
 

 علل بولی بررسی(. 139۸)محمد مهدی  ،مینو و فرزبد ،صدیقی کسمایی

 .بابلسر شهر متروک هایعمارت موردی مطالعةشهر:  در جمعی فراموشی
 .1۴9-1۷۵(، 1۴)۶ شناسی نهادهای اجتماعی،جامعه

 بررسی بولی علل فراموشی جمعی در شهر: 

 های متروک شهر بابلسرمطالعة موردی عمارت

 2مهدی فرزبد محمدو  1صدیقی کسماییمینو 

 ۲/۱۱/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:                                                           ۲۱/۴/۱۳۹۸تاریخ دریافت: 

 چکیده
شهر بابلسر در سالهای اخیر تحوالت سریعی را تجربه کرده است. این تحوالت به معنای از دست رفتن 

 تواند نقش مهمی در احساس تعلق به مکان داشته باشد.است. حافظة جمعی میهای حافظة شهری مکان

دهندة اختالل در حافظة جمعی و در نوع حاد آن، های متروکة قدیمی در شهر نشانوجود ساختمان

های متروکة شهر بابلسر پرداخته است تا دریابد فراموشی است. این پژوهش از این منظر به ساختمان

ملی موجب فراموشی جمعی این بناها شده است. برای این کار، اطالعات گردآوری شده از ترکیب چه عوا

تاریخی و تاریخ شفاهی مورد بررسی قرار گرفتند، با توجه به این مطالعات و ملهم از ، مطالعات اسنادی

رسی رنظریة کرینسون و کانرتون، چهار علت فرضی استخراج شد و علل فرضی در جدول ارزش جبر بولی ب

ای از نظم خشن و استبداد ها حاکی از این است که این که یک عمارت به یادآورندة دورهشدند. یافته

در صورتی که این شرط مثالً باشد، شرط الزم متروک واقع شدن است، اما این شرط، شرط کافی نیست. 

سال اخیر قرار گیرد،  ۴۰در کنار دو عامل یادآوری نفوذ بیگانه و نداشتن منفعت مالی و خدماتی در 

 .شودمتروک واقع شدن محقق می

 .جبر بولی های فراموش شده؛؛ عمارتفراموشی جمعی حافظة جمعی؛ حافظة شهری؛ :هاکلیدواژه
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 لهئمقدمه و بیان مس -۱

بابلسر در طول حیات شهری خود، چند نقطة عطف تحولی را سپری کرده است. زمانی بابلسر 

گیری های باتالقی بود. مردم با ماهیبیش از اینکه شهر باشد، فضای طبیعی مملو از جنگل و زمین

 گذراندند. با گسترش ارتباطگیری از طبیعت دست و دلباز مازندران روزگار میاز بابلرود و بهره

تجاری دریایی از زمان صفویه این فضای طبیعی، بدل به بندری فعال شد، که تجار داخلی )از 

 کردند. شهرهای اطراف( و خارجی )عمدتًا روس( در آن کسب سود می

در دوران پهلوی اول، فضاهای طبیعی جای خود را به فضاهای شهری دادند. به مرور به واسطة    

ش. و بندر نوشهر در 13۰۶ه شدن بنادری مانند بندر شاه در تحوالت داخلی )از جمله ساخت

م. روسیه( دیگر تجارت 191۷ش. در مناطق شمالی ایران( و خارجی )به ویژه انقالب 13۰9

پذیری و ها رونق پیشین خود را از دست داد. در این زمان، شهر برای مهمانخارجی با روس

 یافت.های خارجی سازمان مایة توریستهای اقتصادی توریستی و در جهت جذب سرفعالیت

ریزی کازینو، همه در این راستا بودند. خانة بزرگ و نو نوار شدن شهر و پیساخته شدن مهمان

وقتی رضاشاه برای همیشه از عرصة سیاست ایران کنار گذاشته و پسرش جای او شاه ایران شد، 

ی های خارجا این بار هدف، توریستروند توسعة شهر با سیاست جذب توریست ادامه یافت. منته

نبودند؛ هدف طبقات متوسط رو به گسترش داخلی بودند که با ملی شدن نفت و افزایش قیمت 

آن در سطح جهانی، بدل به شهروندانی شده بودند که آنها هم مانند شهروندان کشورهای پیشرفته 

چهرة شهر دستخوش  ههبرتوانستند برای تفریح به شهرهای ساحلی سفر کنند. در این می

ین طور، هم ،توان به آغاز کار کازینوی بابلسر و توسعة پالژداریمیاز جمله تغییرات بسیاری شد. 

. اشاره کردخانة بزرگ به مدرسة عالی علوم اقتصادی و اجتماعی ساختمان مهمانتغییر کاربری 

خود در شهر، موجبات  ها و دانشجویان دو قشر جدیدی بودند که با حضورین ترتیب توریستدب

 کردند. تحول آن را فراهم می

شد. ترین منابع درآمد مردمان بابلسر محسوب می، توریسم همچنان از مهم۵۷ پس از انقالب   

ه ادام شو شهر به حیات ههای اسالمی کنار گذاشته شدارزش با با پیروزی انقالب مظاهر مخالف

کند. به طوریکه، امروزه دیگر های اخیر، چهرة شهر مجدداً تحولی بزرگ را تجربه میداد. طی سال

اند های ویالیی را گرفتهها جای خانهها و برجشود. آپارتمانهای ویالیی دیده میکمتر اثری از خانه

شوند یمی تخریب میهای قدکنند، ساختمانو مراکز تجاری بزرگ در شهر جای خود را باز می

گیرند. این تحوالت شهری با سرعت باالیی در های مدرن جای آنها را میو در عوض آپارتمان

 (.۸3-1۶۵: 139۶حال وقوع است و شهر به سرعت در حال تغییر چهره است )صدیقی کسمایی، 
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بابلسر است. رود، حافظة جمعی شهروندان از در این تغییر چهرة سریع شهر، آنچه از دست می   

 1سپرد و در یک شهر بناهای تاریخیبه گفتة کرینسون، شهر از طریق بناهایش به یاد می

(. 1۷: 139۶اند )کرینسون، های بحران حافظهترین عرصهترین نشانگرهای حافظه و روشنروشن

ایجاد تواند نقش مهمی در می این مفهوم اهمیت از دست رفتن حافظة جمعی از آن روست که

 2تالچی. پسداشته باشددر قبال شهر  یشهروندمسئولیت  حسگیری مکان و شکلتعلق به  سح

پردازند که از دست دادن به این موضوع می حافظة شهری جدیدای با عنوان در مقاله همکارانو 

پیوندد که تغییر بزرگی در محیط فیزیکی و اجتماعی حادث حافظة شهری زمانی به وقوع می

شود. حافظه شهری می در. تغییر در محیط فیزیکی از عواملی است که باعث اختالالت شود

توانند در تداومی که سیاسی و اقتصادی نیز اجتماعات می ،همچنین از طریق تغییرات اجتماعی

گیری هویت شهری شکل دهنده حافظه شهری است گسست ایجاد کنند. به این ترتیبشکل

، )پستالچی و دیگران اری بدون وقفه و اختالل در حافظه شهری استمستلزم دستیابی به پاید

های تخریب حافظة جمعی، به شکل مظاهر فراموشی (. علی رغم این ضرورت، امروزه نشانه2۰۰۶

ترین کند. مهمهای متروک، خودنمایی میدر برخی نقاط کلیدی شهر بابلسر به صورت ساختمان

هایی ، گمرک، کازینو، برج ساعت و ساختمان شهربانی هستند. این مقاله به مکانبناهااین 

اند و به دنبال ترکیب علل فراموشی پردازد که در مقابل دیدگان شهر، امروزه متروکه ماندهمی

های خواهد دریابد به جز عامل نقش قدرت و تصمیمجمعی این بناهاست. این مقاله می

شود، چه ترکیبی از عوامل ریزان شهری، که همیشه عامل اصلی تلقی میسیاستگزاران و برنامه

 کنند. جمعی دیگر در این میان ایفای نقش می

برای پرداختن به این موضوع ابتدا مروری مختصر بر ادبیات حافظه شهری و فراموشی جمعی    

وشی صورت خواهد گرفت، سپس چهارچوب نظری در رابطه با موضوع ترکیب علّی فرام

ای و مطالعات اسنادی با توجه به ادبیات تحقیق، مشاهدات زمینه و های متروکة شهرساختمان

گیری از روش تطبیقی و تکنیک جبر بولی به بررسی جدول ساخته خواهد شد. پس از آن با بهره

های اجتماعی و تاریخی فراموشی در ارزش پرداخته و در نهایت با تفسیر جدول ارزش و زمینه

 وص هر عمارت، ترکیب عّلی تحلیل ارائه خواهد شد.خص

 پیشینة پژوهش-۲

ای که این مقاله حول آن شکل گرفته است حافظه شهری است. حافظه شهری را مفهوم اصلی
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توان به عنوان نوعی از حافظه جمعی که توسط تجربیات افراد در داخل مکان شهر و از طریق می

در واقع، حافظه شهری به واسطه  ته است تعریف نمود.تاریخ و محیط اجتماعی شهر شکل گرف

سازد. شان مرتبط میشناخت تاریخ شهر و اجتماعات آن، زندگی امروز شهروندان را به گذشته

توان شهر را همچون انسانِ دارای حافظه و به عنوان استفاده از این مفهوم بدین معناست که می

زمه درک مفهوم حافظه شهری شناخت استدالل ارائه ال لذاواقعیتی از حافظه جمعی تصور نمود. 

شناسانه به حافظه، حساسیت آن شده برای مفهوم حافظه جمعی است. ویژگی رویکرد جامعه

است. در این رویکرد، کل حافظه فردی در قاب اجتماع قرار  حافظههای اجتماعی نسبت به پایگاه

ای یک فرد، به خاطر آوردن دیدگاه گروه به یاد آوردن یک رخداد بر»گیرد و به عبارتی، می

 (.33: 19۸۰)هالبواکس، « بینداجتماعی است که از پشت چشمان آنها شخص آن رخداد را می

شناس فرانسوی نخستین فردی بود که از مفهوم حافظة جمعی به ، جامعه1موریس هالبواکس

و  گیری حافظه بدون تصوراتای تحلیلی برای شرح این مطلب استفاده کرد که شکلعنوان سازه

فرد با »پذیر نیست. از نظر او گیرند، امکانواژگانی که با ساز و کار اجتماعی در اختیار ما قرار می

: 1992)هالبواکس، « خواندهای اجتماعی حافظه، خاطرات را به ذهن خود فرا میاتکاء بر چارچوب

ه ارتباطی وابسته است که با دیگران در آورد بآنچه که یک فرد از گذشته به یاد می»و  ،(1۸2

 (.  ۴۴3: 2۰1۰، 2)کانوی« اجتماعی مشخص برقرار ساخته است

ه با رابطدر است ای فرضیات متنوع و پیچیده بردانش معاصر حافظه جمعی متکی با اینکه 

ظه پیوند حاففرضیه نخست،  فرضیه اصلی بیش از همه ضروریست؛دو  مفهوم حافظه شهری طرح

اس احس»و چنین تحمیلی  شودمکان است. از نظر هالبواکس فضا همچون زمان بر ما تحمیل میبا 

های ما از حافظه است انگیزد، احساسی که نقطه عطفی برای همه کنشرا در ما برمی« واقعیت

کند و حافظه گروهی (. همچنان که یک گروه در زمان استقرار پیدا می1۷2: 1992)هالبواکس، 

ک گروه سازد، یزمانی و تداوم را منتقل میهای گروه، تصور بیساختن گذشته با برداشت با منطبق

اش را در حال بازیابی با استقرار در فضا و مکان و تصوری که از ثبات نسبی آن دارد، گذشته

های مکانی ند که تجدید خاطرات ما با کمک نشانهکاین بحث را مطرح میهالبواکس کند. می

واقعیتی است که »فضا  به زعم او .شودیابی میکنیم، مکانمان حمل میره در درونکه ما هموا

گردد، که گذشته چگونه توسط محیط اطراف فیزیکی ما حفظ میو ما تنها با درک این «تداوم دارد

(. پیوند ۸۴-۸۸: 19۵۰توانیم به نحوه بازتسخیر گذشته توسط خود پی ببریم )هالبواکس، می
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رات مردم ( از شهر به عنوان مخزنی از خاط19۶۸) 3حافظه در مشاهده والتر بنیامینمیان مکان و 

کند که شهر قابلیت خوانده شدن به عنوان می مطرحین بحث را ا نیز وجود دارد. بنیامین

باشند که ای میها نمادهای حافظهتوپوگرافی یک حافظه جمعی را دارد، که در آن ساختمان

در یک شهر افراد بدین ترتیب، هان مانده و فراموش شده را آشکار سازند. های پنقادرند گذشته

ها این قدرت را دارند که خاطرات و حتی کنند و مکانها پیوند برقرار میبه لحاظ عاطفی با مکان

 هاز آنجاکخودهای فراموش شده را به یاد بیاورند. مکانهای خاص باعث تداوم حافظه و تاریخ اند، 

ها همچنین (. مکان321: 13۸۴های خاص سرشار از معنایند )کتل و کلیمو، و گروه برای افراد

د حامی تواننشوند و دیگر نمیها تخریب مییادآوری باشند مثل وقتی که ساختمانتوانند ضدمی

 ذخیره شده در خود باشند.معانی 

اقع در و. سازدن میرهنموفراموشی با حافظه مطلب اخیر ما را به دومین فرضیه، یعنی ارتباط 

تمامی فرآیندهای حافظه که در تداوم یا ساختن معنا از گذشته نقش دارند همواره حول دو قطب 

فراموشی همچون یادآوری جزئی ضروری در ساخت حافظه و  گیرندیادآوری و فراموشی شکل می

 تفسیری و های معنایی وحافظه جمعی فرآیندی است که بر اساس چارچوب»است. بر این مبنا، 

(. یادآوری و 3۷: 2۰۰2، 1)کلیمو و کتل« گیرداز طریق دیالکتیک یادآوری و فراموشی شکل می

را منفک از یکدیگر در نظر گرفت، چراکه در  این دوتوان نمی»فراموشی دو روی یک سکه اند و 

دن (. فراموش کر12-9: 2۰۰2، 2)بروکمیر« شود و بالعکسبه خاطر آوردن، چیزی فراموش می

 (.2: 19۸9، 3)دیویس و استارن« جایگزین شدن یک خاطره به جای خاطره دیگر است»در واقع 

ود شفراموش کردن به معنای عمل نقص و ناشی از کمبود نیست بلکه فعالیتی با ارزش تلقی می

دهنده انتخاب کنار که درست به اندازه یادآوری استراتژیک است. اگرچه فراموشی عموماً بازتاب

گذاشتن آن چیزی است که به هر دلیلی دیگر اهمیت ندارد، اما خود این عمل واجد اهمیت 

دیدگاه مشترک وجود دارد که یادآوری  این حوزه مطالعاتی حافظه،در  ،کانرتون به زعمباشد. می

یک فضیلت و حسن و فراموشی الزاماً یک ناتوانی و شکست است. اما او این پیش فرض را  عموماً

سازد. کند و در جهت نمایش اهمیت کنش فراموشی، اشکال مختلفی از آن را ترسیم میرد می

او در مقاله خود به هفت شکل از فراموشی اشاره دارد: حذف سرکوبگرانه، فراموشی تجویزی، 

ای که شکل دهنده ساختار یک هویت جدید است، ضعف حافظه ساختاری، فراموشی فراموشی

ریزی شده و در آخر فراموشی به عنوان ی به عنوان منسوخ شدن برنامهبه عنوان ابطال، فراموش
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 (.2۰۰۸، 1سکوت تحقیرآمیز )کانرتون

( موضوع فراموشی جمعی را به عنوان یکی از فرآیندهای اصلی حافظه 2۰۰۵) 2کرینسون

 های حافظه و یکیدهد. او با مطالعه بناهای تاریخی به عنوان مکانشهری مورد بررسی قرار می

گر زوال و های ظهور حافظه شهری، تخریب و بازسازی مدرنیستی مداوم آنها را نشاناز عرصه

ها و بناهای داند. در نظر او در یک شهر مدرن عمارتبحران حافظه در شهرهای امروزی می

کنند تا رابطه شهروندان با اعمال و رخدادهای گذشته تاریخی دیگر با معانی استعاری عمل نمی

 شوند. به اعتقاد کرینسونیادشان آورند و بدین ترتیب به کانون فراموشی جمعی بدل می را به

شود، نمایانگر ها هزینه میشان از طریق دولتای که برای حفظدرست است که بناهای تاریخی

خواست قدرت مستقر هستند، به این معنا که اگر بنایی تاریخی در تعارض با خواست قدرت باشد 

گیر شوند، اما از جنبة دیگر بناهای تاریخی ممکن است از یک فراموشی همهتخریب می و یا طرد

نیز رنج ببرند. مثالً چون یادآور تجربة دردناکی هستند، شهروندان به صورت ناخودآگاه از آن 

کنند. او علل چندی برای سرکوب و فراموشی جمعی گذشته و بناهای یادآورندة آن خودداری می

د که شامِل تجاری و خصوصی شدن فضایی که زمانی حس مشارکت دموکراتیک در کنذکر می

ی، شناختکرده، زیبا نپنداشتن عمارت به دلیل فقدان اجماع زیباییفضای عمومی را تداعی می

های نظامی و دیگر رخدادهای های استعماری و ماجراجویییادآوری حسی از شرم در مورد گذشته

 (.12-2۰: 139۶ر یادها مانده است )کرینسون، این چنینی که از پیش د

 چارچوب نظری  -۲-۱

های حافظه توان در مکانمطابق آنچه که در ادبیات نظری فوق آمد، فراموشی جمعی شهری را می

ها یا بناهای تاریخی شهر مورد بررسی قرار داد. این فراموشی در دو شکل تخریب و و ساختمان

ایی یابد. از آنجبازسازی مدرنیستی یا مورد رسیدگی قرار نگرفتن و متروک واقع شدن، نمود می

ن دیگری جایگزی بنایهایی که دیگر اثری از آنها باقی نمانده و که در این پژوهش به ساختمان

های متروکه مورد توجه هستند، لذا عللی مانند شود، بلکه فقط ساختماناند پرداخته نمیآنها شده

تجاری شدن و خصوصی شدن، جزو عوامل ترکیب علّی نخواهند بود. اما علتی که کرینسون با 

پردازد، یهای استعماری و ماجراهای نظامی به آن معنوان یادآوری حس شرم در مورد گذشته

ای از آن علّتی است که در این تحقیق دو شرط علّی مهم با توجه به مطالعات اسنادی و زمینه

استخراج شده است. همچنین چهار نوع فراموشی از اشکال هفتگانه فراموشی جمعی که کانرتون 

 

1- P. Connerton 

2- M. Crinson 
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 کردن کند به کار ساختن چارچوب نظری در تحقیق حاضر آمده است؛ اول، فراموشاز آنها یاد می

، به شکلی از فراموشی اشاره دارد که نتیجه تالش برای فراموشی جدال و اختالفات 1تجویزی

پیشین )نظیر استعمار، اشغال و جنگ( است. در اینجا فراموشی به وقوع می پیوندد چرا که این 

 های درگیری است. فراموشی در اینجا عنصر ضروری برایاعتقاد وجود دارد که به نفع همه طرف

(. ۶2و  ۶1: 2۰۰۸گیرد )کانرتون، بقاء با صلح است و به همین دلیل مورد تأیید عمومی قرار می

ترین صورتش در رحمانه، شکلی از فراموشی است که در بی2دوم، پاک شدن به صورت سرکوب

 کندشود. در اینجا حکومت به عنوان کارگزار فراموشی عمل میهای توتالیتر پدیدار میسابقه رژیم

نماید. در چنین ای را که مغایر با تاریخ گزینشی خود باشد، پاک و جایگزین میو هر گذشته

ود شآمیز در مقابل با اراده قدرت تام تعریف میشرایطی است که یادآوری به عنوان کنشی مقاومت

، 3ای که شکل دهنده ساختار یک هویت جدید است(. سوم، فراموشی۶1و  ۶۰: 2۰۰۸)کانرتون، 

نوعی از فراموشی اشاره دارد که در آن بیشتر از آنکه تأکید بر از دست دادن و عدم توانایی  به

انند دگیرد که میدست آوردنی است که به افرادی تعلق می حفظ چیزهایی مشخص باشد، بر به

ای در مدیریت هویت کنونی فرد و اهداف جاری کمک چگونه خاطراتی را که به هیچ هدف عملی

ط آن شود که توسند کنار بگذارند. فراموش کردن در اینجا بدل به بخشی از فرآیندی میکننمی

شوند چرا که یک مجموعه جدید از خاطرات خاطرات جدیداً به اشتراک گذاشته شده ساخته می

 گردندهای به طور ضمنی به اشتراک گذاشته شده همراهی میای از سکوتاغلب توسط مجموعه

، شکل دیگری ۴ریزی شدهگی برنامه. چهارم، فراموشی به عنوان کهنه(۶2-۴۶ :2۰۰۸)کانرتون، 

دارانه مصرف را ای دارد که نظام سرمایهریزی شدهگی برنامهاز فراموشی است که ریشه در کهنه

داران توجه خود را از های زمان بازده کاالهای مادی، سرمایهدهد. با توجه به محدویتشکل می

ول شوند طاند. بیشتر کاالها که بادوام خوانده میت به تولید خدمات انتقال دادهتولید محصوال

عمر قابل توجهی دارند؛ در حالیکه، خدمات طول عمر به مراتب کوتاهتری دارند. با این تغییر به 

ارائه خدمات، زمان گردش سرمایه شتاب بیشتری پیدا کرده است. لذا تکامل یک محصول از 

ای که به اش، یعنی محدوده زمانیگی و منسوخ شدن نهاییش و توسعه تا کهنهاطراحی اولیه

 (.  ۶۷و  ۶۶: 2۰۰۸شود کوتاهتر شده است )کانرتون، عنوان چرخه عمر محصول شناخته می

زمینة مورد بررسی این پژوهش با توجه به رخداد فراموشی جمعی در شهر بابلسر و متروک 

( بابلسر مستعمره نبود، اما در دورة 1ین شرح خواهند بود: های آن بدماندن برخی ساختمان
 

1- Prescriptive forgetting 

2- Repressive forgetting 

3- Forgetting that is constitutive in the formation of a new identity 

4- Forgetting as Planned Obsolescence 
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( ساخته شدن 2ها قرار داشت؛ ، تحت نفوذ و تسلط روس191۷تا  19۰2تاریکی از تاریخش از 

شهر بابلسر به شکل کنونی آن، امری نبود که به شکل بطئی و تدریجی صورت پذیرد، بلکه کاماًل 

( صورت 132۰تا  131۰سال ) 1۰رف مدت کمتر از ضربتی و با فشار کار سخت بر اهالی ظ

پذیرفت. در این مدت عالوه بر نیروهای کار روزمزد، نیروهای بیگاری به کار گرفته شدند و پل، 

های روستایی، ها، خانههای شهربانی، بهداری، هواشناسی، کازینو، برج ساعت، ویالساختمان

توان تصور کرد مردم بابلسر ... ساخته شدند. میهای سمبولیک دور میدان، خیابان اصلی و عمارت

در شرایطی که ایران هنوز به پول نفت دسترسی چندانی نداشته است، چه فشار سنگین مالی و 

( در زمان پهلوی، با وجود 3اند تا شهرشان به صورت فعلی ساخته شود؛ جانی را متحمل شده

های محلی رت، مردم همچنان پایبند ارزشها و نهادهای قدترویج فرهنگ سکوالر از سوی رسانه

ها ( برخی از این بنا۴ها در اوج خود قرار داشت؛ و مذهبی خود بودند. این تعارض در برخی مکان

ت. اساند و کاربری جدیدی نیز برایشان تعریف نشدههاست که کارکرد خود را از دست دادهمدت

به آنها نگاه شود،  یا فقط به چشم ارزش زمینارزش جلوه کنند، ، موجب شده که بیکارکردعدم 

 . ندااز نظر دور داشته شده شان طوریکه عمارت و تاریخ

 تحقیق روش -۳

زاده سالة عمومی شهر )شامل امام ۸۰های بیش از برای مقایسة کیفی ساختمان این پژوهش

کازینو، دانشگاه( ابراهیم، شهرداری، بهداری، هواشناسی، برج ساعت، شهربانی، شیالت، گمرک، 

مروزه اند ااز رویکرد بولی استفاده کرده است، تا به ترکیبی از عللی دست یابد که موجب شده

ها متروکه واقع شده و مورد فراموشی جمعی قرار گیرند. جبر بولی توسط برخی از این ساختمان

های ل استفاده از دادهای شامگانههای دهتدوین شد و مبتنی بر ویژگی 19جرج بول در اواسط قرن 

ها، جمع بولی )مبتنی بر منطق و (، استفاده از جدول ارزش برای نمایش داده1و  ۰دو ارزشی )

سازی بولی، استنتاج و استفاده از منتجة اولیه، نه حساب(، ضرب بولی، منطق ترکیبی، خالصه

ارات بولی است )ریگین، های الزم و کافی و فاکتورگرفتن از عباستفاده از قانون دمورگان، علت

یافتن به معادلة بولی، (. این تحقیق پس از دست۴۵9-۴۷۰: 13۸۸و طالبان،  129 -1۴۷: 13۸۸

با استفاده از مطالعات اسنادی و گردآوری تاریخ شفاهی، به تفسیر چرایی متروکه ماندن برخی 

ای که هنوز مورد های قدیمیطور عکس آن، چرایی ادامة کاربری ساختمانها )و همینعمارت

 پردازد.استفاده هستند( می

شوند، شامل موارد ای که از چهارچوب نظری وارد این بخش میبه این ترتیب، مفاهیم اساسی

 زیر هستند:
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 آن هایساختمان برخی ماندن متروک و بابلسر شهر در جمعی فراموشی رخداد: معلول -

  شروط علّی: -

  باشد.اینکه ساختمان یادآور نفوذ بیگانگان 

 .اینکه ساختمان یادآور نظم خشن و استبداد باشد 

 های محلی و دینی مردم باشد.اینکه ساختمان یادآور تعارض با ارزش 

  سال اخیر برای اهالی یادآور کارکردی مالی یا خدماتی نباشد. ۴۰اینکه طی 

ساختمان های متروکة شهر مشخصاً شامل چهار مورد ساختمان گمرک، برج ساعت، ساختمان

های دیگری در شهر وجود دارند شهربانی و ساختمان کازینو هستند. اما از آنجایی که ساختمان

زاده ابراهیم های مذکور هنوز کاربردی هستند )مانند امامتراز با ساختمانکه با وجود قدمتی هم

نیز مورد  بایست این شروط علّی را در خصوص آنهاابوجواب، شهرداری، بهداری و شیالت(، می

ها در جدول مورد هستند، در قسمت یافته ۸بررسی قرار داد. بنابراین تمامی این موارد که شامل 

 اند.ارزش مورد ارزیابی قرار گرفته

، شرط علّی یادآوری نفوذ Fدر معادلة جبر بولی، ترکیب علّی متروکه واقع شدن با حرف 

و شرط علّی یادآوری  Bستبداد با حرف ، شرط عّلی یادآوری نظم خشن و اAبیگانه با حرف 

اند. در خصوص شرط علّی آخر، ، نمایش داده شدهCهای محلی و دینی با حرف تعارض با ارزش

سال  ۴۰که یادآور کارکرد مالی یا خدماتی طی برای پرهیز از وارد کردن یک شرط منفی )این

اخیر نباشد(، و استاندارد کردن آن با بقیة شروط، این شرط به صورت مثبت، یعنی کسب منفعت 

، نمایش Dسال اخیر، وارد جدول شده است و با حرف  ۴۰مالی و خدماتی برای شهروندان طی 

، و هرجا شرط 1ی حاضر است عدد های جدول ارزش، هر جا شرط علّداده شده است. در خانه

، با حروف 1علّی غایب است عدد صفر درج شده است. هنگام استخراج معادلة جبر بولی، عدد 

شوند. بنابراین در خصوص شرط بزرگ، و عدد صفر با حروف کوچک انگلیسی نمایش داده می

 دیده خواهد شد.  D ،dهای متروکه به جای علّی آخر در اکثر ساختمان

 های پژوهشافتهی -۴

ارایه  بابلسر شهر در قدیمی هایساختمان برخی ماندن متروکه علت چهار ارزش ،1 جدولدر 

های اند و مواردی که ترکیبچه مواردی که متروکه واقع نشدهدر این جدول، چنان شده است.

با عالمت سؤال  Fاند )در ستون ها در شهر بابلسر، ما به ازای بیرونی نداشتهعلی مربوطه برای آن

 یابیم:اند(، را حذف کنیم به معادلة زیر دست میشده نمایش داده
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F=aBcd+aBcD+ABcd+ABCd 

شود. با تر میساده F=aBc+ABdبا استنتاج و استفاده از منتجة اولیه، معادله به معادلة 

توان دید که آید. در اینجا میدرمی F=B(ac+Ad)، معادله به صورت Fفاکتورگیری در معادلة 

B  یادآوری نظم خشن و استبداد( شرط الزم و نه کافی برای تحقق(F  یعنی متروکه واقع شدن(

)یادآوری نفوذ بیگانه و نداشتن  Adوقتی در کنار  Bساعت، شهربانی و کازینو( است. گمرک، برج

)عدم یادآوری نفوذ بیگانه و  ac سال اخیر( یا ۴۰منفعت مالی و خدماتی برای شهروندان طی 

تواند چرایی متروکه ماندن گیرد، میهای محلی و مذهبی( قرار میعدم تعارض با ارزش

های قدیمی عمومی شهر را توضیح دهد. بنابراین هیچ یک از علل یادآوری نفوذ ساختمان

ار داشتن با سال اخیر و نیز در تعارض قر ۴۰بیگانگان، نداشتن منفعت مالی و خدماتی طی 

 شوند.های محلی و مذهبی، به تنهایی علل الزم و کافی محسوب نمیارزش

 های قدیمی در شهر بابلسر: جدول ارزش چهار علت متروکه ماندن برخی ساختمان۱جدول 

 کد خروجی متروک واقع شدن تعداد مشاهده شده شرایط علّی
F A B C D 

 ؟ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

۰ ۰ ۰ 1 ۴ ۰ 

 ؟ ۰ ۰ 1 ۰ ۰

۰ 1 ۰ ۰ 1 1 

 ؟ ۰ ۰ ۰ ۰ 1

 ؟ ۰ 1 1 ۰ ۰

۰ 1 ۰ 1 1 1 

1 ۰ ۰ 1 1 ۰ 

۰ 1 1 ۰ ۰ ۰ 

 ؟ ۰ ۰ 1 ۰ 1

1 1 ۰ ۰ 1 1 

1 1 1 ۰ 1 1 

 ؟ ۰ ۰ ۰ ۰ 1

1 1 1 1 1 ۰ 

 ؟ ۰ 1 1 1 1

 ؟ ۰ 1 1 1 ۰

A یادآور نفوذ بیگانه    B یادآور نظم خشن و استبداد  

 C های محلی و دینییادآور تعارض با ارزش 

D  سال اخیر ۴۰کسب منفعت مالی و خدماتی برای شهروندان طی 



 ۱5۹ ............................................................................. شهر در جمعی فراموشی علل بولی بررسی

 

توان با استفاده از قانون دمورگان به علل متروکه واقع حال برای توضیح و تفسیر بیشتر می

های قدیمی پرداخت. معادلة دمورگانِ معادلة نشدن )مورد استفاده قرار گرفتن( بقیة ساختمان

دهد رسد، این معادله نشان میمی f=b+AD+aC+CDترین حالت به معادلة شده فوق در ساده

( اگر یادآور نفوذ بیگانه است ولی 2( یادآور نظم خشن و استبداد نباشد، یا 1ساختمان؛  که اگر

( اگر یادآور تعارض ۴و3سال اخیر برای شهروندان منفعت مالی و خدماتی داشته باشد، یا  ۴۰طی 

سال اخیر برای  ۴۰های محلی و مذهبی است یا یادآور نفوذ بیگانگان نباشد و یا در طی با ارزش

هروندان منغعت مالی و خدماتی داشته باشد، امروزه هنوز فضایی است که جریان حیات ش

اجتماعی در آن وجود دارد و به عنوان مکان حافظه نقش مؤثری در حافظه شهری مردم بابلسر 

 ت.توان با ترکیب علّی به دست آمده به تحلیل کیفی موارد پرداخحال می کند.ایفا می

های فرضی علل متروکه های اولیة پوشش دهندة عبارات اولیه )دادهمنتجه: نمودار ۲جدول 

 های قدیمی(ماندن ساختمان
 عبارات اولیه   

ABCd ABcd aBcD aBcd 

 aBc     های اولیهمنتجه
ABd     

Bcd     

 متروکه قدیمی هایساختمان کیفی تحلیل-۴-۱

 ساختمان گمرک بابلسر -۴-۱-۱

تا کنون، دیگر کاربری  132۰ساختمان از زمان، ورود ارتش سرخ شوروی به بابلسر در شهریور این 

( و حاال dگمرکی ندارد، پس از این تاریخ هرگز کاربری رسمی و مشخص دیگری هم نداشته )

(. اگر نهاد قدرت مسلط، برای این Fسالهاست که در کنار رودخانة بابلسر متروکه رها شده است )

یافت، امروز وضعیت آن به صورت کنونی نبود، اما باید دید عالوه بر نادیده ای مین کاربریساختما

ریز شهری، کدام تجربیات تلخ در حافظة جمعی، موجب گرفته شدن توسط نهادهای برنامه

فراموشی این ساختمان در میان شهروندان بابلسری شده است. با رجوع به تاریخ بلند گمرک در 

توانست یادآور هویت بابلسر در طول تاریخش شود که گمرک میاین نتیجه حاصل می این منطقه،

توانست یادآور رونق اقتصادی و تجارت اهالی با از دورة صفویه تا پایان دورة پهلوی اول باشد، می

توانست یک بنای یادبود از تاریخ شهر نقاط دیگری در داخل و خارج ایران باشد، بنابراین می

 اما دو نقطة تاریک در تاریخ آن قابل شناسایی است: باشد. 
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ها بود. اما مشکل اساسی این بود که ایران دورة قاجار آغاز رونق تجارت دریایی با روسنخست،    

ها های گمرکی تابع تصمیمات روسها از دست داد و تعرفهاستقالل گمرکی خود را در مقابل روس

کرد. در دورة را با تاجران روس دشوار و گاهی غیرممکن می شد. این امر رقابت تاجران ایرانی

مظفرالدین شاه، مستشارانی از بلژیک برای اصالح امور گمرکی وارد گمرکات ایران شدند. 

نتیجة اقدامات اصالحی آنهاست. اما  1ساختمان و سازمان بوروکراتیک پیشرفتة گمرک مشهدسر

آمیزی طرف باشند، نبودند و قوانین تبعیضبنا بود میان ایران و روس بی کهچندانرؤسای گمرک 

کردند. دو سوم کارکنان رده متوسط به باال گمرک مشهدسر را از میان علیه تجار ایرانی اعمال می

(. به این ترتیب زمام امور گمرک از 3۰۸۶2/29۷ها برگزیده بودند )ساکما، شناسة سند: روس

ها در آمده بود. از تجار و اهالی مشهدسر کلی خارج شده بود و تحت نفوذ روس ها بهدست ایرانی

مانده است. یک نمونه از این های قابل توجهی باقینامههای دادخواهی و شکایتدر این زمان نامه

آیا جهت چه است که تجار »...تاجر مشهدسری با این مضمون که:  2۰ای با امضای ها، نامهنامه

باید به تعرفة قدیم در ایران گمرک داده و تجار مفلوک و ازپادررفته ایران باید به تعرفة  ]...[روس 

شود که تجار روس یک پراخود نفط طور میجدید گمرک بدهند؟ آخر ظلم پایه و حدی دارد. چه

هزارتومان گمرک دهد، تجار ایرانی باید در یک پراخود سهوارد نموده سیصد تومان گمرک می

تواند تجار ایرانی در جلو خارجه با این تفاوت گمرک آن هم در خاک پاک خودمان آیا می بدهد؟

(. این اوضاع که در آن ایرانیان بندر 129تا، شمارة ، بی۶2۶۰۰/2۴۰)ساکما، ...« تجارت کنیم؟ 

روسیه بهبود یافت و با استقالل  191۷ها واقع بودند، با انقالب اکتبر مشهدسر تحت سلطة روس

ش. خاتمه یافت. این عامل در ترکیب 13۰۷مرکی ایران و لغو کاپیتوالسیون از جانب ایران در گ

 نمایش داده شده است. Aعلل با 

ی ها و بلژیکی ها تسلطنقطة تاریک دیگر مربوط به دورة رضاشاه است. در این زمان دیگر روس

دچار لطمه و اختالل کرده بود بر گمرک نداشتند، اما تنزل قیمت نقره و ترقی لیره معامالت را 

(. در این زمان اقتصاد ایران دچار مشکالت بنیادی شده بود. 13۰۸اسفند  ۵)روزنامة اطالعات، 

دولت رضاشاه توان حل این معمای پیچیدة اقتصادی را نداشت. پیشنهاد مشاوران اقتصادی این 

(. برای 13۰۸نیا، اورد )صفیهای خارجی روی بیبود که ایران نیز مانند ترکیه به جذب توریست

کشی، ساخت پل و بناهای جذب توریست، ظاهر شهر دستخوش تحوالتی اساسی شد. خیابان

خانة بزرگ، یادگار این دوره هستند. در همین مهمی مانند شهربانی، بهداری، هواشناسی، مهمان

های ار با نقشهزمان، به بازسازی ساختمان گمرک و کرپی )بارانداز( بندر پرداختند. این ک

 

 است.زاده آمده نام قدیم بابلسر، وجه تسمیه این نام در بخش مربوط به امام  -1



 ۱6۱ ............................................................................. شهر در جمعی فراموشی علل بولی بررسی

 

(. مهندسان 131۴، ۸۰23۶/2۴۰مهندسان سوئدی شرکت سنتاب صورت پذیرفت )ساکما، 

ها بر دوش مردم شهر های ساخت و مهندسی را بر عهده داشتند ولی بار سختی کار و هزینهنقشه

باقی مانده آنها  شدند: یا روزمزد بودند که اسنادی از نامبود. کارگران به دو گونه به کار گرفته می

شدند که خاطراتش در اذهان افراد مسن و (، یا به بیگاری گرفته می131۷، 92۰۴۷/2۴۰است )

ای که در بهمن نژاد(. در انتهای نامهزاده، حسنقدیمی شهر باقی مانده است )رستگار، شریف

 شرئیس کل گمرک به وزیر مالیة نوشته، به این موضوع اشاره شده است که برای مفرو 131۴

هزار ریال از عایدات حمالی استفاده شود )ساکما،  ۶۰کردن کرپی بندر با آجر بتنی از 

(. به این ترتیب، آنچه که امروز از عمارت گمرک در معرض 9و۸، شمارة 131۴، ۸۰23۶/2۴۰

اش بار سنگینی بر مردم بابلسر تحمیل شد. این دید قرار دارد، ساختمانی است که برای بازسازی

 نمایش داده شده است. Bرکیب علل با عامل در ت

 برج ساعت -۴-۱-۲

ها، ویالیی و نهایتًا دو طبقه بودند، ارتفاعی بلند به ها و عمارتبرج ساعت، زمانی که همة خانه

های ویالهای خیابان فلسطین )کاخ سابق( آمد. برج، مکعبی مرتفع بود، در یکی از زمیننظر می

کرد. اساساً ساعتی نصب بود. ساعت برج با آب کار می که روی قسمت باالی ضلع شرقی آن

کشی نشده بود، منبع تأمین آب ویالهای آن کارکرد برج این بود که در زمانی که هنوز آب لوله

های شهر هنوز صدای نواخته شدن زنگ ساعت را در خاطر دارند. شد. قدیمیمنطقه محسوب می

کشی آب، برج کارکرد برج و نه ساعت. پس از لوله امروزه برج ساعت دیگر نه منبع آب است، نه

به خواب رفت و گرد سیاه فراموشی  ۴:۴۰اصلی خود را از دست داد، پس مدتی ساعتش در ساعت 

 (. Fروی برج نشست؛ با خوابیدن زمان، برج فراموش شد )

بنا ( این 1توان به این موضوع اشاره کرد که: در واکاوی علل فراموشی جمعی این بنا می

کشی آب کاربری اصلی زمانی با کارکردی مشخص )منبع آب( ساخته شده بود، اما پس از لوله

( این بنا هم مانند بازسازی گمرک 2(؛ dخود را از دست داد و هرگز کاربری دیگری نیافت )

بایست این نکته را های بسیاری است که بر مردم بار شده بود. در این خصوص مییادآور، هزینه

زاده( نظر داشت که کل ویالهای خیابان کاخ، مربوط به خانوادة سلطنتی بودند )آقای شریفدر 

و مردم هزینة ساخت چیزی را پرداخته بودند که منفعتی برای خودشان نداشت. از سوی دیگر، 

زنگ ساعت یادآور شروع ساعت کار کارگران سازنده شهر بود. این نظم خشن، در جایی که تا 

شود. این مان و ساعت دقیق، چندان اهمیتی نداشت، خاطرة خوشی محسوب نمیپیش از آن ز

 نمایش داده شده است. Bعامل، در ترکیب علل با 



 ۹۸/ پاییز و زمستان  ۱۴شناسی نهادهای اجتماعی/ دوره ششم / شماره جامعه .......................... ۱6۲

 

 ساختمان شهربانی -۴-۱-۳

شهر  تأسیس شد. در این زمان، هنوز ساخت خیابان اصلی 131۰ساختمان شهربانی در سال 

های (. شهربانی جزو اولین ساختمان9و۸ارة ، شم131۴، ۸۰23۶/2۴۰خاتمه نیافته بود )ساکما، 

ساخته شده در دورة سلطنت رضاشاه در بابلسر است. در واکاوی علل متروک ماندن این بنا 

)یادآوری نظم خشن( را به دو شکل در نظر آورد؛ شکل اول، همان است که در  Bتوان عامل می

معنا که بار ساخت این عمارت توضیح بازسازی ساختمان گمرک و برج ساعت ذکر شد. به این 

های آجرپزی کار های شهر بر دوش مردم شهر بود. آنان بودند که در کورهنیز مانند سایر عمارت

هایشان به عنوان سوخت کردند، یا در بعضی موارد درختان باغکردند، یا مصالح را حمل میمی

ویژگی خشونت و سرکوب نژاد(. شکل دوم، مربوط به سوخت )حسنهای آجرپزی میدر کوره

های شهربانی حفظ نظم شهر و جلوگیری از آشوب و خطرات شهربانی است. یکی از مأموریت

 کشید. یک نمونه ایناحتمالی افراد وابسته به احزاب چپ بود. گاهی این کنترل به خشونت می

با  19/1/133۰ صالح خدامی از جوانان وابسته به حزب توده بود که در تاریخمورد، کشته شدن 

(، جمعیت پرشماری در مراسم تشییع او 2۸: 139۵شلیک پلیس در بابلسر کشته شد )حاتمی، 

ها بعد، شرکت کردند، حضور گستردة مردم بیانگر نارضایتی آنها از این اقدام شهربانی بود. سال

ن های شهربانی چند دانشجوی دانشگاه مازندرا، پاسبان۵۷پیروزی انقالب  های منتهی بهدر ماه

بن، تعقیب کردند. ایوب معادی، یکی از این را از راستة بازار سعدی، تا روی پل کوچک، تا کتی

و  جا بر اثر ضرباتدانشجوها، در این تعقیب و گریز، دستگیر و به شهربانی منتقل شد، او همان

 اند. قرار گرفته Bزاده(. رخدادهایی از این دست، همه ذیل عنوان کتک جان باخت )شریف

تفاوت ساختمان شهربانی با گمرک و برج ساعت در این است که زمان چندانی از متروکه 

(. Dسال پس از انقالب همچنان کاربری داشت ) 3۰گذرد. این ساختمان تا قریب شدن آن نمی

ین ساختمان شهربانی را از نیروی انتظامی خرید و نیروی انتظامی به ممؤسسة قوا 13۸۶سال 

نتقل شد، چند سال بعد، در دولنگة چوبی قدیمی شهربانی را کندند و جایش ساختمان دیگری م

دیوار کشیدند و روی دیوار طرح دری چوبی را نقاشی کردند! امروزه با این ساختمان مثل تابلوی 

رسانی مراسم و... همه بر روی در و ها، اطالعشود؛ انتصابات، تبریکات، تسلیتاعالنات رفتار می

 گیرند. ختمان قرار میدیوار این سا

 کازینو -۴-۱-۴

کازینو تقریباً کلکسیونی از تمام انواع ترکیبات عواملی است که برخی از آنان در موارد باال پیشتر 

به عقب برگشت. در این زمان  131۸اند. برای بررسی تاریخ کازینوی بابلسر باید تا سال ذکر شده
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به دلیل جنگ جهانی دوم و اشغال بابلسر توسط پی کازینو گذاشته شد، اما شروع ساخت آن 

به تعویق افتاد. نخست، گذاشتن پی کازینو در زمان پهلوی اول  132۸سربازان شوروی تا سال 

های خارجی بود. (: ایدة ساخت کازینو در این دوره در راستای هدف جذب توریست131۸)

ی برون رفت از مشکالت بنیادین طور که در قسمت مربوط به گمرک بدان پرداخته شد؛ براهمان

اقتصادی، اقتصاددانان وقت، ایدة جذب توریست را با الهام از ترکیه همسایة ایران که از راه 

های اقتصاد خود را به چرخش درآورده بود، مطرح کردند. تصدی ساخت کازینو توریسم، چرخ

هم مهندسی و  (. در مورد این عمارت۵: 131۸، 33۰۵/23۰شرکت اشکودا بود )ساکما، 

های اروپایی بود، اما نیروی کاری که با تجهیزات ابتدایی به کشی با مهندسان و تکنوکراتنقشه

ه گونه حق و حقوقی بسختی مشغول کار بودند، کسانی بودند که برخی روزمزد و برخی بی هیچ

ر شدند؛ دیکار گرفته شده بودند. نیروهای بیگاری، در کارهای عمرانی شهری به کار گرفته م

هایی که در حال ساخت کردند، مصالح را تا محل عمارتهای آجرپزی بابلسر، آجر درست میکوره

کردند و... . پی آمد را حمل میهای روسی میکه با کشتی کردند، قطعات آهنیبودند، حمل می

نیرو بود.  دهیها و پل بابلسر، حاصل چنین سازمانی از سامانکازینو نیز مانند سایر عمارت

ن کردند، بلکه تأمیکارگران در ازای انجام کار در روزهای بیگاری، نه تنها دستمزدی دریافت نمی

ای که در بابلسر اقامت داشتند، غذا و محل خواب هم بر عهدة خودشان بود. نیروهای بیگاری

 ساعت کار، به خانةبردند و پس از پایان شان ناهار میشان برایها زنانشان بد نبود؛ ظهروضعیت

گشتند. اما نیروهایی که از اطراف آورده بودند، شرایط مطلوبی نداشتند؛ نانی بخور و خود برمی

 شد. اهالی به چشمای از میدان، تنها چیزی بود که نصیبشان مینمیر و شب خوابیدن در گوشه

ین شرایط ظالمانه پای خود ندیده بودند، اما در آن زمان این شایعه وجود داشت که افرادی در ا

زاده؛ آقای بودند )در مصاحبه با آقای شریف ساختن پی کازینو جان خود را از دست داده

 نمایش داده شده است. Bنژاد؛ خانم فاطمة رستگار(. این عامل در ترکیب علل با حسن

، ایدة جذب 132۵در دورة پهلوی دوم، پس از خروج سربازان شوروی از شمال ایران در 

به پایان رسید. ملی  1329وریست خارجی و جذب سرمایه، مجدداً دنبال شد. ساخت کازینو در ت

، دو نتیجة مشخص داشت؛ اول این که ایران 1332مرداد  2۸شدن نفت و در پس آن کودتای 

دانست، زیرا با باال رفتن قیمت نفت مازاد سرمایه نیاز میدیگر خود را از جذب سرمایة خارجی بی

ان باال رفته بود. پس ایدة جذب توریست خارجی در بابلسر، جای خود را به تفریح در ایر

ذار گها در قالب سرمایههای طبقة متوسط ایرانی داد. دوم این که مقوّم نقش آمریکاییتوریست

استراتژیک  ایمالی و فرهنگی و نظامی در ایران بود. بابلسر به دلیل ارتباط دریایی با شوروی، نقطه

شد. ایجاد پایگاه نیروی هوایی در جادة بهنمیر، محصول همین احساس خطر سوب میمح
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گذاری در کازینو نیز، بعدی مالی و فرهنگی داشت. ها نسبت به شوروی بود. سرمایهآمریکایی

ترین گزینه در برابر ایدئولوژی چپ محسوب کازینو، به عنوان سمبلی از لیبرالیسم غربی، جذاب

 نمایش داده شده است.  Aمل در ترکیب علل با شد. این عامی

 ترین نشانة آنها و تفکرات محلی و مذهبی مردم نداشت. مهموجود کازینو سنخیتی با ارزش

د: شان به کازینو نزدیک نشونهای بابلسری تعصب زیادی داشتند که دختراناین بود که خانواده

دادن که مثالً بچه بره داخل اون محیط... اگر اصالً واقعاً عیب بود. یعنی اصالً پدر مادر اجازه نمی»

دونم رقص، آواز، شد. چون معموالً بار بود، مشروب بود، نمیفهمید خیلی ناراحت میخانواده می

ه گفتم کدونم همه چی داخل اون بود. ما اصالً اونجاها نرفتیم ولی اگر مثالً من به بابام مینمی

داخل و فقط پینگ پونگ بازی کردم و خارج شدم هم براش حتی در دورة دانشجوییم رفتم 

کردند، ها مواردی بودند که به رفتن به کازینو اشاره می)ضیاپور(. در مصاحبه« خیلی سنگین بود

هایشان از این موضوع آگاه نبودند. این عامل در ترکیب کردند که خانوادهولی آنها هم اعتراف می

. البته در کنار این موضوع نباید از نظر دور داشت که در کازینوی نمایش داده شده است C علل با

نفر کارگر و کارمند مشغول به کار بودند )مهربانی(. اما اشتغال آنها به کار در این  3۶۰آن زمان 

های دینی و محلی نبود. آنها نه به قصد تفریح که برای محل نیز به معنای کنار گذاشتن ارزش

، کازینو برای همیشه بسته شد و هیچ ۵۷بودند. با انقالب اسالمی سال  کار، در آنجا مشغول

های (. خالصة حضور و غیاب عوامل علّی متروکه واقع شدن ساختمانdکاربری دیگری نیز نیافت )

 توان در جدول زیر مشاهده کرد.گمرک، برج ساعت، شهربانی و کازینو را می

متروکه واقع شدن بناهای گمرک، برج ساعت،  بندی حضور و غیاب عوامل علی: جمع۳جدول 

 شهربانی و کازینو
 A 

)یادآور نفوذ 

 بیگانگان(

B 

)یادآور نظم 

خشن و 

 استبداد(

C 

)یادآور تعارض با 

های محلی و ارزش

 مذهبی(

D 
)کسب منفعت مالی و 

خدماتی برای اهالی 

 سال اخیر( ۴0طی 

 ۰ ۰ 1 1 ساختمان گمرک

 ۰ ۰ 1 ۰ برج ساعت

 1 ۰ 1 ۰ شهربانی ساختمان

 ۰ 1 1 1 ساختمان کازینو

 = غیاب۰؛  = حضور1
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گمرک، برج ساعت، شهربانی و کازینو، چهار عمارت قدیمی شهر هستند که امروزه متروکه 

تواند سکوت و فراموشی این بناها در حافظه جمعی شهروندان ترین عاملی که میاند. مهمواقع شده

اوانی های جانی و مالی فراند که با هزینهاین بناها یادآور این واقعیتبابلسر را توجیه کند، آن است 

( متحمل شده بودند، ساخته شدند. 132۰تا  131۰که پدرانشان با کار سخت طی ده سال )از 

 اند.لذا، این بناها به کانون فراموشی جمعی در شهر بدل شده و متروکه باقی مانده

 غیرمتروکه متروکة هایساختمان کیفی یلتحل-۴-۲

 اند )به جزهایی پرداخت، که اکثراً در همان بستر تاریخی ساخته شدهتوان به ساختمانحال می

زاده(؛ اما امروزه، همچنان مورد استفاده هستند و در آنها جریان حیات اجتماعی جاری است. امام

که از اطالعات برخاسته ها، نه از اطالعات جدول ارزش پیش ساخته، برای تحلیل این ساختمان

 از معادلة دمورگان استفاده خواهد شد.

 f=b+AD+aC+CDطور که پیشتر آمد، معادلة دمورگانِ حاصل چنین است: همان   

که دچار فراموشی جمعی نشود و این معادله بدین معناست که یک ساختمان قدیمی برای این

( یادآور نظم خشن و استبداد نیست 1یا متروکه واقع نگردد ترکیبی از این عوامل علّی است: 

 ۴۰( اگر یادآور نفوذ بیگانگان است، اما در این 2زاده، شهرداری، بهداری و شیالت(؛ یا )مثل امام

( اگر 3سال اخیر برای شهروندان منفعت مالی و خدماتی به همراه داشته است )مثل شیالت(؛ یا 

ه خانیادآور نفوذ بیگانگان نیست )مثل مهمانهای محلی و مذهبی است، یادآور تعارض با ارزش

سال گذشته برای  ۴۰های محلی و دینی است، ولی طی ( اگر یادآور تعارض با ارزش۴بزرگ(؛ یا 

توان دید که این شهروندان منفعت مالی و خدماتی به همراه داشته است )مثل دانشگاه(. حال می

 ل کرده است:های عّلی در برخی از این موارد چگونه عمترکیب

 زادهامام - ۴-۲-۱

ترین بنای این منطقه است. وجه تسمیة نام قدیم بابلسر، مشهدسر به معنای محل زاده قدیمیامام

زاده اشاره داشت. نقل شده که سید عزیز بابلکانی در زمان شاه اسماعیل شهادت، به همین امام

: 13۶۴زاده ابراهیم ابوجواب را ساخته است )مرعشی، ق.( بنا به نذری، آستانة امام93۰-9۰۷اول )

، ۸۴1تاریخ ساخت درها )محرم ، زادهکاری شدة امام(. بر روی درهای چوبی منبت۷3-۷۵

شده بر روی های حکجایی که تاریخ( نقش شده است. از آن۸۵9الحجة ، ذی۸۵۸االول جمادی

زاده رسد ساخت این امامزاده همخوانی ندارند، به نظر میدرها با تاریخ منسوب به ساخت امام

تر از روایت مذکور و در زمان تسلط سادات مرعشی در مازندران صورت گرفته باشد. باید پیش
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زاده امام (1۸۷۵، ناصرالدین شاه، 1۸۶۰و  1۸۵۸، ملگنوف، 1۸۵۸اکثر سفرنامه نویسان )مکنزی، 

ها وجود دارد و با توجه اند؛ اما با وجود اشاراتی که در این سفرنامهرا برادر امام رضا معرفی کرده

اب توان در انتسشده بر درها برداشته شده، میهای حکهایی که از نوشتهبه مستندات و یادداشت

ادعا قطعی است و آن قدمت  زاده به امام رضا، تردید کرد. هرچند در این میان صحت یکاین امام

 زاده در فضای قدیم این شهر است. و اهمیت معنوی امام

، متفقین سه بمب در نواحی غیرمسکونی بابلسر انداختند. برخی از 132۰وقتی در شهریور 

توان مردمانی را مجسم کرد که زاده فرار کردند )در مصاحبه با آقای شریف زاده(. میمردم به امام

ل ها بود به دلیای بازگشتند که مدتزادهپیکر، به آستانه اماماین پرندگان عذاب غولهراسان از 

زاده تا پیش از ساخته شدن گمرک، شهربانی، اش کرده بودند. اماممشغلة ساخت شهر فراموش

هیچ رقیبی تنها عمارت باشکوه منطقه بود؛ با صحن و حیاطی ها بیخانة بزرگ،... تا مدتمهمان

ها نیز، همچنان محل و مشجر به انواع درختان مرکبات. پس از ساخته شدن این عمارتدلگشا 

(، که کسی aزاده محلی بود به دور از نفوذ بیگانگان )امن زیبایی بود که متعلق به همه بود. امام

برد، ای نداشت و همین این عمارت را بیشتر در تقدس فرو میاش خاطرهاز دوران ساخته شدن

اش نکشیده جا بوده است و کسی رنجی برای ساخته شدنطور آنگویی همیشه همانچراکه 

( و تا به امروز از cزاده کاماًل در راستای افکار شیعی مردم منطقه قرار داشت )(، امامbاست )

زاده بدل به قبرستان اهمیت در خور توجهی برخوردار است. از زمان پهلوی دوم، که حیاط امام

ای به مزار های پس از انقالب نیز قطعهجا بیشتر شد. در سالو آمد اهالی به آن شهر شد، رفت

 (.Dشهدای بابلسر اختصاص داده شده است )

 شهرداری -۴-۲-۲

که بنایی یعنی اوایل دورة پهلوی اول تأسیس شد. اما بیش از این 13۰۶شهرداری بابلسر در 

به اواخر دوران قاجار؛ هم به لحاظ معماری و هم مربوط به دورة رضاشاه باشد، بنایی است مربوط 

های صورت گرفته برای تأسیس بلدیه در مشهدسر که مربوط به دوران قاجار و از جهت تالش

که در سمت رئیس محاسبات گمرک محمدخان که زمانیمرهون کوشش فردی است به نام علی

عابر و تأسیس مدرسة احمدی نقش ها و روشنی ممشهدسر مشغول به کار بود، در آبادانی خیابان

سال بعد، زمانی که دیگر  1۵محمدخان در مورد تأسیس بلدیه، حدوداً های علیداشت. تالش

خودش بر مسند نبود به بار نشست. زمانی که این ساختمان ساخته شد، هنوز سازماندهی نیروی 

شد، شکل نگرفته و آغاز  کار به معنایی که در مورد ساختمان کازینو و مرمت گمرک به آن اشاره

به کار نکرده بود. معماری این ساختمان هم برای مشهدسر آن زمان، معماری مأنوسی بود؛ با یک 
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های پوشحیاط و ساختمانی در دو طبقه با چندین اتاق در ضلع جنوبی حیاط، با پلکان چوبی، کف

های چوبی د و در و پنجرهشهای طبقة اول و دوم عمود میهای چوبی که بر بالکانچوبی، ستون

ا هزخم. این ویژگیای که رنگی بود برای دور ماندن از چشمرنگ شده به رنگ مأنوس آبی فیروزه

مختص بنایی است که نهادی را در خود جای داده که تجلی نه نظمی خشن و از باال، بلکه 

 (. bهای یاریگری محلی است )سنت

تا  1333ف اهالی مشهدسر در خصوص وضع بد بندر در هایی که از طرها و دادخواهیاز نامه

قمری نوشته شده است، معلوم است که چقدر نسبت به وجود یک نهاد قدرتمند اجتماعی  133۷

ها به آنها بازگرداند، احساس ها و بلژیکیکه شیرازه امور از دست رفته ایرانیان را در مقابل روس

ق( داشتن یک 133۶، ۸۴1/21۰ق، ساکما، 1333، 3۰۸۶2/29۷نیاز وجود دارد )ساکما، 

ساالری قوی در بندر که )برخالف گمرک و شیالت( به دست ایرانیان اداره شود، برای بندر دیوان

ها بعد (. سالaشمسی با تأسیس شهرداری محقق شد ) 13۰۶ها یک آرزو بود، که در مشهدسری

د به مکانی برای وساطت میان مردم های شهرداری بابلسر بدل شهای شهر، اتاقبا تشکیل انجمن

کشی، امور بهداری، خرید ها، برقشان اعم از ترمیم و تعمیر آسفالت خیابان)و مطالبات شهری

 (.b( )13۴۷، ۶3۵22/293نشانی و ...( و شهردار و سایر مسئولین استانی )ماشین آتش

ه شده توسط ایرانیان در تر نیز اشاره شد، شهرداری اولین بوروکراسی ادارطور که پیشهمان

بندر مشهدسر بود که به لحاظ معماری برای فرهنگ و هنر مردم بابلسر مأنوس بود و ضدیت و 

اهلل ، وقتی فیض13۴۷تناقضی با فرهنگ محلی مردم نداشت. در انتخابات انجمن شهر سال 

کردند و به  تن از اهالی بابلسر امضا جمع ۵۰کثیری، خود را کاندید انجمن شهر نمود، حدود 

خواهند با وجود افراد شایسته و مسلمان وزارت کشور نامه نوشتند که او بهایی است و آنها نمی

یک بهایی در انجمن شهر وارد شود. نتیجه این شد که کثیری با ارزیابی اوضاع، خود از انتخابات 

بر انجمن شهر دهندة جو مذهبی حاکم (. این سند نشان13۴۷، ۶3۵22/293کرد )گیری کناره

 (.cاست )

این ساختمان، با وجود مستهلک شدن و کوچک بودن، برای جمعیت فعلی بابلسر، هنوز هم 

 (. dسال کاربری خود را حفظ کرده است ) 9۰پس از 

 بهداری  -۴-۲-۳

ساختمان بهداری در دورة پهلوی اول ساخته شد. این بنا از آن زمان تاکنون دارای کاربری مربوط 

(. رجوع به اسناد دوران پیش از تأسیس بهداری، اهمیت وجود Dبهداشت و سالمت است )به 

ش.  129۴سال پیش از تأسیس بهداری، در سال  2۰کند. حدود بهداری را روشن می
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ق.( پزشک رسمی مشهدسر همان پزشک گمرک بود. پزشکی یونانی به نام دکتر 1333م./191۵)

گرفت ولی در مقابل این نعمت، و هشتاد تومان مواجب میآنستی که ماهی سی تومان پول دوا 

داد و اغلب بیکار بود. هر فرد دیگری فقط به شخص رئیس و خانوادة او خدمات پزشکی ارائه می

 1هگنباشی و پیشخدمت و ثبات و غیره(، دوایش گنهشد )از فراش تا فراشدر گمرک بیمار می

ی بهداری، به معنای اهمیت سالمتی و جان ق(. ساخته شدن بنا1333، 3۰۸۶2/29۷بود )

که یادآور خشونت و استبداد باشد، یادآور خدمات عرصة سالمتی شهروندان بود. پس، بیش از آن

 (. bاست )

 شیالت -۴-۲-۴

تا  12۴3ق.، تجارت اتباع روس در ایران امتیازاتی داشت. از  12۴3از زمان عهدنامة ترکمنچای 

ق. حق صید و فروش ماهی هر رودخانه و ناحیه در اجارة افراد مختلف ایرانی و روس بود. 1293

 ها در شیالت مخالف بودند وحاجی میرزا آقاسی، امیرکبیر و میرزا آقاخان نوری، با دخالت روس

کردند. میرزا حسین خان سپهساالر توانستند با این کار مخالفت میدر زمان وزارت، تا جایی که می

ها اجاره داد. اما رویة دیگری داشت. او کل شیالت را از ناصرالدین شاه اجاره کرد و یکجا به روس

ف ا وراث لیانازوپس از عزل سپهساالر، قتل ناصرالدین شاه و مرگ لیانازوف، این قرارداد همچنان ب

 (. 2۷۶-3۰2: 1332شد )تیموری، م. تمدید می191۷تا انقالب اکتبر 

، مقرر شد که دولت ایران با شوروی 1921معاهدة مودت ایران و شوروی در  1۴بنابر فصل 

ش.( در مسکو قراردادی بین ایران و 13۰۶) 192۷قراردادی در باب صید ماهی منعقد کند. در 

سال از روز مبادلة اسناد تعیین شد و بنا شد پس از  2۵دت این امتیاز شوروی مبادله شد. م

ها به غیر از اراضی متعلق به ایران به طور مساوی تقسیم شوند. ایران متعهد شد انحالل دارایی

م. شیالت خزر را به ممالک دیگر یا اتباع آنها واگذار نکند و متخصصی بیگانه 19۷۷که تا سال 

: 1391برد )فوران، استخدام نکند. مسکو از طریق این انحصار سود کالنی میبرای ادارة شیالت 

(. بدین ترتیب دوران رضاشاه در خصوص شیالت چندان تفاوتی با دوران قاجار نداشت 3۷۰و3۶9

، ایران حاضر به تجدید 1331(. در دی و بهمن Aرسید )و سود عمدة شیالت به شوروی می

(. برای ادارة عملیات و ۴39: 1391شیالت را ملی کرد )فوران،  قرارداد با شوروی نشد و مصدق

ال به س« شرکت سهامی شیالت ایران»برداری و انجام امور بازرگانی شرکت جدیدی به نام بهره

ش. تأسیس شد. ادارة شیالت با استخدام شمار زیادی از نیروهای محلی و مهاجران ترک، 1333

 

 شود.های عفونی مانند حصبه استفاده میگیاهی است که برای درمان تب -۱
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، اش را از دست دادهالت بابلسر با وجودی که رونق پیشینبه سازمانی بزرگ بدل شد. امروز شی

 (.Dهمچنان پابرجاست )

 خانة بزرگ/ دانشگاهمهمان -۴-۲-5

های آن مبله و ، تمام اتاق131۷به پایان رسید. در فروردین  131۷خانة بزرگ در ساخت مهمان

(. آشپزخانة 131۷ردین فرو 1۶های آب گرم و سرد و حمام بود )روزنامة اطالعات، مجهز به لوله

خانه خانة بزرگ با غذاهای ایرانی و فرنگی آمادة پذیرایی از مهمانان خارجی بود، بار مهمانمهمان

خانه، محل شوی(. از انبارها، رختCبه سبک آمریکایی برای مهمانان اروپایی ساخته شده بود )

خانه یاد شده است. مدیر اناتوکشی و گاراژهای متعدد اتومبیل، به عنوان تجهیزات این مهم

خانه به نام لئون کوئس بود که به همراه خانه یک فرد سوئیسی متخصص در امور مهمانمهمان

رساند و نیروهای متخصصی در تهیه و سرو غذا در اختیار همسرش این وظیفه را به انجام می

 (.131۷خرداد  23داشت )روزمانة اطالعات، 

سال پیش تغییر کرده و  ۵۰اش از حدود پابرجاست. کاربریخانه امروزه ساختمان مهمان

(، اما بنا، همان بناست: ساختمان Dتبدیل به محلی فرهنگی در خدمت آموزش عالی شده است )

ونیم طبقه ساخته شده است. ورودی اصلی ساختمان، در دو لنگة چوبی بزرگی است که در سه

رتفع که در میانش پلکانی عریضی تا طبقه سوم شود، تاالری با سقفی مبه تاالر اصلی باز می

ا کرد خانه را تماشنظیر مهمانشدة بیتوان سقف نقاشیها، میرود. از پایین پلهپیچد و باال میمی

ها و ردی هاست از شرقیکه یادگار مدور نقاشان ایتالیایی برآن نقش بسته و حاصل تصورات غربی

 (.12۷: 139۶)صدیقی کسمایی، شود از تاریخ ایران در آن دیده می

 گیریبحث و نتیجه -5

سال(  ۸۰هایی وجود دارند که علی رغم داشتن تاریخی بلند )بیش از در بابلسر امروز ساختمان

اند و قرارگرفتن در نقاط پر رفت و آمد شهری، در مقابل دیدگان شهروندان مطرود و متروک مانده

ای عادی و طبیعی شده است. شهروندان بدل به پدیدهشان، برای و مشاهده فرسایش روزانه

توانست گردد و امروز میها که بنایش به دوران قاجار بازمیترین این عمارتخانه قدیمیگمرک

ها شکسته رهایی درهمداشته شود، در کنار رودخانه، با شیشهبه منزلة میراث تاریخی شهر پاس

یک بنای کوچک زیبای سمبولیک ضرباهنگ زندگی  عنوانشده است. برج ساعت، که زمانی به

روزمره مردم بابلسر را در دست داشت، اینک با عقربه هایی به خواب رفته، دیوارهایی پوسیده و 

ای بازنمودکننده نسیان فراگیر حاکم بر اذهان شهروندان پلکانهایی زنگ زده بیش از هر ابژه

اغ برج ساعت را بگیریم، بسیاری وجود و حضور بابلسری است. شاید اگر امروز از مردم شهر سر
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توانست هتل، یا مکانی فرهنگی، همخوان آن را به خاطر نیاورند. ساختمان کازینو، که اکنون می

اش، های ویرانی از گذشته سازهبا فرهنگ محلی و بومی مردم بابلسر باشد، امروزه جز انبوهه

؛ گذردمتروکه شدن ساختمان شهربانی زمان زیادی نمینشانی از تاریخ بابلسر را در خود ندارد. از 

ساختمان شهربانی تا حدود یک دهة قبل فعال بوده است، اما حال در پر ترددترین نقطة شهر 

. این ساختمان به نوعی حضور مطرود و متروک باقی مانده و راهی به درون آن قابل تصور نیست

 کند؛ حضور چیزی که نیست.غیبت را تداعی می

توانستند یادآور گذشته جمعی و راوی سرگذشت مشترک مردم دین ترتیب این بناها که میب

شان در فضای شهر تصور تداوم را به شهرنشینان منتقل کرده و سازنده شهر باشند و با ثبات نسبی

(، امروزه تهی ۴: 139۷هویت شهری و حس تعلق به آن باشند )رجوع شود به: فرزبد و دیگران، 

شان بیش از هر عنصری در شهر، تصور عدم تداوم و گسست عنای تاریخی و در خأل نامکانیاز هر م

 کنند. را در اذهان شهروندان ایجاد کرده و بر بحران حافظه شهری داللت می

این پژوهش درصدد بود دریابد که به غیر از خواست قدرت حاکم در تغییر فضای شهری و 

و مدیران شهری در کنترل حافظه رسمی در شهر، مردم چه نقشی  ریزانمتعاقباً کارگزاری برنامه

دهی به حافظه شهری دارند. این نقش نه از طریق یادآوری بلکه به واسطه قطب مقابل در شکل

های ترین عرصههای شهر مهمجا که بناها و ساختماناز آن گرفت.آن، فراموشی مورد بررسی قرار 

تواند نحوه و نوع ارتباط مردم با گذشته ها میمتروکه شدن آناند، بروز و نمود حافظه شهری

ه بهای تاریخی تاریخی شهرشان را منعکس سازد. همانطور که پیشتر گفته شد بناها و عمارت

دهند و با پیکربندی بازسازی گذشته یک شهر را حول خود شکل می هایی از حافظه،عنوان مخزن

سازند. ها منتقل میحسی از تداوم معنایی واقعیت را به آنزمانی و مکانی در اذهان شهروندان 

ای هلذا، در نتیجه بازسازی مدرنیستی و یا متروکه شدن بناها نه تنها شهر تیپولوژی خود یا شکل

تواند برای زندگی افراد ساکن در آن راهنما و دهد و دیگر نمیای خود را از دست میحافظه

های هویتی موجود در آن از هم گسسته تماع شهری و زنجیرهمعنابخش باشد، بلکه همچنین اج

 رود. و مشارکت عمومی در شهر رو به زوال می

همانطور که مشاهده شد، در ادبیات و پیشینه حافظه جمعی در شهر، دو نظریه کرینسون و 

ه جتر به بحث فراموشی جمعی پرداخته بودند، که از میان عوامل مورد توکانرتون به طور مشخص

این نظریات، عواملی که با اطالعات گردآوری شده از مطالعات اسنادی و تاریخی شهر بابلسر و 

گردآوری تاریخ شفاهی مردم شهر مرتبط بودند، مورد بررسی واقع شدند. تأکید کرینسون بر 

های نظامی، در نظریة کانرتون با ادبیات و های استعماری و ماجراجوییآور، گذشتهگذشتة شرم

 Aشد و هر دو عامل، در زمینة تجربیات تاریخی بابلسر وجود داشتند )فاهیم دیگری دیده میم
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کند که حاصل تعریف یک هویت (. عالوه بر این عوامل، کانرتون به نوعی از فراموشی اشاره میB و

شود که طی آن خاطرات جدیدی که جدید است. فراموشی در اینجا در قالب فرایندی دیده می

توان روی عامل گذارند. در اینجا میشوند، خاطرات قدیمی را مسکوت میاشتراک گذاشته میبه 

ها در تحوالت های محلی و بومی تأکید نمود و مشاهده کرد که چگونه این ارزشبخش ارزشهویت

 عامل اند و خودپا خواستهاند و گاه علیه عامل سرکوب بهتاریخی بابلسر، گاه نادیده گرفته شده

(. عامل آخر مورد توجه در این پژوهش، نوعی از فراموشی است Cاند )فراموشی سرکوبگر شده

ریزی شده بدان اشاره شده است؛ بدین معنا که گی برنامهکه در نظریة کانرتون با عنوان کهنه

شود، کهنه و منسوخ شده و چرخة عمرش از حرکت ایستاده است. این عامل آنچه فراموش می

های متروک و حاضر، به صورت مثبت مورد استفاده قرار گرفت تا در مورد ساختمان در پژوهش

سال اخیر مورد توجه قرار  ۴۰غیرمتروک، حضور و غیاب وجود منفعت مالی و خدماتی در طی 

 (.Dگیرد )

استخراج شده، در جدول ارزش جبر بولی درج شدند  A ،B ،C ،Dبدین ترتیب، چهار عامل 

( یا رخداد 1سالة بابلسر مورد بررسی قرار گرفتند. رخداد ) ۸۰های باالی اختمانو در رابطه با س

از جدول ارزش به دست آمد. معنای   F=B(ac+Ad)مورد انتظار، رخداد فراموشی بود و معادلة

(، وقتی در کنار عامل یادآوری نفوذ Bاین معادله آن بود که عامل یادآوری نظم خشن و استبداد )

گیرد، ( قرار میdسال اخیر ) ۴۰و نداشتن منفعت مالی و خدماتی برای شهروندان طی ( Aبیگانه )

شود که گردد. حالت دیگر این رخداد وقتی حادث میرخداد فراموشی و متروک ماندن، واقع می

B ( در کنار عدم یادآوری نفوذ بیگانهaو عدم تعارض با ارزش )( های محلی و مذهبیc قرار )

ز آن معادلة دمورگان این معادله ساخته شد، تا مشخص شود که تحت چه شرایطی گیرد. پس امی

بود و  f=b+AD+aC+CDشوند. معادلة دمورگان های قدیمی شهر متروکه واقع نمیساختمان

یز اند را نهایی را که متروک واقع نشدهبا توجه به این معادله، پژوهش توانست شرایط ساختمان

 توضیح دهد.

ها مسئله ای که در خور توجه و اهمیت است، موضوع برخورداری از گذشتة ین یافتهدر کنار ا

ای که تنها منحصر به جوامعی نیست آور و چگونگی مواجهه با آن است؛ ویژگیمصیبت بار و شرم

ای از تاریخ خود سلطه بیگانگان خارجی، سرکوب و استبداد داخلی و طرد و نادیده که در دوره

اند؛ تجربه برخورد با گذشتة مصیبت بار و های محلی را تجربه کردهها و سنتانگاشتن ارزش

های جهانی اول و دوم نیز توان در تاریخ جوامع اروپایی خصوصاً پس از جنگآور را میشرم

هایی در ای بود که برای نخستین بار ضرورت وجود یادوارهمشاهده کرد. از درون چنین تجربه

ی برای به خاطرسپردن قربانیان جنگ سربرآورد و همچنین با مسأله شدن سطح شهرهای اروپای
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چگونگی مواجهه با فجایع جنگ بود که ادبیات و نظرات گسترده و مهمی حول مفهوم حافظه 

ام ترین اندیشمندان پیشگتر نیز گفته شد، دو تن از مهمجمعی شکل گرفت. همانطور که پیش

لعاتی، موریس هالبواکس و والتر بنیامین هستند. هالبواکس گیری ادبیات این حوزه مطادر شکل

ته بازسازی گذش»به غیر از تأکید بر ماهیت جمعی حافظه با ارائه تعریف از این مفهوم به عنوان 

( نشان داد که حافظه برخالف تاریخ که گذشته ۴۰و39: 1992)هالبواکس، « در پرتو زمان حال

است که بر حسب ارتباط با زمان حال گزینش و تعیین شده ای است، گذشته پویا و فعالی مرده

که در گذشته واقعاً چه (. لذا او مشخص ساخت این33۵: 1999، 1و هویت بخش است )اولیک

 ای است که یک اجتماع از گذشته برایاتفاقی افتاده مهم نیست، بلکه آنچه که مهم است استفاده

ت توان با اتخاذ سیاسکند. بدین ترتیب، میتثبیت قدرت اجتماعی و سیاسی کنونی خود می

آور در گذشته، گزینش و خوانشی افتخارآفرین داشت و اصوالً ای شرمای مناسب، از واقعهخاطره

های خاطره در جامعه معاصر بازخوانی و بازنویسی نها، بناهای یادبود و مکاکارکرد اصلی موزه

 .تاریخ بر طبق منافع مسلط کنونی اجتماع است

ذارد گبار در گذشته، بنیامین گامی جلوتر میآور و مصیبتدر رابطه با مواجهه با وقایع شرم

 انگارد. به زعم او،ای از گذشته را در التیام دردهای تاریخی ناکافی میو خوانش یادبودی و یادواره

رغم نگ علیها در توصیف فجایع جسکوت سربازان بازگشته از جنگ جهانی اول و عدم توانایی آن

ها و یادبودها نشان داد که خاطره ابزار کشف گذشته نیست، بلکه ابزار نمایش آن همه بزرگداشت

نها یابد و تتر دوام نمیای بیشبار با نمایش آن، لحظهای مصیبتزدایی از گذشتهاست و شوک

مستقیم با فاجعه و آورد. بدین ترتیب، او راه حل را در مواجهه آرامشی متزلزل را به همراه می

ش خوی ی مدفون شدهکوشد به گذشتهداند. به عقیده او، کسی که میبار میگذشته مصیبت

کند. با این کار، لحن و حالت خاطرات نزدیک شود باید مثل مردی رفتار کند که زمین را می

ه کدن آن چناندهد. نباید از بازگشت دوباره و دوباره یک موضوع و از پراکنراستین را به آن می

 کند بهراسد؛که کسی خاک را زیر و رو میپراکند و یا از زیر و رو کردن آن چنانکسی خاک را می

ی حماسی و پرشور بیل خود را در جاهای پیوسته تازه بیازماید ترین شیوهاساس دقیقبلکه باید بر

(. بر این اساس، 2۷و2۶: 1991ترین اعماق را زیر و رو کند )اسمیت، و در جاهای قدیمی عمیق

ی اگشایی از فراموشی جمعی گستردهتوان گفت که راه حل بحران حافظه در شهر بابلسر و گرهمی

که در سطح شهر با متروکه ماندن بناهای تاریخی شهر قابل مشاهده است، تبدیل بناهای متروک 

د که زمانی نه هایی که راوی سرگذشت دردناک مردمی هستنهای حافظه است. مکانبه مکان

ها، طعم سرکوب و استبداد داخلی، سلطه خارجی چندان دور و در چارچوب همین بناها و عمارت
 

1- J. K. Olick  
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توان اندوه و های بومی را چشیده بودند. تنها از این طریق است که میها و سنتو تحقیر ارزش

تیام تسال و ال غم انعکاس یافته در بناهای تاریخی شهر را که علت اصلی متروکه ماندن آنهاست،
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