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آسیبشناسی بافت فرسوده شهری
(نمونه موردی :محله قدیمی فیضآباد کرمانشاه)
مسلم كرمی تخت شیرینی ،6كبری طاهری ،2طاهره مرادی ،9مهدی

خداداد4

 -1کارشناس ارشد معماری
 -2دانشجوی دکتری تخصصی جغرافيا برنامهریزی شهری دانشگاه تهران مرکزی
 -3دانﺶآموخته کارشناسی مهندسی شهرسازی (نویسنده مسﺌول)Moradit6937@gmail.com ،
 -4کارشناسی ارشد جغرافياوبرنامه ریزی روستایی ،دانشگاه گلستان،گرگان

چكیده
در سالهای اخير با توجه به تﺤوالت سریع علمی و فنی و دگرگونی در ساختار کالبدی ،اﻗتصادی و اجتماعی
شهرها و همچنين مطرح شدن نظریه توسعه پایدارشهری ،اهميت نوسازی و احياء بافتهای فرسوده و ناکارآمد
بيﺶ از پيﺶ مشخﺺ میگردد .شکﻞگيری بافتهای شهری و تغييرات فيزیکی صورت گرفته در گذر زمان نقﺶ
تکنولوژی ،نيازها ،ذوق و خواست عمومی در ارتباط با شکﻞ و بافت اجتماعات انسانی و نقﺶ عوامﻞ اﻗتصادی ˚

اجتماعی در تغيير چهره و زندگی شهری امروزی نشان میدهد .در طول دهههای اخير اﺛر بخشی و تقابﻞ عوامﻞ
اﻗتصادی ˚ اجتماعی و جمعيتی بر یکدیگر ،موجب تغيير در فضای ساخته شده شهری و سيمای کامالً جدید
فضای کالبدی شهر شدهاست و بدین ترتيب تعادل و پيوستگی سنتی فضای کالبدی و نقﺶ عناصر مهم آن در هم
شکسته شده است .همچنين سياستگذاریهای دوگانه و مغایر در احداث واحدهای مسکونی ارزان ﻗيمت و
گسترش روز افزون مﺤدوده خدماتی شهرها باعث گردیده عمالً مﺤدوده بافتهای فرسوده که عمدتاً در مناطق
مرکزی شهرها واﻗع گردیده از دید دستاندکاران و سياستگذاران امر توسعه مخفی مانده و عمالً به فراموشی
سپرده شدهاند .دشواریهای ناشی از عمليات اجرائی ،مسائﻞ و نارسائیها حقوﻗی و ﻗانونی ،مﺤدویتهای مربوط به
ميراث فرهنگی ،هزینههای مربوطه به تملك زمين در مقایسه با زمينهای در اختيار انبوهسازان که اغلب به صورت
رایگان تﺤویﻞ میگردد ،مشکالت مربوط به انجام توافق به دليﻞ تعدد ورﺛه ،وجود امالك مخروبه و بالصاحب،
انگيزه سرمایهگذاران ،بخﺶهای تعاونی و اشخاص را جهت سرمایهگذاری در این بافتها کم نموده و همين موﺿوع
باعث بیتوجهی و رهاشدگی آن در نزد مدیران شهری گردیده است .در مقاله حاﺿر به بررسی آسيبهای بافت
ﻗدیمی مﺤله فيﺾ آباد پرداخته شده است و سپس سعی شده راهکارهایی جهت احيا و باززنده سازی آن عنوان
گردد.
واژهگان كلیدی :آسيبشناسی ،بافت فرسوده شهری ،مﺤله فيﺾآباد شهر کرمانشاه

مقدمه
بافتهای ﻗدیمی بهعنوان نقطهی جوشﺶ اصلی یك شهر نشان دهندهی هویت آن شهر میباشد .چرا که مکان اصلی بروز
دهندهی فراز و فرودهای شهر در طول تاریخ و ریشههای شکﻞگيری و بلوغ یك شهر در طی زمان میباشد
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( .)Helleman&wassenberg, 2003: 3فرسودگی یکی از مهمترین مسائﻞ مربوط به فضای شهری است که باعث بیسازمانی،
عدم تعادل ،عدم تناسب و بیﻗوارگی آن میشود .فرسودگی عاملی است که به زدودن خاطرات جمعی ،افول حيات شهریِ واﻗعهای
و شکﻞ گرفتن حياتشهری روزمره کمك میکند .فرسودگی به دو دسته تقسيم میشود :فرسودگی نسبی و فرسودگی کامﻞ.
فرسودگی نسبی ،فرسودگیای است که در یکی از عناصر مهم فضای شهری یعنی کالبد یا فعاليت رخنه میکند و به دنبال خود
باعث فرسودگی نسبی فضای شهری میگردد .فرسودگی کامﻞ ،فرسودگیای است که فرسودگی در هر دو عنصر فضای شهری یعنی
کالبد و فعاليت آن رخنه کرده باشد و به دنبال آن باعث فرسودگی کامﻞ فضا شود .پس فرسودگی یا در کالبد یا فعاليت و یا در
کالبد و فعاليت بهطور یکجا رسوخ میکند (حبيبی و مقصودی .)1334 ،در حالحاﺿر در  333شهر کشور ما بيﺶ از  48هزار هکتار
بافت ﻗرسوده با وجود جمعيت هشت و نيم ميليون نفر می باشد ،از این رو مداخله جهت نوسازی و بهسازی بافت فرسوده برای
بازگرداندن تعادل جریان زندگی در مﺤدوده این بافتها امری ﺿروری است (مدانلو .)2:1311،بافت فرسوده شهری ،به عرصههایی
از مﺤدوده ﻗانونی شهرها اطالق میشود که به دليﻞ فرسودگی کالبدی ،عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره ،تأسيسات و
خدمات و زیرساختهای شهری آسيبپذیر بوده و از ارزش مکانی ،مﺤيطی و اﻗتصادی نازلی برخوردارند بافتهای فرسوده به سبب
فرسودگی در کليت با یکدیگر وجوه مشترکی دارند (شفيینسب و کالبی .)1331 ،برای برنامهریزی بهسازی و نوسازی شهری،
شناخت آسيبهای ایجاد شده در کالبد و فضای شهر ،یافتن الگوها و روشهای مناسب و مطلوب بهسازی و نوسازی و در نهایت
انطباق فضاهای ﻗدیمی با زندگی امروزی ،مطالعات آسيبشناسی را بسيار ﺿروری کرده است .تشخيﺺ فرسودگی و ﺿایعات در
مﺤلههای شهری و عوامﻞ فرساینده و مخرب مهمترین بخﺶ در فرآیند بهسازی و نوسازی شهری است .آسيبشناسی به عنوان
معاینه دﻗيق بنا اگر به خوبی انجام نگيرد بهسازی و نوسازی نمیتواند مؤﺛر واﻗع شود .بنا به اهميت این موﺿوع ،بخشی مجزا به
مبﺤث آسيبشناسی اختصاص داده شد تا به بررسی انواع آسيبهای بافت و علﻞ و عوامﻞ بوجود آورنده آنها بهطور مفصﻞ پرداخته
شود .به طور کلی آسيبها یا بر کالبد مجموعه شهری تأﺛير میگذارد یا بر عملکرد فضایی آن .در مقایسه این دو در مییابيم که
طيف آسيبهایی که بر کالبد تأﺛير میگذارد ،بسيار بيﺶتر از آسيبهایی است که عملکرد را تﺤتتأﺛير ﻗرار میدهد .نﺤوه تأﺛيرگذاری
آسيبها نيز به دو صورت فرسایشی و ساختاری رخ میدهد .از این رو در ابتدا بهطور مختصر آسيبهای فرسایشی و ساختاری وارد
بر بافت فيﺾآباد توﺿيح داده شده و سپس علﻞ و عوامﻞ آسيبها مورد بررسی ﻗرار گرفتهاست.

مﻔاهیم راهبردی بافتهای فرسوده شهری
بافت قدیم

شهر6

به طور کلی آن بخﺶ از شهرهای ایران را که تا عهد ﻗاجار (ﻗبﻞ از سال 1388ه.ش) شکﻞگرفتهاند ،میتوان بافت ﻗدیم ناميد
(توسلی )5:1331 ،و علیرغم برخورداری از ارزشهای هویتی ،به دليﻞ فرسودگی کالبدی و فقدان استانداردهای ایمنی ،خدمات و
زیرساخت های شهری از منزلت مکانی و سکونتی پایين برخوردارند .مداخله در اینگونه بافتها با سایر بافتهای شهری متفاوت
بوده و اﻗدامها از نوع بهسازی ،روانبخشی و نوسازی خواهد بود که در ﻗالب طرحهای ویژه به اجرا درخواهندآمد .مهمترین ویژگی
های مشترك این گونه بافتها که میتوان آنها را از سایر بافتهای شهری باز شناخت شامﻞ موارد ذیﻞ است؛
بافتهای ﻗدیمی اغلب در مرکز شهرهای ﻗدیمی ﻗراردارند و اصول هنری و معماری در آن به کارگرفتهشدهاست .شکﻞگيری و
رشد ارگانيك از دیگر مشخصات بافتهای ﻗدیمی است .همچنين عناصر اصلی و تعيينکننده شالوده شهر شامﻞ مسجد جامع ،بازار
و مﺤلههای مسکونی در بافت های مذکور واﻗعند .مصالح به کار رفته در بناها عمدتاً مﺤلی هستند و باالخره اینکه بافتهای ﻗدیمی
با شرایط مﺤيطی تطابق روشن و عقالنی دارند (حبيبی و همکاران.)13:1331،

1- Old Texture city
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اﻧواع بافﺘهای شهری
انواع بافتهای فرسوده شامﻞ -1 :بافتهای دارای ميراث شهری :بافتهای بجای مانده از گذشته و دارای ارزشهای فرهنگی و ملی
که در ليست ميراث فرهنگی یا آﺛار ملی ﻗرار میگيرد -2 ،بافتهای شهری (فاﻗد ميراث فرهنگی) :در مﺤدوده ﻗانونی شهر و دارای
مالکيت رسمی بوده ليکن به لﺤاظ ایمنی ،استﺤکام و خدماتشهری کمبود دارند ،و  -3بافتهای حاشيهای (سکونتگاههای غيررسمی):
بيشتر در حاشيه شهر بوده و خارج از برنامه رسمی ،توسعه یافتهاند .نيز عمدتاً توسط گروههای مهاجر کم درآمد اشغال شدهاند،
میگردد (حبيبی ،پوراحمد و مشکينی.)1331 ،

شكل شماره ( :)6اﻧواع بافت فرسوده شهری

اﻧواع فرسودگی بافتهای شهری
در کﻞ ،بر اساس اینکه فرسودگی ،در کالبد ،فعاليت و یا همزمان در هردو مطرح باشد ،فرسودگی به دو دستﮥ نسبی و کامﻞ
تقسيم ميشود .زمانی که فعاليت ،فرسوده و کالبد ،سالم باشد ،فرسودگی نسبی از نوع اول است که در این حالت ،عمﻞ «ابقا» در
ﻗالب «بهسازی» باید صورت پذیرد .در حالت دوم ،کالبد ،فرسوده و فعاليت سالم است که نيازمندعمﻞ «احيا» در ﻗالب اﻗدامات
«نوسازی» است .در نهایت ،هرگاه کالبد و فعاليت ،توأمان فرسوده باشد ،باید به «تخریب و ساخت مجدد» در ﻗالب اﻗدامات «بازسازی»
مبادرت نمود (حبيبی ،پوراحمد و مشکينی.)1331 ،

اشكال مداخله در بافﺘهای كهن شهری
الف .بهسازی :بهبود بخشيدن به وﺿعيت بافت و عناصر درونی آن است و مجموعه اﻗداماتی را شامﻞ میشود که در زمينه
کالبدی همنواخت با الگوی اوليه به حفاﻇت و نگهداری بافت و عناصر آن میپردازد و در زمينه غير کالبدی ،به رونق بخشی حياط
درونی آن کمك میکند (سخایی و مهندسين مشاور شاران.)1335 ،
ب .ﻧوسازی :زمانی انجام میشود که فضای موجود ،از کارکردی مناسب ومعاصر برخوردار باشد ولی فرسودگی نسبی «کالبدی»
سبب کاهﺶ بازدهی و کارایی آن شده باشد (حبيبی ومقصودی.)1331 ،
ج .بازسازی :دگرگونی کامﻞ پيشينه و ایجاد شرایطی جدید در بافت و یا عناصر آن را با برچيدن آﺛار گذشته و بنا نهادن ساخت
و سازهای جدید دنبال میکند .مجموعه اﻗداماتی که منجر به شرایط کامالً دگرگون شده نسبت به شرایط و مﺤتوای پيشين میگردد
(حبيبی ومقصودی.)1331 ،
د .مرمت :کار آیينی و مستمر است و به دو صورت امکانپذیر است :تعمير و نگهداری .تعمير،گاهی مقطعی است و گاهی به
شکﻞ مداوم است ولی نگهداری ،نگرشی فراتر از تعمير به اﺛر دارد و به روز بودن اﺛر را مدنظر ﻗرار میدهد (شهيدی.)1333 ،

معرفی محدوده مورد مﻄالعه:
مﺤله فيﺾآباد ،یکی از مﺤله های ﻗدیمی واﻗع در بافت ﻗدیمی شهر کرمانشاه است .این مﺤله یکی از روستاهای ﻗدیمیای
است که بافت تاریخی شهر کرمانشاه از به هم پيوستنشان تشکيﻞ شده است .فيﺾآباد در منطقه سه شهرداری کرمانشاه ﻗرار دارد.
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مﺤله فيﺾآباد به مساحت  14/32هکتار ،نزدیك به  12درصد هسته تاریخی  235هکتاری شهر کرمانشاه را تشکيﻞ میدهد.
جمعيت فيﺾآباد نزدیك به  5188نفر تخمين زده میشود .این مﺤله از سمت شمال به خيابان اميری (کاشيکاری) ،از سمت غرب
به خيابان مدرس (سپه)  ،از سمت شرق به خيابان جليلی و ميدان آﻗا شيخ هادی جليلی (ميدان الهوتی) ،و از جنوب به خيابان
نواب (رشيدیاسمی) مﺤدود میشود .با ساخت خيابان امام جمعه در مسير سبزه ميدان ،ميان فيﺾآباد و بخشی از این مﺤلﮥ تاریخی
که در مجاورت مﺤله آبشوران ﻗرار داشت ،فاصله افتاد .اما همچنان پهنه تاریخی آن سبزه ميدان را نيز در بر میگيرد و از جنوب به
خيابان نواب مﺤدود میشود (.)https://fa.wikipedia.org

شكل شماره ( :)2موقعیت محله فیضآباد شهر كرماﻧشاه

ﻧقشه سال 6995بافت فیض آباد

ﻧقشه سال 6956بافت فیضآباد
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ﻧقشه سال 6934بافت فیضآباد

ﻧقشه سال  6933بافت فیضآباد

شكل شماره ( :)9موقعیت محله فیضآباد شهر كرماﻧشاه

یافﺘههای تحقیق
ﻧحوه تأثیرگذاری آسیﺐها بر بدﻧه و گذرها
 -6آسیﺐهای فرسایشی:
بهطورکلی آسيبهای فرسایشی ،آسيبهای هستند که به سيما و ﻇاهر بنا وارد میشوند .فرسودگیها و تخریبهای این
دسته درکوتاهمدت جزئیاند ،اما در دراز مدت و به طور مداوم به ویرانی بناها میانجامند .بهعبارتی دیگر آسيبهای فرسایشی،
پایداری بنا را در کوتاه مدت تهدید نمیکند ،اما چنانچه به صورت مطلوب مهار و برطرف نشوند به بنا لطمههای اساسی وارد
میکنند .بهعنوان مثال به چند نمونه از این آسيبها که در مﺤله فيﺾآباد نمود بيشتری دارند میتوان اشاره نمود:
 -1رطوبت صعودی و نزولی
 -2عدم استفاده صﺤيح از ناودان
 ˚ 3غير اصولی بودن تأسيسات شهری
 ˚ 4غيرهمگون بودن مصالح به کار رفته در بناها
 ˚ 5رویﺶ گياهان بر روی بام و معبرها
 -1فرسودگی مصالح و مالتها
 ˚ 3باال بودن سطح آبهای زیرزمينی
این گونه آسيبهای فرسایشی در بيشتر بناهای مﺤله فيﺾآباد به خصوص در فصﻞ مشترك جدارهها با زمين و نماها به چشم
میخورد .خانهها ،مساجد ،واحدهای تجاری و سایر بناها  ...از این آسيبها در امان نيستند.

شكل شماره ( :)4رطوبت ﻧزولی و عدم صحیح (اسﺘﻔاده از ﻧاودان)
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شكل شماره ( :)5غیر اصولی بودن تأسیسات شهری

شكل شماره ( :)1غیر همگون بودن مصالح بكار رفﺘه در بنا
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شكل شماره (:)7فرسودگی مصالح و مالتها

شكل شماره ( :)3باال بودن سﻄح آبهای زیرزمینی

-2آسیﺐهای ساخﺘاری:
این گونه آسيبها در شالوده و اساس بنا پدید میآیند مثالً :در ميزان باربری ساختمان یا دیوارها و سقف که موجودیت بنا
دچار اختالل و بهعبارت دیگر استخوان بندی بنا شکسته میشود .رفع این نوع آسيبها پرهزینه ،وﻗتگير و بسيار حساس است.از
مهمترین آسيبهای ساختاری میتوان به تغيير شکﻞ و ترك خوردن عناصر ساختمانی بر اﺛر کاهﺶ مقاومت آنها در مقابﻞ نيروهای
خمشی ،برشی ،فشاری و کششی اشاره نمود .این نمونه آسيبهای ساختاری در مﺤله به نوبه خود دارای اهميت میباشد چراکه
عدم رسيدگی ،موجبات تخریب جدی را سبب خواهد شد .این گونه آسيب های ساختاری نيز دراکثر بناهای مﺤله فيﺾآباد به چشم
میخورد.

شكل شماره ( :)3آسیﺐهای ساخﺘاری بنا
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علل و عوامل آسیﺐهای بافت تاریخی فیضآباد
عوامﻞ آسيب رسان یا به بيانی دیگر عوامﻞ فرساینده و تخریبی مﺤله فيﺾ آباد بسيار متنوع و گستردهاند ،با توجه به عوامﻞ
مﺤيط جغرافيایی در فرسودگی و تخریب بناهای این مﺤله ،عوامﻞ فرسودگی بناها و فضاها را به طور کلی در دو عامﻞ مﺤيط
جغرافيایی یعنی عوامﻞ مﺤيط طبيعی و عوامﻞ انسانی یا مﺤيط انسانی میتوان طبقهبندی کرد که عامﻞ مﺤيط انسانی خود شامﻞ
موارد متعددی است که در ادامه به تفصيﻞ به آنها میپردازیم.

الف) عوامل محیط طبیعی:
عوامﻞ مﺤيط طبيعی شامﻞ نوع آب و هوا و عناصر اﻗليمی از جمله دما ،به ویژه اختالف درجه حرارت ،بارش و به ویژه
بارشهای سيالبی و رطوبت هوا در فرسایﺶ و آسيبرساندن به ساختار مﺤله فيﺾآباد بسيار مؤﺛر بودهاست .یخبندان در تخریب
فيزیکی ،نور آفتاب در بيرنگ کردن سيما و ساختار عناصر و فضاهای مﺤله ،تأﺛير داشته است .روی هم رفته عوامﻞ و عناصر اﻗليم
بر ساختار کالبدی ˚ فضایی مﺤله تأﺛير زیادی گذاشته و در نتيجه بهسازی ،نوسازی و ساماندهی مﺤله فيﺾآباد بدون در نظر گرفتن
اوﺿاع اﻗليمی پایدار نخواهد بود .منابع آب منطقه ،شامﻞ آبهای سطﺤی و آبهای زیرزمينی نيز از دیگر عوامﻞ مؤﺛرند .برای نمونه
هنگامی که سطح آبهای زیرزمينی باال باشد نمكهای مﺤلول در آب امکان تجزیه شيميایی مواد و مصالح بنا را بيشتر فراهم
میآورد .همچنين ریشه بعضی از درختان ،ﻗارچها ،حشرات (نظير موریانه) و جانوران موذی و نيز پرندگان میتوانند موجبات تخریب
و فرسودگی مجموعه را فراهم آورند .بنا بر این باید کليه عوامﻞ و پدیدههای طبيعی مورد توجه ﻗرار گيرند تا بر اساس آنها بهسازی
و ساماندهی این مﺤله به شکلی پایدار و مطلوب تﺤقق یابد.

ب) عوامل اﻧساﻧی:
انسان و فعاليتهای او میتوانند مهمترین عامﻞ فرسودگی و تخریب بناها و فضاهای شهری باشد .به طور کلی عوامﻞ انسانی
که موجب آسيبها ،مسائﻞ و مشکالت متعددی درون مﺤله فيﺾآباد شدهاند و روند تخریب در مجموعه را تشدید میکنند ،در سه
گروه ﻗابﻞ بررسیاند.
ب )1-عوامﻞ اجتماعی
ب )2-عوامﻞ اﻗتصادی
ب )3-عوامﻞ کالبدی ˚ فضا یی

ب )6-عوامل اجﺘماعی:
ب )6-6-پراكندگی ﻧاموزون و ﻧامﺘعادل تراكم و سراﻧه جمعیت:
پراکندگی نامتوازن جمعيت در بعضی از مﺤلههای شهر ،در فرآیند فرسودگی و تخریب فضای شهری مؤﺛر است .معموالً نواحی
پرتراکم جمعيتی ،آلودگیهای زیستمﺤيطی بيشتری دارند .مﺤله فيﺾآباد ،چنانی و  ...جزو آن دسته از بافتهای ﻗدیمی شهر
کرمانشاه هستند که به علت تراکم زیاد جمعيت دچار آسيبهای فرسایشی و ساختاری شدهاند .در بعضی دیگر از نواحی نيز به علت
پر رونق بودن و تراکم بيﺶ از حد تخریب و نوسازی غيراصولی در بافت انجام پذیرفته که روند نابودی بافت را تسریع کردهاست.

ب )2-6-عدم شناخت و آگاهی ساكنان مجموعه از ارزشهای فرهنگی و تاریخی آن
مسﺌلهای که از نظر مشارکت اجتماعی در نوسازی و بهسازی بافتهای ارزشمند در اغلب بافتهای ﻗدیمی و از جمله مﺤله
فيﺾآباد وجود دارد شناخت ناکافی عموم مردم و به ویژه نسﻞ جوان از ارزشهای نهفته در بناها و فضاهای تاریخی ˚ فرهنگی
است .که این مسأله از چند منظر ﻗابﻞ بررسی است .در یك حالت ،در نظر آنان بخﺶ ﻗدیمی شهر ،مﺤلههایی فقيرنشين است و
دارای شأن و منزلت شهری و اجتماعی نيست که جوابگوی نيازهای روانی و مادی زندگی امروزی آنان باشد به دليﻞ این که
ارزشهای فرهنگی ،برای آنها مشخﺺ و تعيين نشده و الگوهای مناسبی برای بهسازی و نوسازی آنها معين نشده است .در نتيجه
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تمایﻞ به سکونت یا نوسازی و بهسازی فضاهای شهری ﻗدیمی را ندارند .این عدم شناخت کاهﺶ دلبستگی این اﻗشار به بافت را
بدنبال دارد به طوری که در بسياری موارد موجب تخریب و ویرانی بافتهای ﻗدیمی میگردد .در حالتی دیگر عدم شناخت از
ارزشهای فرهنگی و تاریخی ،تخریبهای وسيع جهت ساخت و سازهای جدید را موجب میشود .به عبارت دیگر ميﻞ نوسازی و
بهسازی در بافت وجود دارد ولی بر اﺛر بیاطالعی ،بافت تاریخی تخریب میگردد .به عبارتی در این حالت مشکﻞ صرفاً پاسخگو
نبودن کالبد بافت ﻗدیم با نيازهای معاصر ساکنين و به ویژه ﻗشر جوان نيست بلکه مسأله عدم درك صﺤيح مواریث فرهنگی ˚
تاریخی نهفته در بافت ﻗدیمی است .این عدم شناخت در بعضی موارد در مﺤله فيﺾآباد موجب تعمير و ترميم خانهها و فضاها به
شکﻞ نامناسب شده ،بهطوری که عناصر غير متجانس به بناها اﺿافه شده یا مصالح غيربومی و ناسازگار برای ترميم آنها به کار رفته
و هماهنگی و یکپارچگی فضاهای شهری را بر هم زده است.

شكل شماره ( :)62تخریﺐ بافت تاریخی

ب )9-6-ﻧوگرایی و بهسازی ﻧاموزون و ﻧامﺘعادل در بخشهای از محله فیضآباد:
رواج مد و نوگرایی بیرویه و بيﺶاز اندازه در چند دهه اخير به ویژه در بين اﻗشار جوان که تفکر آرمانگرایی و بعضاً
مدرنيستی دارند ،موجب پيدایﺶ الگوهای جدید شهرسازی به ویژه در مﺤدوده بافت تاریخی شدهاست .حاکميت این دیدگاه موجب
عالﻗه و توجه بيشتر مردم به سکونت در بناهایی اینچنينی است .دليﻞ این موﺿوع را باید در تأخير برنامهریزی بهسازی و نوسازی
و احيای بافتهای ﻗدیمی به کمك علم و فناوری جدید دانست که کمتر مورد توجه و اهميت برنامهریزان بوده است .به عبارتی
دیگر تﺤول و تکامﻞ تدریجی و موزون بافتهای ﻗدیمی به کمك برنامههای بهسازی ،نوسازی و مرمت صورت نگرفته و به مرور زمان
مردم شرایط زندگی راحت در بافتهای ﻗدیمی از جمله مﺤله فيﺾآباد را از دست دادهاند و با ساخت و سازهای جدید در بافت
ﻗدیم به روند فرسودگی و تخریب کمك میکنند .در نتيجه باید برای کاهﺶ آسيبها در بافت ﻗدیمی مﺤله فيﺾآباد و سایر
بافتهای ﻗدیمی اﻗدامات مرمتی بيشتری مورد توجه ﻗرار گيرد.

ب )4-6-تغییر الگوی خاﻧوار از گسﺘرده به هسﺘهای
از دیگر مسائﻞ اجتماعی موجود در بافت ﻗدیم این مﺤله تﺤوالت اجتماعی چند دهه اخير در کشورمان است .اگر در گذشته
فرزندان بعد از تشکيﻞ خانواده در کنار پدر و مادر یا خانواده همسر خود میمانده و با آنان زندگی میکردند ،امروزه ایده و تفکرات
مدرنيسم ،در اذهان عمومی جامعه به ویژه در بين جوانان تأﺛير عميقی گذاشته است .با مستقﻞ شدن زندگی ،حاﺿر به زندگی در
منزل پدر و مادر و در کنار آنان نيستند .این مسأله باعث شده تا فرزندان خانهها و زمينهای پدری خود را تقسيم کرده و اﻗدام به
تخریب بخﺶهای تﺤت مالکيت خود کنند.

ب )5-6-جابهجایی گروهها و طبقات اجﺘماعی
یکیاز فرآیندهای اجتماعی که در مﺤله فيﺾآباد از گذشته تا حال وجود داشته روند تغيير و تﺤوالت طبيعی ساخت اکولوژی
اجتماعی مﺤله است که امروزه در بعضی از شهرها این روند بسيار شتابان و سریع شدهاست .جابهجای گروههای اجتماعی ˚ اﻗتصادی
و به بيان کلیتر فاصله طبقاتی شدید و خارج شدن گروههای پر درآمد یا طبقه اجتماعی مرفه از مجموعه یکیاز عوامﻞ رکود و
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فرسودگی است .گاهی خالی شدن منازل از سکنه موجب مخروبه شدن بناها میشود .این جابجاییها در طول زمان میتواند موجب
بیهویتی اجتماعی مجموعه شود .در ریشهیابی جابجای این گروها را باید کمبود زیرساختها و فضاهای خدماتی ،تفریﺤی ،فرهنگی
و ورزشی و در مجموع ﺿعف در عملکرد مسﺌولين مربوطه دانست.

ب )1-6-عوامل حقوقی مؤثر در ایجاد مسائل و مشكالت :
توارث:
در مواردی صاحبان برخی از بناهای مسکونی واﻗع در بافت ﻗدیمی شهرها فوت میکنند و بناهای مذکور به فرزندان آنها به
ارث میرسد .به علت تعدد ورﺛه ،کم بودن ارزش اﻗتصادی بناها و نيز به این دليﻞ که هيچ یك از وارﺛين حاﺿر به خرید ملك و
جلب رﺿایت بقيه نيستند و همچنين به علت ﺿعف ﻗوانين حقوﻗی ،ملك به آسانی ﻗابﻞ تقسيم نيست .در نتيجه بيشتر این بناها و
واحدهای مسکونی که نمونه آن در مﺤله فيﺾآباد و مشاهده میشود بالتکليف و متروکه باﻗی میمانند و روند تخریب و فرسودگی
آنها تشدید و در نهایت تبدیﻞ به ساختمانهای جدید میشود.

ج) ﻧارسایی سیاستها و قواﻧین بهسازی و ﻧوسازی شهری
ﻗوانين و آیيننامههای مربوط به بافت ﻗدیمی کرمانشاه از گذشته بدون تﺤقيقات الزم و عدم مشارکت مردم به تصویب رسيده
و دارای نارساییها و ناهمگونیهای زیادی است .در حال حاﺿر بسياری از سياستها و ﻗوانين و برنامههای بهسازی و نوسازی بافت
ﻗدیمی شهر کرمانشاه صرفاً براساس برخوردهای سليقهای غيرمنطقی است که از طرف سازمانهای مختلف شهری اعمال میشود.
همچنين ﺿوابط طرحهای عمران شهری از جمله طرح هادی و جامع شهر نيز به صورت یکنواخت بر مجموعه شهر حاکم است و با
بررسی عميق برای بافت ﻗدیمی و ویژگیهای آن تنظيم و تدوین نشده است .حتی در طرحهای جامع شهری طرحها و برنامههای
بهسازی و نوسازی بافت ﻗدیم شهر به خوبی مشخﺺ نمیگردد .طرحهای ارائه شده هم ﻗابليت اجرا ندارد .مدیریتهای متعدد و
ناهماهنگ که برای بافت تاریخی و حتی برای کﻞ شهر سياستگذاری و برنامهریزی میکنند یکی دیگر از عوامﻞ آسيبرسان به
بافت ﻗدیمی از جمله مﺤله مورد مطالعه هستند .برای نمونه ناهماهنگی بين سازمانهایی از جمله شهرداری ،سازمان ميراث فرهنگی
صنایع دستی و گردشگری ،نيروی انتظامی ،اداره آب و فاﺿالب ،اداره برق ،مخابرات و سایر ارگانها و نهادها که هریك از آنها
دیدگاههای مختلفی در مورد شهر دارند و از جنبهای خاص به بافت مینگرند موجب شده که برخوردهای مختلف و ناهماهنگ آنها
موجب فرسودگی و تخریب هرچه بيشتر مﺤله شود که در نتيجه عواﻗب منفی و تخریب زیادی را به دنبال دارد.

ج )6-ﻧارسایی سیاستها و قواﻧین بهسازی و ﻧوسازی شهری:
ج )2-عوامل اقﺘصادی:
بهسازی و نوسازی جامع ،بهسازی و نوسازی شهری است که همراه و هماهنگ با توسعه اﻗتصادی مﺤلهها و ساکنان آنها
باشد .احياء کالبدی بافت ﻗدیم کرمانشاه میتواند به ایجاد شرایط جذاب و خوبی بیانجامد ،اما برای پایداری اﻗدامات بهسازی نوسازی
احيای اﻗتصادی نياز است .از طرفی برای کاهﺶ هزینههای نگهداری و حفاﻇت ،توسعه اﻗتصادی و پویایی اﻗتصادی ساکنان مﺤلهها
در بافتهای ﻗدیم راهکاری بسيار مؤﺛر است .در شهرهای ﺛبت شده در فهرست ميراث جهانی ،نگهداری بافت از طریق بهرهگيری از
تدابير سودآور ،مثالً بازدید گردشگران ،یك هدف اوليه است .در مرکز بافت تاریخی مﺤله فيﺾآباد ،ﺿعف و نارسایی خدمات شهری
کامالً مﺤسوس میباشد ،برخی از این مشکالت عبارتند از :مشکﻞ دسترسی به بافت ﻗدیمی ،عدم امکان تردد وسایﻞ نقليه به ویژه
عدم امکان حمﻞ مصالح ساختمانی و همچنين در مواﻗع آتﺶسوزی و یا موارد اورژانسی که بروز میکند ،نارسایی جمعآوری زباله
و فاﺿالب شهری و ...
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شكل شماره ( :)66ضعف و ﻧارسایی خدمات شهری محله فیضآباد

د)عوامل كالبدی :
د )6-مشكالت مربوط به شبكه معابر بافت :
شبکه معابر بافت ﻗدیمی مﺤله فيﺾآباد که با توجه به ساختار مﺤيط طبيعی به ویژه توپوگرافی ،اﻗليم ،اوﺿاع اﻗتصادی ˚
اجتماعی و سطح فناوری زمان خود به صورت ارگانيك شکﻞ گرفتهاند ،در زمان خود بهترین نوع معابر و شبکه دسترسی مﺤسوب
میشدهاند به طوری که همه نيازهای ساکنان را پاسخگو بودهاند .اما با دگرگونی نوع و سطح فناوری از جمله ورود وسایﻞ نقليه
موتوری به زندگی شهری ،شبکه مذکور توان جوابگویی به نيازهای زندگی امروزی را نداشته و مشکالتی مانند عرض کم ،پيچ و
خمهای زیاد و خطر ریزش و مشکالت دسترسی و ارتباطات از مسائﻞ و نارساییهای یاد شده میباشد ،عواﻗب دیگری مانند مشکﻞ
عبور ماشينهای جمعآوری زباله و خودروهای امداد ،آتﺶنشانی و غيره را نيز موجب شدهاست.

شكل شماره ( :)62مشكالت مربوط به شبكه معابر محله فیض آباد

مشكالت مربوط به شبكه معابر بافت:
د )2-بدون اسﺘﻔاده شدن بعضی از عناصر با ارزش:
بعضی از عناصر و بناهای ﻗدیمی درون مﺤله فيﺾآباد مانند حمام نظام ،سرای حاج علی مﺤمد همدانی و ..با نيازهای امروزی
تطابق ندارند و در نتيجه به صورت فضاهای متروکه و بدون استفاده و یا بدون کارکرد در آمدهاند .عدم تناسب فضاهای ﻗدیمی با
زندگی امروزی موجب عدم امکان خدماترسانی مناسب به مﺤله میشود .برای جلوگيری از رکود و تخریب این عناصر میتوان با
تغيير کار بری متناسب با نيازهای کنونی ،آنها را مورد استفاده ﻗرار داد.

د )9-تراكم و پیوسﺘگی بافت با بناهای ارزشمند:
همجواری بناهای باارزش مﺤله فيﺾآباد با بناهای متروکه و مخروبه آسيبهای کالبدی به بناهای کهن و ارزشمند وارد میآورد.
برخوردهای سلولی یا تك بنایی با بافتهای تاریخی به دليﻞ ماهيت هم پيوندی آنها ممکن است در اﺛر سهﻞ انگاریهای مطالعاتی
توجه به جنبه اﻗتصادی پروژه ،نظم و انسجام شهری را بر هم بزند و آشفتگیهای موجود در سازمان فضایی شهر را تشدید کند.
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د )4-مسائل زیستمحیﻄی:
به دليﻞ مشکالت کالبدی متعدد موجود در مﺤله فيﺾآباد ،از جمله کم عرض بودن گذرگاهها ،فرسودگی و نارسایی در تأسيسات
و تسهيالت شهری از جمله فاﺿالب شهری ،عدم جمعآوری به موﻗع و مطلوب زباله توسط خودروهای مخصوص ،مشکالت زیست-
مﺤيطی را بوجود آورده است ،زیرا خودروها در همه معابر بافت نمیتوانند حرکت کنند .به طوری که در مواردی ،تجمع زبالههای
خانگی و در نتيجه وجود جانوران مزاحم در کوچهها و بناهای مخروبه و متروکه بافت مشاهده میشود .موﺿوع ﻗابﻞ ذکر دیگر ،نﺤوه
دفع آبهای سطﺤی به هنگام بارندگی است که با توجه به پایين بودن یا گود بودن سطح بناهای مسکونی نسبت به معابر مشکالت
زیستی زیادی را پدید میآورد.

د )5-مسائل مربوط به تأسیسات ،تجهیزات و تسهیالت شهری:
كمبودها:
بافتهای ﻗدیمی در مقایسه با بافت جدید از نارساییهای خدماتی و تجهيزاتی شهری رنج میبرند .توسعه مراکز فرهنگی ˚
آموزشی و تفریﺤی ،پارکينگ ،شبکههای گازرسانی و اطالعرسانی و سایر زیرساختهای شهری ،راهکاری برای احيای بافتهای
شهری و جلوگيری از تخریب و فرسودگی آنهاست .در بافت تاریخی کرمانشاه تجهيزات شهری صرفاً در سه خيابان اصلی بافت
یعنی خيابانهای مدرس ،جوانشير و اشك تلخ نصب شدهاست .در سایر معابر کمبود تجهيزات شهر بسيار مﺤسوس است و حتی
بعضی از معابر در بافت تاریخی فاﻗد تابلویی است که نام معبر را مشخﺺ کند.

آشﻔﺘگی سیمای شهری:
عدم تناسب تجهيزات شهری از دیگر مسائﻞ در مﺤله فيﺾ آباد است  .از جمله تيرهای چراغ برق باعث آشفتگی سيمای
مجموعه شده و در بعضی موارد تيرهای برق به نﺤوی در معابر باریك و تنگ نصب شده که گاه نيمی از معبر را گرفته است.

جمعبندی:
ﻧوع آسیﺐ
آسيب شناسی مجموعه و عوامﻞ موﺛر در
ایجاد آنها
علﻞ و عوامﻞ آسيبهای بافت تاریخی
فيﺾ آباد

 آسيبهای فرسایشی
 آسيبهای ساختاری
 عوامﻞ مﺤيط طبيعی
 عوامﻞ انسانی
 ناموزون و نامتعادل تراکم و سرانه جمعيت

عوامﻞ اجتماعی

 عدم شناخت و آگاهی ساکنان مﺤله از ارزشهای فرهنگی و تاریخی
آن
 نوگرایی و بهسازی ناموزون و نامتعادل در مﺤله
منبع :یافﺘههای تحقیق6931،
پیامد ها

 -1فرسایﺶ یکی از مهمترین مسائﻞ مربوط به بافتهای تاریخی است که باعث بیسازمانی ،عدم تعادل ،عدم تناسب و بی ﻗوارگی
میشود.
آسيب فرسایشی باعث از بين رفتن به مرور بنا ها و نهایتا بافت مﺤله فيﺾ آباد شده است.
 -2این نوع آسيب باعث می شود که بنا استﺤکام خود را از شالوده و پی از دست داده و دچار تغيير شکﻞ شود .که این امر باعث
تخریب ،غير مسکونی و متروکه شدن ،ودر نهایت مخدوش شدن چهره بافت گذر صاحب جمع شده است.
 -3به طور مسلم شرایط اﻗليمی و مﺤيط طبيعی یکی از تاﺛير گذارترین مسائﻞ بر ساختار معماری و شهر سازی بافتهای تاریخی
بوده است.
بخشی از فرسایﺶ و آسيب که به ساختار شهر وارد میشود ناشی از باالبودن سطح آبهای زیر زمينی و همچنين موﻗعيت جغرافيایی
می باشد.
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 -4غالبا انسان و فعاليتهای او باعث آسيبها و مشکالتی در بافت ﻗدیمی میشود .عدم شناخت فرهنگ اصيﻞ گذشته ،مدیریتهای
نادرست و مشکالت دسترسی به تاسيسات شهری از جمله آسيبهایی است که روند تخریب را در مﺤله فيﺾ آباد افزایﺶ میدهد.
 -5رشد جمعيت در بافت مﺤله فيﺾ آباد در سطح باالیی است بهگونهای که منازل را در بعضی مواﻗع به دو بخﺶ تقسيم میکنند.
که همين امر می تواند یکی از دالیلی باشد که گذر ،ترك و متروکه نشده باشد.
 -1وجود ارزشهای فرهنگی و تاریخی در بافت مﺤله فيﺾآباد و عدم پایبندی و حمایت مردم از بافت تاریخی ،منجر به از ميان
رفتن ساختار های ﻗدیمی میشود.
 -3بهسازی شامﻞ سلسله اﻗداماتی است که به منظور بهبود کالبد انجام شود ،اما در بافت تاریخی فيﺾ آّباد به علت بهسازیهای
ناموزون و نامتعادل  ،ترکيب ناهمگنی را بدون توجه به ﺿوابط حاکم بر بافت سنتی به وجود آورده.
منبع :یافﺘههای تحقیق6931،
ﻧوع آسیﺐ
 تغيير الگو خانوار از گسترده به هسته ای
 جابه جایی گروهها و طبقات اجتماعی
عوامﻞ اجتماعی

 توارث
 وﻗف
 نارسایی سياست ها و ﻗوانين بهسازی و نوسازی شهری
 وجود مدیریت های متعدد بر بافت ﻗدیمی

عوامﻞ اﻗتصادی

 موﻗعيت وارزش اﻗتصادی زمين
منبع :یافﺘههای تحقیق6931،
پیامدها

 -1ایده و تفکرات مدرنيسم و آرمان گرایانه در بين جوانان تاﺛير عميقی داشته که همين امر باعث شده که الگو خانوار از گسترده
به هسته ای تبدیﻞ شود و شاهد تخریب و ساخت و سازهای جدید در بافت تاریخی فيﺾ آباد باشيم.
 -2با جابه جایی و رها شدن فضاها  ،به مرور زمان به ویژه با ساکن شدن اﻗشار کم درآمد موجب تخریب و ویرانی شده .
در ریشه یابی این موﺿوع باید به کمبود زیر ساخت ها ،فضاهای خدماتی و ﺿعف عوامﻞ اجرایی دانست .
 -3گاهی صاحبان برخی از بناهای مسکونی واﻗع در با فت ﻗدیمی فوت می کنند ومشکالتی ازجمله تعدد ورﺛه ،ﺿعف در ﻗوانين
حقوﻗی و ....بوجود می آید.
از آنجایی که ورﺛه تمایلی به زندگی در بنای مذکور ندارند به مرور روند متروکه و تخریب را در پيﺶ می گيرد و در بيشتر مواﻗع
منجر به ساخت و سازهای غير اصولی می شود .
 -4وﻗف غالبا باعث آبادی اماکن ،گسترش خدمات عمومی و کمك به اﻗشار مﺤروم میشود .ولی گاهی بناهای موﻗوفه عملکرد خود
را از دست می دهند وبه علت عدم ﻗوانين صﺤيح و مدون برای مرمت و بهسازی  ،باعث می شود بنای مذکور متروکه و در نهایت
تخریب شود.
 -5ساخت و سازهای جدید که بدون هيچ ﺿوابط و الگوی خاص مناسبی در مﺤله فيﺾ آباد صورت میگيرد ،عالوه بر ایجاد آشفتگی
در ساختار تاریخی ،موجب تخریب کالبدی و تضعيف کارکردی مجموعه می گردد.
 -1تخریب بافت تاریخی مﺤله فيﺾ آباد با توجه به مدیریت ﺿعيف شهری تاﺛير بسيار نا مطلوبی بر آینده شهر خواهد گذاشت .
 -3اختالف ﻗيمت زمين در نقاط مختلف شهر علتهای مختلفی دارد از جمله مشکالت دسترسی به بافت ﻗدیمی  ،عدم امکان تردد
وسائﻞ نقليه  ،جمع آوری زباله و ....که همين عوامﻞ باعث می شود ﻗيمت زمين در بدنه خيابانهای اصلی افزایﺶ بيشتری نسبت به
دیگر ﻗسمتها شهر داشته باشد.
منبع :یافﺘههای تحقیق6931،
ﻧوع آسیﺐ
عوامﻞ
کالبدی

 مشکالت مربوط به شبکه معابر بافت
 بدون استفاده شدن بعضی از عناصر با ارزش مﺤله
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 تراکم و پيوستگی بافت با بناهای ارزشمند
 مسائﻞ زیست مﺤيطی
 کمبود خدمات و تاسيسات و تسهيالت شهری و زیر بنایی
منبع :یافﺘههای تحقیق6931،
پیامدها
 -1شبکه ارتباطی ﻗدیم مجموعه باﻗی بوده و تا حدود زیادی کار میکند .به جز معابر اصلی بقيه معابر تنگ میباشد.
برخی از معابرهم برای اهالی مشکال تی ایجاد کرده است ،چون امکانات الزم را برای خدمات ارتباطی ندارند.
 -2به علت عدم تطابق نيازهای امروز به عملکرد بنا باعث میشود که بنا عملکرد خود را از دست داده و کم کم رها شود که
همين امر باعث تخریب میشود.
 -3همجواری و یا ساخت و سازهای جدید پيرامون بناهای ارزشمند مﺤله فيﺾ آباد باعث مخدوش شدن سيمای فرهنگی
تاریخی شهر می شود .
 -4مشکالت کالبدی ،یکی دیگر از مسائلی است که در مﺤله فيﺾآباد مورد توجه و هميشه کمبودهایی را به وجود آورده از
جمله بهعلت نيمهمخروبه شدن فضاها ،کم عرض بودن کوچهها و عدم تسهيالت شهری هميشه دچار مسائﻞ زیست مﺤيطی
شده .
منبع :یافﺘههای تحقیق6931،

ارائه پیشنهادات:
پیشنهادات كلی
 تهيه سند جامع حمایت از سرمایهگذاری در بافت فرسوده که در آن وﻇيفه حمایتی همه دستگاههای اجرایی مشخﺺ شدهو کليه امتيازات تشویقی اعم از بخشودگی عوارض ،معافيت مالياتی و ...در آن تعيين گردیده است.
 جایگزینشدن مدیریت واحد شهری در موارد مرتبط با توسعه و مدیریت بافتهای فرسوده شهری. افزایﺶ مداخالت کالبدی با اجرای کامﻞ طرح بهسازی و نوسازی مﺤالت بافت فرسوده و پروژه ساماندهی بافت ﻗدیم و طرحویژه تجاری.
 -افزایﺶ کيفيت بصری فضاهای بافت از طریق رعایت رنگ ،نما ،مصالح از طریق تدوین و اجرای ﺿوابط و مقررات تشویقی.

پیشنهادات محلی
 ارائه تسهيالت مناسبتر برای تشویق بخﺶ خصوصی و تعاونی بهمنظور ساخت و ساز در مﺤله فيﺾآباد به همراه نظارتمتوليان امر.
 تأمين امکانات فنی و کارشناسی ،تخفيف عوارض ساختمانی و مالياتی و ...بهمنظور افزایﺶ انگيزه مالکين جهت نوسازی وتسهيﻞ در روند آن.
 رسيدگی مناسبتر به خاکروبی خيابانها و توزیع مناسبتر سطﻞ زباله و فاﺿالب شهری در مﺤله فيﺾ آباد -تقویت انجمنهای مﺤلی و هيأتهای مذهبی به منظور همبستگی اجتماعی مﺤله فيﺾآباد.
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