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     خیابان

هّبضْز فضبلثزذَرزحیذَة، ایجبز اًجبمّبیاجتوبػیّستٌس. ّبیػوَهیوِ

است.ضْزیِحػٌَاىیهّسفهْنزرعزالِراتطَیكوٌس،ثِحرفتبراجتوبػیزرضْزٍه

ثِیىیاسًمص ایياستوِثتَاًسیههّبیاصلیذیبثبى، یظثبحػٌَاىفضبیػوَهی،

یاجتوبػیرافزاّنوٌس.ّبلبثلیتاًجبمفؼبلیت

ذیبثبى چگًَِ ٍیژگیهب ثب ًطبىّبیی هب ثِ وتبة ایي وٌین؟ ایجبز اجتوبػی ّبی

وبیتاسچیسهبىرفتبرّبیحتَاًٌسثزایزّس،وِچگًَِایيفضبّبیػوَهیػبزیهیهی

ثزًبهِ عزااجتوبػی، ٍ پژٍّصحریشی عزیك اس ضًَس. عزای ضسُحّبی ایيی زلیك، ی

ثِثبىضبىاسذیبیهززمٍازرانّبةفؼبلیتوتب عَرسیستوبتیهٍ]ػلوی[ثزرسیّبرا

ّبراتَسؼِلِحّبیتجبریِهضٌبسیِرفتبرّبیاجتوبػیزرذیبثبىوٌس؛زروٌبرآىگًَِهی

وٌس.ّبفزاّنهیزّسٍرّیبفتوبهلٍزلیمیثِاثؼبزاجتوبػیذیبثبىهی

هْتب 1ٍیىبس ًطبى ٍیژگیهی، وِ هزّس گزٍ زر تٌْب اجتوبػی وبلجسیحّبی یظ

ّبآىیظوبلجسی،وبرثزیسهیي،هسیزیتحاسعزیكرٍاثظثیيهثبضس،ثلىِایيٍیژگیًوی

آیس.زستهیایثزایهززمزارًس،ثِّبیٍیژُّبییوِهؼٌبٍهىبى

عزا زاًطجَیبى ٍ ثزًبهِیحپژٍّطگزاى ٍرضْزی، جغزافیب هؼوبری، ضْزی، یشی

ثِیهوتبةثِجبهؼِ ػٌَاىیههٌجغثزاًگیشًسُ]ثزایتَجِثِفضبیذیبثبىٍضٌبسی،

ًْبیتثِحت آًچِوِزر هَرزآى[زستذَاٌّسیبفت. عَرذَاّسآهسثِزستمیكزر

ثِ ثبیس ٍ ػولوبرثززیثَزُ زر تَسظعزاهستمین گستززُ ثزًببىحعَر ریشاىهِضْزی،

ّبیریشیٍاجزایذیبثبىیٍثزًبهِحایٍزیگزافزاززرگیززرعزازفِحضْزی،هؼوبراى

تجبریهَرزهغبلؼِلزارگیزز.

1. Vikas Mehta, PhD, is Associate Professor of Urban Design and Architecture at the School of Architecture and 

Community Design, University of South Florida,USA. 



قدردانی

پژٍّص،ایياثتسایزر.اًسوززُایفبهْویًمصوتبةایيگیزیضىلزرًفزچٌسیي

هيثِسیسًی.راّوزاُزاضتن1ثزاٍرسیسًیراٌّوبییٍتطَیكذَضجرتثَزموِهطبٍرُ،

گیززراهسًظزلزارعَرهؼوَلهَرزتَجِلزارهییثِحعزاللوزٍیآًچِراوِزرآهَذت

زّنگستزشٍزازُ اهبثَز،ضزٍریوبرایيثزایپژٍّصیحعزازرًیشاٍراٌّوبیی.

استهزثَطثِهيعَروبهلثِاست،هبًسُثبلیوًِمصیگًَِّز هرتلفّبیسهبىزر.

پژٍّص وزثيهزی،4چبًگضٌگلیي،3اٍیٌگریس،2فزاًچسىَگیسٍیبفت،هیتَسؼِوِ

ثبسثیٌیراّبیبززاضتیبپژٍّصّبیثرص7اسىبتاٍولی6ٍوَسًجبخهبرگبرت،5سیس

زازًسارائِارسضوٌسیثبسذَرزٍوززُ ثِهيیصبزلبًِسپبس. ّبآىتمسین اسثرطی.

یهجلِ،ریشیثزًبهِپژٍّصٍآهَسشیًطزیِزرهمبلِػٌَاىثِوتبةایيزرپژٍّص
هٌتطزریشیثزًبهٍِهؼوبراًِّبییپژٍّصًطزیٍِرفتبرٍیظحهیًطزیِ،ضْزییحعزا

ضبىاًتمبزاتًظزّبٍثزایّبًطزیِایيٍیزاستبراىًٍبضٌبسزاٍراىتوبماسهي.استضسُ

وٌنهیتطىز ًطز. لغف9راتلجٍ 8اسىيارثزر ٍثرصًطزوبروٌبى10ًیىیزًیسَاس

هغلَةیهایجبزثزایتَلیس چبح وٌنهیتطىزفزآیٌس آزام. رثىب11ٍاسىَریىساس

استؼسازیٍسبسیًوبیِارجبػبتٍهٌبثغ،ییسیوٌتزلٍتأوٌٌسُزروبرذستِو12ِفزای

ًیشووهوززًس،تطىز14 ٍلش-ٍهبیزپزس13رٍزریگشآلجزتَّوبًغَروِگزافیىی،ّبیٍیزایص

یثزًبهٍِهزیلٌسزاًطگبُجٌَثی،فلَریسایزاًطگبُپژٍّطیّبیووهاسهيوٌن.هی

ثٌیبزراثزتپژٍّطی وِوسبًییّوِاسّوچٌیي.سپبسگشارم15 جبًسَىٍٍزسًسگیفؼبلِ

1. Sidney Brower

2. Guido Francescato

3. Reid Ewing

4. Shenglin Chang

5. Mary Corbin Sies

6. Margarethe Kusenbach

7. Scott Oakley 

8. Earthscan

9. Routledge

10. Nicki Dennis

11. Adam Skwirsk

12. Rebecca Frye

13. Alberto Rodriguez

14. Mayre Perez-Velez

15. Robert Wood Johnson



ٍّبایسُػمبیس،ّب،تجزثِزاستبى،.وٌنهیتطىزثَزًسهيّبیپژٍّصزرضزوتزاٍعلت

ّستٌسارسضوٌسثسیبروتبةایيثزایّبآىثیٌص زٍستبىٍامذبًَازُاسزرًْبیتهي.

ّبییوِزرّبییوِزروٌبرمّستٌسٍچِآىوبیتطبى،چِآىحٍتطَیكًشزیىنثزای

ٍػطكذبعزث1ِهْتباسّوسزمضلپبٍیژُثِهي.سپبسگشارموٌٌس،ّبسًسگیهیزیگزلبرُ

.سپبسگشارمهيوبرهَرززراضتیبقٍٍزاضتيصجزضزطٍلیسثسٍىوبیتح

1. Shilpa Mehta



پیشگفتار مترجمان

زٌّسُثِسبذتبریػوسُاسفضبّبیضْزیضىلّبزٍگًَِّبزروٌبرهیساىذیبثبى

وِثِّزلصسًٍیتلجلیثزرٍیسهیيضزٍعّبثَزٍُّستٌس.اًسبىاسسهبًیگبُسىًَت

ّبییراثیيذَزٍسهیيسیزپبیصثِاضتزانگذاضتٍلزارزازوززتباسزوتوزز،راُحثِ

ثؼسّبّویيراُحایيعزیكثتَاًسثِ ّبزرزوتذَزثزرٍیسهیيًظنٍسبسهبىزّس.

اًسبىهَلؼیت جوؼیِ سىًَتّبیاستمزار ثسظگبُزر ثِصَرتّب را ذَز وززًسٍ پیسا

ًوبیبىوززًس.سَزهٌسیّبیفضبییهرتلفیاسذیبثبىزرعَلتبریدٍّوِگًَِ ّبیجب

است؛سَزهٌسیهتزتتصَرتذبظصَرتػبمٍذیبثبىثِثسیبریثِفضبّبیػوَهیثِ

التصبزی،سیست تفزیحیغی،حهسیبسی، .«اجتوبػی»ٍاسّوِهْوتزسَزهٌسیحزوت،

آىسهبىوِهؼوبریٍضْزسبسیهسرىاگز هطرصیاسلزىثیستن، چِزرهمغغسهبًیِ

ٍیژُػولىززاجتوبػیجبیزًیبضس،سبیزػولىززّبثِضْزّبزرّوِیحپبرازایناغلتعزا

ثِ ثیصاس تَجِ حزلیل ثِ ثٍِولحس ٍ ضس گزفتِ ًبزیسُ ذَزرٍ ثز هجتٌی جزاتًمل

ایي ثب فزاهَشضس، زر عزاحبلحٍجَز ًیشیحبضز ٍ اجتوبػی اسبساّساف ثز ضْزّب

یّفتبزهیالزیٍثزایوِاسزِّهساری،هجسزهَرزتَجِلزارگزفتِاست؛زغسغِپیبزُ

رٍاًطٌبسیهیپژٍّصپبیِ زٍراىثلَؽذَزراحّبیاجتوبػیٍ اهزٍس گزفتٌسٍ یغیپب

یضْزیراضىلزاز.حعزا«ػیسٌتاجتوب»ایوِوٌٌس؛زغسغِسپزیهی

ّبیتجبریذیبثبى«پذیزیِاجتوبع»هَضَعاصلیایيوتبةثزرسیػلویویفیت

ییىیاسزاًطجَیبىًبهِیهٌبثغپبیبىوِایيوتبةرازرهجوَػِایاست.اسسهبًیلِحه

یآىراهَجتضس:فَریتزجوِیارضسزیسمسِزلیلػوسُاًگیشُ

1.  ًظزیِحعزااهزٍسُ ثز هجتٌی ًظزیِی ثِ ًسجت احجبتی ٌّجبریّبی ّبی

ٍیژُپیطی جبیگبُ ٍ هجبگزفتِ زر حای ٍ زاًطگبّی است.زفِحج یبفتِ ای

یبفتِ زلیك،حّبی ٍ رٍشػلوی ثز هجتٌی وتبة، پژٍّصایي سبذتبر اس بصل

عزاهی زاًطجَیبىٍایتَسظلِحّبیتجبریهیذیبثبىحتَاًسسٌسذَثیزر

یبفتِ هسبئلضْزیثبضس. لبلتوبرضٌبسبىهزتجظثب ّبییوِزرفصلّفتنزر

پذیزیبزضسُاست.ّبیاجتوبعیذیبثبىحراٌّوبیعزا



ذصَظویفیتحث .2 جزر ثب هزتجظ اجتوبػی»ّبی ثؼس اس« ضْزی فضبّبی زر

یز5ِّثِضْزیاست.چزاغیوٍِیلیبمٍایتًشزیهیحجرٍسٍزاؽعزاحهجب

آهزیىبرٍضيوزززرسًسگیزرفضبّبیوَچهضْزیپیصزرارتجبطثبثزرسی

افىٌیهبًٌسًَرضْزیثِهسبئلیَسُحّبیپژٍّصزررٍشیبضزثبتَسؼِحبلح

وٌس.یٍپژٍّصِاجتوبػیفضبّبیضْزیرارٍضيهیحاستوِعزا

3.  زر پژٍّص وِ وسبًی عزایَسُحثزای زغسغِیحاجتوبػیِ اصلییضْزی

هیحه رٍشسَة ٍ پژٍّطی سبذتبر تىٌیهضَز، ٍ ثِّب آىّبی زر رفتِ وبر

ػاللِتَاًسازثیبتپژٍّطیذَثیثزایآىهی فزاّنوٌس. تلفیكّب هٌساىآضىبرا

وبررفتِزرپژٍّصایيوتبةراذَاٌّسزیس.ّبیویفیٍوویثِرٍش

هی وتبة ایي ّوشهبى تَاًس رٍشَسُحّن رٍیِی ّن ٍ ًظزی ّن ایضٌبسی،

ّبزرارتجبطثبذیبثبىٍّبًٍظزیِضْزیراپَضصزّس.سِفصلاٍلثِزیسگبُیحعزا

هی-یظحهیًظزیِ آى زر فصلرفتبر هبّیتپززاسز. ثز ضطن ٍ پٌجن چْبرم، ّبی

یتفصلّفتنثببصلاسپژٍّصهتوزوشضسُاست.زرًْبحّبیضٌبسیًٍیشیبفتِرٍش

پَضصهییحایعزایرٍیَِسُح«یحراٌّوبیعزا»یارائِ ثٌبثزایيایيضْزیرا زّس.

ضْزیهزتجظایوسبًیوِثبهسبئلزفِحیزاًطگبّیٍتَاًسهتٌبستثبزغسغِوتبةهی

ّستٌسهَرزاستفبزُلزارگیزز.

ّوىبراى.اسزاًطجَیبىضسهگزثبووهٍراٌّوبییزٍستبىٍمكًویحایيتزجوِه

وٌن،وِثسٍىستجزیشتطىزهیحزاًطگبُآسازاسالهیٍا96ضْزیٍرٍزییحزوتزایعزا

رػٌبایزجیتَاًستثِسزاًجبمثزسس؛اسذبًنهٌْسسبضزًویحیّوىبریایطبىتزجوِ

ٍ،هزینزاًصضىیتًزگساثزاّیوی،پزیسبحمفیّبوِهؼزفاصلیوتبةثَزًس؛اسذبًن
یوِزرعَلتزجوِثٌس،فزسازفزاسیبىضیزاسیهصغفیضوطیزٍآلبیبىًمَیهژگبىسیس

وبرًٍیشسْنعزتؼْسٍیژُثِذبثِسیٌیحسبراهٌْسسوتبةّوزاّیزاضتٌس؛اسذبًن

تزجوِ زر ثبسیػوسُ ّبیػوسُذَاًیلسوتفصلسَمٍّفتنوتبةٍ وبر ًیشایاس ٍ

ٍیزایصاٍلیِِحذبعزصفثِ آلبیهٌْسسیآراییٍ اس ًیش ًؼوتیوسحههتيٍ ًسترضب

تزجوِثِ زر ػوسُ سْن هسئَلیتذبعز ثِ تؼْس ٍ وتبة ضطن فصل هی َلِحّبی

آلبیهٌْسس اس زارم. هسپبسگشاریٍیژُ ٍسثحآراس ضَقٍیژُ ٍ ضَر ثب وِزاٍعلجبًِ،

عزاٍسَاس تطىزهییرٍجلحٌّزی، زاضتٌسًیش ثزػْسُ جٌبةسایيوتبةرا اس وٌن.



هجوَػِ ًوبیٌسگیاس ثِ ٍحاًتطبراتعیآلبیهٌْسسچالغلَ زٍستبًِ ّویطِ وِ بى

ًوبین.اًستطىزهیثزازراًِهطَقایٌجبًتثَزُ

تزجوِ ضه ثسٍى وِ است یبزآٍری ثِ السم ًْبیت اضىبلزر اس ذبلی وتبة ی

ثبضسًوی هیبىوبستیحه. رجتذَاًٌسگبىزر هب لغششّب جلَگیزیاس زر توبلیِحّبیاا

تزمذَاّطوٌسینتبًظزاتٍاًتمبزاتحػلویزرآیٌسُهغلغذَاّسوزز.اسذَاًٌسگبىه

رسبًیثفزهبیٌس.ذَزرازرذصَظایيتزجوِرااسعزیكآزرسایویلسیزاعالع

یداهلل فوق ایدیهم...

اسهتزجوبىثًِوبیٌسگی

عزفسازُاوجزػجسالِ
taraffarat@yahoo.com

ستجزیش،زًطگبُآسازاسالهی،تجزیش،ایزاىحاستبزیبرگزٍُضْزسبسی،ٍا

1398ثْبر
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;= هشدهی  تجذیذ حیات خیاباى

رفتار اجتماعی روسمزه به عنوان  فصل سوم:

پایه و اساس طزاحی

:< ًَگشا ػوَهی فضای طشاحی

;< ضٌاختی بَم ٍ هحیطی ضٌاسیِ سٍاىّای  ًظشیِ

<<  دس فضای ػوَهی قلوشٍپایی

667  ی ضخصی ّوجَاسی ٍ فاصلِ

:66  سفتاس اًساى  بٌیاى طشاحی

 سه خیابان فصل چهارم:

666  هطالؼِ هَسد ّای هحذٍدُ

679  ّای تحقیق ّا ٍ دستَسالؼول سٍش

=67  جاّایی کِ هشدم حضَس داضتٌذ

=67  تجوغ ٍ پشسِ صًی دس خیاباى

698 کشدًذ هشدم چِ هذت دس فضا تَق  هی

               ّاااایی باااشای  قشاسگااااُصًذُ? ساااش ّاااای  هَقؼیاااف

;69   سفتاس اجتواػی

یک  پذیز:  های اجتماع خیابان :پنجمفصل 

 اجتماعی شناسی اس رفتارهای  گونه

پاااازیشی هٌفؼاااال? بااااِ تٌْااااایی    اجتواااااع

6;6    دس کٌاس ّن بَدى

>;6    پزیشی صٍدگزس اجتواع

9>6    پزیشی پایذاس اجتواع

نیاسهای السم به رفتار اجتماعی در  :ششمفصل 

 ها خیابان

 ;=6  حس آسایص ٍ لزت دس خیاباى 

 6<6  حس ایوٌی ٍ اهٌیف دس خیاباى

 <<6  آسایص هحیطی دس خیاباى

 766  آسایص کالبذی دس خیاباى

 >76  سَدهٌذی ٍ ساحتی دس خیاباى

 <76   لزت حسی دس خیاباى

 777   تؼلق دس خیاباى حس

 ;78  ضواس با هؼاًی هتؼذد کاسبشاى بی

;79 ساصی ٍ کٌتشل دس خیاباى قلوشٍپایی  خصَصی

 =:7 پزیشی ّای هْن خیاباى ٍ اجتواع ٍیژگی

 =;7   ػٌَاى هکاى خیاباى بِ

پذیز:  های اجتماع ساخت خیابان :هفتمفصل 

   راهنماها و كاربزد
6=7 فشٌّگ خیاباًی

6<7 ساٌّواّا

866  پزیش اجتواع ی خیاباى سِ جٌبِ

:86 ّا آهَخف؟ تَاى اص خیاباى چِ چیضّایی سا هی

 ها پیوست

 ها یادداشت

 منابع و مآخذ



مقدمه

تاؿذ. تزشتِ کشدى هی تشای تٌْا رای هٔتثش،  ... اىخیات

1اًذسُ تشتَى

 ّا تؼتگی داسد.ی ها تِ آىؿَین. صًذگی سٍصهشُ ّا هَارِ هی ها ّش سٍص تا خیاتاى

سٍی، ساًٌذگی، دػتشػی تِ هکاى صًذگی، کاس ٍ خشیذ، ٍ تٔذادی اص  تؼیاسی اص ها تشای پیادُ

 ّا پشداصین. خیاتاى ّا هی ّای اٍقات فشاغت، تِ اػتفادُ اص خیاتاى فٔالیتها تشای تشخی اص 

کٌٌذ.  ّای ؿْشی ایفا هی گاُ ٍیظُ ػکًَتِ، ت ّا گاُ ای دس ػاختاس ؿکل ػکًَت ًقؾ ٓوذُ

ّا  ّای یک ؿْش، حذٍد یک ػَم تا ًیوی اص آى، تِ خیاتاى تخؾ قاتل تَرْی اص صهیي

ّای اكلی تشای حشکت، دػتشػی، استثاى ٍ ًیض تشای  تٌَٓاى صیشػاخ اسد، کِ تِداختلاف 

ّا ًَس ٍ َّا سا  گیشًذ. خیاتاى اًزام ٍ اسػال خذهات ٍ تؼْیالت ؿْشی هَسد اػتفادُ قشاس هی

تش اص ّوِ، خیاتاى اص ّوِ ًَّ، چِ دس ؿْشّای رذیذ  آٍسًذ. اها هْن ّا هی تِ داخل ػاختواى

اگیشتشیي فواّای ٓوَهی ّؼتٌذ کِ اص تشیي ٍ فش ٍ چِ دس ؿْشّای قذیوی، هشٍسی

کٌٌذ. ؿواسی پـتیثاًی هی ّای فشٌّگی، اقتلادی، ػیاػی ٍ ارتوآیِ تی فٔالیت

ٌَٓاى هخال، هي سٍی  تِ .تاؿذّا هی ِ خیاتاى ّای ارتوآی ایي کتاب دس هَسد ٍیظگی

ی  کٌٌذُفشاّن  کٌن کِ تحج هی ٌَٓاى فوای ٓوَهی، ّای اكلی خیاتاى، تِیکی اص ًقؾ

تاؿذ. تٌاتشایي، یک هحیي تشای ًیف ٍػیٔی اص سفتاسّای ارتوآیِ فٔال ٍ هٌفٔل هی

، هشتَى تِ هکاى  تِ ّواى اًذاصُ ،ّوضهاى، ایي کتاب تِ ّواى اًذاصُ کِ دس هَسد هشدم اػت

ّای ارتوآی، سٍاًـٌاػاًِ ٍ فوایی، اص آًچِ کِ  تش کاٍؽ دس هوي ایي کتابتاؿذ.  ًیض هی

 2ؿذىِ ػاصد، تٌا ؿذُ اػت. تذٍى هکاًی تشای ارتوآی ّا سا تشای هشدم هٌلَب هی  ىخیاتا

فٔال ٍ هٌفٔل ٍ تذٍى ّیچ فشكتی تشای تٔاهالت اتفاقی ٍ سػوی، ؿْشّای کَچک ٍ تضسگِ 

ّا ًخَاّذ تَد، کِ ایي اهش ّا ٍ فواّای خلَكی دس آى ها چیض تیـتشی اص اًثَُ ػاختواى

، هٌِش تَاًایی 3ػاصی تِ یک ؿْشًٍذ کاهل اػت. دس هقایؼِ تا هٌِش هاًْ اص تثذیل یک فشد

گزاسیِ تحج داسد؛ ٍ ًیض تَاًایی هحذٍدی دس  هحذٍدی تشای رؼتزَ، خلق، تیاى ٍ اؿتشاک

1. André Breton

2. Socialization

3. Landscape
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هَارِْ تا تفاٍت ٍ آهَصؽ داسد؛ ٍ ًیض دس سٍیاسٍیی ٍ ػاصؽ ٍ حل ٍ فلل دس تـحج ]هشتَى 

 تِ هَهَّ کتاب[. 

کٌٌذ. ایي  ص ًیوی اص رؤیت رْاى دس هٌاًق ؿْشی صًذگی هیدس حال حاهش تیؾ ا

ؿًَذ؛ الثتِ  هَارِ هی ّا تذیي هفَْم اػت کِ تٔذاد صیادی اص هشدم دس ؿْشّا تا خیاتاى

ٌَٓاى یک  ّا هتٌَّ اػت. تِ ّا ٍ هٌٔای دسک ؿذُ اص آًْا دس هیاى فشٌّگ کاسکشد خیاتاى

  ؿَد؛ هٌشح هی 1ّا  ی فشٌّگ شک هیاى ّوٌَِٓاى یک فوای هـت  ؿٌاػی، خیاتاى تِ گًَِ

 صیش دس دیگش ٌٓلش ّش اص تیؾ». ی ؿْشی هتوشکض ؿَین ّا گاُ ٍیظُ ٌّگاهی کِ تِ ػکًَتِت

: 1987هَدٍى، «)اػت هَحش ؿْش تاسیخی ؿکل تٔییي دس حثت ٍ خیاتاى ؿْشی، ّای ػاخت

اتضاسّای قذستوٌذی ّؼتٌذ.  خَاًا ؿْشِ ٍ ػاخت ؿْشی، دس فْن ًشاحی دس ّا خیاتاى (.13

ؿْش اػت؛ ؿایذ ایي ًگاُخَدِ اص ایي پغ تَرِ تِ فوای خیاتاى، تِ ّواى هیضاى، تَرِ تِ 

تاؿذ، اها اص ًقٌِ ًِش ٓاتشاى پیادُ اػت. ایي ًگاُ تِ هفَْم خیاتاى تِ 2یک سٍؽ غیش ػٌتی

ّن دس هٌٔای ٍاطگاًی ٍ  -ّای چٌذگاًِ    ّوشاُ تا دیذگاُ 3هاًٌذ یک ]داػتاى[ تا اًتْای تاص

ٌَٓاى یک  ؿاهل اتٔاد فیضیکی ٍ غیش فیضیکی خیاتاى تِ -ی خیاتاى[ ای ]کلوِ ّن اػتٔاسُ

تِ لحاٍ  4گشا یک فوای کخشت خیاتاى کِ فوای ٓوَهی اػت. دلیل دیگش آى ایي اػت

 پش اص تٔاهلی، هثْن، فواییک  ّوچٌیي ٍ ػیاػی اػت؛ اقتلادی ارتوآی، فشٌّگی،

 یک ٌَٓاى تِ گشایی ایي کخشت ٍ اػت؛ ّوِ تشای هٌٔاّایی تٌَّ تا ّا، تٌاقن ٍ ّا یپیچیذگ

 هَسد دس کتاب یک ّوضهاى ٍ خیاتاى هَسد دس کتاب ایي. تاؿذ هی خیاتاى دس ًْفتِ قاتلیت

پایذاس  ًتیزِ دس ٍ 5پزیش صیؼت ارتوآی، ؿْشی هحیي ایزاد یک ٍ تالؿی تشای ؿْش اػت

اػت.

 سفتاسّای فواّایی کِ ایزاد. ّؼتٌذ ارتوآی تشخَسدّای هحل خَب ؿْشّای

 ٍ سیضی تشًاهِ ؿْشی، ًشاحی دس ّذف تشیي سا تـَیق کٌذ هْن ؿْشّا ٍ ّا هحلِ دس ارتوآی

ّا تیـتشیي ػٌَح حوایتی اص  خیاتاى توذى تـشی، تاسیخ ًَل دس. تاؿذ هی هٔواسی

 تزوْ، تشای هکاًی ارتوآی، فواّای ٌَٓاى تِ ّا اًذ. خیاتاى ّای ارتوآی سا داؿتِ ػشگشهی

تاؿٌذ.  هی تزلی ٍ َُْس تشای فواّایی ّوچٌیي ٍ ارتواّ اص تخـی اص تشدى لزت ٍ هالقات

 دٌّذ. اگش هی اسائِ ّا تزشتِ ٍ ارتوآی اص سفتاسّای ٍػیٔی ًیف ٓشكِ تشای یک ّا خیاتاى

1. Pan cultural

2. Non- traditional

3. Open-ended

4. Pluralistic

5. Livable
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 تا ٍلی  ًذاسًذ، فشد تِ هٌحلش ٍ خاف یا كویوی حالت سفتاسّا ٍ ّا تزشتِ ایي ی ّوِ چِ

تٌْا  تاؿذ؛ حتا داسی تشای ّؼتیِ ارتوآیی ها هی ّای هٌٔا هـاسکت ّاآى تیـتش حال ایي

 ارتوآی فوای یک ٌَٓاى تِ خیاتاى ٍ اػت ارتوآی سفتاس یک دیگشاى حوَس دس تَدى

 هْن ها خیاتاىا. تشای اػتشاحت ٍ فکش کشدى تاؿذ هکاى یک هحلی تشای تٌْا تَدى، تَاًذ هی

 ّؼتین، تا «1دیگشاى»ّا ٍ  غشیثِ تا هٌفٔل یا فٔال تواع دس ها آى دس کِ دلیل ایي تِ اػت،

یا تش خالف ها  داؿتِ رْاى تِ ًؼثت هتفاٍتی اػت دیذگاُ تش خالف ها هوکي کِ هشدهی

دس اّویت آى  اػت، هْن ّا غشیثِ تا فوا گزاسی اؿتشاک خَؽ اقثال یا تذ اقثال تاؿٌذ. تِ

ّای رذیذ ٍ  ّای دیگشاى[ اًؼاى، دس یادگیشی دیذگاُ ]پزیشؽ دیذگاُ 2اًذیـی  دگش

تاؿذ؛ ٍ ًیض اّویت آى  هاى ٍ تاحیش آى دس فشآیٌذ خالقیت هی ی دسک اص دًیای اًشاف ّا ؽ سٍ

ؿَد ٍ چگًَِ پیـشفت  تش هی تش ؿذى غٌی دس ایي اػت کِ راهِٔ چگًَِ تا ٍرَد پیچیذُ

 ؿَد. رة هیهاى سا هَ فشٌّگی

ّا دس توام ًقاى ؿْشّا حوَس داسًذ ٍ  را ٍرَد داسد، خیاتاى ٌَٓاى فوایی کِ ّوِ  تِ

ّایی دس ًَاحی هؼکًَی، تزاسی،  داس ّؼتٌذ: خیاتاى ای سا ْٓذُ ٓولکشدّای چٌذگاًِ

ّا  ی ایي خیاتاى ّای کن رؤیت ؿْشی. ّوِ ّای تضسگ ٍ حَهِ كٌٔتی، دس پاسک

تقشیة دس ّش ِ پزیش ٍ ػشصًذُ تاؿٌذ. تِ یقیي ٍ  ت  ًیؼتٌذ ارتواّ تَاًٌذ ٍ الصم ّن ًوی

کٌذ ٍ ایي  ؿْشی تٔذاد هحذٍدی خیاتاى ٍرَد داسد کِ اص سفتاسّای ّوؼایگی پـتیثاًی هی

تٌذی ؿًَذ. کاسّای قاتل  پزیش ًثقِ ّای ارتواّ  ّا هوکي اػت دس سدیف خیاتاى خیاتاى

ّای هؼکًَی كَست گشفتِ اػت، اها  پزیش دس هحیي اّّای ارتو تَرْی دس استثاى تا خیاتاى

ّای  ّای هؼکًَی ًیؼت. هَهَّ ایي کتاب دس استثاى تا خیاتاى ّذف هي توشکض تِ خیاتاى

ّا ، خیاتاى تا ٓولکشد تزاسی دس هحلِ ٍ هـاتِ آى3هاًٌذ خیاتاى اكلی -فشٍؿیِ هحلی خشدُ

ػشگشهی ٍ ًیاصّای ارتوآی هشدم دس ّایی کِ خذهات تزاسی، تفشیح ٍ  ؛ ّواى خیاتاى اػت

دٌّذ. حتی اگش خیاتاى تزاسی دس هقیاع هحلی یا هحلِ ّن  ّا ٍ ؿْشّا سا اًزام هی هحلِ

، تلکِ هشتَى تِ  تاؿٌذ 4ّای اًحلاسی ّا اص ًَّ خیاتاى تاؿذ، هي ٓالقِ ًذاسم کِ ایي خیاتاى

ؿًَذ. دس  سا ؿاهل هیی فواّای ٓوَهی یک ؿْش  ّایی تاؿٌذ کِ تخـی اص ؿثکِ خیاتاى

ّای ٓوَهی اػت، ًِ  دس ایي کتاب، هٌَِسم خیاتاى خیابانًَل هذت اػتفادُ اص هفَْم 

ّایی ّؼتن کِ دس  هٌذ تِ خیاتاى ّای اًحلاسی. هي ٓالقِ   ّای خلَكی یا خیاتاى خیاتاى

1. Others

2. Tolerant

3. Main street 

4. Parochial 
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تشای  ّایی کِ تٌْا پزیش ٍ ػشصًذُ تاؿٌذ، ًِ خیاتاى تیـتش ػآات سٍص ٍ ایام ّفتِ ارتواّ

هاًٌذ تاصاسّای فشٍؽ هحلَالت  پزیشی سا داسًذ؛ّ رتواصهاى خاكی ایي ػشصًذگی ٍ ا

سیضی ؿذُ اختلاف  ّایی کِ تِ كَست هتٌاٍتی تشای اتفاقات تشًاهِ کـاٍسصی ٍ یا خیاتاى

دس هَاسد تؼیاسی  .تاؿذ خاًش ایي ًَّ ٍقایْ هی ّا تِپزیشی آى اًذ ٍ ػشصًذگی یا ارتواّ یافتِ

، رایگضیي ًقؾ ارتوآی، تزاسی ٍ «1خشیذ ػشپَؿیذُ ٍ هحلَس دس داخل یک فوا هشاکض»

تِ   ؿَد. اها دس ایي کتاب هي ٓالقِ ّای خشدُ فشٍؿی هحلی هی اٍقات فشاغت دس خیاتاى

ؿًَذ ٍ دس ٍاقْ فوای ٓوَهی ًثَدُ ٍ قاتل  ّا کٌتشل هیی ًذاسم کِ هحیي آى هشاکض خشیذ

 ؼتٌذ.دػتشع تشای ّوگاى دس ؿْش ًی

چرا این کتاب؟

ی  قشى اص سػالِ ًینای ًیؼت.  ٓالقِ ٍ تَرِ ًشاحاى ؿْشی تِ خیاتاى چیض تاصُ

ٍ  4احش سٍدٍػفکی 3ّایی تشای هشدم خیاتاى،  ّا سٍ ّا ٍ پیادُ دس هَسد اّویت خیاتاى 2ریکَتض

گزسد. تِ  کٌذ، هی ّا تأکیذ هی کِ تِ ًقؾ ارتوآی ٍ فشٌّگی خیاتاى 5ّای لیٌچ ًَؿتِ

ی  ّای تٔذ دس صهیٌِ ػشی پظٍّؾ پشتاس تزشتی ٍ ًِشی دس دِّ یک ّا پظٍّؾ دًثال ایي 

سیضی، هٔواسی هٌِش ٍ هٔواسی کِ تا توشکض دس کاسّای هْوی دس  ؿْشی، تشًاهِ ًشاحی

، «ّا  ی خیاتاى دستاسُ»دس کتاب  6َد سػیذ. اًذسػَىاستثاى تا هفَْم خیاتاى تَدًذ، تِ اٍد خ

ّای ٓوَهی تشای  خیاتاى»دس کتاب  8، هَدٍى«پزیش ّای صیؼت خیاتاى»دس کتاب  7اپلیاسد

تِ تاص تٔشیف هفَْم خیاتاى « ّای تضسگ)ٓالی( خیاتاى»دس کتاب  9ٍ ریکَتض« کاسکشد ٓوَم

تٔذاد تیـتشی اص  ی کوک کشدًذ.ٌَٓاى یک فوای ٓوَهی تِ رای یک فوای كشفا حشکت تِ

ی کاسّای  ی گزؿتِ دس اداهِ ّای هختلف خیاتاى دس دٍ دِّ ّای هْن دس استثاى تا رٌثِ کاس

ّا  خیاتاى»، 10احش فایف« خیاتاىتلَیشّای رٌّی اص »:  پیـیي اًزام ؿذُ اػت کِ ٓثاستٌذ اص

 احش« ّا یاتاىخ»، 11ٍسث ٍ تي رَصفاحش ػاٍث« ی تضسگ ٍ کَچک گیشیِ ؿْشّا ٍ ؿکل

1. Indoor shopping mall 

2. Jacobs

3. Streets for People

4. Rudofsky

5. Lynch

6. Anderson: on Streets

7. Appleyard: Livable Streets

8. Moudon: Public Streets for Public Use

9. Jacobs: Greet Streets

10. Fyfe: Images of the Streets

11. Southworth & Ben-joseph: Streets and shaping of towns and cities
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احش   « سٍّا پیادُ»ٍ خیلی ًضدیک تِ تاسیخ ًـش ایي کتاب، کتاب  1ٍ ّوکاساًؾ  کلیک

 .2َچتیػیذسیغ ٍ اسًف لَکایتَ

ّایی اػت  ایزاد هحیي  ی ًشاحی ؿْشی ّای ٓوذُ تا ایي حال، اگش چِ یکی اص ًقؾ

کٌذ، تٌْا چٌذ کتاب ّؼت کِ هَهَّ سفتاس ارتوآی  ّای ارتوآی پـتیثاًی  کِ اص سفتاس

ّای کوتشی ّن دس استثاى تا هَهَّ  دٌّذ. ٓالٍُ تش ایي کتاب دس رضئیات سا پَؿؾ هی

دّذ کِ تٔذاد  رَد داسد. هشٍسی تش ادتیات تحقیق ًـاى هیخیاتاى ]ٍ سفتاس ارتوآی[ ٍ

اًذ  ّای ارتوآی ٍ فواّای تاص ٓوَهی سا ّذف قشاس دادُ هٌالٔات تزشتی کِ سفتاس

 .(1)ؿَد هیّا هشتَى  تاؿذ. حتی دس هیاى آًْا تیـتشیي هٌالٔات تِ هیذاى ؿواس هی اًگـت
ّای  ّا دس هحیي ّا ٍ خیاتاى َس غالة تِ فواً ّا تِ ی خیاتاى  ّا ٍ هقاالت دستاسُ ػایش کتاب

. دس هوي هٌالٔات چٌذی هاًٌذ هٌالٔات فشٌّگ اؿتشاکیِ (2)اًذ هؼکًَی هتوشکض ؿذُ

هٌالٔات هشتثي تا ایي صهیٌِ  -ّا ٍرَد داسد کِ دس پیؾ ( دس هَسد خیاتاى1990ساپاپَست)

ّا اًذ کِ آى ّا هتوشکض ؿذُ ى   ّای هحیٌی اص خیاتا كَست گشفتِ اػت؛ آًْا ًیض تِ آى رٌثِ

ؿًَذ. اها  ًَس ٍیظُ تِ سفتاس ارتوآی هشتثي ًوی ػاصد ٍ تِ سٍی هٌاػة هی سا تشای پیادُ

ای هٌالٔات  ؿذُ  تٌذی ًَس ًثقِ آًچِ تیـتش قاتل تَرِ اػت ایٌکِ تیـتش کاسّای هَرَد تِ

ستشی صهیي ٍ ّای فیضیکی هحیي سا اص هٌالٔات هشتَى تِ کاسکشد ٍ هذیشیت کا رٌثِ

دس ّواى صهاى اػت  کٌذ. ، کِ هٌٔای خاكی تشای هشدم داسًذ، رذا هی ّا کاس ٍ هکاىٍ  کؼة

رذا کشدى اؿکال فیضیکی هحیي اص  »ؿًَذ کِ  سیضاى ؿْشی هتَرِ هی کِ ًشاحاى ٍ تشًاهِ

تخـٌذ، کاس ػختی  ّای ارتوآی ٍ اقتلادی کِ تِ تزاسب ها اسصؽ هی فٔالیت

ّا تا  ی خیاتاى ّای ًِشی ٍ هفَْهی دستاسُ (. دیگش پظٍّؾ270: 1993ریکَتض، «)اػت

ؿًَذ: تشخی تش تاسیخ ؿکل  ٍرَد داؿتي اّویت فشاٍاى، تِ ػایش اتٔاد خیاتاى هشتَى هی

ٌَٓاى  هـغَلی داسًذ ٍ تشخی اص خیاتاى تِ ؿْش هتوشکض ّؼتٌذ، تشخی تِ ًگاُ رغشافیایی دل

تِ ٍیظُ آًْایی کِ هخاًة  -ظٍّـگشاى هتٔذدیپ .(3)کٌٌذ یک فوای ػیاػی تحج هی

ّای خَب فشاّن  خیاتاى ٍ ارشای ی ػاخت دستاسُ 3ٍاسی اًالٓات تَكیِ -هٔواسی داسًذ

اًذ. هٌالٔاتی کِ دس  ؿٌاختیِ ؿخلی اػتَاس ؿذُ ّای صیثایی کٌٌذ، کِ آًْا ًیض تش هٔیاس هی

رالة ٍ هشتَى تِ تحج، ًقؾ  ّای ، تا ٍرَد یافتِ اًذ ی ٓلَم ارتوآی اًزام ؿذُ حَصُ

ٌَٓاى یک هحیي  ّا خیاتاى سا تِ اًذ. اها ّیچ کذام اص کتاب هحیي فیضیکی سا ًادیذُ گشفتِ

1. Celik & et al: Streets

2. Loukaitou-Sideris & Ehrenfeucht: Sidewalks

3. Anecdotal
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ؿٌاػی سفتاسّای ارتوآی سا دس رضئیات  ٍ گًَِ  دٌّذ تشای سفتاس ارتوآی هذ ًِش قشاس ًوی

رتوآی تش اػاع ّای ا دٌّذ ٍ ّوچٌیي ّیچ اتضاس دقیقی تشای ایزاد خیاتاى پَؿؾ ًوی

 کٌٌذ. ّای تزشتی فشاّن ًوی ی پظٍّؾ صهیٌِ

سیضی ؿْشی، هٔواسی،  ؿْشی، تشًاهِ ّایی اص ًشاحی ّا ٍ ایذُ ّوشاُ تا ًِشیِ

ؿٌاػی هحیٌی، فلؼفِ، ٓلَم ػیاػی ٍ رغشافیا، ایي کتاب اص  ؿٌاػی، سٍاى راهِٔ

کٌذ. ّذف  ی تحج هیی اكلی فوای ٓوَه ّای ؿْشی تِ ٌَٓاى رَّشُ ّای خیاتاى قاتلیت

پزیش اػت.  ّای ارتواّ ایي کتاب فشاّن آٍسدى اتضاسّایی تشای هخاًثاًؾ رْت خلق خیاتاى

دّی ؿذُ اػت. تخؾ اٍل تا یک ًگاُ ًِشی ٍ تاسیخی تِ  ایي کتاب دس دٍ تخؾ ػاصهاى

تِ تحج حَل دسک اص   پشداصد. دس اداهِ ٌَٓاى یک فوای ٓوَهیِ ؿْشی هی خیاتاى، تِ آى تِ

چگًَِ یک خیاتاى پشداصد.  ٌَٓاى پایِ ٍ اػاع ًشاحی هی سفتاس ارتوآیِ صًذگی سٍصهشُ تِ
تخؾ دٍم ایي کتاب تا فشاّن آٍسدى اتضاسّای الصم تشای ًشاحی ٍ  ارتوآی تؼاصین؟

پزیش ٍ ػشصًذُ تالؽ دس پاػخ تِ پشػؾ یاد ؿذُ سا  ّای ارتواّ هذیشیت رْت خلق خیاتاى

ّای تزشتی اص ػِ خیاتاى تِ ّوشاُ هـاّذات اص چٌذیي  ٍی آصهَىداسد. هي تا رضئیات س

ّا سا  ؿٌاػیِ سفتاسّای ارتوآی دس خیاتاى کٌن، تا اص ایي ًشیق گًَِ خیاتاى دیگش توشکض هی

پزیش سا  ّای ارتواّ  تَػِٔ دّن. ػپغ تِ ؿکل اروالی ًیاصّای هتٌَّ تشای ایزاد خیاتاى

ّای  ّای خاف خیاتاى کِ اص سفتاس  ؿکافاًِ سٍی آى ٍیظگیکٌن؛ الثتِ تا توشکض هَ تٔییي هی

ّا ّوشاُ تا  ی خیاتاى تاسُ ّای پیـیي دس کٌٌذ. تا تِ کاسگیشی پظٍّؾ ارتوآی حوایت هی

سیضی ٍ ػشی ساٌّواّای ًشاحی، تشًاهِ ّای تزشتی دس ایي کتاب، ایي کتاب تا یک یافتِ

 سػذ. پایاى هی پزیش تِ ّای ارتواّ هذیشیت تشای ػاخت خیاتاى

اًذ اػتفادُ هحیي تٌا ؿذُ -ّایی کِ تشای ٓلَم سفتاس هي اص سٍؽ خیاتاىدس کتاب 

ی ػاختاسهٌذ ٍ غیش ػاختاسهٌذ، پیوایؾ ٍ هلاحثِ،  کٌن، کِ ؿاهل هـاّذات گؼتشدُ هی

ؿَد.  ّا هی رْت دسک سفتاس ٍ ادساک کاستشاى ّوشاُ تا تَرِ تِ سفتاس ارتوآی دس خیاتاى

ػاصاى تشای ًشاحی  سیضاى ٍ تلوین واساى ٍ تشًاهِایي کتاب هیل داسد تا ًشاحاى ؿْشی، هٔ

ؿاى، توشکض   ٌَٓاى یکی اص ٍُایف اكلی ّا، تِ حوایت اص سفتاس ارتوآی تِ ٍ ارشای خیاتاى

کٌٌذ.
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آیند هایی که در ادامه می  فصل

کٌذ، تِ تقذم ٍ  ٌَٓاى یک فوای ٓوَهی هٔشفی هی ایي کتاب دس فلل اٍل خیاتاى سا تِ

ػاصد کِ ًی  کٌذ، ٍ چاسچَتی هی ى ]دس هیاى ػایش فواّای ٓوَهی[ تأکیذ هیتشتشی خیاتا

ؿَد. اها خیاتاى یک  آى تِ ٍیظگی قاتل دػتشع خیاتاى ٍ هٌٔای غٌی آى كحِ گزاؿتِ هی

هفَْم چٌذ تٔذی ٍ تفؼیش ؿًَذُ اػت: خیاتاى تشای هشدم هختلف هٌٔاّای هختلف داسد. 

کـن. اص خیاتاى  هختلف اص خیاتاى سا تِ تحج هی دس اداهِ، هي تلَیش رٌّی ٍ هٌٔاّای

ٌَٓاى یک فوای کٌتشل  ٌَٓاى یک هکاى تشای صًذگیِ ارتواّ ٍ تٔاهل گشفتِ تا خیاتاى تِ تِ

ی فوای  ٍ آوال فـاس ػیاػی. ّوشاُ تا ادتیات پظٍّـیِ هَرَدِ قاتل هالحِِ دستاسُ

ٌَٓاى تاصی  پزیشی، تِ آّوَهی، ایي فلل ادتیات هَسد ًِش سا تشای تحج حَل ارتو

ّای  گیشد. دس ًْایت ایي تِ تٔشیف خیاتاى کاس هی ی ًقؾ اكلی فوای ٓوَهی، تِ کٌٌذُ

دّن کِ  ؿَد. هي ًـاى هی ی پظٍّـی ایي کتاب هٌتذ هی پزیش، دس استثاى تا صهیٌِ ارتواّ

ایٌکِ ایي  پزیش ٍ ػشصًذُ تاؿٌذ؛ ٍ تَاًٌذ ٍ الصم ّن ًیؼتٌذ ارتواّ ّا ًوی ی خیاتاى ّوِ

ٌَٓاى رایی کِ  ػاکٌاى هحلِ، تاصدیذکٌٌذگاى، کاسگشاى ٍ هشدهی کِ  ّا تِ کتاب تش خیاتاى

خَاًٌذ ٍ آى سا تشای ّضاساى فٔالیت ارتوآی ؿاهل خشیذّای  ی خَد هی خیاتاى سا خاًِ

کٌٌذ،  سٍصاًِ ٍ ٍیظُ، كشف غزا، پشػِ صدى، گشدؿگشی، رـي، آتشام ٍ تقا قاتل اػتفادُ هی

کٌذ. توشکض هی

کٌذ. ها آحاس حوَس خیاتاى سا حتی پیـتش  فلل دٍم دس خلَف تاسیخ خیاتاى تحج هی

ی تحشکات  کٌین ٍ ایٌکِ چگًَِ ٍُیفِ ّای دائوی پیگیشی هی گاُ گیشی ػکًَت اص ؿکل

داس تَدُ اػت. ایي تحَالت دس خلَف فوای خیاتاى تا ّویي اٍاخش دس  اًؼاى سا ْٓذُ

ّای ًقاى  ّایی اص توذى  ؿَد. ػپغ تا اػتفادُ اص هخال چک دًثال هیؿْشّای تضسگ ٍ کَ

دّین کِ خیاتاى چگًَِ تِ ٌَٓاى یک فوای  ّا ًـاى هی قشى  هختلف رْاى ٍ دس ًَل

ّای هختلف  ّا دػتاٍسدّایی تا اًگیضُ  ٓوَهی دس ؿْشّا هٌشح تَدُ اػت ٍ چگًَِ خیاتاى

، هزّثی، اقتلادی، ارتوآی، ػالهت ٍ صیثایی. ّای هٌَٔی  تشای ؿْشّا داؿتِ اػت: اًگیضُ

سیضی  ّای رذیذ تشًاهِ   ّا ٍ هذل ّا سا تا دیذگاُ ی تخؾ تغییشات ؿْشی ٍ خیاتاى دس اداهِ

ٌَٓاى هحل صًذگی ارتوآیِ سٍصهشُ کٌین. ها هشگ ٓوَهیِ فوای خیاتاى تِ ًَگشا دًثال هی

دّین. ایي تخؾ تِ  سد تشسػی قشاس هیًقل هٍَ  ٌَٓاى هزشای حول سا تا تغییش ًقؾ آى تِ

هـاّذات سٍی تغییش هٌٔا ٍ تغییش کاسکشد خیاتاى دس صهاى حاهش ٍ تزذیذ حیات آى دس 

 ؿَد. ی ؿْشی هٌتذ هی راهِٔ
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فلل ػَم تا یک سٍیکشد تش هثٌای فْن اص سفتاس ارتوآی اص صًذگیِ سٍصهشُ تحج 

  ی هذسى ؿشٍّ کشدُ ٍ تحج ی دس دٍسُکٌذ. هي ایي کاس سا تا تشسػیِ ًشاحی فوای ٓوَه هی

ؿٌاػی تلشی چگًَِ دس تفکش ًشاحی دس خلق ٍ اسصیاتی فواّای  کٌن کِ ػٌت صیثایی هی

ؿَد اص  هحیي دسک  -ّای سفتاس ٓوَهی اٍد گشفت. تخؾ تٔذی تشای آًکِ کاستشد پظٍّؾ

ّای  کٌذ. ایٌزاػت کِ هي اص تشخی ًِشیِ سفتاس اًؼاى دس فواّای غیشخلَكی تحج هی

ی سفتاس ارتوآی دس فواّای ٓوَهی، تِ ٌَٓاى یک تواد تا  ّای هٌالِٔ ٓوذُ ٍ سٍؽ

ؿَم. ایي  کٌن. ػپغ هي سٍی سٍاًـٌاػی خیاتاى هتوشکض هی ّای ًَگشایی تحج هی  دیذگاُ

ػاصی ٍ  ّای هختلف هکاى، قلوشٍپایی، ؿخلی  سٍ ؿذى تا هثاحخی اص رٌثِ کاس تا سٍتِ

گیشد. ایي فلل دس ًْایت تِ ایي  ی ارتوآی دس فوا كَست هیِ کٌتشل، ّوزَاسی ٍ فاك

ّای هحیي ٓوَهی، تِ  ی تزشتی اص استثاى هیاى ٍیظگی ؿَد کِ هٌالِٔ پیـٌْاد هٌتذ هی

ی  ّای)احؼاػات( کاستشاى، پایِ  ٓالٍُ دیذگاُ )افٔال( تِ ٌَٓاى هخال خیاتاى، ٍ سفتاسّا

کٌذ. فشاّن هی سیضی ٍ ًشاحی خیاتاى هٌاػثی تشای تشًاهِ

ّای هَسدی  ّای چْاسم، پٌزن ٍ ؿـن کتاب تِ تشسػی ٍ کاس تش سٍی ًوًَِ فلل

ّای هَسدی  ّایی اػت کِ دس ًوًَِ  ای تشای آى ًیف اص خیاتاى پشداصد. فلل چْاس هقذهِ هی

ّایی   ّایی اص ؿْشّای تضسگ ٍ کَچک ٍ هحلِ پظٍّؾ اػتفادُ ؿذُ اػت. هي پیؾ صهیٌِ

ّای کوی ٍ  دّن. ایي کاس تا کاستشد سٍؽ اًذ سا تَهیح هی دس آًْا قشاس گشفتِّا  کِ خیاتاى

پزیشی خیاتاى سا تٔییي  ؿَد، ٍ هیضاى ارتواّ کیفی دقیق تشای ّذایت پظٍّؾ دًثال هی

ّای اكلی تحقیق دس خلَف خیاتاى سا اسائِ  ػٌزذ. قؼوت دٍم فلل یافتِ کشدُ ٍ هی

ّا، ٍ توشکض ٍ  ّا ٍ اػکیغ ّای سفتاسی، ٓکغ اص ًقـِّا تا اػتفادُ  کٌذ. ایي یافتِ هی

پزیشی دس ػِ خیاتاى فشاّن ؿذُ اػت. هي دس ًْایت تا  ّای ارتواّ ؿٌاػایی هَقٔیت

 سػاًن. ّا ایي فلل سا تِ پایاى هی پزیشی تشای خیاتاى تَػِٔ ٍ تؼي ؿاخق ارتواّ

رضئیات  فلل پٌزن تش اػاع فلل چْاسم ػاختِ ٍ پشداختِ ؿذُ اػت ٍ ؿاهل

هؼتٌذػاصی توام ًیف سفتاسّای ارتوآی هـاّذُ ؿذُ اػت، کِ تا ایي کاس هي 

دّن. ًیف ایي  ّا سا تؼي هی ی خیاتاى ِ رذیذی اص سفتاسّای ارتوآی دستاسُ ؿٌاػی گًَِ

پزیشی فٔال ٍ الثتِ فشدی دس کٌاس دیگشاى ٍ سفتاسّای هَقت  سفتاسّا، سفتاسّایی اص ارتواّ

ّای  دّی تِ َّیت پزیشی هذاٍم ٍ پایذاس کِ ّذف آى ؿکل اسّای ارتواّارتوآی تا سفت

ؿَد. ها دس هَسد تشخی سفتاسّای هتٌَّ هاًٌذ، تٌْایی دس  فشدی ٍ گشٍّی اػت سا ؿاهل هی
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ّای گشٍّی تحج  ّا، تاصی ٍ فٔالیت ، دیذى هشدم، هالقات دٍػتاى ٍ خاًَاد1ُهیاى ٓوَم

 .  کٌین هی

ّای الصم ٍ اػاػی تشای  پظٍّؾ سا تشای تٔییي ٍیظگیّای  دس فلل ؿـن یافتِ

کٌن. دس ایٌزا هي سٍی ًیاصّای کالثذی،  ّا تفؼیش هی پزیشی خیاتاى پـتیثاًی اص ارتواّ

تشی  کٌن. هي تا رضئیات دقیق تحج هی ّا پزیشی خیاتاى ارتوآی ٍ سٍاًـٌاػاًِ تشای ارتواّ

کٌذ، سا  ا پـتیثاًی، افضایؾ یا هحذٍد هیَٓاهل هَحشی کِ سفتاسّای ارتوآی دس خیاتاى س

ها سٍی َٓاهل هـخلی کِ تِ کاسکشد ارتوآی فوا تاحیش تگزاسد تحج   دّن. تَهیح هی

کٌین؛ هاًٌذ ایوٌی، حغ تٔلق، آػایؾ هحیٌی، آساهؾ کالثذی، قلوشٍپایی،  هی

ٌَٓاى یک هکاى تشای هثادالت  ػاصی، کٌتشل ٍ هٌلَتیت حؼی. اها حتی تِ ؿخلی

ی ایي تخؾ هي  توآی، خیاتاى تشای هشدم هختلف هٌٔاّای هختلفی داسد. دس اداهِار

ٌَٓاى یک فوای فشاگیش ٍ هٔوَلی، اها یک فوای حیاتی تشای صًذگی سٍصهشُ اص  خیاتاى سا تِ

ؿواس ٍ هٌٔاّای هختلف]اص خیاتاى[  کٌن. کاستشاى تی هثادالت، یادگیشی ٍ تقا هٔشفی هی

ّا دس ادساک کاستشاى اص هحیي خیاتاى  ّا ٍ تفاٍت ٌَٓاى هـاتْت تِایٌزا تحج خَاّذ ؿذ. 

ّای خاف  ّا ٍ ٍیظگی ػاصی، کٌتشل خیاتاى هي دس تخؾ تٔذی سٍی قلوشٍپایی، ؿخلی

ی  ی اسائِ ٍػیلِ کٌن. هي تِ کٌٌذ، تحج هی پزیشی حوایت هی ّایی کِ اص ارتواّ خیاتاى

ٌَٓاى یک فوای  ٍ پظٍّؾ دس هَسد خیاتاى تِپزیشی سا داسًذ  فواّایی کِ تیـتشیي ارتواّ

ّای هتٌَّ اسائِ  سػاًن. دس ایي فلل خَاًٌذُ اص قالة پش هٌٔا، فلل ؿـن سا تِ پایاى هی

دّذ.  ّا ًـاى هی آگاّی خَاّذ یافت، کِ استثاى هیاى هحیي ٍ سفتاس ارتوآی سا دس خیاتاى

ّایی کِ تَػي  ت قلوشٍّا ٍ حَصُّای قلوشٍپایی اػت کِ تغییشا  ّا ؿاهل ًقـِ  ایي قالة

ّا تا هشدهی کِ  ّا اص ًشیق هلاحثِ کٌذ. تَكیف اًذ سا حثت هی ّا تشپا ؿذُ کاستشاى ٍ کاستشی

ِ  کٌٌذ روْ آٍسی ؿذُ اػت؛ رذاٍل ٍ ًوَداسّا حاكل خشٍری ّا اػتفادُ هی اص خیاتاى

ّای تلشی  اصیّا ٍ ػایش هؼتٌذػ ّا، ٓکغ ّا، اػکیغ ّای پیوایـی اػت؛ ًشاحی دادُ

ی اػتفادُ اص فوای خیاتاى تَػي کَدکاى ٍ تضسگؼاالى سا داسد ٍ دیگش  حکایت اص ًحَُ

ّای ارتواّ پزیش فشاّن  ای سا تشای خلق خیاتاى ّای ٍیظُ  ّای کوی ٍ کیفی تَكیِ سٍؽ

 کٌذ. هی

 ی ًشاحاى، ی هٔاكش ٍ ًیض اًگیضُ دس فلل آخش هي اص فشٌّگ سٍ تِ سؿذ خیاتاى دس دٍسُ

پزیش  ّای ارتواّ ػاصاى تشای آهَصؽ ٍ پظٍّؾ دس استثاى تا خیاتاى سیضاى ٍ تلوین تشًاهِ

1. Solitude in public
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ّای   ّای خیاتاًی هختلفی داسًذ. ػپغ، هي یافتِ ّایی کِ فشٌّگ کٌن؛ خیاتاى تحج هی

کٌن ٍ  ّای ًِشی ٍ ٓولی هشتَى دس ایي صهیٌِ تشکیة هی  پظٍّؾ سا تا دیگش پظٍّؾ

ّای  سیضی ٍ هذیشیتی راهٔی تشای خلق ٍ ایزاد خیاتاى هِساٌّواّای ًشاحی، تشًا

ای دس  ّا کِ ًقؾ ٓوذُ پزیش هحلِ ّای ارتواّ دّن. هي اص خیاتاى پزیش سا تَػِٔ هی ارتواّ

ای سا دس  کٌن؛ تِ ٌَٓاى فوایی کِ ُشفیت ًْفتِ پزیشی هحالت داسًذ تحج هی ایزاد صیؼت

کٌین.  تشخَسد هی 2ِ ها دس آى تا ؿْشًـیٌیداسد ٍ تِ ٌَٓاى فوایی ک 1ایزاد حغ ارتواّ

ٌَٓاى  ّای فوای خیاتاى تِ ّا ٍ چالؾ  هي ایي فلل سا تا تحج دس هَسد اهکاًات، هحذٍدیت

 سػاًن.  فوای ٓوَهیِ ارتوآی تِ پایاى هی

ٌَٓاى یک ًوَد کالثذی اص قلوشٍی ٓوَهی  اگش چِ ایي کتاب دس هَسد خیاتاى تِ     

ی ارتوآی ٍ فشٌّگی کِ تا  ایگاُ ایي تحج)کالثذ( دس استثاى تا صهیٌِاػت، تا ایي ٍرَد ر

ٌَٓاى یک فوای ٓوَهیِ فشاگیش ٍ هْن هٔشفی  گیشد. هي خیاتاى سا تِ خیاتاى داسد كَست هی

ی دیذ  ی خیاتاى اص ًقٌِ ؿًَذ، ٍ تِ تزشتِ ّا هَارِ هیّا ّش سٍص تا آى کٌن کِ اًؼاى هی

ی کِ سٍی اؿکال کالثذی، اػتفادُ اص اهکاًات، هذیشیت ٍ تْشُ کٌن؛ ًگاّ کاستشاى ًگاُ هی

کٌذ، توشکض داسد.  داسی هی تشداسی ٍ هٌٔاّایی کِ خیاتاى آى سا تشای هشدم حفَ ٍ ًگِ

کٌن ٍ دس ًْایت دػتاٍسد ایي  ّوضهاى سٍی اتٔاد سٍاًـٌاػاًِ، ارتوآی ٍ کالثذی توشکض هی

ػاصد.  ، هٌلَب ٍ پش هٌٔا تشای سفتاس ارتوآی هیّا سا رزاب کتاب چیضّایی اػت کِ خیاتاى

1. Sense of community

2. Urbanity




