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یادداشت
جایزه ی  که  است   2011 سال  برتر  کتاب  ده  از  یکی  شهری،  رمزگان 
کتاب  این  است.  کرده  دریافت  را  معماری »دی.ای.ام«1  کتب  بین المللی 
با تکیه بر مشاهده ی مستقیم محله  ی سوهو در قلب نیویورک ـ که هفتاد 
سال پیش یک زمین بایر داخل شهر، و درگیِر بیکاری، جرم و رکود بود، اما 
امروزه به یکی از سرزنده ترین مکان های دنیا تبدیل شده ـ و با بهره گیري 
از تصاویر گرافیکي ملموس، به روایت داستان هایي کوتاه از زندگي شهري 
از یک نظام سلسله  این محله پرداخته  است. مطالب فارغ  پرجنب وجوش 
مراتبي، به گونه اي سازماندهي شده اند که در عین انفصال داراي پیوستگي، 
در عین سادگي داراي پیچیدگي و در عین ملموس بودن روایت گر مفاهیمي 
عمیق در ارتباط با زندگي شهري است. الزم به ذکر است که فرهنگ جوامع 
غربی و شهرهای آمریکایی تفاوت هایی بنیادین با فرهنگ ایرانی ـ اسالمی 
و شهرهای ایران زمین داشته و از لحاظ ساختار، مواجهه با پدیده ی شهر و 
رفتار شهروندان غیرقابل قیاس می باشند. از این رو نگاه ریزبین در مواجهه 
اصلی  دلیل  کتاب  این  در  انجام شده  تحقیق  روش  و  شهری  مسائل  به 
گزینش و ترجمه آن بوده و پیداست که محتوای آن نمی تواند الگویی برای 

پژوهشگران و طراحان شهری در ایران می باشد.
شهرها حرف می زنند و کشف رمزگان شهری، یعنی فهم زبان شهر؛ و این 
نا نوشته ای  زباِن شهر و توصیف قوانین  پنهان  با رمزگشایی الیه های  امر 
میسر می شود که اساس زندگی شهری را می سازند. کشف رمزگان شهری 
نیازمند برخورداری از نگاهی ریزبین و حساس به جزئیات است که بتواند 
که  این  به  علم  با  ببیند؛  را  اتفاقات  و  چیزها  کوچک ترین  میان  رابطه ی 
عدم  یا  و  موفقیت  در  را  نقش ها  بزرگترین  می توانند  چیزها  کوچکترین 
موفقیت یک مکان ایفا کنند. متن ساده ی این کتاب با برخی مفاهیم پایه  
بر چنین  تکیه  با  اخیر  در دهه های  پیوند می خورد که  در طراحي شهری 
نگاهی و عمدتًا با تمرکز بر طراحی ُخرد ـ مقیاس، به شناخت خلق وخوی 
زندگی شهری دست زده اند؛ ردپای آراء نظریه پردازاني مانند جین جیکوبز، 
کتاب  این  روایت های  و  مصادیق  در  کریستوفر الکساندر  و  ویلیام.اچ.وایت 
مکان  برای هیچ  آموزه  این 100  اعمال  با  یافته اند. سوهو  ملموس  بیانی 
دیگری دوباره ایجاد نمی شود، اما به ما این شانس را می دهد تا با شناخت 
اجزاء یک شهر شانس بیشتری برای لذت بردن از کلیت آن داشته باشیم. 
پس از خواندن این کتاب هرگاه در شهرم قدم میزنم لحظه به لحظه، این 
رمزگان شهري را در تجربه ی شخصي خود بازسازی می کنم و به اهمیت 

آن بیشتر پی می برم. 
با تشکر فراوان از استاد عزیزم دکتر شمین گلرخ که این کتاب را به من 
معرفي نموده و در نهایت صبر و دقت نظارت علمي این ترجمه را عهده دار 
مهندس  پدرم  و  پاکزاد  جهانشاه  دکتر  فرهیخته  استاد  به  را  کتاب  شدند. 
محمدرضا نظافت تقدیم مي کنم که همیشه مشوق و یاري رسان من بویژه 

در ترجمه  ی این کتاب بوده اند.

1.D.A.M
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پیشگفتـار

شهرها صحنه های نمایشی از زندگی روزمره مردم هستند. 
صحنه هایی که به قاعده هماهنگ با یکدیگرند. این کتاب، قواعد 
این صحنه ها هستند  واقعی پشت  به طور  آن چه  بازخوانی  با  را 
توصیف می کندـ  وابستگی های متقابل، نیروهای پنهان و قوانین 
نانوشته ای که تعیین کننده چرایی حرکت مردم، گرد هم آمدن 
محیط  با  موقعیت هایشان  و  رفتارها  انطباق  و  ایستادن  آن ها، 
شهری می باشند. این صحنه ها برای ما تازگی ندارند و الگوهای 

آشنای زندگی شهری هستند. 
با پرده برداشتن از قواعد 100 صحنه در این کتاب، امیدواریم 
منطق ذاتی شهر ـ رمزگان شهری ـ را به دست آوریم. رمزگان 
شهری، حاصل مشاهده گذرای محله سوهو در شهر نیویورک 
زندگی  گوناگون  خاستگاه های  و  بافرهنگ ها  مردم  آنجا  است. 
می کنند. صحنه هایی همانند: خرید، تاکسی گرفتن، انتظار پشت 
چراغ ترافیک، مالقات دوستان در کافی شاپ، ورود به ایستگاه های 
مترو، راه بردن سگ ها در پارک و ... این ها تنها تعداد کمی از 
صحنه هایی هستند که به تجربه زندگی شهری پرجنب وجوش در 
سوهو کمک می کنند. ولی دقیقاً چه چیزی است که به این مکان 

چنین کیفیتی می بخشد؟
مشاهده  و  تجزیه وتحلیل  به وسیله  که  آموزه   100 ارائه  با 
مستقیم ترسیم شده اند، رمزگان شهری تالش می کند تا از نگاِه 
منفعالنه به این صحنه ها فراتر رود و شیوه ای از نگریستن به این 
صحنه ها را ترغیب کند، که به فهم نیروهای شکل دهنده مکان 
که منجر به ایجاد حال و هوای خاص آن مکان هستند بیانجامد. 
100 آموزه ای که از بررسی پدیدارشناسانه سوهو به دست آمدند، 
می توانند با انجام بررسی های مشابه در شهرهای دیگر آزموده 
بعدی،  پیاده روی  در  زمانی که  یا  و  اعتباربخشی شوند؛  و  شده 
متوجه می شوید که به طور ناخودآگاه از سمت آفتابی خیابان رد 
می شوید، به عنوان تأیید تجربه شخصی شما از شهر درک شود. 



شـهرها حـرف می زننـد و ایـن کتـاب کوچـک 
بـه مـا در فهـم زبـان شـهر کمـک می کنـد. 
آمــوزه"  ارائـه ی 100 " بـا  رمـزگان شـهری 
)قاعـده، مشـاهده و حقیقـت کوچـک(، و بـا در 
نظـر گرفتن محیط شـهری نـه از دیـد انتزاعی 
کـه  عابرپیـاده ای  دیـد  از  بلکـه  شهرسـازان 
لـذت زندگـی شـهری  لحظه به لحظـه درگیـر 
اسـت، قرائـت متـن شـهر را بـه مـا می آمـوزد. 
ایـن یـک کتـابِ راهنمای شـهر اسـت، الفبای 
زبـان شـهر و کلیـدی بـرای هـر کسـی کـه 
دوسـتدار زندگی شـهری در سـطح خرد، خیابان 

و پیـاده رو اسـت. 
هـر آمـوزه، با تصاویـر گرافیکی کوچـک همراه 
اسـت، عـاوه بـر ایـن تصاویـر، عکس هایـی 
کـه از محلـه ی سـوهو، واقـع در قلـب منهتـن 
گرفتـه  شـده اند نیـز متـن را توصیـف می کنند. 
ایـن 100 آمـوزه حاصـل مشـاهده ی مسـتقیم 
محلـه ی سـوهو اسـت، امـا می توانـد بـرای هر 
منظر شـهری دیگری نیز مصداق داشـته باشد.

ری
هـ

 ش
ان

زگ
مـ

ر
هر

شـ
ک 

در
ی 

برا
زه 

مو
د آ

صـ
یک

ت
ظاف

 نـ
ب

هتا
: م

جم
تر

مـ

9 786006 509389

URBAN CODE
100 Lessons 
for understanding 
the city

CEUD

قطب علمی طراحی شهری
دانشگاه شهید بهشتی


