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 تخریب میراث تاریخی یک شهر ، تخریب هویت ساکنین شهر

 

 آزاده اسماعیل نیا

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد واحد بابل

azadehesmailnia@gmail.com 

 

 چکیده:

د برای تخریب میراث یک شهر تخریب هویت و اصالت یک شهر است میراث تاریخی یک شهر نباشد دیگر چه چیزی می مان

فخر ساکنین.از دیرباز اب و هوا و شرایط محیطی یک منطقه معماری بومی و بناهای تاریخی و اداب و رسوم و فرهنگ را تحت 

الشعاع قرار می داد و سبب منحصر به فرد بودن بناهای تاریخی منطقه می شد که اکنون میراث به جای مانده از گذشتگان و 

ه در شتگان بر عهده ی ما باشدو حال انکی از گذردبرای ایندگان به عنوان ره آوه داری آن تاریخ است که وظیفه ی حفظ و نگ

منطقه ها این اثار ارزشمند خواه به طور طبیعی خواه با دخالت انسان به دلیل عدم توجه و رسیدگی رو به  بسیاری از شهر ها و

و دیار میباشد و رفته رفته اثار خود بیگانگی و بی  نابودی و تخریب است و این خود نشان دهنده ی هویت مردم ان شهر

.حال انکه از منظر و مردم هر روزه دل سرد تر و نا امید تر می شوند هویتی و فراموشی و بی تعلقی در مردم هویدا می شود

خ و معماری نمونه علوم اجتماعی عوامل زیادی باعث از بین رفتن اصالت انسان ها و خود بیگانگی می شود که در این بین تاری

 ای قابل لمس از ان است.

در این نوشتاربه روش توصیفی با ارائه نمونه موردی شهرستان بابل سعی داریم میراث تخریب شده در این شهر و اثار و تبعات 

 نابودی ان ها را بر شماریم و بررسی کنیم.

 هویت ، اصالت ، معماری بومی ، خود بیگانگی :کلید واژه
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 مهمقد1-

چرا برای شروع فوراً به سراغ کالبد می رویم ، یعنی رفتیم سراغ یک قطعه قابل لمس ، حاال اسمش را بگذاریم یک عنصر، و همین سوال 

یعنی اینکه ما حدود شهر را در سنگ وسفال وآهن یا در یک عنصر قابل لمس که بتوانیم حسش کنیم محدود کردیم ؛ شهر را شیء تلقی 

 شهرها را آدمها می سازند. شهرها را آجرها نمی سازند . ،نگ و بتن و شیشه کردیم ، آجر و س

این انسان چگونه به شهر هویت می دهد؟! الزمه ی تشکیل شهر خانواده ها هستند که در کنار یکدیگر یک محله را می سازند و محله ها 

پررنگ تر بشود .شهرها باید هویت داشته باشند و شهری که  هستند که شهر را می سازند ، پس در اینجا می بینیم که حضور انسان باید

هویت نداشته باشد شناخته شده نیست . مثال بابل نسبت به آمل و قائمشهر و ساری دارای شاخصه هایی است که اینها نشانه های 

ر جدا کنیم. برای مثال بابل را محله شناسایی بابل نسبت به شهرهای همجوارند . این شاخصه ها باعث می شود بابل را از آن شهرهای دیگ

ها و عوارض طبیعی تشکیل می دهد. عوارض طبیعی بابلرودش یا آقارودش ؛ دو رود خانه که نقش مهمی در تشکیل این شهر دارند . یا 

 ابلسر میرود...عناصر خطی شهر مانند خیابان هایش، مثل راه اصلی که از تهران می آید و می رود به مشهد مانند راه اصلی که به ب

بنابراین شهر تشکیل شده از عناصر مصنوع ، طبیعی و محله . خود محله ها بابل را تشکیل می دهند . محله ها باعث می شوند که بابل در 

 آن یکی بگوید اهل فالن محله . مومن آبادیم دیگری بگوید من رودگرمحله ام بین بابلی ها شناخته شود که فردی بگوید من مثال اهل

بدین صورت شاخصه های هویتی شهر یکی یکی پیدا میشود ؛ ابتدا گفتیم مردم شهر را می سازند؛ مردمی که درون محله هایشان هستند 

 از من مثال. محله آن های پشتوانه علت به کنم می افتخار ام محله به . محله ها باعث عرق اهالیشان میشود ، منی که اهل یک محله ام

را دارم ؛ منی که مذهبی  مسجد گلشن دارم با تمام ویژگی هایش ؛ این طرف هم محدثین مسجدی به اسم اداربنم ؛افر ی محله اهالی

 …فکرمی کنم دارای دو پشتوانه ی خوب هستم ؛ اینجا که پاتوق من با بچه های محل است اینجا دوره داریم؛ هیات داریم اینجا

بان و ز هم که ساختند می را محله همدیگر با ها آدم از تعدادی. شدند می نامگذاری محل آن حاکم شغل یا و شاخصه اساس بر ها محله

هم شغل همدیگر هم باشند. خودشان می آمدند در محله شان یک کار شاخصی را ایجاد می کردند یا برای مثال محله ی من یک پزشکی 

ن یک درختی دارد که این درخت شاخص است، چرا دارد که محله های دیگر ندارند و به این پزشک می بالیم و یا محله ی م

 ؟ یک درخت افرای بلندی بوده که شاخص بوده ، این محله به این اسم معروف شده است .افراداربن میگویند

که بنابراین چون محله ها شهرها را می سازند، شما وقتی که محله ها را از بین می برید دیگر وابستگی برای ساکنین محله وجود ندارد 

 باعث تعلق به این شهر شود . در نتیجه فرد یک مسافر می شود .

در یک شهر ارگانیک وقتی شما درون محله تان قدم می زنید ، این محله مرکز محله ای دارد که تشکیل شده از سبزی فروشی ، نانوایی ، 

خانه در خانه را می بندد می رود سرکار ، زن و بچه اش قصابی ، بقالی ، این کاسبهای محل محرم خانواده های اهالی محله اند . صبح مرد 

 می کنند می خرید کاسب از که هم افراد و اند خانواده محرم که هستند محل ی کاسبها این ;در این خانه اند و اگر کمکی بخواهند 

 بگویید و کنید خرید جایی النا ولی.  زاست هویت دوطرفه های رابطه این. کند می حساب آید می پدرم شب دفتر، در بنویس گویند

ال پدرت کیست؟! چرا ؟ چون این سبک زندگی انسان امروز روابط هویت زای درون محله اص میگوید! میکند حساب پدرم دفتر، در بنویسد

ارزش هم ای را کمرنگ کرده است . توسعه شتاب زده شهرها باعث ضعف رابطه و دوری انسانها شده . محرمیت و صمیمیتی وجود ندارد . 

محله ای ضعیف شده است . هم محله ای جای خود را به هم آپارتمانی داده که اعضای یک آپارتمان چند واحدی هیچ خبری از احوال 

 همدیگر ندارند .
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ا از عامل های نیرومند و خاصی اند که این عصب هویتی را تقویت کرده و ضخیمش میکنند وریشه ها ر یکی محله ها پس ما آمدیم گفتیم

قوی تر میکنند. چون وقتی محله ها را از بین ببری من می شوم مثل مهاجرهایی که از روستاهای اطراف و شهرهای دیگر به شهر می 

د آیند یا دانشجویانی که برای مدت کوتاهی در شهر ما مهمانند. اینها دیگر اهل اینجا نیستند ، به این محله و شهر تعلق ندارند ، می آین

 تشان برسند و سپس به راحتی کوچ می کنند .تا به امورا

 می بهم ذهنش که کسی.  است حافظه بی آدم مثل حافظه بی شهر. است حافظه ;یک عامل دیگر که به هویت زایی شهر کمک میکند 

 عناصر یعنی ؟ شهری چه یعنی دار حافظه شهر. نمیآید یادش هیچی! ؟ بگویم او با توانم می چه من ، میشود پاك اش حافظه و ریزد

اص صنعتی داشته باشد ، آدم های خاصی داشته باشد ، معماری خ عناصر ، باشد داشته طبیعی خاص عناصر ، باشد داشته مذهبی خاص

خاصی داشته باشد ، جامعه خاصی داشته باشد ، آدم هایش رفتارهای خاصی داشته باشند ، که بشود شهر هویت دار ، که مجموع این 

 ند یک شهر با هویت که این نشانه ها بشود شاخصه اش نسبت به جای دیگر .عناصر باهویت بشو

مثالً عناصر شاخصی از شهر بابل را میتوان مثال زد که در دوران توسعه شتاب زده چنان رفتاری با این عناصر شده که دچار ضعف حافظه 

خیابان  در بشود ، پس من تعلق خاطری به این شهر ندارم.وقتی حافظه شهر پاك  این شهرگردیده و رفته رفته حافظه اش را پاك کردیم

 یکی یکی شروع می کنیم حافظه های تاریخی ، که کمرنگ شده را بررسی کنیم : میدان حالل احمر ، از مدرس

 و ، دش برداشته ها مجسمه ;بود. مجسمه ی یک سری مشاغل مختلف  ده فرمان یک مجموعه مجسمه ای به اسم باغ ملی ، وسط باغ ملی

ایجاد شده بود و جمعیت نیازمند به پارك کمتر  5431های سال در که شهر بزرگ پارك دو از! شد؟ بنا پارك وسط شهرداری جایگزینش

بود یک پارك حذف شد . در حالی که در شهرها ی در حال گسترش ، شهرداری ها باید طبق طرح توسعه دراز مدت در حاشیه ی شهر 

د چرا که وقتی جذب سفرشان زیاد بوده و ارباب رجوع روزانه زیادی با خود به همراه دارند ؛ هم پارکینگ مکان یابی و مستقر گردن

 مراجعین تامین شود و هم مزاحم شهروندان در شهر نشده و ترافیک را افزایش ندهند .

 شروع دبیرستان این در اخت و ساز رابود و زمین خیلی بزرگی داشت ، آرام آرام س دبیرستان شاهپور یک دبیرستان داشتیم که اسمش

و بعد یکی دوتا مدرسه راهنمایی بعد دیدند که نه ، مثل اینکه هنوز جا دارد ، یک آموزش و پرورش  دبیرستان دکتر معین ابتدا.  کردند

نفسی است که از این هم درونش ساختند! امروز این زمین دارد از تراکم می ترکد . هر ساختمانی و هر فضای شهری نیازمند شش های ت

 جمله میتوان فضای باز سبز انسانی را مثال زد .

 وجود بسکتبال و والیبال و تنیس زمین تا سه دو ، گانه ده های ورزش ، میدانی دو آن در که داشتیم فوتبال زمین یک ;آن طرف تر 

 . اختصاصی جایگاه با هم فوتبال زمین یک ، داشت

ت . به اجبار زمین فوتبال زش و بد العاده فوق سوله و سرپوشیده سالن چند و ساختند فرمانداری یک شدرون ، شد خراب فوتبال زمین کل

 را آنجا نگه داشتند و خیابان مجاور را تعریض کردند . مجموعه ورزشی تبدیل شد به شیر بی یال و دم و اشکم .

ی دوباره این شهر . دقیقا باید مثل آدم ها ریکاوریش کنیم . نه اینکه همه حافظه ها را پاك کردند . حاال می خواهیم برگردیم به حافظه یاب

 یم .آموزش و پرورش را در آنجا خراب کنیم . بلکه از این خرابکاری که کردیم ، نتیجه بگیریم که دیگر از این به بعد این خرابکاریها را نکن

این خیابان را یادشان میآید باید  15-15م رده من مثال تا سال خوب ! میبینیم که شاخصه های این شهر پاره پاره شده ، بچه های ه

 بیایند بگویند تا ثبت شود : چه چیزی از این شهر، چه سابقه تصویری هست که االن دیگر نیست ...

 برای شناسایی این عناصر می بایست از کدام مناطق شروع کرد؟1-2 

قه ذهنی شهرشان پاك شده دیگرتعلق خاطری به این شهر ندارند و خوب !محله ها که از بین رفت . انسانهایی هم که ساب

برای چه و با چه دلبستگی هویتی اینجا بمانند ؟! می بینیم یک چیزهای اساسی از خاطره ی ذهنی شهر  مهاجرت می کنند .

 به دلگرمی باعث ات کنم متبلور را امروزی شهروند برای ناشناخته و شده فراموش چیز آن خواهم می من حاال ;پاك شده 
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آنرا پوشانده باشد ، مثال شما می خواهید یک دفعه یک  مختلفی های الیه است ممکن کنم؟ شروع کجا از ، شود ماندگاریش

سری عناصر کالبدی این شهر را پیدا کنید ، به راحتی نمی توان این کار را کرد . برنامه ریزی می خواهد . نباید مثل باستان 

ی زیرین شروع کنیم چون زمان کم است و مردم حوصله ندارند. از رو شروع می کنیم ؛ این شاخصه ها در شناسی از الیه ها

بدنه های شهری که تعلق به عموم دارند به راحتی در چند قدمی مان و در پشت تابلوهای سردر مغازه ها پنهان شده است ، 

ردارید می بینید که چه جواهری در پشت این تابلو پنهان شده و تابلوی بد تناسب و بد قواره را که به عنوان الحاق نابجا ب

خوابیده که اصال مردم نمی دیدند . پس پاك کردن عناصر آالینده نماهای شهری ، خود به یکباره کمک قابل توجهی به 

 نمایان شدن عناصر ارزشمندمان می کند 

ست ، شما شناسنامه تان را به من میدهی ، من نام ، شناخت شهر راحت است ، فهمیدنش سخت است. شما شناختتان راحت ا

نام پدر و دیگر مشخصات فردی ات را می خوانم . خوب! این شناخت است ، زود شناسایی شدی ولی من تو را اصال نمی 

م یک باتو رفیق نمی شوم . شهر را وقتی بفهمی می توانی به او نزدیک شوی ، آن هم به تو نزدیک می شود . برای فه فهمم،

شهر باید در آن زندگی کنی و با آن عجین شوی . تمام زوایا و اجزای تشکیل دهنده ی جان دار و بی جان آنرا به خوبی ببینی 

 و به آن فکر کنی .

بازار سنتی مسجد  ، مثل محله حصیر فروشان ما آمدیم یک جاهایی را تعطیل کردیم مثل نکته ی دیگر عملکرد امروز ماست .

رونق به حضور انسان است ، نه به رنگ آمیزی  حتیم از این که چرا این مکان ها مثل روزگار خودش رونق ندارد!!و نارا جامع

عصر و روزهای هفته در  5را به نظر بیاورید در روز جمعه ساعت  چهار راه شهدا آن. بدون حضور انسان جایی رونق نمی گیرد .

بود. باز  حصیر فروشان و بازار پنجشنبه بازار عناصر شاخص شهری و پر رونقهمین ساعت. اولین تجربه مان در متروکه کردن 

بود را هم به خاك و خون کشیدیم . دومین تجربه اشتباه این  فتحعلی شاه دلمان طاقت نیاورد حمام بازار که متعلق به دوره ی

ست را از مسجد جدا کردیم و در آن طرف تر را که از عناصر الینفک در بافت شهری اسالمی ایرانی ا بازار مسجد جامع بود که

ساختمانی کامپوزیتی با اسکلت مدرن و بی هویت و نا آشنا به بافت پیرامون خود بنا نمودیم و در سردرش هم نوشتیم : بازار 

 می ایینم خود استاندارد غیر و تند شیبی با جلویش در هم رمپی! بازاریم؟ چه من آخر ;سنتی !! شکلمو ببین ،حالمو بپرس 

 از هم را این که گشتند می خاطراتشان دنبال مکان این به رفتن با که است سالمندانی نفرین و ناله ، اعتراض مورد که.  کند

، داخل نمی شود ، در بیرون بازار خریدش را می کند و می رود ، کف بازار لغزنده است.  نمیرود باال رمپ این از. گرفتیم ها آن

برای  مسجد جامع کنی بروی آنجا . من همه عالقه ام این بود که صبح های جمعه با خانواده ام برویمشما اصال رغبت نمی 

را که بسته بودند ، این را هم از ما گرفتند . من هم از دستفروشان بیرون بازار که در پیاده رو  بازار حصیرفروشان خرید. چون

کار می برند کلی به درد بخورند و هم اینها به رفتار شهروندی و شهر بساط میکنند خرید میکنم . حرف ها و اصطالحاتی که ب

 هویت می بخشد ....

 میراث تاریخی تخریبی در بابل2-

ای است که هویت شهر در حال تغییر است و این مسأله نیاز به بازنگری روند تخریب آثار تاریخی و میراث فرهنگی بابل به گونه

توجهی به میراث فرهنگی این شهر دارد، توسعه شهرها در پی شهری در شهر بابل نشان از کم نگاهی گذرا به روند توسعه!دارد

های افزایش جمعیت و تردد وسایل نقلیه امری است که باید انجام شود، اما به چه قیمتی؟شاید بسیاری از شهرها و استان

کند، آثار باستانی هویت شکل جدیدی ایجاد میایران مشکل کمبود پارکینگ دارند اما نحوه حل مشکل گاهی اوقات خود م

شهری و احداث پارکینگ شاید معضل کمبود پارکینگ را ساماندهی کند اما پس از  یک شهر است. تخریب یک نوستالژی
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های با ارزش یک منطقه شود و اگر روند تغییرات شهری به سمت تخریب یادمانمدتی روح و کالبد شهر با مردم ناآشنا می

 .ناپذیری بر هویت شهر خواهد گذاشتادامه یابد، اثرات جبران

ها نیروی انسانی وسیع و شده یا نشده را دارد که اصوالً ساماندهی و نگهداری از آنآثار باستانی ثبتایران حجم وسیعی از 

گر تخریب میراث یک شهر باشیم به بهانه اینکه بودجه محدود است و یا طرح توسعه شود نظارهطلبد، اما نمیمنابع مالی می

 .پوشی کنیمافی بپردازیم یا از آن اثر تاریخی چشمگذرد و ناگزیریم هزینه گزشهری از یک اثر تاریخی می

شهر بابل از شهرهای بزرگ و تاریخی خطه شمالی کشورمان مدتی است که در سکوت با مشکالتی در حوزه آثار تاریخی و 

ی های میراث فرهنگی استان و ناهماهنگی بین تصمیمات شهرداری و میراث فرهنگمیراث فرهنگی مواجه است و شاید دغدغه

های مردمی برای های تاریخی شهرشان اقدام به ایجاد کمپینو ... به این مشکالت دامن زده تا جایی که مردم برای حفظ بافت

 .اندحفاظت از میراث فرهنگی کرده

و ها در نفس عمل خوب بوده و در راستای صیانت از آثار فرهنگی است اما گاهی اوقات کاری از پیش نرفته ایجاد این کمپین

 .شودباعث دلسردی مردم می

های اخیر در بافت شهر بابل انجام گرفته و دوستداران میراث فرهنگی را ناامید کرده که شاید میراث این اقداماتی که در سال

 !شهر ارزشی ندارد

 تخریب حمام میرزا یوسف با قدمت صفوی2-1

به دلیل اینکه محل  5411/51/17لی شده بود، در تاریخ ثبت م 7315به شماره  5451مهر  51این اثر با ارزش که در تاریخ 

اند با اطالع به میراث فرهنگی و مراجع تجمع معتادین بوده تخریب شده است، زمانیکه مردم متوجه تخریب ناگهانی شده

 .صالح از ادامه روند تخریب جلوگیری به عمل آمدذی

در کنار آن قرار دارد. این حمام داراى « چهارشنبه پیش»ه و بازار محله سرحمام بابل برگرفته از نام حمام میرزا یوسف بود

سربینه و رختکن بزرگ و پالن سربینه هشت ضلعى است و چهار صفه در چهار ضلع بزرگ و چهار صفه در اضالع کوچکتر 

  .شته استها سکویى به عرض یک متر وجود دامتر بوده که در سه طرف آن 4ها به عرض تعبیه شده است. دهانه صفه

 در و شده مینٔ روشنایى مورد نیاز فضاى داخلى حمام از طریق نورگیرهایى که در قسمت فوقانى گنبد سربینه تعبیه شده، تا

 در حمام این هایکتیبه از یکى تاریخ ماده مفاد طبق که است داشته وجود سنگى کتیبه دو حمام، قدیمى در سر دو پهلوى

 .شاه قاجار ساخته شده است هـ.ق در زمان فتحعلى 5755 سال

و این اولین و اخرین نکته جالب توجه این است که یک اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی به چه دلیلی باید تخریب شود؟ 

و دیگر اینکه اگر هم محل تجمع معتادین بوده راهکارهای زیادی بنای ثبت ملی شده و سپس تخریب شده ی ایران نیست 

ر بوده است، و دیگر اینکه چرا این حمام مخروبه مرمت تمنطقی آن تخریب ود داشته که به مراتب از برای حل این معضل وج

 و احیا نشده و با کاربری جدید از نو زنده نشده؟

 سینماهای تخریب شده در بابل2-2

اش و حضور گاه تجاریبابل از نخستین شهرهای ایران است که سینما به خود دیده است. این شهر از گذشته با توجه به جای

بازرگانان مختلف ایرانی و روس، محل وقوع رویدادهای بسیار سیاسی و فرهنگی بوده است. یکی از این رویدادهای فرهنگی، 

با نام سینما شاهپور بود و پس از آن سینماهای متعددی  5415ورود سینما به این شهر بود. نخستین سینمای بابل در سال 
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شهریور )ششم بهمن( ساخته شد که این میدان را به  55د. اغلب این سینماها در مرکز شهر و در میدان در این شهر ساخته ش

سال گذشته ساخته شد،  11سال پیش، از مجموع سینماهایی که در طول حدود  51مرکز فرهنگی بابل تبدیل کرده است. تا 

و سینما ارشاد )پاسارگاد( در سال  5451یوش( در سال سینما در بابل فعال بوده است که به مرور سینما استقالل )دار 3

، بازگشایی شد اما در سال مدتی تعطیل بود اما پس از بازسازی 11 دهه تعطیل شدند. سینما انقالب )مهر( نیز در میانه 5415

 .به طور کامل تخریب شد و قرار شد به جای آن مجتمع تجاری ساخته شود 14

گذشت، ها از تعطیلی آن میترین سینماهای بابل که دههز، سینما زیبا به عنوان یکی از قدیمینی 17پیش از آن و در سال 

میلیارد تومانی توسط شهرداری خریداری و  5حدود  های گذشته با هزینهتخریب شد. سینما استقالل )داریوش( نیز طی ماه

پارکینگ طبقاتی، با تبلیغات فراوان به عنوان ساخت پارکینگ طبقاتی، تخریب شد که پیش از شروع ساخت  به بهانه

اند، بناست در هایی که اعضای شورای شهر و شهرداری دادهترین پارکینگ روباز افتتاح شد. مطابق قانون و بر اساس قولبزرگ

 .ای به سینما اختصاص یابدشود، طبقهای که ساخته میمجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی

اکنون تنها یک سال قدمت داشتند. از مجموع سینماهای متعدد ساخته شده در بابل، هم 51ها حدود هر کدام از این سینما

 .سینمای فعال به نام آزادی )شهر فرنگ( در بابل وجود دارد

 تخریب مرحله به مرحله پل قاجاری محمد حسن خان2-3

 با بابل شهر ارتباطی پل و تردد محل است، جاریهقا دوره به متعلق و بابل شهرستان تاریخی آثار از که خان حسن محمد پل 

 .آیدمی حساب به غربی پی بند و شرقی پی بند آباد،الله گناب، هاینام به شهرستان این بخش چهار

حدود پانزده سال پیش پل دیگری کنارش ساختند تا از ترافیک آن منطقه کاسته شود اما هنوز هم پل قدیمی و جان به لب 

خان، محل عبور خودروهای سبک و سنگین ورودی به شهر است. همین مسأله باعث برخورد متعدد نمحمدحس رسیده

ای که به طرز نامناسبی شدههای تخریبهای گذشته بوده است. نردههای دو طرف پل طی سالخودروهای عبوری با نرده

توجهی ل، امری است عادی! رخدادی که با بیپ ها در مقابل ترك برداشتن بدنهشد. اما اکنون تخریب نردهبازسازی می

 .رود تا فاجعه به بار آوردهای ایجاد شده، میمسئولین و عادی دانستن ترك

متر با پل  51ای حدود متر قرار دارد و در سوی شمالی، پل دوم که فاصله 1حدود  آبی با فاصله در سوی جنوبی این پل ، لوله

چ اقدامی جهت زیباسازی حریم آن انجام نشده، اطراف این پل بسیار کثیف و زشت است و که هیدارد. همچنین به خاطر این

 .هیچ تابلوی راهنمایی برای معرفی این پل وجود ندارد

 قاجاریه و اوایل دوره که قدمتش به اواخر دوره« سلمان خانه»همچنین در نزدیکی این پل، بنای دیگری وجود دارد به نام 

ملی  مشهور بوده است. این ساختمان که از آثار ثبت شده« هاروس خانهتجارت»گردد و در آن روزها به نام پهلوی اول بر می

 .بهزیستی داشته اما اکنون به قصد تخریب، تخلیه شده است است، تا سال گذشته کاربری مهد کودك زیر نظر اداره

شود، این در خان پیگیری میو نجات دادن پل محمدحسنساخت پل سوم و مسدود کردن  تخریب این ساختمان، به بهانه

میلیارد تومان برآورد شده  55های اطراف ساخت پل سوم و تملک زمین این پل هزینه شدهشرایطی است که در طرح تصویب

های یبندی ارگانای برای تخریب وجود نداشت. ظاهراً به دلیل عدم پاگیرد و برنامهبود، این ساختمان در وسط میدان قرار می

های اطراف، شهرداری و شورای شهر در حال رایزنی با سازمان مربوطه به تعهدات و کمبود اعتبار شهرداری برای تملک خانه

میراث فرهنگی جهت خارج کردن این اثر از فهرست آثار ملی و تخریب آن هستند. همین امر باعث شده است ساخت پل سوم 

 !ندازی آن از کار بیفتدامتوقف شده و روزشمار راه
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های گذشته آن را نصفه و نیمه تخریب واقع بود که سال« سلمان خانه»ضمن اینکه ساختمان مشابهی نیز در ضلع جنوبی 

خان قرار دارد، فروشگاه کاشی که در جوار این ساختمان تخریب شده که جنب پل محمدحسنتر آن جالب اند و نکتهکرده

 !اندازی شده استراه

 بال تکلیفی در بنای پهلوی برج دیده بانی بابل2-4

بانی کاخ شاهپور متعلق به دوره پهلوی اول و قسمتی از کاخ شاهپور بوده است، پس از انقالب اسالمی کاخ شاهپور برج دیده

ها و ور کامیونبانی وسط میدان قرار گرفته است که عبتبدیل به دانشگاه علوم پزشکی شد، با طرح تعریض خیابان برج دیده

 .های آن در برخورد کامیون تخریب شده استرساند و اخیراً نردههای برج آسیب میوسایل نقلیه به نرده

شود اما برای مرمت و جلوگیری از تخریب بانی مینکته جالب توجه این است که هزینه زیادی صرف نورپردازی برج دیده

 !یردگهای آُسیب دیده اقدام جدی صورت نمینرده

 تخریب خانه های قاجاری در بابل2-5

های زیبای دوران قاجار بود که اخیراً در یک روز تعطیل تخریب شد. این اثر مالک شخصی داشته و ثبت خانه راشدی از خانه

ی عهد تفاوت باشیم، مگر شهر چه تعداد بنامیراث فرهنگی نبوده است اما چرا باید نسبت به یک بنای تاریخی دوران قاجار بی

 قاجار دارد؟

ساختمان میراث فرهنگی بابل در خانه نجفی است که بنایی است شامل دو ساختمان، بخشی متعلق به دوره قاجار و بخشی 

هایی که از این ساختمان در ابتدای امر و هم اکنون متعلق به پهلوی اول است، نکته جالب توجه اینجاست که مقایسه عکس

 !ه میراث فرهنگی چه تغییراتی در این خانه ایجاد کرده استدهد کموجود است، نشان می

 !در دیواره امامزاده هفت تن تغییر ظاهری نا به جا2-6

امامزاده هفت تن بابل از جمله آثار مذهبی و بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست میراث ملی است. متولیان امامزاده در دیواره 

اند که این اقدام با توجه به اینکه این اثر ثبتی است نباید ه و کولر گازی نصب کردهای ایجاد کردچند وجهی امامزاده حفره

 .افتادبدین صورت اتفاق می

شود و در بعضی موارد نیاز به طرح توسعه در بسیاری دیگر از امامزاده و تکایای بابل به دلیل اینکه مراسم عزاداری برگزار می

 .شود که شاید نیاز به توجه بیشتر به این موارد استوجود دارد، تغییرات اساسی انجام می

 «نسبآقاجان خانه»بابل و  تجاوز شورای شهر به حریم منظری موزه

« بابل موزه»های گذشته شورای شهر بابل اقدام به ساخت ساختمان جدید خود در چهارراه گنجینه و در ضلع جنوبی طی سال

به اعالم اداره میراث فرهنگی بابل، ارتفاع مجاز و قانونی برای حریم منظری این دو بنای کرده است. بنا « نسبآقاجان خانه»و 

 !متر ارتفاع دارد 55متر )دو طبقه بر روی پیلوت( بوده است اما این ساختمان نوساز شورای شهر بیش از  5در دست ساخت 

میراث فرهنگی کانون مهندسین بابل با اشاره به جواد بیژنی عضو نهادهای فعال در زمینه میراث فرهنگی و عضو کمیسیون 

شود کمتر دچار نهادهای مردمی دوستدار میراث فرهنگی گفت: برخی از شهرها، شهردار بافت تاریخی دارد که باعث می

های تاریخی شوند، اگر شهر بابل نیز مثل آمل شهردار بافت تاریخی داشت، شاید بحث حفظ و مشکالت در حوزه بافت

 .شدی بناها با دقت بیشتری پیگیری مینگهدار

اند و هویت ای است که گویا کمر به تخریب میراث و هویت شهر بستهروند تخریب آثار تاریخی و میراث فرهنگی بابل به گونه

 .اهمیتی نبوده و نیاز به بازنگری داردیک شهر نیز مسأله کم
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دهد که دارد، روند تغییرات در آثار باستانی نسبت به زمان نشان میتخریب آثار تاریخی شهرستان بابل نیاز به بازنگری جدی 

 .باید متولیان امر میراث فرهنگی بیشتر از گذشته به مقوله حفظ آثار و هویت شهری کوشش کنند

 نتیجه گیری:3-

و بررسی جز به جز با بررسی معماری و تاریخ شهرستان بابل و وجه تمایز این شهر نسبت به سایر شهر های استان مازندران 

عوامل تاریخی و هویت و نکات قوت و ضعف در این شهر حال بهتر می توانیم به تقویت هویت گرایی و حفظ اثار تاریخی که 

میراثی با ارزش و جبران نشدنی به جای مانده از پیشینیان است بپردازیم که این خود تبعات مثبتی در اقتصاد و فرهنگ و 

و با حفظ اثار تاریخی یک شهر و بررسی جز به جز نماد ها و اهداف هر بنا و شرح و گسترش ل دارد.سرآمد شدن شهر به دنبا

ان میان مردم می توانیم نمود های هویتی و تاریخی را در بین ساکنین شهر رواج دهیم و عالوه بر بهره مندی از تکنولوژی 

تگان و اداب و دسوم و اصالت آنها داشته باشیم و ایم میراث های روز و هم سو با پیشرفت های جهانی نگاهی به گذشته و گذش

 گران بها را برای ایندگان حفظ و نگه داری کنیم.

 

 منابع
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