
 

 

 

 

 

 



 

 

 ل اول صف

 مقدمه :

، در  ل نوین آناصواست برای معرفی معاصر . همچنین تالشی و بازسازی شهری  این کتاب یورشی است بر برنامه ریزی 

ی درباره ا موشکافیروش های بازسازی این یورش با مواجهه با متفاوت با آنچه در همه جا آموخته می شود . مخالفت و 

ول را و متدارن و بازسازی مداهدافی که برنامه ریزی است بر اصول و ؛ بلکه یورشی قرار نگرفته است مدهای طراحی 

 شکل داده است . 

 بخش اول : ماهیت ویژه شهر 

 کاربرد پیاده راه –فصل دوم 

یاده راه یک پ . دهستنمقاصد بسیاری  وسائل نقلیه در خدمتپیاده جریان عبور و مرور خیابان ها در شهرها عالوه بر 

 ،ختمان ها ند با سادر پیوجز یک انتزاع نیست . پیاده راه چنین پیاده راهی چیزی به خودی خود معنایی ندارند. شهری 

رد سئله در موماین بد . معنا می یابسیار نزدیک با سایر پیاده راه های و یا در ارتباط محاط است کاربری هایی که در آن 

رون خود دنقلیه سائل عبور و مرور وعالوه بر نیز در خدمت مقاصدی این معنا که آنها . به نیز مصداق دارد خیابان ها 

 ند.اآن ی ای حیاتارگان هیک شهر ، اصلی ترین عمده  ترین مکان های عمومی هستند . خیابان ها و پیاده راه هایشان 

 و زشت خواهد شد . باشند ، شهر گرفته اگر خیابان ها گرفته و زشت 

ه فرد آن است ک نشانه یک ناحیه شهری موفقپیاده راه های شهر است . وظیفه اساسی خیابان ها و ، یت شهر نحفظ ام

ه مورد کس کند او نباید خود به خود احساآن احساس امنیت فردی و اطمینان کند. در خیاباهای مملو از بیگانگان 

یست . نیه شهری و ناحخشونت خیابان های یک شهر د وقوع موارد متعدبرای ترسیدن مردم نیازی به تهدید قرار دارد. 

 کند.  من تر میانا و به نوبه خود خیابان ها را از خیابان شده استفاده کمتر آنها ترس مردم از خیابان ها موجب 

ر ند همان قدگرفته ار مورد نوسازی قرا گاهانهآدر شهرهایی که و محوطه های خارج از خانه مشکل نا امنی پیاده راه ها 

در هر  ،نیویورک  امن ترین پیاده راه در شهررای مثال برخی از بعقب مانده اند. شهرهایی این جهت جدی است که در 

اک ترین خی از خطرنو برزندگی می کنند یا گروه های اقلیت که مردم فقیر در جاهایی قرار دارند از روز یا شب ساعتی 

 از مردم است . که در اشغال همان نوع قرار گرفته اند نیز در خیابان هایی آنها 



 

 

وسط ها اساسا ت شهر –و خیابان ها  آرامش پیاده راه ها –آن است که آرامش عمومی  اولین چیزی که باید درک کنیم 

ا ز کنترل هاهانه ای نا آگاشبکه پیچیده و اغلب این آرامش ابتدا به وسیله ، به این گونه که هست حفظ نمی شود. پلیس 

 اجرا می شود . و به وسیله همان مردم بین مردم کنترل شده و استانداردهای داوطلبانه 

ی وضه ویژگو معابا کم کردن حضور مردم امنیت را نمی توان این است که مشکل عدم زی که باید دانست یدومین چ

ن وقت آر حل کند را در خیابان های شهناامنی اگر این کار می توانست مشکل با ویژگی های حومه حل کرد . های شهر 

ک شهر از ه عنوان یبا این همه بظاهرا از حومه ها تشکیل شده است .  س، زیرا لس آنجلباید شهری امن بود نجلس آلس 

طمینان می ابا .  و آمار جرم و جنایت در این شهر مبهوت کننده استکه همه آنها نیک نیستند  تشکیل شده یانگبیگان

 آن حفظ نمی کند. آن را از جرم و ترس از وقوع  که پراکندن جمعیت یک شهر توان گفت 

جهیز شده تگانگان و حفظ سرمایه خود ، فارغ از حضور بیجهه با بیگانگان ابرای مویک خیابان شهری که در درون خود 

 سه کیفیت اصلی باشد :باید دارای 

  ، توانند  . فضاهای عمومی و خصوصی نمیآن وجود داشته باشد مرزبندی روشنی بین فضای عمومی و خصوصی اول

 د کند. در یکدیگرنفویا حومه ها دیده می شود در پروژه های خانه سازی (  Typic)آنگونه که به صورت نوعی 

  های  مانساختند. م خیابان تعلق دارلچشم هایی که به صاحبان مسگشوده باشند ؛ باید به روی خیابان دوم ، چشم ها

شند داشته با وی خیابانباید رو به سآنها و ساکنان خود ، و همچنین تضمین امنیت که برای مواجهه با بیگانگان خیابانی 

 . به سوی خیابان بگیرند پشت یا سمت خالی خود را . ساختمان ها نمی توانند 

  ه ارایی که بکشم های برای افزودن به تعداد چ؛ چه باید پیوسته مورد استفاده قرار بگیرند و سوم آنکه پیاده راه ها

به ن ای نگریستهای طول خیابان ، بر ساکن در ساختمانتعداد کافی مردم و چه برای تشویق خیابان دوخته می شوند 

  پیاده راه . 

اهی و با آگه ر داوطلباناز خیابانهای شه دقیقا در هر کجا که مردم از اکراه سوء ظن تصادفا و بدن شائبه امنیت خیابان 

اساسی یاز پیش ند . ظ می شوفن نحو حیتربه، به رده و از آن لذت می برند کاستفاده از اینکه تحت مراقبت اند ، اندک 

حدوده مههای یک است که در طول پیاده راسایر فضاهای عمومی از مغازه ها و کمیت قابل توجهی  تیببرای چنین مراق

یان در این م به ویژهقرار می گیرند که غروب و شب مورد استفاده حضور بنگاه های اقتصادی شده باشند. پراکنده 

 ضروری است . 

ضرورت و است که در برخی از مردم که از اطمینانی یأس آلود ناشی برای نواحی خاکستری ارزش نورهای روشن خیابان 

این گونه نور ،  ، ایجاد می کند .از آن اجتناب می کنند اما به علت فقدان نور خوب به پیاده راه را دارند یا تمایل رفتن 

به عالوه مشخص است که نور خود بر  ،در مراقبت از خیابان شرکت دهند  ی خود را اوادار می کند تا چشمهمردم را 

 . شم ها می افزایدچتعداد 



 

 

     ای پیاده راه : ارتباط هکاربرد –فصل سوم 

که  شکار استآپیاده راه حاصل می شود. ارتباطات کوچک عمومی ی ر، در طول زمان از بسیااعتماد یک خیابان شهر 

در مومی عن ارتباط . حاصل چنیایه نیست مکم اما حاصل جمع آن ها به هیچ روی کم مایه اند. بسیاری از این ارتباطات 

خصی شقع نیاز و منبعی برای موا؛ شبکه ای از احترام و اعتماد عمومی احساس هویت برای مردم است یک سطح محلی 

 فاجعه است . د برای خیابان یک شهر مافقدان این اعتو محله ای . 

ی کوچک نتگاه هادر سکو، اما در بسیاری از نقاط دست یافتنی نیست . اجتناب است پرارزش و غیر قابل خلوت شهر ها 

ا درباره شم چیز زیادی –آنهایی که شما انتخاب کرده اید به جز  -اما در شهر هیچ کسهمه کار و بار شما را می دانند. 

 نمی دانند . 

خلوتی که در  .پنجره ها ، مشرف ها و خطوط بصری برخورد می کند با خلوت بر حسب ادبیات معماری و برنامه ریزی 

ان ا بر زمرمنطقی و خلوتی که امکان کنترل برای اشخاص منتخبی قابل دسترسی است  هاتنمربوط به شخص  ن امورآ

 بر وقت شما فراهم می آورد . هجوم دیگران 

ی همزمان و آرزوهاداشتن خلوت ضروری عزم مردمش برای به تعادلی عالی بین خیابان شهری  ، بیک محله خودر  

 بد . ست می یامردم پیرامون خود د یا کمک ازو تماس ، لذت جویی درجات مختلف ارتباط آنها در رابطه با داشتن 

های  عالیتفر ارتباط عمومی دفرصت های برقراری ت فراوانی لدنیای عمومی شهر و دنیای خلوت به عخط تمایز بین 

همچنین  ،می زنند  د پرسهیا برای دل خوامی که مردم از جایی به جایی می روند ، و یا در خود پیاده راه ، هنگ پیاده راه

   کسی گردد ، می تواند حفظ شود . ، بدون آنکه موجب آزار  عمومی فراوان ت حضور میزبان لبه ع

چنین  ایده ،.  تهوع آور استه ریزی که شایسته لقب مدر تئوری برنا نامی است برای یک ایده قدیمی  "هم بودگی  "

اهرا ظکه   " هم بودگی "در چیزهایی بیشتری نیز می توانند سهمی گردند . در چیزی سهیم شوند است که اگر مردم 

ی مز هم دور دم را ابیشتر مر،  . نیاز به شراکت حومه های جدید است ، در شهرها ویرانگرانه عمل می کنندمنبع معنوی 

مسایگان هبا ابهی را ارتباط مش، باشد ، اگر مردم محل  راه فاقد زندگی پیادهشهر  یک هنگامی که ناحیه ای از  . سازد

می  "م بودگی ه "نوعی آنها ناچار به استقرار خصوصی خویش اند .ناچار به گسترش زندگی خود مد نظر داشته باشند 

 دم ارتباطعاین صورت  . در غیرشریک خواهند شد را با یکدیگر چیزهایی بیشتری پیاده راه ناچار شوند که در مقایسه با  

   اشت . ددر پی خواهد  ن کنندهایجی پریشا، نتچه آن  و ماحصل ناگزیر ، چه این باشدناگزیر خواهد بود . 

و از آن بهره می از این دست متکی است و شراکت شخصی که بر ارتباط بین همسایگان مسکن شهری برنامه ریزی 

، اجتماعا خوب عمل می  ن هستندآخود ، خواهان طبقه متوسط که جوید ، اغلب برای مردم متعلق به الیه های باالیی 

در  .است "هیچ  " نتیجه عمدتارو به رو هستند بیش تر یا هیچ در شهر ها، که مردم در آن با انتخاب شراکت  کند . 



 

 

است که ساکنان خود را  نآ، آنچه غالبا روی می دهد یا غیر رسمی است عمومی طبیعی نواحی شهری که فاقد زندگی 

زندگی تهدیدی است که شما را با اگر ارتباط شما با همسایگانتان و منزوی می کنند . به شدت از دیگران جدا ساخته 

متوسط و اگر شما نمی توانید مانند الیه های باالیی طبقه شما درگیر می کند یا آنها را با زندگی خصوصی خصوصی آنها 

از دوستی یا قضیه پرهیز کامل ، راه حل منطقی در مورد همسایگانتان دقت به خرج دهید که خود  ، خواهان آن هستند 

 ارایه خودمانی یاری است . 

در  ،خواند  " چهره خود انتصاب شده مردمی "آن را گاهی به آنچه که می توان اجتماعی زندگی پیاده راه ساختار 

کافی ق د و عالیارقرار دبا حلقه ای گسترده از مردم که در ارتباطی مداوم یک چهره مردمی کسی است آویخته است . 

 خاص برای د و بصیرتهیچ استعداچهره مردمی بودن نیازمند دارا است . بسازد را نیز از خود چهره ای مردمی برای آنکه 

فیت کیاست .  همتایان فراوان خود این نیازمند و برایو آنچه ضروری است حضور اوست . کارکرد خود نیست انجام 

ت می تشرودریافمننه تنها خبر ها را چهره مردمی بسیار و گوناگون است . و همکاری با مردم اصلی او مردمی بودن 

   . دنمی کن شرا به صورتی مؤثر پخبرقرارکرده و بنا بر این ،اطالعات با یکدیگر ارتباط ، بلکه ندنک

این همان  ی شوند .حضور داشته باشند ، ظاهر ممورد نیاز آن ت عینی و قابل لمس الهنگامی که تسهیزندگی پیاده راه 

عمومی  ارتباط در نبود آنها پیاده راه ضروری است .برای حاصل آمدن امنیت تسهیالت با فراوانی و شیوعی است که 

  پیاده راه نیز نخواهد بود. 

 ن اکاربردهای پیاده راه : همانند سازی کودک –فصل چهارم 

با این  ی گردد .نیز اعمال ماعمال می شود بر کودکان شهر که بر بزرگساالن و زندگی عمومی همان قواعد امنیت شهر 

رزنده ان های ساز خیابدر زندگی واقعی اگر کودکان و وحشیگری آسیب پذیر ترند. در مقابل خطر استثنا که کودکان 

  چه چیز مهمی روی می دهد ؟پروژه یا عمومی منتقل شوند ،  یا زمین بازی به یک پارک معمولی شهر 

 ی منتقل میبه مکان چشمان نسبت زیادی از بزرگساالناین است که کودکان از زیر  ترین تغییر در بسیاری از موارد مهم

خیالی  هر است ،شبهبود کودک پروری کم یا هیچ است . اگر فکر کنیم این به معنای در آن نسبت بزرگساالن شوند که 

ده است شن بزرگ هنرمندی که در بروکلیکودکان شهر نیز این را خوب می دانند . جس ری چک ، بیش نپرورانده ایم . 

ما را  رگتر هایچ یک از بزچون همی رفتیم ، وقتی می خواستیم کاری ضد اجتماعی بکنیم به لیندی پارک می گوید : 

 هر کاری می شد کرد . می کردیم که در آن هایی بازی  در خیابانآنجا نمی دید : اغلب 

در جهت ید اه ریزی بماست که برناو این یکی از معضالت شهر ه پیاده راه های شهر تحت مراقبت نیستند مطمئنا هم

 برای پرورش کودکان نیستند .، تحت مراقبت های مناسب پیاده راه های کمتر مورد استفاده اصالح آن یاری رساند . 

. در بر گرفته باشد ، مستعد ایمنی نیستند دائم و سریع آن را جمعیتی ساکن با جا به جایی همچنین پیاده راه ها اگر 



 

 

کمتری حتی از سالمت چنین خیابان هایی زمین های بازی و پارک های ،  عاجل برنامه ریزییکی دیگر از مشکالت 

و که خیابان های آن سرزنده و امن اند ، نوعا در محالتی قرار دارند و پارک های سالم زمین های بازی برخوردارند . 

            پیاده راه در آن غلبه دارد . عمومی متمدن طنین نیرومند زندگی 

 د . ی شده انح، طرادر میان بلوک ها پارک های بسته محصور شده بر مبنای از نواحی بزرگ نوسازی  امروزه بسیاری

لخواه ، به د بعد از رسیدن به سن شش سالگیآن است که هیچ کودک جسور و سرزنده ای مشکل این گونه طراحی ها ، 

به سوی  ی ساختمانکه رونیازمند آن است این شکل از برنامه ریزی به عالوه . در چنین مکان کسل کننده ای نمی ماند 

 بان رو میسوی خیا بهیا بدتر از آن دیوارهای خالی بنابراین پشت مرده ساختمان ها محصور قرار گیرد . قلمرو درونی 

 معاوضه می شود .امنیت پیاده راه های اختصاصی نشده ، به خاطر شکلی از امنیت تخصصی و کند 

ش مه نوع ورزهیی برای آنها نیازمند فرصت ها اند .برای بازی و یادگیری مکان های گوناگونی در شهرها نیازمند کودکان 

و به  بازی کنند که در آنهستند خارج از خانه  ، همزمان نیازمند پایگاهی غیر تخصصی های فیزیکی و بازی و مهارت 

اده راه پیند. ا یخصصشکل از بازی غیر تپیاده راه ها در خدمت این  از جهان یاری رسانند .شکل گیری مفاهیم خود 

 های زنده به شکل عالی این خدمت را انجام می هند . 

 ا فقط مردم. امشند در پرورش کودکان مؤثر بادر پیوند هم می توانند و فضاها و تجهیزات نسبت باالیی از بزرگساالن 

 یاهبانان ن و نگ، چمکه زمین های بازی این افسانه  کودکان را پرورش داده ، آنها را جذب جامعه متمدن می کنند .

قی یبی حرمتی عم ،مضرند از مردم عادی ذاتا برای آنها آکنده برای کودکان مفید و خیابان های شهری سرپرستان ذاتا 

 به مردم عادی است .

مردم ند .آموزمی  پیاده راه هاتنها از برزگساالن عادی موفق شهری را ، کودکان اولین اصول زندگی در زندگی واقعی 

سل  قای لیآهنگامی که  احساس مسئولیت عمومی دارند .هم اندکی  هنسبت بحتی اگر پیوندی با هم نداشته باشند 

ز اوهرم که به شو سپس گزارش این تخطی را دویدن به خیابان سرزنش کرد یکی از پسران مرا به خاطر قفل ساز ، 

. طاعت امنیت و ا تا از این دری علنیبیشتری گرفت آن درس عبرت  زااو می گذشت داد ، پسرم مغازه قفل سازی مقابل 

تا درجه  ی نداریم ،همجواری خیابان به جزکه با او پیوندی که آقای لی سی غیر مستقیم آموخت به عالوه به صورتی او 

 ای در مورد او احساس مسئولیت می کند .

ی یابند مای بازی و زمین هلب تر از حیاط های پشت خانه ارا جاغلب پرسه زدن در پیاده راه های سرزنده کودکان چرا 

الب جا ری سرزنده بان هااین همان قدر قابل لمس است که بپرسیم : چرا بزرگساالن خیا  زیرا پیاده راه ها جالب ترند . ؟

 یز هست .ن برای کودکانی موهبت مهمراه های شهری  آسایش اعجاب آور پیادهتر از زمین های بازی می یابند ؟ 

 ، از موهبت این آسایش نیز برخوردارند .ش از هر کس دیگری به جز سالخوردگان کودکان بی



 

 

 د .ش شکوفا خواهد ،اده ها ، بازی همراه با سایر استف به اندازه کافی عریض باشنددر یک خیابان سرزنده اگر پیاده راه ها 

ان به خیابن ه کودکاو یورش گاه بی گا دنبیش تر می شونشسته  هرچه پیاده راه ها باریک تر باشند ، بازی های اتفاقی

ر آنها که بتفاقی اهای ازی تقریبا با هر نیاز به بپیاده راه با عرض سی یا سی و پنج فیت نیز بیشتر خواهد شد . سواره رو 

ی برا یو فضایی کاف  ،درختانی برای حفاظت فعالیت ها چنین پیاده راه هایی همچنین می توانند نهاده شوند سازگارند . 

که در یت رض بیست فپیاده راه هایی با عبزرگساالن داشته باشند . پیاده راه و پرسه پیاده ها و زندگی عمومی چرخش 

 .ا می دهد رخدار رو استفاده از سایر اسباب بازی های چبازی کرد به راحتی اجازه اسکیت سواری آنها می توان طناب 

د رض کلی مورعباشد ،  استفاده کنندگان آن بیشترباشد و هرچه تعداد و تنوع و مردم پسند تر هرچه پیاده راهی زنده تر 

  برای خدمت رسانی به اهداف دل پسندش نیز باید بیشتر شود . نیاز آن 

 اربردهای پارک های محلی ک –فصل پنجم 

محرومیت  اعطا شده برای جمعیت، همچون موهبتی یا فضاهای باز پارک مانند به پارک های محلی به طور سنتی 

وهبت ماعطای  که نیازمندمکان های محروم بدانیم رک های شهری را ااما باید پ، نگریسته می شود . کشیده شهرها 

غیر  و درارند رزانی می داموفقیت را به آن به پارک ها اعطا کرده ،  زیرا مردم استفاده کردن را و قدردانی اند . زندگی 

. ستند هدمدمی ی پارک ها مکان های م می نماید .وو طرد محکپارک ها را به شکست این صورت استفاده را دریغ کرده 

شهری ق ذیر مناطآنها می توانند مشخصه خای دلپمردم پسندی و مردم نا پسندی . تمایل به دو افراط دارند : آنها 

 اطراف خود باشند . ودارایی های اقتصادی 

ص های تخص در مقایسه با پارکدرباره رفتار پارک را با صراحت بیشتری اصول کل مشخص این که پارک های محلی 

ری مومی تع ما شکلی شهری پارک های محلی از پارک ها، دقیقا به علت این است که از خود نشان می دهند یافته 

   اند . محلی نوعا برای استفاده های گذران کلی در نظر گرفته شدهآنها به مثابه حیاط های عمومی د.ندار

ه به علت بلکد ، و هدر شده که مستلزم آنننه فقط برای فرصت های از دست رفته  دردسر سازند .پارک های نا محبوب 

ند رایت می کساطراف  خطر آنها به نواحیفاقد چشم را دارند .آنها همان مشکالت خیابان های اثرات منفی فراوان خود . 

رهیز می پز آنها ابه عنوان مکان های خطر شناخته شده و چنین پارک هایی نیز ، تا جایی که خیابان های در امتداد 

 شود .

برای  ، به هر شکل ، بی شکتحمل می کند محیط اطراف خود را که یکنواختی کارکردی یک پارک عمومی محله 

 و مرگ و و تنوع ، سرزندگی بیشتر را به خود جلب می کنددر شهر ها ، سرزندگی یک خأل است . بخشی از روز 

فتار رراه های  بلکه براینه فقط برای شیوه های رفتار اجتماعی شهر ها ، این امر را پس راند .  زندگییکنواختی 

 حیاتی است . آنها نیز اصلی اقتصادی 



 

 

گرایش به  همدستی و حمایت و نه خالف جهت اهداف آن قرار گیرد .در جهت نیز به طور مشخص باید طراحی پارک 

ی مده قرار همگانی عمومی مورد استفابه شدت به شیوه های حیاط های در طراحی پارک هایی که وجود چهار عامل 

 . این چهار عامل پیچیدگی ، تمرکز ، خورشید و  حصار هستند . وجود دارد گیرد 

  ه بناگون حتی یک فرد مشخص در زمان های گودر ارتباط است .به پارک های محلی پیچیدگی با تنوع آمدن مردم

ی براگاهی  بازی ؛ گاهی برای نشستن از خستگی ؛ زمانی برای بازی یا تماشای یک، به پارک می آید ؛ دالیل گوناگون 

 دریافتاه ا یک نگب. اگر همه چیز مانند یک پوستر خوب گاهی برای سر قرار حاضر شدن و .... خواندن یا کار کردن ؛ 

ودن بای دیگر جمانند احساس در هر باشد و هنگام استفاده احساسی و اگر هر مکانی شبیه همه مکان های دیگر شود 

ی بازگشت یگر براو دو شیوه های گوناگون موجب می شود .را برای استفاده ها ، آنگاه آن پارک انگیزه کمی دست دهد 

د بت می شوکه از آن صحطرح هیچ یک از پارک دشوار نیست . پیچیدگی ای با این همه به آن دلیلی نیست . مجدد 

اط ه سوی نق، داالن های باز شده ب، گروه بندی درختان . تغییر فراز و نشیب زمین پیچیدگی در سطح چشم است 

ه بدن خود وب خالیمان پیچیده تر از زپارک های موفق حین استفاده همواره  است . شده و .... جلوه دادهگوناگون مرکزی 

 نظر می رسند . 

  به  ه عموماک رندمکانی دانوعا درون خود  بپارک های کوچک خو، مرکزیت است . احتماال مهم ترین عامل پیچیدگی

ا از دگی خود رخود یک مرکزند و پیچییا میدان ها در حقیقت برخی پارک های کوچک .  ی شوندمعنوان مرکز شناخته 

  زند. ارک بساپبرای یک جی وتا مرکز یا نقطه امردم به سختی در تالشند پیرامون خود می گیرند .تفاوت های جزئی 

  که  تمان بلند. یک ساخبه سایبان دارد که مسلما در تابستان نیاز برای مردم است بخشی از موقعیت پارک خورشید

ان رچه ساختماگبخش بزرگی از پارک را می کشد .  ،مؤثری می بردجنوب یک پارک به شکل خورشید را از سمت زاویه 

ا پارک ها ر آنهات . ، در طراحی مهم اس، حضور ساختمان ها در اطراف پارک  مانع تابش خورشیدبه پارک شوند ها نباید 

 ی به شمارواقعه مهمشهر  صحنه درو باعث می شوند که پارک ها ؛ شکلی مشخص از فضا می سازند محصور می کنند 

 آید .

 از دیدگاه یک پارک کاالهای ضروری چه هستند ؟ 

االهای کما برای انمی آیند ، یا از روی هوس به پارک برای استفاده های عمومی روشن است که اگرچه مردم به سادگی 

د ع را به خومتنوگان استفاده کنندتنوع مؤثر استفاده که آگاهانه توالی می روند .به این پارک  ،  و ویژهضروری مشخص 

الهای کاه مثابه نمی تواند بمنظر زیبا عالی و طراحی چشم انداز باید تعمدا در پارک گنجانده شود. می کند ، جلب 

همین طور  .عمل می کند شنا از سویی به مثابه کاالی ضروری این دو تنها مالزم و فرعی اند . ضروری عمل کند 

ن ی مشلبه آعالیت هازمین های ورزش ، کارناوال ها یا فو قایق سواری باشد . ، به ویژه اگر با فروش طعمه ماهیگیری 

  ند .خدمت می کنکاالهای ضروری موسیقی و بازی نیز مانند نیز چنین اند . 



 

 

ردم آن ، ممیزد خیابن بیشتر درهم آرا در زندگی روزانه کاربری ها و استفاده کنندگان هرچه شهری تنوع هر روزه 

نت نتیجه متا و درند ، خودمانی تر و اقتصادی تر حمایت می کنخوب را موفق تر سرزنده تر بوده ، پارک های با موقعیت 

 باز می گردانند . ، به محالت خودو شادمانی را به عوض پوچی 

 کاربردهای محالت شهری  –فصل ششم 

بود ناه آنها نمی دهد که به وسیلمی کند و اجازه مشکالت خود حرکت محلی است که پهلو به پهلوی یک محله موفق 

ده درماننها آر برابر ریج ددو به تخود از پا در آمده که به وسیله عیوب و مشکالت یک محله ناموفق محله ای است شود . 

شکست ما  .وفته ایم ک، آب در هاون خود گردانی بیندیشیم ارگان های پیش پا افتاده اگر به محالت به عنوان می شود . 

ان  لی کردنمحخودگردانی و موفقیت ما موفقیت ما در ، شکست در محلی کردن  در زمینه محالت شهری ، در نهایت 

 و چه غیر رسمی است .  ه از نظر رسمیچخود مدیریتی جامعه خودگردانی به معنای وسیع یعنی است . 

مانی زتا ند . زیرا آنها بخش های شهرو ضروری است . در محالت شهری طبیعی فقدان خودکفایی اقتصادی و اجتماعی 

یم که بیندیشند اشهرک ها بنا شده اهمیت ، که بر پایه مدل واحدهای خودکفایی با هر درجه از ه محالت همچون بکه 

ده و این عقیوان پیرنمی تذاتی محالت شهری ، اما با وجود برون گرایی  شهرها بی معنی می داند .مفهوم محله را برای 

بان و ایخد به جو حتی شهری ترین شهرونمحالت گذران کنند . معجزه آسا می توانند بدون که مردم شهر به طریقی بود 

 عمولی شهر. مردم م، اهمیت می دهد خارج از آن حق انتخاب خود محل زندگی خود ، بدون توجه به میزان منطقه 

 خود دارند . تمحالروزمره ، وابستگی بسیاری به گذران زندگی برای 

به مثابه یک  شهر -1تنها سه نوع از محالت مفیدند : همچون ارگان های خود مدیریتی با نگریستن به محالت شهری 

ر تبزرگ شهذهای  و شبه شهر ، شامل صد هزار نفر یا در موردمناطقی با اندازه های بزرگ  -3محالت خیابانی  -2کل 

 می کنند . کاملا رهریک از این انواع محالت ، کارکردی متفاوت دارند ، اما به طریقی پیچیده یکدیگر بیش از آن . 

 رف نظر ازرها ، صیا سایر هنبه تئاتر ، موسیقی که در آن مردمی با عالیق خاص ی است محله شهر به مثابه یک کل جای 

یا به  ،ی شوند غرق مدر حرفه و کسب و کار خاص در این محله است که مردم ، یکدیگر را می یابند . محل زندگیشان 

   ، تبادل افکار می کنند و گاهی دست به عمل می زنند. مشکالت خاصی می پردازند 

  اقبت عمومی و حفاظت رتنیدن شبکه های مخیابان های شهری مانند مانند کارکرد خود مدیریتی محالت خیابانی شهر

روزانه و بنا بر این اعتماد و کنترل اجتماعی  مقیاس زندگی عمومی رویاندن شبکه های کوچک از بیگانگان و خودی ها ، 

محالت خیابانی زندگی شهری عقال مسئوالنه و پر مدارا در کودکان هستند . عالو هبر آنها ، کمک به درونی کردن 

، هنگامی که با مشکل بیش از حد : یاری مؤثر به خیابان خود مدیریتی دیگر ی نیز دارند، یک کارکرد حیاتی  کارکرد

زیرا بلوک های دراز اغلب همواره همراه اند. نوعا با بلوک های دراز محالت جدا افتاده خیابانی توان خود روبرو ست . 



 

 

پیوست ، واحد های گسسته نیستند . آنها محالت خیابانی خالصه این که دارند . تمایل به خود جدا افتادگی فیزیکی 

الیاف های سازنده یک ، به همان معنا که درازای پیوست های کوچک مقیاس و فیزیکی اند ؛ اقتصادی  –های اجتماعی 

 کوچک مقیاس اند .طنال ، 

  واسطه موفققه کارکرد اصلی یک منط طقه .ناز محله شهری مفید برای خود مدیریتی می رسیم : ماینجا به نوع سوم ،

از سوی د اتا قدرتمنو شهر به مثابه یک کل ذناتوان از یک سو به لحاظ سیاسی ضرور اما ذاتا محالت خیابانی گری بین 

یات رجمان تجربتو محالت خیابانی است به آنجا که مورد نیاز منابع یک شهر باید با فرا آوردن مناطق دیگر است . 

فظ حمچنین در هیک کل یاری رسانند . و اهداف شهر به مثابه به زبان خط مشی ها واقعی در محالت خیابانی زندگی 

 مک کنند .نانه ، کبه شیوه هی متمدبلکه سایر استفاده کنندگان در برابر آن ، نه فقط برای ساکنان یک ناحیه مفید 

ه شهر بدگی ویی در زنتا همچون نیربزرگ باشد به اندازه کافی ، یک منطقه مؤثر باید برای به ثمر رساندن این کارکرد 

  . اشد ببه اندازه کافی بزرگ و قدرتمند و باید برای جنگ با شهرداری ها ، به حساب آید . مثابه یک کل 

 در جهت این مقاصد ، هدف گیری شوند :در شهرها ، باید فیزیکی برای محله کارا برنامه ریزی  

یرا ز ؛ی کنیم مزدیکی بسیاری از ما با مکانی در شهر احساس ن توجه و ترویج گردند .خیابان های سرزنده و جالب اول : 

که می  نها دلیلیو ... ت در آن می چرخیم ، در آن گام بر می داریمگیریم .  و عقال با آن انس میاز آن استفاده می کنیم 

ود خوجه را به ، تو بر  که در آن دورجالب یا مناسبی است ، تفاوات های مفید ، بیشتر این کارها شود تواند موجب انجام 

 جلب می کند . 

ا ، هتفاوت .  اشته باشندتداوم دخرده شهر به اندازه و قدرت در میان مناطقی تا حد ممکن تار و پود این خیابان ها دوم : 

وند . شان می ها ، موجب کاربری متعامل و احساس نزدیکی فرد با ناحیه ای بزرگ از شبکه بالفصل خیابنه تکرار 

 است .  یکسانی ، دشمن کاربردی متعامل و بنا بر این وحدت کارکرد ی

رهم دی تقویت و و برااین تار وپود خیابان ، ن بخشی از وهمچ های عمومی میدان ها و ساختماناز پارک ها ، سوم : 

 ، استفاده گردد . چندگانه تار و پود پیچیدگی و استفاده تنیدگی 

بزرگی منطقه  ید شود .برخوردارند ، تأکبه مثابه منطقه از بزرگی الزم بر هویت کارکردی مناطقی که برای عمل چهارم : 

نطقه را نند توجه منتوای محالت خیابانبا شهرداری بستیزد ، اما نه آنقدر بزرگ که کارا باید آنقدر بزرگ باشد که بتواند 

   هدف اول به خوبی دنبال شوند ، چهارمی در پی آید .  سهاگر جلب کرده و به حساب آیند . 

که به انتخاب خود آمده اند یا ؛ چه تازه واردانی می کند  یک محله خوب شهری تازه واردان را به درون خود جذب

از جمعیت موقت ؛ همچنین می تواند از مقدار قابل توجهی مقیم می شوند که بر حسب مصلحت اندیشی مهاجرانی 

از همه نوع فرصت ها یک شهر مجموعه ای به آهیتگی صورت گیرد . جای باید  به جااما این افزایش یا  حمایت کند .



 

 

حله ماست که ثبات ، دارایی و موهبتی قابل استفاده می شود و انتخاب ها با آن و روانی ای که این فرصت ها است ؛ 

 شهر را حمایت می کند . 

 بخش دوم : شرایط تنوع شهر 

 هفتم : خالقان تنوع فصل 

،  اصلیه ای ابه پدیداز هم به مثو نه کاربری های جدا از کاربری ها به ترکیب یا مخلوطی  لما بایدسم ابرای درک شهره

اربری کو عمومی  اطب، ارتامنیت شهر برای حفظ ، اگر قرار است از پیچیدگی کافی یک اختالط کاربری برخورد کنیم . 

وع و تنطبیعی  نخالقاشهرهای بزرگ حقیقت این است  ، نیاز به اجرای بسیار متنوع دارد . متعامل برخوردار باشد 

ت سار اتوسااقعیت ودر شهرها ، براین خلق تنوع کار هر نوعی از کسب و کار و ایده های جدید است . گرمخانه های پر 

نار دو ، در کان یک کن، مانند زنبورنیازها و عرضه های بسیار گوناگون ها ، مهارت ها ، که در شهرها مردمی با سلیقه 

 یکدیگر زندگی می کنند . 

 ع مترادفو تنوما کوچکی لمس .متعدد می شود  "کوچک  "بزرگتر می شود ، اما  "بزرگ  "هر نشینی با گسترش ش

ناصر عبت باالی نساما تنوع بیشتر به معنای گوناگون می شود شهر شامل همه اندازه های تنوع کسب و کار نیستند . 

 خرد خود ، سرزنده است . به فضیلت مجموعه فراوان از عناصر خرد است . یک صحنه شهری عمدتا 

 چهار شرط ضروری است :بارور در خیابان ها و مناطق شهری برای خلق تنوع 

 اصلیرکرد بیش از دو کایک و ترجیحا در خدمت بیش از ممکن آن باید از بخش های درونی منطقه و هر تعداد  -1

در آن نی اف گوناگوو با اهداز ساختمان ها خارج شده برنامه های گوناگون که بر اساس . این ، حضور مردمی را باشند 

 سیارند . بمشترک از تجهیزات و تسهیالت مردمی که قادر به استفاده ، تضمین می کند .  می شوند مکان حاضر 

 نند . پیدا می ک ، تناوبد قرار می گیرنج ناین گونه ، خیابان ها و فرصت هایی که درکباشند ، غالب بلوکها باید کوتاه  -2

ا ری قدیمی ساختمان هاباشد،که نسبت خوبی از از ساختمان هایی با سن و شرایط متفاوت منطقه باید ترکیبی  -3

   د . یوسته باشی به هم پاین ترکیب باید به خوبخواهد بود . تولید شده آنها متفاوت اینگونه ، حاصل اقتصادی شامل شود. 

ی که شرده مردمفاین شامل تراکم صرف نطز از علت حضورشان ، باید وجود داشته باشد . کافی مردم تراکم فشرده  -4

 ساکن آنجا هستند نیز می شود .

 ضرورت اختالط کاربری های اصلی  –فصل هشتم 



 

 

که  ،ته اند سبواآمد و شد می کنند که در طول روز همانقدر به مردمی وابسته به مشتری بسیاری از کسب و کارهای 

 ر نتیجه آناما دست ؛ بد ا برایشان و برای محالتشان استفاده بمانند ،  ، اگر پارک ها بدون پارک ها . با این تفاوت 

 د . د خواهند شناپدیند استفاده بمانطول روز را بدون به مشتری بیشتر اما اگر کسب وکارهای وابسته اهند شد.وناپدید نخ

 ااین کاربری ه ، نیز جاذب باشد .، باید با مردمی که در منطقه کار می کنند که جاذب مردم جدید است هر تزریق 

 وو کسب ت ها تسهیالکه در آنساختمان ها و قلمروهایی شوند کامال جانشین همه ، عالوه بر این نمی تواند  جدید عرفی 

ای مورد مکان هانعطاف و آزادی ، می تواند در صورت مردم مشوق آنها است که پخش زمانی جدید کارهای جدید 

 د . نشویژگی های منطقه سازگار با بااین کاربری های جدید باید باالخره اینکه ، رشد کنند . نیازشان 

ان نقاط و مک بهی خود که مردم را به خود. آنهایی هستند  اولین تنوع کاربری های اصلی تنوع دارای دو نوع می باشد : 

زش و آمو ،یرایی برخی مکان های پذکارخانه ها ، سکونتگاه های ، ادارات زیرا پناهگاهند . می آورند ؛ هایی خاص 

ارایی یک میت ، به کاز اهقلمداد شده یا سایر عالئم با شکوه نمی توان از ظاهر و فراغت ؛ کاربری اصلی اند . حصیل ت

 د.اکارا هستنعملکرد ندر  با عظمت ترین ظواهر ، از  پی برد . برخی به مثابه جلب کننده مردم ، کاربری اصلی 

می  به خیابان را در زمان های مختلفدیگری که مردم با کاربری اصلی به صورتی مؤثر ی اصلی ریک کاربهنگامی که 

سب و به کانویه تنوع ث یه . وبرای تنوع ثاند ؛ محیطی مساعد ارداز نظر اقتصادی اثر محرک ، ترکیب شود ، کشاند 

به لی ری های اصبه مردمی که کارب، به منظور خدمت کاربری های اصلی که در پاسخ به حضور کارهایی اتالق می شود 

نند ذاتا خدمت کآن  ، صرف نظر از نوعی اصلی رکارباگر این کاربری ثانویه تنها به یک  ی کنند.مرشد آنجا می کشاند 

 . د باشذاتا کارا و پر نشاط اما در خدمت به کاربری های مختلط اصلی ، می تواند ناکارا خواهد بود .

و ت اع خدماهمه انومشتری در طول روز شود ، یا سلیقه های گوناگون  نیازها خشموجب پاگر پخش کاربری خیابان 

فاده خایر استذهر چقدر ، سر بر خواهند آورد . ، در روندی خود به خودی شهری و تخصصی مغازه های منحصر به فرد 

ا خود ریان اید مشتربکه خدمات و مغازه های بیشتری تر مختلط و بنا بر این کارا تر باشد ، به طریقی پیچیده کنندگان 

 د شد . ه خواهنبه آنجا کشید. به نوبه خود مردم بیشتری کنند ، وجود خواهند داشت از بین همه نوع جمعیت غربال 

 ؟  را می کندچه چیز آنها را کااربری های اصلی باید از  کارایی برخوردار باشد . کاختالط  ،تنوع برای خلق 

      نند . کستفاده اخیابان ها استفاده می کنند باید عمال از همان از خیابان های در زمانهای مختلف اوال مردمی که 

ز ااز برخی  بشود که باید شامل مردمیهای مختلف استفاده می کنند ، مردمی که از همان خیابان ها در زمان دوم اینکه 

 ر یک زماندک دلیل به یهمه نوع مردم می توانند حضور داشته باشند ، اما آنها که تسهیالت استفاده می کنند . همان 

  ردند . ، جدا گدیگری حضور دارند نی که به دلیل ناسازگار از دیگرانباید به شیوه ای کال ظاهر می شوند 



 

 

ی با منطقناسب ابطه متر، باید ، در ساعتی از روز که اختالط مردم در خیابان باالخره اینکه ، کارایی به این معتا است 

 را تاب آورد . روز آنجا هستند که در ساعات دیگر مردمی 

 دلیل انگشت گذاشت :به دو روی نواحی مرکزی شهر به خصوص جین جیکوبز 

 رای تأکید بربو دومین دلیل  . مرکزی شهر است اصلی در ناحیه که نوعا نقطه ضعف مخلوط اصلی اول ، نابسندگی  

ابستگی وال همه از احتمااست . سایر بخش های شهر آن بر روی با کاربری اصلی ، تأثیر مستقیم مرکز شهر مختلط ناحیه 

د می گرد دگی رکود یا از هم پاشیک شهر دچار یهنگامی که کانون .  خود آگاهند به کانونمشخص کلی یک شهر های 

 در کل ، به رنج و آسیب مبتال می شود . ، شهر به مثابه یک محله اجتماعی 

 ضرورت بلوک های کوچک  –فصل نهم 

 کهدیگرند دا از یکج، همه آنقدر حتی مردمی که به دالیل اصلی مشابه در محله حضور دارند دراز ، در مورد بلوک های 

ت در ومتفاصلی ادر جایی که کاربری های شهری را شکل دهند . ی متعامل راز کاربپیچیده منطقی نمی توانند ذخایر 

ود خود به خ ا به صورتآنهراه اختالط کارا هستند . مستعد ایجاد مانع بر سر مشابه ، بلوک های دراز به طریقی کارند ، 

 . هر چهد ا می کننیکدیگر جدبرخورد می کنند ، از که به ندرت با یکدیگر در مسیرهای مختلفی دادن  رارمردم را با ق

بلوک د . جدا هستن ، در عمل حقیقتا از یکدیگربه یکدیگر نزدیک تر باشند جغرافیای  راز نظهای مختلف کاربری  تقدر

ب و اری از کسن بسیدبرای گرمخانه و تجربه کربرای مزایای بالقوه ای که شهرها ماهیت خویش ، بنا بر دراز های 

بخش  بینل عبور مردم در حابر جلب مشتری از میان  کارها واین گونه کسب تا آنجا که ارائه می کنند کارهای کوچک 

 ، مانع ایجاد می کنند . رگتر متکی است زبهای متعامل 

در رعکس . بکامال . برای ناپدید شدن ساخته نشده اندخیابان ها دقیقا هرگز ای که موفق یا جذابند ، در مناطق شهری 

ر منطقه د نتاو و جورجدلفیا البه عنوان مثال در میدان ریتن هاوس در فیمی شوند . جایی که ممکن است چند برابر 

ا آنهلبه  ردختمان ها که سادر آمده اند به صورت خیابان هایی ز بلوک ها بود کمرا، آنچه زمانی کوچه های پشتی کلمبیا 

  قرار گرفته اند . 

امر  اینشند . داشته با آندر شکل مبالغه آمیز بلوک های دراز را آنند که همه ناتوانی های مستعد ، پروژه های ابر بلوک 

ر د مردم بتوانند ، ر تئوریو بنابراین از نظحاشیه بندی شده باشند پروژه ها با تفریحگاه ها و بازارچه ها حتی هنگامی که 

درت دلیل یرا به نزاین خیابان ها بی معنی اند ، نیز صادق است . منطقی از خیابان های موجود عبور کنند وقفه های 

زین رده ، جایگتغییر کجا که از اینجا تا آنصحنه ها حتی با وجود گوناگونی وجود دارد . برای استفاده مردم از آنها جدی 

  مشابهند . بی معنی اند ، زیرا همه صحنه ها اساسا این مسیرها باز هم هم می شوند ، 



 

 

ک محله یه کنندگان استفادبرای پیچیده ای که کاربری متعامل د وبه علت تارو پو بلوک های کوتاه خیابان های متناوب 

ن به رای رسیدآنها راهی بهدف نیستند. خیابان های متناوب به خودی خود ارزشمندند . شهری امکان پذیر می کنند 

سریع تو  خلق تنوع  –مانعی برای آن هدف تنوع را سد کنند رشد انعطاف پذیر اگر منطقه بندی سرکوب کننده هدفند . 

د مانناد . نخواهند د ؛ بلوک های کوتاه کار مهمی صورتایجاد نماید  –ر برنامه ریزان کنابرنامه های مردم بسیار ،در 

 ند . ی می رسانیار، به خلق تنوع  نحوه عملکرد خود تنها به علت های اصلی ، خیابان های متناوب اختالط کاربری 

 ضرورت ساختمان های سالخورده  –فصل دهم 

یا ای  هن موزهک، ساختمان های به ساختمان های قدیمی نیاز دارند . منظور از ساختمان های قدیمی شهرها به شدت 

تمان ساخیادی تعداد زبلکه منظور عالی و گرانی قرار دارند نیست مرمت شده ای که در وضعیت ساختمان های قدیمی 

ه ککارهایی  وکسب  ،د ننو داشته باشاگر این ناحیه شهری تنها ساختمان های . معمولی و کم قیمت است های ساده 

 از هزینه ه حمایتبکه قادر کسب و کارهایی خواهند بود  خود به خود آن دسته از ،آنجا حضور داشته باشند می توانند 

به  اید قادرب، ساختمان های جدید حمایت می کنند رهایی که از هزینه کسب و کاهای جدیدند. های باالی ساختمان 

کسب و  ی باالییبرای حمایت از چنین باالسر باشند .باال نسبت به ساختمان های قدیمی یک باالسری نسبتا پرداخت 

 ب : یارانه خوب باشند . کارها باید دارای الف : سودآوری باال 

یات حتی و کیفو به علت راخیابان و محله ها ضروری اند ،  امنیت زندگی عمومی معمولی که برای صدها کسب و کار 

ای باالی هباالسری آنها توسط . اما قتل با موفقیت عمل می کنند تمان های قدیمی خدر ساشخصی مورد تقدیرند 

میان رونق  ،پر رونق ترکیب کسب و کارهای یک شهر به معنی موفق در هر کجای تنوع  جدید محتوم است . ساختمان 

ه در کزاری است منطقه یا خیابان شهر ، آبرای یک اختمان های سالخورده ستنها آزار کم رونق و بی رونق است . ، 

شهری  ک ناحیهیاما .  آزاری که در هر چیز پیر و پوسیده وجود دارد -ناشی نمی شودجز سالخوردگی حقیقت از چیزی 

 نیست . قدیمی است ، شکست خورده به علت آنکه سراسر در چنین موقعیتی 

یدا کرد پشهرهای بزرگ در طول پیاده روهای مناظری که می توان ذت بخش ترین لو قابل تحسین ترین در میان 

، وران  شگاه پیشهکه به نمای مهمانخانه های شهرستانیاست . با کاربری های جدید محل های قدیمی ،انطباق مبتکرانه 

اره در که هموند ات جزئی همه ، انواع تغییرا زیرزمینی که به یک باشگاه و ... تبدیل شده اند .، اصطبلی که به یک خانه 

 اند ، رخ خواهند داد  . و پاسخگوی نیازهای انسانی شهری که سرزنده آن مناطق 

نها به آبه خصوص .  ، نیاز دارندتنوع اصلی ثانویه حاصل آوردن مخلوط قدیمی برای های  ختمانابه ترکیبی از سشهرها 

د ، رونق موفق باش به قدر کافیاگر گرمخانه نیازمندند . کردن تنوع اصلی جدید برای گرمخانه ای ساختمان های قدیمی 

 می توانند ظهور کنند و غالبا می کنند . ساختمان ها 



 

 

زین یشتر جایگبپول ن دکر آنها از راه هزینهدر شهرها قابل جایگزین شدن است . ساختمان های جدید ارزش اقتصادی 

ضرورت  می آفریند. . زمان آن را ایگزینی نیستندجبه دلخواه قابل  های قدیمی ساختمانو اما ارزش اقتصادی می شوند 

ا حفظ ول سال هطو سپس در به ارث ببرند  تنها می توانند آن راحالت سرزنده شهر مکه اقتصادی تنوع ، ضرورتی است 

     کنند . 

 ضرورت تمرکز  –فصل یازدهم 

 بهزی شهر رد ناحیه مرکوع ، هنگامی که در موو سایر انواع تنبا تسهیالت و آسایش  –یا تراکم باال  –بین تمرکز رابطه 

یک  هب در آن سکونتمناطق شهری ای که اما هنگامی که نوبت به به خوبی قابل درک است . کار برده می شود عموما 

از رگی ها نقش بز سکونتگاه. با این همه توجه می شود و تنوع کمتر ، به رابطه بین تمرکز عمده است می رسد کاربری 

ه را کردمی مسهم بزرگی از یک منطقه زندگی می کنند همچنین مردمی که در را شکل می دهند. بسیاری مناطق شهر 

ه در ککز مردمی ، بدون کمک تمرشکل می دهند استفاده می کنند ، پارک ها و کسب و کارهای آن محله از خیابان ها 

 اشت . دوجود خواهند مورد نیاز مردم در محل زندگی و هر جای ، تنوع و آسایش اندکی محل زندگی می کنند 

 ، کافیشد در باال باقچه صرف نظر از اینکه شده باشد تمرکز ساکنان ،  سرکوب یا مسدود ناکارایی ها اگر تنوع با سایر 

ک و بدون خشوژه های برای خلق تنوع در پر، هرچقدر هم باال باشد ،  هیچ تمرکز مسکونی . به عنوان مثال نخواهد بود 

 ی تواند در، متفاوت ، با دالیل ماست . همین تأثیرات تحت کنترل در آمده زیرا تنوع به هر صورت کافی نیست . انعطاف 

سایر  ازختالطی ایا هیچ اند یا بلوک ها درازند ها بسیار یک شکل که در آن ساختمان نشده شهر محالت برنامه ریزی 

ون آنکه ، بدهری که تراکم های کم شیکی از دالیلی سکونت وجود ندارد ، روی می دهد . کاربری های اصلی عالوه بر 

ره مندند بههرت بدی ش، از ، آن هم بدون توجیه و تراکم های باال برخوردارند از شهرت خوبی ها مؤید آن باشند واقعیت 

د زیاد تعداعنای اال به متراکم باشتباه گرفته می شود . با ازدحام سکونتگاه تراکم های باالی مسکونی ، این است که اغلب 

اتاق  بت تعدادبه نسمردم در یک سکونتگاه وجود بیش از حد ام به معنای حها در هر آکر زمین است و ازدسکونتگاه 

  یا بیشتر در هر اتاق است . نفر  5/1تعریف آماری ازدحام های موجود است . 

 –مخرب یک نیروی درونی و مردم در نبود خلق شود ، تنوع می تواند مردم کافی در سکونتگاه های کافی در مورد 

و می توانند تعلق خاطر عمل می کند که ضرورتا با هدف متعامل  –آدم ها در هر اتاق با تعداد زیاد سکونتگاه ها ازدحام 

کافی برای های آن در مورد سکونتگاه های تنوع و جاذبه دهند . را توسعه محله یکتای امور وفاداری خود به اختالط 

خود در آنجا باقی می بیشتری به انتخاب و در نتیجه مردم کافی با شرایط قابل تحمل زندگی ،  ترکیب می شود مردم 

زیرا در تراکم های باال باشد. از ازدحام در و مخرب تر مأیوس کننده تر ازدحام در تراکم های پائین می تواند مانند . 

علیه برای جنگ سیاسی همچنین به عنوان راهی و گریز ، به مثابه تغییر جهت زندگی عمومی کمتری تراکم های پائین 

 و غفلت وجود دارد . بی عدالتی 



 

 

 چقدر است ؟اقامتگاه های شهری مناسب برای تراکم 

به  ت زمین کهکمیانتزاعی از ، تمی توان بر اساس ، موضوعی عملکردی است سکونتگاه های شهری تراکم مناسب برای 

ائین ا بسیار پر باال یتراکم زمانی بسیااختصاص داده شده است آن را تعیین نمود . به مردم چنین و چنان  انیمصورتی آر

دن باال بوا یبسیار پائین این نقص عملکرد دلیل آن را سرکوب کرده باشد . کهبه جای همدستی با تنوع شهر است 

 عملکرد مناسب است . ، به علت چگونگی میزان مناسب آنهاست . 

اال زم است بالع بالقوه تنواکثر دکه برای تحریک حباید تا آنجا ، تراکم سکونتگاه ها دگی با نشاط شهر است ن، زاگر هدف 

،  خی از نقاطردر بکه :  این استسرکوبگر تنوع باشد رود می تواند باال بسیار  اگر تراکم سکونتگاه هادلیل اینکه برود . 

وان افرزیرا تنوع  .ن فاجعه است ی. ا، مستلزم یکسان سازی ساختمان هاست بر زمین سکونتگاه های فراوان سازگار کردن 

    د . ارد، کسب وکارها و صحنه ها و روشن با تنوع جمعیت رابطه ای مستقیم سن و نوع ساختمان ها 

ردن کبسته بندی  ، راهی ویژه برایو بودجه ، تکنولوژی از قوانین ، تحت هر شرایط مفروض خاص ن کادر هر زمان و م

یوه شین رامروزه کارات باالبر ،آپارتمان های دارای ، مستعد آن است تا کاراترین راه باشد . بر روی زمین سکونتگاه ها 

 راترین راهتنها کار آپارتمان های دارای باالبمسکونی است . روی میزان معینی از زمین  بسته بندی سکونتگاه هابرای 

اک ترین ماال خطرن، احتآنها در شرایط نامساعد از زمین نیستند . در مقدار معینی کردن برای مردم برای بسته بندی 

 اما در برخی از شرایط فوق العاده اند . شیوه هستند . 

ه طور ، بجدید  مان هایساختبه وسیله افزودن و تنوع را تنها بسیار پائین است ، می توان تراکم ها  مدر مناطقی که تراک

اگهانی نجعه بار و فاو نه به صورت آشوب تراکم ها باید به تدریج و جداگانه افزایش داد . متفاوت در قطعات همزمان 

ون ایی را بدغکم باالی شده و ترامنتج به افزایش تنوع تراکم ها می تواند تدریجی و مداوم . روند افزایش افزایش یابند 

 مجاز دارد . یکسان سازی 

ه بها آنضور باید ح آن به دنبالفیزیکی انگاشت . به مثابه یک واقعیت را نباید تنها در شهرها مردم تعداد فراوانی حضور

دن به بخشینق در هر جایی که روآنها  تمرکز . به وسیله افزایشمثابه دارایی خوشامد گفته شده جشن گرفته شود 

ر تهرچه ممکن  اقتصادی و ظاهریو سازگاری و برانگیختن آشکارا سر زنده ؛ مورد نظر است  عمومی خیابانی زندگی 

 تنوع . 

 اسطوره هایی درباره تنوع  –فصل دوازدهم 

و بسیار شکلی پیچیده ، آنها نشانگر  سمختلف در شهرها ، شکلی از هرج و مرج نیست برعکترکیب پیچیده کاربری های 

کاربری و مکان هایی که مهر تجانس ذاتا ظاهری آشفته دارند شهری کاربری ها اینکه تنوع یافته ای از نظم اند. توسعه 

زیبایی واقعی مشکالت ، زندگی میان کاربری ها اما تجانس یا مشابهت نزدیک بهتر به نظر می آیند . خورده اند ها را 



 

 

به نظر نشان داده شود که هست کاربری همانگونه اگر همانندی می آورد . آشفته ای را به وجود شناختی بسیار 

اما از نظر ، اگرچه زشت پنداشت . به مثابه ای نوعی نظم این یکنواختی را ظاهر ممکن است . از نظر یکنواخت می رسد 

در مکان هایی که مهر بیان جهت . . بی نظمی عدم حمل می کند را با خود متأسفانه بی نظمی عمیقی زیبایی شناسی ، 

. شمال شبیه ا نمی رسید جهیچ کاما در حرکت خود به ، شما حرکت می کنید را خورده اند و تکرار همانندی یکنواختی 

ها ، نیازمند تفاوت جهت دادن به ما گاهی شمال و جنوب و شرق و غرب مانند هم اند . جنوب است و شرق شبیه غرب . 

یا به و حرکتند طبیعی از جهت فاقد این آگاهی های همانند ، صحنه های تمام و کمال است . در جهت های متفاوت 

 اند . این نوعی هرج و مرج است . گیج کننده و بنابراین عمیقا تجهیز شده اند ندرت با آنها 

شکلی  در ختی ،یک ناحیه شهری از نظر کارکردی تجانس کاربردی دارد ، برای شهر به یک معضل زیبا شناکه کجا هر 

یگر تنوع دز طرف می شود زیرا در صحنه کلی شهرها ساختمانها بیشتر غلبه دارند ا؛ تبدیل حادتر از حومه های شهری

فراهم  یقی محتواوت حقکاربریها در حالیکه اغلب برخورد بسیار ناکافی با آن می شود ، امکان مناسبی را برای ظهور تفا

  روغ ، به صورت تفاوتهای جالب و بر انگیزاننده چشم درآید.می آورد که می تواند بدون تظاهر و د

ن آو بنا بر اتر نرودفر بانیااز یک بلوک کوتاه خیتا وقتی که گروه بندی آنها کوچک از ساختمان های مسکونی گروه های 

ن در چنید. ان باشنیا حتی یکستحمیل نمایند مشابه ، می توانند بدون آنکه کسالت یکنواختی را بی درنگ تکرار نشوند 

سکونی یا شکل م متفاوت از هر کاربرین را در محتوا و ظاهر آمی نگریم و  داحووه بندی مانند یک را به گمموردی 

 مجاور آن می بینیم . 

میدوار ازینه دیگر و گدو گزینه نومیدکننده . انتخاب کنند میان سه گزینه گسترده  شهرها می توانند برای نظم بصری 

و ردرگمی درسزی و کننده می باشد. هدف آنها می تواند تجانس نواحی باشد تا متجانس به نظر بیایند و حاصل غم انگی

رزگی به و ه  کنند. می توانند نواحی متجانسی را هدف قرار دهند که متجانس به نظر نیایند و محصول عدم صداقت

د، می توانند ان می شونعی بیرا مد نظر قرار دهند و از آنجا که تفاوتهای واق دست آورند یا می توانند نواحی با تنوع بسیار

 اشند.ببه نتایجی دست یابند که در بدترین حالت فقط جالبند و در بهترین حالت می توانند مایه خشنودی 

اری از نواحی درنواحی شهری تنوع یافته و متراکم ، مردم هنوز راه می روند. عملی که در حومه های شهری و بسی

خاکستری عملی نیست. هرچه تنوع در یک ناحیه مختلف تر و به هم پیوسته تر باشد ، مقدار راه رفتن بیشتر خواهد 

احیه ای سر زنده و متنوع        بود.حتی مردمی که از بیرون، بوسیله وسایل حمل و نقل عمومی یا خودروهایشان به ن

ی از خیابانهای مسکونی شهر ، عالوه بر سکونتگاهها ، همه انواع تجارت و کاربریهای بسیار در آنجا راه می روند.می آیند، 

شغلی را درخود جای می دهد. تا زمانیکه لبه خیابانی که هر یک از این کاربریها اشغال می کنند بزرگتر از آنی که 

در چنین خیابانی ، کاربری که لبه  سکونتگاههای نوعی اشغال می کنند نباشد، همه چیزها می توانند مناسب باشند اما

خیابان را در خشونت در مقیاسی بزرگ اشغال می کند، خیابان را می ترکاند و آنرا تکه تکه به گوشه ای پرتاب می کند 



 

 

به عنوان مثال رستوران یا مغازه هله هوله فروشی ، بقالی و ... می توانند به خوبی با چنین خیابانی متناسب باشند اما 

فه تریای بزرگ یک سوپر مارکت یک کارخانه اشیای چوبی یا چاپخانه بزرگ می توانند آشفتگی بصری شوند، زیرا یک کا

 در مقیاسی متفاوت قرار دارند.

 نیروهای زوال و تجدید حیات  –بخش سوم 

ر حجیم مایل عناصت د ،این نیرو در شکل مضر خود عبارتند از :  تمایل تنوع فوق العاده موفق در شهرها برای ویرانی خو

ا خصوصی ل عمومی ییل پومنفرد برای انتشار آثار کسالت بار ، تمایل به بی ثباتی جمعیت در مقابله با رشد تنوع ، و تما

 برای فربه کردن یا ضعیف کردن توسعه و تغییر . 

 تنوع خود ویرانگری  –فصل سیزدهم 

أثیرات سایر تان نیرویی که در مینابودی خود است . در شهرها برای ، تمایل موفقیت چشمگیر اولین نیروی قدرتمند 

ت که یرویی اسناین رکز خود را تغییر دهند و حرکت کنند . مپیوسته مرکزی شهرهای ما خود موجب می شود تا نواحی 

ه شکل ک ر گونه نظر از ه فصرو مسئول بسیاری از رکودها و فرسودگی های شهر است . ند ک از دور خارج میمناطق را 

 زه ای ادر نقطها ،  یرتنوع یافته از کاربیک اختالط روی می دهد این چنین است : آنچه به خور بگیرد ویرانگری  –خود 

بنای ره بر م، که هموابه علت موفقیت محل موقعیت چشمگیری برخوردار می شود .به طور کلی از محبوبیت و شهر ، 

ا فضا ، تنه برایقابت ربرندگان رشد می کند . فضا در آنجا ، رقابت دو آتشه برای قرار گرفته است تنوع جذابیت و شکوفا 

هریک یا چند  .ارائه خواهند شد ، موفقیت را خلق کرده اند را که با یکدیگر کوچکی از کاربری های بسیاری بخش 

ا رو جا یده ر هم کوبدو کاربری کمتر سود آور را در محل تکرار و تکرار خواهند شد که سود آورتر ظاهر شوند ، کاربری 

وخالی ن پیروزی تاما اید سر بر می آورن دکاربری باالخره پیروزمن بنابراین این روند یک یا چند . برایشان تنگ می کنند 

ند ده می کردقابت استفاپیروزمندان ربه غیر از اهداف که ازآن با اهدافی به تدریج از مردمی از این به بعد محل است . 

ز اای ناشی ههمه عدم مزیت یکنواخت تر می شود . کارکردی خالی خواهد شد . محل چه از نظر بصری و چه از نظر 

د می رووال ن رو به زمحل حتی ، برای کاربی غالب آ.  ، احتماال به دنبال آن خواهد آمدمردم در طول روز پخش ناکافی 

 . 

ترین یا صاحب نام به نسخه برداری مفرط از پر سود ترین و کل منطقه مبادرت همه محالت خیابان ها هنگامی که 

تنوع به وسیله علت حرکت مرکزند . نسخه برداری افراطی مشکل بسیار جدی است . این کپه های کاربری ها کنند 

ممانعت افراطی در یک مکان مسئله این است که از نسخه برداری های از موفقیت بیرون رانده شده است . نسخه برداری 

از موقعیت که کاربری مورد نیاز بتواند مکانی باشد آنجا باید مکان ها تغییر جهت دهیم . و در عوض آنها را به سایر کنیم 



 

 

. این سه شیوه باشد مشوق این تغییر جهت ترکیب سه شیوه می تواند برخوردار گردد . پیگیری موفقیت عالی برای 

 و تغییر جهت رقابتی . ساختمان های عمومی وفاداری و ثبات قدم تنوع ؛ منطقه بندی برای عبارتند از : 

  نکته  بلکهست . ااین مرگ آنگونه که هستند باشد . ها  ، ی رنباید تثبیت شرایط کارببرای تنوع ، هدف منطقه بندی ،

 به معنای ین اغلبا. ی غلبه پیدا نکند ریک نوع کارب تغییرات و جایگزینی ها ،که در جریان رخ دادن تضمین این است 

تمان ساخندازه سن و ا ه بندیمنطق منطقی ابزاراگر چه  ساختمان های بیش از حد است . بیش از حد سریع  یگزینیاج

محاصره  ارکی که درپ.  مؤثر استها ها و جمعیت ، معموال در گونه های کاربری تنوع در گونه های مسکن زیرا  . ها است

 در طولیژه به وه تر ساختمان های کوتامی تواند برای است ، یا آپارتمان های بلند  راتانسخه برداری های شدید از اد

 یدخورش أمینت حمایت ازبه دست می آید . مفید با یک ضربه این گونه دو هدف خود منطقه بندی شود . ضلع جنوبی 

 ، از تنوع کاربری های آن . تا حدی ، الاقل و حمایت غیر مستقیم زمستان برای پارک 

  ن های ساختماقدم  وفاداری و ثبات ،از کاربری ها افسار گسیخته ممانعت از نسخه برداری بالقوه برای دومین ابزار

  کنند  . اتخاذ انباید سیاستی را برای امالکشمنظور این است که مجموعه های عمومی و شبه عمومی می باشد . عمومی 

به تنوع  هله اولوکه در مستقر کنند باید ساختمان ها و تجهیزاتشان را در نقطه ای مجموعه های همومی و شبه عمومی 

 و بیست  ، اال رفته چقدر باموفقیت های اطراف ارزش امالک به دلیل سپس بی توجه به اینکه بیفزایند . به صورتی کارا 

در ند هستشدن  مایل به جانشیندور و بر برای نسخه برداری از کاربری های موفق توجهی به پیشنهادات آنهایی که 

 ها ، ثابت قدم باقی بمانند . به مثابه کاربری ایفای نقش خود 

  سخه برای ننها آنابودی  اند ، محبوبترند و وسوسهشادمانه تر تنوع یافته ، برخی مناطق وجود دارند در هر لحظه از زمان

بسیار عقب  ،لب عالیق جارائه فرصت ها و اگر سایر محل ها از نظر بیشتر وجود دارد . لحظه ای ، برداری های سود آورتر 

محل را  حبوب ترینماز رقابتی ، ان وقت می تووانند تغییر جهت در کار پیشرفت باشند و محل های دیگر نیز تر نباشند 

و ل شود اطق اعمادر محبوب ترین منموانعی که بر سر راه نسخه برداری کشش آنها می تواند به وسیله ارائه کنند . 

وبه خود ، ن، به   اگر و هنگامی که محل های در حال رقابتاست ، تقویت شود . ضمیمه ضروری برای تغییر جهت رقابتی 

 وانندت ن وقت میآ، برای عالئم بازخورد شوند جایگزین های شهری ، به طوری که نیازمند موفق شدند به اندازه کافی 

 شوند و آن را دریافت کنند . نسخه برداری افراطی خواهان دفاع در برابر 

 های مرزی  ءآفت خال –فصل چهاردهم 

در شهرها و مرز های اغلب و آنها مرزها را شکل می دهند ، در کیفیتی مشترکند کاربری های منفرد حجیم در شهرها 

تمایل داشته در مجاورت خود خالءهای کاربری می توانند به شکل بنابراین مرزها مخرب ایجاد می کنند . همسایگانی 

را که آنها تمایل دارند تا استفاده ای در مقیاس وسیع ، در یک مکان ، و مثله کردن کاربری شهر  یا با ساده ساز یباشند 

لمرو . هرچه قکاربری از خود تغذیه می کند این آسان سازی ، نیز ساده کنند . به عمل می آورند مردم از قلمروی مجاور 



 

 

خواهد قلمرو بیشتر سترون استفاده کنندگان کمتر شده سترون تر شود ، ساده تر شده برای کسب و کارهای اقتصادی 

مخالف خیابان های چنین به شیوه ای مهمرزها در می آید . تدریجی به حرکت یا روند تعطیلی . گونه ای خرابی شد 

، استفاده کنندگان را پیوند داده قلمرو کاربری های اطراف خود را زیرا خیابان های نیز معموال رفتار می کنند  . شهر 

غیر این مقیاس است که در با عظمت اما کوچک با بسیاری از کاربری های شیوه رفتار مرزها در تقابل ترکیب می کنند . 

متفاوت از خط راه آهن راه آهن با اطراف خود کنش متقابل یک ایستگاه برای مثال مشترکاتی داشتند .  مرزها باصورت 

با یک مرکز بزرگ مدنی کنش متقابل کنش متقابلی از شیوه با همسایگان خود متی واست . یک ساختمان منفرد حک

 همسایگانش است . 

 ه به وسیلهکاگر هریک از محل هایی نیست . همیشه زیان بخش توسط مرزها به خودی خود شهر جداکنندگی  ین اثرا

تنوع از مو فی بزرگ به اندازه کاقوی با ذخیره تا یک منطقه شهری د نآنقدر بزرگ باشاز یکدیگر جدا می شوند یک مرز 

ثابه شیوه به م اندع مرز می توقدر وااثر جدایی مستعد بی خطری است .  د ،نرا شکل دهها و استفاده گنندگان کاربری 

 ت باشد . بسیار مثب به مثابه یک مکاندرک یک منطقه در ذهن آنها و ، ایجاد نقشه ای از شهر برای جهت یابی مردم ای 

 زدیک مرزهانجمعیت ز رکمکه تبه معنی آن است قوی اطراف است . تکیه بر نیروهای فوق العاده تنها راه مبازره با خالء 

و اری جی نهایت ب، کاربری بالقوه خیابان بلوک های نزدیک مرز به خصوص کوتاه  باشد . و متفاوت باید تعمدا باال

تواند نمه شاید هاین باید فراوان باشد . همچنین که اختالط سن ساختمان ها وافر باشد . اختالط کاربری های اصلی 

 محدود کند . در منطقه کوچکی اما می تواند خالء را مرزها بیابد ، شدت کاربری را درست نزدیک 

 زاغه زدایی و زاغه سازی  –فصل پانزدهم 

زاغه ها به مثابه محافلی می کنند . که یکدیگر را تقویت مشکالت به نظر بی پایانی هستند قربانیان زاغه ها و جمعیتشان 

دیدگاه های درگیر می کنند . شهرها را همه عملکرد های و شریر . زمانی این محافل آلوده عمل می نمایند شرور و آلوده 

که می خواهند مشکل پدر ساالران این است در حقیقت پدرساالرانه است . متعارف به زاغه و زاغه نشینان برنامه ریزی 

، برای غلبه بر زاغه ها برای انجام آن برگزینند . و راه های مصنوعی غیر ممکن غیر ممکنی به پا کنند تغییرات عمیق 

و بر پایه آن عمل می کنند . خود هستند که قادر به درک منافع مردمی به حساب آورد را همچون باید زاغه نشینان 

در همان و مردم بسیاری می کنند آن را ترک بسیار سریع  ، بسیاریاین است که مردم  غه ابدیاکلیدی در یک زپیوند 

برای فائق آمدن به زاغه قرار است سایر تالش ها این همان پیوندی است که اگر بیرون رفتن از آن را دارند . زمان رویای 

استفاده می  به این دلیل زاغه هااز عنوان زاغه ابدی برای  باید شکسته شود .داشته باشند ، حداقل فایده را و زندگی زاغه 

، اگر نشان نمی دهند . با این همه یا اقتصادی از خود و پیشرفت اجتماعی هیچ عالمتی از بهبود در طول زمان شود که 

به جای نقش زدایی و اگر هر نشانه ای از زاغه که زاغه است معمول گردد شهری برای محله ای تنوع  قشرایط برای خل

 هیچ زاغه ای وجود ندارد. ابدی بودن هیچ دلیلی برای  ، تشویق شود،برآب شدن



 

 

 ، برایار ل مردم بسییعنی تماینمی شکند زاغه ها را در ابدی کردن ، پیوند کلیدی یا حبس کردن زاغه جا به جایی زاغه 

 ود سرزندگیوجه زدایی بنیان زاغابدی را تشدید و وخیم تر می کند . حرکت تنها روند این ابزارها آن . ترک بسیار سریع 

ور آده و مالل دلمرکانی مبدترین بنیان ،  و امنیت پیاده راه لذت ببرد . تا بتواند از زندگی عمومی شهر در زاغه است ، 

را دن یل به مانم، غیر مستقیم محله به صورتی عوامل فیزیکی ها ، زاغه می سازد . است که در عوض خراب کردن زاغه 

زاغه ت . س فیزیکی اساز تر، گاهی ، اطمینان خاطری ارزشمند جایگاه خانه  "امنیت  "قرار می دهد . تحت تأثیر آشکارا 

وند . شنمی دایی به صورتی خود انگیخته زاغه زتا امن است و شخص در آن و ترسناکند  ن خالیاخیابان هایشهایی که 

کنند  .  د ابراز میخورا به محله خیابانی شدیدی ، اغلب دلبستگی می مانند در حال زاغه زدایی مردمی که در زاغه ای 

اغه زقبل از  ، دلبستگیتا محرک زاغه زدایی شود می گردد به زاغه آنقدر قوی هر کجا که دلبستگی در هر صورت ، 

  آغاز شده است . زدایی 

ر درآمد ها دتنوع زایش ، مستقیما با افازدحام جمعیت همراه با رخ دادن افت فراوان زاغه زدایی ، زاغه های در حال در 

جاری ه نابودی تبو نه ناگهانی حاصل می شود که البته آهسته جمعیت ، افت عظیم . در چنین شرایطی  ربوط می گرددم

 . ش می یابدزاغه زدایی افزایکارها نوعا در زاغه های در حال ، دامنه و رونق کسب و برعکس منتج نمی شود . 

ر ه مردم فقیپیوست ند به خوبی عمل ککه اگر اقتصاد عیت استوارند قوی می دهند بر این وارکه در زاغه زدایی روندهایی 

 محترمدان به شهرون بسیاری راو مهاجران تازه وارد را به مردم ماهر ؛ مردم بی سواد به مردم طبقه متوسط بسیاری را 

 تبدیل می کنند. 

 پول تدریجی و پول شتابان  –فصل شانزدهم 

در پول  استفاده از واند موفقیت ذاتی فاقد شرایط برای که تواند در جاهایی  . پول نمیپول محدودیتهای خود را دارد 

 دهننکل ، نابودبه عالوه در جایی که پو ذاتی خریداری کند. ، برای شهرها موفقیت  روست به روعرضه آن با شکست 

ا کمک در ی تواند بماز سوی دیگر پول وارد آورد . تنها می تواند آسیب بی نهایت موفقیت ذاتی است شرایط الزم برای 

  .اجتناب است  این غیر قابل واقع  باشد . دریاری رسان شهرها در ساختن موفقیت ذاتی مورد نیاز ، عرضه شرایط 

. ند الی می کنمو تأمین د ، نروی می دهو تجاری شهرها  کونیسدر مستغالت م، غالب تغییراتی که سه نوع اصلی پول 

 زیرا پول ابزار فوق العاده نیرومندی است . 

ارائه می شود . متعارف و غیر حکومتی وام دهنده که توسط مؤسسات پول اعتباری است اولین و مهم ترین نوع پول ، 

عرضه وام دهنده حکومت و یا از طریق قدرت های چه از وصولی های مالیات مت وحکآن است که توسط پول ، نوع دوم 

این پول برای بازار وام نقد و نسیه است . یا دنیای زیرزمینی سایه های سرمایه گذاری از دنیای و نوع سوم می شود . 

 برای تأمین مالی و فردی است . مانند پول نزول رهنی 



 

 

لتی عکس در حا.  ، تغییرات شدیدی را ایجاد می کندسرازیر می شود متمرکز درون یک ناحیه ل شتابان که به صورت وپ

آن ستد . ، می فرد و کار ندارن با شتاب سربه محل هایی که به نسبت اندکی را پول شتابان جریان باریک این رفتار ، 

 از موقعیت اینپول تدریجی است . ، ضروری است موجود است تن و تکمیل آنچه خ، سابرای سرمایه گذاری پولی که 

 ی کند .طلب مقابل توجهی ، خالقیت خیرخواهانه آمدن به این گذر فاصله دارد . برعکس ، غیر قابل اجتناب 

ساکنان  به صورت . این محل ها کهو اشکاالت ذاتی فراوانی دارند که پیشاپیش کسادند ی هستند محالت موارد بدترین

سیاه  در لیست پس از این کهخاصی از سرمایه گذاری شتابانند . اغلب دستخوش شکل را از دست می دهند ، قبلی خود 

ا ستغالتی رمی شود . م رپول به داخل سرازیمی مکند. از دنیای سایه سرمایه گذاری ، با اندکی تأخیر پول را وارد شدند 

بستگی نیز دلی و صاحبان و استفائه کنندگان فعلو احتماال نخواهند داشت خریدار دیگری ندارند که در حال حاضر 

ی مه سرعت رخ زاغه ها ب به استثمارگرانه ترینآن تبدیل ساختمان ها . به دنبال رد ، می خو مؤثری به آنها ندارند عمیق 

 عرفی را پر می کند . به جا مانده از پول سایه فاصله دهد .پول شتابان دنیای 

نی فراواوان و بنابراین تشهری مناسبند در ذات خویش برای زندگی ، مناطق شهری که پیشاپیش پول تدریجی فقدان 

جاست و به کبینجامد جی تغییرات تدریکه می تواند به  رفیع عپول حاصل از مناب، بایر می کند . سریع دارند برای بهبود 

 تری از آنبخش بیشو نوسازی می رسد ؛ توسعه مجدد طوفان های برنامه ریزی شده بخشی از آن به کجا می رود ؟ 

نمی شود  شهرها صرفاصال  بخش عمده آنها موفقیت چشمگیر شهر می شود . تنوع و ورشکستگی صرف خود ویرانگری 

ه می شود ار گرفتکبه اشکال پولی که برای ساختن شهرها شهر هزینه می گردد . بلکه در عوض در حول و حوش ، 

  د . نابتغییر یاشکال ابزار پول باید به ابزارهی تجدید حیات زوال شهرهاست . امروزه ابزراهای قدرتمند 

        

  


