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 چکیده:

شهر مانند یک موجود زنده در هر دوره و زمانی در حال نو شدن و تغییر کالبدی می باشد، هم چنین در طول عمر خود فراز و 

ر هر های بسیاری تجربه کرده است. زمانی دوران طالیی و زمانی هم دوران رکود خود را پشت سر گذاشته است. با تغیی نشیب

ازند. شهرها را آجرها نمی شهرها را آدمها می س. حکومت و پیشرفت در فناوری، در کالبد و بافت شهر تغییراتی صورت گرفت

ا می ؟! الزمه ی تشکیل شهر خانواده ها هستند که در کنار یکدیگر یک محله رانسان چگونه به شهر هویت می دهد این.سازند

 حافظه بی شهر. است حافظه ;یک عامل دیگر که به هویت زایی شهر کمک میکند . سازند و محله ها هستند که شهر را می سازند 

اند ار متمایز می کند و این شاخصه می توشاخصه هایی دارد که اورا نسبت به شهر های همجوشهر هر .  است حافظه بی آدم مثل

ی اص صنعتی باشد ، آدم های خاصخ عناصر ، باشد طبیعی خاص عناصر ، باشد مذهبی خاص ، عناصر باشدهمان محله های خاص 

 ر، که بشود شهر هویت دار ، که مجموع این عناص رفتار خاص ادم هایش باشدباشد ، معماری خاصی باشد ، جامعه خاصی باشد ، 

ود دیگر  ادم پس اگر حافظه شهر پاک ش باهویت بشوند یک شهر با هویت که این نشانه ها بشود شاخصه اش نسبت به جای دیگر .

ان را می سازند هایش تعلقی به ان ندارند و با این شهر بیگانه می شوند و قدیمی تر ها دیگر عرقی به این شهر که حافظه و خاطراتش

ا به رخ .این حافظه باید بماند و اصالتش ر برای چه و با چه دلبستگی هویتی اینجا بمانند می زنند.ندارند و دست به مهاجرت 

شهر با زمینه  و همین می شود تقویت زیبا شناسیگه داری ان کمک کنیم ان بکشد و این وظیفه ی ماست که به تقویت و نایندگ

 هویت گرایی و بوم گرایی

ارائه نمونه موردی شهرستان بابل سعی داریم هویت های از بین رفته ی شهر و اندک هویت های در این نوشتاربه روش توصیفی با 

 باقی مانده را ثبت و بررسی کنیم

 : هویت ، حافظه ، اصالت ، زیباشناسی ، هویت گرایی  کلید واژه
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 مقدمه-1

 و اندازه صنعتی، انقالب از قبل تابوده است. نسانیا جوامع تکامل نمود مشخصترین از یکی شهرنشینی تمدنها، همه در و دیرباز از

 و اندازه او یعنی بود؛ پیاده فرد حرکت اساس بر نیز جاییها جابهالگوی  و انسانی مقیاس برمبنای شهر، دهندة عناصر شکل تناسبات

 ساختار پیاده، عابر حرکت ع،واق در و شده سال تجربه هزاران جایی، جابه نوع (این .18:1383 میکرد )قریب، تعیین را ها فاصله

و  صنعتی انقالب شروع مدعاست با این بر شاهدی نیز متمدن شهرهای قدیمی مراکز زیباترین . است داده می شکل را سکونتگاهها

 فضاهای اهمیت و تئوری شدن (( شخصی اتومبیل با مناسب شهر )) نقش از مطرح ویژه به و مدرنیسم تفکر حاکمیت آن دنبال به

 منطقه ی سیاستها دیگر، سوی از .داد دست از شهری فضای در را خود اولویت و جایگاه پیاده، فرد مرور به و شد کاسته پیاده

 حاصل که شد شهرها حیات و پویایی رفتن دست از باعث مدرن، شهرسازی دوران در شهری کاربریهای و عملکردها تفکیک و بندی

 نتیجهای که بود شهر از متنوع فعالیتهای و حذف یکدیگر از اجتماعی طبقات داییج همگن، مناطق تقسیم با شهرهایی وجود آن

 و مسائل بروز سبب دنیا شهرهای از شهرها نداشت. این روند در بسیاری مرکزی بخشهای حیات و سرزندگی رفتن میان از جز

 تعداد افزایش سنتی، مراکز بویژه شهری، کزمرا فعالیتهای افول طبیعی، منابع و امکانات تضییع میان، آن از و بیشمار مشکالت

 اهمیت و مدرن شهرسازی شکست دنبال بهشد  ماشینیزم از ناشی بیماریهای طورکلی، وبه انسان اگزینی انزو شهری، تصادفات

 مطرح مدرن شهرسازی مورد در شهری مسائل صاحبنظران سوی از زیادی انتقادات زیست، محیط و انسانی توسعه مباحث یافتن

در نظام شهر سازی جدید هر  .بود شهرسازی نظام از حاصل نامطلوب فضایی -کالبدی کیفیات متوجه بیشتر انتقادات تیز لبه .شد

روز که رو به جلو می رویم دیگر خبری از اشنایی دیده نمی شود دیگر خبری از اجز و خشت و گل و ختاصر اشنای انسانی که 

ه نمی شود و دیگر شهر یاد اور هویت ساکنانش نیست زیرا همه جای شهر پر شده از سنگ خاطرات ادم های شهر را می سازد دید

باید سعی و این تعلق ساکنین را به ماندن در شهر کم می کند  ها فلزهایی که در روند مدرن شدن به شهر ها اضافه گشته است

خیابان های شهر نمود دهیم و بافت شهر را هم سان با  شود با شناخت نمود های تاریخی و فرهنگی و هویتی مردم شهر ان ها را در

 ان کنیم تا جلوه ای باشد برای افراد تازه وارد به شهر و خیال اسوده و اشتایی باشد برای ساکنین شهر .

ایجاد هویت به منزله تداعی خاطرات شهر سنتی ایران در منظر شهر جدید، اقدامی است که منحصر به دخالت در سیمای محیط 

کند که تاثیرات آنها در مرحله بعد در منظر  ریزی شهر را نیز دستخوش دگرگونی میهای ساختاری و برنامه شود. بلکه جنبه نمی 

ای حساب شده و  توان در شهری که ساخته شده، اقداماتی موضعی )و البته بر مبنای برنامهلکن همیشه می  آیند، شهر به دیده می

 مل آورد.پیش اندیشیده( به ع

بر اساس آنچه گفته شد، شهر ما برای گریز از چهره ناشناخته و گم گشته امروزی در نخستین قدم نیازمند مطالعات فنی در زمینه 

های نظری هویت و نمودهای تاریخی آن است. قدم دیگر تجزیه و تحلیل سنت پربار گذشتگانمان در ساخت و پرداخت  منظر، جنبه

های منظرین شهر ایرانی را بشناسیم. زیباشناسی آن را درک کنیم. آنگاه با درک اهمیت خاصی که ید ضابطه شان است. باشهرهای 

بخشی فضا دارد نسبت به طراحی نواحی خاص از شهر همت گماریم. سازی و روان بخشی، مطبوع  مقوله سیمای شهر در هویت

کند تا بر اساس کثرت مسایل و نیازهای بهسازی شهر امروز ایجاب می تنوع زیاد موضوعات مربوط به مقوله منظر شهری و همچنین

 بندی آنها اقدام کرد.های کار و اولویت دار نسبت به انتخاب زمینه روشی نظام 

 2-هویت
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 1-2چرا هویت؟

ای ه ب، فارغ از رقابتهویت سوال بزرگ جامعه امروز ما و بسیاری از جوامع دیگر است. شرایط امروز جهانی، با اقتدار زیاد یک قط

اء به دار در چالش امروز، اتکهای غنی و ریشه های گوناگون فراهم آورده است. سرمایه تمدن  مهارکننده، زمینه را برای انهدام تمدن

 نداری جهان در بر دارد. از ایهایی برای مقابله در برابر جهانخواری قطب بزرگ سرمایه هویت خودی است. چیزی که تضمین 

اند. این اده های تمدن خود و ترسیم مسیر حرکت بر مدار آن افت روست که اندیشمندان و رهبران اقوام کهن، به صرافت تبیین جلوه

راک نظر داری فرانسه، با ایران دوره انقالب اسالمی و چین کمونیست مشترک است. اشتراهی است که میان جامعه غربی و سرمایه 

ن است. حاکی از ظرفیت باالی این مقوله در کارکردهای اجتماعی آ جوامع گوناگون به بنیادهای هویتی خود، و میزان توجه و اقبال

های مختلف آن ضرورتی انکارناپذیر استاز این رو مطالعه و پژوهش در اطراف مقوله هویت و طرح جنبه  . 

 هویت مساله2-2

های گوناگونی های طوالنی اندیشه و دستاورد تالش کند. حاصل قرن می شهر، تبلور تاریخ و تمدن اجتماعی است که در آن زندگی

ها آنچنان زیاد است که امروز  که هر یک سهمی خاص در شکل بخشیدن به محیط شهری دارد. حد ارتباط شهر با مفاهیم و اندیشه

ر بابلی و امثال آن سخن گفت. چیزی که توان از شهر اسالمی، شهر قرون وسطی، شهبه راحتی و بدون آن که تعجبی برانگیزد می

 در تاریخ تحوالت شهرها نیز تصدیق شده است.

سوال از هویت شهر و طرح نظراتی در چگونگی نوع خاص از آن، وجه اشتراک مسئوالن سیاسی جوامع با اندیشمندان و روشنفکران 

نالد. دیگری در خاطره کوچه تنی و سیمانی می های بگرای گذشته از قوطی در حسرت محیط طبیعت ” سهراب سپهری“آن است. 

روح تهران را نقاشی نکرده کشد. هیچ نقاشی، چهره دودآلود و بی غربت زندگی امروز را به رخ می های نیشابور، دیار قدیم خود،باغ 

ت و طبیعت، حتی چشم ای از صحنه مثالی بهششود و نه جلوه است. چرا که در صحنه آن نه نشانی از خاطرات قدیم یافت می

 نمایند.و مبهم می اندازهای زیبا نیز اندک

 شهر هویت نمودهای3-2

دانستیم که هویت در مقوله شهر، معماری و هنر امری تشکیلی و دارای شدت و ضعف است. آنچه آن را به اصطالح باهویت 

شناسد. در واقع، همیشه می رف آن حد را با هویت میخوانند، دارای مراتبی از اتصال به تاریخ و تحوالت گذشته خود است که عمی

هایی هر چند جزئی در ارتباط میان امر واقع با گذشته او پیدا کرد. اگر چه تبیین کمی این حد، فرآیندی پیچیده و کم  توان نشانه

و ضعیف( را از  ر واقع باهویت قویهویت )و دتوان با حدی از تسامح و با تکیه بر عرف، مقوالت باهویت و بی سابقه است، لکن می
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 یکدیگر تمیز داد.

به راستی مالک قضاوتی  بر پایه روابطی نوین در جامعه شکل گرفته است، خوانند،هویتش می شهر ایرانی امروزی، که به آسانی بی

فراگیر در شناخت هویت پی  هایی توان به وجود نشانهاین چنین شایع در میان اهل فن و عامه مردم چیست؟ از اشتراک نظر می

های پیچ در پیچ، رنگ  شود. شهری با کوچهرسد هویت شهر از جمله، با مشخصات کالبدی و ظاهری آن ادراک میبرد. به نظر می

 هایی در دل محالت که خدمات عمومی را در سایند، واشدگاه ها و گنبدهای آبی که سر بر آسمان می های زیاد، منارهخاکی، سایه 

ها، راسته بازاری که دو سوی شهر را به هم پیوسته است. اینها همه تعابیر و نشانه  های منحنی و نرم طاقخود جمع کرده، شکل 

راند و این فصلی ممتد در ها را بر زبان می ای کم و بیش، همان هایی از یک شهر کویری ایرانی هستند و توضیحاتی که هر بیننده 

های متوالی، در فضایی کم و بیش ها بسیار است. نسل های آن در تاریخ و در سفرنامه ها و نمونه ت. نشانه شکل شهر ایرانی اس

های پر پیچ و خم و پر رمز و راز، با سایه شان، اغلب مشترک است. کوچه  اند و خاطرات آنها از صورت محیط زیستمشابه زیسته 

های آفریند که گذر زمان بر نسل  انگیز را میفضایی خاطره  ای در انتهای مسیر دارد، نههای متوالی که در هر پیچ خود، نشا روشن

آفریند و این چنین است که کودک امروزی، خود را با پدر و اجدادش، دارای مختلف، از آن یادمانی مشترک در میان همه آنها می

هر چه در کم و کیف خاطرات یاد شده نقصان افتد، از شدت اشتراک انگارد، زیست و الجرم با هویت می  خاطرات مشترک از محیط

هویت شود. در نتیجه آن اجتماع جدید، خود را کم خاطره از تاریخ و به تبع آن بی های گوناگون کاسته میذهنی و مفهومی نسل 

 خواهد شناخت.

بندی، به عنوان قطعاتی نیمه مستقل و نیمه ام محله های بسیار کوچکی از شهر سنتی ایرانی دارد. نظساختار شهر امروز، نشانه 

های شهری که از  خودکفا از ساختار شهر رخت بربسته است. مرکز محله، به مثابه نقطه عطف محیط، وجود خارجی ندارد. نشانه

اندازه معابر را دگرگون اند. تکیه بر حرکت سواره به جای پیاده، شکل و اند، به خشکی گراییده گرفته  معماری خاص سرچشمه می

دهنده بافت شهر های تشکیل کرده است. معماری مسکونی متکی بر آهن و شیشه، با اصالت فناوری ساخت و اقتصاد مسکن، سلول 

 را تغییر شکل بنیادی داده است.

 هویت در شهر بابل-3

 آیا می توان عناصر هویتی کالبدی در بابل را بازیابی و شناسایی نمود؟1-3

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

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

 شهرها را آدمها می سازند. شهرها را آجرها نمی سازند . ،تن و شیشه را شیء تلقی کردیم ، آجر و سنگ و ب
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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 

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

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

که اینها نشانه های شناسایی بابل نسبت به شهرهای همجوارند . این شاخصه ها باعث می شود بابل را از آن شهرهای دیگر جدا 

کنیم. برای مثال بابل را محله ها و عوارض طبیعی تشکیل می دهد. عوارض طبیعی بابلرودش یا آقارودش ؛ دو رود خانه که نقش 

مهمی در تشکیل این شهر دارند . یا عناصر خطی شهر مانند خیابان هایش، مثل راه اصلی که از تهران می آید و می رود به مشهد 

 میرود...مانند راه اصلی که به بابلسر 

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

یکی بگوید اهل  آن مومن آبادیم دیگری بگوید من رودگرمحله ام بابل در بین بابلی ها شناخته شود که فردی بگوید من مثال اهل

ورت شاخصه های هویتی شهر یکی یکی پیدا میشود ؛ ابتدا گفتیم مردم شهر را می سازند؛ مردمی که درون بدین ص.فالن محله 

 پشتوانه علت به کنم می افتخار ام محله به محله هایشان هستند . محله ها باعث عرق اهالیشان میشود ، منی که اهل یک محله ام

 می را محله همدیگر با ها آدم از تعدادی. شدند می نامگذاری محل آن محاک شغل یا و شاخصه اساس بر ها محله. محله آن های

بان و هم شغل همدیگر هم باشند. خودشان می آمدند در محله شان یک کار شاخصی را ایجاد می کردند یا برای ز هم که ساختند

محله ی من یک درختی دارد که این  مثال محله ی من یک پزشکی دارد که محله های دیگر ندارند و به این پزشک می بالیم و یا

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

 است .

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

 که 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 ، 

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

 کاسب از که هم افراد و اند خانواده محرم که هستند محل ی کاسبها این ;، زن و بچه اش در این خانه اند و اگر کمکی بخواهند 

 جایی االن ولی.  تزاس هویت دوطرفه های رابطه این. کند می حساب آید می پدرم شب دفتر، در بنویس گویند می کنند می خرید

ال پدرت کیست؟! چرا ؟ چون این سبک زندگی انسان امروز اص میگوید! میکند حساب پدرم دفتر، در بنویسد بگویید و کنید خرید

روابط هویت زای درون محله ای را کمرنگ کرده است . توسعه شتاب زده شهرها باعث ضعف رابطه و دوری انسانها شده . محرمیت 

ندارد . ارزش هم محله ای ضعیف شده است . هم محله ای جای خود را به هم آپارتمانی داده که اعضای یک  و صمیمیتی وجود

 آپارتمان چند واحدی هیچ خبری از احوال همدیگر ندارند .

از عامل های نیرومند و خاصی اند که این عصب هویتی را تقویت کرده و ضخیمش میکنند  یکی محله ها پس ما آمدیم گفتیم

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

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

 به اموراتشان برسند و سپس به راحتی کوچ می کنند . تعلق ندارند ، می آیند تا

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

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

اص صنعتی داشته باشد ، آدم های خاصی داشته خ عناصر ، باشد داشته طبیعی خاص عناصر ، باشد داشته مذهبی خاص عناصر
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باشد ، معماری خاصی داشته باشد ، جامعه خاصی داشته باشد ، آدم هایش رفتارهای خاصی داشته باشند ، که بشود شهر هویت دار 

 اهویت بشوند یک شهر با هویت که این نشانه ها بشود شاخصه اش نسبت به جای دیگر .، که مجموع این عناصر ب

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 

وقتی حافظه شهر پاک بشود ، پس من تعلق خاطری به این شهر  کردیمحافظه این شهرگردیده و رفته رفته حافظه اش را پاک 

  ندارم.

 برای شناسایی این عناصر می بایست از کدام مناطق شروع کرد؟2-3

خوب !محله ها که از بین رفت . انسانهایی هم که سابقه ذهنی شهرشان پاک شده دیگرتعلق خاطری به این شهر ندارند و مهاجرت 

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

 از ، شود ماندگاریش به دلگرمی باعث تا کنم متبلور را امروزی شهروند برای ناشناخته و شده فراموش چیز آن خواهم می من حاال

باشد ، مثال شما می خواهید یک دفعه یک سری عناصر کالبدی این  آنرا پوشانده مختلفی های الیه است ممکن کنم؟ شروع کجا

شهر را پیدا کنید ، به راحتی نمی توان این کار را کرد . برنامه ریزی می خواهد . نباید مثل باستان شناسی از الیه های زیرین شروع 

ا در بدنه های شهری که تعلق به عموم دارند کنیم چون زمان کم است و مردم حوصله ندارند. از رو شروع می کنیم ؛ این شاخصه ه

به راحتی در چند قدمی مان و در پشت تابلوهای سردر مغازه ها پنهان شده است ، تابلوی بد تناسب و بد قواره را که به عنوان 

د . پس پاک کردن الحاق نابجا بردارید می بینید که چه جواهری در پشت این تابلو پنهان شده و خوابیده که اصال مردم نمی دیدن

 ن شدن عناصر ارزشمندمان می کند .عناصر آالینده نماهای شهری ، خود به یکباره کمک قابل توجهی به نمایا

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

باتو  انم . خوب! این شناخت است ، زود شناسایی شدی ولی من تو را اصال نمی فهمم،پدر و دیگر مشخصات فردی ات را می خو

رفیق نمی شوم . شهر را وقتی بفهمی می توانی به او نزدیک شوی ، آن هم به تو نزدیک می شود . برای فهم یک شهر باید در آن 

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

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

ه به رنگ آمیزی آن. رونق به حضور انسان است ، ن و ناراحتیم از این که چرا این مکان ها مثل روزگار خودش رونق ندارد!! جامع

عصر و روزهای هفته در همین  6را به نظر بیاورید در روز جمعه ساعت  چهار راه شهدا بدون حضور انسان جایی رونق نمی گیرد .

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

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

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

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

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

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

، داخل نمی شود ، در بیرون بازار خریدش را می کند و می رود ، کف بازار لغزنده است. شما اصال رغبت نمی  نمیرود باال رمپ این

 .کنی بروی آنجا 

 تخریب میراث یک شهر! بابل دیگر بابل نیست3-3

ای است که هویت شهر در حال تغییر است و این مسأله نیاز به بازنگری ابل به گونهروند تخریب آثار تاریخی و میراث فرهنگی ب

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

های ایران ه قیمتی؟شاید بسیاری از شهرها و استانافزایش جمعیت و تردد وسایل نقلیه امری است که باید انجام شود، اما به چ
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کند، آثار باستانی هویت یک شهر مشکل کمبود پارکینگ دارند اما نحوه حل مشکل گاهی اوقات خود مشکل جدیدی ایجاد می

و کالبد  است. تخریب یک نوستالژی شهری و احداث پارکینگ شاید معضل کمبود پارکینگ را ساماندهی کند اما پس از مدتی روح

های با ارزش یک منطقه ادامه یابد، اثرات شود و اگر روند تغییرات شهری به سمت تخریب یادمانشهر با مردم ناآشنا می

شده یا نشده را دارد که اصوالً ساماندهی و ایران حجم وسیعی از آثار باستانی ثبت.ناپذیری بر هویت شهر خواهد گذاشتجبران

گر تخریب میراث یک شهر باشیم به بهانه اینکه شود نظارهطلبد، اما نمیانسانی وسیع و منابع مالی میها نیروی نگهداری از آن

گذرد و ناگزیریم هزینه گزافی بپردازیم یا از آن اثر تاریخی بودجه محدود است و یا طرح توسعه شهری از یک اثر تاریخی می

 .پوشی کنیمچشم

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

های میراث فرهنگی استان و ناهماهنگی بین تصمیمات شهرداری و میراث فرهنگی و ... به این فرهنگی مواجه است و شاید دغدغه

های مردمی برای حفاظت از دام به ایجاد کمپینهای تاریخی شهرشان اقمشکالت دامن زده تا جایی که مردم برای حفظ بافت

 .اندمیراث فرهنگی کرده

 تخریب حمام میرزا یوسف4-3

به دلیل اینکه محل تجمع  1711/11/12ثبت ملی شده بود، در تاریخ  2543به شماره  1731مهر  11این اثر با ارزش که در تاریخ 

صالح از ادامه اند با اطالع به میراث فرهنگی و مراجع ذیب ناگهانی شدهمعتادین بوده تخریب شده است، زمانیکه مردم متوجه تخری

 .روند تخریب جلوگیری به عمل آمد

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

ست و چهار صفه در چهار ضلع بزرگ و چهار صفه در اضالع کوچکتر تعبیه شده است. رختکن بزرگ و پالن سربینه هشت ضلعى ا

  .ها سکویى به عرض یک متر وجود داشته استمتر بوده که در سه طرف آن 7ها به عرض دهانه صفه

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

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

 .دانستندای برای احداث پارکینگ میای تخریب این حمام را بهانهعده.هـ.ق در زمان فتحعلى شاه قاجار ساخته شده است 1216

ین است که یک اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی به چه دلیلی باید تخریب شود؟ و دیگر اینکه اگر هم محل نکته جالب توجه ا

ر بوده است، و دیگر تمنطقی آن تخریب تجمع معتادین بوده راهکارهای زیادی برای حل این معضل وجود داشته که به مراتب از 

 کاربری جدید از نو زنده نشده؟اینکه چرا این حمام مخروبه مرمت و احیا نشده و با 

 تخریب سینماهای تاریخی شهر5-3
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اش و حضور بابل از نخستین شهرهای ایران است که سینما به خود دیده است. این شهر از گذشته با توجه به جایگاه تجاری 

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

با نام سینما شاهپور بود و پس از آن سینماهای متعددی در این شهر  1713سینما به این شهر بود. نخستین سینمای بابل در سال 

شهریور )ششم بهمن( ساخته شد که این میدان را به مرکز فرهنگی  13ساخته شد. اغلب این سینماها در مرکز شهر و در میدان 

سینما در بابل  5سال گذشته ساخته شد،  11سال پیش، از مجموع سینماهایی که در طول حدود  14تبدیل کرده است. تا  بابل

تعطیل شدند. سینما  1711و سینما ارشاد )پاسارگاد( در سال  1731فعال بوده است که به مرور سینما استقالل )داریوش( در سال 

به طور کامل تخریب شد و  17، بازگشایی شد اما در سال دتی تعطیل بود اما پس از بازسازیم 11 دهه انقالب )مهر( نیز در میانه

 .قرار شد به جای آن مجتمع تجاری ساخته شود

گذشت، تخریب ها از تعطیلی آن میترین سینماهای بابل که دههنیز، سینما زیبا به عنوان یکی از قدیمی 12پیش از آن و در سال 

ساخت  میلیارد تومانی توسط شهرداری خریداری و به بهانه 3حدود  های گذشته با هزینهل )داریوش( نیز طی ماهشد. سینما استقال

ترین پارکینگ روباز پارکینگ طبقاتی، تخریب شد که پیش از شروع ساخت پارکینگ طبقاتی، با تبلیغات فراوان به عنوان بزرگ

اند، بناست در مجتمع تجاری و پارکینگ که اعضای شورای شهر و شهرداری داده هاییافتتاح شد. مطابق قانون و بر اساس قول

 .ای به سینما اختصاص یابدشود، طبقهای که ساخته میطبقاتی

اکنون تنها یک سال قدمت داشتند. از مجموع سینماهای متعدد ساخته شده در بابل، هم 61هر کدام از این سینماها حدود 

 .زادی )شهر فرنگ( در بابل وجود داردسینمای فعال به نام آ

 پل محمد حسن خان یا خانه سلمان6-3
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 چهار با بابل شهر ارتباطی پل و تردد محل است، قاجاریه 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

 

 

 

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

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

شد. اما اکنون ای که به طرز نامناسبی بازسازی میشدههای تخریبهای گذشته بوده است. نردهف پل طی سالهای دو طربا نرده

های توجهی مسئولین و عادی دانستن ترکپل، امری است عادی! رخدادی که با بی ها در مقابل ترک برداشتن بدنهتخریب نرده

 .رود تا فاجعه به بار آوردایجاد شده، می

متر با پل دارد.  11ای حدود متر قرار دارد و در سوی شمالی، پل دوم که فاصله 4حدود  آبی با فاصله جنوبی این پل ، لوله در سوی

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

 .وجود نداردراهنمایی برای معرفی این پل 

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

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

 .بهزیستی داشته اما اکنون به قصد تخریب، تخلیه شده است ه کاربری مهد کودک زیر نظر ادارهگذشت
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شود، این در شرایطی خان پیگیری میساخت پل سوم و مسدود کردن و نجات دادن پل محمدحسن تخریب این ساختمان، به بهانه

میلیارد تومان برآورد شده بود، این  16های اطراف ینساخت پل سوم و تملک زم این پل هزینه شدهاست که در طرح تصویب

های مربوطه به ای برای تخریب وجود نداشت. ظاهراً به دلیل عدم پایبندی ارگانگیرد و برنامهساختمان در وسط میدان قرار می

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

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

 !اندازی آن از کار بیفتدروزشمار راه

 بانی کاخ شاهپور برج دیده7-3

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

ها و وسایل نقلیه به بانی وسط میدان قرار گرفته است که عبور کامیونبه دانشگاه علوم پزشکی شد، با طرح تعریض خیابان برج دیده

 .های آن در برخورد کامیون تخریب شده استرساند و اخیراً نردههای برج آسیب مینرده

های شود اما برای مرمت و جلوگیری از تخریب نردهبانی میته جالب توجه این است که هزینه زیادی صرف نورپردازی برج دیدهنک

 !گیردآُسیب دیده اقدام جدی صورت نمی

 خانه قاجاری راشدی8-3

 

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

 تفاوت باشیم، مگر شهر چه تعداد بنای عهد قاجار دارد؟فرهنگی نبوده است اما چرا باید نسبت به یک بنای تاریخی دوران قاجار بی
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 میراث فرهنگی بابل 9-3

 

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

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

 !دهد که میراث فرهنگی چه تغییراتی در این خانه ایجاد کرده استنشان می

 «نسبآقاجان خانه»بل و با تجاوز شورای شهر به حریم منظری موزه11-3

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

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

 !متر ارتفاع دارد 11متر )دو طبقه بر روی پیلوت( بوده است اما این ساختمان نوساز شورای شهر بیش از  3ت ساخت دس

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

تخریب آثار تاریخی شهرستان بابل نیاز به بازنگری جدی دارد، روند تغییرات .به بازنگری دارداهمیتی نبوده و نیاز شهر نیز مسأله کم

دهد که باید متولیان امر میراث فرهنگی بیشتر از گذشته به مقوله حفظ آثار و هویت در آثار باستانی نسبت به زمان نشان می

 شهری کوشش کنند
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 نتیجه گیری

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

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 

و در حفظ و نگه دلری بناهای تاریخی گذشته و نمود ان ها در  مارزش و جبران نشدنی به جای مانده از پیشینیان است بپردازی

سطح شهر و معماری و ساخت و ساز ها فضای اشنایی را برای قدیمی تر ها و تبلور هویت دیرینه و تاریخی برای ایندگان به وجود 

ث جذب توریست و اصیل شمردن گ و سرآمد شدن شهر به دنبال دارد و باعکه این خود تبعات مثبتی در اقتصاد و فرهن اوریم 

شهر می شود و این گونه شهر با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و نو شدن همیشه نگاهی به گذشته دارد و با روش ها و 

 مصالح جدید هویت گرایی و هویت و رسوم گذشتگان را در شهر حفظ و حراست می کند.
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