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 در میان خانه و تاریخ

 زنده ِ  های تاریخی تقابل میان حفاظت و توسعه در مکان ِ  مدیریت

 1222سپامبر  12چهارشنبه 

  the seed Sakip Sabanci museum  موزه ساکیپ سابانجی

 14، خیابان سابانجی ، شماره 74443استانبول، امیرگان : آدرس

42 Sakip Sabanci Caddesi, Emirgan 34467, Istanbul 

 

چالش هایی از طرفی است، " گفتگوهای عصر جدید"عنوان  تحت IICهای  سلسله گردهم آیی از که آخرین رویداد ،این میز گرد

و  (Gentrification)که هنگام بوجود آمدن تضاد مابین فشار های ناشی از توسعه، برون رانی بومیان از مکان های شهری را 

که در عین حال ای  های ارزشمند تاریخی حفظ مکان به( حفاظتگران)تمایل ما  همچنینو  بوجود می آیند احیای مراکز شهری

 .قرار می دهدمورد بحث و بررسی  ،پدیدار می شوند محلی هستندمردم  خانهٴ 

ها باشد، از این ارزش  ارزشمند (محل زندگی روزمره)اگر مکانی به طور همزمان ، به عنوان خاطره تاریخی و به عنوان خانه 

حفاظت می شود، در واقع ما چه چیز را حفاظت می  فرهنگیمنظر چگونه می توان حفاظت کرد؟ هنگامی که محله، منطقه و یا 

  چیز دیگری در میان است؟یا ... برجای مانده ای است که خاطره را بر می انگیزاند ( ماده)دؼدؼه ما تنها مربوط به کالبد  کنیم؟

زندگی جاریش، با حفاظت  ُ  ی برنامه حفاظتی قرار می گیرد؟ چگونه جامعه محلی به همراه شیوهدر کجا" خانه"عملکرد پویای 

 یک مکان تاریخی همسو و همگن می شود؟

تقابل " جلسه این موضوعات و همچنین موضوعات دیگر با گردهم آیی اعضای شرکت کننده ، به همراه شما در  ،این میزگرددر 

 . شود ، بررسی می" یان خانه و تاریخدر م... میان حفاظت و توسعه 
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 Dialogues for the)گفتگوهای عصر جدیدتحت عنوان   IIC( شده توسط پایه گزاریپروژه های )بخشی از این میز گرد 

new century)  ،سلسله نشست هایی که مسائل پیش آمده در دنیای مدرن و ارتباط آن مسائل با حفاظت از میراث  در قالب

، موزه ساکیپ Sabanci Universityنجیاو دانشگاه ساب IICاین برنامه با همکاری . است برسی می کندرا   فرهنگی

بنیاد میراث فرهنگی ،  Sabanci holdingسابانجی شرکت های وابسته و حمایت  Sakip Sabanci Museumسابانجی

  .برگزار می شود  Turkish Airlinesو هواپیمایی ترکیه  the booth heritage foundationبوث 

 

 

 

 

 .http://www.iiconservation.org/dialogues: مراجعه کنید به IICهای رین نسخه های گفتگوبرای دسترسی به آخ

   

 .فوظ استمح 0202 موسسه بین المللی حفاظت از آثار تاریخی و هنری، امتیاز این نسخه برای

Copyright: International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, 2010 

 

 

، ( Dr. Stephen Bond) ون باندیاست، دکتر ( Dr. Leyla Neyzi)دکتر لیال نیزی  ،( Dr. David Lowenthal)دکتر دیوید لوونتال : اعضای شرکت کننده از چپ به راست

 کو آصلی کیا (Dr. Francesco Siravo)، دکتر فرانچسکو سیراوو ( Dr.  Ayfer Bartu Candan)یفر بارتو جاندان آ، دکتر ( Neil Asher Silberman)نیل آشر سیلبرمن 

 (Mikkel Scharff)عکس از میکل شارؾ . (Aslı  Kıyak Ingın)اینگین 

http://www.iiconservation.org/
http://www.iiconservation.org/
http://www.iiconservation.org/dialogues
http://www.iiconservation.org/dialogues
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اموک   وي ،)Orhan Pamuk(اورھان پ ندهن س ل  وب زه ن ده جاي رن به(ب صاح ب م ال ي در ق وي دئ   )وي
 

 :شرکت کنندگان

  نیل آشر سیلبرمن(Neil Asher Silberman)،  مدیر کمیته بین المللی ایکوموس(ICOMOS ) در بخش معرفی و آموزش

 –و هماهنگ کننده پروژه ها و برنامه های سیاستگذاری برای مرکز میراث فرهنگی و جامعه، دانشگاه ماساچوست 

 .فای نقش کردعنوان دبیر میزگر ایآقای سیلبرمن به ( University of Massachusetts – Amherst)آمهرست 

  لوونتالدکتر دیوید (Dr. David Lowentha) ،  ،گروه آموزشی بازنشستهو پروفسور  تاریخ داننویسنده نامور ،

 .گذشته سرزمینی بیگانه است نویسنده کتاب. University College Londonجؽرافی در 

(The Past Is a Foreign Country Cambridge University Press, 1985) 

 فسور لیال نیزیپرو (prof. Leyla Neyzi ) ، ،فرهنگ شفاهی و دانشیار در گروه هنر وعلوم  تاریخ دانمردم شناس

 (Sabancı University, Istanbul)اجتماعی در دانشگاه سابانجی، استانبول 

  ون باندیاستدکتر (Dr. Stephen Bond )، نقش : ساخته شدهويسنده کتاب مديريت ميراث معمار حفاظتگر و يکی از دو ن

  .اهميت فرهنگی 

 (Managing Built Heritage: The Role of Cultural Significance Wiley‐Blackwell, 0228) 

  بارتو جاندان پروفسور آیفر(Prof. Dr Ayfer Bartu Candan ) مردم شناس، دانشگاه بوؼازیچی، استانبول ،

(Boğaziçi University, Istanbul .)نه پژوهشی مردم شناسی شهری ، سیاست های تاریخ و میراث متخصص در زمی

 .صر از میراث گذشتهافرهنگی و کاربری های مع

  دکتر فرانچسکو سیراوو(Dr. Francesco Siravo)معمار حفاظتگر و مشاور یونسکو ،(UNESCO) ایکروم ،

(ICCROM)  و بانک جهانی(World Bank). آقاخانفرهنگی بنیاد  ،"برنامه حمایت از شهر های تاریخی"عضو (Aga 

Khan Trust for Culture ) در قاهره(Cairo)الهور ،(Lahore) سمرقند ،(Samarkand ) یا )زانزیبارو

 (.Zanzibarزنگبار

  آصلی کیاک اینگین(Aslı Kıyak İngin) و مداخالت دولتی در بافت شهری  چگونگی ، معمار، طراح و فعال در زمینهٴ

 . قیر ترین ساکنین شهربر برخی از فتاثیر آن 

  اورهان پاموک(Orhan Pamuk) ، (ویدئوییدر قالب مصاحبه )برنده جایزه نوبل نویسنده 
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 مقدمه

 IICمدیر ( Jerry Podany) جری پادنی

ی و میراث فرهنگ: " سدنوی او می. آؼاز کنم( Müge Akkar Ercan)مایلم که این میزگرد را با اشاره به مقاله موگه آکان ارجان 

ز گذشته می شود، شامل بنا ها و بافتهای تاریخی مانند شواهد تمدن های گذشته و بازمانده های اصیل ا نه تنهاها تاریخی شهر

 1."جوامعی که در آن کشور مسکن گزیده اند نیز می شود بلکه شامل تاریخ

و ما باید به دنبال پیدا کردن تعادلی میان طرح بع و هم ثروت هستند ه می کند، مکان های تاریخی هم منهمانگونه که ارجان اشار

 .های ساماندهی شهری، حفاظت مکان های تاریخی و نیاز های اجتماعی، فرهنگی، محیطی و بهداشتی جامعه باشیم

متخصصینی در زمینه حفاظت میراث فرهنگی،  را کهاین گروه شرکت کنندگان  IICبه خاطر برقرار کردن همین تعادل است که 

دؼدؼه های حفاظت از یک . ارندیخ را به بحث بگزتا تقابل خانه و تار ،گرد هم آورده است هستند ی و طراحی شهریمعمار

گذرد به عنوان خانه  مکان تاریخی، چه یک بنا باشد یا یک محله و یا یک منطقه، زمانی که آن مکان و هرچه که در آن می

من اطمینان . حفاظت و نگهداری میراث فرهنگی امروزه با آن روبروست کسی به شمار آید، از پیچیده ترین مسائلی است که

به راه حل یابی برای این دؼدؼه  آؼازبین اعضای شرکت کننده و حضار در این میزگرد  برانگیزدارم که گفتگوی مهیج و تفکر

 .خواهد کرد

برنده جایزه نوبل اورهان  ٴ ، با نویسنده"خانه و دل ُ  در میان" برای شروع گفتگو لطفا از یک مصاحبه انحصاری با عنوان 

 ، کسی که عشقش به شهر استانبول و استعداد بصیرانه اش در بیان اهمیت مکان و خانه به طور ویژه( Orhan Pamuk)پاموک 

 .به موضوع بحث ما مرتبط است، لذت ببرید ای
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"خانه و دل ُ  در میان"  

)BETWEEN HOME AND HEART( 

برنده جایزه نوبل  ٴ ندهبا نویس  IIC  ای ازمصاحبه  

 (Orhan Pamuk)اورهان پاموک 

 .انجام شده است 0202سپتامبر  01با اورهان پاموک در تاریخ دوشنبه  IIC مدیر ، پادنیآنچه در ادامه می آید متن کامل مصاحبه ای است که توسط جری 

 .ه شدنسخه خالصه شده ای از این گقتگو در میزگرد استانبول ارائ

   .Copyright ©2010 by Orhan Pamuk, used with permission of the Wylie Agency, LLC: حق انتشار

 

" خانه"در آثارتان شما همیشه از  .موافقت کردید IICاورهان پاموک متشکرم که با مصاحبه برای این میزگرد  :پادنیجری 

محدود نمی کنید، برای شما این مفهوم ( house) گاها در حد یک اقامترا تنه( home)کنید اما هیچگاه مفهوم خانه  صحبت می

منزل، ) خانه می تواند مکانی خاص . تعریؾ شما از خانه در برگیرنده جنبه های ناملموس آن است. بسیار گسترده تر است

زندگی را به هم پیوند ... ه و اما این مکان در عین حال حس ها، صدا ها، رایحه ها، یک جامع باشد( ساختمان، محله و یا شهر

 ها هستند؟   کنند چه هایی که یک شئ یا مکان را خاطره انگیز و یا گرامی می آن کیفیت. می دهد

 قالباین حس خاطره می تواند در. ماندن حس خاطره را در وجود ما گذاشته است( زنده)تمایل ذاتی ما به   :اورهان پاموک

. قرار گیردرب نبوده ایم ضطآرامش کرده ایم و از اتفاقاتی که ممکن است در آینده رخ دهند مهایی که ما در آنها احساس  مکان

اند، چالش  خوانده شوند مورد اعتماد نبوده" امن"وز امتحان خود را پس نداده اند ، حداقل به آن اندازه که هنکه مکان های جدید 

کوچکی که به آن تعلق داریم  ُ  ای را که ما از خانواده و جامعه و آن همدلی برانگیزند، آنها کیفیتهایی نظیر آشنایی، امنیت، پویایی

خانه جایی است که ما در آن احساس می کنیم دنیا در آینده نیز همانگونه که در گذشته بوده است خواهد . دریافت می کنیم ندارند

ما تمایل داریم که به اصل خود، به زمانی که در  البته این یک تصور است، ولی حسی است که ما به آن احتیاج داریم زیرا. بود

 .امنیت بوده ایم بازگردیم

بخشی از مفهوم ضمنی امنیت و حس اطمینان آیا ؟ می دهدمعنای امنیت را ( مکانییا ) شیئیفکر می کنید چیست که به  : پ .ج

 مده از اصالت است؟آبوجود 

 ما همیشه می .زیرا ما به این امنیت نیاز داریم ما همراه استایم با این تصور که ما زمانی در امنیت بوده  :اورهان پاموک

کنم این نیاز برای ما  من فکر می. ما می خواهیم مکان و خاطره ها را حفظ کنیم. خواهیم خاطرات آن مکان امن تکرار شوند

هرچند، نوع برخورد ما با این . نمانند یک نقشه از جها ،فلسفی استآؼاز سراین یک . حیاتی است، مانند نیاز به ؼذا و آب

های خانه یک حس مشترک جهانی  احساس نیاز به حفاظت از خاطره. های مختلؾ متفاوت است ها و مکان مقوله در فرهنگ

 عنوانبه . پردازیم و شیوه بیانمان از آن متفاوت است ای که به آن می داریم اما شیوه ما همگی آنرا در دلهای خود نگه می. است

 . نویسیم سازیم و رمان می ، ما موزه میمثال

 محیط مادی این حس خاطره را دربر گرفته است؟آیا  :پ .ج

این قدرت را  ولی همه ما به تبعیت از آثار پروست این طور یاد گرفته ایم که اشیا. محیط ؼیر مادیالبته و  :اوراهان پاموک

ها و یا صدا ها بوده باشند یا به شکل حسی از فضا و یا شاید بو ات، حس های گذشته، چه به صورتدارند که بسیاری از احساس
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بگذارید . گذشته ای را به یاد ما می اندازند که فراموش کرده بودیم ،اشیا. از همه مهمتر خاطرات تصویری را به یاد ما اندازند

یک . بیست سال آن بلیط را فراموش می کنیمبه مدت  گذاریم و یک مثال بزنم، ما به سینما می رویم و بلیط فیلم را در جیبمان می

به یاد می آوریم که روزی آن فیلم را دیده ایم  نه تنهاآوریم، آنرا کشؾ می کنیم و  روز آن بلیط فراموش شده را از جیبمان در می

آنچه را که  هر... وریم آس های مختلؾ، رنگ ها و اشخاص را به یاد می حبسیاری از جزئیات را به خاطر می آوریم، بلکه 

ندن ، قابلیت باز گرداقدرت این را دارند که گذشته را به یاد ما آورند اشیاءاین  .فکر می کردیم فراموش کرده ایم به یاد می آوریم

ولی این واقعیت دارد که دل انسان از این قدرت تجدید خاطره و به یاد " خوب، که چی؟" ممکن است بگوییم . گذشته را دارند

نگی واکنش به این ها در چگوفرهنگ . دیگریست اینکه ما چطور با این احساس برخورد کنیم مقولهٴ  اما .ظ می شودآوردن محظو

اینکه ما چه اشیایی را در موزه به نمایش . ما به این حس می تواند کامال سیاسی باشد( رویکرد)و پاسخ . احساس بسیار متفاوتند

 .شدتواند انگیزه سیاسی داشته با بگذاریم می

 ؟استاینطور  ،توانند در جهت پیش بردن برنامه های سیاسی استفاده شوند، همینطور تالش های حفاظت موزه ها می :پ .ج

حفاظت از نماد ها، نشانه  .تواند انگیزه سیاسی داشته باشد اینکه ماتصمیم بگیریم چه چیزی را حفاظت کنیم می: اورهان پاموک

حفاظت کنیم، لوازم آشپزخانه، اسباب ( روزمره)چیزهای کوچک زندگی  است ما بخواهیم از یا اینکه ممکن. های قدرت و ؼیره

ها ممکن است بسیار مهم تر از سمبل های رسمی قدرت در واقع این جور چیز. میت می آیندبی اه ها که به نظر اشیای بازی

هایی که در چیز آوریم؟ ز دوران کودکی به یاد میما خاطرات بیشتری ا( روزمره ءبا حفاظت این اشیا)هرچه باشد، آیا . باشند

موزه " بهتر است از چه چیز حفاظت کنیم؟ من در کتابم  هایی که در آشپزخانه حس کرده ایم؟ مدرسه یاد گرفته ایم یا رایحه

 به زندگی روزمرهمتعلق  اشیاءآوریم،  ز آشپزخانه به یاد میکه ما ا لوازمیحفاظت از  :پاسخ داده امدر این باره "  معصومیت

 اشیاءمن فکر می کنم هایی که در مدرسه فراگرفته ایم را فراموش کنیم، ولی نباید هیچگاه چیزما در واقع . بسیار مهم است

 .پیش پا افتاده اهمیت بسیار زیادی دارندو  کوچک

 ."دانیم که ایده آل را می الیحهای پیش پا افتاده لذت ببریم در چیز ٴ از تجربه" ... شما نوشته اید که ما باید  :پ. ج

 .روزمره زندگی توجه بیشتری داشته باشیم ما باید به مقوالت. اده اهمیت دارندتجربه های پیش پا افت :اورهان پاموک

آیا شما عالوه بر اشیاء روزمره زندگی، فعالیت هایی که آن اشیاء روزمره زندگی را تولید می کنند را نیز جزو این گروه  :پ. ج

ها مطرح نیست تاریخی، تنها موضوع حفاظت از بناها و نمامی دانید؟ در مورد محله های ( گی روزمرهدهای مربوط به زن یدهپد)

 .جا ساکنند نیز دارای اهمیت استنمردمی که در آمره بلکه زندگی روز

و . ز را تحت کنترل داشته باشیدمگر اینکه شما همه چی. دشوار استبله، اما حفاظت از این چیز ها بی نهایت  :اورهان پاموک

را برای خودم و به صورت کامال ( حفاظت از خاطره ها)من تنها می توانم این . تواند با توسعه تضاد داشته باشد این کنترل می

 همهٴ . به طور مثال صدای یک قایق. توانم برخی از صدا های کودکی ام را برای خودم نگه دارم من می. شخصی انجام دهم

آنها  نا پدید شدنمتوجه  به ندرتبندند و ما  ی هستند که به مرور زمان از زندگی ما رخت برمییها ها دارای این جور جنبه مکان

 .  ها نیز حفاظت کنند موزه ها با ید از این گونه پدیده. شویم می

به میزان قابل ... دور آن خط بکشید اگر ... را از زمان بیرون بکشید ( مقوله ای)اید که اگر چیزی  ر نوشتهوشما اینط :پ. ج

برای حفاظتگران که از توصیه های حفاظت و مرمت برای حفاظت از یک . توجهی آنرا از تحرک و پویایی محروم می کنید

یا مکانی آنرا از جنبه های پویایش محروم  رد که با حفاظت از شئوجود دا (ریسک)خطرمکان پیروی می کنند، همیشه این 

 چه چیزی را مورد حفاظت قرار داده ایم؟پس مانی ما این کار را انجام دهیم، اگر ز. کنند
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تمایل شدیدی در ما وجود . بست فرهنگی است که من فکر نمی کنم بتوانیم راه خروجی از آن بیابیم این یک بن :اورهان پاموک

 و کارکردی فرهنگی، ید، آنها از بستر طبیعیکن دارد که اشیاء و مکان ها را حفظ کنیم، اما زمانی که شما شروع به حفاظت می

. ای را هم حفاظت کنیم و هم آنرا در بستر طبیعی خودش نگه داریم شئ توانیم در نهایت باید بپذیریم که ما نمی .شوند خود جدا می

ه ما باید نوعی از البت. نیز از دست خواهید داد اگیرید باید بپذیرید که چیز هایی ر زمانی که تصمیم به حفاظت از چیزی می

اما اینکه تصور کنیم که می توانیم هم اثر و هم بستر و . این ازدست دادن را در پی داشته باشد ُ  حفاظت را رواج دهیم که حداقل

 .آنرا باهم حفاظت کنیم تصوریست بیهوده ٴ زمینه

که شئ یا مکان  ایجاد می شود، زمانی ای که ما هنگام تالش برای حفاظت از شئ یا مکانی بوجود می آوریم این مخاطره :پ. ج

 ماوقتی که  ،زمانی که شما گفتید .کنیم شده است را دگرگون می ای را که این اثر در گذشته درک می را تؽییر می دهیم و شیوه

تان همین منظور ، آیا"شویم طلبیم و از طرفی تسلیم مرگ می به مبارزه می( زوال را) از سویی " چیزی را از زمان جدا می کنیم

 بود؟

کنند و برخی به همان شکل  برخی اشیاء تؽییر می. گاهی موزه ها این قدرت را دارند که مرگ را انکار کنند :اورهان پاموک

تواند لزوما درست نباشد، زیرا نسل بعدی  اثر یک طرز فکر رمانتیک است که می زوالاما این انکار  .مانند گذشته باقی می

ها  ء و مکانکه این اشیا عواطفیحفاظت از  در واقع .که ما در مواجهه با این آثار داریم نداشته باشد ممکن است همان حسی را

  . کنند کار بسیار دشواری است تولید می

به نظر می رسد یکی از جنبه های  .دارید، استانبول حاال بیایید این شئ را شهری فرض کنیم که شما بسیار دوستش می :پ. ج

شما می توانید به گوشه ای از شهر . های تاریخی ای است که در شهر وجود دارد بیشتر مورد ستایش شماست، الیهاستانبول که 

. خورید رو کنید و آثار بازمادنده از دوره های باستانی را ببینید، از طرفی در گوشه دیگر شهر شما به یک دیوار تاریخی بر می

 .یوسته اندپ آنبه و  نهفتهقرن های متوالی در این شهر 

کردید و به بقایای  ، شما روبه گوشه ای می(خورشیدی 2774حدود ) 2591در زمان کودکی من، تقریبا . بله :اورهان پاموک

متعلق به قرن هفدهم میالدی مواجه ( محل اقامت درویشان)خوردید و یا ممکن بود با یک صوفی خانه  یک کلیسای بیزانسی برمی

مورد توجه شدند و  آنها به طور طبیعی در بستر خود وجود داشتند ولی به خوبی حفاظت نمی. بیلشوید، و مناظری از این ق

اینکه اجازه بدهیم آنها به همان شکل به حال خود باقی بمانند، البته بازتاب دهنده تمایل به اینست که آنها در محیط طبیعی  .نبودند

های  احتمال دارد مردم فقیر از سنگ ها و مصالح این ویرانه. شوند ت نمیاین صورت به خوبی حفاظت و حمای خود باشند، اما در

مردم ممکن است احساس کنند . هایشان استفاده کنند و بدین ترتیب این آثار به تدریج ناپدید خواهند شد تاریخی برای ساختن خانه

مردمی که در کنار آن کلیسا . نگریم ه مسئله میاین آثار مورد توجه است ولی ما از بیرون ب ٴ که فقط جنبه های زیبایی شناسانه

که وارد امر حفاظت می شود ابعاد متعددی دارند و ( از این دست)مسائل اخالقی  .زندگی می کنند لزوما به آن وابسته نیستند

 .بسیار پیچیده اند

طراحی شهری، هنگامی که یکی از مسائل بسیار دشواری که حفاظتگران آثار معماری و شهری و همچنین متخصصین  :پ. ج

تؽییر الزم و کافی را به محیط بدهند تا اطمینان " اجازه"با آن مواجهند اینست که چطور  ا یک محدوده تاریخی سروکار دارند،ب

و اصالت خود را به عنوان یک مکان تاریخی  اند شده ش حفظهای و از طرفی ارزش شده استحاصل شود که مکان قابل سکونت 

 .تحفظ کرده اس

 .من در این زمینه تجربه زیادی ندارم و نمی خواهم در مورد این جنبه از حفاظت نظر تخصصی بدهم :اورهان پاموک
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استانبولی که من با خواندن کتاب شما تصور کردم استانبولی بود که ناگزیر محکوم : بگذارید از شما این سوال را بپرسم :پ. ج

اگر . ای است که استانبول شما را تعریؾ می کند می رسد این سرچشمه آن ؼم زدگیبه نظر . به از دست دادن برخی چیزهاست

و در صورتی که به آن اجازه تؽییر  داد ماهیت پویای خود را از دست می (شد ساکن نگهداشته می) شد مهر و موم می( شهر)این 

کنیم و جلوی از  ستیم که استانبول را حفظاگر می خوا. اش را از دست می داد شد، بافت تاریخی و شخصیت تاریخی داده می

 .شد که شما توصیؾ کرده اید این شهر حقیقتا آن استانبولی نمیدست رفتن آثار تاریخی را بگیریم، 

از آن " استانبول"ولی در هر صورت، استانبول امروز هم دیگر آن شهری نیست که من در کتاب خاطراتم  :اورهان پاموک

استانبول دیگر ؼمزده . گذرد سال از آن زمان می 73پایان می یابد و امروز تقریبا  2537اب در سال ماجرای کت. سخن گفته ام

تعادل میان گذشته و حال تؽییر کرده . تر است و برای گردشگران جذاب تر است تر است، رنگی امروز استانبول مرفه. نیست

ای  ی دوره عثمانی متعلق به قرن هفدهم و ساختمان های چوبیامروز تعداد خانه ها. استانبول اکنون یک شهر مدرن است. است

توجهی و ؼفلت از  های شهر به خاطر بی بسیاری از زیبایی. که در جلوی چشمان شما در حال پوسیدن هستند بسیار کمتر است

این یکی . عا قدرتمند استاما، این رویکرد حفاظت مدارانه هم واق. چرا؟ زیرا قدرت مدرنیزم بسیار نیرومند است. بین رفته اند

خواهیم از ثروت، از توسعه برخوردار  ولی در عین حال می. ما دلمان می خواهد حفاظت کنیم. از مسائل بؽرنج انسان هاست

 . ما تا ابد با این مسائل در کشمکش خواهیم بود. هیچ راه فراری نیست. باشیم
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 گردمیز بیانات مقدماتی

  

 

 (Sakıp Sabancı )سابانجیدر موزه ساکیپ ( Seed) "سیید"مرکز همایش 

از شما برای شرکت در این گرد هم آیی خودمانی که برای گپ و گفت در : (Neil Asher Silberman)نیل آشر سیلبرمن 

برای  IICو موسسه  پادنیری ر چیز مایلم از آقای جقبل از ه. کنیم مورد مسئله ای بسیار پیچیده ترتیب داده شده است تشکر می

 dialogs for)گفتگو های عصر جدید این کنگره و همینطور ابتکار سلسله گردهم آیی های ترتیب دادن کار و تالش آنها جهت 

the new century)، همچنین مایلم از مدیر کمیته بین المللی یادمان ها و  .که این میز گرد هم بخشی از آن است، تشکر کنم

ینکه به من پیشنهاد داد که نماینده آن ابرای ( Gustavo Araoz)  آراؤزآقای گوستاوو ( ICOMOS)ی تاریخی محوطه ها

به چالش گرفتن نه تنها در کار های خود، بلکه در اهدافش در مورد  ،ICOMOS. تشکر کنم ،سازمان در این میز گرد باشم

 .بسیار نزدیک است IICخواهیم کرد، به موضوعات مهمی مانند موضوعی که ما در این میزگرد بررسی 

و است  در میان خانه و تاریخعنوان این میزگرد  ،در ابتدا بیان کرد و همانطور که همه شما می دانید پادنیهمانطور که جری 

ما در اما به نظر من . کاران و متولیان حفاظت میراث فرهنگی با آن مواجهند بررسی می کندمسئله ای اساسی را که دست اندر

این تناقضی است که میان حفاظت و مصرؾ وجود دارد و میان نگه . مواجهه با تناقضی بنیادی و شاید ؼیر قابل حل هستیم

این مسئله ای است که در حفاظت از ارزش های تاریخی شهرهایی وجود دارد که . داشتن چیزی و در عین حال استفاده از آن

در واقع در رابطه با مکان هایی   .متولد می شوند و تؽییر در آنها امریست اجتناب ناپذیر مردم در آنها زندگی می کنند، درآن ها

بخواهید کیک خود را داشته باشید و از طرفی بخواهید آنرا " که  وجود داردکه زندگی در آنها جریان دارد، این مشکلی ابدی 
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پرسش های محوری در مورد موضوع مورد بحث خی ربی پس پیش از اینکه گفتگو را شروع کنیم من می خواهم رو. " بخورید

 .  تاکید کنم که در نگاه اول به نظر بسیار واضح و روشن می آیند ولی در واقع بسیار پیچیده هستند

من تحت تاثیر اظهارات  اورهان پاموک قرار گرفتم و مایلم خاطرنشان کنم که این اظهارات تا چه اندازه . است" خانه" اولی 

از کتاب ( Svetlana Boym)تالنا بویم ُ  زومایلم نقل قولی از . ظرافت های موجود در بحث این میزگرد هستند ٴ دهنده بازتاب

 ، چون ما، به عنوان متخصصان حفاظت، باید از خودمان را به میان بیاورم(  The Future of Nostalgia) 2نوستالژی ٴ آینده

زمانی که  در است که یکان است؟ آیا یک ساختار اجتماعی است یا حس نوستالژیکچیست؟ آیا یک م در واقعبپرسیم، خانه 

حس اینکه اینکه احساس کنید در خانه به سر می برید یعنی " بویم نوشته است،  زِوتالنا. باشد شدید تر می شود از آن دور شخص

هنی است که به موقعیت مکانی ربطی این حس حالتی ذ. کنید همه چیز سر جای خودش است و شما هم سر جای خود هستید

به طور  .یرامون استدر واقع مکانی نیست که خانه نامیده می شود بلکه نوعی حس صمیمیت با جهان پموضوع دلتنگی  .ندارد

نوستالژی بی خبر حس  کشش خود بهای است که ما تجربه کرده ایم اما از  ذهنی بلکه آن لحظهٴ  ،گذشته نیست مسئله در اینجاکلی 

 ".بوده ایم

است بسیار مشکل می  "خانه"بخشی از مفهوم که حفاظت از میراث فرهنگی را  ،اکنون این ابعاد روانشناسانهبدیهی است که 

 دنیای این امر در دنیای دائم در حال تؽییر و دائم شاهد مهاجرت وو . کند، به خصوص که از یک مکان دائمی مشتق شده باشد

مردمی که  . استمکان هایی که ما در موردشان گفتگو می کنیم، به طور فزاینده ای معمول  ُ  نین محلیبرای ساکما،  ستمگرانهٴ 

آنها معموال تازه واردهایی هستند که از . را خانه می نامند امروزه به ندرت بومی آن مکان هستند -خصوصا شهر –یک مکان 

بنا بر این به عنوان . به سرعت در حال تؽییر آمده اند ُ ُ  خارج از کشور، مناطق حومه، یا از جاهای دیگر همان شهر

متخصصین حفاظت، چالش ما بزرگتر از آنست که جلوی کار متولیان توسعه را بگیریم و یا از مردم محلی درمقابل تؽییرات 

در سخنرانی خود در نتال وهمانطور که دیوید لو .چالش ما عمیقا با بی ثباتی زندگی مدرن درآمیخته است .ناخواسته حمایت کنیم

ساختن مجسمه )ما در حفاظت از میراث فرهنگی از تکسیدرمی " گفت،  نیز آورده شد IICکه در کنگره  Forbes Prizeمراسم 

از جمع کردن و سر هم کردن  –. رسیده ایم( های دوران کهولت تخصص در مورد بیماری)به پیر پژشکی ( با پوست حیوانات

راث ارزشمند هستند، به مدارا کردن با آنها به عنوان سالمندانی که رنجور و بسیار ظریؾ هستند چیز هایی که از نظر ما می

کنند از تلقی آنها به  همینطور می توانم بگویم که ما در نحوه نگرشمان به مردمی که در مکان های تاریخی زندگی می .ایم رسیده

به  ،یا کسانی که مجبور به نقل مکان هستند پدرانه دارندکه نیاز به یاری "  کودکانی"عنوان موانع فیزیکی،  دیدن آنها به عنوان 

 .رسیده ایم قدرتهای برزگی که آنها قادر به مهار کردنشان نیستند ُ  دیدن آنها به عنوان قربانیان سیاسی و اقتصادی

یا میراث مادی  " بافت تاریخی"عنوان کنم، در حالی که اینجا از آن به " تاریخ"بطور خالصه اشاره ای به مفهوم همچنین مایلم 

اشاره می کنم  که  (ICOMOS)مدیر ایکوموس  (Gustavo Araoz)ز ؤو یکبار دیگر به کار گوستاوو آرا. یاد می کنم( ملموس)

ای بارها بر این امر تاکید ورزیده است که ما در حال حاضر در مرحله ای قرار داریم که مفهوم اصالت نه تنها باید در جنبه ه

ما باید از این پس به اشیای میراث .  در جنبه های اجتماعی نیز اهمیت دارداصالت کالبدی ساختار های تاریخی حفظ شود، بلکه 

 آراؤزدر مورد آنها گفتگو خواهیم کرد آنطور که  در اینجا دوده های تاریخی کهحو حتی م فرهنگی، مکان های میراث فرهنگی

 یا کالبد هایی که ارزش های بسیار متفاوت و گوناگونی که انسان ها به میراث نسبت می –" رزشا حامالن"  به عنوان می گوید

با  است حامالن میراثحفاظت از این  ،بنا بر این کار ما به عنوان متخصصین میراث فرهنگی. ، بنگریمدر بر دارند را دهند

 واسطهما باید بکوشیم تا این . یک شئ ارزشمند بی جان است نه( واسطه)درکی روشن از اینکه اثر مورد حفاظت ما یک حامل 

را به خوبی انجام دهند، در حالی که میزان و کیفیت ارزش ها را که ( انتقال ارزش)ها را طوری نگهداری کنیم که کار خود 
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. به حداکثر برسانیم توسط ساکنین و بازدید کننندگان مکان های تاریخی می توانند بر این مکان ها افزوده شوند در طول زمان

 .حال، اجازه دهید هریک از شرکت کنندگان در میزگرد را معرفی کنم

 

 و استاد بازنشسته جؽرافیا در دانشگاه کالج لندن تاریخ داننویسنده نام آشنا،  (Dr. David Lowentha) لوونتالدکتر دیوید 

the University College London) .)رتمند ترین و مرجع ترین صدا در زمینه حفاظت و صدای دیوید همیشه برای ما قد 

پایه فکری ای   3گذشته سرزمینی بیگانه استاو،  0881کتاب سال . فرهنگی و ارتباط آنها با یکدیگر بوده و خواهد بودراث می

فرهنگی شکل ه آنها با میراث طاست که بر اساس آن مبانی نظری کار یک نسل در مورد مقوله گذشته و حال و همینطور راب

 .گرفته است

 

کارهای او در زمینه خانه . استبانجی ااز دانشگاه س شفاهیمردم شناس و متخصص تاریخ  (Dr. Leyla Neyzi)دکتر لیال نیزی 

در کوههای تاوروس ( Yoruk)مربوط به عشایر یوروک ( ٴ سینه به سینه منتقل شده)او تاریخ شفاهی . و تاریخ بسیار گسترده است

(Taurus)  همچنین ساکنین محله تسویکیه و(Tesvikiye ) گردآوری کرده است در استانبول را. 

 

بین المللی در زمینه مدیریت مکان های تاریخی  در عرصه عمومی و ، متخصص (Dr. Stephen Bond) ون باندیاست دکتر

کتاب او . سریالنکا را هدایت کرده است در( Galle)وزشی یونسکو در شهر میراث جهانی گاله میک کارگاه آ  ااو اخیر. خصوصی 

 Managing Built Heritage: the Role of Cultural" )نقش اهمیت فرهنگی: مدیریت میراث ساخته شده" با عنوان 

Significance)،  محسوب می شودعلمی یک مرجع. 

 

 فعالیت. استانبول هستند( Boğaziçi)ی چیمردم شناس از دانشگاه بوؼاز( Dr.  Ayfer Bartu Candan)دکتر ایفر بارتو جاندان 

گرفته تا بررسی رابطه میان جامعه محلی با  (  Çatalhöyük)او از کار بر روی سایت نوسنگی چاتال هویوک های 

او . های معاصر میراث گذشته  در اینجا، شهر استانبول بسیار نوآورانه و گسترده استانشناسان کاوشگر در محل و عملکردباست

   .عالقه مند است میان ؼنی و فقیر و اعضای مختلؾ جامعهطبقاتی و فاصله " حد و مرز "  به موضوع خصوصا 

 

معمار متخصص طراحی شهری و حفاظت میراث فرهنگی که همکاری ( Dr. Francesco Siravo) دکتر فرانچسکو سیراوو

تجاربی گسترده در قاهره، موستار او داده است، تجارب او را از مالی تا سمرقند گسترش ( Aga Khan)او با بنیاد آقاخان 

(Mostar ) زانزیبار(Zanzibar )کا رطراحی او بر روی شهر های اسالمی متمرکز است. داردو الهور. 

 

یک پژوهشگر ساختار  نه تنهااو . است( ساکنین محلیحقوق )معمار، طراح و فعال  (Aslı  Kıyak İngin) اینگینآصلی کیاک 

ت، بلکه عمیقا به بررسی نحوه تاثیر گزاری سیاست ها و عملکرد دولت بر فقیر ترین اعضای جامعه و روش های تاریخی اس
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و حمایت از سکونت گاه کولیان ( Sulukule)سولوکوله  موضوعیکی از پروژه های اخیر او . زندگی  آنها عالقه مند است

 .است مشارکت مدار در دیگر بافت های شهری ُ  پایدارتوسعه قاعده مند کردن ابزارهای استانبول بوده است و هچنین 

 .توجه فرماییددیوید لوونتال  به اظهارات و اکنون برای آؼاز گفتگو

ن آن شهر، یساكن. كند یرا بازساز (Dijon) ژون  یدشهر  یخیم گرفت بافت تاریش دولت فرانسه تصمیپ یمدت: د لوونتالیوید

 نه از ... دیاز ما مراقبت كن: "ن دادخواست نوشته شده بودیدر ا. س ارسال كردندیبه پار یبه راه انداختند و دادخواست یمبارزه ا

و از . بافت شهرشان قائل بود تا خودشان یبرا یشتریت بیبودند كه دولت فرانسه اهم ین مسئله عصبانیآن ها از ا!". سنگ ها

كه  ییاز حرؾ ها. نكرده بوددر این پروژه ساكنان آن شهر مشارکت یبرا یكامالً حق با آن ها بود، چرا كه دولت فكر یجهات

ن ین ماه صورت گرفت، به ایچند یأت، طیه ین ما اعضایكه ب یا یدر مصاحبه به زبان آورد و از تبادل فكر" اورهان پاموك"

ز باشد، چه برسد یآم تیموفق مردم هایاریبا معبافت  یحفظ و نگهدار ٴ ك پروژهیتوان تصور كرد  یم یم كه به سختیدیجه رسینت

شما  یز را برایت آمیموفق  ٴ چند پروژه ین تر هستند، ماجرایاز همكاران من كه از من خوش ب یممكن است بعض. ار بافتیبه مع

و فساد دست و پنجه نرم  ی، توسعه ، مداخالت دولت(gentrification) برون رانی بومیانرات یشتر با تأثیؾ كنند، اما ما بیتعر

ابراز  یبرا یو بدون دادن حق چندان  لشان،یو تازه وارد ها بر خالؾ م یمیما در خصوص كوچ دادن افراد قد .میكرده ا

م ید مجبوریشا. م ؼلط بودندیكرد یكه ما طرح م ید سؤاالتیشا. میبحث كرده ا یو چه اجتماع یاسی، چه به صورت سیتینارضا

. ستیمتناقض ن ین مسئله به طور كلیرسد، اما ا یر قابل حل میبه نظر ؼ ن مشكلیم كه هرچند ایت بشناسیقت را به رسمین حقیا

م كه یده ایبلند مدت جه یخیند تاریك فرآیان یست؟ ما میچ یخیتار هٴ ك منطقی ت ازظاحف یا تالش برای باز توان بخشیمنظور از 

به  یر اندكییم تؽیكن یما تنها تالش م. ان داشته و تا مدت ها پس از مرگ ما ادامه خواهد داشتیش از تولد ما جریمدت ها پ

م تا یكن ین است كه كمك میم ایكن یكه ما م یتمام كار. ش نرودیپ یا به سمت ؼلطین نرود، یز از بیم تا همه چیاوریوجود ب

. كنند یم یدگك پارادوكس زنیز در یكنند ن یم یزندگ یخیكه در مناطق تار مردمیم ید قبول كنیبا. دا كندیتداوم پ  موجود، ٴ جامعه

 یابان ها و مناظرین كه با ساختمان ها، خیخواهند از ا یآن ها م. خود ادامه دهند یخواهند به روال معمول زندگ یآن ها م

داشته  یخواهند ماند، احساس راحت یز باقیش از به وجود آمدن آن ها وجود داشته و پس از رفتن آن ها نیاحاطه شده اند كه پ

 مفهوماز  یر قابل اجتنابیؼ ن، جنبهٴ یا. خود را آن گونه كه دوست دارند شكل دهند یآن ها دوست دارند زندگ ن حال،یبا ا. باشند

و )نجاست كه با وجود افراد دست اندر كار ساخت و ساز یجالب ا. روزمره است یزندگ یایپو ُ  یدگیچیاز پ یشهر و بخش

م یتوان یمثل ما، م بانیان حفاظت از میراث فرهنگیدر شهر، و  (gentrification)  برون رانی بومیانان ی، بانطراحان، (توسعه

 .میبه بقا و رشد ادامه ده

 

ك یبه عنوان . ه ارائه كنمیدر كشور ترك یق موردیق دو تحقیكرد خودم را نسبت به موضوع از طریمن قصد دارم رو: یزین الیل

ته یمدرن بطنچگونه در  ین مسئله خواهد بود كه افراد عادید بر ا، تمركز من در هر دو موریشفاه تاریخ دانك یانسان شناس و 

در جنوب (  Yörük)" وروكی " هٴ من مربوط به منطق یق موضوعیمورد اول تحق. كنند یخود برخورد مفرهنگی راث یبا م

صحراگرد  یچوپان هان موضوع پرداختم كه چگونه یان نامه ام به ایق پایمن در تحق. ن آن منطقه استیر كوچ نشیه و عشایترك

ند، با آژانس ین فرایا ن افراد دریا. آورند یم یرو یو سپس به صنعت گردشگر ید گلخانه ایمانند تول یمتمركز یبه كشاورز

ن به یه به حركت مهاجریار شبیقت بسین ماجرا در حقیا. شوند یر مین درگیبر سر تملك و استفاده از زم یمتعدد یدولت یها

ن لزوماً در یر و نه مهاجریهرچند، نه عشا. ن ها بوده استیاز زم یه از گذشته مالك قسمت بزرگیولت تركشهرهاست، چرا كه د

، تالش ینسب ین ناتوانین، با وجود ایبنابرا. ن در دهات و شهرها ناموفق نبوده اندیبدست آوردن و توسعه دادن زم یجدال برا
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از جانب  یستیخاص پوپول یاست هایاز س یل، بخشین دالیا. قابل توجه بود دهیچیِل پین دلین به چندیر، كشاورزان و مهاجریعشا

آن ها با . ن نا آشناستیر، كشاورزان و مهاجریعشا یبرا یراث فرهنگین و درك حفاظت از میمفهوم تملك زم. دولت است

 یبه شهر استانبول است كه ممن مربوط  یق موضوعیمورد دوم تحق. كنند یته استقبال میهمراه با مدرن ٴ آؼوش باز از توسعه

 " ٴ متوسط محلهٴ ق من به طور اخص به طبقهینجا، تحقیدر ا. نام برد یخیتار یك محل زندگیاز آن به عنوان  یتوان به طور كل

 .پردازد یم( Tesvikiye)" هیكیتسو

ن یر، ساكنیعشا موردز مانند یننجا یدر ا. شده بود یطراح یاسكان افراد ممتاز عثمان ین محله، در اواخر قرن نوزدهم و برایا

ن محله را یتوان ا یامروزه م. ن بردندیرا از ب یعثمان یآثار معمار ی، تمامیل اقتصادیته استقبال كردند و به دالیمحله از مدرن

كه  جاییدر  فرهنگی راثیخ، خاطره و میمفهموم تار. دانست یس جهانیك متروپولیدش به عنوان یاز استانبول در نقش جد ینماد

ن یاز ساكن یادین كه بخش زیاول ا: قت را در نظر داشتید دو حقیست؟ بایشود چ ین شدت استقبال میته و توسعه به ایاز مدرن

ن یدوم ا. ن محل تعلق خاطر نداشتندین به اینجا مهاجرت كرده اند و بنابرایبه ا یگر قلمرو عثمانید یاز بخش ها  ،یامروز هٴ یترك

را پاك  یجمهورآمدن وجود به ش از یپ ٴ كرد گذشته ینده توجه داشته و تالش میرا كه به حال و آ"  زمیالكم" یدئولوژید ایكه با

، به خصوص به خاطرات معاصرخ یگذشته عالقه به تار ٴ ، در دههبا این وجود. را در نظر داشت مدرن بسازد یكرده و ملت

 یمن نشان م یخ شفاهیق تاریتحق. است یمكان ٴ طرهدن عالقه به خاافت، كه در حال زنده كریش یج افزایخانواده و جامعه به تدر

و  یكیزیف یمانده ها یشتر باقیكه ب یست در نقطه ایكمالٴ تهیمدرن ٴ ه، پروژهیترك یل جمهوریدهد كه چهار نسل پس از تشك

راث تنها به ین میا .راث گذشتگان زنده كرده استیرا در مورد م یدیجد ُ  یك نابود شده است، نگرانینزد ٴ گذشته یفرهنگ

د به خاطره از جانب افراد یجد ٴ ن عالقهیا این است كه آیسؤال ا. مانده است یباق (post memory)صورت خاطره و فراخاطره 

 یآزادساز یاست هایورش سیوجود دارند، با وجود  یا فرهنگی یكیزیگذشته را كه به صورت ف یمانده ها ی، كار حفظ باقیعاد

 .ا نهیاهد كرد ل خویتسه یاقتصاد

 

نده افزوده خواهد یخود در آ ین مسئله به خودیت و چالش این است كه بر اهمیزگرد این میر من از موضوع ایتفس: ون باندیاست

ن یؾ تریافتن و حفاظت از ظری یرا برا یاتیشؽلم برخوردار بودم كه از من خواسته شد عمل یدر ابتدا یمن از بخت بزرگ. شد

شده  یار متفاوتیبس یایاما در دوازده سال گذشته، وارد دن. ن كار را انجام دادمیمن هفت سال تمام ا. انجام دهم انگلستان یكاخ ها

میراث توان از  ین مسئله كه چگونه می، و به خصوص ا (everyday living heritage)روزمره ٴ فرهنگی زندهراث یام كه بر م

ن یمدت هاست به ا. كند یاستفاده كرد، تمركز م یشهر یخیمناطق تار یزسازبا یبرا یبه عنوان محرك فرهنگی زندهٴ روزمره

 میراث فرهنگی زندهٴ روزمرهار آسان تر از كار كردن بر یهستند، بس یمیراث عظیده ام كه مراقبت از كاخ ها كه میجه رسینت

 یكوچك، و امثال آن ها نوع بزرگ و ی، ساختمان ها، كاخ هایخیتار یبناها یچرا؟ من معتقدم در خصوص نگهدار. است

 مصالحو  یخیت بافت تاریت و اولوین موارد، مربوط به اهمیرا تمام تالش در ایدر تمركز كار وجود دارد، ز یخلوص و سادگ

شود كه  یم ییها یدگیچیگر، و پیل متعدد دیشامل مسا میراث فرهنگی زندهٴ روزمرهپرداختن به . ساختمان است ٴ ل دهندهیتشك

 .ك استیاز نزد مردم یو خانه ها یرداختن به زندگاز پ یناش
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النكا، هند و  یاز سر یینجا نمونه هایدر ا. شود ید میتهدساماندهی نادرست  اقدامات و توسعه یبازار، فشار ها یروهایا توسط نیدر تمام نقاط دن میراث فرهنگی زندهٴ روزمره

 ون باندیاست: عكاس .انگلستان نشان داده شده است

  

ن طرز یوجود ا. دارند میراث فرهنگی زندهٴ روزمرهنسبت به  یار منفیبس یدیاز افراد د یاریرا بسیز  ،یاد کردمها  یدگیچیاز پ

 یش پا افتادگیاز پ ییایرا به صورت جواهرات در در فرهنگی راثیرا ما میاست، ز فرهنگی راثیر صنعت میتقص یفكر تا حد

، ین كاریو در چن. است، نه جواهرات" یش پا افتادگیپ"همان  میراث فرهنگی زندهٴ روزمره  ،ییایدنن یو در چن. میفروخته ا

، مقامات مسئول ی، مسئوالن محلبانیان توسعه: ر آن هستند متناقض استیكه درگ یوجود دارد، چرا كه اهداؾ افراد یدگیچیپ

 یار متفاوتین افراد اهداؾ بسیاٴ همه. یمحلٴ ستمداران و جامعهای، مثل خود من، سفرهنگی  راثیم یها ی، حرفه افرهنگی  راثیم

 راثیدگاه ما در حفظ میدر گذشته، د. اورند دارندیبدست ب( ساماندهی) یخواهند با توجه به بازساز یدر خصوص آن چه م

نشأت " زیمنشور ون" را كه از یم اصول نگهداریما تالش كرده ا. بوده است یراث، مشكل بزرگیمراقبت از م یایو دن فرهنگی

 میراث فرهنگی زندهٴ روزمرهبه حفظ  یچ وجه ارتباطیست اما به هاز بناها ین منشور مربوط به نگهداریا. میل كنیگرفته، تحم

توان نام  یاز مؤثر بودن آن م یار كمیبس یكه گفت نمونه ها د لوونتالیویدده است و حرؾ یفا یصرفاً ب یكردین رویچن. ندارد

ت ی، نخواهد توانست به طرز موفقیخیاز بافت تار یبارها ثابت شده است كه فكر كردن صرؾ به نگهدار. استح یبرد، صح

همان  یعنید، یكن یخیبافت تار ید پول صرؾ نگهداریخواه ید هرچقدر میتوان یم. ا كندیرا اح یخیتار یمناطق شهر یزیآم

چرا كه  د، یانجام ده یموفق و ماندگار پروژه ساماندهید توانست یاهم، اما نخویكه در گذشته در تمام جهان انجام داده ا یكار

ازمند یم، نیداشته باش یت ماندگاریم موفقیخواه یاگر م. دیرا حل نكرده ا یو فرهنگ ی، اقتصادیل اجتماعیمسا یها یدگیچیپ

ز نبودن یت آمیمنظور من از موفق )  ستیز نیت آمیموفق ساماندهیم كه اگر ید به خاطر داشته باشیبا. میمتفاوت هست یكردیرو

د از یكنم با یمن فكر م. د قرار خواهد گرفتیدر معرض تهد میراث فرهنگی زندهٴ روزمرهقت ی، در حق(نبودن است پایدارهمان 

 یهنگامدرم درخواست جوامع ید از خودمان بپرسیست، و مهمتر از آن بایچ یخیمناطق تار یایم كه هدؾ ما از احیخودمان بپرس

و  یك اقتصاد قویمن معتقدم آن ها . ستیدهد چ یر قرار میآن ها را تحت تأث یو خانه ها پروژه ساماندهی مطرح می شوده ك
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 ، های رفاهی رساختیت و ز، خدمایكننده و متعادل بر مسكن، امكانات رفاه یست امن و سالم، نظارت راضیط زیك محیسالم، 

  قت،یو در حق. خواهند ی، احترام و حس تعلق به مكان میتحرك، ؼرور اجتماعخالق و پر زندگی،یمحل های فرهنگتنوع  

آخر باشد،  یارزش ها ید مربوط به سه سریبا میراث فرهنگی زندهٴ روزمرهاز  ید، نگهداریكن ین موضوع فكر میبه ا یوقت

 .، و حس تعلق به مكانی، ؼرور اجتماعیمحل های فرهنگ رونقتنوع و  یعنی

 

من پانزده سال . شومفرهنگی راث یمطالعات م نهٴ یوارد زم یاجتماع یِ من قصد دارم از منظر انسان شناس :جاندانفر بارتو یآ

، و جوامع یها، كارشناسان بانك جهانآثار، باستان شناسان، شهردار مرمتگران، فعاالن، یاست كه با معمارها، طراحان شهر

راث، ما یمطالعات م هٴ نیمن معتقدم در زم .كنم یكنند كار كرده و م یم یگاطراؾ آن ها زندا ی یخیكه در مناطق تار یمتفاوت

ل یمساکه دهند  یكه تا كنون ارائه شده اند نشان م ییاز مثال ها یاریم و بسیمسئله صحبت كرده ا یدگیچیشه در خصوص پیهم

ما . شه مورد بحث و جدل بوده اندیهمنگی فره راثیخ و میتار که قتیحقاین خ و یتار یهاکاربرد  خ،یتار ُ  ا، تملكی، احینگهدار

ق یاز طر ها سال یم طیار، توانسته ااستمدیو س حفاظت و مرمتخ دان، كارشناس یبه عنوان انسان شناس، جامعه شناس، تار

 یت مینه فعالین زمیاز افراد كه در ا یاریبس. میم كنیل را ترسین مسایا یدگیچیخاص از تمام سطح جهان پ یمطالعات مورد

نهفته  یگسترده تر یاسیو س ی، فرهنگیخی، تارین چالش ها در بافت اجتماعیق كردند كه ایتصد یل كارشناسان فنیكنند، از قب

ن یا یعت و اجزاید طبی، بایگمانه زن یبه جا. ل كندیرا تحل یدگیچین پیم تا ایاز دارین یقات مستدلیاما هنوز هم به تحق. اند

برگزار شد " بازمانده ها"نجا در استانبول با نام یكه ا یدر كارگاه یزیال نیمن به همراه دكتر ل راً یاخ. میم كنیرا ترس یدگیچیپ

خ یاز تار ییو ما نمونه ها. پرداخت یه میگذشته در ترك یو رد پاها یو فرهنگ یماد ین كارگاه به بازمانده هایا. میحضور داشت

قت ین حقیبا وجود ا. میدیرا شن تراژدیآن  یرامونین و عوامل پین سرزمیت ایز در جمعیرات گسترده و فاجعه آمییه، تؽیچند ال

به عنوان . مید بدانیهست كه با یادیار زیبس یزهایل كار كرده ام، در آن كارگاه متوجه شدم كه چین مسایا یكه من سال ها رو

ن ین است كه چگونه ایا یپس چالش فعل. میندا یم را نمیم كه فراموش كنیم گرفته ایا تصمیم یمثال ما آن چه كه فراموش كرده ا

ن یكه در ا یادیاست كه افراد ز یزیقاً همان چین دقیو ا. میمخصوص به هر بافت درآور ینیع یاست هایرا در قالب س یدگیچیپ

، مانند كار كرد هایم، اصطالحات و رویمفاه هٴ كنند، تالش كرده اند انجام بدهند، به خصوص در ارائ یكار م ینارشته ایب هٴ نیزم

 .آورد یبه جا م یدگیچین پیكه حق مطلب را در خصوص ا ونیاست

ك یاز  د لوونتالیوید. دار شده جلب كنمیپد ن تالش هاینامم و از ا یدوست دارم توجه شما را به آن چه كه من وارونه نما م

كه ما  یمیاز مفاه یاریكنم كه بس یممن استدالل . ك وارونه نما حرؾ بزنمیتناقض سخن گفت، اما من دوست دارم در خصوص 

از  یمتعدد ین مسئله را توسط مثال هاید ایاجازه بده. ق شده اندیند، تصرؾ و ترقین فرایا یم، طیشنهاد كرده ایسال ها پ یط

تعدد فرهنگ مانند  یكنم اصطالحات یكه به آن ها اشاره م ییاصطالحات و مفهوم ها. ان كنمیب یمتفاوت زمینهقم در یتحق

، مسئولیت پذیری و (transparency)ت ی، شفاف(sustainability) پایداری، (multiculturalism)ها

 مشارکتو به خصوص ،  (empowerment)توانمند سازی، (efficiency) ی، بازده (accountability)پاسخگویی

(participation) ست كه ین یزین همان چیا ایست؟ آیكردها چی، اصطالحات و رویمهان مفید اشكال ایممكن است بپرس. هستند

م ین مفاهیا هٴ تصرؾ و استفاد هٴ قیم؟ اشكال كار، طریكن یس میخود تدر یم و در كالس هایرسان یاستگذاران میما به دست س

واكوانت و   (Bourdeui) ییبوردوشده اند كه  یزیل به چیم تبدین اصطالحات و مفاهیا. گران مختلؾ استیتوسط باز

(Wacquant ) ن یكنم به ا یشنهاد میم و پینیب یم وارونه نماك ین موضوع را یمن ا. ده اندینام"  د یآزاد جد یگفتگو"را آن

حل و  یگر و به راه هایك لؽت دیا یك زبان یگسترش  ید به راه هایما با. میار مراقب باشین اصطالحات بسیل، در گسترش ایدل

ن یها شروع به استفاده از ا یرا نام ببرم كه شهردار یینم در استانبول مثال هاتوا یم. میفكر كن یل ضرورین مسایفصل ا
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  كه به یهنگام. ستین خصوص منحصر به فرد نیل به مقاصد خود كرده اند، هرچند استانبول در این یبرا" دیآزاد جد یگفتگو"

كه مسئول  ییها یشهردار. میرس یند مشابه میك فرایم، به یكن یمختلؾ جهان نگاه م یبرال در بخش هاینئول یها یدگرگون 

ن یآن ها ا  .كنند ین اصطالح استفاده میره بوده اند، از ایو ؼ یخیك محله، مناطق تاریاز جمله تمام  یب هولناك بافت شهریتخر

، ارکت مردمیمشو آن ها از اصطالحات . دهند یاز آن ها انجام م یبه نام فرهنگ، و به نام نگهدار  خ،یكار را به نام تار

( ستیچك ل) ینیاز فهرست بازب یل به بخشین اصطالحات تبدیا. كنند یز استفاده مین توانمند سازی و یبازده  ،مسئولیت پذیری

ن طور در پروژه یكنند، هم ین اصطالح استفاده میاز ا یكارشناسان بانك جهان. شوند یم یت نقاط باستانیریمد یدر طرح ها

به   ،یید مثال هایاجازه بده. گرید ین المللیب ین طور آژانس هایاروپاست، و هم هٴ یاتحاد هٴ بر عهد آن ین مالیكه تأم ییها

م، به یكه به خصوص در استانبول شاهد آن هست ییب هایاز تخر یاریبس. بزنم همفکریو  مشارکتم یم مفاهیترس یخصوص برا

. شود یآزاد انجام م ین گفتگوین زبان و همیاستفاده از همده شده اند، و با ینام یشهر ساماندهی یل آن چه پروژه هایدل

كه توسط  ییاز پروژه ها یكی. انجام شده است یاجتماع مشارکتو  همفکریها با نام  یتوسط شهردار یمتعدد یها ینظرسنج

امالك  یرقانونیرؾ ؼاست كه به تص یاپروژه ، یاجتماع همفکریو  ییفقرزدا پروژهٴ شود به نام  یم ین مالیاروپا تأم هٴ یاتحاد

دهد تماماً مربوط به طرد شدن و فقر  ین نقطه رخ میكه در ا یگریز دیقت هر چیدر حق. آن كار كرده ام یپردازد و من رو یم

 یمن معتقدم برا. د شده استیبرال جدیحكومت ل یل به نوعیانه تبدیگرا ین و طرد مادینماد مشارکتوجود همزمان . است

ن یم تا ایاز دارین یقات مستدلی، ما هنوز به تحقی، به خصوص در چارچوب قانون گذارفرهنگی راثیم هٴ نیشرفت در زمیپ

م تا یاز داریق نیدق ید مهمتر از آن، به زبانیاما شا  م،یاز دارین یان رشته ایو ما به كار م. میر بكشیرا به تصو یها یدگیچیپ

 .ا رفع كندد رین اصطالحات جدیپشت ا هٴ ندیفزا یها یبتواند نگران

 

هم  خانهزگرد ذكر شده بود، ین میا هٴ همان طور كه در متن دعوتنام. بپردازم خانهل دارم به مفهوم یدر ابتدا م: راوویفرانچسكو س

كند، و تداوم سنن و ارزش ها را در  یه را ارائه مت خود را دارد، و مفهوم جامعیهو. یط روحیك شرایك مكان است و هم ی

  .دهد یم یخود جا
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باور اینکه این  .در هر جایی از دنیا واقع باشد تواند ی، اما مپاریس است  یحومه هااین یکی از  می نامید؟ خانهآیا شما اینجا را 

 ن یا ساکنان جوانكرد،  یس دخالت نمیاگر پل سال پیش، 5اخر و حدود در حقیقت همین او .دشوار است کسی است، خانهمكان، 

 .شهری خودمان برگردیم ٴ اما اجازه دهید به یکی از مدلهای آشنا و زمان آزموده .آنها را به طور کامل می سوزاندند ،حومه ها 

همچنین  .روز به روز دشوارتر می گردد این ارزش هاهستند و یافتن ای همه موافقیم که این اماکن دارای ارزش کیفی ویژه 

کمی تؽییر . حال متوقؾ شوند زماند در ین مكان ها بایاکه  میاعتقاد نداراز ما  آسیب پذیر و در معرض خطر هستند و هیچ یک

 ین مكان ها به مكان متفاوتیقابل قبول است تا ا تؽییرقدر چ ن است كهیا یصلا ی، اما نكته ابرای این بناها اجتناب ناپذیر است

 ؟ل نشوندیتبد

این اماکن به  باشد، ختهیلجام گس که روند گسترش هنگامی .میزان مشخصی تاداد، اما  یرا در آن ها جاتؽییر توان  یم  قطعاً  

 یتیمكان ها واقعاً اهمشاید بتوان گفت که  .جایگزین ؼم انگیز حومه های ماللت بار بدل می شوند که بارها شاهد آن بوده ایم

هر چیز دیگری قابل  شود،مراقبت نتهای آنها ارزشهای نامحسوس و س از و تا زمانیکه میهستانسانها به فكر در واقع ندارند، ما 

 ارزشهای .؟ فکر نمی کنماستدالل منطقی استبه دردسر بیندازیم؟ آیا این حفاظت آثار  یبراپس چرا خود را  .قبول خواهد بود

( Palio)" ویپال" فکر کنید .در داخل ساختمانها و فضاهای شهری معنا پیدا می کنندآن ها  .نامحسوس در خالء معنایی ندارند

 چگونه خواهد بود؟ (  Siena)" نایس" بدون میدان مرکزی

می نامند و افرادی که برای حفظ  خانها آیا باور داریم میان افرادی که یک مکان ر: این نکته من را به سوال بعد رهنمون می کند

به طور  ن قدیمی شکل گرفته اند،حتی جوامعی که با مهاجرا .وجود دارد؟ جواب من منفی است یتعارض آن تالش می کنند،

آنها  محلهاما نمی خواهند که  آنها مایلند که اماکن را بهبود بخشند، بلی، .طبیعی پیرو سنن قدیم و به بناهای خود متکی هستند

 نسل 1یا  0که  ، جاییوجود داشت ایتانزان(  Zanzibar) "زنگبار " دررا آن  ٴ من بارها شاهد این ماجرا بودم و نمونه .نابود شود

 .نقل مکان کردند(Stone Town) " شهر سنگ"مردم پس از انقالب به  قبل،

  
 Franchesco Siravo:عکاس-قاهرهن یدر بخش مسلمان نش" درب االحمر"نمایی از یک خیابان در

 

مهاجرانی از نقاط مختلؾ  نهخال به ین منطقه تبدیاقاهره نیز شاهد بودم که ن یدرب االحمر، در بخش مسلمان نش همچنین در

 ینیشهر نش"قاً مشابه آن چه در كتاب یدق ییپاسخ ها شان سوال کردیم،محله وقتی از آنها در مورد نکات مثبت  .شده بودکشور 

  در دسترس  امنیت کودکان، نزدیکی به مسجد و چایخانه، عدم وجود خودرو،ر ینظ ییم؛ پاسخ هایافت كردیم درینیب یم" دیجد
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نظر آنها نیازی به  ازاما  امکانات و خدمات را حس می کردند، ءآنها نیاز به ارتقا .ن مشاؼل و خانه هایی با قیمت مناسببود

 .نبودمحله تخریب 

تفاوتی نداشت و توجه جامعه به  حفاظت از اماکن که هر دو صادقانه فعالیت می کردند، طراحان و متولیانهدؾ آنها با هدؾ  

 ؟کجاستپس مشکل . ز کمک شایان توجهی بودموضوع حفاظت نی

سیستمهای برنامه ریزی بیگانه و یا دیدگاه های  هنگامی دچار مشکل می شویم که قصد داریم مدلهای اقتصادی ناسازگار،

ک قرن بیستم مثالهای بسیاری در این مورد دارد که می توان به تبلیؽات ایدئولوژی .ایدئولوژیکی گمراه کننده را وارد کنیم

بیرون مهندسان ترافیک آمریکا در اواسط قرن بیستم و برنامه های تخریبی و عملکرد  موسولینی در تخریب شهر تاریخی رم،

های  پروژه ٴ بر گیرندهکه در  0892و  0812دهه های در  (جایگزینی ساکنین بومی فقیر با ساکنین جدید متمول) رانی بومیان 

اشاره  است، (نیانگ چینجیدر ز Kashgar) "كاشؽر" شهرهای تاریخی مانندنژادی سازی عظیم قرن جدید و نابود سازی و پاک 

اقدامات  این پروژه ها. دو ساماندهی می گردی تجهیز این اقدامات تحوالت عظیم با نتایج بلند مدت بودند که توسط دولتها، .کرد

 .امالک خود نبودندجهت تؽییر یا بهبود  کوتاه مدت ساکنان،

 :زیر را معرفی کنمچهارگانه مایلم دستور کار  چه می توان انجام داد؟  .فکر کنیم ه دهید به راه حلحال اجاز

 تفهیم اهمیت و ارزش این بناها به دولت، 

 ،اتخاذ سیاست هایی جهت مدیریت تؽییر کنترل شده 

 ی که به طور مستقیم تحت تاثیر طرح قرار می گیرند،با افراد مشورت 

 ی برنامه ریزی معقول و سازگاربهره بردن از روشها 

درب " اقدامات جدی و بلند مدت مانند منطقه .است عملیکه این امر  اجازه دهید یک نکته امیدوار کننده را نتیجه گیری کنیم

 .نتیجه بخش تر است قاهره،" االحمر

   

 

 0222-0228، شهری در قاهره بازتوان بخشیاز یک برنامه یکپارچه جهت  حاصلنتایج 

 وارویفرانچسكو س: عکاس
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با این  بهره بردیم، نانهیب سال مورد بررسی قرار دادیم و از برنامه ریزی های مناسب و واقع 02جامعه را برای بیش از ما 

د تعهاز  ینجا و در باور عمومیدر ا .برخوردار شویممحلی  مسئوالناز حمایت کامل نتوانستیم متاسفانه  وجود باید اعتراؾ کنم،

 .نهفته است بزرگترین چالش آینده است كه و مسئولیت پذیری

نوسازی در استانبول اجرا می شد که مربوط به نواحی تاریخی   (5366#)سال اخیر قانون شماره  5در  :لی کیاک اینگینصآ

ن منطقه اشاره کنم آهای مایلم به اثر منفی این قانون بر مردمی که در آن منطقه زندگی می کردند و همچنین ویژگی .موجود بود

و روند ساخت و ساز است این منطقه هم اکنون مانند سایت ساخت و ساز  .بود(  Sulukule)" سولوكوله" که منحصرا مربوط به

چون تصمیمات نوسازی آن را تحت تاثیر  ن به اتمام نمی رسد،آاما هیچ گونه اقدام باستان شناسانه در  ن تقریبا سریع است،آدر 

 .نداده قرار دا

  

 

 رانیاوس ناجیال: عکاس.که امروز یک سایت ساخت و ساز است" سوكوله"

و که در آنجا به کار گرفته می شود انواع مکانیسم های نوسازی  ،"سوكوله" میراث فرهنگی ملموس و ناملموسمایلم در مورد 

 .صحبت کنم این پروژهاقدامات مخالؾ با همینطور 

 .استی ثبت شده در لیست یونسکو قرار دارد که یک مکان تاریخ (Theodosian" )انیتئودوس"دیوار در مجاورت" سوكوله"

  

 

 "سولوكوله" آرشیو بنیاد: ، عکس"سوكوله" در محلهدیوار تاریخی 
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تماعی و فرهنگی اج اما توانسته ویژگیهای فیزیکی، اگرچه این منطقه به عنوان یک منطقه متروک در نگاه مقامات محلی است،

خود را در طول دوره بازسازی به خوبی حفظ کند و این مسئله در خانه های بازسازی شده به خوبی قابل مشاهده است و حتی 

 .اسنادی از دوره عثمانی در این بخش وجود دارد

 

  
 "سولوكوله" پایگاهآرشیو : سند عثمانی،عکس

 

در این منطقه  0822 ٴ هیاول یها ساختار مشابه خیابانها از دهه نشان داده شده است، 02و 08ر که در نقشه های قرن همانطو

شده  و خانه های چوبی و آجری حفظها کلیسا جد،امس حمامهای تاریخی، ،(ای تاریخیهه فوار )چشمه ها ادامه پیدا کرده است و

ی ناپذیر زندگی ساکنان بوده و برای آنها مفهوم خانه و جزء جدای خانه های حیاط دار که مهمترین ویژگی این منطقه هستند، .اند

 دور یک باغ بزرگ و یک حیاط کوچک که راه ورود آن از خیابان است خانواده، پنجیا  چهاررایج است که  .را داراستمحله 

 خانهبه مثابه  آن،اجتماع ساكن در  ین محله برایادر واقع یک منطقه کولی نشین و فقیر است و " سولوكوله" .زندگی می کنند

خیابانهای باریک آن نه تنها برای تردد، بلکه برای فعالیتهای اجتماعی به کار می رود و محله دارای یک شبکه منسجم و  .است

 .است قوی ٴ م پیوستهه به
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 "سولوكوله" بنیادآرشیو : خانه های حیاط دار،عکس 

  
 نینگیاك ایك یآصلو" سولوكوله" بنیادزندگی خیابانی، آرشیو 

ساختار تفریحات بسیار  .مرکز قدیمی تفریحات و محل مهمی برای نمایشهای موزیک و رقص کولی ها بوده است" سوكوله"

میهمانان با موزیک و رقص کولی ها ها در اتاقهای آن تنها چند اتاق دارند و جالب است و در آن خانه هایی وجود دارد که 

 .ندسرگرم می شد

 ن زمان،آبا این اماکن تشکیل گردید و پلیس همه آنها را از بین برد و از در مخالفت کمپین مخالفی در رسانه ها  0882در دهه 

قانون جدید در صدد است منطقه را به کلی  همانطور که اشاره شد، .اوضاع اجتماعی و فیزیکی منطقه رو به خرابی گذاشت

 ٴ همحلسران محلی ساختار منطقه را به طور کلی تعویض و در صدد ساخت  استفاده از این قانون،از نو بسازد و با  كرده، تخریب

       و تنها تعداد کمی از ویژگیهای قبلی حفظ می شوند و یک هتل .هستند که طبیعتا ماهیت خانه ها را تؽییر می دهد" عثمانی جدید"
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اشاره کرده که خانه  به این موضوع پرداخته  0228سال زارش همچنین یونسکو در گ .مرکز تجاری جدید در دست ساخت است

هند شد که بافت شهری موجود و هتل و پارکینگ زیرزمینی جایگزین خوا های حیاط دار کولی نشین با ساختمانهای بلندتر،

 ای خود را نخواهد داد،حفظ خانه ه ٴ این سیستم و تؽییر جدید که به مالکان اجازه .ی تؽییر خواهد دادلساختهای آن را به کزیر

ساکنانی که این  .خانه های جدید می گردد در ازایسال  05بسیار پایین و بدهکار شدن آنها تا  قیمتبا  اموال، ٴ باعث مصادره

سال می گردند و مستاجران  پنجمجبور به گرفتن مبلػ خرید خانه شان از سوی دولت و ترک منطقه در طول  شرایط را نپذیرند،

های بسیار دور نقل  گزینه ای برای ماندن ندارند و مجبورند به شهرک ز ساخت فرهنگی و اجتماعی منطقه هستند،که جزوی ا

روند طوالنی  .هستند در حال بازاریابی برای منطقه  مکان کنند و این در حالی است که توسعه دهندگان و بنگاه های امالک،

 .شروع شده و ادامه دارد 0229تخریب از سال 

  
 نینگیاك ایك یآصلعکاس  ،"سولوكوله"تخریب 

 
 رانیاوس ناجیال : عکاس 

 

این پروژه توسط شهرداری به عنوان یکی از بهترین پروژه های اجتماعی در جهان و توسط دانشگاهیان که به عنوان مشاوران 

دانش  دانشگاهیان، متشکل از اجتماع محلی،" سولوكوله"اما بنیادی با نام  .اقدامی عاطفی و انسانی به شمار می رود آن هستند،

جهت توقؾ این پروژه تشکیل  سازمانهای ؼیر دولتی و داوطلبان از رشته های مختلؾ، هنرمندان، متخصصین شهری، آموزان،

 سازمان ملل، ،AGFE کمیسیون ی،کمیته جهانی میراث فرهنگ شده است و توسط سازمانهای بین المللی و محلی مانند یونسکو،

این بنیاد نیاز به منابع مالی و " سولوكولهچهل روز وشب برای " در فستیوال .و اتاق باستان شناسان حمایت می گرددصلح سبز 

 .را مطرح کردصحبت جدی راجع به مسئله این منطقه 
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 نینگیاك ایك یآصل :عکاس ،"سولوكولهچهل روز وشب برای " فستیوال

 ٴ از سوی پروژههای این منطقه شد  و ویژگی خواستار توجه به نیازها این بنیاد عالوه بر کمک های مختلؾ به ساکنان این محل،

این بنیاد بازنگری پروژه را مطرح و با  در راستای این تصمیم، .و ادامه آن را مستلزم مشارکت فکری بیشتری دانستجاری شد 

خواستار انجام برنامه های جایگزین  مالقاتهایی برگزار کرد و با جلب توجه متخصصان، روه نوسازی،مقامات شهرداری و گ

بنابراین  چندان چشمگیر نبودند، برنامه خود را انجام داد و از آنجا که توافقات، گردید که شهرداری بدون توجه به تالشهای آنها،

 .می رسید راه حلهای موجود نیز بسیار پیش پا افتاده به نظر

  

 

 نینگیاك ایك یآصل :عکاس. بنیاد سولوکوله و مالک خانه، KUDEBمرمت ساده با مشارکت 

  

 

 رانیاوس ناجیال: عکاس و یکی از مالکان،" سولوكوله" بنیاد
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که   KUDEBنشوند و سازمان مالکان قطعی منطقه مورد حمایت قرار گرفتند تا در جریان بازسازی خانه ها از منطقه اخراج 

تنها  ن هایا. در حال مرمت هستندخانه  سهدر حال حاضر  .خانه حمایت کرد هفت مرمتاز  وابسته به شهرداری استانبول است،

خانه نشان می  هفتاین  مرمتموفقیت در  .مانده اند یدست نخورده باق تخریب شده، به کلی ٴ این منطقهخانه هایی هستند که در 

 .توانستند با حمایت اندک به زندگی خود ادامه دهند خانواده هایی که مجبور به ترک محل زندگی خود بودند، دهد که

 :که جهت مشاهده آن می توانید به لینک زیر مراجعه کنیددئویی نمایش داده شد یو" نینگیاك ایك یآصل"قسمتی از بیانیه مقدماتیدر 

http://www.youtube.com/watch?v=GJcHbNXG6aU&feature=related 

 

 

 گفتگو

 چقدر شناختند، یم را آن دیبا یباستان آثار نگهدارندگان و محافظان كه بود یسند تنها" زیون منشور" كه یزمان :لبرمنیس لین

" ژونید" مردم مثال ذكر با لوونتال دیوید شیپ لحظه چند كه طور همان. است كرده رییتؽ اوضاع اما! بود ساده و آسان زیچ همه

 ،یشهرساز كه زمان نیا در. یخیتار یها سنگ تا هستند خودشان یبرا شدن قائل ارزش شتریب خواستار مردم اكنون گفت،

 و گذشته به پرداختن از شیپ دیبا درس یم نظر به رود، یم شیپ به یادیز سرعت با یاقتصاد شرفتیپ و جوامع  شدن جابجا

 با میمستق تقابل از ،"یرسم" راثیم معمول، طور به. میبپرداز دارد وجود كه یمتعدد یاجتماع یضرور یازهاین به نده،یآ

 شده نشیگز یساختارها و بناها در كه كند یم تمركز یفرض یا گذشته تیامن بر شتریب و كرده ممانعت معاصر یزندگ یدهایترد

 عوض چرخد یم ها ساختمان و بناها محور گرد كه را فرهنگی ای راثیم ُ  گیری جهت است ممكن چگونه اما. است افتهی متجس

 همه از شتریب و اول ٴ وهله در مربوطه نیقوان تمام كه یوقت هم آن م،یكن تر حساس یاجتماع یها بافت به نسبت را آن و میكن

 كه میده رییتؽ را ینگهدار نیقوان چگونه خاطرات؟ از حفاظت یبرا نه و شده، یطراح یماد یها مانده یباق از حفاظت یبرا

 م؟یكن مرتفع كنند، یم احساس خود ٴ خانه در كه را یمردم یازهاین

 تیاكثر كه ندارد وجود یشك. میكن اشاره میهست روبرو آن با كه یلیمسا نیدشوارتر از یكی به دیبا كنم یم فكر من: باند ونیاست

 و حفظ نه و هاست، ساخته از حفاظت به مربوط دارد وجود آثار حفاظت ای ینگهدار خصوص در جهان تمام در كه ینیقوان

 كه ییایدن سمت به را دارد قرار ها ساخته یمبنا بر كه ییایدن و میده انجام دیبا ما كه است یبزرگ رییتؽ نیا و. ها ارزش ارتقای

 Managing) "ساخته شده راثیم تیریمد" نام به كتابم نیآخر در. میده سوق است شده بنا ها تیاهم و ها ارزش یمبنا بر

Built Heritage)،  نیا د؛یایب وجود به یاجتماع رییتؽ از پس دیبا یقانونگذار خوب، یدموكراس كی در كه ام كرده استدالل 

 مشكل. است خطرناك ییایدن نیچن در یدگزن كه كنم یم فكر شخصاً  من. كند آؼاز را یاجتماع رییتؽ دیبا كه ستین یقانونگذار

 نگاه گذشته سال پانزده به اگر ه،یقض مثبت سمت در. رفت شیپ قدم به قدم دیبا اما دارد، وجود یبزرگ یماندگ عقب كه آنجاست

. دینیب یمن آثار مراقبت و ینگهدار یایدن در ها آن از یحرف م،یپرداز یم ها تیاهم و ها ارزش به اكنون ما كه چنان آن د،یكن

 یكشور هر به دیتوان یم ناگهان حاال كه رسد یم نظر به. ادیز چندان نه اما ،وجود داشت ها حرؾ نیا یحد تا زمان آن در البته

 در یاجتماع رییتؽ كی معتقدم من. كنند یم استفاده زبان نوع نیهم از زین ها آن كه دینیبب و دیكن برقرار ارتباط مردم با د،یبرو

 .میبپرداز یقانونگذار و یاجتماع رییتؽ نیب ٴ فاصله به دیبا ما. ستا وقوع حال

http://www.youtube.com/watch?v=GJcHbNXG6aU&feature=related
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 و یاجتماع دانشمندان چه آن اما كرد، صحبت ها ارزش همچنین و بافت از محافظت خصوص در ونیاست :جاندان بارتو فریآ

 در كه یزمان ،گیفرهن راثیم یایدن در". ؟یكسان چه یها ارزش و ییها ارزش چه: "است نیا پرسند یم شناسان انسان

 یكسان چه یها ارزش ما" كه سؤال نیا. ستین كدستی یگروه  جامعه، نیا كه میدان یم م،یكن یم صحبت یمحل ٴ جامعه خصوص

 مسئله نیا. دارد وجود متضاد و متفاوت قیعال و ازهاین معموالً  ،یمحل ٴ جامعه نیا در. است یاساس یسؤال ،"م؟یدار نظر مد را

 .شود یم یمحور یا مسئله به لیتبد ،او احی مرمت مبحث در

 در شهرها یخیتار ارساخت از حفاظت یجا كه مینیب یم م،یكن یم نگاه ایدن در یقانونگذار به كه یهنگام :راوویس فرانچسكو

 وجود جات قهیعت خصوص در ینیقوان توسعه، حال در یكشورها از یاریبس و زنگبار مصر، در. است یخال كشورها شتریب

 یگذار قانون لیتكم یبرا یواقع یازین امروز. ندارد وجود یخیتار مناطق یبرا ینیقوان اما ،(هست زین بنا آن مصداق هك) دارد

 محافظت ینوع تحت را ها آن و بشناسند را مناطق نیا ارزش كه ینیقوان بلكه  ،"زیون منشور" هیشب یزیچ نه البته دارد، وجود

 یفیضع طور به ای شده ییاعتنا یب ها آن به نسبت دارد، وجود ینیقوان نیچن كه یموارد در یحت كه میكن قیتصد دیبا. دهند قرار

. است محدود شدت به هنوز یخیتار مناطق از محافظت به نسبت تعهد و دولت یآگاه كه دهد یم نشان نیا و. شوند یم اجرا

 به یا اشاره و می کنیم صحبت یانتزاع طور هب ها ارزش از محافظت از كه یهنگام معتقدم من كه كنم اضافه دیبده اجازه

 به ما. میباش مراقب اریبس دیبا م،یكن ینم دارند را آن تحمل تاب ساختارها نیا كه یراتییتؽ زانیم درك و خاص یها ساختمان

 كیتكن و مواد با و ،ی شدنصنعت ماقبل اجتماعات چارچوب در اؼلب ،یمتفاوت اریبس طیشرا در كه میپرداز یم ییها ساختمان

 در را انطباق و رییتؽ یمعقول حد تا توانند یم ها ساختمان نیا. اند شده ساخته دارد وجود امروز چه آن از متفاوت اریبس ییها

 به را آنها یساختارمصالح تشکیل دهنده و یكپارچگی كه ییها وهیش به و خودشان منطق چهارچوب در تنها اما دهند، یجا خود

 .بشناسد تیرسم

 ساختار ادگاری. هاست ساخته لیمسا به پرداختن و جامعه لیمسا به پرداختن نیب یبند زمان تفاوت  كار، مشكل :لوونتال دیوید

 تر كینزد اریبس یزمان لحاظ از معمول طور به اجتماع لیمسا. گردد یم باز گذشته اریبس یها زمان به شد، ادی آن از كه یعثمان

 افراد معموالً . هستند لیقا ارزش ها ساخته یبرا نیز جوامع  قت،یحق در. داد قرار هم كنار در را مسئله نوع دو نیا دیبا. هستند

 از خود همراه به را چه آن دارد؛ تعلق خودشان به یخیتار لحاظ از كنند احساس كه باشند داشته بافت شهری ای دارند دوست

 رییتؽ بودند، ساخته گرانید كه را چه آنیا  و كرده یزندگ آن اب ای ،باشندساخته  جا همان در را آن ،آورده باشند یگرید یجا

 و اجتماع خاطرات نیب یاتیح یزیتماهستند،   دور یا نزدیك ما ٴ روزمره حضور به میزان چه اما از لحاظ اینکه . داده باشند

 .میبزن پل فاصلهاین  بر نحوی به میكن تالش دیبا ما. دارد وجود  مکان های ساخته شده خاطرات

 بله، است، گفته راوویس فرانچسكو كه طور همان. بپردازم قانون اعمال و یقانونگذار انیم تفاوت به دارم قصد من :یزین الیل

 چطور؟ نشوند اعمال نیقوان نیا اگر اما شد، ذكر هیترك خصوص در كه یمورد مثل م،یباش داشته یسخت نیقوان است ممكن

 نیقوان كه است آن گرید ٴ مسئله بلكه رند،یبگ بر در زین را مردم كه میباش داشته یریپذ طاؾانع نیقوان كه ستین نیا تنها مسئله

 .شوند یم اعمال چطور

 حفاظت تحت یخیتار مناطق قانون، نیا با. است برده شیپ جنجال كی مرز تا را ما (# 5366) ٴ شماره قانون :نینگیا اكیك یآصل

 شود، یم ادی ها آن از" مخروبه و متروكه" عنوان با كه مناطق نیا در. دارند ارقر بزرگ یخطر تحت ها آن ساكنان همراه به

 ،یبازساز قانون ٴ جهینت. كنند یم دایپ یا تازه كاربرد و ظاهر سرعت به و شده تیمالك سلب صاحبانشان از دار سند اموال

 مردم ارزش به یتیاهم نیقوان نیا در. است كنند یم یزندگ مناطق آن در كه یمردم یزندگ بیتخر و یخیتار ارساخت بیتخر

 شوند یم یسیبازنو نیقوان م؟یكن مقابله مسئله نیا با میتوان یم چگونه. است شده لمدادق مهم یخیتار اماكن ارزش بلكه نشده، داده
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 آن تا و كشد یم طول ها سال ماجرا د،یبجنگ دیبخواه دادگاه در اگر كه چرا است، یدشوار كار كردن استدالل شکل نیا به و

 تا و است پارلمان دست در تنها كار نیا اختیار البته. شد یم لؽو درنگ یب دیبا قانون نیا. اند رفته دست از مردم و اماكن زمان

ما باید مقامات محلی را در خصوص ارزش هایی که از آن سخن   .است نگرفته صورت خصوص نیا در یعمل چیه امروز به

 .متقاعد کنیمگفتیم 

 یاجتماع رییتؽ از پس معموالً  یگذار قانون گفت باند ونیاست. كنند یم مطرح را یبعد یهیبد سؤال اظهارت، نیا :لبرمنیس لین

 به كه یسؤال. ونددیپ یم وقوع به یگذار قانون از شیپ انتخابات كه است نیا میدان یم نیقی به ما كه یزیچ اما كند، یم بروز

 در را جامعهمقتضیات  اساس بر فرهنگی راثیم  ینگهدار میتوان یم چطور: است نیا رسد یم انگارانه ساده نظر

 از بهتر یمحل جوامع به پرداختن كه میبده نشان ملموس یا گونه به میتوان یم چگونه گنجاند؟ یاسیس و یاجتماع یدستوركارها

 است؟ شتریب گسترده یها توسعه و ها بیخرت از جامعه یبرا آن یكل سود ای و است،" نییپا به باال از" یسنت یزیر برنامه

 معتقدم من هستند؟ آن فاقد موهوم ای یسنت نیقوان كه دارد جامعه یبرا یجینتا چه كار نیا دارد؟ ییایمزا چه جامعه به پرداختن

 اتخاذ كه یكردیرو ،شاناذهان در و دارند یمحكم اریبس لیدال كردن عمل گونه نیا یبرا نیمسئول كه میریبپذ را قتیحق نیا دیبا

 یسودها نیا چه. كنم یم اشاره یاقتصاد ٴ توسعه به بلكه كنم، ینم صحبت یخصوص سود از من. دارد ینیمع یایمزا اند كرده

 طور همان. شوند یم استفاده مشخص ٴ وهیش كی به كارها انجام لیدل عنوان به حال هر به نه، ای باشند یواقع مفروض، یاقتصاد

 به یلیدال ایآ: "بپرسم دیبده اجازه. دارد وجود هم سود بحث اما است، شده ارائه لیدال از یكی بازده گفت، نجاندا بارتو فریآ كه

 قرار خود خانه در كنند احساس مردم كنند یكار است بهتر كه میبده شنهادیپ یدولت نیمسئول به كه دارد وجود محكم اندازه همان

 "دارند؟

 اریبس یجینتا كه است" نییپا به باال از" كریرو اساس بر یدولت مداخالت از یاریبس كه ستا نیا من احساس :راوویس فرانچسكو

 ها آن ٴ واسطه به كهرا  ییها وهیش ایو  دهند یم یمحل یها سنت وجود به یتیاهم ندرت به ها آن. دارد مدت كوتاه و یمصنوع

 بافت به را یمیعظ یها یدگرگون مداخالت، نیا معموال .كنند یمن دركستی دربه   اند شده گسترده و ساخته گذشته در شهرها

 ٴ وهیش به و ندارند یخیتار مناطق ؾیظر بافت با یارتباط د،یجد مداخالت نیا. كنند یم لیتحم یخیتار یشهرها یكیزیف و یاجتماع

 ،یدولت یها طرح در ن،یا بر عالوه. شود یم یتوجه یب گذشته، در شده یبند طبقه و دهیچیپ یِ شهر یهاارساخت نیا عملكرد

 د،یكن صحبت كنند یم یزندگ مخروبه یها محله نیا از یكی در كه یكسان با اگر. ردیگ ینم قرار مالحظه مورد نیساكن یازهاین

. سالم و امن طیمح كی و فرزندانشان، التیتحص ،یسالمت مسكن، بهبود شؽل،: كنند یم اظهار بیترت نیا به را خود یها تیاولو

 خواهد ما آن از برنده برگ من نظر به م،یكن حلفرهنگی  راثیم ینگهدار قیطر از را لیمسا نیا از یبخش حداقل میبتوان اگر

 از مشكالت نیا حل یبرا ییها راه و كنند، صحبت شانیها تیاولو و مشكالت خصوص در مردم با دیبا ینگهدار نیمسئول. بود

 كه دهد یم نشان تجربه. ابندیب موجود یها فرصت و یشهر یها ییدارا از تر معقوالنهٴ استفاده و موجود بافت بهسازی قیطر

 خاطرات و یاقتصاد منابع كار، نیا با كه است، ارجح یاجتماع لحاظ از و تر خرج كم شهر، موجود بافت ندادن رییتؽ معموال

 .كند ینم رییتؽ زین زنده یشهر جوامع مهم

 از یبخش  یبرا م،یهست آن منتقد ما كه ییها یدگرگون از یا گونه. ستین كدستی عه،جام كه میباش داشته نظر در دیبا :یزین الیل

 جامعه از یبخش كه یوقت یحت اما. می کنند همکاری توسعه ندِ یفرآ نیا با جامعه از یبخش نیبنابرا. است سودمند یمحل ٴ جامعه

 هرچند پس. شوند یم آن یواقع یها نهیهز متوجه ردمم ها، نسل از پس كند، یم قبول آن یاقتصاد سود لیدل به را راتییتؽ نیا

 اریبس تیاهم كرد، ذكر پاموك اورهان كه طور هماننیز  یمكان ٴ خاطره ارزشاما  باشد، داشته وجود یاقتصاد سود است ممكن

 به را یوسطمت یزندگ چند هر اند، داده دست از را خود یكودك دوران یها مكان شوند متوجه افراد كه یهنگام. دارد یادیز

 .دارد وجود ینگهدار به یدیشد ازین ل،یدل نیا به. شوند یم یمیعظ فقدان احساس دچار  باشند، آورده دست
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 و پردازند، یم جوامع به كه میهستفرهنگی  راثیم یبازساز یها طرح نیآؼاز یروزها در ما اكنون  من، نظر به :باند ونیاست 

 یعنی ،می شد دارد وجود اكنون چه آن مانند درست بود، مدت كوتاه آن منافع اگر. تاس مدت بلند آن منافع كه نجاستیا مشكل

 یابیدست و  كردم، صحبت بودن داریپا ضرورت از سخنانم در نیا از شیپ من. شوند بیتخر دوباره كه یزمان تا اماكن یباسازیز

 ینم نشان مفهوم نیا به یلیم خود از ما، ازین ردمو یزمان چارچوب در استمداران،یس. است یادیز زمان ازمندین ،یداریپا به

 یها یروزیپ استمدارانیس به چگونه میریبگ ادی دیبا ما ٴ همه. هستند آسان و عیسر یها یروزیپ دنبال به ها آن كه چرا دهند،

 .میكن حفظ مدت بلند در را خود اهداؾ در و میكن ارائه آسان و عیسر

 هم بولدوزرها داد، نشان ما به نینگیا اكیك یآصل كه طور همان اما كنند، یم عمل سرعت به استمدارانیس. موافقم :لبرمنیس لین

 سكونت محل و ها مكان بكشد، طول ها سال مباحثات است ممكن كه یحال در میباش داشته خاطر به دیبا. كنند یم عمل سرعت به

 یخیتار یها محله كه یحال در  ها، دادگاه در یدعو ٴ دهاعا. بروند دست از سرعت به دیشا  كنند، یم یزندگ جا آن كه یافراد

 .است سؤال محل خود شوند یم بیتخر

 در ها پروژه نیا مشخصاً  شوند؟ یم اجرا یكس چه یبرا یبازساز یها ژه پرو نیا میبپرس خودمان از دیبا :جاندان بارتو فریآ

 به پرداختن به یتیاهم مقامات شتریب ،لیدل نیا به و است هرش از ریفق گروه راندن رونیب یبرا یراه گر،ید یشهرها و استانبول

 و بود شده دعوت استانبول به (Zaha Hadit) تیهد زاها نام به یتكتیآرش. كنم یم بسنده مثال كی ذكر به من. دهند ینم اجتماع

 نیا. بود شده ینیب شیپ آن رد نفر هزاران و صدها مسكن كه كرد شنهادیپ استانبول ییایآس بخش كل یبرا نگرانه ندهیآ یطرح

 مردم گروه از نیا یازهاین به پاسخ یبرا او طرح اما است، كارگر متوسط گروه های کم درآمد و متوسط شامل شتریب محله،

: داد جواب او نه، ای بود كرده صحبت محل آن ساكنان از یكس با ایآ كه دیپرس او از یخبرنگار كه یهنگام. بود نشده یطراح

 طرحٴ ارائه به منتج آنجا مردم با كردن صحبت بوده معتقد كه داد پاسخ او چرا؟ دیپرس و خورد جا یكم خبرنگار!". نه هك البته"

 یبهتر ٴ محله كردم، یم صحبت محل آن یها فروش كباب با اگر دیكن یم فكر ایآ"  :گفت و است شده ینم منطقه آن یبرا یبهتر

 چرا كه است نیا یآصل سؤال. باشد بوده یمعمار به او كردیرو نیا است نممك." ستین طور نیا كردم؟ یم یطراح را

 ُ  مخاطبان كه چرا است، ریفق نیشهرنش گروه راندن یبرا یراه نیا كه است مشخص رفت؟یپذ را پروژه نیا محل یشهردار

 .هستند ثروتمندتر افراد پروژه، آن و منطقه آن یبرا هدؾ

 اجرا قابل چندان حال هر به كرد، ذكر (Kartal) كارتالٴ منطقه خصوص در جاندان ارتوب فریآ كه یمثال :نینگیا اكیك یآصل

. بود شده ارائه بدهد رخ ندهیآ در توانست یم كه یزیچ یبرا وعده كی ای سمبل، كی عنوان به و بود گرایانه ندهیآ طرح، نیا. نبود

 و معامله یبرا خود میعظ یها شركت با كه هستند یا شده هشناخت افراد نشود، لیتبد تیواقع به ها پروژه گونه نیا اگر یحت

 پروژه. بود تر كوچك یها پروژه از تیحما و قیتشو طرح، نیا از هدؾ. كنند یم تیكفا یحوال آن یها نیزمبهای  شیافزا

 در لوكس و تراح یزندگ ٴ وعده و شده یطراح یفعل یشهر بافت و یزندگ اساس بر ها آن از یبعض كه هستند یادیز دیجد یها

 كه یانیدانشگاه یحت و ها تكتیآرش از دیبا زین را شود یم دهیپرس یمحل مقامات از كه یسؤال همان. دهند یم را استانبول

 در كار نیا. باشد یصلا تیاولو دیبا بهسازی ساختن، نو از یجا به یمناطق نیچن در. دیپرس هستند ها پروژه گونه نیا مشاور

 تر، بزرگ دِ یجد یها پروژه كه دهد نیتضم تواند یم یكس چه. است رتریپذ تداوم و تر عیسر تر، خرج كم تر، یانسان قت،یحق

 در. كند دایپ بهبود دیبا مناطق نیا یاقتصاد و یاجتماع طیشرا كرد، دیتأك راوویس فرانچسكو كه طور همان ماند؟ خواهند جا بر

 راه كه جا آن از. شود خیتار از محله كی حذؾ باعث است ممكن یسازنو افتاد، سولوكوله در كه یاتفاق مثل صورت، نیا ریؼ

. تولید می شود زین یشتریب مشكالت شود، یم اجرا" مكان رییتؽ" با عوض در و نشده اجرا" محل در" یمحل مقامات یها حل

 .ندارند را اند شده منتقل آن به كه یدیجد محل با افتنی وفق ییتوانا اند، شده پراكنده كه ییها خانواده و جوامع
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 مشکلی كرد، یم جستجو را شهر مرمت ٴ نهیزم در موفق یها پروژه صحبت، یابتدا در لوونتال دیوید كه یهنگام :حضار از یكی

 نیا. آن خارج از نه و اند آمده جامعه خود درون از كه هستند ییها طرح ز،یآم تیموفق یها طرح من، نظر به. داشت وجود

 را ها آن از ینگهدار قصد كه دندیخر را با همکاری یکدیگر امالکی مردم. است داده رخ انگلستان و سكاتلندا در كه است یاتفاق

 جامعه با مشاوره از چگونه كه است نیا مسئله من، نظر به. دندار در ذهن ها آن از ینگهدار ٴ وهیش از پیش زمینه ای نیز و دارد

 ،اند مكان كی یفرهنگ و یكیزیف ابعاد از ینگهدار در ما كمك و دخالت خواستار كه یجوامع میبپرس دیبا البته و ،بهره مند شویم

 .هستند كجا

 نیا. هستند روبرو آن با شود، یم مربوط جوامع به كارشان جهان سراسر در كه یافراد یتمام كه است یسؤال نیا :لبرمنیس لین

 یها دهیا جوامع از یبرخ م،یبگو صادقانه كرد، استفاده ضفر شیپ حل راه دو از آن حل یبرا بتوان كه ستین یطور تیموقع

 چه است؛ (commodification)تبدیل کردن میراث فرهنگی به کاال  انواع نیبدتر از یكی ٴ كننده منعكس كه دارند یوحشتناك

 نوع خلق م،یده انجام دیبا ما كه یكار ن،یبنابرا. ییسودجو یبرا آن فروش صرفاً  چه و باشد، یحیتفر پارك به مكان كی لیتبد

 یگریانجیم توان یم. است فرهنگی راثیم نیمتخصصبرای  نهیزم ایندر دیجد یگاهیجاایجاد  و یاجتماع قرارداد از یدیجد

 ها جنبه از یكی كه نیا بدون كرد، ارائه را باشد سودمند ها دولت یبرا هم و جوامع یبرا هم كه ییها نهیگز كامل ؾیط و كرد

 .ردیگب یشیپ یگرید بر

 به که دارند وجود اجتماعی ارتقای های طرح حوزهٴ  در کوچک مقیاس با مثال تعدادی گفت حاضری که آن بامن  :باند ونیاست

 در آزمایشها این از خصوصی و موفق های نمونه میان جالبی تضاد. موافقم هستند، خود زمان معتبر آزموده های عنوان

 برای عمل ابتکار این. خورد می چشم به دارند، نام(  Pathfinder)" یاب راه" طرحهای هک دولتی مشابه های نمونه با انگلستان

 کار به گردید، نوزدهم قرن در دار تراس خانه زیادی تعداد تخریب باعث که انگلستان شمال در ویکتوریا زمان آسیابی شهرهای

 طرؾ از چه و بودند گریبان به دست موضوعات این با نزدیک از که محلی اجتماعات طرؾ از چه بسیاری نقدهای که رفت

 می چشم به اجتماعی توسعه تر کوچک های طرح و سیاسی بزرگ ایدهٴ  یک میان جالبی تضاد آنجا در. داشت پی در سایرین

 این امکان فراهم آید که پروژه های نوسازی منطقه ای با اصول باید و دارد ترمیم به نیاز که است دیگری شکاؾاین . خورد

 .حفاظتی میراث فرهنگی کار کنند

 گردیده پیشنهاد آن در که شده ارائه طبیعی منابع حفظ جهت "Europa Nostra" طرؾ از معقول درخواست یک :حضار از یكی

 یک" سولوكوله" در مثال عنوان به. شوند حمایت المللی بین صورت به و انتخاب استانبول در آزمایشی صورت به مناطقی

 جا همه و چیز همه حفظ به قادر شهرداری و محلی قدرتهای وجود دلیل به ما. گرفت قرار حمایت مورد که بود معروؾ یسینما

 از یکی همچنین. کنیم سازی فرهنگ منابع از حفاظت برای آنان با و بدهیم ادامه باید را آزمایشی مدلهای این کنم می فکر. نیستیم

 وجود مسئله این استانبول در البته. گردد می منطقه از فقیر افراد خروج باعث وشر این که کرد اشاره مسئله این به مخاطبان

 دست به امالک فروش و خرید طریق از را خود ثروت از بسیاری که جدید ثروتمندان ورود با گذشته ثروتمند نسلهای که دارد

 و نیستند گیر در آن با و ندارند اطالعی منطقه یها ارزش مورد در( این تازه وارد ها) که شوند می رانده بیرون به اند، آورده

 .دارند پول تنها

 از که کنیم پیگیریطوری  را خود محیطی زیست جنبش هدایت و بگیریم را نمونه یک باید کنم می فکر من :لبرمنیس لین

 منابع شناسی بوم به و کرده عشرو گیاهان شناسی گونهما نیز باید از . گیرد شکل تر پیچیده سیستم تا یا نمونه مطالعات پیشبرد

 های نمونه خیتاری ارزش حفظ نیستم مطمئن بنابراین. برسیم( حرکت جزئ به کل برای رسیدن به دیدی همه جانبه از موضوع)

   سالها" لوونتال دیوید" که همانطور. باشد هستیم، آن حل دنبال به ما همه که مشکلی پاسخگوی بان،طمخا پیشنهاد به بنا منتخب
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د توان می .شود می تبدیل جدید مقوله یک به نزدیک آینده در ،پیدا کند تاریخی اهمیت چیز یک هر وقت کرد، اشاره آن به پیش 

این  داریم، اشاره آن به همگی که مقوله این. ارزش ملکی یاو  توریستی ارزش بازاریابی، لحاظ از به نوعی تبدیل به کاال شود،

. رسیده ایم سیاسی کارکرد به انسانی احساسات درک ما چگونه از ،چیز را تبدیل به کاال کرده استدر دوره ای که همه است که 

زندگی می  تاریخی منطقه یک در که جامعه یک برای" خانه" کلمه حفظ که بگوییم بتوانیم ای استعاره صورت به است ممکن

 همان که کنم اشاره بحث این ابتدای در ای استعاره حقیقت مفهوم به دوباره مایلم و دارد مقداری و گیری اندازه ارزش ،کند

 که بود کرده اعالم اخیر ماههای در منصفه هیئت اعضای به خود بلند الکترونیکی نامه در" راوویس فرانچسكو" که بود چیزی

 تمایز عدم و مکانی بی سازی، همگن از آکنده که ما امروزی دنیای در که است استعاره این. گردید ما امروز بحث ایجاد باعث

 ونیاست" که دارد نیرویی و است فیزیکی یا زیستی نیاز یک مانند و بخشد می نیرو یادها و ها خاطره به است، یکدیگر از مکانها

 پایداری، چون شعارهایی که یابیم می در کنیم، مقایسه پیش سال ده با را امروزی بحثهای محتوای اگر. کرد اشاره آن به" باند

 به تبدیل را آنها تا داریم مکانیسمهایی به نیازما  اما. خورد می چشم به جا همه در سازی، توانمند و مشارکتی فرآیندهای ال،اشتؽ

 و آیند می دولت و شهرداری دفاتر به که کسانی برای مناسبی عینیِ  جایگزینِ  صورت این ؼیر در. کنیم شعار از فراتر مفاهیمی

 اگر حتی. ایم نکرده فراهم ،را می کنند دارد فراوان اقتصادی و اجتماعی سودهای که جدید ریشه محدوده یک ساخت پیشنهاد

 یپاسخ باید. باشند آن درک به قادر زبانی صورت به سیاستگذاران که بیابیم هایی جایگزین باید ما نباشد، بیش خیالی سودها این

 دیوید" از" برویم؟ کجا به اینجا از" سوال پرسیدن با را بحث این براینبنا. بیابیم" برویم؟ کجا به اینجا از" سوال برای کاربردی

  . رسانم می پایان به" لوونتال

 

 این اما. کرد صحبت گردد، می یکدیگر به ها مکان شباهت افزایش باعث که سازی همگن افزایش مورد در لین :لوونتال دیوید

 نگاهی. است توسعه نوعی اتاق در فیل یک وجود. است دادن رخ حال در حاضر حال در که است شگرفی تؽییر از بخشی تنها

 برای شهر این. دارد جمعیت نفر میلیون 00 امروز و بود نفر میلیون 0 از کمتر آن جمعیت پیش سال پنجاه. بیندازید استانبول به

 روال همین بهوضع  دنیا شهرهای اؼلب در .هستند جدید افراد آن، جمعیت از بسیاری تعداد و نیست سابق شهر همان ها خیلی

 دهه در دارم خاطر به است؟ چگونه آنها برای شهر تاریخی بافت ؟هستند" خانه"احساس می کنند در  (مردم) چطور آنها. است

باز  ُ  در واقع محله قرون وسطی)  را خود وسطایی قرون محلهٴ  که (سابق Breslau)ورشو   شهر از و رفتم لهستان به 0892

 دوم جهانی جنگ در لهستان شهرهای از بسیاری مانند شهر این. کردم بازدید بود، کرده حفظ( در قزن نوزدهم را سازی شده

 زندگی آشنا تاریخی شهر همان در کنند حس بتوانند آن ساکنان تا گردید بازسازی سرعت به چیز همه ورشو در اما شد، ویران

 های آلمانی جایگزین که بودند لهستان شرق از جدید مهاجران ،0892 دهه طاواس در ورشو ساکنان از بسیاری هرچند. کنند می

 می دوباره جدید، افراد این برای را شهر تاریخی بافت چرا که کردم سوال ریزان برنامه از بنابراین. شدند آلمان به شده تبعید

 حافظه در جدید افراد این های نوه و فرزندان که دادند پاسخ و ندادند قرار نظر مد را تاریخی حافظه از قسمت این آنها سازید؟

 باید ما. بود هدؾ پیشبرد از روش یک این. بود صحیح البته که کرد، خواهند ثبت بود که همانطور را شهر خود، تاریخی

 ها حلهم و ساختمانها که همانطور است، جدید و قدیم از ترکیبی بلکه. نیست یکپارچه پدیده یک تنها جامعه که دهیم تشخیص

 جنگ طول در ام، داده را آن حیتوض لندن در كالسم سر که  (Bloomsbury)بلومزبری  رد  گرجستانی میدانهای .هستند چنین

 گرجی معماری ارزشمند های دهبازمان بازسازی و حفظ در سعی منطقه، این به جدید مهاجران. دیدند آسیب شدت به دوم جهانی

 تداعی برای باقیمانده قسمتهای خیر،: گفتند می قدیمی ساکنان اما. تمام این میراث حفظ شود و میخواستند داشتند میدانها این

 نه ،خاطرات و سنت هاست آن است، مهم ما برای اینجا در که چیزی. است کم بسیار گذشته، خوب احساسات و خاطرات

     بافتها، مادر بزرگ ها و بچه های نسل جدید  پدر بزرگ ها، تبعیدی و مهاجران جدید، ساکنان و قدیمی ساکنان. ها ساختمان

در دنیای جدید ما که به شدت رو به جهانی شدن دارد، همه . کنند می در ک و استفاده متؽیر شیده های متفاوت و به را تاریخی 
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از میراث فرهنگی  مشارکت و همفکری میان طراحان، معماران، مقامات محلی و بانیان حفاظت جریاناین ادراک ها باید در 

 4.مورد توجه قرار گیرد 

 

 

 پایانی بخش

به ما خاطر  گفتگو این .دارد وجود ؼیرمنقول و منقول فاصله میان میراث فرهنگی مورد در ماندگار ای اسطوره: جری پادنی

ه بخش اعظمی از این گفتگو همچنین به ما یاد آوری کرد ک. است (کهن و عمیق)اسطوره ای نشان کرد که این فاصله چقدر 

پیشرفت در تئوری مرمت و حفاظت از تالش هایی ناشی شده است که در مقابله با چالش های نگهداری و حفاظت از بنا های 

چه مسئله . هستند اجرا قابلوجوه مختلؾ مرمت و حفاظت  در شنیدیم، بحث این در که مطالبی اؼلب .تاریخی  صورت گرفته اند

می دانند و چه موضوع مدیریت دسترسی به آثار تاریخی یا هنری " خانه"ده ای باشد که گروهی آنرا حفاظت از مکان تاریخی زن

پذیرفتن این  ،مطلب این دانستن با .می کنند باشد، چالش ها تقریبا یکسان است و تنها پارامتر های مقابله با این چالش ها تؽییر

در حرفه مان تمام رسالت ما به عنوان بانیان حفاظت از میراث ( اپذیر استکه اجتناب ن) و رشد یافتن در روند تؽییر ( واقعیت)

 . فرهنگی است

 IIC یسابانچ پیساكموزه  میز گرد، این رسیدن ثمر به در خود ُ  همیشگی همراهاناین  از را خود تشکر مراتب ،است مفتخر، 

 گولر خانم و یسابانچ شركت از. نماید اعالم ،هموز مدیر(  Dr. Nazan Ölçer) اولچر نازان دکتر ویژهب و موزه کارکنان

شرکت  و  Booth Heritage"" ادیازبن همچنینو  موضوع این رابطه با در شحمایت و سخاوت عالقه، خاطر به یسانبانچ

 و بسیار عالی بحثهای ایراد جهت سخنرانان هیئت محترم عضو 9 از مایلیم و .کنیم می تشکر  Turkish Airlines هواپیمایی

  .کنیم ردانیدق آنها اندیشه ساز
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