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 چکیده
های طراحی مدرن است که فاقد مفاهیم مربوط به هویت ایران متأثر از شیوه بافت کنونی شهرهای معاصر

شهری و روابط انسانی در معماری و شهرسازی است. موارد فراموش شده در معماری و شهرسازی معاصر 

البدی کشامل مفاهیم فرهنگی، اجتماعی و روابط انسانی است. در این پژوهش بر آنیم با استفاده الگوهای 

شهر بابل و همچنین با بررسی الگوهای معماری سنتی، موارد سازنده قدیم هنگی موجود در بافت فر و

اصول طراحی فضاهای شهری و الگوهای معماری متناسب  ،هویت شهر را شناسایی کرده و با استفاده از آنها

یده ی استفاده گردتدوین نماییم. برای این منظور از روش توصیفی تحلیلرا با نیازهای شهری و اجتماعی 

امل گیری بافت شهری بابل عونتیجه آنکه در شکلگوهای رفتاری تحلیل گردیده است. و موارد مربوط به ال

اند که برای توسعه و طراحی عناصر جدید به عنوان الگوهای کالبدی انسانی و محیطی بیشماری دخیل بوده

 مکان باید بازشناسی شوند.

 

 رفتاری، هویت شهری، بافت مسکونی، الگوهای سنتی معماریالگوهای : کلمات کلیدی
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 مقدمه -1
 ذشتهگ در .هاستمکان شدن یکنواخت و یکسان به مربوط مسئله این یك بعد. است شده شناخته جهانی بحرانی عنوانبه هویت بحران امروزه

 دیگران، از آگاهی امروزه. داشت ها وجودآن در مکان به بودن وابسته و مکان در بودن دارریشه کردند احساسمی زندگی که کجا هر در هاانسان

 وجود به مکانی آگاهی نوعی آن قبال در و میان برده از را مکان در بودن دارریشه احساس مهاجرت یا و مسافرت انتقال و و نقل امکان و هامکان

گرفتند  شکل مدرن تفکرات تأثیرتحت که (. شهرهایی1831 رضازاده،) است کرده گذشته از تر مهم را مکان ارزیابی مسئله همین امر. است آورده

 گذشته به را آنان که هویتی هستند، خود هویت یافتن پی در پیوسته طوربه شده و مشکل دچار امروزه یافتند شکل تغییر هاآن از هاییبخش یا و

 هک نیستند های بزرگیموزه تنها شهری کهن هایبخش دیدگاه این در. باشد آینده نیز و حال نیازهای برآورنده حال عین در ولی دهد، پیوند

 عین در بلکه رسد،می به اوج احساسی و بصری کیفیات آن در که هستند شهر در عطفی تنها نقاطنه مناطق این کنند،می بازدید هاآن از مردم

افزاید یم گذشته از بخش برجامانده هایجذابیت و پویایی به که هستند نیز فرهنگی عملکردهای فعالیت و سکونت، تجارت، برای مراکزی حال

 .(1831)خطیبی، 

 ای و شخصیت هویت،. باشداى مىپدیده یا فرد هر هاىویژگى بیانگر باشد، شخص شناسایى موجب آنچه وجود و تشخص معناى به هویت

 تمام با مصنوع، کالبدى عناصر و بشرى هاى(. ساخته1831 حجت،) شود ارزیابى بد، یا خوب معیارهایى، سنجش با در تواند مى چیز هر کیفیت

 یطىمح طبیعى، و اقتصادى فرهنگى، اجتماعى، هاىکالبدى ویژگى تبلور عنوانبه تناسبات و اندازه ابعاد، فرم، همچون آن بر هاى حاکمویژگى

نوع، مص هویت. باشندمى مطرح شهرى هویت گیرىشکل عوامل اصلى از یکى شود،می یاد آن از طبیعى هویت و انسانى هویت تحت عناوین که

گیرد مى بر در را بصرى و فضایى مشخصات عملکردى، مشخصات مشخصات کالبدى، بر مشتمل شهر اصلى بندىاستخوان و ساخت مختلف ابعاد

کتاب  در لینچ کوین یا داند،می سازهویت را منظر هاىروش «شهرى منظر خالصه»کتاب  در کالن (. گوردن1831 بهزادفر و 1831 طاهرى،)

 ار شهر شناسىریخت «شهر هاىویژگى و شهرى بافت»مقاله  در کروف کارل و است برشمرده مهم را شهر ذهنى تصویر تحلیل «سیماى شهر»

و  «پیاده ریزىبرنامه و طراحى»کتاب  فروین در و جان دانندمی مؤثر شهر هویت ساخت در را فضا چیدمان نحوه هنسون و هیلر. کندمى مطرح

 . (18: 1831کنند )خطیبی، مى تحلیل پیاده منظر فرد از را ، شهر«دفاع قابل فضاهاى»کتاب  نیومن در اسکار

و  دهگردی مشخص میراث فرهنگی سازمان توسط آن حدود که است بابل شهر مرکزی و اولیه بافت در موجود پهنه زمینه و بستر این پژوهش،

 و بازارها وجود محالت گیریشکل در تأثیرگذار عوامل از. باشدمی نفر 11781معادل  جمعیتی و هکتار 111 حدود مساحت به ایمحدوده شامل

 شهری عناصر آن بر عالوه و شدمی احداث آنها اطراف مسکونی واحدهای بازارها، این گیریشکل پس از که بوده تجاری ارتباطات جهت هاییمحل

 مشاور، مهندسین) شدندمی شناسایی بازارها همین عنوان با و شدمی ساخته آن اطراف کاروانسراها و حمام مذهبی، مدارس مساجد، دیگر مانند

 واحدهای) محله 83 حدود در آن که است معاصر دوره در شهر این توسعه و رشد نخستین هسته حقیقت در بابل شهر بافت قدیم(. 1831

 -7 شاهکال -1 مسجد جامع -1 بیسر تکیه -1 محله عطار -8 میدان سبزه -1 گر محلهکاسه -1 :اند شده شناسایی( هازیرمحله و همسایگی

 پنجشنبه -11 سرحمام -11 جالل سید -11 محلهیهودی -18 میانکت -11 مرادبیك -11 محله شمشیرگر -11 آبادمنؤم -3افرادارین  -3 گلشن

 -11 آستانه -18 طوقدارین -11 اجابن -11 یوسف میرزا حمام سر -11 بیدآباد -13 پیرعلم -13 باقرناظر -17( حصیرفروشان انضمام به)بازار

-کارخانه -88 سنگپل -81 پیشچهارشنبه -81 چهارسوق -81 آبادهمت -13 زرگرمحله -13 آهنگرکال -17 شهدا -11 عربخیل -11 چالدرزین

  .قهاریه -83 ایستگاه -87 برق کارخانه -81 برجبن -81 کالنقیب -81 برق

اهبردهای شهرسازی در این پژوهش به بررسی و شناخت الگوهای رفتاری و هویت بافت شهری بابل خواهیم پرداخت و در طی آن مفاهیم و ر

پرسشهای مهمی مشخص خواهند شد که بر اساس آن رفتارهای مطلوب و متناسب با هویت شهری تشویق و رفتارهای ناسازگار محدود شوند. 

چگونه  -1چرا بافت شهری کنونی شهر بابل فاقد مفاهیم هویت مکان است؟ و  -1که در ای پژهش در صدد پاسخ به آن هستیم عبارت است از: 

برای این منظور از مفاهیم رفتاری، قابلیت محیطی، رویدادها و سازی بافت شهری بابل پرداخت؟ توان با استفاده از الگوهای مکان به باززندهمی

 تصویر ذهنی شهر برای تدوین اصول شهری در راستای بازشناسی هویت شهری و محیطی استفاده خواهیم نمود.
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 کالبدی مکانمفاهیم هویت و الگوی  -2
 ،ثرگذاریا کیفیت و میزان نوع، کنندهتعیین عامل. نیست یکسان هامکان و هازمان همه در مکان، و طبیعی محیط بر انسان ثرگذاریا

 یمکان هویت گردد،می تحول و تغییر دستخوش زمان طی ،فرهنگعامل  از آنجا که و دارد بستگی هاانسان معنوی و مادی فرهنگ به

 یطمح بر هاانسان معنوی و مادی فرهنگتأثیر  زائیده خود که شهرها مکانی بافت. شودمی تحول و تغییر دچار نیز مکانی ساخت و

 فرهنگ اب تعامل در شود،می انتخاب هاانسان توسط شهری بستر عنوانبه که مکانی هر لذا و نبوده مستثنی فوق قاعده از است، شهری

 درك خوبیبه را مکانی هایقابلیت و هامحدودیت زمان هر در هاانسان و گرفته متفاوت اشکال زمان، بستر در مردم معنوی و مادی

 اب و همچنان که است اساس این بر. سازندمی را خود عصر و زندگی با متناسب و نیاز مورد شهری بافت و دهندمی سامان راآن کرده

 رایطش از متأثر خود نیز بافت این و بوده مکانی بافت از متأثر شهری کالبد گسترش معنوی، و مادی فرهنگ پیشرفت اوج وجود

 بستگی هرش بافت و سیما به تنها شهر مسایل که گرفت نادیده را مسأله این نباید دیگر طرف از ولی. است بوده مورفولوژی و طبیعی

 به که ود،شمی شهر زندگی در اشکاالتی ایجاد به منجر نامناسب بافتی در اقتصادی و اجتماعی نظام نامناسب عملکرد بلکه نداشته،

 در یشتریب مطلوبیت به منجر فیزیکی بافت و ساختار تعویض و اصالح شهر، اقتصادی و اجتماعی نظام در تغییر ضمن رسدمی نظر

  .گردد شهر حیات

 ساختار اجتماعی -2-1

ه عنوان ب. باشندمی تحول و تغییر دستخوش زمان طی در ناپایدار عوامل شود کهمی انسانی و طبیعیو ناپایدار عوامل پایدار شامل 

 دهش تشکیل... و مدارس بنیادی، مراکز مسکونی، تجاری، هایبخش بازار، مجموعه از متشکل شهر مرکزی بافت فشرده هستهمثال 

 .است

 انسانی و طبیعی عوامل -2-2

 ببس به و بوده یکدیگر به نسبت آنها قرارگیری نحوه و شهر در موجود فضاهای و عناصر از زنده و پویا ترکیبی شهری هر بافت

 بوده آن تباف بیانگر شهری هر نقشه. باشدمی محیط بر منطبق تنوع دارای محیطی عوامل ویژهبه گوناگون عوامل از آنها پذیریتأثیر

 جغرافیایی یمایس گسسته یا متراکم بطور محیطی و جغرافیایی شرایط تبع به که باشد،می مساکن و فضاها از اییافته انسجام ترکیب و

 افتب گذشته در که ایگونه به باشد،می اثرگذار عوامل ترینعمده از طبیعی عوامل شهر هایبافت پذیریشکل در. سازندمی را شهر

 مقدم، اصغری) است بوده آب یعنی حیات عنصر به دسترسی و هوا و آب ویژههب آن محیطی و طبیعی وضعیت بیانگر شهری هر

 .(1)جدول  اشاره کرد و انسانی طبیعیتوان به عوامل اصلی شکل دهنده به بافت شهی میعوامل از  (1873

 )مأخذ: نگارندگان( دهنده انسانی و طبیعی هویت و الگوی کالبدی مکان. مفاهیم شکل1جدول 

 الگوهای کالبدی مکان عوامل شکل دهنده

 پایدار
 طبیعی

 بافت سلسله مراتب  شناسی زمین

 تفکیك محالت رود، دریا، جنگل

 عالئم مکان

 هویت

 نظام اجتماعی

 اقلیم
 عناصر معماری نظام معماری

 نظام جهت گیری  جهت گیری ابنیه

 انسانی
 اقتصادی

 نظام اجتماعی و مذهبی شهر و محله
 مذهبی

 ناپایدار
 مراتعناپایداری جنگل و  طبیعی

 بافت شطرنجی

 پیوستن روستاها به شهر

 شهرك سازی

 شالیزارها انسانی
 ورود اتوموبیل

 توسعه معابر
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 پردازیم.گیری کالبدی بافت شهر بابل میدر ادامه به تحلیل ماهیت هویت در شکل

 بررسی روند شکل گیری شهر بابل -3
 وزشیآم مراکز وجود تعدد و است مشهور دانشگاهی شهر به بابل. است شده واقع مازندران استان در بابل شهرستان مرکز بابل شهر

 ثرا بر یا مغول حمله جریان در که بوده( میترا پیروان مسکن) مامطیر قدیم در آن نام. باشدمی شهرها سایر از بیشتر آن در عالی

 در .کرد تغییر دهبارفروش به مامطیر نام( ق -ه 33) مرعشی ظهیرالدین سید زمان در. است رفته بین از کامال شهر این دیگری حادثه

 عباس شاه زمان در .بود سراها دکاکین و مدارس، عمارت، مساجد، شامل که نهاد بنا آنرا جامع مسجد قارن بن مازیار ق.ه 111 سال

 بار .یابدمی تحول (ارم بحر) شهر جنوب در ایدریاچه و بزرگ بازار و هافواره با و وسیع و فرشسنگ هایخیابان با شهری به قریه این

 نیز قاجار شاه فتحعلی زمان در بابل .گردید انتخاب ایالت مرکزیت به( ش -ه)  1111 تا 1181 سال از زندیه حکومت زمان در فروش

 ساخت پهلوی سلطنت طول در .داد تغییر بابل به را فروش بار نام رضاخان( ش-ه)  1811 سال در. کرد پیدا توجهی قابل اهمیت

 انقالب از قبل. شد گر جلوه بابل در قصر بنای و( ش - ه) 1811 شهربانی و دادگستری و( ش - ه) 1811 پست ادارات) جدید ابنیه

 ستانا بازرگانی مهم مراکز از یکی به و داشت تجاری تباط ار روسیه کشور با( بابلسر) سر مشهد بند طریق از بابل روسیه، اکتبر

. استشده  مواجه ایدوگانه ساخت با خود فیزیکی توسعه با اخیر دهه چند در بابل شهر(. 1873 نصیری،) بود شده تبدیل مازندران

 هاییمکان بر تجاری خصوصاً و اقتصادی و مذهبی اداری، کارکردهای چون محلی و ایمنطقه مختلف نیازهای اساس بر اولیه هسته

 در دیگری هایهسته شهرنشینی، توسعه و جمعیت افزایش با است، داده را هاآن به پیشروی و توسعه اجازه محیط که گرفته شکل

یی اهثباتیبی و موجب باشدمی اجتماعی و اقتصادی هایسازمان عملکرد و دولت هایسیاست از متأثر که نمودند، رشد به شروع شهر

 و یپراکندگ نحوه در ثباتی بی اجتماعی، گسیختگیاز هم شهری، تأسیسات نامتوازن استقرار ها،دسترسی در سهولت عدم همچون

 .است ساخته مغشوش را شهر بافت که شده هافعالیت تراکم

 
 (1331، لطفی) بابل قدیم بافت در فعالیت متمایز هایحوزه: 1 نقشه
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 بابل شهر قدیم بافت کالبدی و اجتماعی -اقتصادی ساختار بررسی -3-1

 یزن خود در هسته این. دارد بافت این هایساختمان در طبقه یك عمومی الگوی از نشان قدیم بافت کالبدی هایویژگی تحلیل

 شیآموز و مذهبی فعالیت خدماتی، -اداری فعالیت فضایی پراکنش غالب الگویکه شامل  داده جای فعالیت مراکز از چندی الگوهای

 . (1)نقشه  باشدمی

 بابل شهر بافت کالبدی گیریشکل بر مؤثر عوامل -3-2

 مسجد م،قاس امامزاده شامل انسانی لحاظ به و البرز ارتفاعات و بابلرود شامل طبیعی لحاظ بهدهنده بافت شهری، شکل پایدار عوامل

 هامسیل مراتع، ها،جنگل شامل نیز طبیعی ناپایدار عوامل. برخوردارند کمتری قدمت از طبیعی پایدار عوامل به نسبت که هستند جامع

 . باشدمی...  و کشتزارها ها،خیابان مساکن، شامل انسانی ناپایدار عوامل و

 
 مازندران( شهرسازی و مسکن سازمانمأخذ: قدیم ) بافت محدوده و بابل شهری کالبد :2نقشه 

 آن اییجغرافی و محیطی شرایط تابع نخست درجه در بابل شهر فضایی توسعه و استقرار: طبیعی و انسانی پایدار عواملالف( 

 طبیعی عوارض با آن همجواری و ناهمواری شکل جمله از طبیعی محیط گوناگون عوامل با ارتباط در شهر مجاور فضاهای و است

 داشته نندهک تعیین نقش بابل شهر بافت و سیما در آن بر حاکم اقلیمی شرایط نیز و شنی هایتپه بابل، رود البرز، ارتفاعات مانند

 منتهی زرخ ساحلی نوار به تدریج به البرز شمالی دامنه حاصلخیر اراضی در مالیم شیبی با و همگن بستری با شهر بر این اساس .است

 بنابراین. است بوده گذارتأثیر بابل شهر بافت در طبیعی پایدار عامل یك عنوانبه شمالی جنوبی جهتی با بابلرود رودخانه. گرددمی

 شده رودخانه امتداد در شهر جنوبی شمالی و خطی توسعه باعث شهر غربی شرقی توسعه بازدارنده عامل یك عنوانبه بابلرود رودخانه

 .است هشد باعث را جمعیت پراکنده تراکم منطقه این در رودخانه بودن سیالبی نیز و شهر جنوب در البرز ارتفاعات چون عواملی. است

 رآمدپرد طبقه گسترده ساز و ساخت شاهد شهر غربی شمال و غربی هایبخش عبارتیبه یا و بابل رودخانه شرقی شمال هایبخش در

 ،هرش تپنده قلب عنوان به شهر قدیمی و اصلی بازار. کرد اشاره انسانی پایدار عوامل به توانمی پایدار عوامل دیگر از.. هستیم شهر
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 عامل همین شده، بنا قمری هجری 111 سال در شهر جامع مسجد. است شده بازار راسته امتداد در شهری بافت گیریشکل باعث

 را بابل رشه مکانی بافت...  و سراها دکاکین، مدارس، مساکن، تمرکز. است بوده ثرؤم بسیار شهر اولیه و قدیمی بافت گیریشکل در

 نقش هک کرد اشاره قاسم امامزاده مذهبی مکان به بایستی انسانی پایدار عوامل دیگر از. است زده رقم زمان آن روز نیازهای با متناسب

 .داشت شهر مکانی بافت گیری شکل در بسزایی

. است یافته نظام اخیر هایسال در که است آن جدید بافت شهر دیگر شده ساخته فضاهای: طبیعی و انسانی ناپایدار عواملب( 

 درختان، قطع با که ینحو به بوده، مواجه ناپایداری با اخیر دهه چند در هاقسمت برخی در نیز البرز جنگلی مراتع و هاجنگل وجود

 سعهتو در مانعی ناپایدار عاملی عنوانبه شهر حاشیه در شالیزارها وجود همچنین است، گرفته صورت مناطق این در سازهایی و ساخت

 . باشدنمی متصور مدت کوتاه در الاقل شهر توسعه امکان زراعی اراضی کاربری تغییر منع قانون وجود با و بوده شهر

 بابل شهر بافت گیریشکل در طبیعی عوامل نقش -3-3

 انهرودخ وجود. شوندمی متمایز مصنوع عناصر از شهر خوانایی در آنها نقش اهمیت نظر از بابل، شهر بافت در مؤثر طبیعی عناصر

 از. تاس شده رودخانه شرقی و غربی جنوب سمت در ویژهبه شهر از محالتی تفکیك موجب طبیعی فضایی عنصر عنوانبه بابلرود

 هرش قدیمی هایمحله در مالکیت هایعرصه با توجه به ارگانیك طوربه که شهر مرکزی بافت ارتباطی هایگذرگاه و هاراه دیگر، سوی

 انیکیارگ مراتبی سلسله نقش مهم، نکته .سازدمی متصل مسکونی مناطق سایر به را شهر مهم لبه و عمومی هایبخش ،شده تنیده

 بابلرود انهرودخ بخشزیبایی حضور بر عالوه. است مشهود هاییکاستی اندك با بافت گذربندی نظام در طبیعی، طورهب که است خاصی

 در. کرد ادی شهر مرکزی بافت ویژهبه شهری محدوده بر حاکم خالی و پر بافت نظام از بایستی بابل، شهر فضایی کالبدی ساختار در

 شرایط لبالفص و مستقیم تأثیر یادآور که بریم می پی بابل شهر بافت در قانونمندی یك وجود به نظم، این از سریع ارزیابی یك

 بودن هندسی غیر و عمومی شکلیبی از فارغ. است باز، فضای و زمین اشغال نظام بر بارانی مرطوب و معتدل اقلیمی و محیطی

 اصلی ضاهایف کالبد و ابنیه نظام در توجه قابل نکته ،است شده حاصل زمین نامنظم بندیقطعه از تبعیت به که بسته و باز فضاهای

 قلیما تأثیر به شده یاد کالبدی نظام گیریشکل در مذهبی روحیه حضور بر عالوه که است، قبله امتداد در هاآن گیریجهت ها،خانه

 . است مرتبط نیز خورشید تابش و باد وزش جهت و

 بابل شهر بافت گیری شکل در انسانی عوامل -3-5

 نشان اهدوره این ررسی. بایمکرده تقسیم دوره سه به را بابل شهر مکانی بافت تحوالت انسانی، عوامل نقش بهتر شناخت برای

 از د،باشمی اخیر قرن یك به نزدیك حدود در نیز قدیمی بافت عمر است، کشیده طول سال صدها تاریخی بافت تکوین که دهدمی

 نوبنیاد هایبافت این. هستند گرفتن شکل حال در سرعت به احداث حال در هایبافت و گذردمی سال 11 از بیش جدید بافت عمر

 و البرز ارتفاعات لیکن. اندگرفته بر در را زیادی روستاهای بایر هایزمین باغات، کشاورزی، اراضی شهری، بافت در ادغام مسیر در

  .اندکرده مشروط را شهر جدید هایبافت دگرگونی و وگسترش مانده پایدار همچنان بابلرود

 صفویه، دوره اواخر به بافت این گیری شکل زمانی مرحله مهمترین: ش.ه 1311 از قبل های سال قدیمی، و تاریخی بافت -الف

 گسترش و توسعه دارد، را مانع حداقل که خطی طول در ،زمانی مقطع این در طبیعی طوربه شهر مرکزی بخش. رسدمی قاجار و زندیه

 صورت به شهر در این شیوه. است داشته بابل شهر مکانی بافت گیریشکل در را تأثیر بیشترین بابلرود .(1811 شکویی،) است یافته

 لپ واسطههب شهر از کوچکی بخش تنها و یافته گسترش جنوبی شمالی صورت به آن امتداد در و( رود شرق) رود سوی یك در خطی

 ریخی،تا شرایط از متأثر طبیعی عامل بر عالوه شهر تاریخی و اولیه هسته مکانی بافت. است شده کشیده بابلرود غرب در موزیرج

 اللاستق و هویت دارای مخصوص( حسینیه) تکیه با یك هر محدوده این در واقع محالت و است بوده نیز خود زمان اجتماعی و سیاسی

 شهر درونی ساختار .(باشدمی بابل تاریخی بافت محالت گیریشکل عامل مهمترین مذهبی و صنفی هایویژگی) است بوده ایمحله

 تمحال از یك هر اجتماعی فرهنگی پایگاه همگنی اساس بر متمرکز، بافت صورتبه ایران شهرهای اکثر مانند مرحله این در بابل
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 دیمیق بافت شناسیگونه. است شده تشکیل اجتماعی فرهنگی، شغلی، پایگاههم هایگروه از معموالً محله هر بطوریکه. است شهری

 را ودخ و پذیرفته تأثیر اجتماعی سیاسی، تاریخی، طبیعی، اوضاع از بافت این. است زمان آن خاص اجتماعی نظام دهندهنشان شهر

 محله ر،بازا شنبه پنج بن، طوقدار علم، پیر تکیه، سربی جمله از شهر محالت ترینقدیمی. است داده وفق مکانی و زمانی شرایط با

 .اند گرفته شکل مذهبی و صنفی های ویژگی مبنای بر عمدتاً افراداربن، اجابن، جامع، مسجد

 دهه در ارضی اصالحات برنامه آغاز تا 1811 سال از رضاشاه حکومت آغاز با مقارن میانی بافت: 1311  1331 میانی: بافت -ب

 رب تهران سوی از متمرکز سیاسی هایدیدگاه تسلط آثار اولین دوره این در. است گرفته شکل( دوم پهلوی حکومت اواسط) 1811

 مانند تیدول بناهای اولین نوسازی، تأثیر تحت و اروپایی کشورهای با ایران سیاسی روابط گسترش با همراه. است مشاهده قابل شهرها

 احداث شهر قدیمی بافت مجاورت در بیمارستان و خورشید و شیر و پرورش و آموزش دادگستری، شهرداری، شهربانی، پست، ادارات

 و شهرها قلب در میادین و هاخیابان احداث آن از هدف که ایران در معابر توسعه و 1813 سال در بلدیه قانون تصویب. گردیدند

 دهاقانی، مشهدیزاده) زد هم بر را بابل محالت اجتماعی کالبدی انسجام. بود اصالح غیرقابل هایمحله تخریب و قدیمی هایمحله

 این در. دندگردی تخریب نبود، جدید نقلیه وسایط و مرور و عبور مناسب که شهر قدیمی بافت از بخشی اتومبیل ورود با تدریجبه .(17

 . روندمی بین از چلیپایی شکل به هاخیابان تعریض و میادین احداث برای قدیم بافت از بخشی دوره

 
 مازندران( شهرسازی و مسکن )مأخذ: سازمان بابل شهر تاریخی توسعه : مراحل3نقشه 

 از ،نآ قانونی محدوده گسترش و بابل فضایی توسعه پی در شهر به روستاها از برخی پیوستن: (1331 تاکنون) جدید بافت -ج

 امتداد در بابل شرقی جنوب بخش در کتی روستای شهر، شرق در حیدرکال، روستای شهر، جنوب در کمانگرکال روستاهای جمله

 زارتو جدید هایطرح پی در .اندنهاده تأثیر شهر فضایی و اجتماعی بافت و ترکیب بر که هستند نمونه این از ساری به بابل جاده

 مالش بخش در هاییسازیشهرك شاهد متقاضیان برای مسکن تهیه و آپارتمانی سازهای و ساخت گسترش برای شهرسازی و مسکن

 این در نیز شهر اجتماعی بافت ضمناً. هستیم... و( فرهنگیان شهرك) شهر غرب بخش در ،(دانش شهرك افق، شهرك) شهر شرقی

 و روستایی مناطق مجاورت در تقریباً شهر شرقی شمال سمت در دانش و افق شهرك مثال برای. باشدمی تحول حال در هابخش



7 

 

 ویسبه متوسط و روستانشین ایمنطقه از تغییر حال در فوق منطقه بافت هاشهرك این احداث با بوده، شهر نشینمتوسط محالت

 شاهد بابلسر، کمربندی سمت به 3 و 3 و 7 توحید هایخیابان در نیز شهر غربی وشمال غربی بخش در. است یك درجه منطقه

 زمینیزیر هایآب سطح بودن پایین و بابلرود رودخانه به نزدیکی دلیلبه بخش این. هستیم پردرآمد طبقه گسترده ساز و ساخت

 نبودن وقف و سو یك از( گرددمی زیرزمینی هایآب سطح آمدن باال از مانع و کرده عمل طبیعی زهکشی صورتبه رودخانه چون)

 رآمدپرد طبقه هادهه این طی تدریجبه آیند،می شمار به شهر مسکونی واحدهای هایزمین گرانترین زمره در دیگر سوی از فوق اراضی

 (.1831 نصیری،) هستند انتقال حال در شهر غربی شمال سویبه مرکزی بخش از

 
 مازندران( شهرسازی و مسکن )مأخذ: سازمان بابل شهر مذهبی و اداری تجاری، فعالیتهای الگوی. 3نقشه

...  و ادیاقتص فرهنگی، عادات از تبعیت به معماری هایسبك از متفاوتی اشکال معاصر عصر در بابل یشهر بدین ترتیب در بافت

 اخیر ایهدهه در. گیری بافت شهری بابل شده استموجب شکل اقتصادی و فرهنگی تاریخی، فرآیندهای که نحوی به اند،شده پدیدار

 نآ بارز هنمون که اند،گرفته شکل شهری جدید هایبافت طراحی از اقتباس با عمدتاً  و طبیعت گذاریتأثیر از جدای هابافت این

 .باشدمی ... و فرهنگیان دانش، افق، نوبنیاد هایشهرك
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 گیری نتیجه -3
 بر یعیطب فضای سو، یك از: کند متأثر را شهری فضای شکل، دو به تواندمی طبیعی، محیط و انسانی جوامع میان متقابل کنش

. گذاردمی أثیرت طبیعت بر شهری فضای توسعه با انسانی جوامع دیگر، سوی از و دارد اثر انسانی فضای اجتماعی و فیزیکی هایکیفیت

 چونمه اولیه عناصر مخصوصاً. کرد مشاهده را شهری فضای فیزیکی هایکیفیت بر طبیعت تأثیر شهرها، در تاریخ طول در توانمی

 هاینزمی و رودخانه آب، منابع توپوگرافی، اقلیمی، شرایط گویای خاص معماری با که مساکنی جامع، مسجد بازار، شهر، قدیمی بافت

 فرم در تنوع فتتوان گبنابراین می. .کند تغییر طبیعی بستر شرایط به بسته تواندمی مصنوع بافت و فرم بنابراین است، بوده زراعی

 از تبعیت به شهر زا وسیعی بخش بطوریکه. است گذارده تأثیر شهر فضای کیفیت بر خود نوبه به بابل شهر طبیعی کیفیت و فیزیکی

 دارد جودو هاییبافت و فضاها ،بابل یشهر گیری بافتروند شکل در است. گرفته شکل رود بابل رودخانه و زراعی اراضی و توپوگرافی

 جای آن روی و ساخته دگرگون را طبیعی فضای که هستند، اجتماعی اشکال مصنوع، هایالیه این هستند، شده خلق فضاهای که

 . اندساخته را بابل شهر فضای و کرده ایجاد را شهر فشرده و متراکم هایبافت زمان گذشت با و اندگرفته

 )مأخذ: نگارندگان(دهنده انسانی و طبیعی مفاهیم شکلتحلیل الگوی کالبدی مکان در شهر بابل بر اساس . 2جدول 

 الگوهای کالبدی مکان عوامل شکل دهنده

 پایدار

 طبیعی

 بافت سلسله مراتب ارگانیک جنوب البرز

 شمالی جنوبی بابلرود
تفکیک 

 محالت

 استقالل محالت

 نبهش پنج بن، طوقدار علم، پیر تکیه، سر¬بی

 افراداربن اجابن، جامع، مسجد محله بازار،

ایجاد حسینیه 

 هر محلهدر 

همگنی اجتماعی 

 محالت

 معتدل و مرطوب اقلیم

نظام پر و 

 خالی
 ایوانهای چوبی و پنجره های رو به کوچه عناصر برون گرا

جهت گیری 

 ابنیه

نظام جهت گیری 

 بناها
 نظام شهری

 انسانی
 بازار اقتصادی

نظام اجتماعی و مذهبی شهر و 

 محله
 نظام اجتماعی

 مذهبی
امامزاده قاسم، 

 مسجد جامع

 ناپایدار
 طبیعی

ناپایداری جنگل 

 و مراتع

ساخت و ساز 

بافت  پراکنده

 شطرنجی

پیوستن روستاها 

 به شهر

 حیدرکال، روستای شهر، جنوب در کمانگرکال

 کتی روستای شهر، شرق در

 فرهنگیان شهرک دانش، شهرک افق، شهرک شهرک سازی

 توسعهمانع  شالیزارها انسانی
 ورود اتوموبیل

 ساختار ناپایدار انسانی شهر
 توسعه معابر

 طرح. ودش ممکن مختلف جهات در توسعه که باشد صورتیبه باید ی کالبدی مکانلگوبنابر آنچه در این پژوهش گفته شد، طراحی ا

 بافت ژهوی فضاهای طراحی در .باشد مطلوب جدید ترکیب که نحوی به گردد همراه قدیمی بافت در تغییراتی با جدید عناصر و فضاها

 ندیاستخوانب فضاهای در حرکت و حضور با. در نظر گرفته شود فضایی، تباین و ببتناس محصوریت، مواردی چون باید شهر اصلی

 در هرها،ش سایر به نسبت آن ویژگی و (بودن فرد به منحصر) شهر فضاهای سایر به نسبت فضا این تمایز احساس باید شهر اصلی

 بکار یکالبد خاص جزئیات و عناصر از استفاده با و بوده آن در واقع عملکردهای و کالبد متقابل تأثیرات از ناشی امر این. بماند خاطر

  .آیدمی بدست فضا، در رفته
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 منابع
 .1873 سرا، نشر شهر، طبیعی جغرافیای آ، رجبی، م، مقدم، [ اصغری1]
 

 بهشتى، شهید دانشگاه انتشارات نمازیان، على ازدحام(، ترجمه و قلمرو شخصى، فضاى خلوت،) اجتماعى رفتار و ای؛ محیط آلتمن، [1]

1831. 
 

 .1831 بهشتی، دانشگاه انتشارات هندی، بید قیومی مهرداد زمان ساختن؛ ترجمه بی راه جاودانگی راز و ك، معماری الکساندر، [8]
 

 نعتص و علم دانشگاه انتشارات بهزادفر، مصطفى پاسخده؛ ترجمه هاى اسمیت، جی، محیط لگین، اس،اى، الکك، مورین، پی،  بنتلى، [1]

 .1831 ایران،
 

 .1831 تهران، شهر، انتشارات تهران، شهردارى هنرى فرهنگى شهر تهران؛ سازمان هویت به نگاهى شهر م، هویت بهزادفر، [1]
 

 .1831 تهران، شهیدی، شهری، انتشارات طراحی فرایند و نظری پاکزاد، ج، مبانی [1]
 

 .1831 تهران، شهیدی، شهری، انتشارات طراحی و معماری مفاهیم باب در پاکزاد، ج، مقاالتی [7]
 

 دانشگاه انتشارات ،11 ،شماره زیبا هنرهای معماری(، نشریه و هویت رابطه در تأملی)پرداز  هویت انسان ساز، انسان ع، هویت حجت، [3]

 .1831 تهران، تهران،
 

 سیزدهم، سال شماره شهر، شهر،  فصلنامه علمی پژوهشی هویت محیط هویت احیاى در رفتارى الگوهاى متقابل خطیبی، م، تأثیر [3]

 .1831، 18-78 هفتم، بهار، تهران، صفحات
 

 جدید های شهر هویت مقاالت مجموعهجدید،  شهرهاى در مکانى هویت به جامعه شناسانه و شناسانه روان ر، رویکردى رضازاده، [11]

 .1831 تهران،
 

 .1811تهران،  جهاد دانشگاهی، مرکزی دفتر اول چاپ شهر، اجتماعی اکولوژی شهرها، اجتماعی ح، جغرافیای شکویی، [11]
 

 علمی رزمین،س جغرافیایی بابل، فصلنامه شهر مکانی بافت بر طبیعت و انسان کنش تعامل فر، م، پرهیزکار، ا، بررسی لحمیان، ر، بدری [11]

 .1837 زمستان، ،11 شماره پنجم، سال پژوهشی،
 

، (بابل شهر: مطالعه مورد نمونه)شهری  فرسوده بافتهای بهسازی بمنظور راهبردی ریزیص، ملکشاهی، غ، مهدوی، م، برنامه لطفی، [18]

 .1833اول، زمستان،  شماره سوم، انسانی، سال جغرافیای پژوهشی علمی فصلنامه
 

 .1831، ایران آمار مرکز انتشارات، بابل شهر مسکن و نفوس سرشماری ،ایران مرکزآمار [11]
 

 نامه پایان موردی: بابل، پژوهش های شهری آسیب و دولتی گذاریهای سیاست با آن ارتباط و شهر اکولوژیك ساخت م، نصیری، [11]

 .1873 مدرس، تربیت دانشگاه

 

 

 


