
  

  

  

  

  

  يشهر بافت هاي كهن بهسازي و نوسازي ، كالبديةتوسع

  ) شمالي خليج فارسةبوشهر در كران :نمونه مطالعات موردي(

  

  ي كيومرث حبيبدكتر

  ت علمي گروه شهرسازي دانشگاه كردستانئعضو هي

  دكتر ابوالفضل مشكيني

    دانشگاه زنجانريزي شهري  عضو هيئت علمي برنامه

  يمهندس آرمان جهانگير

  فوق ليسانس شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران

  

  

  بيان مسئله

بخش مركزي   اگر.اند هويت ي بدون وجود بافتهاي كهن بيهاي امروزشهركه اعتقاد بر اين است 

بازشناسي و ساير فضاهاي باارزش گذشته   وبازارها، گذرها،  محله ها،با بافتهاي كهن آن چون

. ان نيابد شاهد مرگ تنها شاهدان تاريخ اين كشور خواهيم بوداحياءنشوند و زندگي در آن جري

البته الزم به ذكر است كه بافت هاي تاريخي لزوماً بافت فرسوده به حساب نمي آيند مگر اينكه 

  .واجد شرايط ذيل باشند

  ؛ ارتباطيةآشفتگي وناكارآمدي شبك) الف
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  ؛بي هويتي بافتهاي فرسوده)  ب

  .در بافت هاي فرسوده مناسب بناها كيفيت نا) ج

  اين   كالبدي شهر بر محيط طبيعي هاي  از توسعه  ناشي  نامطلوب  از اثرات  آگاهيوجودبا   

   نگاهي. ناپذير است  اجتناب  امري  شهري هاي  توسعه  كرد كه بايد قبول  را نيز مي واقعيت

 ة نفر و با محاسب  ميليون130  ت جمعي  با تخمين1400   در سال  و آمار ايران  اطالعات بيني پيش به

سازد و   مي  شهرها را قطعي ي برا  كنوني  برابر مساحت2   حداقل  نياز به  فعلي رشد شهرنشيني  نرخ

 شهرها  ة در حوم  غالبة نمايد، توسع  نياز را مرتفع  از اين تواند بخشي  مي شهري رشد درون  چهاگر

 و   مرغوب  زمينهاي  تحليل  تنها باعث  نه  زمين ة ناانديشيد ريهاي كارب ة توسع  كه افتد، جايي مي  اتفاق

   افزايش هايي  توسعه  چنين  تنها هدف  آنكه دليل هببلكه گردد   مي  حساس هاي  اكوسيستم رفتن از بين

  آورد كه  مي  ارمغان  را به  شدن  و مكانيزه ييگرا  ، تخصص  خود تمركزگرايي  دنبال به   است مقياس

  ييها  توسعه  چنين  و هدايت  كنترل براي. سازد  مي  را دچار بحران  و مصنوعي هر دو محيط طبيعي

   طبيعي  حفاظت  سياستهاي  و اعمال  زمين  صحيح ، مكانهاي  توسعه  مطلوب  جهات  نمودن مشخص

،  زاده امين (. دارد  شهري هاي  زمين ة توسع ريزي  برنامه  نياز به  اقتصادي- اجتماعي اهداف  در راستاي

   افزايش  داراي  قبل ة تا چند ده  ايران  شهري  و رشد جمعيت  فيزيكي ة توسع)94  ، ص1379 بهناز،

  و  تغييرات  بزرگ هاي شهر  ويژه  جديد، شهرها به  با بروز تحوالت . است  بوده متعادل

   فيزيكي  و گسترش  جمعيت  سريع زايش اف  شكل ها به  دگرگوني اين.  را پذيرفتند ييها دگرگوني

   تسلط ساختمانهاي  بيشتر تحت  شهري  زير ساخت ، سطح  است  بوده  نامتعادل  صورتي شهرها و به

   تناسب  شهري هاي  و سرانه  زمين  و اختصاص  شهري هاي  كاربري  بين  و در حقيقت بوده مسكوني 

اكثر حوزه هاي  مي توان در چنين حالتي را )419، 1373،  دهاقاني(.  است نبودهبرقرار  معقولي 

 قانوني شهري و امكان ساخت ةشهري كشورصادق دانست با اين وجود تنها گسترش محدود

باعث فرسودگي و تخليه فه وساز درنواحي پيرامون شهري همراه باجايگزين شدن اقشار مر

فقر  يريت ضعيف شهري و چون مديو فاكتورهاي گردد جمعيتي بافتهاي قديمي شهري نمي

نظرگيري  در عدم طرحهاي تيپ شهرسازانه و غالبا با ديد معماري، ،هاي آماري و اطالعاتي داده

عدم  ضعف امكانات مالي جهت اجراي طرحها، اقتصادي و فرهنگي، -شاخصهاي اجتماعي
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ان اني آنمشاركت ضعيف مردم در اجراي طرحها همراه با ناتو ،صوجود نيروي انساني متخص

با قبول چنين  .دار شهري نقش اساسي تري را دراين زمينه ايفا مي كنند درنوسازي بافتهاي مسئله

واقعيتهاي تلخي نيز بافتهاي قديمي و فرسوده هنوز داري اهميت و ارزش هستندكه مهمترين آن 

   :زير است به قرار

  :هري كالبدي در بافتهاي قديم شةسعبعد نظري تجزيه و تحليل نظريه هاي تو

 ؛ اقتصاديةرها  به عنوان قلب تپنداهميت اين بافتها دركالبد شه ●

  ؛پاسخگويي به نيازهاي جمعيت رو به تزايد ●

 ؛اهميت بار فرهنگي اين بافتها ●

 ؛ناصر و المانهاي با ارزش تاريخيوجود ع ●

 ؛ترافيكي حاصل از اين بافتهامشكالت  ●

 ؛ر زمان بحراناني به اين مناطق داهميت ولزوم خدمات رس ●

 ؛قطعيت خطر وقوع زلزله و عدم امكان پيشگويي زمان وقوع زلزله ●

 .لزوم استفاده از سيستمهاي جديد برنامه ريزي و پردازش اطالعاتي ●

  

  مورد مطالعهةحدودم

 شهر قرار گرفته ةشمالي ترين نقطدر  قسمتي از شهرستان بوشهر  است كه ، مورد نظرةمحدود

نظر  در  بافت قديم بوشهرة، محدودقدمت خاص خودو علت ساختار ه اين محدوده ب. است

 مثلثي است كه ،بافت قديم شهر.گرفته شده و تحت ضوابط قوانين سازمان ميراث فرهنگي است 

البته اكنون يك ضلع  از آن .  آن درخشكي استةقاعد  دريا وةحاشي راس دوضلع جانبي آن در

قدمت بوشهر به .  ارتباطش با دريا كامالً قطع گرديده است بندر، قرارگرفته وةمجاورت ادار در

 ، استقرار و عناصرخاص خودة با توجه به نحو،بافت قديم بوشهر  .زمان نادر شاه افشار مي رسد

توجه به  ، باعبارت ديگره ب. با بافت ديگر بنادر ساحلي متفاوت بوده داراي بافتي متراكم است

، جهت تعداد زيادي  از مسيرها به طرف خط ساحلي ند طرفچ ازوسيلة دريا  بهمحصور بودن 

گيري   منجر به شكل،شبه جزيره به دريا ةنياز به دسترسي به ساحل ومحدود بودن دماغ. است
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 ، بهبهانينامهاي محله باچهار بافت قديم  .متراكم با مسيرهاي باريك شده استبافتي 

 حمام و ، مدرسه،هر محله داراي چند مسجد آنكه رعالوه ب. و كوتي داشته استدهدشتي ،شبندي

در حال حاضر . نيز در محل هاي دهدشتي و شبندي واقع بوده است  شهر  بازار،بوده آب انبار

فرد بودن ه با توجه به منحصر ب . خيابان جديد آهنگران قرار گرفته استدرمسير اصلي بازار 

و هويت كالبدي بسيار زيادي ساختار بافت قديم  بوشهر، اين محدوده از ارزش تاريخي 

 اين بافت داراي معضالت و ،علل مختلفه زمان و ب مروره از سوي ديگر ب. برخوردار است

بافت   كالً.برآورده نمي شود، ازهاي  امروزي مردم در اين محلهني .مشكالت فراواني گرديده است

  بومي و عدم ساكنانعلت مهاجرت ه  ب.سيسات و تجهيزات شهري رنج مي بردأاز كمبود ت قديم

تدريج متروكه و مخروبه شده ه  بافت رو به فرسودگي نهاده و بة  ابني،وجود ضوابط راهبري الزم

  .است

اين پروژه جهت رفع مشكالت  و معضالت اين محدوده تعريف شده و  اين مسائل و   

  :معضالت عبارتند از

  ؛از بين رفتن هويت و ارزش هاي تاريخي بافت ●

  ؛يجي ساختاركالبدي بافتتخريب تدر ●

  ؛بافت قديم كاهش ارزش و اعتبار محالت در ●

  ؛  بومي محالتساكنانجايي اقشار و مهاجرت  هجاب ●

  ؛ فاضالب و ايجاد آلودگي شديد در جوبهاي كوچه هاةمشكل شبك ●

  ؛بافت عدم دسترسي هاي مناسب سواره  و پياده در ●

  ؛قطع  ارتباط مناسب دريا  با بافت قديم ●

  .عدم وجود  امنيت مناسب در بافت ●
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   خليج فارسةبافت قديم شهر بوشهر بر كران: 1شكل 

  موضوع ادبيات

ريزي باعث گسترش و نشر افكار و تئوري   علوم مرتبط با شهرسازي و برنامهو پيدايش ظهور

 سال اخير از 150 اين نظريات غالبا در .هاي مختلفي در باب شهر و توسعة شهري گرديده است

 ،)1818 -1900( جان راسكين،)1814-1879(اوژن ويوله لودوكنامي همچون طرف محققان ب

 لئوناردو ،)1854-1933( لوكا بلترامي،)1843-1903( كاميلوسيت ،)1836-1914(كاميلو بويي تو

-1932( پاتريك گدس ، گوستاو جيوواني،)1911-1987( لودويكو كواروني،)1933(بنه ولو

 آلدو ،)1918-1984( كوين لينچ ،)1895( لوئيس مامفورد،)1887-1965(لوكوربوزيه ،)1854

ريچارد ) 1913-1975( كنستانتين دوكسيادس ،)1936( كريستوفرالكساندر،)1931-1997(راسي

 متضادي  راهكارهاي بعضاًاز ارائه شده است كه به دو مورد كه در زمانهاي متفاوت )1933(راجرز

  :هيم پرداخت خوااستفاده مي كند

هنر ساختن «  اتريشي بود كه مهمترين اثر وي كتابشهرساز و وسيت معمارلميكا -الف  

شناسانه از شهرهاي قرون   زيباييكامالً  برداشتييو در اين كتاب. باشد مي 1889به سال » شهرها

داشت كه در   شهري بود و اعتقاديسيت خواستار ساماندهي فضاها. س داردنرنسا  ويوسط

براين اساس بود كه درصدد زنده كردن فضاها و . ت سج  بايد از هنر بهرهييش فضاهاي شهرآرا
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نين راه حلهايي، چو در قالب د  نموح هنري را مطريكهن شهري برآمد و راه حلها بافت هاي

  ).40تا 39ص :1381حبيبي و مقصودي، (.كرد هري را عنوانشطرحهاي تزئيني 

 وي، ة به عقيد.ان موفق بريتانيايي اواخر قرن بيستم استراجرز از معماران و شهرساز -ب  

ذاشتن را دارند، يعني گتن وشانتزاعي، قابليت بردا ون تصاوير ذهني وچفضاهاي شهري هم

ل ومقطع ا  راجرز دري اصول و دستورالعمل ها، نظرياتةايپ بر. باشند ذير ميپفضاهايي انعطاف 

 ةكلي ذير درپانعطاف  هاي كامالً  وي، تدوين طرحتوان دريافت كه هدف ي حرفه اي او ميگزند

 مورد نظر يكاربر .باشد هاي برتر ميي  از طريق فناوريفضاهاي خدمت رسان  و خلقحسطو

 نوسازي و بازسازي است و روش اقدام ، اقدامةشيو. ند عملكردي است چ و طكاربري مختل وي،

به بعد 1990ي  به سالها،دوم تفكرات راجرز در مقطع .موضوعي است  -موضعي  به صورت

 بر وجوه ينعت كاهش يافته است و توجه وص راجرز به ةدر اين سالها، شدت عالق. ردد گبرمي

وي، براي . است  يده بين مردم و فضا، ساختمان ها و شهر بيشتر شدهچيپروابط  نامحسوس

اش به اين ي گذير، در اين مرحله از زند پهاي انعطاف تكميل عقايدش درخصوص تدوين طرح

ر گشود، م حاصل نمي ايداريپايداري آنها است و پذيري در پاست كه رمز انعطاف  نتيجه رسيده

سيدمهدي عزيزي در  در ايران نيز ).54 تا52همان منبع ص( يرامونپدر ارتباط با محيط 

ه سير تحول ة شهري معاصر در ايران بدر پژوهشي با عنوان تحليل فرآيند توسع1379سال

 )46 -37،ص1379عزيزي، مهدي،. (ازدي مداخله در بافتهاي كهن شهري مي پردسياستها

 »...بهسازي و نوسازي بافتهاي كهن شهري «ي خود با عنوان ا دكترةكيومرث حبيبي در رسال

 سياستها و راهبردهاي ، شهر خارجي16 شهر ايراني و 10ضمن بررسي ادبيات برنامه ريزي 

نهادي خود را جهت احياي بافت  مقايسه و سرانجام طرح پيش با هممداخله در اين شهر ها را

اي   مطالعات نمونهوياد شده  زمينه هاي تئوريك )1385 ،حبيبي. (كهن شهر زنجان ارائه داده است

ي و  ويژه اي از تحوالت كالبدي ـ فضاي شده است، الگوي و ايران انجام شهرهاي دنيا زمينةكه در

سازي صفت بارز آن  مندي و مشكل  ترسيم مي كنند كه مسئله ايراناجتماعي شهرهاي دنيا و

  . است
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   اخيرة فضايي بوشهر در صد-سير تحوالت كالبدي

.  پهلوي مهمترين بندر خليج فارس بود ة قاجار و اوايل دورةبندر بوشهر تا سالهاي اواخر دور

 ،جارت خارجيوجود كنسولگري دولتهاي مختلف و تجارتخانه هاي بسيار و نيز حجم باالي ت

به تدريج با ظهور .  اقتصادي اين شهر در دوران خود دارد –حكايت از اهميت و اعتبار سياسي 

 بوشهر اعتبار ، چه در سطح بين المللي و چه در سطح كشوري،تحوالت اقتصادي و سياسي

 خوزستان با كشف نفت در.  اقتصاد كشور از دست داد ةسياسي و اقتصادي خود را در صحن

 خرمشهر ،و كشيده شدن راه آهن سراسري و همچنين رونق يافتن شهرهاي آبادان) ق1287 سال(

اين امر دركاهش اقدامات عمراني در اين شهر تأثير قابل مالحظه . نقش بوشهر تضعيف شد ... و 

( اي نظامي گذاري در بخشه دولت به بوشهر و سرمايه به بعد با توجه 1340از سال . اي گذاشت 

بي حجم تجارت به دليل افزايش نس، 1345 احداث بندرگاه در سال ،)ايي و دريايينيروي هو

 تازه ي، اين شهر رونقة پنجاه و همچنين ايجاد مركز انرژي اتمي در دهخارجي در سطح مملكت

در اين دوره همانطور كه در بررسي تحوالت كالبدي به طور . پيدا كرديافته و توسعه و گسترش 

 ، مربوط به آنيية طرحهاي اجرا بي توجهي به بافت كهن و عدم تهي،شودمشروحي بررسي مي 

 شصت و هفتاد با آغاز جنگ تحميلي و تهاجم ةدر ده. باعث فرسودگي وخرابي بيشتر آن شد 

 ديگر بنادر ة ضرورت توسع، آبادان و بندر امام،سيسات خرمشهرأنيروهاي متجاوز عراق به ت

  نيز دوباره مورد توجه قرار گرفت بوشهر،در اين ميان. د خليج فارس و درياي عمان احساس ش

بافت قديم بوشهر همانند ديگر شهرهاي . يافتو اقدامات عمراني قابل توجهي در شهر انجام 

صورت بلوكهاي كوچك تك خانه اي تا  ه حداكثر از جريان هوا بةجنوبي كشورمان براي استفاد

 با يكديگر ظم كوچه هاي باريكي است كه مرتباًمنناحد فاصل اين بلوكهاي . اي است چند خانه 

سلسله مراتب دسترسي نيز اينگونه كه در . تداخل دارند و در جهت خاصي حركت نمي كنند 

حتي بازار نيز كه اصلي ترين راسته . شهرهاي مركزي كشور شكل گرفته در اين سطوح نيست

 تغيير اثير مالكيت هاي اطراف خود مرتباًت تبافت بوده و از دروازه شهر تا لنگرگاه ادامه داشته تح

گفتني است كه در چنين شرايطي حتي ميدانها و ميدانچه ها نيز تعريض تصادفي . عرض مي دهد 

 ة اصلي ديگري كه در بافت وجود داشته راه ارتباطي ما بين دروازةراست. معابر به نظر مي آيند 
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ساحل دريا . نقالب در محل آن احداث گرديد شهر تا كليساي گريگوري است كه بعدها خيابان ا

 ساختمان اميريه و تجارتخانه ها ،صورت گذري كمربندي ارتباط ما بين كنسولگري انگليس هنيز ب

مساجد اهل تسنن و تشيع در كنار يكديگر به فعاليت هاي .  و لنگرگاه را برقرار مي كرده است

 ة زنانه و حسينيةوجود حسيني.  دريافت داشتند ةخود ادامه مي داده و حسينيه ها نيز جايگاهي ويژ

 از ،صورت جداگانه يكي براي خانم ها و ديگري براي بچه ها در نظر گرفته شده بود هبچه ها كه ب

شهر با وجود حجم سيماي عمومي بافت قديم بو.  است فرد بوشهر قديمه خصوصيات منحصر ب

بناهاي مختلف در اين . ي خاصي است  داراي انسجام و يكپارچگ،و ارتفاع متفاوت اجزاء

 اقليم و مصالح خاص با يكديگر دارند و همچنين ةمحدوده با وجود تفاوت هايي كه به واسط

به جهت تبادل افكار و سنت هاي ساختماني مليت هاي مختلف ساكن (فرهنگ خاص معماري 

اين . وجود آورده اند  ه هماهنگي مطلوب و مناسبي را ب،تحت تأثير متقابل با يكديگر) در بوشهر 

 ةدر مواردي نيز قابهايي هم انداز. ندرت داراي پنجره استه  همكف بةدر حالي است كه طبق

خانه ها اغلب دو يا  . كار شده و در كنار آنها تركيبي مناسب را ايجاد نموده استةپنجره ها در بدن

 اكثر خانه ها دو طبقه اند ،ستدر مناطق شرقي كه زمين مرتفع تر از قسمت غربي ا. سه طبقه اند 

احداث  بيشتري ة ساختمانهاي سه طبق، كم ارتفاع استة غربي كه اراضي آن نسبتاًو در منطق

هر چند كه براي اين تفاوت در ساخت مي توان .  كشيده تر است گرديده و ارتفاع طبقات كالً

 بوشهر در قسمت شرقي كه ارتفاع  بندرة اوليةدر ابتدا هست. قدمت منطقه را نيز مورد نظر قرار داد 

 در . شكل گرفته و پس از توسعه به سمت غرب ادامه يافته است ،تري از سطح دريا داشته مناسب

 معماري بناها تغييراتي نموده و در عناصر تزئيني و نتيجه در قسمت غربي كه نسبتاً متاخرتر است،

احداث ساختمانهاي بلندتر و .  تكامل بيشتري حاصل گرديده است،همچنين احداث شناشيرها

از ديگر عناصري كه در سيماي بافت  .طبقات كشيده تر مي تواند اثر اين تغييرات باشد 

خودنمايي مي كنند دست اندازهاي واقع در پشت بام خانه هاست كه تركيبي از چوب و فلز در 

 كامالً سبك  را با پر و خالي كردن سطح ساختمانةبين ستونهاي سنگي است و آخرين مرحل

  .نموده است
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  سيماي  بافت از سمت دريا: 2شكل 

  

  
  

  مسائل و مشكالت كنوني بافت قديم بوشهر

شود كه بخش عمده اي از بافت هاي  اي از شهرهاي خاورميانه مطرح مي بوشهر به عنوان نمونه

ومي و  بافت قديم شهر از ساكنان بةتخلي . جمعيت استةتاريخي آن در معرض نابودي و تخلي

زدگان از روستاهاي  ادارات دولتي و تصرف آن توسط مهاجران غيربومي و به ويژه جنگ

خوزستان طي دوران جنگ ايران و عراق نبود انگيزه و توانايي مالي ساكنان جديد در حفاظت از 

اند كه آسيب جدي را به بافت قديم  گرايي، از جمله عواملي بناها، مداخالت كالبدي و مدرن

كه بيشترين انطباق را با شرايط اقليمي خود دارد، از زيبايي  ضمن آناين بافت. اند وارد كردهبوشهر 

هاي شهري با  تراكم و پيچيدگي زياد بافت شهر، خرد شدن بلوك. مند است خاصي نيز بهره

هاي چوبي  ستفاده از بالكنتقسيمات زياد و برخورداري از بيشترين بازشوها در نماي خارجي و ا

هاي چوبي آن براي حفظ حجاب و ايجاد سايه،  اند با شبكه ها بيرون زده  ساختمانةكه از بدن

 زياد به منظور ايجاد سايه و جريان باد، كه بناگاه اين عرض با ارتفاع نسبتاً هاي باريك و كم كوچه
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بوشهر هويتي خاص شود، همگي به معماري  اي باز مي هاي تنگ به ميدانچه كوچه

گونه است كه عدم انطباق بافت  نيز اين مهاجرت از بافت قديم به محالت نوساز شهر.بخشد مي

 بومي آن ساكنانقديم بوشهر به مانند اكثر شهرهاي ايران با شرايط و نيازهاي روز، سبب مهاجرت 

 ة و نبود انگيزاه هاي متروك توسط ديگر گروه اشغال و تصرف خانه. به محالت نوساز شده است

افزون قديمي شهر را در پي داشته  ي و مرمت اين ابنيه، فرسودگي و زوال روزالزم در نگهدار

 1345 -64هاي  ايجاد و گسترش مناطق نوساز و عدم رسيدگي به محالت قديمي بين سال .است

لتي كه هاي دو  باعث شد اغلب ادارات و سازمان1354 طرح جامع در سال ةو به ويژه پس از تهي

به تبع اين سلب . تا آن زمان همگي در بافت قديم مستقر بودند به محالت جديد منتقل شوند

اعتبار از بافت قديم و حركت تجددگرا در شهر، اقشار متوسط و مرفه بومي نيز از محالت قديم 

. دنددرآمد و مهاجران فقير جانشين آنان ش به مناطق نوساز مهاجرت كردند و در مقابل اقشار كم

بدينسان بافت سنتي و بومي بوشهر، به مانند اكثر شهرهاي تاريخي و قديمي ايران، محل سكونت 

عدم رسيدگي به بخش قديم شهر، در مقابل . هاي مختلف شده است افراد غيربومي با فرهنگ

ل و مشكالت ياد شده در بافت قديم و نيز د وجود مساگذاري و رشد محالت نوساز و سرمايه

 تدريجي بافت از ةهنگ تجددگرايي و تمايل به الگوهاي معماري غيربومي سبب تخليرواج فر

  . هاي جديد شهر شد ساكنان بومي و ادارات دولتي و انتقال آنان به بخش

 اخير ةاستان خوزستان طي يك ده) زده مناطق جنگ(استان بوشهر به دليل نزديكي به   

درصد مهاجران به كل جمعيت . ن خطه بوده استزده از اي پذيراي جمع كثيري از مهاجران جنگ

اين نسبت .  درصد افزايش يافته است36 درصد به 20 از 1355 -61هاي  استان بوشهر بين سال

هاي اخير به ويژه در دوران جنگ تحميلي  گوياي شدت مهاجرپذيري استان بوشهر طي سال

هاي سازماني را به تصرف  انهزده در بوشهر، اماكن خالي و متروك و يا خ مهاجران جنگ. است

هاي سازماني شهرك   مشخص بافت قديم شهر، خانهةبه استقرار آنان در سه نقط. اند خود درآورده

. توان اشاره كرد  بوشهر ميةواقع در حوم» بهمني«التجار  راهنمايي و رانندگي و در سراي ملك

الكان آن از كشور خارج هاي متروك كه بعضي م وجود ساختمان سكونت در بافت قديم بوشهر

بها و قيمت زمين در بافت قديم  هاي سنتي و ارزاني اجاره  خانهدرهاي بزرگ واقع  اند، اتاق شده
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آنان بسياري از بناهاي باارزش را . زدگان به اين بخش از شهر شده است شهر، سبب هجوم جنگ

ها چندين  ياري از اين ساختماندر بس. اند اشغال كرده و بيشترين آسيب را به بافت قديم وارد كرده

فشار تراكم جمعيت، فرسودگي، نبود .اند  خانوار مستقر شده20خانوار و در برخي موارد بيش از 

 فرهنگ خاص و شرايط بحراني مهاجران جنگي باعث تخريب و ، الزم براي مرمت بناهاةانگيز

از آنجا كه . يم شده استهاي سنتي و قديمي اما زيباي بافت قد فرسودگي بيش از پيش ساختمان

هاي يك ساختمان پاسخگوي نياز چندين خانوار نيست، آنان بدون توجه به سبك  سرويس

اند كه اثرات تخريبي  معماري و ارزش بناهاي اشغال شده، اقدام به ايجاد تسهيالت الزم كرده

 اين نقاط زده شايد به دليل آنكه اقامت خود را در مهاجران جنگ. زيادي برجاي گذارده است

ديدند و نيز  هاي خود را در موطن خويش از دست رفته مي دانستند و حقوق و دارايي موقت مي

اي به اين اماكن تصرف شده نداشتند، نه تنها در نگهداري و مرمت آن همت  اي و عالقه خاطره

 به فروش هاي قديمي را تا حد امكان از جا كنده و  تزييني و باارزش ساختمانينكرده، بلكه اجزا

مداخالت كالبدي در بافت قديم بوشهر براساس اين موارد انجام شده .اند رسانده و يا با خود برده

 كالبدي در بخش قديم شهر به دوران پهلوي اول باز ةنخستين مداخل: است كه به قرار زير است

 ششم  شهر در همين دوره صورت گرفته است، احداث خيابانةگردد، تخريب حصار و درواز مي

كه شهر را به دو بخش كامال مجزاي شرقي و غربي ) خيابان انقالب فعلي (1341بهمن در سال 

 800اي تجاري بندرگاه در قسمت شرقي شهر، به طول   بخش حاشيه1345تقسيم كرد، در سال 

 بنادر و كشتيراني است ةامروز اين اراضي در اختيار ادار.  تخريب شد متر كامال60ًمتر و به عرض 

و با ديواري ممتد از شهر جدا شده است، به طوري كه هم از نظر سبك معماري و هم به لحاظ 

 1360 -62هاي  در سال.  مجاور خود كامال مجزاستةپيوند شهري از فضاي ساخته شد

هر چند اين تخريب ظاهرا . اقدام كرد) بازار آهنگرها(شهرداري به تخريب قسمتي از بازار قديم 

ي اين قسمت از بافت بوده، ولي اين ظن را قوت بخشيد كه شهرداري درصدد به دليل فرسودگ

 اين ةاين امر سبب شد تا محدود.  غربي در اين قسمت از شهر است-احداث خياباني شرقي

در . محور فرضي و مبهم معطل اقدامات بعدي دولت و از مرمت و نوسازي بناها نيز غفلت شود

 ة ادارة وجود نداشته است و در آخر اينكه طرح توسعحالي كه چنين محوري در هيچ طرحي
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 شرقي بافت شده است ةهاي اخير موجب تخريب قسمت وسيعي از حاشي بندر كه طي سال

در اين . ها نيز در آن قرار دارد ترين بناها و مجموعه مشرف به بندرگاه است و برخي از باارزش

م اطمينان مردم از سرنوشت بافت  طرح و در نتيجه عدةمورد نيز نبود قطعيت خط محدود

به نحوي كه . هاي بخش شرقي بافت شده است همجوار آن، باعث بالتكليفي ساكنان و فعاليت

شود و حيات خود را از   شرقي بافت افزوده ميةهاي ناحي ها و متروكه روز به روز بر مقدار خرابه

خالصه    به طور)1384 ،ايرانشهرسازي و معماري رساني  برگرفته از سايت اطالع (.هد دست مي

  : عبارتند از بر فرسودگي بافت قديم بوشهرمهمترين عوامل موثر 

اهميت ندادن به بافت به منظور حفظ حيات زنده و فعال آن از طريق ايجاد عملكرد مناسب در  ●

  ؛فضاهاي موجود آن وكمبود امكانات آموزشي، فرهنگي و تفريحي

 نبود حفاظت از عناصر و هاي قديمي و سنتي و و ساختمانتوجهي حتي نسبت به كالبد  بي ●

  ؛اجزاي آن

ها ازجانب  گي كوچه لحاظ مشكالت ساختاري و تنازرساني به بافت  در خدمات قصور ●

 ؛مسئوالن ذيربط

نارسايي در رفع مشكالت بهداشتي نظير نارسايي در سيستم جمع آوري وحمل زباله همراه  ●

  ؛زدگان صورت گرفته است هاي اخير توسط جنگ  سالهايي كه طي فشارها و تخريب

  ؛ سنتية براي نگهداري و مرمت ابنينبود تعلق خاطر اكثر ساكنان آن و فقدان انگيزه ●

اي  اقشار متوسط و مرفه انگيزه( برخوردار مهاجرت افراد مرفه و سكونت طبقات كم درآمد و ●

آن فرسودگي تدريجي آن را نيز تسريع براي سكونت در اين بخش از شهر را ندارند و با ترك 

  ؛)كنند مي

  ؛تقال واحدهاي دولتي از بافت قديمان ●

  ؛نبود رسيدگي به اين بخش از شهر به منظور ايجاد عملكردهاي مناسب ●

 ؛ تجددگراييعدم انطباق آن با شرايط و نيازهاي زندگي معاصر و رواج فرهنگ ●

 ؛ه جهت اتومبيلژرگانيك بودن بافت به ويناشي از انفوذ پذيري سخت به داخل محالت  ●

 ؛بي توجهي مردم نسبت به بهداشت عمومي همراه با مشكل دفع فاضالب ●
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  .تر جامعه به جاي ساكنين قبلي بضاعت و محروم جايگزيني افراد كم ●
 

 

  تفكيك واحدهاي مسكونيةبافت قديم و  ارگانيك بوشهر و نحو: 2شكل 

  

  مورد نياز جهت بهسازي و نوسازي بافت كهن بوشهر  راهبردها و اقدامات ،اهداف

تحول در بخشهاي مختلف اقتصادي ـ مهمترين اهداف از بهسازي بافت قديم بوشهر شامل 

 مالي ةتقويت بني ،اجتماعي براساس حمايت و هماهنگي بخشهاي مختلف دولتي و خصوصي

كمك به محالت  ، شهريةناحي حيثيت بافت قديم و بذل توجه به آن به عنوان يك ةاعاد، ساكنان

ها و امكانات اين محالت به منظور جوابگويي مناسب به نيازهاي  قديمي از طريق افزايش توانايي

 باقيمانده و انهدام بيش از پيش ساختارهاي ساكنانمتعارف زندگي امروز و جلوگيري از مهاجرت 

ترويج فرهنگ مرمت ، تجلوگيري از فرسودگي و تخريب باف ،فرهنگي و اجتماعي اين محالت

 ةمحيطي و معماري شهري و احياي اين سنتها از طريق ارائ شناخت سنتهاي زيست،و نگهداري

الگوي مناسب شهري در جهت استمرار حيات كالبدي و اجتماعي شهر و اتصال اين سنتها به 

 : جهت رسيدن به اهداف فوق راهبردهايي چون ابراينبن . سنتهاي آينده

  ؛تقال برخي ادارات دولتي مناسب به بافت قديمبازگشت و ان ●
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  ؛پيوند دادن بافت قديم با فعاليتهاي تجاري ●

  ؛اصالح و تقويت سازمان فضايي مركز قديمي شهر با تكيه بر سازمان محالت قديم ●

  ؛ فضاهاي خدماتي و عموميةايجاد و توسع ●

  ؛اصالح معابر قديمي بافت ●

  ؛ فاضالبةزات بافت قديم همچون شبكرفع نارسائيها، تأسيسات و تجهي ●

  ؛گذاريهاي دولتي، خصوصي، بانكها به بافت قديم معطوف كردن سرمايه ●

  ؛استفاده از الگوهاي معماري بومي در طراحي بناهاي جديد ●

  الگوي مرمتي از طريق مرمت برخي بناهاي باارزش بافت قديم وترويج فرهنگ مرمت وةارائ ●

  ؛نگهداري

 . تعريف و تبيين شده است از مكانهاي مورد نيازنارمهاجانتقال  ●

  :قداماتي چون جهت رسيدن به راهبردهاي فوق ا

 ؛اولويت حركت پياده دركل بافت. 1

 ؛هاارتقاء كمي و كيفي عملكرد. 2

  ؛ارتقاء ايمني وامنيت درون بافت. 3

 ؛حفظ و احياء سلسله مراتب دسترسي بافت. 4

  ؛نساكنامين نيازهاي فيزيكي أت. 5

 ؛تقويت و احياء كانونهاي فعاليتي. 6

 ؛شهريو تجهيزات ارتقاء كيفيت شبكه تاسيسات . 7

  ؛جاذب گردشگري احياء و ايجاد حوزه هاي. 8

  ؛ارتقاء ايمني وامنيت محيط جهت جذب توريست. 9

 ؛داخل بافت عريف محورهاي گردشگريت. 10

  ؛)… هتل و رستوران،(مناسب با تقاضاي توريست  مين كاربريهايأت. 11

  ؛برمنظر عيني شهر انطباق ادارك ذهني شهروندان. 12

  ؛كيد و تقويت ارزشهاي ذهني شهروندانأت. 13
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 ؛احياء خاطرات جمعي اهالي. 14

  ؛ بافت درافزايش خوانايي و كشش. 15

  ؛احياء معماري بومي. 16

  ؛افراد درطراحي فضاهاي شهري  آسايش محيطيةرعايت محدود. 17

  ؛)نوسازي(ي درطراحي كالبدهاي جديد آسايش اقليمةدرعايت محدو. 18

  ؛ازبين بردن آلودگي هاي محيطي. 19

  ؛ي درجهت صرفه جوييي فضا -  درمصرف انرژي كالبديبهينه سازي ساخت وسازها. 20

 و كولرهاي گازي ماشين،(استفاده از عوامل آلوده كننده و ناسازگار با محيط به حداقل رساندن. 21

 ؛)...

  ؛ي مستمر سازمانهاي ذيربط با بافتاد ارتباط و هماهنگايج. 22

  ؛ورويكرد واحدها وسازمانهاي ذيربطيكسويه نمودن بينش . 23

 الزم و ا بافت قديم در سازمانهاي ذيربطهمزمان نمودن اولويت هادر طرحهاي مرتبط ب. 24

  . ضروري است

  

  گيري  هنتيج

فرد كه در ارتفاع ه ان است با ويژگيهاي منحصر ببافت قديم يكي از زيباترين بافتهاي قديم اير ●

 داراي چشم اندازي زيبا به خليج فارس داشته، گسترش يافته است و دسترسي نزديكي به دريا 

 ويژگيهاي خانه ها متناسب با تابستانهاي گرم جنوب ساخته شده است و نسيم دريا به .است

خته شده ساه سوي دريا و جهت باد شمال  كوچه ها و خانه ها رو ب.داخل منازل كشيده مي شود

 بعضي كشورهاي عربي و كشورهاي آمريكاي ،مدل اين نوع خانه ها در كشورهاي پرتقال. اند 

 . جذب سكونت در بافت فراهم مي شودةبا اندكي مرمت زمين. جنوبي مكزيك ديده مي شود 

عنوان هتل و  ه باعث جذب توريست نيز خواهد شد و ب،عالوه بر جذب گردشگران داخل

  .  خانه ها قابل استفاده هستند،مهمانسرا
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ترين بافتهاي تاريخي كشور است كه با ساير نقاط ايران فرده  يكي از منحصر باين بافت  ●

 چند طبقه اهه  خان،علت محدود بودن زمينه  از جمله گسترش در ارتفاع ب،تفاوتهايي دارد

 خانه ها در كنار همديگر با كوچه هاي .راكم استساخته شده اند و ديگر اينكه داراي بافتي مت

 ةنحو . و بافتي ارگانيك همچون اكثر نواحي كشور را به وجود آورده اند باريك ساخته شده اند

 در عين اينكه خانه ها درونگرا هستند با ايجاد روزنه و قرارگيري اجزاء بافت به گونه اي است كه

  . به بيرون ميسر كرده استن ديد را نيم درها در فضاي كوچه امكا

 مركزي شهر به شمار مي رفته ةكاربرد مسكوني داشته است و هستنه تنها بافت قديم بوشهر  ●

 كاربرد اما امروز اين بافت. درون خود بازار داشته و مركز تجاري محسوب مي شده است بلكه در

 كناره هاي ساحل و دود بهنقش تجاري آن مح. اما با كيفيت پائين زيستي و كالبدي داردمسكوني 

عنوان تجارتخانه و فروشگاه و ساختمان اداري استفاده مي  ه از منازل بي اصلي شده وخيابانها

  . شود

اكثريت جمعيت بوشهر در بافت قديم اقامت داشته و بيشترين جمعيت تا دوران قبل از انقالب  ●

فرم و گونه   ناهمگن كه از هيچاز دست مدرنيسم در آن دوران هنوز بافت .در بافت پذيرا بود

 ، دارايي، بهداري، اكثريت ادارات مثل اوقافو ، در امان بودبهره نمي بردمعماري خاصي اصول 

  دبستان، سينما، دخانياتة ادار، سازمان بنادر و كشتيراني، وزارت اقتصاد، ثبت اسناد،نظام وظيفه

فعال بودند ولي بعد از انقالب براي طرح  و غيره در بافت قديم اگلستان و چندين دبيرستان و بن

 مهم ترين بخش بافت يعني بخش اعظم و بندر دخل و تصرفاتي در بافت صورت گرفت ةتوسع

محور اصلي بازار حاج رئيس   براي بار دوم دوباره سپس.گرديد تجاري بافت تخريب ةحاشي

ترين بناهاي  تي از باارزش پي انجام اين تخريب قسم و در تبديل به خيابان آهنگران شدتخريب و

 منسجم بود از هم ي بافتي كه روزه،ارتباط بين فضاهاي بافت بهم خورد و بافت از بين رفت

  . پاشيده شده است

بهسازي و نوسازي بافت كهن بوشهر بايد در راستاي چشم انداز و اهدافي كه متناسب با بافت  ●

دها و اقدامات مورد نياز در بخش هاي بديهي است كه راهبر. كهن اين شهر باشد صورت گيرد 

  .عملكردي و كالبدي نيز در راستاي اين اهداف باشد
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