارهای اجتماعي 

قدمت زيادی دارند اما در اجتماعي در نوسازی بافت فرسوده در جهان  هاینظريه

های فرايند مداخله در بافتکه  طوریه کشور ما بیشتر ديدگاه کالبدی حاکم بوده است ب

در قالب  کنون تا قرن حاضر لفرسوده شهری نیز همزمان با ورود فرايند نوگرايي در اواي

گرفته گوناگون انجام  تحقیقاتي هایطرحبه صورت بهسازی، نوسازی، بازسازی يا مرمت و 

اد و همکاران آبلری خلیالنتکاز  هاييپژوهش در اين راستا (.696: 6996 حبیبي،)است 

 رستمي و نظری (،6936) بیبي و همکاران(، ح6936) نژاد و همکاران مهدوی(، 6936)

 ور و علیزادهپ اييفص(، 6932زالي و همکاران ) (،6936) رودی کجوریانکم (،6932)

های مذکور نوسازی . در تمام بررسيانجام گرفته است (6932)ن و زنگنه و همکارا (6932)

پذيری حیات شهری مطرح شده است. مطالعات شهری موضوع کلیدی در فرايند زيست

 های فرسوده در قالب موضوع پژوهش برمواجهه با بافت مسئلهدهد که شان مين هاآن

 شناخت نیازهاو کاربردی است. دارای اهمیت نظری  ساکنینو فرهنگي  اجتماعي هایزمینه

بومي و سرمايه اده از فرهنگ فهای فرسوده، استبافت کالبدی های تجديد ساختارو ضرورت

اط نق به و نیز توجه های توسعه شهریها و برنامهطرح در تحققمردم ساکن  آگاهيدانايي و 

های بافت ی کالبدی و اتکا به فرهنگ بومي در نوسازی و بهسازیهاصو قوت شاخ عفض

اين دسته از مطالعات  هایيافتهدر متن اين دسته از تحقیقات شهری قرار دارد.  فرسوده

کالبدی و نیازهای ساکنین  هایضعفانتخاب رويکرد مداخله با توجه به  که دهدمينشان 

 های نوسازی است.های طرحاز اولويتهای مشارکت مردمي بافت و طراحي مدل

(، شريف ثاني 6979تبار )(، علوی6939) و همکاران (، قاسمي6931نقدی و کولیوند )

(، ياور 6971(، جمال )6932(، هادی پور )6977(، احمدی )6971(، کالنتری )697۴)

نقش مشارکت اجتماعي و  (،6973(، حمیده )6971(، شقاقي )6973(، جمعه پور )6976)

ها بر مشارکت مردمي و هشاند، اين پژودانسته مؤثرمشارکت شهروندان را در نوسازی 

دهد اند. پژوهش نقدی و کولیوند نشان ميداشته تأکیدتقويت مشارکت در راستای نوسازی 

های مردمي برای مشارکت اجتماعي به دلیل ريسک اقتصادی باال و تسهیالت که انگیزه

 کنند.انديشي نميهای متولي نیز در اين خصوص چارهو سازمان هستپايین بسیار کم 

بر مشارکت در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده را  مؤثر(، عوامل 693۴قاسمي و همکاران )

حقوقي،  مالي، ساختار منابع توزيع و تأمیننوسازی،  در مردم کردن در هفت عامل، درگیر
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شهروندی  حقوق رساني، آموزش و رعايتاطالع و رساني، ترويجاطالع در نهادسازی

درصد از واريانس مشارکت در نوسازی  7157ين عوامل در مجموع اند که انموده بندیدسته

 – اجتمـاعي در تحلیـل (،6971) شـاکرمي، .کنندميرا تبیین  و بهسازی بافت فرسوده

نتیجه  ،( بازار پشت محله نمونـه موردی،) آبادخرم شهر قديم بافت کالبدی و اقتصادی

فرهنگـي  و اجتمـاعي – اقتصـادی هبـالقو هایاز ظرفیت گیـریگرفته است که بهـره

 و بافت ساماندهي و تغییر عملکردیفرســوده،  هــایبافــت احیــاء بــا مرکــزی بخــش

با ايجاد حس تعلق  شهری يکپارچه مديريت چارچوب در مردم مشـارکت گسترده بر تأکید

 مکاني کلید اساسي نوسازی است. 

 

 چارچوب نظری
سازد. ريزی را با مشکل همراه ميکنین بافت فرسوده هر نوع برنامهها ساناديده گرفتن نگرش

باشند که برای  هاييارزشريزی دارای و برنامه گذاریسیاستچراکه احتمال دارد که عامالن 

های آنان ها در تقابل کامل با ارزشيا اينکه اين ارزش اد ساکن در بافت قابل قبول نباشدافر

کند. در اين میان رای عدم مشارکت و تقابل با نوسازی فراهم ميخود زمینه را ب ؛ کهباشد

اورت هیگن ای است. های نوسازی رواني در سطح خرد دارای اهمیت ويژهبررسي نظريه

پذيری دوران کودکي به دگرگوني در انواع الگوهای جامعه معتقد است که دگرگوني در

در نتیجه بر دگرگوني اجتماعي  شود کهشخصیت و سپس رفتار اجتماعي افراد منجر مي

رحله گذار از جامعه گذارد. هیگن بیشتر به خصايصي توجه کرده است که در ممي تأثیر

که حاصل نوسازی  یظر لرنر ورود عناصرشود. به ندر جوامع پديدار مي سنتي به مدرن

برای پذيرش عناصر جديد تجدد و  هاانسانهستند در آمادگي رواني و تحرک ذهني 

از  اندعبارت مؤثرنديي که متغیرها ترينمهم و هستند تأثیرگذار هاآنارکت اجتماعي مش

شهرنشیني  و سوادآموزی و ارتقای سطح تحصیالت های گروهي،بسط و گسترش رسانه

را مطرح کرد. به اعتقاد او تنها عامل  6«انگیزه نیاز به پیشرفت»ديويد مک کله لند نظريه 

پیشرفت نیست، بلکه اين عامل يکي از عوامل کلیدی آن است. او  اساسي نوسازی انگیزه به

است در  مندعالقهانگیزه پیشرفت اين نیست که فرد چگونه » سدينويمدر وصف اين انگیزه 

اين است که  دهندهنشانديگران اظهار به پیشرفت و ارتقای خود کند، بلکه  سؤاالتپاسخ به 

 (.61: 6311)مک کله لند،  «کندفکر ميشخص چگونه به طور آني درباره چیزها 

اينکلس بر اين باور است که خصوصیت برجسته انسان مدرن دو جنبه دارد: يکي 

ها و و ديگری به وجه نظرها، ارزش گرددبرميداخلي و ديگری خارجي، يکي به محیط وی 

سازمان  ريزی ومتمايل به برنامهدر نظريه او انسان مدرن  .(663: 691۴احساسات )وينر، 

چنین انساني معتقد است به جای اينکه تحت سلطه محیط و قضا و قدر  دارد. دادن امور

توان از کسي که معتقد به تواند بر محیط و قضا و قدر مسلط شود. برای مثال ميباشد، مي

تان را نوسازی های فرسودهتوانید بافتشود که باالخره روزی شما مي سؤالاست  کارآمدی
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ي که کارآمدتر است حتي اگر در حال حاضر توانايي انجام اين کار را نداشته کنید؟ کس

 ؛ وباشد، پاسخ مثبت خواهد داد. چنین فردی به قابل محاسبه بودن جهان خود اعتقاد دارد

توان اعتماد داشت که که در اطراف او قرار دارند مي مؤسساتيبر اين باور است که به مردم و 

عواملي به ها های خود برآيند. در خصوص تحقق اين ويژگيتئولیاز عهده تعهدات و مس

کنند. دولت ملي اشاره مي و جمعيارتباط، محیط شهری، وسايل پرورشچون آموزش و 

سکونت در شهر به تنهايي در مدرن کردن فرد نقش ندارد و  تأثیرکند که اينکلس اشاره مي

توان (. نوسازی فردی را مي662: 6976یا، ازککند )افراد را مدرن نمي نفسهفيشهرنشیني 

شهروندان آگاه و فعالي باشند؛ احساس  هاآندر تحت سه عنوان عمده خالصه کرد: اينکه 

مستقل  محسوس باشد؛ در روابط خود با مراجع سنتي قدرت کامالً هاآنکارايي شخصي در 

 .و بدون دخالت دادن اراده ديگران عمل کنند

.  هستيک قرن است که درگیر مسئله نوسازی از ابعاد مختلف بیش از  جامعه ايران

 يکلنگ جامعه (،6931کاتوزيان،مدت )جامعه کوتاه  از جمله يهايدر اين زمینه نظريه

به  (6973آبراهامیان، ناموزون )توسعه  و (6932اتابکي، آمرانه )تجدد(، 6932کاتوزيان، )

، جامعه ايراناست. بر طبق نظر کاتوزيان  تحلیل چرايي عدم تحقق نوسازی مطرح شده

در  پايدار کوتاه مدت است که اين مسئله هم علت و هم معلول فقدان ساختار ایجامعه

به نوبه خود نتیجه دولت استبدادی بوده که  يران بوده است. اين فقدان ساختارتاريخ ا

ولت بر آن تسلط د هرگاهنماينده حکومت خودسرانه فردی و جامعه خودسر است که 

تعريف ويژگي  جامعه کوتاه مدت(. 97: 6931)کاتوزيان،  گرايدتضعیف شود به آشوب مي

ای که در آن انباشت درازمدت علم و دانش جامعه استبدادی است؛ يعني جامعه اصلي

از نو  گهگاهزند يا در اثر نوسانات سرمايه و فرهنگ مشکل است و در نتیجه يا درجا مي

تشکیل  وستهیپهمبههای کوتاه مدت تاريخ از دوره ني؛ بنابرا(26۴: انهم) کندشروع مي

. اصطالح جامعه کلنگي مکمل همین مفهوم جامعه کوتاه مدت است، زيرا خیلي از شودمي

تغییر سريع و ؛ کند تا از نو بسازدخراب مي شدهساختهآن چیزهايي را هم که در کوتاه مدت 

  (.261همان: ) يماندنقعي و اساسي و سطحي است در تضاد با پیشرفت وا

د ما با نوسازی به قول اتابکي آمرانه بوده است. در دوره پهلوی سعي شده که با ربرخو

به سنت و بافت بومي و فرهنگي جامعه، نوسازی به شیوه  اعتنابياتخاذ سیاستي آمرانه و 

د خود را، در درون سیاسي ض مشيخطمحقق کنند. اين  جامعه ايراندر  سرعت بهغربي را 

پديد  ازخودبیگانهآفريند. با ويران شدن بافت سنتي جامعه، نسلي شوريده فقیر و خود مي

، تنها در کنندزندگي ميآيد. اين نسل جديد که در حاشیه شهرهای شلوغ و پرازدحام مي

اين مساجد و مراکز در سیطره . يابدبازميها و مساجد است که آرامش خود را حسینیه

وحانیت قرار دارد که خود به شدت از سیاست نوسازی ناخرسند است. با سیاسي شدن ر

خواهند جايگزيني برای سیاست نوسازی کنند که ميهايي در آن رشد ميروحانیت جريان

 (.6932و اتابکي،  697۴میرسپاسي، ) ندیبب
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 بازسازی شهرینوسازی و 
گـذارد. ناپايـداری   ساکنین بر جـای مـي   متفاوتي بر روی کنش تأثیراتکالبد فضايي شهری 

شـهر بـه ظهـور    در است که  هاآسیبشهری از جمله داليل تولید انواع  نیافتهتوسعهفیزيکي 

و  شـناختي روان، نتـايج  نیافتـه توسـعه رسد. نکته اساسي در بررسي کالبد فیزيکي شهری مي

سـازی شـهری   . بازشـود  اجتماعي است که ممکن است در فرهنگ و رفتار سـاکنین حاصـل  

هـا،  های اجتماعي، پیوندها و امکانات موجود اجتمـاعي، نظـام ارزش  بدون توجه به زيرساخت

رسـیدگي بـه سـاختار اجتمـاعي      .نیسـت پـذير  ها، نیازها و نیز آرمان ساکنین امکـان گرايش

های مشارکت محیطي، به غیر از رويکرد ايجاد فرهنگ و انگیزه های مختلف ومناطق و محله

 .شودميتلقي مهم ي در مالحظات مناطق شهری اجتماع

ای، های توسعه شهری سه بعد هويت محیط و محله شامل هويت شبکهريزیدر برنامه

هـای  های اجتماعي و محـیط ای به وجود شبکهاجتماعي و فیزيکي مطرح است: هويت شبکه

تمرکز گروه  میزان هرحمايتي اشاره دارد که در سالمت رواني انسان اهمیت به سزايي دارند. 

هـای رفتـاری در آن   در سطح محله يا منطقه شهری افزايش يابد، احتمال کاهش ناهنجـاری 

ای از عناصـر  شـهری ترکیـب پیچیـده    شـده شناختهبیشتر است. هويت اجتماعي يک مکان 

سیاسـي و  قضـايای  و ها، تجربیات روزمره، خاطرات، تاريخ گوناگون فیزيکي، اقتصادی، ارزش

های اقلیمـي و آب و هـوايي آن اشـاره    ويژگي هويت فیزيکي به مناظر طبیعي و. ستنهادی ا

تری برخوردار باشد، زندگي دارد. هر قدر يک محله يا منطقه شهری از صفات طبیعي مطلوب

در آن محله با رضايت بیشتری همراه است و ساکنان احساس تعلـق بیشـتری نسـبت بـدان     

 .(6977)موسوی،  خواهند داشت

از بازسـازی کالبـدی و    انـد عبـارت اد کلیدی در بهسازی و نوسازی مناطق شـهری  ابع

ارتقاء کیفیت محیطي، بازسازی اجتماعي و بازسازی اقتصادی که در مجموع منجر به احیـاء  

. در ي خواهد شدهويت بافت و به تبع آن تقويت حس تعلق ساکنین نسبت به منطقه مسکون

ای بـه مرکـز   ، هدف بخشیدن حیات دوبـاره يافتهتوسعهر اغلب کشورهای دارای اقتصاد بیشت

های کیفـي نیـز توجـه    ، به برنامهيافتهتوسعهدر کشورهای دارای اقتصاد کمتر  و شهرها است

گزارش برنامه توسـعه سـازمان ملـل    دهند )را لزوماً با احتیاجات کمي پیوند مي هاآنکرده و 

ارچه است که تمايل بـه بهبـود مـداوم در    (. تجديد حیات شهری عملي يکپ7: 211۴، متحد

دارد کــه در معــرض تغییــر را ای شــرايط اقتصــادی، اجتمــاعي، کالبــدی و محیطــي ناحیــه

فرآيندی اسـت   هیافت تجديد حیات شهری(. ر67: 2111سايکس،  و قرارگرفته است )رابرت

توانـد  ي ميهای سیاسي ملکه بايد از يک پیشرفت تدريجي برخوردار باشد. تغییرات در نظام

گزارش برنامه توسـعه سـازمان ملـل    )بیشتری به مسئوالن شهرداری اعطا کند  یخودمختار

 (.7: 211۴، متحد

الزم  ه در بسیاری از موارد مردم تمايلدهد کنگاهي به تحوالت ايران معاصر نشان مي

نوسـازی   هایطرحدر بسیاری از موارد در قبال و  اندنداشتهنوسازی را  در در جهت همیاری 

عـدم توجـه    .اندخودداری نکردهابله با آن مق دربلکه  نکار نتايج مفید آن برخاستهابه نه تنها 
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کـه   کنـد تبـديل مـي   تهيمیانای های فرسوده، شهرها را به تودهبه نوسازی و بهسازی بافت

ي و هـای اجتمـاع  های مورد نیاز خود را نداشته و باعث ناهنجاریخدمات و سرانه تأمینتوان 

های فرسوده شهری در اصل . احیاء و بازسازی بافتشودميدر شهر  یاکنندهبيتخرکالبدی 

 «رشـد شـهر از درون  »بـا عنـوان    حـال حاضـر  رود که در نوعي تفکر شهرسازی به شمار مي

هـای تحـت   هـای محـدوده  ای را در اتکا بر قابلیتمفهوم يافته است و راهکارهای قابل عرضه

های توسعه شهری، رويکرد مسـئله محـور   د. امروزه رويکرد جهاني به طرحکنيبررسي ارائه م

 .شهری است مسائلبرای حل 

ريزی جامع شهری در ايران، در از تجربه اجرايي الگوی برنامه قرننیمبا گذشت حدود 

هـای  پـروژه الگـوی اجرايـي    و نظـری  در حـوزه  ایت شهرسازی جهان تحوالت گستردهادبیا

ي و سـاختار غیرمنعطـف   ه اسـت، لـیکن در ايـران بـه دلیـل بسـتر قـانون       ايجـاد شـد   شهری

ريـزی  هـای اخیـر الگـوی برنامـه    شود. طـي سـال  دگرگوني چنداني مشاهده نمي ريزیبرنامه

ساختاری راهبردی نیز به ادبیات شهرسازی کشور اضافه شده است ولـي هنـوز اثـرات قابـل     

هـای فرسـوده و   بـه نـام بافـت    ایمسـئله ا ای برجای نگذاشته است. شهرهای ايران بمالحظه

سـاختاری و   کالبدشناسـي ناهماهنگ است.  ي جديد شهریتاريخي شهر درگیرند که با زندگ

مشکالتي نظیر تعـارض بـا سـاختار کلـي شـهر، تـراکم و        دهندهنشانها عملکردی اين بافت

 ایمحلـه های ها، افول اقتصادی، افول کیفیت کالبدی، کاهش ارزشتمرکز جمعیت و فعالیت

هـای  ، دشـواری محیطـي زيسـت هـای اجتمـاعي، شـرايط نـامطلوب     و سکونتي، افول کیفیت

است. اينکه چرا برخي  های فرهنگي و بصریطاط کیفیتدسترسي و مشکالت ترافیکي و انح

اند، ناشي از و به سمت فرسوده شدن تدريجي پیش رفته دورافتادهها از جريان نوسازی محله

کـه بـه صـورت مسـتقیم و      کالبدی، اقتصـادی، اجتمـاعي و مـديريتي اسـت    عوامل مختلف 

متغیرهای که در اين زمینه کمتر مورد  اند.اد و رکود در محله منجر شدهبه انجم غیرمستقیم

های اجتماعي در بین اجتماعات هدف هسـتند. اينکـه چـرا افـراد     اند، متغیرتوجه قرار گرفته

هسـتند،   های کـه در معـرض آن  از مشکالت و آسیب هيآگاساکن در بافت فرسوده با وجود 

دهند که به زندگي خود در آن با وجود همه خطرات و و ترجیح مي تمايلي به نوسازی ندارند

برخـي   تحلیل اجتماعي و فرهنگي و درک چرايي مسئله است. ؛ نیازمندها ادامه دهندآسیب

نظريـه   انـد از جملـه  ره داشـته نوسـازی اشـا   فرهنگي به موضـوع  -نظريات از جنبه اجتماعي

ريـزی  بـه جـای نوسـازی امـالک، برنامـه      که ريزی اجتماعيو راهبرد برنامه زداييمحرومیت

اجتماعي و اقتصادی و حل مسائل و مشکالت اجتماعي و اقتصادی مردم را مورد توجـه قـرار   

توسـط دولـت    آمريکا و ، در6371و اوايل دهه  6311ابتدا در اواخر دهه  نظريه دهد. اينمي

نشـین بخـش مرکـزی     پوستهای ساکنان گتوهای سیاهحلي در پاسخ به شورشراه عنوانبه

 ويژهبهشهرها و سپس در انگلستان به منظور حل مشکالت مرکزی شهرهای لیورپول و لندن 

شناسـي اجتمـاعي و   سـفیدی ايـن شـهرها و بـا عنـوان آسـیب      هـای غیـر  به دنبـال شـورش  

 شد.مطرح زدايي شهری محرومیت
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های ناکارآمد و فرسـوده شـهری عمـدتاً    ساختار جمعیتي بخش مرکزی شهرها با بافت

 تـأمین وابسـتگان بـه خـدمات     های با ضريب تکفل باال،شامل بازنشستگان، بیکاران، خانواده

هايي است کـه از نظـر اقتصـادی، اجتمـاعي و فرهنگـي ضـعیف       گروه در مجموعاجتماعي و 

معلـول عـدم تعـادل و تـوازن در      ای اجتماعي و اقتصادی نیـز عمـدتاً  و اين ساختاره هستند

(. مشکل مرکز 293: 6971پوراحمد،  و )شماعي توزيع منابع و سرمايه در سطح شهر هستند

و نوسازی  سازیپاکهای سیاست کارگیریبهشهر يک مشکل اجتماعي است و بر اين اساس 

ه ديگری از شهر خواهـد شـد. فرسـودگي کـه     تنها باعث انتقال کلي فقر و محرومیت به نقط

يعنـي بـا    شـود  معلول فقر و محرومیت شهری است بايد از طريق ديگری از میـان برداشـته  

بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای فقیر امکـان الزم بـرای بهبـود شـرايط و توسـعه شـهری       

 (.632: 6377فراهم خواهد شد. )بالچین و ديگران: 
 

 ی پژوهششناسروش
روش کیفـي بـه دنبـال     یریکارگبهتحلیلي و با  –با استفاده از روش توصیفي  حاضر پژوهش

اين پـژوهش در   نوسازی بافت فرسوده استدر روند  مؤثرفرهنگي  –اجتماعي  واملبررسي ع

جامعـه آمـاری    اسـت. به انجام رسیده شهر تهران  62در منطقه  6931تابستان و پايیز سال 

 . شهرداری تهران است 62ه ساکنان منطقخبرگان و مديران، کارشناسان، پژوهش 

 
 62بافت فرسوده منطقه : 6نقشه شماره 
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 شهرداری تهران 62: مشخصات بافت فرسوده و ناپايدار منطقه 6 جدول

 بافت فرسوده
جمعیت بافت 

 فرسوده
 بافت ناپايدار جمعیت بافت ناپايدار

مساحت بافت 

 فرسوده

جمعیت بافت 

 فرسوده

جمعیت 

 بافت

 ناپايدار

درصد جمعیت 

ساکن در بافت 

 ناپايدار

جمعیت 

 )کل(

بلوک بافت 

 ناپايدار

مساحت بافت 

 داريناپا

 هکتار()

132511 691312 631793 73592 2۴71۴7 6176 663951 

 6931پايگاه آماری سازمان نوسازی شهر تهران،  منبع:
 

ران دفاتر يدمو مطلعین کلیدی محلي ) یشهردار های عمیق با مديرانمصاحبه

سابقه  افراد دارای وی داران و کسبهمساجد، مغازه امنایهیئت، معاونان منطقه، نوسازی

انجام گرفت.  «چک لیست مصاحبه»( با استفاده از ابزار در محله بلندمدتسکونت 

، اشباع نظری برای مصاحبه 61بعد از انجام  وهدفمند انجام شد  صورتبهگیری نمونه

، 62های منطقه گانه شهرداریشش با شهرداران نواحي هامصاحبه .شد حاصل پژوهندگان

از  چند تنکوثر و پامنار،  -دو تن از سازندگان منطقه، دو مدير دفتر نوسازی محالت قیام 

به  هامصاحبه. انجام شد 62ار و در نهايت شهردار منطقه خبرگان، اهالي و کسبه منطقه باز

بوده است. فرهنگي  –اجتماعي  موانع و موضوعات ترينعمده ساختاريافته حاویصورت نیمه

و ايجاد انگیزه در  هاپاسخاهتمام بر آن بوده است که با اخذ  هامصاحبه ضمن اجرای

مسکوني و زيستي مورد  منطقهدر تمامي جوانب نوسازی اجتماعي  طرح شوندگانمصاحبه

و  طها ضبمصاحبهتمام  شدهفيعرت هایهدفرسیدن به  هدف مورد پرسش قرار گیرند. برای

و در صورت نیاز به دريافت  و بررسي تحلیلمورد از میدان مطالعه ن بیرو و  شد استخراج

 گرفته است.و پرسش قرار  د آزمونردر میدان مطالعه مو مجدداً اطالعات بیشتر

 

 میدان پژوهشمعرفی 
. اين منطقه از شمال به شهرداری تهران، در مرکز شهر تهران قرار گرفته است 62منطقه 

و از غرب  ، پل چوبيزاراللهخیابان انقالب دارای نقاط عطف میدان فردوسي، پیچ شمیران، 

)هشت  آبادحسنبه خیابان حافظ و خیابان وحدت اسالمي با نقاط عطف میدان تاريخي 

از و  المي )چهارراه شاهپور(وحدت اس چهارراهگنبدان(، میدان وحدت اسالمي )شاهپور(، 

تختي، يخچال و میدان غار و از  پهلوانجهانجنوب به خیابان شوش با نقاط عطف خیابان 

خیابان  ،شهريور با نقاط عطف خیابان شهید کفايي اماني و خیابان خورشید 67شرق خیابان 

ين منطقه . مساحت امحدود استامیرکبیر و اتوبان شهید محالتي  زيرگذر ،مجاهدين

خانوار و جمعیتي بالغ بر  3۴111محله و بالغ بر  69 ناحیه، 1 ابکیلومتر مربع  61/31

. در اين استدرصد در سال  1/2میزان رشد جمعیت  واست  6931در سال  نفر ۴62712

مرکز فرهنگي و  3مرکز ورزشي،  93 مورد پارک، 97مدرسه،  9۴1باب مسجد،  211 منطقه

از جمعیت باسواد هستند. درصد  2/73 ،62در منطقه . همچنین مرکز درماني قرار دارد 93
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توان از مي هاآنکه از مشهورترين  قرار داردمرکز آموزش عالي و آموزشگاه  61 در منطقه

باب حوزه علمیه و مرکز آموزش ديني، از جمله مدرسه مروی  21مدرسه دارالفنون نام برد، 

لحاظ جمعیتي با  منطقه از .(6931، 62)وبگاه شهرداری منطقه در اين منطقه هستند. 

 بندیدسته قابل جمعیتي بخش دو به ،هست شهر اقتصادی –توجه به اينکه قطب تجاری 

دائم در منطقه سکونت دارند اين بخش از ساکنین  طوربهجمعیت ساکن: جمعیتي که ، است

جمعیت شناور: جمعیتي که به واسطه موقعیت منطقه و  .هستندنفر  971111در حدود 

ن بخش از ساکنین در حدود يابند ايدر محدوده منطقه حضور مي ریشهدرونسفرهای 

هـای زيادی از خدمات )مقیاس شهری و به دلیل اسـتقرار بخـش .نفر است 6۴11111

فراشهری تهران(، در منطقه مذکور و نیـز اختـصاص سـطوح وسـیعي از اراضـي ايـن منطقه 

توان به عنوان مرکز ثقل شـهر را مي 62قه ای و سطوح باالتر، منطهای فرامنطقهبه کاربری

 تهـران قلمـداد کـرد.

 

 پژوهشهای یافته
در سه حوزه اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي تدوين شدند و در حین مصاحبه  هاپرسش

از  هاپرسش ترينمهم. شده است مطرحبه فراخور مصاحبه تکمیلي  سؤاالت

فرهنگي در نوسازی به چه میزان  – نقش عوامل اجتماعي از: اندعبارتشوندگان مصاحبه

کدام دسته عوامل در  دهند؟چرا مردم در منطقه کمتر به نوسازی رغبت نشان مياست؟ 

؟ کدام دانیدموانع فرهنگي نوسازی را شما چه چیزهايي ميشتاب نوسازی دخیل هستند؟ 

هادهای سنتي و محلي در دهند؟ نقش نقشر اجتماعي برای نوسازی بیشتر رغبت نشان مي

نوسازی به چه میزان است؟ نقش اعتماد اجتماعي و سرمايه اجتماعي در نوسازی به چه 

هايي بین چهل دقیقه طرح شد و مصاحبه پرسش باز 67در مجموع تعداد  ...میزان است؟ و 

 در اين. پذيرفتکدگذاری باز به شیوه سطر به سطر انجام  تا يک و نیم ساعت انجام شد.

، به دست آمد. اين مفاهیم بیانگر ديدگاه عمومي مسئولینکلیدی مفهوم  71تعداد مرحله 

شهرداری تهران در رابطه با علل اجتماعي  62و مردم ساکن در منطقه  کارشناسان، خبرگان

با  آمدهدستبهمفاهیم  منطقه است.بافت فرسوده بر روند نوسازی در  مؤثرو فرهنگي 

مقوله عمده به  1های عمده تبديل شدند در اين مرحله تعداد ولهکدگذاری محوری به مق

شود و در ادامه به شیوه خط داستان آورده مي آمدهدستبهدست آمد ابتدا مفاهیم عمده 

 .شودها آورده ميتحلیل هر يک از مقوله

 

 فرهنگي کندی روند نوسازی بافت فرسوده –علل اجتماعي  عمدههای : مقوله2جدول 

 مفاهیم مقوله رديف

6 

طلبي و منفعت

حاکمیت روحیه 

 اقتصادی

 ملک، عـدم  از تجاری نوسازی، استفاده فردی اقتصادی، مزيت سود با اولويت

اقتصــادی،  و اجتمــاعي عوامــل فرســوده، پیونــد بافــت از مســکوني اســتفاده

 طلبـي مالـک، منفعـت   تمايـل  عـدم  و سـازنده  اقتصـادی  سـود  بـه  دستیابي
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 بـر  اقتصـادی  سود اقتصادی، غلبه مسائل مالک، غلبه يلتما عدم و سازندگان

 بـر  اقتصادی مسائل اجتماعي، غلبه و اقتصادی مسائل فرهنگي، پیوند مسائل

 اخـص، غلبـه   طـور  به منطقه در اقتصادی بر اجتماعي مسائل اجتماعي، غلبه

 سکونت بر بافت اقتصادی

2 
کاهش اعتماد 

 اجتماعي

 گیـری شـکل  و خیرخواهي نیت ماعي، اثباتاجت اعتماد اعتماد، نبود نداشتن

 اجتمـاعي، تقويـت   مسـائل  تقويـت  عمومي، لـزوم  اعتماد گیریاعتماد، شکل

حاکمیت،  به اعتماد ، عدمهاتبعیض اثر در عمومي اعتماد نهادی، عدم اعتماد

 اعتمـاد  شهری، تقويـت  مديريت يتوجهيبدولت،  و شهرداری به اعتماد عدم

 اجتماعي

9 

فقر و 

ردگي و سالخو

مهاجرپذيری 

 بافت

 نوسـازی  بـه  نوسازی، تمايل به تمايل عدم و آينده، سالخوردگي به امید عدم

 رفتن بین مهاجرين، از ای، افزايشمحله تعلق عدم و مهاجرين فامیلي، وجود

 بافـت، سـالخوردگي   بـودن  رواني، مهاجرپذير شيآسا مکاني، عدم تعلق حس

بافـت،   در مالـک  اسـکان  نوسازی، عدم به تمايل عدم و مالکین، سالخوردگي

 در فقر مالکین، وجود بیکاری و سالخورده، فقر مالکین نوسازی به تمايل عدم

 سـاکنان، از  مکاني هويت مالکین، عدم سالخوردگي و سوادیمالکین، بي بین

 زندگي کیفیت شهروندی، کاهش حس بودن ای، پايینمحله هويت رفتن بین

۴ 

عدم توجه به 

 قدرتمندی

نهادهای سنتي و 

 محلي

 دارای افـراد  پرنفـوذ، قـدرت   اشـخاص  مذهبي، وجود نهادهای برجسته نقش

 نهادهـای  محلـي، قـدرت   نهادهـای  از امور، استفاده کردن امنايينفوذ، هیئت

 نهادهـای  محلـي، قـدرت   نهادهـای  قديمي، قـدرت  بانفوذ افراد محلي، قدرت

 افـراد  و محلـي  هادهـای ن نوين، قدرت نهادهای قدرت غیررسمي، عدم محلي

 محلـي  نهادهـای  محلي، قدرت نهادهای و افراد با محله، همکاری نفوذ دارای

 قديمي

1 

عدم توجه به 

نهادسازی 

 فرهنگي

 مســائل تقويــت شــهروندی، لــزوم فرهنــگ فرهنگــي، تقويــت رســانياطــالع

 نشـیني، عـدم  آپارتمـان  فرهنـگ  نوسـازی، تقويـت   فرهنگ اجتماعي، تقويت

فرهنگـي،   زنـدگي، توسـعه   سـبک  سازی، تغییـر ي، فرهنگشهرنشین فرهنگ

 قـوی  فرهنگـي  منطقـه، پیشـینه   فرهنگـي  فرهنگي، تقويـت  هایمکان ايجاد

 ساکنان مکاني هويت ای، عدممحله هويت رفتن بین منطقه، از

1 
کاهش کیفیت 

 زندگي

 ساکنان، زندگي کیفیت آينده، ارتقاء به امید مردم، عدم در نگریآينده ايجاد

شهرسـازی،   ضوابط و قوانین نوسازی، محدوديت مانع تاريخي آثار از فاظتح

 عـدم  و 62 منطقـه  کـل  بودن طرح نوسازی، در برای مناسب زيرساخت نبود

 نامناسـب، تغییـر   زيرسـاخت  اثر در نوسازی به تمايل وآمد، عدمرفت تسهیل

 رامنیـت، تغییـ   کـاهش  و اجتمـاعي  مسـائل  کاربری، وجود تغییر اثر در بافت

 شـفاف، افـزايش   رسـاني يکسان، اطالع مقررات و قوانین زندگي، وجود سبک

 زندگي کیفیت محلي، کاهش یهاسرانه زندگي، افزايش کیفیت
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 هاشرح و تفسیر مقوله

 طلبی و حاکمیت روحیه اقتصادیمنفعت

اب تهران به حسو تجاری به نوعي مرکز اقتصادی  ،نآبه علت واقع شدن بازار در  62منطقه 

ر طرح ترافیک و محصور بودن دندارد. قرار گرفتن  سکونتضعیت مناسبي را برای وو  هآمد

در اين ناحیه  وسازساختکان رغبتي به لسازندگان و ما آن نیز مزيد بر علت شده است.

دهند تا امالک خود و همچنین مالکان واحدهای مسکوني قديمي در بافت ترجیح مي ندارند

داليلي که باعث  ترينمهميکي از بنابراين ؛ ها واگذار کنندیرگاه به تولیدکارا برای انبار يا 

 است. وسازساختکاهش روند نوسازی در اين منطقه است عدم غلبه سود اقتصادی در 
 

 هـا نيـ امتفـاوت اسـت و    62موضوع بافت فرسوده در کشور، در تهران و در منطقه 

از نظر مساحت و درصـد بافـت    62منطقه  را نیاز دارند. جداگانههای نسخه هرکدام

خر هست. حـاال  آفرسوده در تهران اول هست ولي در نوسازی بافت فرسوده در رتبه 

شـود کـه   چرا نرخ نوسازی در اين منطقه محقق نشده است. داليل متفاوتي ذکر مي

پديـده در بافـت فرسـوده     تـرين مهـم اولین و است.  هاآندلیل اجتماعي نیز يکي از 

يعني اسـتفاده  ؛ شوندبرداری نمياين است که امالک لزوماً مسکوني بهره 62ه منطق

تفاوت اين منطقه با منـاطق ديگـر    ترينمهماقتصادی از ملک بسیار زياد است، اين 

، پارکینـگ، کارگـاهي،   گـاراژ است. در اين منطقه امالک فرسوده تبـديل بـه انبـار،    

بینند بازسازی يا نوسازی انجام بدهند ي نميديگر لزومو مالکان اند تولیدی و ... شده

تخريـب   هانيامگر اينکه در گذر زمان  کند، انبار شده.ن زندگي نميآدر  ديگرکسي

 .بشود بعد مجبور بشوند نوسازی کنند
 

نوسازی ملک با توجه به غلبه راسته تجاری و اقتصادی در بافت نسبت به مسکوني 

های حیه سودجويي در افراد و بضاعت مالي مالکان بافتصرفه اقتصادی ندارد. با حاکمیت رو

سازندگان و مالکان بر  .فرسوده نیاز به تجمیع و استفاده از سازندگان امری ضروری است

رسند چراکه ريزدانگي بافت برای مالک های فرهنگي و نوع نگاه به توافق نمياساس تفاوت

کری و تجانس را به وجود آورده و صرفه اقتصادی ندارد و تجمیع نیز مشکالت عدم همف

 گیرد. ل واقعي به خود نمينوسازی شک
 

شريک يک وجوه اقتصادی و يک وجوه اجتماعي و فرهنگي دارد. شريک دنبال 

 د تقويت کنیم کهرا باي يفرهنگادی است نه اجتماعي و فرهنگي، وجوه اقتص

ندگي خودش، نه کیفیت ز ءبرای ارتقا ،خودشان انجام بدهند به خاطرنوسازی را 

 ءاين يعني سود اقتصادی يک قاعده شده است برای ارتقا اآلنصرفاً سود اقتصادی. 

کیفیت زندگي بايد نوسازی را تبلیغ کنیم نه سود اقتصادی، چون سود اقتصادی 

در نوسازی به قاعده عقلي تبديل شده که يا خودت سود ببری يا اگر پول  اآلن

شود و دو طبقه به برد. حاال وقتي شريک پیدا مينداری شريک بگیری و اون سود ب

گويد من که همان دو طبقه را دارم برای چه نوسازی شود ميشريک واگذار مي
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کشم و نوسازی دستي به خانه مي شبکنم و تازه شريک هم به خودم اضافه کنم فوق

ی را خورد و نوسازاينجا است که عامل اجتماعي به عامل اقتصادی گره مي .کنمنمي

اجتماعي صورت بگیرد تا  در نوسازیبايد تشويق  62کند. در منطقه متوقف مي

 .نوسازی ملک و اقتصادی

 

 کاهش اعتماد اجتماعی

امور شهری و جامعه تحقیق شناسان زيادی در مورد عوامل مؤثر بر مشارکت افراد در  جامعه

از سه  که آنانيه اجتماعي . پاتنام مشارکت افراد در اجتماعشان را ناشي از سرمااندکرده

همیت ا ،بیان داشت بخش شبکه روابط اجتماعي، همیاری و اعتماد تشکیل شده است

پنهان در  های دروني و ثروتسرمايه اجتماعي در فرآيند نوسازی شهری به عنوان ظرفیت

 شموضوع اعتماد اجتماعي و افزاي .محالت، يک اقدام غیرمتمرکز و از پايین به باال است

هرچه قدر  ،مستقیم بر نوسازی دارد تأثیررمايه اجتماعي در بین مردم موضوعي است که س

 .امور شهری و نوسازی تسريع خواهد شدباالتر باشد  و به نهادها اعتماد اجتماعي بین مردم

اعتماد اجتماعي هم در بین مردم و هم بین مردم موضوع در بررسي میدان نشان داد که  اين

 مستقیم گذاشته است.  تأثیراست که بر فرايند نوسازی نیز  و نهادها پايین

 
مردم به  اآلن، در اين منطقه باال است های دولتيمردم به نهاد اعتماد عدم

شهرداری و اقدامات شهرداری اعتماد ندارند اگر اعتماد شکل بگیرد مردم استقبال 

نانچه تفاوت نیت و هستند چ يمانيبااهای فرهیخته و نامردم ايران انس. کنندمي

ما بايد نشان  .کنندعمل خیر و عمل سودجويانه را درک و تفهم کنند اعتماد مي

سايش آدر کنار مردم و به فکر سالمتي و  نوسازی و سازمان بدهیم که شهرداری

اگر نوسازی  ،خراب شود هاآنزلزله خانه  نيترکوچکامکان دارد با  .هستند هاآن

خانواده او است. اعتماد حاصل بشود مردم خودشان در کنار  و وخود اع بشود به نف

 ايم.عمومي اقدامي انجام نداده ما برای تقويت اعتماد کنند.شهرداری حرکت مي

 

. وقتي که فرهنگ دارد سازیفرهنگجامعه نیاز به  گیری اعتماد اجتماعي درشکل

در اين  .تقويت خواهد شدجامعه و مردم اصالح شود اعتماد عمومي و اعتماد نهادی نیز 

 کندد مصاحبه قرار گرفت بیان ميخصوص يکي از مديران شهرداری که مور

 
به حاکمیت و نهادها اعتماد ندارند و حتي به مردم  اآلنريشه فرهنگي دارد،  هانيا

ند اگر برای ما يگومي هاآن .درگیر هستند، اعتماد ندارند تا يک اقدامي بشودنوعي 

شـهرداری و سـازمان ايـن کـار را بـرای منـافع        مثلو  فايده ندارد پسسود ندارد 

. البته کمتر شدهخودش يا مالیات انجام داده است. در حال حاضر اعتماد اجتماعي 

نفر مخالف  11در يک مسجد  قبالًما در اين خصوص در حال کار فرهنگي هستیم 

 قـبالً م دارند. ببینید نفر مخالف داريم. مردم بدبین هستند حق ه 61 اآلنما بودند 

دادند اما وقتي سیروس مردم تظاهرات کردند فش مي شد فرشسنگکه گلوبندک 
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کـار بکنـیم    گردنـد يبرمشد استقبال کردند تشويق کردند مردم با کار  فرشسنگ

کننـد  با ما همکـاری و کمـک مـي    مردم واقعاً اآلنشوند خودشان متوجه مي هاآن

ن نشـا شده، سیروس بهتر شده، اعتماد را بايـد بـا کـار     چون ديدند که پامنار بهتر

ن مشـخص شـد   آثـار  آهای خود را بگیريم و کار کنـیم وقتـي   بدهیم ما بايد گوش

در نوسازی هم بايد اين اتفاق بیفتد فقط با بسته تشـويقي   .کنندمردم همراهي مي

 توان مردم را جلب کرد بايد با اقدام عملي نشان بدهیمنمي

 

 خوردگی و مهاجرپذیری بافتفقر و سال

های دارد فقر و سالخوردگي مالکین بافت تأثیريکي ديگر از موارد مهمي که بر نوسازی 

وضع مالي چندان مناسبي  از ها در اين منطقهبافتاکثريت ساکنین اين فرسوده است 

 بین از و تجهیزات و ساتیتأس کمبود فرسودگي، افزايش برخوردار نیستند. در اين میان

 اجتماعي رتبه تنزل موجب طرف يک از شهری فرسوده هایبافت محدوده مرغوبیت رفتن

 افراد مهاجرت میزان افزايش باعث ديگر طرف از و شهروندان نگاه در مزبور هایمحدوده

 اقتصادی توان با افراد با آنان شدن جايگزين و مطلوب اقتصادی توان با بومي و اصیل

 از. است شده بیگانه مهاجران و معتادان نظیر اجتماعي هایآسیب هب مبتال اقشار و ترنيیپا

 فراموشي به شهر و محله خانه، به تعلق احساس و فرهنگي هایارزش تدريج به رو اين

 و رکود با و شودمي تهديد نیز شهری حیات موارد برخي در که نحوی به شود؛مي سپرده

 یهاييروکج برای مناسب هاييمکان به اهافض اين فرسوده، هایبافت حد از بیش فرسودگي

اين معضالت در برخي از محالت همانند  .شوندمي مبدل اجتماعي هایناهنجاری و رفتاری

 محله هرندی به مراتب بیشتر نمود عیني دارد

 
دو جنبـه   مسـئله يکي ديگر از عوامل کندی نوسازی فقر و بیکاری مردم است اين 

تصادی است چون فقیر هسـتند تـوان نوسـازی ندارنـد     ن اقآتر دارد که جنبه قوی

در هـر دو   .فقیر هستند درک اجتماعي و شـهروندی بـرای نوسـازی ندارنـد    ن چو

 مستقیم گذاشته است. تأثیرصورت فقر بر نوسازی 
 

رغبـت بـه    هـا آنکننـد  به دلیل اينکه مهاجرين زيادی زنـدگي مـي   62در منطقه 

قه را به دلیل ارزاني قیمت اجاره مسـکن محـل   اين منط هاآننوسازی ندارند چون 

اند چون قیمت ملـک و  ای خريدهاند و يا اگر خانهموقت اسکان خود در نظر گرفته

زمین پايین است برايشان سود ندارد که نوسازی کنند بنابراين تمايلي به نوسـازی  

ن اسـت کـه بیشـتر مـالکین     آترکیـب جمعیتـي    62مسئله دوم در منطقه . ندارند

گويند چند صباحي ديگـر  احدهای فرسوده افراد مسن يا بازنشسته هستند که ميو

 .بیشتر زنده نیستیم و برای چه نوسازی کنیم
 

اين  اآلنفوت کرده باشد  ملکصاحبراثت است که ممکن است وديگر ارث  مسئله

خود در اين منطقه نیست و نیاز به  او همملک به يکي از فرزندان ارث رسیده باشد 
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کند همین ملـک فرسـوده را بـرای انبـار يـا سـکونت اجـاره        وسازی را حس نمين

 دهد.مي
 

 عدم توجه به قدرتمندی نهادهای سنتی و محلی

 ای در شهرهای محلهنگرشعناصر اصلي  يردولتیغهای های محلي و سازماننهادها و تشکل

زياد  نهادمردمسنتي  یاسازوکارههستند، ساکنین شهرهای ايران و از جمله تهران از ديرباز 

و متنوعي را در جهت ساماندهي امور اجتماعي و اقتصادی شهر و محالت آن تعريف 

و  ، ائمه جماعاتمذهبي هایهیئتتوان به مينهادهای سنتي فعال اين اند. از کرده

 نتايج نهادهابررسي کلي و اولیه تعدادی از اين  .اشاره کرد ...مساجد، تکايا و  امنایهیئت

از اين قابلیت در جهت نوسازی و  برداریبهرهبسیار جالبي را برای تدوين يک الگوی 

سنتي و  مؤثرغفلت از نهادهای  د.دههای فرسوده و تاريخي فراروی ما قرار ميبازسازی بافت

  گیری انسجام اجتماعي در راستای نوسازی شده است.محلي باعث عدم شکل

 
هنگي در تهران دارند ايـن نقـش بسـیار پررنـگ     در محالتي که سبقه قديمي و فر

 62محالت است منطقـه   گونهنياشهرداری تهران از  62است. خوشبختانه منطقه 

قلب تهران بـوده و اسـت. در بسـیاری مـوارد يـک مسـجد يـک روحـاني يـا يـک           

ها در ازدواج يا عروسي يـا  حرکت گونهنياتواند خوب کار کند بسیار مي دیسفشير

را محرک  هاآنشود بايد در امر نوسازی نیز اين امر رخ بدهد بايد مي خیرين ديده

تر به مردم بگويند از هزاران بسته تشويقي هم بهتر و قوی هاآننوسازی دانست اگر 

 خواهد بود.

 

در بازار تهران تمامي امور زيربنايي يا بازسازی يا بهسـازی در هـر راسـته بـه      اآلن

ده شده است و بسیار هم خوب و جوابگو بـوده اسـت. در   بازار سپر آن امنایهیئت

عمده بافت فرسوده تهران است نوسازی يا تخريب وجود ندارد تنهـا   که تهرانزار اب

نگهداری يا بهسازی يا نوسازی حاشیه بازار است کـه تمـامي ايـن امـور زيـر نظـر       

هـم تـوان    هـا آناعتماد دارند  هاآناست و مردم ديگر به  بازارهاراسته امنایهیئت

 راضي کردن مردم را دارند.
 

 عدم توجه به نهادسازی فرهنگی
فرهنگـي در   رسـاني اطـالع از ديدگاه مردم و مديران ايجاد ساختارهايي برای نهادسـازی فرهنگـي و   

ای و است که در اين منطقه مورد غفلـت واقـع شـده اسـت. نهادهـای مشـاوره       مؤثرراستای نوسازی 

هـای  و دغدغـه  سؤاالتتوانند به اين نهادها مي هستند. امل تسريع در نوسازیتسهیلگر در محالت ع

شهروندان پاسخ دهند. نبود اين نهادها، باعث روند کند نوسازی شده است. يکي از مديران شهرداری 

 دارد:در مصاحبه خود بیان مي
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ند اگـر همـراه شـو    هانياهمه  هاهینیحسها و های ورزشي، زورخانهمساجد، محیط

 هـا وقـت با خود هستیم. برخـي   هانيادر حال همراه کردن  اآلنباشند. ما مي مؤثر

دارد يک صندوق، محله را نگه مـي  هاوقتدارد، برخي يک کاسب، محله را نگه مي

فعلي )نوين(  نهادمردمهای مردمي يا شوند. نهادموجب همبستگي محله مي هانيا

منافع خودشان هسـتند مثـل همـون کاسـب      بیشتر دغدغه خود را دارند و به فکر

، يا مسـجد، از  هیئتيا  هینیحسنیستند که دغدغه محله را داشته باشند شايد يک 

 هـا نياهای علمي بايد مدل مثالًتر باشد. های تازه شکل گرفته قویبسیاری از نهاد

 را مطالعه کرد و پیاده کرد.

به نوسازی  هانيانگي همه مجلل و فره رستورانگالری هنری در منطقه، يک  کي

بـا   آمدنمای هنری ايجاد شود بعد در اين بافت مردم خواهند  کند.بافت کمک مي

 هـا نيـ اگیـرد، بـا   شود، شتاب نمـي ام نوسازی نميوتراکم فروشي و افزايش طبقه 

 د.شودرست نمي
 

 کاهش کیفیت زندگی

بعاد رواني و ذهني افراد بر کیفیت زندگي شهری و شناخت ا تأثیرگذارپرداختن به مسائل 

ای دارد. عواملي که کیفیت ها اهمیت ويژهشهری در محله نوسازی و بهسازیجامعه در 

 دهند با جذب جمعیت و ايجاد جذابیت در فضاهای شهری ارتباطزندگي را شکل مي

های فرسوده در تمام شهرها از مقوالت مهم به شمار از آنجا که نوسازی بافت .دنمستقیم دار

يافته و با جذب جمعیت  ءچنانچه اين مهم به سرانجام برسد کیفیت زندگي ارتقا آيدمي

تشديد  به علتشهرداری تهران  62اين موضوع در منطقه  .شودشادابي محیط فراهم مي

 است.فرسودگي باعث کاهش کیفیت زندگي شده 
 

کارهـايي اسـت کـه انجـام شـد،       به خاطرکیفیت زندگي در اين منطقه  کاهش

توجه به حاشیه  شده وسال مرکز شهر رها  ۴1، رد، فضای سبز نداردامکانات ندا

محله هرندی، يک  ندگويمي .را برداشته است جاهمهمعضل  اآلن که شده است.

مـده اسـت   آزماني هیچ کاری برای اينجا نشده است خب کیفیت زندگي پايین 

اينجا قلـب   ندگوي ميحاال شدهپس مردم حق دارند فرار کنند. اين محالت انبار 

اينجـا را خـراب    مـا ا نـد دنبال حاشیه شهر بود ندتهران است، دنبال بزرگراه بود

بايد دوباره شادابي و  شود.به اين راحتي ساخته نمي 62منطقه شده خوب حاال 

 .نشاط به اين منطقه برگردد

 
ای هـ کیفیت زندگي مردم در اين ناحیه پايین است اگر کیفیت زندگي با سـرانه 

ها و ها، دسترسيکنند اگر سرانهشهری باال برود مردم تمايل به نوسازی پیدا مي

 .دهندمردم به نوسازی رغبت نشان مي محالت زياد شود مطمئناً امکانات
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عامل گرايش يا عدم گرايش به نوسازی و از مسائل مهم روند  ،ادشدهيشش مقوله 

ای ای هستههای عمده، مقولهتوجه به مقوله. در مرحله سوم با شده استکند نوسازی بیان 

ها و نظرات مردم ترين مفهومي که از ديدگاهانتزاعي عنوانبه« کاهش تمايل به نوسازی»

های فرسوده بر اثر دهد مردم ساکن در بافتاين مفهوم نشان مي .آمد حاصل گرديد به دست

مدل انتزاعي زير . ندارندسازی بافت تمايلي به نو ادشدهيعوامل اجتماعي و فرهنگي 

 مؤثرفرهنگي  –گیری و عدم تحقق نوسازی بر اثر عوامل اجتماعي کلکننده چگونگي شبیان

 تهران است. 62در بافت فرسوده منطقه 

 
 فرهنگي –از منظر اجتماعي  فرسوده تمايل و گرايش به نوسازی بافت علل عدم : الگوی6نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 رییگنتیجه
 –که از منظر اجتماعي  ه استبود کلیدی سؤالاصلي پژوهش پاسخگويي به اين مسئله 

ی هابافتبر نوسازی و بهسازی  غیرمستقیممستقیم يا  طوربهفرهنگي کدام دسته از عوامل 

 .است مواجه کرده تأخیروسازی را با روند ن هاآنتوجهي به و بي تأثیرگذارندشهری  فرسوده

از طريق مصاحبه با مديران ها و باورهای ساکنین نگرش سؤالين در راستای پاسخگويي به ا

در بخش نظری بدين موضوع پرداخته شد که  چراکهو مردم مورد تحلیل قرار گرفت 

 افرادو نظرهای  هادهيابا بررسي  و دهدرا شکل مي هاآننظام کنشي  افرادی های فکرنظام

 .دشناسايي کر را هاآنگیری کنشي توان جهتمي

اقتصادی  و غلبه تمايالت طلبيمنفعتفرسوده های که در بافت ن استآبیانگر نتايج 

سرمايه اجتماعي و نیز کاهش اعتماد  پايین بودن سطح سوکيازندگان و مالکان از س

 

 کاهش اعتماد اجتماعي

 

ي و حاکمیت طلبمنفعت

 روحیه اقتصادی
 

عدم  -
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قدرت 
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 بافت
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 هاشده است که در اين بافتمردم منطقه به نهادهای دولتي و حاکمیتي باعث  اجتماعي

و نوعي سالخوردگي و فقر با  ساير مناطق صورت گیردن به آاصلي جابجايي جمعیت 

در اين میان عدم توجه به نهادهای مردمي و محلي  .به منطقه اتفاق بیفتد واردتازهمهاجرين 

ها نتوانسته است نهادسازی مستحکمي را در اين بافتهمچون نهادهای مذهبي و ديني، 

ت زندگي در منطقه پايین بیايد و که همه اين عوامل باعث شده کیفی یطور بهشکل دهد 

ترين موانع اجتماعي و بنابراين عمده اهش نوسازی در بافت منجر شده است.به ک مسئلهاين 

ها ها به سرمايه اجتماعي و کاهش اعتماد مردمي و عدم نهادسازیفرهنگي در نوسازی بافت

 .ای بوده استو توجه به اجتماعات اصیل منطقه

ها شش دسته عوامل اصلي پژوهش و در تحلیل مصاحبه تسؤاالدر پاسخگويي به 

فرهنگي در روند نوسازی مورد شناسايي قرار گرفت. اين شش دسته عوامل بر  –اجتماعي 

از جمله  بوده است بدين نحو که دو دسته از عوامل تأثیرگذاردو کنش فردی و جمعي افراد 

طلبي باعث اقتصادی و منفعتفقر و سالخوردگي و مهاجرپذيری بافت و حاکمیت روحیه 

عوامل پايین بودن سرمايه  چهار دستهبیفتد و  تأخیرشده است تا نوسازی در سطح فردی به 

اجتماعي و اعتماد اجتماعي، عدم توجه به نهادهای محلي و سنتي، عدم نهادسازی فرهنگي 

با دشواری گذاشته و تجمیع و نوسازی را تأثیر و کاهش کیفیت زندگي بر کنش جمعي افراد 

بر دو نو کنش جمعي و  هاآن تأثیردر مجموع شش دسته عوامل دخیل و  .مواجه کرده است

تهران باعث شده است تا نوسازی شتاب مورد  62فردی در طي دو دهه اخیر در منطقه 

 و نوسازی مردم منطقه در قبال فرسودگيانتظار را نداشته باشد و با روند کند همراه گردد. 

اين دو  اند،های طوالني رخ داده است دو استراتژی را برگزيدهه که در طي زمانبافت فرسود

گروهي از ساکنین که از استراتژی تدافعي و استراتژی انفعالي بوده است.  اندعبارتاستراتژی 

توانايي مالي يا اقتصادی داشته از منطقه مهاجرت کرده و ملک خود را به صورت انبار و يا 

 مکاننقلاند و به مناطق ديگر که کیفیت زندگي بهتری داشته است دادهمسکوني اجاره 

چون در اين زمان تعلقي به اين منطقه و محل زندگي ندارند  اداين دسته افر ،اندکرده

و به صورت منفعل به منطقه نگاه  دهندتمايلي نیز به نوسازی بافت يا ملک خود نشان نمي

. دانندنطقه ندانسته و نوسازی آن را نیز دغدغه خود نميکنند و خود را متعلق به اين ممي

اند از منطقه فقر و سالخوردگي نتوانسته همچوندسته دوم که بنا به داليل اقتصادی 

نوسازی در اين منطقه را به دلیل عدم زيرساخت مناسب، کهولت سن، وجود  ،مهاجرت کنند

( موانع حرکتي از جمله ت بر سکونتو غلبه تجار منطقه و قلب اقتصادی شهر )بازار تهران

و تمايلي به نوسازی  رغبتعمومي  ونقلحملطرح ترافیک و نبود خطوط تندرو اتوبوس و 

استراتژی تدافعي را انتخاب کرده و به نوعي در مقابل از افراد دسته  اين .دهندنشان نمي

فت ندارند و زندگي عبتي به نوسازی بار ادشدهيگیرند و به داليل نوسازی حالت تدافعي مي

اين  دانند.خود را صرف دغدغه نوسازی و مسائل مترتب بر آن نمي ماندهيباق چندروزه

 .داشته باشد مسائل باعث شده است فرسودگي در بافت تشديد شود و نوسازی روند کندی را
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مواجه  تأخیرفرهنگي در اين منطقه نوسازی را با  –در هر دو صورت غلبه مسائل اجتماعي 

 آخر اين منطقه در نوسازی شده است. رده و باعث رتبهک

های بافت نوسازی هایکندی فرايند سیاستعواملي را که در زمینه کلي  طوربه

های اجتماعي و فرهنگي يعني وضعیتي که در آن تمايالت و فرسوده و در ارتباط با زمینه

 از: اندعبارت عاليق مردم در قبال نوسازی مطرح است

 ای در بین ساکنینرفتن تعلق مکاني و محلهاز بین  .6

 به نوسازی محله تمايل و عدمبودن بافت  مهاجرپذير .2

 تولیدی و اقتصادی تا مسکونيفعالیت وجود بازار و غلبه با انبار و کارگاه و  .9

 برداری غیرمسکوني از ملک مسکونيبهره .۴

عوامـل  پايین بودن سود اقتصادی و عدم تمايل به نوسـازی مـردم )گـره خـوردن      .1

 اجتماعي و فرهنگي(اقتصادی به عوامل 

شـراکت  عدم پـذيرش  شیني و ارتمانآپوجود فرهنگ سنتي، عدم پذيرش فرهنگ  .1

 های محليفعالیتدر 

 وجود موانع بسیار زياد در نوسازی همچون بحث میراث و بافت تاريخي .7

هـا و صـاحبان   ها، تداخل وظايف، تغییـرات بـین ملـک   عدم هماهنگي بین سازمان .7

 مالکا

 های اجتماعي و فرهنگي در منطقه نسبت به مناطق ديگرکمبود زيرساخت .3

 پايین بودن سطح کیفیت زندگي در منطقه .61
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