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چکیده 
مفاهیم توسعه شهری و جاماندگی بافت های تاریخی از فرایند توسعه، پدیده هایی متناظر در کشورهای توسعه نیافته و 
یا در حال توسعه هستند که به طور عموم به دلیل رشد صرفا فیزیکی آن هم از نوع خطی روی می دهند. در این رابطه، 
تحلیل  به  تحقیق  مطالعه موردی  عنوان  به  کرمانشاه  فضایی شهر  توسعه  روند صحیح  شناخت  با هدف  حاضر  پژوهش 
جریان های غیراصولی توسعه بر محله تاریخی فیض آباد و متعاقبا شناسایی عوامل منفی مؤثر بر ایجاد فرسودگی و افزایش 
ابعاد آن در این محله پرداخته است. از منظر روش شناسی تحقیق، این پژوهش با تمرکز بر راهبرد موردکاوی و به صورت 
توصیفی- تحلیلی انجام شده و در نهایت به منظور تدقیق و تایید فرضیه تحقیق مبنی بر این که روند رشد فیزیکی شهر در 
بازه های تاریخی مختلف، منجر به جاماندگی بافت تاریخی از فرایند توسعه گردیده و پیوند اجتماعی-کالبدی محله مذکور 
را با کل شهر مخدوش کرده است با نظرسنجی از خبرگان مسلط بر بافت، در قالب یک درخت تصمیم گیری، امتیازدهی و 
تثبیت شده است. بدین طریق که با وزن دهی و امتیازدهی آیتم های استخراج شده از چهارچوب نظری تحقیق به تدقیق 
اولویت مولفه های مدل مفهومی پژوهش منتج شد و از این طریق امکان رتبه بندی پیامدهای منفی توسعه را در ارتباط با 
فرسودگی بافت تاریخی مورد مطالعه میسر ساخت. نتایج حاصل از این پژوهش گویای این است که افزایش اندازه شهر 
در دوره های تاریخی، هیچ تناسب و سنخیتی با رشد جمعیت نداشته و به ویژه بر اثر سیاست های ناصحیح در خصوص 
واگذاری زمین پس از انقالب اسالمی، فرسودگی محله فیض آباد افزایش یافته و معضالتی نظیر عدم تعادل بخشی به شهر، 
شکل گیری عرصه های وسیع در رقابت با بافت مرکزی، افزایش هزینه های نگهداری و سکونت گاه های غیررسمی پدید آمده  
است. الزم به ذکر است که نتایج کاربردی پژوهش به صورت رتبه بندی مولفه ها و خروجی درخت تصمیم گیری در قالب 

پیشنهاداتی برای طرح های آتی مرمت محله تاریخی فیض آباد ارائه شد.

واژگان کلیدی: توسعه شهری، فرسودگی، بافت تاریخی، محله فیض آباد کرمانشاه.

*این مقاله مستخرج از مطالعات رساله دکتری شهرسازی نویسنده اول است که با عنوان »تحلیل ارتباط بازآفرینی مراکز تاریخی و محرک های 
توسعه شهری-مطالعه موردی: بافت قدیم کرمانشاه« به راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و 

تحقیقات تهران در سال 1400 به انجام رسیده است.
** Email: a.andalib@srbiau.ac.ir
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1. مقدمه
مفهوم  دو  فرسودگی،  پدیده   ایجاد  و  شهر  کالن  توسعه 
شده  دیده  مجزا  صورت  به  عمدتا  که  هستند  مطالعاتی 
است.  مانده  مبهم  زیادی  حدود  تا  آنها  ارتباطی  نتایج  و 
از اهمیت بسیار برخوردار بوده  این رابطه  در صورتی که 
شهر”،  تا  شار  “از  درکتاب   ،)1375( حبیبی  تعبیر  به  و 
درون  از  شهری  ،به  معاصر  شهری  توسعه  تحوالت  روند 
فراموش  را  خود  اصلی  هسته  که  می شود  منجر  پوسیده 
کرده است. در همین راستا پوراحمد و شماعی )1380(، 
در مقاله خود توسعه فیزیکی نامتعادل در حاشیه و عدم 
توجه کافی به احیای بافت قدیم را عامل اصلی مهاجرت 
بسیاری  در  که  می دانند  قدیم  بافت  کارکردهای  رکود  و 
از شهرهای امروز ایران به وضوح نمایان می باشد. یکی از 
کنونی  نمود  که  است  کرمانشاه  تاریخی  موارد، شهر  این 
مرکزی  بافت  دارای  سکونت  طوالنی  سابقه  علی رغم  آن 
بنا  صفوی  زندی  بنیانی  بر  و  بوده  قاجاری  ساختار  با 
شده است. همچنین گسترش سریع این شهر به گونه ای 
راستای  در  خاص  سیاست هایی  اتخاذ  پی  در  و  پراکنده 
افزایش تراکم و پذیرش مهاجرین به وقوع پیوسته است 
)عزیزی، 1382(. وجود خرابی های ناشی از جنگ تحمیلی 
و مهاجرت ساکنین محله های اصلی نیز تغییرات گسترده 
کالبدی و اجتماعی را پدید آورده و به گسیختگی سیمای 
محالت  مهمترین  از  یکی  است.  شده  منجر  آن  کالبدی 
به شمار می رود  تاریخی  بافت  این شهر که جزء  مرکزی 
محله فیض آباد می باشد که در گذشته، محل زندگی افراد 
فرادست اجتماعی بوده و با رشد و توسعه صرفا فیزیکی 
منزوی  تاریخی،  مختلف  دوره های  در  شهر  غیراصولی  و 
گردیده و امروزه در بر گیرنده اقشار ضعیف و عمدتا مهاجر 
تعارضات  و  اجتماعی  بحران های  طبیعی  طور  است.به 
روستایی  )مهاجران  ساکنین جدید  میان  فرهنگی شدید 
فاقد توان اقتصادی و یا غیرتحصیلکرده( و جریان فرهنگی 
کالبدی  و  فرهنگی  اجتماعی،  نارسایی های  شهر،  غالب 
پیچیده ای را در این محدوده پدید آورده و به فرسودگی 
هر چه بیشتر بافت  تاریخی آن منتج شده که با توجه به 
با  تا  دارد  آن  بر  سعی  حاضر  مقاله  معضل،  این  اهمیت 
شناخت و آسیب شناسی روند توسعه فضایی شهر کرمانشاه 
در ارتباط با فرسودگی بافت تاریخی، فرایند رشد و توسعه 
عامل  عنوان  به  را  نامطلوب  جهات  در  ناموزون  فیزیکی 
توسعه نیافتگی و فرسودگی محالت تاریخی و به طور خاص 
محله فیض آباد بیان کرده و به چند و چون این رابطه و 
راهکارهایی به منظور خروج از این تنگنا دست یابد. الزم 
بررسی تحوالت  با  این مهم  به  به ذکر است که رهیافت 
ناشی از مهاجرت و رشد جمعیت شهر متناسب با اندازه  
کالبدی )مساحت( آن و تحلیل چرایی کاهش کارایی بافت 
مرکزی در این زمینه میسر می شود. لذا پژوهش حاضر به 
دنبال تبیین اثرگذاری آن دسته از مدل های توسعه شهری 
است که بر گسترش ابعاد فرسودگی بافت های تاریخی، اثر 

ویژه  رابطه  نوع  یافتن  در  سعی  همچنین  می باشد.  گذار 
میان توسعه کالن شهر کرمانشاه و میزان و نحوه اثرگذاری 
فیض  محله  تاریخی  بافت  فرسودگی  بر  آن  توسعه  مدل 
آباد دارد. بر این مبنا، اهداف عمده این پژوهش در قالب 

گزاره های زیر قابل بررسی است:
1. آسیب شناسی روندهای رایج توسعه فضایی )اجتماعی، 

فرهنگی و کالبدی( شهری به ویژه در شهر کرمانشاه،
2. شناخت و تحلیل روند شکل گیری بافت فرسوده شهری 

در مراکز تاریخی در رابطه با مقوله توسعه،
3. تبیین رابطه جریان های توسعه شهر کرمانشاه و ابعاد 
افزایش  مهاجرت،  منظر  از  فیض آباد  محله  فرسودگی 
جمعیت و متعاقبا اندازه شهر در دوره های مختلف تاریخی،

از  برون رفت  منظور  به  راهبردی  پیشنهادات  ارائه   .4
معضالت فرسودگی بافت تاریخی ناشی از توسعه شهری.

2. پیشینه پژوهش
این  مسئله  اصل  با  ارتباط  در  شد  اشاره  که  همان گونه 
پژوهش به عنوان رابطه بین دو پدیده توسعه و فرسودگی 
در مقیاس شهری به صورت مستقیم، تحقیق جامعی انجام 
نشده و صرفا نظریاتی ارائه گردیده که مستلزم کنکاش در 
جزئیات این رابطه است. لذا در ارتباط با پیشینه تحقیق 
می توان به مواردی اشاره کرد که به صورت غیرمستقیم به 
از پدیده های مورد  یا به یکی  این موضوع مربوط شده و 
این  در  مطرح  نظریه پردازان  از  گردیده اند.  معطوف  بحث 
رابطه الکساندر1 است که میزان موفقیت در توسعه کل شهر 
را در موفقیت ترکیب اجزای آن از جمله هسته قدیم شهر 
می داند. همچنین سیته2  هر گونه توسعه را صرفاً همراه 
با حفظ بافت کهن و تاریخی شهر، موفق ارزیابی می کند. 
سایر نظریه پردازان نظیر بلترامی3، پارک4 و راسکین5  هم 
الگوهای توسعه شهر هر  ارائه  تفاوت دیدگاه در  علی رغم 
محالت  و  هسته ها  گرفتن  نظر  در  بدون  را  توسعه  گونه 
از محققان، عوامل  ارزیابی کرده اند. برخی  قدیمی، منفی 
اصلی عدم موفقیت در توسعه را توسعه  کم تراکم، پراکنده، 
سمت  به  گسترش  و  ناپیوسته  گریخته،  و  جسته  تنک، 
حومه   تراکم  کم  نواحی  و  محدوده  از  خارج  عرصه های 
شهر همراه با تسلط اتومبیل های شخصی در حمل و نقل 
می دانند )Wassmer, 2002, P. 3(. این توسعه ناموزون شهر 
 Zhang, 2000, P.( که اصوالً در اراضی آماده  روی می دهد
123(. نتایج بسیاری از جمله افزایش زمین های بالاستفاده، 
جمعیت،  تراکم  کاهش  خالی،  فضاهای  سهم  افزایش 
گسستگی بخش های شهری و جدایی گزینی اجتماعی را 
رابطه  این  در  حتی   .)Hess, 2001, P. 2( دارد  همراه  به 
پارادایمی تحت عنوان رشد هوشمند  به وجود آمده که 
با استفاده از عوامل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، 
توسعه را به نواحی بایر و مجهز به زیرساخت های الزم و 
یا نواحی که می توانند به تاسیسات مورد نیاز تجهیز شوند 
هدایت می نماید )Hawkins, 2011, P. 687(. سیاست رشد 
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سیستم  یکپارچه سازی  برای  مناسبی  رویکرد  هوشمند6، 
توسعه های  از  که  است  اراضی  کاربری  و  نقل  و  حمل 
حمایت  شهری  مناطق  در  مختلط  کاربری های  و  فشرده 
پراکنده  و  محور  اتومبیل  توسعه های  با  تقابل  در  و  کرده 
 Chrysochoou, 2012, P.( قرار می گیرد  در حاشیه شهر 
دسترس،  قابل  اراضی  کاربری  الگوهای  خلق  به  و   )188
بهبود فرصت های حمل و نقل عمومی، خلق جوامع قابل 
زیست و کاهش هزینه های خدمات عمومی منجر می شود 
 Litman, 2005, P. 5; Cooke & De Prop rise, 2011,(
P. 369(. از مهم ترین اقدامات داخلی در این زمینه می توان 
مقاله غمامی )1371( تحت عنوان “بررسی و نقد اجمالی 
طرح های جامع شهری” را بر شمرد که در آن سه عامل 
ناهماهنگی طرح ها با طبیعت و ماهیت شهر، ناهماهنگی 
نظام  نارسایی  نهایتا  و  اجتماعی جامعه  با شرایط  طرح ها 
موجود مدیریت امور شهری را در فرآیند توسعه در ارتباط 
پژوهش های  می داند.همچنین  مؤثر  شهری  فرسودگی  با 
تقوایی و سرایی )1383(، رهنما و عباس زاده )1387(، و 
نیز سیف الدینی و دیگران )1391( در پژوهشی، با استفاده 
از مدل های کمی تأیید می کنند که الگوی پراکنش شهری 
قطعاً  و  داشته  قرار  شهرها  ناپایداری  با  قوی  رابطه ای  در 
تاریخی  بافت  جمله  از  و  شهر  کل  ناپایداری،  این  تبعات 
را ازمنظر فرسودگی تهدید می کند. در این راستا، عزیزی 
“تراکم در شهرسازی،  با عنوان  )1382( در تحقیق خود 
اخذ  تصمیمات  شهری”  تراکم  تعیین  معیارهای  و  اصول 
از جنگ تحمیلی  ناشی  شده در دوران رضاشاه، تحوالت 
اصلی  عامل  را  آن  از  پس  دوران  سیاست های  اجرای  و 
آسیب به بافت های قدیمی و عدم توجه به مفاهیم توسعه 
درونی شهرهای ایران معرفی می کند. فرخ زنوزی )1384( 
شهرنشینی  اخیر  دهه   چهار  در  شهری  مراکز  تخلیه  نیز 
بافت های قدیمی دانسته  ایران را عامل متروکه شدن  در 

نتیجه   را  شهر  درونی  بافت های  گسیختگی  هم  از  این  و 
سوداگری زمین در دهه های اول انقالب اسالمی به صورت 
واگذاری اراضی بایر حاشیه شهرها می پندارد.در این رابطه 
امتداد  در  پراکنده  حومه های  توسعه   )1374( سعیدنیا 
جاده ها و در پهنه اراضی کشاورزی را با سرریز جمعیت از 
درون شهر به بیرون و نارسایی های خدمات شهری مرتبط 
از راهبردهای صحیح  استفاده  با  می داند،در حالی که که 
مرکزی  بافت های  بر  متمرکز  انواع  بویژه  شهری  توسعه 
منابع  تخصیص  و  کاربری ها  بهینه  توزیع  به  می توان  آن 
و خدمات شهری پرداخت و از ایجاد نابرابری های فضایی، 
ناعادالنه خدمات شهری  توزیع  و  گسترش حاشیه نشینی 
جلوگیری نمود )احدنژاد، قاسمی و کاظمی، 1393(. به نظر 
از اندیشمندان در طول یک و نیم قرن گذشته،  بسیاری 
فناوری های حمل و نقل و البته دانش های جدید، بسیاری 
از شهرها را از هسته های تاریخی خود به سمت پیرامون 
آورده  وجود  به  را  جدیدی  شهری  مناطق  و  داده  سوق 
نتایج پژوهش  است )Buliung, 2011(. موید این مطلب، 
نشان  که  بوده   )1398( همکاران  و  خون  چرزه  وحدانی 
می دهد حرکت سرمایه گذاران و سوداگران ساخت و ساز 
در کشاندن جهات توسعه های جدید در حومه های شرق 
و شمال شرقی تبریز موجب از بین رفتن محالت مرکزی 
تحمیل  با  جدید  شهری  محالت  و  مراکز  ایجاد  و  شهر 
هزینه های باال در اطراف این کالن شهر شده است. از دیگر 
بافت مرکزی شهر زنجان می باشد  قابل توجه،  نمونه های 
نشان  پژوهش خود  در   )1389( و محمدی  توکلی نیا  که 
می دهند تغییرات سریع شهری و توسعه در دهه های اخیر 
و البته مداخله های کالبدی غیرهماهنگ با نیازهای جدید، 
بافت های قدیمی آن را با عدم انتظام مواجه گردانده و به 
فرسودگی کامل سوق داده است. به عنوان جمع بندی این 
بخش، برخی از مهمترین تحقیقات انجام شده و نظریات 

مطروحه در این رابطه در جدول 1 ارائه شده است.

جدول 1: جمع بندی پیشینه پژوهش

اثرات توسعه نامطلوب بر فرسودگی بافت های عوامل زمینه سازتوسعهمحقق
مرکزی

راهبرد 
پیشنهادی

الکساندر
)1373(

رشد جمعیت 
نیاز به کاربری های متناسب با زندگی 

جدید 
رشد خود به خودی شهر 

از بین رفتن پویایی و حیات بافت قدیم 
مخدوش شدن استخوان بندی اصلی بافت مرکزی

کاهش خوانایی کالبدی – فضایی 
تعمیم فرسودگی به کل شهر

توسعه از درون

حبیبی
)1385(

رشد جمعیت و پدیده مهاجرت 
عدم هماهنگی ضوابط طرح جامع با 

کاربری های مورد نیاز

آمیزش سطوح نگرش و فرهنگ شهری و روستایی
تغییر ساختار اجتماعی

افزایش فضاهای تخریبی
ترکیب ناهمگون توده و فضا
خروج بافت از فرایند توسعه

توسعه از درون
)هویت بافت قدیم 

به عنوان محرک 
توسعه(

غمامی
)1371(

مداخله دولت از طریق طرح های 
ناهماهنگ با شرایط اجتماعی

آلودگی های محیطی متعدد
بحران های هویتی 

تغییر ساختار اجتماعی

توجه به ماهیت 
شهرها و هماهنگی 

با طبیعت
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اثرات توسعه نامطلوب بر فرسودگی بافت های عوامل زمینه سازتوسعهمحقق
مرکزی

راهبرد 
پیشنهادی

سعیدنیا
)1374(

واگرایی توسعه فیزیکی
مهاجرت از درون به برون شهر 

توسعه پراکنده در امتداد جاده ها

تشدید جدایی گزینی اجتماعی
انزوای بافت

گسترش پیکر مادر شهر
توسعه همگرایانه

فرخ زنوزی
)1384(

رشد جمعیت 
گسترش سطحی شهرها

سوداگری زمین 
اسکان جمعیت در اراضی بایر

تخلیه مراکز شهری و پدیده  گریز از مرکز 
خروج سرمایه

از هم گسیختگی بافت
افت منزلت اجتماعی

توسعه از درون
)مرمت بافت های 
مرکزی به عنوان 

محرک توسعه(

3. مبانی نظری تحقیق
همانگونه که پیشتر اشاره شد مبانی اصلی مسئله تحقیق 
حاضر به دو مفهوم توسعه شهری و فرسودگی بافت های 
پرداخته  آن ها  به  ادامه  در  که  می شود  معطوف  تاریخی 

می شود:

3-1- توسعه شهری و انواع آن 
وجود  دشواری هایی  آن  تعریف  در  که  مفاهیمی  از  یکی 
دارد مفهوم توسعه است که تقریباً مترادف با واژه بهبود7  
به کار می رود )قدیری معصوم، 1379، 16(. این مفهوم دارای 
شهری  مقیاس  در  که  است  کمی  و  کیفی  متعدد  ابعاد 
می توان آن را معادل افزایش کیفیت زندگی از نظر کیفی 
نیازهای  رفع  برای  افزایش تسهیالت  و  )ملکی، 1382، 3( 

سه  در  شهری  توسعه  البته  دانست.  کمی  نظر  از  جامعه 
سطح قابل بررسی می باشد: توسعه متصل یا پیوسته )ایجاد 
شهر(،  اسمی  محدوده  در  و  شهر  به  متصل  شهرک های 
توسعه شهری منفصل یا ناپیوسته )ایجاد شهرهای جدید 
به جای  توسعه درونی که  نهایتا  و  مادرشهر(  از  فاصله  با 
گسترش افقی شهر به دنبال گسترش عمودی آن البته با 
معیارهایی خاص است. در ارتباط با سطح اخیر، کمیسیون 
را  فشرده  شهر  حل  راه   1990 سال  در  اروپایی  جوامع 
وسیله ای برای رسیدن به توسعه پایدار و آنتی تز حومه های 
گسترده و بی در و پیکر فعلی می داند )درخشان، 138، 1(. 
در شکل 1 انواع توسعه شهری، اقدامات و پیامدهای ناشی 

از هر یک، تصویر شده است.

شکل 1: انواع توسعه  شهری، اقدامات و پیامدهای آن

)ایزدی و امیری، 1395(

3-2- فرسودگی بافت های تاریخی 
بافت فرسوده به بافتی از شهر گفته می شود که ارزش های 
نیازهای  چون  و  یافته  کاهش  آن  در  شهروندی  پذیرش 
از شرایط  نمی شود  برآورده  درستی  به  اساسی ساکنانش 

بافت  ندارند )عندلیب، 1386(.  زندگی خود رضایت خاطر 
تاریخی نیز در ایران به عرصه هایی از محدوده قانونی شهر 
اطالق می شود که قبل از سال 1300 شمسی شکل گرفته 
و مداخله در این بافت ها باید با دیگر مناطق شهر متفاوت 
باشد )حبیبی و مقصودی، 1389، 6(، لذا به منظور بررسی 
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تاریخی و شناخت زمینه های  بافت های  دالیل فرسودگی 
فرسودگی، شکل 2 به صورت خالصه ارائه شده است. بنا 
مشخصه هاي  که  است  مشخص  شده  مطرح  مسائل  بر 
در  بافت ها  فرسودگی  نشانه هاي  با  شهری  توسعه یافتگی 
فضاهای  توسعه  نحوه  عبارتی  به  و  است  تضاد  و  تعارض 
بویژه در  با مفهوم فرسودگی  ارتباطی معنادار  شهری در 
بافت های قدیمی می باشد. لذا ظهور نشانه های فرسودگی 

علي الخصوص خروج بافت از روند توسعه شهر، این رابطه 
که  است  مهم  این  موید  و  ساخته  آشکار  خوبی  به  را 
موفقیت مدل توسعه کل شهر )کمی و کیفی( در ارتباط 
فرایند  در  آن  قدیمی  نقش آفرینی هسته های  با  مستقیم 

توسعه خواهد بود.

شکل2: چرخه شکل گیری و تداوم فرسایش انواع بافت های شهری

3-3- مدل مفهومی پژوهش  
مدل مفهومی این تحقیق )ارائه شده در شکل 3( بر گرفته 
مرکزي  بافت هاي  فرسودگی  نشانه های  ظهور  چرخه  از 
در ارتباط با انواع توسعه شهري و ویژگی های آنها است. 
با  تطابق مؤلفه های فرسودگی  و  بر هم نهی  از  به عبارتي 
پیامدهای انواع توسعه، مدل ذیل پدیدار شده و بر این مبنا 

مثبت  عموماً  درونی  توسعه  پیامدهای  که  است  مشخص 
تلقی شده و به خروج از چرخه فرسودگی منجر مي گردد. 
متصل  انواع  از  توسعه  با  مرتبط  اقدامات  عمده  طرفي  از 
مستقل  متغیر  عنوان  به  پژوهش  این  در  که  منفصل  و 
نقش  در  که  مي شود  منجر  پیامدهایي  به  شده  شناخته 
متغیر مداخله گر، زمینه فرسودگی بافت تاریخي شهر در 

کلیه سطوح )متغیر وابسته تحقیق( را فراهم مي سازد. 

شکل 3: مدل مفهومی پژوهش )حاصل از برهم نهی شکل های 1 و 2(

لذا مدل توسعه می تواند پیامدهایی در خصوص گسستگی 
بخش های مختلف شهری و نامناسب شدن شرایط محیطی 
و کاهش کارایی بافت به همراه داشته باشد که اثرات آن 
به گونه ای ملموس بر بافت مرکزی شهر قابل رهگیری است. الزم 

به ذکر است که نظر سایر محققین این حوزه در خصوص 
نحوه  بر  نیز  شهر  هسته  و  مرکز  بر  توسعه  مدل  تاثیرات 
تحقیق  این  پیشنهادی  مدل  در  گرفته  صورت  برهم نهی 

داللت دارد.
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متناظر  عموما  را  درون زا  غیر  توسعه های  پیامدهای  زیرا 
مراکز شهری، خروج  تخلیه  شهر،  مادر  پیکر  گسترش  با 
بافت از فرایند توسعه و از بین رفتن پویایی و حیات بافت 
قدیم دانسته اند. بنابراین با تعمیم فرآیند ترسیم شده در 
مدل پیشنهادي به محدوده مورد مطالعه پژوهش که محله 
قدیمي فیض آباد در شهر کرمانشاه است مي توان فرضیه 
اصلي تحقیق را به شرح ذیل ارائه نمود: روند توسعه شهر 
کرمانشاه در بازه های مختلف تاریخی که به طور عمده از 
گروه هاي  مهاجرت  با  به ویژه  بوده  منفصل  و  انواع متصل 
بافت هاي  در  آن ها  سکني گزیني  و  روستایي  درآمد  کم 
منجر  آن ها  در  کسر شأن سکونت  متعاقبا  و  میاني شهر 
به جاماندگی بافت هاي تاریخی از جمله محله فیض آباد از 
فرایند توسعه شهري و در نتیجه گسترش ابعاد فرسودگي 
و  کالبدی   اجتماعی،  پیوند  تضعیف  عبارتي  به  و  آن  در 

عملکردی آن با کل شهر گردیده است.

4. روش انجام پژوهش
و  موردکاوی  راهبرد  از  بهره گیري  با  حاضر  پژوهش 
صورت  به  ابتدا  در  است.  رسیده  انجام  به  مرحله  دو  در 
توصیفی – تحلیلی و از طریق مطالعات اسنادی به تدوین 
چارچوب نظري و فرضیه پردازي در مقیاس کلي و متعاقبا 
توسعه شهر  )فرایند  تحقیق  با مطالعه موردي  ارتباط  در 
کرمانشاه( پرداخته و سپس به منظور اعتبارسنجي و تائید 
فرضیه و البته تدقیق جزئیات مرتبط به آن با بهره گیري 
است. همچنین  تکمیل شده  افراد خبره  از  نظرسنجی  از 
الزم به توضیح است که روش تجزیه و تحلیل دادگان در 
اقتباس شده  بوده و مولفه های  از نوع کمی  این پژوهش 
از چارچوب نظري در قالب یک پرسشنامه محقق ساخت 
افراد  امتیازدهي  و  وزن دهي  معرض  در  بسته  سواالت  با 
با میزان تسلط  متخصص در حوزه معماری و شهرسازی 
قرار گرفت.  بافت قدیم شهر کرمانشاه  کافي در خصوص 
تعداد افراد پاسخگو ده نفر بود که به صورت هدفمند و در 
دسترس با بهره گیری از تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. 
همچنین از مقیاس اندازه گیری پنج گزینه ای لیکرت براي 

استخراج شده  امتیازات  و  استفاده شد  سواالت  به  پاسخ 
توسط  امتیازدهی  فرآیند  مجرای  از  حاصل،  دادگان  و 
خبرگان و در قالب یک درخت تصمیم گیری به اطالعاتي 
در ارتباط با رتبه بندی مولفه ها و به عبارتي ترتیب میزان 
تاثیر آنها در مفهوم فرسودگی بافت قدیم و البته تدوین و 

ارائه پیشنهادات راهبردي تحقیق تبدیل شد.

5. بررسی مطالعه موردي
به  بغداد  معروف  جاده   عبور  مسیر  در  کرمانشاه  شهر 
به  و  داشته  قرار  خراسان  بزرگ  راه  به  موسوم  خراسان 
)سلطانی، 1373(.  است  بوده  مشهور  آسیا  دروازه   عنوان 
طبق آمار موجود در طول دوره  چهل ساله 1335-1375 
جمعیت ساکن این شهر به بیش از 5 برابر افزایش یافته 
است )طرح جامع کرمانشاه، 1382(. همچنین مطلوبیت 
آن،  اطراف  روستاهاي  و  شهرک ها  در  سکنی گزینی 
که  مي باشد  آنها  جمعیتی  و  فیزیکی  رشد  نشان دهنده  
هسته شهر را به شدت متأثر کرده و در درازمدت منجر به 
تمایل پیوند کالبدی این شهرک ها و روستاها و در نتیجه 
و  شهری  بافت های  در  آنها  زمین های  شدن  مستحیل 
گسترش فیزیکی حاشیه شهر شده است. در شکل 4 روند 
تغییرات اندازه افقي هسته تاریخي شهر دوره هاي مختلف 
و در جدول 2 تحوالت جمعیتي و تغییرات مساحت شهر 
ارائه شده که عدم تطابق میزان افزایش مساحت با افزایش 
جمعیت را آشکار می سازد. همچنین نقشه مراحل توسعه 
بازه 1385-1320 شمسی به  کالبدی شهر کرمانشاه در 
وضوح، جهات رشد اندازه شهر را نشان مي دهد که انطباق 
ارتباط غیرمنطقي جمعیت  یاد شده در خصوص  مطالب 
این  بر مبناي  تائید می کند )شکل5(.  را  و مساحت شهر 
که  داشت  اذعان  مي توان  جغرافیایي  مستندات  دست 
 1335  –  1390 سال   55 طی  کرمانشاه  شهر  جمعیت 
حدود 7 برابر شده است. در حالی که رشد افقی شهر طی 
همین مدت بیش از 33 برابر بوده و این امر نشانگر رشد 
فیزیکي بی قواره  آن مي باشد )شاهینی فر، 1395، 339(.

شکل 4: روند تغییر اندازه  افقي هسته تاریخي شهر کرمانشاه در دوره  های مختلف
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تاثیر  تحت  که  کرمانشاه  محله هاي8  قدیمي ترین  از  یکي 
معروف  محله  گرفته  قرار  فیزیکي  توسعه  تبعات  شدید 
فیض آباد به مساحت حدود 64. 32 هکتار )قریب به 12 
درصد از هسته تاریخی 285 هکتاری شهر کرمانشاه( واقع 
در شمال شرقی بازار قدیم شهر است )شکل 6(. این محله 
که از اولین هسته های تشکیل دهنده  شهر به شمار می آید 
بافت های  در  تکنوکراتی8  متعدد  اقدامات  وقوع  دنبال  به 
شهری در دوره های مختلف به خصوص پهلوی اول و دوم 
و نیز پدیده هایی نظیر اصالحات ارضی، انقالب اسالمی و 
گستردگی  و  عمق  با  متعدد  آسیب های  تحمیلي،  جنگ 
فراوان را متحمل شده است. به عنوان مثال در دوره  پهلوی 
به قطع شاخه های اصلی  اول، احداث خیابان سپه سابق 
بازار سنتی و در نتیجه رونق بافت های شهری نزدیک به 

بدنه خیابان و انزوای بافت های دورتر نظیر محله فیض آباد 
وقوع  نیز  و  اسالمی،  انقالب  وقوع  با  متعاقبا  شد.  منجر 
محله  بافت  تحمیلی،  از جنگ  ناشی  آسیب های گسترده 
فیض آباد عمال از ساکنین اصلی خود تخلیه گردید و بافت 
آن  در  مهاجرین  واسطه سکنی گزینی  به  اجتماعی محله 
تغییر کرده و با یک گسست اجتماعی آشکار درگیر شد. 
در سال 1365 حدود  محله  این  که جمعیت  گونه ای  به 
سال  در  نفر،   5591 حدود   1375 سال  در  نفر،   7749
1385 به 4835 نفر و در سال 1395 به 2508 نفر رسیده 
که این سیر بارز نزولي نشان دهنده  مرکزگریزی و مهاجرت 
شهروندان از این محله می باشد )مرکز آمار ایران، 1395(. 
در وضعیت موجود و از بُعد کیفیت کالبدی نیز عمدتا غلبه 

با ساختمان های مخروبه، متروکه و با قدمت باال است.

جدول 2: تحوالت جمعیتي و تغییرات مساحت شهر کرمانشاه

مساحتسال
)هکتار(

درصد رشد ساالنه جمعیت
مساحت

درصد رشد ساالنه 
جمعیت

سرانه تراکم جمعیت
ناخالص 

)مترمربع(

1335303125439--41442 .2
134592818793011 .84 .120394 .4
135514492906004 .64 .520149 .9
136532215605148 .36 .817475 .5
137578066929869 .32 .189112 .6
138596997846022 .21 .281123 .6
1390100008556380 .61 .786116 .9

)طرح جامع کرمانشاه، 1382(

شکل5: مراحل توسعه کالبدی شهر کرمانشاه

)مهندسین مشاور طرح و آمایش، 1378(
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شکل6: موقعیت محله فیض آباد در بافت قاجاری شهر کرمانشاه 

)برومندسرخابی، 1388، 194(

6. یافته ها 
بررسی اسناد باالدستی و همچنین نظرات مدیران شهری 
تحقیق،  این  در  شده  انجام  میدانی  مطالعات  البته  و 
ابعاد  در  را  فیض آباد  محله  فرسودگی  و  متعدد  معضالت 
نفودناپذیری و  تایید می کند. مشاهده ریزدانگی،  مختلف 
ناپایداری محیطی در وضعیت کنونی این بافت بر اهمیت 
بحران فرسودگی آن تاکید داشته و نشان می دهد که هر 
چقدر اندازه شهر به لحاظ فیزیکی افزایش یافته و جریان 
فرسودگی  درجه  یافته  سوق  حاشیه  به  زندگی  طبیعی 
رابطه،  این  در  است.  تشدید شده  آن  و عمق  مرکز شهر 
در  درونی  توسعه  فرصت  و  متعدد  خالی  اراضی  وجود  با 
این  به  بی توجهی  فیض آباد،  محله  نیز  و  قدیم  بافت  کل 
فرسودگی  تشدید  به  مختلف  تاریخی  دوره های  در  مهم 
آن  محیطی  زیست  و  اجتماعی  کالبدی،  ابعاد  تمامی  در 
اجتماعی  کالبدی، صرفاً گسست  و مداخالت  منجر شده 
داده  افزایش  را  محیطی  زیست  و  کالبدی  مشکالت  و 
خیابان کشی های  نظیر  ظاهری  تغییرات  حتی  است. 
نیز  سبزه میدان  و  بازار  سپه،  خیابان  با  ارتباط  در  جدید 
انزوا خارج کرده و یا هویت گمشده  از  نتوانسته محله را 
تصور  فرسودگی،  ابعاد  بر  غلبه  با  و  ساخته  آشکار  را  آن 
لذا می توان  بهبود بخشد.  را  ذهنی شهروندان و ساکنین 
عنوان کرد که در دوره قاجار علی رغم توسعه های کالبدی 
گسترده، زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی الزم، توسعه 
چندپاره سازی  با  اول،  پهلوی  دوره  در  همچنین  نیافت. 
محالت از طریق خیابان کشی های متعدد، انزوای محالت 
دوره  در  مداخالت  ادامه  با  نهاد.  فزونی  به  رو  تاریخی 
نیز که به ساخت و سازهای کالن مقیاس و  پهلوی دوم 
بزرگ شدن اندازه شهر منجر شد توسعه خطی در امتداد 
خیابان کشی های جدید پدید آمد و پس از انقالب اسالمی 
به  قدیم  بافت  در  مخروبه  و  خالی  زمین های  سهم  نیز 
و  یافته  افزایش  شهر،  توسعه  فرایند  از  جاماندگی  دنبال 
جهات توسعه به سمت شهرک های تازه تاسیس در شمال 

و جنوب شهر کشیده شد. با این توضیح که در واقع بیانگر 
نمود عملی مدل نظری مقاله حاضر )شکل 3( در ارتباط 
پیامدهای  علی الخصوص  کرمانشاه  شهر  تاریخی  بافت  با 
توسعه متصل شهر در ارتباط با بافت تاریخی آن می باشد 
شهر  برنامه  بدون  و  فیزیکی  رشد  که  کرد  ادعا  می توان 
فرایند  از  جاماندگی  اصلی  عامل  مختلف،  دوره های  در 
که  کشانده  فرسودگی  ورطه  به  را  آن  و  گردیده  توسعه 
از تبعات آن باید به عدم وجود زیرساخت های اساسی به 
و  درمانی  خدمات  مناسب،  مرور  و  عبور  شبکه  خصوص 
بهداشتی حداقلی، کمبود کاربری های فرهنگی و آموزشی 
اشاره  بحث  مورد  بافت  در  فضای سبز الزم  فقدان  نیز  و 
کرد. نوع توسعه اخیر شهر کرمانشاه از نوع متصل بوده و 
چنانچه پیشتر بیان شد از مهمترین تبعات منفی این نوع 
از توسعه، شکل گیری عرصه های وسیع حاشیه در رقابت با 
بافت مرکزی است. این اتفاق عماًل با ایجاد محالت بزرگ 
مقیاس نظیر شهرک های تعاون، کارمندان، مسکن و ... به 
عنوان نقاط جاذب جمعیت شهر رخ داده و با کاهش شدید 
تمایل به ساخت و ساز در بافت قدیم و افزایش مهاجرت 
بومی  باعث خروج ساکنان  به محالت جدید  ساکنان آن 
بافت مرکزی و جایگزینی نسبی آنها با اقشار کم درآمد و 
مهاجر روستایی و در نتیجه شکل گیری معضالت اجتماعی 
فرآیند  است.  گردیده  طبقاتی  فاصله  افزایش  واسطه  به 
پژوهش  نظری  مدل  از  مستخرج  مولفه های  رتبه بندی 
قالب یک درخت  افراد خبره در  از  نظرسنجی  واسطه  به 
تصمیم گیری در شکل 7 قابل مشاهده بوده و نتایج حاصل 
از آن در جدول 4 دسته بندی گردیده است. با این توضیح 
که دادگان حاصل از توزیع پرسشنامه بین افراد خبره که 
مورد  شد  داده  توضیح  پژوهش،  روش شناسی  بخش  در 
تحلیل عددی قرار گرفته و پس از نرمال کردن امتیازات 
نهایی هر آیتم )میانگین امتیازات داده شده توسط جمیع 
خبرگان به هر مورد( در مقایسه با هم ارائه شد. خروجی 
این تحلیل بیانگر آن است که بر هم خوردن تعادل شهر، 
مرکزی  بافت  با  رقابت  در  وسیع  عرصه های  شکل گیری 
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پیامدهای  شهر،  نگهداری  هزینه های  افزایش  البته  و 
تاثیرگذارتری هستند. این آیتم ها با تبعات ثانویه ای نظیر 
خروج بافت قدیم از روند توسعه، کمبود خدمات محله ای 
و دسترسی های نامناسب، خروج بافت از متن به حاشیه، 
این  که  است  همراه  طبقاتی  شکاف  و  مهاجرت  افزایش 
با مشاهدات میدانی مطابقت دارد. پیرو آن  مسئله کامال 
بحران های اجتماعی و امنیتی، عدم امکان نظارت بر محله 
تاثیرشان  شدت  و  شده  نمایان  ساز  و  ساخت  کاهش  و 
متصل  شهرک های  ایجاد  همچنین  است.  یافته  افزایش 
به محدوده اسمی شهر و نیز شکل گیری سکونت گاه های 
غیررسمی از جمله شهرک چمن زین العابدین و جعفرآباد 
می آید  حساب  به  شهر  توسعه  اصلی  پیامدهای  دیگر  از 
و  فرهنگی  معضالت  گیرنده  بر  در  آن  ثانویه  تبعات  که 
محیط  که  است  امنیتی  و  اجتماعی  متعدد  بحران های 
کالبدی - اجتماعی شهر کرمانشاه را تحت تأثیر قرار داده 

اند.

7. بحث 
یافته های این پژوهش در مقیاس کالن، همسو با نظریات 

و  مقیاس خرد  و در  بوده  تحقیق  ادبیات  در  مطرح شده 
تحقیقات  با  مقایسه  قابل  بررسی،  مورد  نمونه  چهارچوب 
مشابه از مناظر مختلف است. در این رابطه، عوامل موثر در 
این تحقیق عمدتا در تحقیقاتی با مطالعات موردی مشابه 
از جمله شهرهای مهاجرپذیر، توسعه نیافته، مرزی و متاثر 
از جنگ تحمیلی ایران قابل بحث است و به همین جهت 
می توان اذعان داشت که وجود یا فقدان هر یک از عوامل 
نتایج  به  می تواند  مختلف،  مطالعات  در  مسئله  زمینه ساز 
عمده ای  عوامل  کرد  تاکید  باید  لذا  شود.  منجر  متفاوتی 
که خارج از روندهای مطالعاتی مشابه در شهرهای دیگر بر 
شهر کرمانشاه اثرگذار است عبارتند از: خرابی های شدید 
دوران هشت ساله جنگ تحمیلی و بحران های اجتماعی 
ثانویه ناشی از آن که در معیت با نحوه واگذاری اراضی، 
مختلف جغرافیایی شهر  در جهات  بی رویه  کالبدی  رشد 
مشترک  عوامل  عنوان  به  روستاییان  مهاجرت های  نیز  و 
این که  توضیح  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  مطالعاتی، 
از  یک  چند  یا  یک  عموما  مشابه،  پژوهش های  اکثر  در 
متفاوتی  نتایج  به  افتراقاتی  با  یا  و  نداشته  وجود  عوامل، 

منجر شده است. 

جدول 3: مراحل توسعه شهر کرمانشاه و پیامدهای مثبت و منفی آن بر بافت قدیم در دوره های مختلف تاریخی

دوره 
زمانی

پیامدهای مثبت توسعه شهر بر بافت عامل توسعهجهت توسعه
مرکزی

پیامدهای منفی توسعه شهر بر بافت 
مرکزی

زندیه
جنوب رودخانه 

آبشوران و 
سرتپه

تخریب قلعه قدیمی 
شهر و کوچاندن 

مردم

بُعد کالبدی: شکل گیری هسته اولیه شهر 
با پیوند سه روستای برزه دماغ، چنانی و  

فیض آباد – شکل گیری بخشی از بازار اصلی 
شهر در محله فیض آباد

بُعد اجتماعی: شکل گیری هسته های اولیه 
اجتماعی – فرهنگی 

ابعاد کالبدي و اجتماعي: تخریب 
زیست بوم اولیه شهر و از میان رفتن 
هسته های کالبدی - اجتماعی کهن

جنوب و جنوب قاجاریه
غرب

)چیاسور( 
شمال شرقی 

)پل سیدجمعه(

افزایش جمعیت، 
توجه حاکمیت 

به توسعه و رونق 
شهر، افزایش نقش 
ارتباطات تجاری - 
مذهبی - حکومتی 

شهر

بُعد کالبدی: توسعه بافت به خارج از مرزهای 
دیوار سال 1850 میالدی، شکل گیری محالت 
جدید )آبشوران، عالفخانه، گاری خانه و درب 
گسترش  و  بازار  شاخه های  توسعه  طویله(، 
بافت، تحکیم نقش  به درون  عملکرد تجاری 
محله فیض آباد در استخوان بندی اصلی شهر، 
افزایش سطح کاربری های مسکونی در تمامی 
بیرون  و  افزایش دسترسی های درون  جهات، 

بافت
براساس  محالت  شکل گیری  اجتماعی:  بُعد 
فرهنگی،   - مذهبی   - قومی  همبستگی های 
تحوالت  در  شهر  اجتماعی  نقش  تثبیت 

فرهنگی - سیاسی کشور

بُعد اجتماعی: عدم رشد زیرساخت های 
فرهنگی و اجتماعی الزم علی رغم توسعه 

کالبدی در برخی جهات
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دوره 
زمانی

پیامدهای مثبت توسعه شهر بر بافت عامل توسعهجهت توسعه
مرکزی

پیامدهای منفی توسعه شهر بر بافت 
مرکزی

پهلوی 
بافت جنوباول

تخریب دروازه های 
شهر، خیابان 

کشی های متعدد 
درون بافت، احداث 

کنسولگری های 
بریتانیا و روسیه 
به عنوان عناصر 

کالبدی مؤثر 
بر تجددخواهی 

حاکمیت و ایجاد 
گسست کالبدی 
در بافت، تزریق 

کاربری های اداری و 
حکومتی جدید

ابعاد کالبدي و اجتماعي: شکل گیری 
بدنه های مدرن شهری و عملکردهای نوین 

نظیر ادارات، بانک ها و سایر کارکردهای 
دولتی.

بُعد کالبدی: شکل گیری محالت جدید 
در توسعه بخش جنوبی بافت، گسست 

کالبدی و تخریب محالت و گذرهای 
قدیمی، قطع گذرهای ارگانیک بافت 
و تحمیل شبکه دسترسی های جدید، 
ایجاد بدنه های تجاری جدید )خیابان 

سپه و ...(، قطع شاخه های اصلی بازار، 
تخریب دروازه های محالت

بُعد اجتماعی: شروع گسست اجتماعی 
محالت، آغاز انزوای محالت قدیمی، 

متروکه شدن فضاهای اجتماعی و 
فرهنگی قدیم به واسطه ایجاد زندگی 

جدید در بدنه های تجاری جدید، کاهش 
همبستگی های اجتماعی محالت، افت 

کیفیت زیست در محالت قدیم.

پهلوی 
دوم

مزارع و باغات 
جنوبی )اوایل 

دوره( و در 
تمامی جهات به 
خصوص شمال 

و جنوب )اواسط 
و اواخر دوره(

معماری، طراحی 
شهری و ساخت 
و ساز در مقیاس 
کالن، جداسازی 

کاربری های عمومی 
و مسکونی، تزریق 

کاربری های جدید، 
توسعه معابر با 
اولویت سواره، 

افزایش مهاجرت 
روستائیان به شهر 

در اواخر دوره  

ابعاد کالبدي و اجتماعي: تالش برای 
هماهنگ سازی بافت شهری و عملکردهای 

آن با شیوه نوین زندگی.

بُعد کالبدی: توسعه قطاعی و شبکه ای 
بافت شهر در اطراف بافت قاجاری و 

پهلوی اول، بزرگ شدن اندازه شهر به 
واسطه جداسازی پراکنده  عملکردها، 

تخریب و تعریض گسترده معابر، توسعه 
خطی شهر در امتداد خیابان کشی های 

جدید.
بُعد اجتماعی: انزوای بیشتر محالت قدیم 
به واسطه  بی توجهی به نقش بافت قدیم 

در فرایند توسعه، جدایی گزینی های 
اجتماعی، کاهش نقش فضاهای عمومی 

و باز شهری در مقابل فضاهای خصوصی، 
کاهش میزان تعامالت اجتماعی به دلیل 

نبود بستر کالبدی الزم، تغییر ماهیت 
اجتماعی و فرهنگی بافت به واسطه 

مهاجرت روستائیان در اواخر دوره.

پس از 
انقالب 
اسالمی

گسترش وسیع 
به سمت شمال 

و جنوب شهر 
)به صورت 

غیرمرتبط با 
بدنه اصلی 

بافت(

تحول ساختار 
فرهنگی و کالبدی 

شهر، افزایش 
بی سابقه جمعیت 

)دهه  60(، مهاجرت 
گسترده  روستائیان 
به شهر، مهاجرت 

ساکنین اصلی بافت 
به خارج استان، 

خرابی های ناشی 
از جنگ تحمیلی، 

واگذاری های 
گسترده  زمین و 

شهرک سازی های 
بی رویه، افزایش 
سهم تملک های 

دولتی و کاربری های 
اداری

بُعد اجتماعی: واگذاری زمین های تعاونی به 
اقشار کمتر برخوردار جهت ساخت و ساز 

مسکونی.  

بُعد کالبدی: متروکه شدن بافت قدیم 
و تخریب هر چه بیشتر کالبد، افزایش 

سهم زمین های خالی و مخروبه در بافت، 
اشغال زمین های زراعی و باغات، تجاوز 
به حریم های میراث فرهنگی، افزایش 

بیش از حد اندازه فیزیکی شهر، افزایش 
مشکالت زیست محیطی و آلودگی های 

ناشی از تخریب محیط زیست. 
بُعد اجتماعی: کاهش شدید شأن و 
منزلت محالت و بافت های قدیمی، 

کاهش شأن سکونت در محله ها، کاهش 
میزان همبستگی های اجتماعی، افزایش 

ناهنجاری های اجتماعی، جاماندگی بافت 
از فرایند توسعه و تخریب تصور ذهنی 

شهروندان از بافت قدیم.
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شکل7: درخت تصمیم گیری در ارتباط با تبعات توسعه متصل بر با بافت قدیم شهر کرمانشاه

جدول 4: رتبه بندی پیامدهای منفی توسعه متصل در  ارتباط با فرسودگی بافت قدیم شهر کرمانشاه ارتباط با 
فرسودگی بافت قدیم شهر کرمانشاه

ترتیب 
اهمیت

درصد اهمیتتبعات ثانویه به ترتیب اهمیتدرصد اهمیتپیامد اصلی

49. 4افزایش مهاجرت39. 21عدم تعادل بخشی به شهر1

39. 4کمبود خدمات محله ای 

39. 4دسترسی های نامناسب

06. 4خروج بافت از متن به حاشیه

96. 3افزایش فاصله طبقاتی

شکل گیری عرصه های وسیع 2
در رقابت با بافت مرکزی

81. 4خروج بافت از روند توسعه شهر90. 20

49. 4ایجاد بحران های اجتماعی و امنیتی

18. 4افزایش مهاجرت 

18. 4خروج ساکنان بومی

07. 4کاهش سابقه سکونت در بافت

66. 3کاهش ساخت و ساز

60. 4کمبود خدمات محله ای 90. 20افزایش هزینه نگهداری شهر3

39. 4خروج بافت از روند توسعه شهر

97. 3عدم امکان نظارت بر محله
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ترتیب 
اهمیت

درصد اهمیتتبعات ثانویه به ترتیب اهمیتدرصد اهمیتپیامد اصلی

ایجاد شهرک های متصل به 4
محدوده اسمی  شهر

4.16خروج بافت از روند توسعه شهر18.91

3.78شکل گیری معضالت فرهنگی

3.59کمبود خدمات محله ای 

3.59دسترسی های نامناسب

3.31افزایش فاصله طبقاتی

شکل گیری سکونت گاه های 5
غیررسمی

3.94شکل گیری معضالت فرهنگی17.91

3.85افزایش ناهنجاری های اجتماعی

3.67خروج بافت از روند توسعه شهر

3.67ایجاد بحران های اجتماعی و امنیتی

3.58خروج ساکنان بومی

3.22خروج بافت از متن به حاشیه

به گونه ای که در برخی از جمله تحقیق کوچکی )1386( 
اقلیمی  شرایط  به  توجه  عدم  بوشهر،  شهر  با  ارتباط  در 
در  و  شده  لحاظ  اساسی  عامل  عنوان  به  جنگ  اثرات  و 
نامتناسب  فیزیکی  توسعه  آباد،  خرم  شهر  مانند  مواردی 
به  توسعه  قزوین،  شهر  با  ارتباط  در  و   )1386 )وفایی، 
همراه مهاجرت )یوسفی، 1387( عامل اساسی فرسودگی 
بافت قدیم قلمداد گردیده است. تقوایی و دیگران )1391( 
نیز کمبود خدمات محله ای و وضعیت نابسامان اقتصادی 
فرسودگی  اصلی  عامل  عنوان  به  را  شیراز  شهر  ساکنین 
وحدانی  پژوهش  می نمایند.  معرفی  آن  تاریخی  بافت 
چرزه خون و همکاران )1398( نیز صرفا نقش توسعه و 
ساخت و ساز در حومه ها را بر مراکز شهری تبیین نموده 
و به کلیت ایجاد اثرات نامطلوب فرسایشی بر بافت قدیم 
اشاره می نماید. همچنین عندلیب و همکاران )1392( در 
پژوهش خود، گسترش ابعاد فرسودگی بافت مرکزی شهر 
تهران را ناشی از فراموش شدگی بافت تاریخی و تابعی از 
قیمت زمین و البته تحت تاثیر نفوذ زمین خواران معرفی 
از  مجموعه ای  حاضر،  پژوهش  در  که  آن  حال  می کنند. 
از  ناشی  کالبدی  ویرانه های  ناکارآمد،  توسعه ای  اقدامات 
حاصل  اجتماعی  و  روانی  منفی  اثرات  و  تحمیلی  جنگ 
بافت و جایگزینی توسط  اصلی  از آن، مهاجرت ساکنین 
نامتجانس  اقتصادی  و  فرهنگی  طبقه  از  جدید  ساکنین 
و  فرسایش  روند  شروع  دالیل  جمله  از  محله  پیشینه  با 
محله  در  بویژه  تاریخی  بافت  فرسودگی  شدت  افزایش 
دو  به  اینجا  در  همچنین  است.  شده  شناسایی  فیض آباد 
موضوع مهم باید اشاره کرد: یکی آن که نقش عامل مهم 
کرمانشاه  مرزی  شهر  در  بارزی  نمود  که  تحمیلی  جنگ 

دارد، مهاجرت های متعاقب و معضالت فرهنگی رایج بین 
توسعه  از مدل های  ناشی  تبعات  کنار  در  ساکنین جدید 
پیشین، بررسی گردیده و دوم آنکه نقش دوره های تاریخی 
و تاثیر اقدامات صورت گرفته در هر یک از آنها بر عوامل 
و  تحلیل  مورد  تاریخی  بافت  بر  آن  پیامدهای  و  توسعه 
و  اثرگذاری  شدت  بنابراین،  است.  گرفته  قرار  بررسی 
شهر  به  منحصر  و  مشترک  عوامل  مجموعه  هم افزایی 
کرمانشاه بر ایجاد فرسودگی و گسترش ابعاد آن در این 
شهر، مورد توجه بوده و سعی بر آن شده تا میزان نقش 
مولفه های متعدد موثر بر شروع روند فرسایش و شدت آن 
نظر  به  که  گیرد. چرا  قرار  تحلیل  مورد  به صورت جامع 
ظرفیت های  به  توجه  عدم  خاص،  مورد  این  در  می رسد 
درونی بافت مرکزی و نیز عدم به روزرسانی زیرساخت ها 
و امکانات هسته تاریخی شهر در مقایسه با سایر شهرهای 

کشور از شدت و اهمیت بیشتری برخوردار باشد. 

8. نتیجه گیری
این پژوهش به بررسی ارتباط بین نتایج حاصل از تبعات 
فرسودگی  چرخه  با  برنامه  بدون  شهری  توسعه  منفی 
بافت های مرکزی شهر معطوف شده که با مطالعات مفصل 
اسنادی و متعاقبا میدانی در پی تدقیق ساختار ارتباطی 
مذکور و تعیین نقش و تاثیر هر یک از عوامل مرتبط در 
این رابطه بوده است. مطالعه تحوالت کالبدی و جمعیتی 
که  نشان می دهد  فیض آباد  محله  بویژه  و  کرمانشاه  شهر 
اوال گسترش اندازه  شهر در دوره های مختلف تاریخی هیچ 
تناسب و سنخیتی با نرخ رشد جمعیت نداشته و سیاست 
گذاری های غلط در خصوص واگذاری زمین و رشد  شهر 
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در تمامی جهات مخصوصا شمال و جنوب در این زمینه 
تاثیر بسیار داشته است. ثانیا تغییر ماهیت محله از منطقه 
فرادستان به فرودستان، بحران های اجتماعی و فرسایش 
کالبدی محیط، خانوارهای ساکن را در جستجوی مسکن 
محله های  و  مناطق  سایر  به  مناسب تر  محیط  و  مناسب 
توسعه یافته کوچ داده و حتی منجر به مهاجرت ساکنین 
اصلی بافت قدیم به خارج از استان و ورود مهاجرین از اقشار 
عمدتا روستایی شده است که علی رغم پتانسیل تنوع خرده 
فرهنگ ها در ذیل فرهنگ غالب شهر به گسست اجتماعی 
و تضادهای فرهنگی شدید، شکاف طبقاتی و به تبع آن، 
محیط کالبدی مضمحل منجر گردیده است. با این اوصاف، 
طبیعی است که شکل گیری راه ها و تزریق زیرساخت ها و 
خدمات به محالت جدید در فاصله زیاد با مرکز شهر، عمال 
هزینه های بسیاری را به مدیریت شهری تحمیل نموده و 
منجر  نگهداری  هزینه های  افزایش  به  نیز  مدت  دراز  در 
گردیده و این خود، مزید بر کاهش نظارت بر بافت میانی 
بافت  این  گسترده   معضالت  حل  منظور  به  لذا  می شود. 
کرمانشاه  شهر  توسعه  فرایند  از  روشن  چشم اندازی  باید 
و  تهیه  تاریخی  بافت های  بازآفرینی  و  بهسازی  اولویت  با 
نقش محالت قدیمی از جمله فیض آباد در فرایند توسعه 
واسطه  به  که  پژوهش  این  نتایج  شود.  تدقیق  شهر  آتی 
نظرسنجی از خبرگان و تشکیل یک درخت تصمیم گیری 
به  ارائه شده توسط آن ها حاصل شد  امتیازات  بر مبنای 
ترتیب بر عدم تعادل بخشی به شهر، شکل گیری عرصه های 
وسیع در رقابت با بافت مرکزی، افزایش هزینه نگهداری 
و  شهری  محدوده  به  متصل  شهرک های  ایجاد  شهر، 
شکل گیری سکونت گاه های غیررسمی به  عنوان مهمترین 
نوعی  به  همگی  که  دارد  تاکید  متصل  توسعه  پیامدهای 
عارضه  اصلی ترین  مثابه  به  تعادل شهر  بر هم خوردن  با 
و علت سایر معضالت مرتبط می شوند و این عدم تعادل 
کمبود خدمات  مهاجرت،  افزایش  موارد  با  خود  نوبت  به 

قدیم  بافت  خروج  نامناسب،  دسترسی های  و  محله ای 
است.  متناظر  طبقاتی  نهایتا شکاف  و  حاشیه  به  متن  از 
داشت  اذعان  می توان  آمده  به دست  نتایج  مبنای  بر  لذا 
متوازن  توسعه  عدم  و  شهری  تعادل  خوردن  هم  بر  که 
حاشیه  در  وسیعی  عرصه های  شکل گیری  با  هماهنگ  و 
شهر و در رقابت با بافت مرکزی، مقاصد جدید مهاجرتی 
و سکونتی شهروندان را شامل شده و با گسترش بی رویه 
نگهداری  هزینه های  آن،  از  ناشی  تبعات  و  شهر  اندازه 
زمینه  شدن  مساعد  بر  امر  این  داده اند.  افزایش  را  شهر 
برای تثبیت شهرک های جدید متصل به محدوده اسمی 
شهر و حتی شکل گیری سکونت گاه های غیررسمی داللت 
خصوص  در  پیشنهادی  راهبردهای  نهایت  در  می نماید. 
القای محرک های توسعه به بافت قدیم از منظر رتبه بندی 

انجام شده و به شرح زیر اقتباس و ارائه شد: 
بُعد کالبدی: اتصال کالبد ارزشمند بافت قدیم به کالبد 
جدید از طریق طراحی اتصاالت میانی بافت و بهره گیری 
درونی(،  )توسعه  متروکه  یا  و  مخروبه  خالی،  فضاهای  از 
افزایش نفوذپذیری بافت قدیم با ایجاد دسترسی مناسب و 
تعریض معابر قابل اصالح و سنگفرش نمودن آن ها، افزایش 

کیفیت کالبد معماری و ارتقاء کیفیت منظر مصنوع.
بافت  به شأن سکونت در  بُعد اجتماعی: تشخص بخشی 
مرکزی، ارتقاء احساس دلبستگی به مکان از طریق تشکیل 
سراهای محله و سایر کاربری های جمعی، تاکید بر نقش 

شهروندان در تصمیم گیری ها و مشارکت های اجتماعی.
و  اقتصادی  فرهنگی،  فعالیت های  تزریق  اقتصادی:  بُعد 
جاذب جمعیت به منظور ارتقاء سطح مبادالت اقتصادی 
به  تشویق  قدیم،  بافت  به  سرمایه  جریان  هدایت  و 
سرمایه گذاری در بافت از طریق محرک های توسعه نظیر 

بازار سنتی و احیاء سراها و تیمچه ها.
بُعد زیست محیطی: ارتقاء کیفیت زیست در بافت قدیم 

به وسیله احیاء منظر طبیعی و ارزشمند درونی آن. 

پی نوشت

1.Christopher Alexander
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6. Smart growth
7. Improvement

8. اسامی محالت بافت قدیم کرمانشاه عبارتند از: فیض آباد، برزه دماغ، توپخانه، چنانی و عالف خانه 
 9. در لغت به معنای فن ساالری است. در اینجا به معنای اعمال سلطه مدیریتی و حاکمیتی پهلوی اول در بافت های سنتی شهری به منظور

از بین بردن مظاهر زندگی سنتی از شهرهای ایران است
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