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 چکیده

های فرسوده به زوال و بافت های روو ساماندهی حوزه ءشود که در جهت احیانوسازی در دایره مفاهیم مطالعات شهری به اقداماتی گفته می  

بود که با نوسازی کالبد، استوار گیرد. نوسازی در ابتدا بر این باور انجام می -روهدف و مسائل پیش، بسته به های متنوعبا به کارگیری روش -هرش

 ز به عنوان یکی از انواع نوسازی،. اعیان سازی نیخواهد شدها، بی نیاز از توجه به تاریخ و زمینه موجود، زندگی شهری نیز نو ها و ساختمانخیابان

 صصینبحث است. در این روش، مداخله در بافت از باال و توسط مسئولین و متخ موردهای فرسوده بوده که همواره های مداخله در بافتاز روش

یند مداخالت توجهی به نیازهای ساکنین در فرآیبها و بو با تخریب بناهای قدیمی، افزایش اجاره گرددعموما بدون دخالت شهروندان اعمال می و

های نوسازی شده، خود را در محیط بیگانه یابند. این فرآیند عالوه بر فروپاشی هویت فرهنگی و منظر تاریخی سابق حوزه ساکنین شودموجب می

تواند منجر به ترک اجباری حوزه از طرف ساکنین شده و ویرانی ساختار اجتماعی محله و بافت را به همراه داشته باشد. همچنین عملیات محله می

برای جابجایی ساکنین اقدام کرده و عرصه را برای هرگونه ری اعمال گردد و حکومت محلی رأساً تهای رادیکالاست به شیوهاعیان سازی ممکن 

اجتماعی و  شهری، ای بر هویتها  تأثیرات گستردهمداخله آزادانه در بافت خالی نماید. مسلم است که این اقدامات و به تبع آن، این جابجایی

های نوسازی شهری و بیان تبعات و رد. در این راستا مقاله حاضر  ابتدا به بررسی مفهوم اعیان سازی به عنوان یکی از شیوهفرهنگی محالت دا

های ژهسپس با معرفی مفاهیم وابسته به هویت و بررسی اسناد مرتبط با نمونه مورد مطالعه به تحلیل تأثیر پرو ،تغییرات ناشی از آن پرداخته

 و توصیفی –روش این پژوهش تحلیلی پردازد. های شهری مورد مداخله میها در تعیین سرنوشت بافتو نقش آن محلههویت سازی بر اعیان

  .باشد می اسنادی و ای کتابخانه اطالعات گردآوری روش

 

 ، بافت فرسوده، ترکیه نوسازی، اعیان سازی، هویت: های کلیدیواژه

  



 مقدمه -1

های قدیمی به همراه عناصر و فضاهای شهری درون خود، بافت  

های فرهنگی، عالوه بر شکل فیزیکی و خصوصیات کالبدی، ارزش

ای را نیز در خود نهفته دارند. فرآیند اجتماعی و تاریخی ویژه

تاریخی و توسعه شهری و روند تغییرات بافت به ویژه در مناطق 

های متنوعی بوده که بر مبنای مرکزی شهرها دستخوش ایده

های توسعه از جمله تصمیمات شرایط مکان و زمان و سیاست

های طبیعی، رشد جمعیت، پیشرفت تکنولوژی و سیاسی، رویداد

 رویکردهایشکل گرفته و با  اقتصادی -ساختارهای اجتماعی

می از جمله که  است سیر تغییرات خود مواجه بوده متفاوتی در

که بر تغییرات کالبدی مبتنی  توان به نوسازی شهری اشاره کرد

بر بازسازی و توسعه مناطق قدیمی شهرها تکیه دارد.یکی از انواع 

نوسازی شهری، اعیان سازی است که در واقع فرآیند بازسازی 

و ساختارهای جدید  مناطق و محالت به وسیله ایجاد محیط

جایی ساکنان محلی و تغییرات فرهنگی و بهجا .می باشدزندگی 

گیری که موجب شکل این اقدام بوده اجتماعی از عواقب معمول

مباحثات زیادی پیرامون درستی و نادرستی این عمل در طول صد 

 سال اخیر شده است.

شهر  ری و محلی وجه تمایز یک شهر ازشه هویتکه در حالی  

دیگر و یک محله از محله دیگر بوده و موجب حس تعلق مکانی 

شود، اعیان سازی ها در توسعه شهر میشهروندان و مشارکت آن

ضمن از بین بردن  با توجه و تمرکز بر ابعاد کالبدی و فیزیکی

  هامنجر به ایجاد نامحل شهری،هویت و  محل اجتماعی ساختار

 ای، تاریخی و مرتبطمحل را امری رابطهاگر بتوان در واقع  شود.می

گاه مکانی که نتواند به عنوان امری با هویت تعریف کرد، آن

تعریف شود، یک نامحل  ای یا تاریخی یا مرتبط با هویترابطه

 .(8:1381)تاملینسون، خواهد بود

 نشینای کولیمحلهسولوکول، نمونه مورد بررسی این پژوهش،   

قرار گرفته نوسازی  مورد  کهبوده  ترکیه در شبه جزیره تاریخی

پروژه، ساخت محیطی بهتر هم برای ساکنان این . هدف اصلی است

که کل فرآیند این در حالی ؛بودمحله و هم برای مردم استانبول 

پروژه با تخریب بافت و بناهای تاریخی و ارزشمند، عدم توجه به 

نین، اجبار توجهی به نیازهای ساکپیشینه سکونت منطقه، بی

ساکنان به ترک محل و در نظر نگرفتن فرهنگ و آداب رسوم حاکم 

نشین دنیا در واقع به عنوان بزرگترین منطقه کولی بر مردم منطقه

 این تهدیدی جدی برای پایداری فرهنگی و اجتماعیمبدل به 

 ،با بررسی محله سولوکول کنداین پژوهش تالش می .شدمحله 

سازی بر هویت شهری را روشن از اعیان شیتأثیرات و عواقب نا

 نماید.

 

 ضرورت پژوهش -

های فرسوده در کشور، به ویژه در تهران و وسعت روزافزون بافت  

سایر کالنشهرها از یکسو، وجود ابعاد گوناگون و متنوع اجتماعی، 

ها از این بافت محیطیزیستاقتصادی، فنی، حقوقی، مدیریتی و 

ها را در محافل تخصصی کشور به سوی دیگر، موضوع نوسازی آن

در مورد به ویژه یکی از مباحث جدی و با اهمیت تبدیل نموده است. 

ها و اجتماعات محلی در نوسازی محالت شهری که زندگی انسان

ها جریان دارد، پیچیدگی مسائل مربوط به بافت، بار معنایی و آن

های کند. در اغلب موارد طرححل را دوچندان میراهرائه دشواری ا

 -های فرهنگینوسازی شهری به علت نگرش کالبدی صرف، ارزش

هویتی شهرها را از بین برده است، بنابراین حفظ و ارتقای هویت 

های معمول ای غیر از روشمحله در جریان نوسازی، نیازمند شیوه

گیری از ، بهرهاندیشیوز، ژرفمدیریتی متکی بر دانش ر باشد ومی

برای را سو نگر اندازی بلندمدت و همهو داشتن چشم تجارب جهانی

در این حالت  طلبد.میهای فرسوده و تاریخی و قدیمی شهری بافت

توان همراه با نوسازی کالبدی به نوسازی ابعاد و است که می

در این  نیز به درستی پرداخت.ها های دیگر این قبیل بافتمؤلفه

های نگی و اقتصادی مردم در بافتزندگی اجتماعی، فره صورت

شهری نوسازی شده، تداوم یافته و همزمان و هماهنگ با نوسازی 

ها محله های سکونت و فعالیت، ابعاد دیگر زندگی مردم اینمحل

 پیوندد.  کند و نوسازی واقعی به وقوع مینشاط و تازگی پیدا می

 

    تحقیقروش  -

 بر تحلیلی بوده و -توصیفی روش تحقیق در پژوهش حاضر  

ای، اسناد ها و اطالعات حاصله از مطالعه منابع کتابخانهاساس داده

با استفاده از روش است تا  شدههای مربوطه سعی و نوشته

بررسی و  ها و اطالعات گردآوری شده، دادهتحلیلی -توصیفی

به شرح  1شماریتاریخبا استفاده از روش همچنین  تحلیل گردد.

زمان در نمونه مورد  رویدادهای اتفاق افتاده در طولوقایع و 

 شده است.پرداخته  مطالعه



 پیشینه تحقیق -

 2مفهوم نوزایی شهری در ارتباط باای های گستردهپژوهش اخیراً  

ها با توجه و کاربردهای عملی آن انجام شده است که محتوای آن

اما چند اصل  مطالعه بسیار متفاوت بوده حیه موردبه وسعت و نا

در بین است قرار گرفته بررسی مورد که در ادامه و قاعده کلی 

وجود یک توافق عمومی در نتایج حاصل  می باشد.ها مشترک آن

های های جدید و شیوهاز نوزایی شهری: این روش راه

 حل معضالت مناطق شهری در حال تنزل ای براییافتهتوسعه

اندازی یکپارچه برای دهد، روشی جامع است که با چشمارائه می

بدی، اجتماعی و اصالح و بهبود مداوم شرایط اقتصادی، کال

توان . از دالیل اجرای نوزایی شهری میگرددمحیطی اجرا می

موارد فوق را برشمرد: ایجاد ارتباط مستقیم بین شرایط کالبدی 

عه مجدد مناطق شهری یک شهر و مشکالت اجتماعی آن، توس

لبدی، اقتصادی، محیطی و های کامطابق با جدیدترین سیستم

گر نوعی رویکرد توسعه اقتصادی بوده و نشاناین روش  زیربنایی.

راهبردهای کارآمد کاربری مناطق شهری است. البته به موازات 

های پوسیدگی و فروپاشی این توضیحات باید دالیل و حالت

ف و تعیین نمود تا بتوان راهبردهای را نیز تعری 3شهری

ای تدوین کرد. فروپاشی شهری ممکن است ناشی از گرایانهواقع

با مرور  مشکالت کالبدی، عملکردی و یا حتی جغرافیایی باشد.

که این مفهوم از است روند تاریخی نوزایی شهری، مشاهده شده 

های مختلف نسبت به اهداف و روشها چندین دیدگاه با نگرش

، 20تا اواسط قرن  19. از اواسط قرن مورد توجه قرار گرفته است

 .معرفی شد 4نوزایی شهری در چارچوب نوسازی شهری

(:542014Eren, ) از  5سازیمند، اعیاندر یک فرآیند نظام و

های نوسازی بعد ها و برنامهسازی زاغهدرون نوسازی شهری، پاک

برخاست و زمانی که  1960تا  1950های ین سالاز جنگ در ب

اثرات این روش برای عموم به وضوح مشخص شد و انجام آن در 

( طوفانی از 1970بسیاری از شهرها سرعت گرفت )اواسط دهه 

تحقیق و پژوهش بر روی این روش انجام شد. این تحقیقات در 

های که در انگلستان پژوهشآمریکا به شدت تجربی بود در حالی

ات و مطالعات علمی به تعادل تجربی همراه با تحقیق

های در بین سال .(Schaffer, Smith, 1986:32)یدرسمی

 1990سال ، بهسازی شهری مطرح گردید و از 1970تا  1960

. در این دوره می باشدتاکنون نیز مفهوم نوزایی شهری مورد توجه 

های محلی، بخش عمومی و خصوصی بلکه دولت نه تنها

های مختلف جامعه در یک های غیردولتی، فعاالن بخشسازمان

گیری این بر روند شکل جامع، قانونی، نهادی و سازمانیرویکرد 

نظارت کرده و فرآیندهای ارزیابی نیز عالوه بر توجه به  مفهوم

ظر قرار ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی مکان مدن

عالقه عموم متداول  در نظر گرفتندر این مفهوم،  گرفته است.

مورد توجه ای اتحادیه اروپا های منطقهدر سیاست این اصلشد و 

شهرها مربوط به تنوع  میان از آن جا که تفاوت. قرار گرفت

ها است، تشکیل هسته اصلی شهرها فرهنگی، هویتی و تاریخی آن

بنابراین در طول فرآیند  أکید قرار گرفت.توسط ساکنان نیز  مورد ت

نوزایی شهری یک منطقه، ضروری است همه موارد مرتبط با 

فرهنگ شهر و مکان به دقت تحلیل گردد و روش مداخله و عواقب 

احتمالی آن مورد بررسی قرار گیرد. این رویکرد جامع نقش مهمی 

در حفظ پایداری هویت شهری دارد، هویتی که منحصر به هر 

 شهر بوده و در طول زمان شکل گرفته است.

 

 نظریو چارچوب بانی م -2

 نوسازی شهری  -1-2

ست که طی آن وضعیت روبه زوال یک محدوده ا یندینوسازی فرآ  

یان قادگرگون شدددده و جر یایی برای ارت ندگی  ءهای پو یت ز کیف

ستیابی به پایداری ایجاد می سازی به  د.شوساکنین و د مفهوم نو

نای سددداختمان ها، عمل یا فرآیند از میان بردن معنای تجدید ب

 های نشانه

ازی و تجدید بنای نو مترادف سها با مفهوم دوبارهفرسودگی و ویرانی

 .(1379)توسلی، است

شود که فضای شهری، مجموعه و یا بنا از نوسازی زمانی انجام می  

ولی فرسودگی نسبی  بوده ردی مناسب و معاصر برخوردارکارک

. نوسازی باشدکالبدی فضایی سبب کاهش بازدهی و کارایی آن شده 

شود که در عین حفاظت بنا، مجموعه مجموعه اقداماتی را شامل می

شهری کهن، سازمان فضایی مربوط را معاصرسازی نموده و  یا فضای

 امکان بازدهی بهینه آن را فراهم آورد.

 

 اعیان سازی -2-2

 یطی آن ارتقاکه شود یندی اطالق میآاعیان سازی اصطالحا به فر  

جابجایی پدیده  های فرسوده و روبه زوال شهر بهکیفی محدوده

یند ورود افراد متمول به آشود. به تعریف دیگر فرجمعیت منجر می

یک محدوده شهری موجود و متعاقب آن جابجایی ساکنین در اثر 

و ارزش امالک و در نهایت تغییر ماهیت و فرهنگ  ءافزایش اجاره بها

از کلمه  Gentrificationنامند. واژه آن حوزه را اعیان سازی می



Gentry سازی برای اولین بار در سالواژه اعیان .مشتق شده است 

 Ruthتوسط یک جغرافیدان شهری به نام روث گلس ) 1964

Glass های طبقه خانواده( ابداع شده و در بیان رویکرد جدید

متوسط به باال که اقدام به خرید ملک در مناطق سنتی محروم انتهای 

این فرآیند به عنوان است.  شرق لندن کرده بودند، به کار رفته

متروک و نتیجه تغییر یک های بخشی طبقه کارگر و مسکن توان"

به تعریف شده است.  "محله کارگرنشین به یک محله متوسط

مسکونی و انجام  قشر پردرآمد به یک ناحیه جابجاییند عبارتی، فرآی

 .(Cowan,2005:155گویند )میسازی اعیان برخی بهبودها را

به طور کلی می توان تغییرات ناشی از اعیان سازی را در چهار    

                       اصلی خالصه نمود: نبهج

های اقلیتشامل افزایش میانگین درآمد، افول نسبت ) (جمعیت1

های کم درآمد دهو کاهش بعد خانوار به دلیل جایگزینی خانوا نژادی

بها و افزایش چشمگیر در اجاره) بازار مسکن( 2، های جوان(با زوج

 افزایش اخراج ساکنین، تبدیل واحدهای استیجاری بهقیمت امالک، 

کاربری زمین (3، (ظهور واحدهای مسکونی لوکس واحدهای ملکی و

، مختلطهای اداری یا کاربریهای صنعتی، افزایش کاربری کاهش)

های رستورانها فروشیخرده ایجاد ،لوکسهای کن مسافزایش 

های جدید در رابطه با اینکه چه ایده) فرهنگ و هویت( 4و  (جدید

استانداردهای جدید رسمی یا غیررسمی  ب است،چیز مطلوب و جذا

در زمینه معماری، منظرسازی و رفتار اجتماعی، سروصدا و  

تغییرات  در هویت و شخصیت مکان و در نتیجه مزاحمت، تغییر

   . (López de Obeso, 2003: 103) (اجتماعی و جمعیتی

 جابجایی ساکنین:سازی و پدیده اعیان -

 به جهان شهرهای از بسیاری در سازیاعیانهای معاصر تجربه   

 موجب اجتماعی و نژادی هایشکاف کردن ترپررنگ دلیل

 کنندهتداعی همواره و شده بسیاری تعارضات گیریشکل

 ساختار در تغییر. ستا اجباری و ناعادالنه یجمعیت هایجابجایی

 نواردا تازه آن در که بوده اجتماعی عدالت نارسایی از نمودی محالت

 در گیرندمی قرار تشویق مورد محله وضعیت ءارتقا برای ثروتمند

 در کافی بضاعت عدم علت به سابق تنگدست ساکنین کهحالی

 به یا شده مکان نقل به مجبور  افزایش به رو بهایاجاره با مواجهه

جرین آسیب پذیرترین قشر در برابر مستأ .شوند می رانده حاشیه

ها به تازه هستند. پس از فروش ساختمانسازی  های اعیانپیامد

نت در امالکشان، آوردن الورود به قصد سکون، این مالکان جدیدواردا

، یا تعمیر و ایجاد تغییرات در بنا و بهای بیشترجر جدید با اجارهمستأ

رانند. اگرچه مالکین ها بیرون مینشینان قبلی را از ساختماناجاره

سازی آسیب نمی نشینان از تبعات اعیانهاجار ها به اندازهساختمان

بینند، با این وجود احتمال اینکه تا حدی متضرر شوند وجود دارد. 

برخی از این مالکین با فروش امالک خود به تازه واردین یا به اصطالح 

کنند. اما تبدیل ملک خود به وجه نقد به مناطق دیگر نقل مکان می

 قابل استطاعتکل کمبود مسکن ممکن است گرفتار مشاین گروه نیز 

های محدودی داشته شوند و انتخاب در  سایر مناطق

 .(Atkinson, 2002:169)باشند

 

 :علل انتخاب اعیان سازی به عنوان شیوه نوسازی -

به دیدی منفی نگریسته شده و  همواره  سازی عمدتاًاگرچه اعیان  

گیرد، با این به سبب تبعات اجتماعی ناشی از آن مورد نقد قرار می

وجود در بسیاری از شهرهای جهان به عنوان روشی زود بازده برای 

دار توسط متصدیان و مسئوالن لههای فرسوده و مسأمداخله در بافت

 افزایش جنایت، و جرم کاهش مورد استفاده قرار گرفته است.

 و شهری هایزیرساخت و جدید سازهایوساخت در گذاریسرمایه

 این اتخاذ که هستند اهدافی محالت در اقتصادی هایفعالیت یارتقا

 .دهندمی جلوه ناپذیراجتناب مواردی در حتی و پذیرتوجیه را روش

 بازارهای و رونق جدید مالیاتی هایزمینه ها،گذاریسرمایه ورود

 چشمگیری اقتصادی تحرکات جدید ساکنین حضور دلیل به محلی

ساختمانی و ایجاد  هایتوسعه حیات، تجدید. ورندآمی ارمغان به را

 با جدید مشاغل ظهور و امروزی هایرستوران و تجاری واحدهای

 .هستند سازیاعیان مطلوب نتایج جمله از نیز باالتر دستمزدهای

 نوساز هایساختمان. ستا سازیاعیان مزایای دیگر از کالبدی یارتقا

  هایعرصه و توسعه شده زوال روبه و فرسوده بناهای جایگزین

 طی نیز هازیرساخت همچنین و هاپارک  ،هاخیابان از اعم عمومی

 طرف از دولت به وارده فشار نتیجه در یا و ءاحیا و نوسازی فرایند

 و محله زیبایی افزایش خدمات، یارتقا. دهدمی رخ جدید ساکنین

 از بصری و صوتی هایآلودگی کنندهایجاد عوامل و مشاغل حذف

 ,Bernt)است وارد تازه ساکنین تقاضای مورد موارد ترینمعمول

2009: 56). 

 :سایر تبعات اعیان سازی -

ای که مورد اعیان سازی قرار گیرد برخی محققین محله به عقیده  

کیفیت و  ییند ارتقابود. چرا که فرآموفقیت خود خواهد قربانی 

های امالک معموال کیفیت یبهامطلوبیت و متعاقب آن افزایش اجاره

بنیادینی را که در ابتدا موجب جذب ساکنین جدید شده بودند، تباه 

 سازی معموالً یند اعیانکند. امتیازات حاصل از موفقیت فرآمی

ساکنین جدید را بهره ثیری به حال ساکنین پیشین نداشته و تنها تأ

 مثل توسعه یندفرآ ازنتایج است ممکن قدیمی سازد. ساکنینمند می



 شوند، مندبهره  ساختمانی مشاغل افزایش یا خدمات بخش در ارتقا

 تحصیالت سطح که آنان برای اغلب فواید این که اینجاست مشکل اما

 از بسیاری همچنین. ماندمی دسترس از دور ندارند باالیی

 در تغییر یا هااجاره افزایش اثر در نیز محلی اقتصادی هایفعالیت

 هایفعالیت این. شوندمی رانده بیرون به  ساکنین حساسیت میزان

 محیطی مخاطرات یا مزاحم عوامل عنوان به مواردی در اقتصادی

 سازیاعیان کالبدی و اقتصادی اجتماعی، اثرات .شوندمی شناخته

 علت به که شده سیاسی تعارضات گیری شکل به منجر گاهی

 ساکنین. شوندمی تشدید فرهنگی و طبقاتی نژادی، هایتفاوت

 گرفته نادیده نشده، شناخته رسمیت به که کنندمی احساس پیشین

 با است ممکننیز  واردین تازه. اندگرفته قرار تازوتاخت مورد یا شده

 محالت کیفیت ارتقای برای هایشانتالش که شوند مواجه اتهام این

حقیقت که اقشار این به طور کلی  .است نژادپرستانه یا خصمانه

موجب سازی هستند، یند اعیانآتنگدست اجتماع همواره بازنده فر

سسات توسعه اجتماعی و مدیریت ، مؤتا مردم، نهادهااست شده 

یند به شرایطی آشهری در بسیاری از شهرها  درصدد تبدیل این فر

 ,López de Obeso)باشنددر آن همه برنده هستند که 

2003:103). 

 

 هویت -3 -2

از حقیقت جزئیه، یعنی هرگاه ماهیت  استعبارتدرفلسفه هویت   

شود و گاه به معنای وجود خارجی است و  معتبرشخص لحاظ و تبا 

)معین،  مراد تشخیص است و هویت گاه بالذات و گاه بالعرض است.

آکسفورد، معادل کلمه هویت  در فرهنگ انگلیسی (1381

(Identity :چنین آورده شده است )" هویت، آن حقیقت وجودی

هویت اصطالحا   ."است که شخص یا شیء از آن برخوردار است

ای از عالیم، آثار مادی، زیستی، فرهنگی و روانی است که مجموعه

موجب شناسایی فرد از فرد، گروه از گروه، اهلیتی از اهلیت دیگر و 

شود که محتوا و مظروف این ظرف فرهنگی از فرهنگی دیگر می یا

به مقتضای هر جامعه و ملت متفاوت و بیانگر نوعی وحدت، اتحاد، 

)محرمی، مرار، یکپارچگی و عدم تفرقه استشکلی، تداوم، استهم

ای است که قابل جعل شدن مفهوم پیچیده در واقع هویت  (.1383

ز ارتباط خود با تاریخ در گذر زمان ، تفسیری است که انسان ابودهن

های گوناگون زندگی انسان امروز دهد، تاریخی که با مؤلفهارانه می

 در ارتباط است.

 

 

 :یهویت شهر -

توان به تداوم تاریخی در حوزه شهر و محیط، این مفهوم را می  

شهر مطابق با تغییرات و نیازهای جدید معنی کرد که در آن همه 

وجودی شهر شامل؛ کالبد، فعالیت و معنا حضوری های زمینه

های سازنده هویت شهر، لزوما نوع یا گونه متعامل دارند. مؤلفه

های ظاهری ها و عناصر شهری از قبیل ویژگیخاصی از ویژگی

های برآمده شهر یا صفات ساختاری آن نیستند، بلکه همه مؤلفه

ه شرط تداوم های اجتماعی، کالبدی و فرهنگی شهر باز زمینه

دیگر وجه مهم هویت شهر، وابستگی  ساز باشند.توانند هویتمی

ذهنی بودن است. هویت مستقل از  -آن به ذهنیت انسان یا عینی

انسان نیست. بلکه مفهومی نسبی است که از یک طرف به انسان 

گردد و از طرف دیگر به محیط بستگی دارد. مکان و مخاطب برمی

ستند و برای مکان واقعیت مستقلی به نام آن، غیرقابل تفکیک ه

هویت وجود ندارد. هویت همواره به تعبیر انسان معطوف است، 

بخشد دهد و واقعیت میمی زیرا این انسان است که هویت را شکل

هد و هویت مکان بدون حضور انسان واقعیت ملموسی نخوا

ند توادهنده شهر میارتباط بین عوامل هویت.(1393)تیموری، بود

دو سویه باشد. شهر بدون عامل انسانی مفهوم ندارد. بنابراین زمانی 

شود، صحبت از تعامالت انسانی است. که صحبت از شهر می

تعامالت انسان با انسان، انسان با محیط و انسان با شهر. به همین 

دهد دلیل، عوامل تشکیل دهنده شهر، هویت انسان را نیز شکل می

شود، حافظه است. انسان با آن تعریف میو یکی از عناصری که 

شهر نیز دارای حافظه است. شهر فاقد حافظه تاریخی شهری دارای 

نماید در واقع شهر روندی را در طول تاریخ طی می هویت نیست.

 کند.و در ذهن مردم نفوذ می

شود های درونی و بیرونی شهر زمانی حامل معنا میتک تک الیه   

که از خود مردم باشد. شهرها و محالت جدید و دستوری، نظم، 

توان روی کاغذ آورد را دارند، اما زیبایی، عملکرد و هرآنچه که می

روح زندگی و کیفیتی که در بافت شهرهای قدیمی حاکم است را 

هویت شهری در واقع  (1388ار، باند. )آتشیناز دست داده

ای است حداقل با دو بعد اصلی؛ بعد اول، شاکله و حقیقتی پدیده

بد که در برابر شود و بعد دوم، سیما و کالاست که دیده نمی

  .(1389)نگارستان، تیموری، دیدگان قرار دارد

 

  معرفی محدوده مورد مطالعه -3

شود به طور رسمی شامل شناخته می جایی که سولوکول )برج آب(  

می باشد؛ اما همه  Hatice Sultanو  Neslisahهر دو محله 



 نامند.ها این منطقه را سولوکول میساکنان منطقه و حتی استانبولی
سولوکول در شهرداری ناحیه فاتح و در منطقه شهری استانبول قرار 

ترین سکونتگاه استانبول داشته و در کنار شبه جزیره تاریخی، قدیمی

هایی که از هندوستان و محله سولوکول توسط کولیواقع شده است. 

محل سکونت انتخاب مصر به استانبول مهاجرت کرده بودند به عنوان 

ها نی که امروز به عنوان رُم  انمردم میالدی 11در اواخر قرن و  هشد

(Romaniیا کولی ) زانس وارد سرزمین بی شوند،شناخته میها

)قسطنطنیه یا استانبول امروزی(  ترکیه ها در پایتختشدند. آن

یا مصریان، دالالن سحر  Aiguptissaبه عنوان  کردند وزندگی می

گران اسب گویان، رقاصان و هنرمندان، آهنگر و معاملهو جادو، پیش

بر اساس بسیاری از منابع، اولین مکان استقرار شناخته می شدند. 

ها بیرون از دروازه شهر و نزدیک به محله سولوکول بود. در این کولی

نی ترین حضور دهد که طوالمستندات نشان میمحله زمینه تاریخچه 

( بیش از هر جای دیگر دنیا مربوط به ترکیه ها نها )رممستمر کولی

 .(Marsh  ,Strand, 2005)باشدمی

 های محلهویژگی -1-3

تر از بر اساس بسیاری از منابع تاریخی، سولوکول حتی قدیمی  

های سرشماری، این محله است. به استناد داده تاریخی شهر دیوار 

نفر جمعیت بوده و مساحتی  3500خانه و حدوده  571دارای 

محله در زمینی با ارزش واقع باشد. هزار مترمربع دارا می 18ود حد

رانی و گردیده که دارای دسترسی خوب به خطوط اتوبوس

های تاریخی باشد. همچنین به بسیاری از مکانهای برقی میواگن

باشد. بسیاری از مردم نزدیک می و... مانند مسجد سلیمانیه

استانبول به واسطه استفاده از خطوط حمل و نقل عمومی نسبت 

شهر که در اشته و یا درباره دیوار تاریخی به این محله شناخت د

 (Ezme,2014:39)مجاورت محله واقع شده بود اطالع داشتند. 

ها حیاط محله از سبزینگی زیادی برخوردار بود و بیشتر خانه  

شد درختان میوه را در طول کوچکی داشتند و به سادگی می

جنب و جوش های سولوکول بسیار پر خیابانها مشاهده کرد. خیابان

های ساکنین استفاده و سرزنده بودند و به عنوان بخش افزوده به خانه

 . ندشدمی

درآمد و تحصیالت متفاوت محله سولوکول از مردمانی با سطح 

شد اما اکثریت جمعیت آن کم سواد و با درآمد پایین تشکیل می

با این حال تعدادی مغازه  هبودند. محله دارای منطقه تجاری نبود

های سنتی و قهوه وچک مانند خواربار فروشی، آرایشگاه، رستورانک

در همه جا خانه در سراسر محله پراکنده بود.دست فروشان خیابانی 

مردم می توانستند اعتباری خرید کنند زیرا حضور داشتند. در بازار، 

شناختند و ارتباطات طوالنی مدت و پیوندهای یکدیگر را می

 فعال خیابانیهای سرگرمی، زندگی خانه. اجتماعی قوی داشتند

 ،ته با موسیقی و رقص ساکنانیخهمراه با روابط همسایگی آم

که قدرت  این محله بود، کسب هویت و خاطره جمعیترین عنصر مهم

این منطقه را به نمایش  و منحصر به فردی یگانگی داشت

به این ترتیب سولوکول که یک ناحیه . (Ezme,2009:42)دبگذار

دار منحصر به فرد، های حیاطای از خانهحفاظت شده تاریخی با گونه

ها و بافت شهری متعلق های تاریخی، الگوی خاص خیابانساختمان

میالدی و درختان قدیمی یکصد ساله بود توسط  19به قرن 

شهرداری فاتح به عنوان منطقه نیازمند به نوسازی اعالم شده و این 

 تصویب گردید. 2006ن در آپریل تصمیم توسط شورای وزیرا

 سازی سولوکولپروژه اعیان  -4

قانونی تصویب گردید و  به موجب آن به مقامات  2005در سال   

های شهری داده شد تا به بافتمحلی قدرت زیادی برای مداخله در 

این ترتیب مناطق تاریخی استانبول را توسعه دهند. با استفاده از این 

سازی زندهبرداری از طریق بازقانون )حفاظت از طریق نوسازی و بهره

های تاریخی و فرهنگی غیر منقول در حال تخریب( در بناها و دارایی

 که در مقیاسی وسیع محله سولوکول این به اصطالح تجدید حیات

های جدید و و بلندپروازانه و با ضرورت  طراحی بناها و ساختمان

چنین به مقامات شهرداری طلبانه آغاز گردید. این قانون همجاه

 مناطق  اجازه داد تا با استفاده از حق مصادره و سلب مالکیت در

شبه جزیره تاریخی -2 استانبول -1   

ناحیه فاتح -3 سولوکول و محدوده پروژه -4   

 (Ezme,2014) مأخذ: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های نوسازی شهری را در تاریخی در حال تخریب و فرسوده، برنامه

های احیا و مقیاسی وسیع پیاده کرده و بتواند از طریق آن، پروژه

های نوسازی را در غالب ساخت امالک مسکونی عمومی، پهنه

های فناوری، مناطق تفریحی، حفاظت و صنعتی و تجاری، پارک

مرمت مناطق تاریخی در حال تخریب و نگهداری از میراث تاریخی 

رات ناشی از زلزله، طر برابر خو فرهنگی با رعایت جوانب احتیاط د

های ترین هدف این پروژه جایگزینی ساختمانبه اجرا درآورد. مهم

فتن امکانات توریستی و تجاری موجود با مساکن جدید و در نظر گر

ها و در طول فرآیند نوسازی، بافت خیابان .(Uysal, 2012)است

ت ند به سایر محالنواحی سبز نابود شده و اهالی مجبور شد

 مکان کنند.نقل

شهرداری برای مالکان قطعات، فرصت خرید مسکن جدید را   

التفاوت قیمت بنا به صورت اقساط ماهانه فراهم کرد )پرداخت مابه

خواستند، قادر بودند ملک خود را آزادانه از سوی مالکان( و اگر نمی

به اشخاص ثالث یا به شهرداری واگذار نمایند. با توجه به اینکه 

 بسیاری

مالکان در واقع نسبتا فقیر بودند، درصد بسیاری کمی از آنها قادر از 

  عالوه در بسیاری از قطعاتبه خرید مسکن جدید بودند. به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردند، بسیاری از آنها موروثی بوده و بسیاری چند خانواده زندگی می

نشین بودند. به همین دلیل به از ساکنان مالک نبوده و فقط اجاره

 45)محلی واقع در هایی مجزا در تسولوک ان آپارتمانمستأجر

مستأجر با  337کیلومتری سولوکول( برای اجاره پیشنهاد کرد. )

مستأجر را به رسمیت  197شهرداری قرارداد بستند و شهرداری 

  .(Ezme,2014:57)نشناخت(

حفاظت از میراث "چنین بیان شدند: هداف رسمی این پروژه اینا

خصوص بافت تاریخی شهر مانند دیوارهای باستانی ملی و جهانی به 

آن، جلوگیری از فروپاشی و تخریب کالبدی و حفظ پایداری محله، 

توسعه اقتصادی شهر، ایجاد یکپارچگی شهری، افزایش استانداردها 

و  و ارتقای سطح زندگی و نیز تشویق سکنه به مشارکت در امور

ب فرآیند نوسازی محله به این ترتی"های مربوط به شهرگیریتصمیم

 .(Uysal, 2012)آغاز گردید 2008خانه در فوریه  9با تخریب 

 

رویدادها و وقایع  شمارتاریخ تحلیل و بررسی -5

 اتفاق افتاده درمحله از آغاز تا کنون

  نخستین سکونت اقوام کولی در استابول 11و  10قرن 

 ها در سولوکولنخستین تخریب :1960

تآسیس انجمن گردشگری، حفاظت و معاش سولوکول توسط  :1969

 مردم سولوکول

 نقاط قوت نقاط ضعف

چند )ابهام در وضعیت تملیک امالک و قوانین و حقوق وابسته به آن  (1

مالک و چند مستآجر داشتن بعضی قطعات و موروثی بودن تعدادی از 

 ها(آن

 بدنام سازی توسط دولت و شهرداری ) جهت انتفاع اقتصادی( (2

 ان شهرداری و پلیس(به طور عملی ) کارکن -

 ها(ها، متون، اعالمیهسخنرانی)به طور کالمی  -

 ابعاد قومیتی (3

 تبعیض رسمی  -

  سولوکول  های داخلی درتکه تکه شدن و درگیری  (4

 پایتخت اجتماعی (1

 روابط اجتماعی قوی  -

 ان مردم محلیهمبستگی اجتماعی قوی می -

 مسکن جمعی -

 ازسابقه سکونت در محله از دیرب -

 خاطر به محله تعلق -

 یکنواختی و  همگنی اجتماعی  -

 پایتخت فرهنگی (2

 های مختلفرهنگ و هویت کولی )رمنی( در طول نسلفتداوم  -

 گراییقومیت -

 سبک زندگی منحصر به قرد -

 گویش رمنی تداوم زبان و -

 عماری و تاریخیوجود بناهای با ارزش م -

 پایتخت انسانی (3

 کنندههای سرگرمیر مهارتموسیقی، رقص و سا -

 سرمایه نمادین (4

جود اشخاص سرشناسی با قومیت کولی که حامی محله بودند. )توتی و  -

 گاتلیف، مانو چائو( 

 

 جدول بررسی نقاط قوت و ضعف محله سولوکول -1

 مأخذ: نگارندگان



عدنان تخریب در سولوکول برای ایجاد شریان اصلی )بلوار  :1975

از  خانه و 29مندرس( منطقه فاتح، تخریب بخشی از دیوار تاریخی و 

 بین رفتن نیمی از محل

 تخریب هسته اصلی منطقه قدیمی سولوکول :1980

گرمی، شهرت برای سرتبدیل سولوکول به محلی  :1991-1981

 محله به خاطر موسیقی و فرهنگ رقص منحصر به فرد بومی، افزایش

ترین دوره این موفقهبود وضعیت اقتصادی، های شغلی و بفرصت

 محله

های سرگرمی توسط پلیس و آغاز دوره توقف خانه :1992

 شهرداری

بسته شدن آخرین خانه سرگرمی و شروع تنرل اقتصادی  :1994

 سولوکول

 قرار گرفتن در برنامه طراحی شهری استانبول :2002

برداری حفاظت از طریق نوسازی و بهره) 5366قانون  2005ن ژوئ

های تاریخی و فرهنگی غیر سازی بناها و داراییزندهاز طریق باز

 منقول در حال تخریب(

تصویب نیاز محله به نوسازی توسط شهرداری فاتح و  :2006

فرهنگ  انجمن همبستگی و توسعه، تأسیس شهرداری استانبول

سولوکول توسط ساکنان، برگزاری یک نشست مطبوعاتی توسط 

از  اخراج ساکنان محلی من و اعالم هشدار درباره امکان این انج

نویس مقدماتی توسط شهرداری امضای سند پیشاین منطقه، 

می پروژه معرفی رس ،سازیفاتح، شهرداری استانبول و سازمان انبوه

 شهری سولوکول توسط شورای شهر استانبول نوزایی

امضای اعتراض به حکم توسط انجمن معماران و سکنه،  :2007

 ”شب 40روز،  40“زماندهی رویداد نویس مقدماتی، ساسند پیش

 برای بنیاد سولوکول تأسیسو  روز قبل از اولین تخریب( 40) 

پروژه د ، تأییقومق مردم سولوکول و حفاظت از فرهنگ حفظ حقو

توسط کمیته میراث فرهنگی و حفاظت، تأسیس انجمن محلی 

رغم تمام حامی شهرداری در سولوکول توسط شهرداری فاتح، علی

های آن فروخته این اتفاقات تغییرات محله از زمانی که ساختمان

 نخستین دیدار شهرداری فاتح و اعضای بنیاد شد، آغاز گردید.

ه ی توسط بنیاد سولوکول، ارائ، کمپین و نشست مطبوعاتسولوکول

بنیاد سولوکول در شورای میراث فرهنگی و حفاظت، بازدید 

مداران از سولوکول، مراجعه نمایندگان بنیاد نمایندگان و سیاست

وکول سولوکول به پارلمان اروپا، مورد بحث قرار گرفتن وضعیت سول

 ه، بازدید دانشگاهیان از سولوکولدر پارلمان ترکی

های آپارتمانی تکمیل خانه  2007دسامبر  - 2008جوالی 

  تسولوک 

که  های آماده تخریبروی درب خانه Xگذاشتن عالمت  :2008

 یتوسط کارکنان شهردار مالکان به شهرداری واگذار کرده بودند

آویزان کردن تخلیه نشده بودند/توسط مستأجران که هنوز درحالی)

ها توسط از دیوارهای خانه "کنداینجا آدم زندگی می "پالکارد 

 ، ایجاد کمپین اعتراض به فرآیند نوسازی سولوکول ازساکنین(

های استانبول، انجمن اسکان بشر همراه سوی دانشگاهیان دانشگاه

دی بنای پیشنها 85با ستاد حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی، 

و د این کمپین برای ثبت در میراث جهانی را مورد بررسی قرار دا

هایی از سوی بنا ثبت جهانی شد، برگزاری کارگاه 25در نهایت 

های داخلی و خارجی  برای  یافتن راهبردهای توسعه دانشگاه

 اقتصادی محله، کالج اقتصاد لندن نیز کارگاهی برگزار کرد و

برگزاری کمپین ی ارائه داد، ه شهردارترین طرح پیشنهادی را بقوی

گیری گروه ، شکلبرای ارائه طرح جایگزین "سولوکلی دیگر "

ریزان مستقل بدون مرز برای ارائه طرح جایگزین، ) برنامه 6توقف

داوطلب که از اساتید  39طرحی که توسط گروه توقف مشتمل بر 

ا ریزی شهری یهای طراحی شهری، برنامهیا دانشجویان رشته

، عدم پذیرش طرح بودند، تهیه شد( های استانبولمعماری دانشگاه

توسط مدیران شهرداری، استخدام وکال توسط گروه توقف برای 

احقاق حقوق مستأجرینی که توسط شهرداری به رسمیت شناخته 

درخواست را  120، شهرداری متقاضی 400نشدند )از بین 

 .(پذیرفت

 بسیاری از افراد مهم و سرشناس )نماینده یونسکو، کارگردان 

نامه به  رومنی تونی گاتلیف و ...( از محله بازدید کرده و با ارسال

از آغکردند، را از بنیاد سولوکول اعالم دولت ترکیه حمایت خود 

 2008خانه در فوریه  9جدی فرآیند نوسازی با تخریب 

های ، برگزاری نمایشددگاهتخریب گسددترده در سددولوکول :2009

مختلف درمورد سدددولوکول درترکیه، کمیسدددیون هلسدددینکی در 

یونسکککو  گزارشکنگره آمریکا، تخریب سددولوکول را محکوم کرد، 

 بررسککی، درباره به خطر افتادن میراث فرهنگی اسککتانبول و جهان

طرح جایگزین توسککط رییس انجمن توسککعه مسکککن ترکیه )وی 

شد و سولوکول  شرایط آن زمان  صالح طرح با توجه به  ستار ا  خوا

گیری کارگاه قول اجرایی کردن طرح اصکککالحی را داد.(، شککککل

صالحی نه تنها صالحی، پالن و طرح ا  سولوکول برای تهیه طرح ا

 نی و سککاکنان سککولوکولبرای مقامات دولتی بلکه برای جامعه مد

گیرند شککود، اما در نهایت مقامات شککهرداری تصککمیم میارائه می

صلی و اولیه   وامبرن در پایانو شهرداری فاتح را ادامه دهند طرح ا

 .، کل محله به جز تعدادی بنای تاریخی تخریب شده بود 2009



شناسی های باستانزیر تخریب قرار گرفتن محوطه :2010

باره توسط بنیاد اری نشست مطبوعاتی دراینسولوکول، برگز

 درسولوکول، دادخواست بنیاد سولوکول مبنی بر توقف تخریب در 

توسط دادگاه اروپایی  شناسی،های باستاناین منطقه و محوطه

شناسی ستاد غاز کندوکاوهای باستانشر پذیرفته شد، حقوق ب

ر دخانواده  7، باقی ماندن تنها حفاظت از میراث فرهنگی ترکیه

ایط محله تسولوک به دلیل هزینه باالی زندگی و عدم تطابق با شر

اجتماعی و فرهنگی محله و بازگشت به اطراف محله سولوکول، 

، اعتراض انجمن جدید توسط شهرداری فاتح آغاز ساخت بناهای

ه معماران ترکیه از شهرداری فاتح به دلیل ساخت و ساز در محل

ساز  ادامه ساخت وشناسی، یش از روشن شدن نتایج باستانپ

 .جدید

دالر فروخته  225000های جدید با قیمتی حدود خانه :2011

-50000ها را با مبلغی حدود شدند در حالیکه شهرداری این خانه

 دالر از مردم سولوکول خریده بود. 75000

ا چهارمین دادگاه اداری ترکیه پروژه نوسازی سولوکول ر :2012

 سایشعلت پایان یافتن پروژه : عدم توجه به رفاه و آ متوقف کرد.

 عمومی

ن بنیاد سولوکول کماکان از مردم محله که اکنو تا کنون :2012

کند کنند، حمایت میاکثریت در محالت مجاور زندگی می

اندازی کارگاه خود اندازی کارگاه هنری برای کودکان، راه)راه

ها نیز کماکان اجاره عدادی از خانهت -اشتغالی برای زنان و ..(، 

 نرفته اند

های این محله در خانهدر حال حاضر مهاجران متمول سوری  

سط )مأخذ: مطالعات اسناد و مقاالت مرتبط توکنندزندگی می

 .(گاننگارند
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 هویت یک ملت، سرزمین و اجتماع بر هرآنچه نمودی از آن ملت و  

شود،تأثیر دارد و خود را به صور مختلف جلوه سرزمین محسوب می

گیرد و در دهد. در واقع هویت در یک استمرار تاریخی شکل میمی

عین پویایی خود را در صور کالبدی، هنر و معماری یک سرزمین 

گیری چنین کالبدی، شهر یا معماری کند و پس از شکلنمایان می

ر و محل های فرهنگی آن شهم، آداب و جلوهزاری برای انتقال مفاهیبا

 .(1387)حبیب، نادری، شودهای آینده میبه نسل

کند، تالش انسان گذشته میای خود را از گذشته جدا جامعه وقتی  

را بیهوده انگاشته است. انسان طبیعتی ندارد و آنچه دارد، تاریخ است. 

تنها فرق میان تاریخ انسان و تاریخ طبیعی آن است که تاریخ انسان 

تواند از ابتدا آغاز شود. چندین هزارسال است که حیوانات هرگز نمی

ر مورد انسان، قطع کنند، اما دروز خود را همانند گذشته آغاز می

و  (1380)توالیی، تاریخی تحقیر گذشته و هویت اوست استمرار 

 . سازدهای قدیمی، هویت فرهنگی را نابود میتخریب نابخردانه بافت

ارتباط با گذشته نیست. ای فرهنگی است که بیشهرسازی مقوله  

کند، بنابراین آنچه یک شهر و محله را برای ساکنین بیگانه می

ه دار شدن هویت فرهنگی و بومی آن است. تمرکز شرایط خدش

اجتماعی محالت  -فرسودگی کالبدی و ضعف حیات اقتصادی

ای است که حوزه های فرسوده در غیر از نواحی تاریخی به گونه

های بومی مداخله حداکثری بدون توجه به هویت، فرهنگ و ارزش

یزی بیش از که شهر چنماید. درحالیمی ای را توجیهو محله

مجموعه افراد و تسهیالت اجتماعی است. شهر و محله بیشتر 

حالتی از اندیشه است، انسجامی از عادات و سنن و طرز فکرهای 

یافته که جزء الینفک این عادات گردیده است. در واقع شهر سازمان

باشد و درگیر صرفاً یک مکانیزم کالبدی و یک بنای مصنوع نمی

)پارک، دهنداست که آن را تشکیل میی روند اجتماعی مردم

ها و نوسازی شهری تنها از طریق نو ساختن ساختمان .(1358:43

شود، بلکه الزمه آن توجه به مجموعه پیدا و پنهان معابر میسر نمی

های ذاتی و درونی حیات شهری از جمله هویت است که ویژگی

ی در طول فعالیتی و معنای، حاصل تعامل و ارتباط ابعاد کالبدی

زمان است. اصول شهرسازی مدرن که بعد از جنگ جهانی دوم 

شرح داده شد، شهر را مکانی برای سکونت،  "لوکوربوزیه"توسط 

دانست. اما تجربه ثابت کرد رویکرد کار، تفریح و رفت و آمد می

گرایی و هویت شهرها سازگار مدرنیستی با فرهنگ بومی، زمینه

سازی، با نگرش صرفا کالبدی و عدم نبود. دیدگاه مدرنیستی نو

توجه به مالحظات محلی و ابعاد اجتماعی و فرهنگی باعث شد 

محالت نوسازی شده با وجود کیفیت کالبدی، استحکام، زیبایی، 

سیمای منظم و امکانات رفاهی جدید فاقد هویت شهری و فرهنگی 

 این پروژه ها  قابل قبول باشد؛ حقیقتی که به شکست بسیاری از 

 . انجامید

 مأخذ: اینترنت/ ساختار کالبدی محله قبل -5

 و بعد از اجرای پروژه )روند اجرا(

 

 



در واقع یکی تعامل کالبد و هویت، یک تعامل سازنده و مؤثر است.   

هایش های احراز هویت انسان، ارتباط او با ساختهترین زمینهاز مهم

های فرهنگی، طبیعی و کالبدی محیطش است. هرگونه و مؤلفه

 ها عامل تحول در هویت وی نیز خواهد شد.دگرگونی در این مؤلفه

قبل از اجرای پروژه تجدید حیات سولوکول، این منطقه که درحالی

های فراوانی داشت. فرم پتانسیل ،هم از لحاظ فرهنگی و هم کالبدی

محیطی ساخته شده بود و و زیست تدریجیگاه بر اثر تغییرات زیست

به ) انداز متفاوتاین منطقه به دلیل طبیعت منحصر به فرد و چشم

ز هویت آن( نه تنها برای ساکنانش بلکه برای شهر عنوان جزء مهمی ا

از یک فضای شهری که  اینمونهاستانبول بسیار مهم و حیاتی بود. 

هم تنیده تاریخی، اجتماعی و کالبدی را به نمایش یک شبکه در

بخشید و های این منطقه زندگی شهری را غنا میگذارد. ویژگیمی

 یسازانیپروژه اعستانبول بود. بیانگر میراث فرهنگی منحصر به فرد ا

با نادیده انگاشتن مولفه های متعددی در ابعاد کالبدی،  سولوکول

معنایی و ادراکی، و اجتماعی و فرهنگی و عملکردی هویت این حوزه 

وضعیت  مساعد مکانی نموده است. مقایسه را قربانی بهبود شرایط

پیشین محله با وضعیت آن پس از مداخله افت و تضعیف عوامل 

های ساختمانی و توجهی به گونهدهد. از بیهویتی را نمایش می

معابر که در تخریب کامل بافت شناسی حوزه و طرح شبکه ریخت

هایی کامال متفاوت بندیپیشین و جایگزینی آن با بناها و خیابان

و کارکرد های بومی تا حذف الگوهای فعالیتی ت گرفته نمود یافته اس

ای کامال متفاوت به لحاظ کالبدی همگی خبر از ظهور منطقه ،منطقه

 به، در حالیکه کاهش یافتهفضاهای سبز حوزه دادند. و عملکردی می

و الگوی تاریخی و ریخت و فرم بدیع  افزوده شدهها تعداد ساختمان

 کامال نابود شدند.  هاهای شهری و انتظام خیابانبلوک

در طول این پروژه، چهره فرهنگی و تاریخی منطقه به سرعت شروع 

سازی سولوکل نه تنها در پی طراحانه در اعیان اراده به تغییر کرد.

زندگی پیشین در این خاطرات جمعی و سبک  و تداوم تاریخ، حفظ

مکان نبوده، بلکه عامدانه بر زدودن این موارد و تبدیل حوزه به 

روی بستری کامال متمایز با گذشته تاکید داشته است. پیش

جایی مردم و در نهایت سکنی گزیدن بهسازی و جااقدامات اعیان

دگرگون نموده  اقشار غیر بومی این منطقه را به لحاظ اجتماعی نیز

های هویتی پیشین با احیای و شانس بازگشت تدریجی به انگاره

این  را شدیدا کاهش داده است. های بومی سابقها و کارکردفعالیت

مکان اجباری، شبکه همسایگی را شکست و به هویت یند نقلآفر

ناحیه آسیب رساند. این وضعیت بیانگر آن است که در فرآیند 

مشارکتی از سوی ساکنین وجود ندارد. در  گونهنوسازی هیچ

هایی را در شیوه زندگی شهری ایجاد نتیجه، اجرای پروژه، شکست

توجهی به هویت شهری، ها خسارات قابلجایی محلیبهکرد. جا

اجتماعی و فرهنگ وارد نمود و باعث شکاف در حافظه 

 شناسانه شهر شد. می توان این پروژه را نوعی فاجعه برایریخت

 ساکنین محلی به شمار آورد.

سازی یک شمشیر دولبه است که توان گفت اعیاندر پایان نیز می

مزایایش آن را به یک اتفاق خوشایند و معایبش از آن یک پدیده 

سازد، به همین دلیل مقامات دولتی، فعاالن اجتماعی، ناگوار می

با  گذاران، مالکان و مستأجران بایدهای محلی، سرمایهسازمان

با توجه یکدیگر همکاری کرده تا اثرات منفی آن را کاهش دهند. 

های غیر گاههای فرسوده، تاریخی و سکونتبه اینکه مسئله بافت

گیرترین معضالت شهرسازی کشور ما رسمی همواره یکی از چشم

بیش از همه زندگی افراد  سازیاعیان است باید در نظر داشت که

دهد به همین الشعاع قرار مییت را تحتهای اقلکم درآمد و گروه

علت الزم است این افراد از تمام تصمیماتی )اعم از اقتصادی، 

سیاسی واجتماعی( که بر زندگی آنها تأثیرگذار است، مطلع بوده و 

ها ایستادگی کنند. در نهایت به جز عدالتیقادر باشند در مقابل بی

 سازی وجود ندارد.عیانتالش برای بهبود شرایط هیچ درمانی برای ا

شود تا ابعاد پنهان گونه تجارب موجب میمطالعه و تحلیل این

سازی روشن شده و مانع از بروز اقدامات آزمایش و خطا گونه اعیان

 .گردد
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