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سخن نخست

دغدغه مسئولین ،مدیران ،برنامهریزان و محققان حوزه شهری ایجاد و حصول به شهری امن
و پایدار است .اما چنین چیزی محقق نخواهد گشت جز از طریق آشنایی دقیق با مبانی نظری و
تجارب عملی پایداری در سطح جهانی .بدیهی است چنین چیزی بیش از همه توجه به تجربیات
جهانی و مقتضیات محلی است .کتاب حاضر توانسته مجموعه بسیار خوبی را در قالب مقاالتی از
کشورهای مختلف جمعآوری کند .این اثر در مورد فرآیندهای مرسوم بخش اجتماعی در شهرها
را به چالش میکشد و نمونههای عملی از پروژهها را ارائه میدهد ،که به متخصصان کمک میکند
تا با دقت و ابتکاری خاص در مورد شکوفایی پایداری شهرهایمان چاره اندیشی کنند.
این کتاب شامل مشارکت دانشگاهیانی است که در زمینههای شهرسازی ،مسکن ،بازسازی،
حمل و نقل و توسعه پایدار بینالمللی کار میکنن د و متکی بر تحقیقات نظری و موردی است که
در مور د کشورهای مختلف در قارههای مختلف انجام گرفته است .این اثر رویکرد بینرشتهای را
اتخاذ میکند.
اثر حاضر گفتمانهای سیاستگذاری شهری فعلی را به سه روش مختلف و در سه بخش
ارائه کرده است :ابتدا با تمرکز روی مکانهای کوچک مقیاس در بافت شهری ،دوم پرداختن به
کل بافت شهری و بررسی تغییر در زندگی و الگوهای زندگی شهری ،و در بخش سوم برخی از
راههای تضمین بودجه برای دستیابی به اهداف پایداری اجتماعی و برنامهریزی اجتماعی مرتبط
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با آن را بررسی میکند.
طرح دیدگاههای شهری برای همه مستلزم توجه به همه ابعا د شهر است .هرچند در شرایط
کنونی به واسطه نبودن مدیریت یکپارچه شهری بخش عمده موضوعات اجتماعی در شهر به
شهرداریها و عملکرد آنها ارتباط پیدا میکند ،ولی واقعیت این است دستیابی به شکوفایی و همه
جانبهگرایی در شهر مستلزم همافزایی همه بخشهای مدیریت شهر و در نهایت یکپارچهسازی
برنامهها و فعالیتها میباشد ،در این رابطه برنامهریزی از پایین به باال و شراکت همه بخشها
ضرورتی انکارناپذیر است.
توسعه ناحیه محور و محلهمحور و با نقشآفرینی مردم در شهر تهران در ابتدای راه طوالنی
قرار دارد .مسیر انتخاب شده برای رسیدن به توسعه راستین درست است اما الزم است روشهای
انجام بیشتر مور د بحث و گفتگو قرار گیرد.
د حسین بوچانی
محم 

رئیس مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

مقدمه مترجم

یاد گرفت؛ با این حال،
نمیتوان درباره یک مسئله ،بدون تالش برای فهم راهحلهای آن ،چیزی 
پیچیدهاند؛ بهطوری که نمیتوان

در واقعیت با این چالش مواجه میشویم که برخی مسائل بسیار
پیشنهاد کرد .توسعه پایدار ،از این دست موضوعات است.

تنها از یک دیدگاه برای آنها راهحلی
معنا و مفهوم توسعه پایدار ،ناشی از یک حرکت اجتماعی در دهه  ،1960در پاسخ به نگرانیهای
عمومی درباره مصرفگرایی منابع ،شکل گرفت؛ این نگرانیها تا دهه  1980با نشستهای سازمان
خود گرفت .بهطوریکه با ارائه گزارشها و
روند رسمیتری به 
ملل درباره توسعه زیستمحیطی ،
تأکید شد .توسعه پایدار ،نوعی توسعه همهجانبه است

بیانیههایی بر این موضوع به شکل رسمیتری
که نیازهای بشر را بهصورتی باکیفیت و بدون به خطر انداختن منابع طبیعی برآورده میسازد.
در حوزه توسعه پایدار ،از اوایل دهه  70تا اکنون ،عالوه بر اجالسها و سمینارهای بینالمللی،
مقاالت و کتب تحقیقاتی متعددی منتشر شده و نویسندگان مختلف سعی بر تعریف ،تبیین و
بعد از گزارش «خانم برانت لند» با
تفسیر این اصطالح داشتهاند .توسعه پایدار ،مفهومی است که 
کرد و با یک شتاب
عنوان «آینده مشترک ما» در سال  ،1987جایگاهش را در محافل علمی باز 
وصفناپذیر ،گسترش یافت.
در ادامه روند رو به رشد توسعه پایدار ،اصول آن در مسائل شهری نیز وارد شد .این اتفاق
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با برگزاری کنفرانس توکیو در سال  ،2002صورت رسمی به خود گرفت .توسعه پایدار از جمله
مفاهیمی است که در دهه اخیر ،موضوع بسیاری از مطالعات در حوزههای گوناگون بوده است؛
به گونهای که توسعه در هر زمینهای بدون در نظرگرفتن اصول پایداری ،توسعهای مطلوب نیست
حاصل در نظرگرفتن شاخصهای توسعه پایدار،
و مردود شمرده میشود .در حوزه شهری نیز
ِ
خواهد بود.

شهرهای پایدار
در دو دهه اخیر ،مفهوم پایداری اجتماعی به یکی از الگوهای جدید توسعه مبدل شده و با
ابعاد اجتماعی ،اقتصادي ،محیط زیستی و سیاسی توسعه ترکیب شده است .در حقیقت مباحث
مربوط به توسعه پایدار در ابتدا صرفاً معطوف به مسائل محیط زیست بود و سپس توجه به مسائل
اقتصادی نیز در آن گنجانده شد .در اواخر دههی  1990بود که موضوعات اجتماعی در دستور کار
مباحث مربوط به «پایداري» قرار گرفت؛ بهویژه پس از تدوین دستور کار ( 21به وسیله UNCED
در سال  ،)1992تدوین استراتژی اتحادیه اروپا در لیسبون در سال ( 2000معروف به )2000 EC
و در جلسه شورای اروپا در شهر گوتنبرگ در سال ( 2001معروف به  .)2000 ECاکنون مطالب
محدودی درباره پایداری اجتماعی وجود دارد ،بهطوری که بررسیهای منظم و روشمندی درباره
این مفهوم دیده نمیشود.
این توافق کلی وجود دارد که سیاستگذاران مباحث توسعه پایدار ،ابعاد مخلتف این مفهوم
را به طور یکسان اولویتبندی نکرده باشند .در ابتدا مسائل اقتصادی و محیط زیست در مباحث
توسعه پایدار غلبه داشتند؛ در حالی که موضوعات اجتماعی از اواخر سالهای  1990در دستور
کار مباحث توسعه پایدار قرار گرفت .دلیل اصلی آن ،این بود که توسعه پایدار از طریق ترکیب
جنبشهای محیط زیست در سالهای  1960و ترویج «نیازهای اولیه» انسان در سالهای 1970
وجود آمد؛ اما از آنجایی که سنجش ابعاد اجتماعی توسعه با مشکل اندازهگیری مواجه بود،

به
وجود دارد که بر پایداری اجتماعی متمرکز شده باشد ،تا حدی که

نوشتهها و بررسیهای اندکی
مورد هنوز احساس میشود.
خأل مطالعه جامع در این 
اسناد مربوط به سیاستگذاری اجتماعی بیشمارند؛ اما بهندرت به چارچوب
مطالعات پژوهشی و 
اند در تحقیقاتشان از رویکردهای
کرده 
مباحث پایداری مرتبط هستند؛ حتی زمانی که محققان تالش 
ابعاد اجتماعی
بینرشتهای استفاده کنند ،در این زمان نیز صرفاً به مسائل محیط زیست پرداخته و حتی 
باید اذعان داشت که تالشهای فوق ،تا اندازه
توسعه پایدار را در مفاهیم بومشناسی یافتهاند .البته 
رویکرد جامع پایداری را شکل داد .در نهایت ،میتوان گفت که تالشهای کمی برای تعریف

محدودی
مستقل توسعه پایدار ،انجام شده است .عالوه بر آن ،به نظر
ابعاد
پایداری اجتماعی ،در مقا ِم یکی از 
ِ
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وجود ندارد .هر
رسد که توافقی درباره معیارها و دورنمای تعدیل و انطباق تعریف پایداری اجتماعی ،
می 
خود و از یک چشمانداز خاص ،تعریفی درباره
یک از محققان و سیاستگذاران ،با توجه به معیارهای 
کردهاند.
آن ارائه 
در سالهای اخیر ،پایداری اجتماعی به یکی از موضوعات مهم گفتگوهای سیاسی در دولتهای
غربی تبدیل شده است .نتیجه این اتفاق ،تالش برای تعریف موضوعات مرتبط با این مفهوم است؛
برای مثال در گزارشی که در میزگرد شورای اروپا درباره توسعه پایدار ارائه 
شد (،)EPSD، 2004
ت آوردهای شورای اروپایی لیسبون در سال  2000اشاره میشود .در آن سال برای اولین
بهدس 
ابعاد اجتماعی به صورتِ بخشی از الگوی توسعه پایدار مطرح شد.
بار ،
کتاب حاضر ،حاصل تالش جمعی از متخصصان دانشگاهی با تخصصهای مختلف است که
در زمینههای برنامهریزی شهری ،مسکن ،بازسازی ،حملونقل و توسعه پایدار شهری فعالیت
کند دیدگاهی کلینگر
میکنند .این اثر به صورت میانرشتهای به نگارش درآمده است و سعی می 
برای حکمروایی شهری ،از طریق درک بهتر پایداری اجتماعی فراهم کند؛ بهویژه برای کسانی که
درگیر جنبههای نظری و عملی توسعه پایدارند.
ید و پیشگام درباره پایداری اجتماعی است که هم به
حاصل تالش این نویسندگان ،کتابی جد 
خرد متعارف درباره پایداری
نقد و هم به راهحلهای خالقانه در این حوزه میپردازد .این کتاب ،

کشد و نمونههای عملی از پروژههایی را ارائه میکند؛ به این وسیله به
اجتماعی را به چالش می 
مورد بررسی خویش توجه داشته
شود تا برای تأمل دقیق و نوآورانه به شرایط 
متخصصان کمک می 
باشند .این اثر از یکسو با تکیه بر مطالعه موردی تحقیقات در انگلیس ،اروپا و آفریقا ،رویکردی
کند از سوی دیگر ،فرصتها و چالشهای
اصیل و میانرشتهای ،در عرصه نظری و عملی اتخاذ می 
هد که به دنبال توسعه ،مدیریت و حفظ
پیش روی سیاستگذاران و دستاندرکارانی را توضیح مید 
جوامع پایدارند.
رویکرد غالب که تاکنون ،پایداری اجتماعی را در مقیاس کوچک پی گرفته،

ند
نویسندگان معتقد 
بازتولید فعال

اجتماعی وسیعتر ،ناکام مانده و نهتنها پایداری ،بلکه
در استفاده از آن در فرایندهای
ِ
رویکرد جدید ،منسجمتر و کاملتری به

گستردهتر را نادیده گرفته است .کتاب حاضر،

نابرابریهای
مسئله پایداری اجتماعی در نواحی شهری و گفتمانهای سیاستگذاری شهری دارد.
استاد حوزه مسکن و مدیر گروهآموزش
باید گفت که «تونی مانزی» ،
درباره نویسندگان این نوشتار 
واحد مطالعات
مسکن در دانشگاه وست مینستر است« .کارن لوکاس» در مقا ِم دستیار پژوهشی 
آکسفورد و مدیر سابق مرکز تحقیقات توسعه پایدار در دانشگاه وست مینستر

لونقل در دانشگاه
حم 
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لوید جونز» ،مدرس طراحی و توسعه شهری و «جودیت آلن» ،مدرس مدیریت
فعالیت میکند« .تونی 
محله در دانشکده معماری ،دانشگاه وست مینستر است.
این کتاب با هدف کمک به دانشجویان و دستاندرکاران نگاشته شده و برای مبحث پایداری
مفید برای محققان حوزههای مختلف
اجتماعی ،بسیار ارزنده و خواندنی است .همچنین منبعی 
لونقل ،گردشگری و طراحی شهری) فراهم میکند.
(برنامهریزی ،مسکن ،بازسازی و نوسازی ،حم 
کتاب حاضر ،حول سه مضمون اصلی و در قالب مجموعه مقاالتی تنظیم شده است:
نخست به سازماندهی اجتماعی در سطح محالت و جوامع و به طور ویژه به شیوههای نهادی و
ازد که بر وضعیت رفاهی چنین گروههایی اثرگذار است .دوم به مسئله تراکم شهری،
مدیریتی میپرد 
مکان و اتصالپذیری ،بهویژه چگونگی دستیابی به یک تعادل در نواحی شهری بین مردمی میپردازد
خود را به حداکثر میرسانند؛ در حالی که در همان زمان ،اثراتشان را بر
که فرصتهای شانس زندگی 
دیگران به حداقل میرسانند .بخش نهایی به نقش دولتهای محلی و ملی در نواحی شهری ،از منظر
اقتصاد محلی و بازسازی محالت میپردازد.

رشد
تقویت 
ید در عرصه مهم پایداری اجتماعی در نواحی شهری
کتاب ،دیدگاهی از نظریهها و شیوههای جد 
عرضه میکند؛ دیدگاهی که منبعی ضروری برای کسانی است که به هدف وسیعتر ،یعنی دستیابی به
محیط زیست شهری پایدارتر عالقهمندند؛ زیرا این مسئله به چالشی تبدیل شده است که تا حدودی با
خواهد شد .مطالعه این کتاب برای عالقهمندان به حوزه

روند شهرنشینی در جهان ،بغرنجتر نیز
افزایش 
خواهد بود.

مفید و ضروری
پایداری شهری و به طور خاص ،پایداری اجتماعی شهری ،بسیار 
انور محمدی
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اساتيد و محققان دانشكده معماری و شهرسازیِ دانشگاه

اين كتاب ،حاصل عالقه تعدادی از
وست مينستر برای كمك به دانشجويان و دستاندركاران است .نوشتار حاضر ،ما را وارد بحثی از
پسزمينههای عملی و نظری دستيابی هرچه بيشتر به پايداری اجتماعی شهری ميسازد.
تا آنجا كه ميدانيم بسياری از كتابها تا حدودی در قالب گفتمان وسيعتر توسعه پايدار ،به
کردهاند؛ اما هيچيك به طور عملی به آن نپرداختهاند .ما ميخواهيم به كسانی
اين موضوع توجه 
كه با توسعه پايدار آشنایند ،كمك کنیم .همچنین میخواهیم به راهنمايی «عملي» در زمينه
مسائل اصلی پيشرفت اجتماعي ،عدالت و دستيابی به آيندهای پايدارتر در حوزه برنامهريزی
شهری در جهان توسعه يافته بپردازیم.
با توجه به سابقه رشته تحصيلی نويسندگان و دانشكدهای كه همه ما در آنجا هستيم ،به طور
خاص ،راهبرد شهری در كانون توجه ما قرار دارد .البته منظور ،اين نيست كه مسائل و چالشهای
وجود تعاملی نيرومند بين زندگی شهری و

مشابه را نميتوان در اجتماع روستايی يافت .ما
روستايی را انكار نميكنيم؛ اما چون اكثريت قاطع مردم ،امروزه در محيطهای شهری به زندگي،
كار و فعاليت مشغولند ،معتقديم كه سياستهای شهری با چالش بسيار بزرگی در تأمین پايداری
اجتماعی جمعيت كنونی و آينده ،مواجه است.
نیازمند رويكردی چندرشتهای

تأکید اين كتاب بر آن است كه تحليل و عمل پايداری اجتماعی،

کالبد شهری

پیوند اجتماعات و
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است؛ ازاینرو نويسندگان از طيفی وسيع از رشتههای دانشگاهی و حوزههای سياسي ،مثل
حوزههای برنامهريزي ،مسكن ،بازسازي ،حملونقل ،توريسم و طراحی شهری هستند .اصول
اساسی كتاب عبارتند از :عالقه به حوزه شهری؛ توجه به نظريه و عمل با بهرهگيری از طيفی از
رشتههای دانشگاهي؛ گرايش به مسئله حكمرانی و عدالت اجتماعي .باوجوداین ،بديهی است كه
ارد كه مورد توجه ما نبوده است .مهمترين آنها مسائل
پايداری اجتماعی ،جنبههای فراوانی د 
تأمین رفاه ،كار و حكمرانی است كه در اين كتاب چندان بهآنها پرداخته نشده است .البته نه به
اين علت كه اين مسائل سياسی  -اجتماعی از نظر ما كماهميتتر باشند يا در مقام اولويتبندی،
آنها را در ردههای پايينتری قرار دهيم؛ بلكه به اين دليل ساده كه هر يك از آنها خود ،سزاوا ِر
شرحی تفصيلی است كه از حوصله اين كتاب ،خارج است .بنابراين تنها بر جنبههايی از پايداری
اجتماعی تمركز نموديم كه ارتباط مستقيمی با مسئله برنامهريزی شهری دارند و ميتوانند
خواننده را ترغيب كنند كه برای آگاهی از ساير جنبههای آن به تفحص در جاهای ديگر بپردازد.
در فصل  ،1برخی از مفاهيم كليدی مربوط به مسئله پايداری اجتماعی را مشخص ميسازيم؛
از جمله اينكه چگونه ميتوان اين پيوندها را در قالب مفهوم وسيعتر توسعه پايدار مشاهده كرد.
در ادامه ،كتاب به سه بخش اصلی تقسيم ميشود:
خرد سازمان اجتماعی خارج از خانواده ،يعنی محله يا اجتماع ،واکاوی
در بخش يك ،سطوح 
میشود .در این قسمت ميخواهيم بدانيم چگونه ميتوان به خوداتكايی آنها كمك نمود .همچنین
برآنیم بدانیم که چگونه میتوان آنها را به گونهای اثربخش از طريق نظم و ترتیبهای نهادی جديد،
ايجاد سرمايه اجتماعی در سطح اجتماع ،تقويت كرد.
مديريت ساختارها و 
ازد كه سياست ايجاد ِ «اجتماع تركيبی» دولت بريتانيا،
در فصل  ،2تونی مانزی به اين ميپرد 
تا چه ميزان ميتواند فقر را كاهش دهد ،يا اينكه اجرای اين سياست احتماالً از طريق كمك به
احيای محالت ،انزوا و كنارهگيری را تقويت میكند؟
کند كه سازمانهای بخش سوم ،ب هويژه اتحادیه
فصل( 3نوشته نيك بايلي) شيوهای را بررسی می 
ايجاد حلقهای اخالقی از

زمین محالت  ،CLTs 1به خلق محيطهای پايدار كمك ميكنند .هدف
ِ
موكراتيك حكمرانی و تأمین مسكن مقرون
طريق كمك به تعامل اجتماع ،توسعه سيستمهای د
لويد جونز و جوديت آلن ،محور تطبيقی وسيعتر
بهصرفه و نيازهای اجتماع است .در فصل  ،4تونی 
تواند عامل مهمی در توسعه
هند كه از آن طريق ،مديريت دارايی اجتماع مي 
و شيوهای را نشان ميد 
پايدار باشد.
1. community land trusts
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در فصل آخر از اين بخش ،كاتالينا گاندلسوناز به تحليلی جنسيتی از نقش سرمايه اجتماعی
در ايجاد پايداری اجتماعی در اجتماع ميپردازد.
وارد «اليه» بعدی مسئله ميشويم .در آنجا به مسائلی مثل تراكم ،مكان و پيوند
در بخش  ،2
در آسانسازی فعالیتهای وسيعتر مردم در محيطی فراتر از اجتماعشان میپردازيم .مسئله مهم،
زياد و جنبش برای مردم در محيطهاي با كيفيت شهری و تحقق كامل
اين است كه چگونه فضای 
فرصتهای شانس زندگی بدون تضعيف رفاه مردم و اجتماع ديگر در منطقه زيست آنها و حتی در
سطحی جهانی و برای نسل بعدی ،الزم و ضروری است.
با توجه به اين مالحظات ،سوزی نلسون (در فصل  )6به افزايش تراكم در مناطق شهری
ميپردازد .وی به چهره ثابت بازسازی شهری ،بهويژه در سالهای اخير در جنوب شرق انگلستان
تبديل شده است.
فصل ( ،7به وسیله كارن لوكاس و همكارانش) بحثی مفصل از فرصتها و محدودیتهای ارائه
پيوند بين اجتماع و مكانها ،ويژگی
لونقل را پيش ميكشد .مسئله 
شده به سبب سياستهای حم 
مهم اما مغفول در مباحث پايداری اجتماعی در محافل برنامهريزی شهری است.
در مقابل ،پيتر وايت و همكارانش در فصل  8به اثرات دوركاري( 1كاهش سفر و تعامالت فيزيكي)
در پايداری اجتماعی ،توجه ميکنند .اين نوع توسعه در جهان ديجيتالی ،بسيار مهم است ،جايی
تواند زمينهساز ادغام باشد ،برعكس ،ضعف دسترسی به
كه دسترسی به ارتباطات الكترونيكی مي 
اجتماعی «اجتماع آسيبپذير فعلی»
طرد
تواند به افزايش حاشيهنشينی و 
«اقتصاد ديجيتالي» مي 

ِ
كمك كند.
اقتصاد محلی و بازسازی اجتماع ،محالت و

رشد
برآورد 

بخش  3به حكمرانی ملی و محلی و
رشد اقتصادی یک کاالی عمومی
كالبد شهری انگلستان اختصاص دارد؛ در حالی كه 
مناطق بزرگتر 
رشد نمیکند .توسعه اقتصادی
تلقی شده است؛ اما در ديدگاه ارتدكسی جديد ،کاال بدون محدودیت 
تواند برای
ود شود؛ زيرا اين مفهوم مي 
بايد با توجه به دغدغههای بومشناختی محد 
در برنامه پايداری ،
كشورهای توسعهيافته مسئلهساز شود.
شواهد بيشتری در باب سودمندی سياستهای اقتصادی

از فصل  9تا  11مطالعات موردی و
ايجاد اجتماع پايدار در آينده ارائه شده است .در فصل  ،9كريس مارش به بررسی نقش

جهت
كنونی و آينده دستآوردهای برنامهريزی توسعهگرايان بخش خصوصی در تأمین مالی پروژههای
يد پرداخته است .در فصل  ،10آدام الدريچ با به چالش
زيرساختی اجتماعی در جريان تحوالت جد 
1. Teleworking

کالبد شهری
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رويكرد برنامه «رنسانس شهری( »1نيروی كار شهری )2005 ،برای مراكز شهری پايدار،

كشيدن

به بررسی نقش
اقتصاد محلی در مراكز شهری ميپردازد.

رشد
اقتصاد شبانه 2در كمك به تحريك 
3
در نهايت ،فصل ( 11نوشته آندرو اسميت) به کاربست «رويدادهای بزرگ » اختصاص دارد؛
بهويژه اينكه آيا اين رويدادها ميتوانند به جای صرف «تقويتگرايی شهری »4و بازاريابی مكان،
عامل پايداری اجتماعی شهری باشند.
در خاتمه فصل  9تا  11روشن ميشود ،در حالی كه ما متخصصان برنامهريزی شهری ،ممكن
است قادر به شناسايی عناصر هستهایِ يك جامعه پايدار اجتماعی باشيم؛ اما بايد بدانیم كه
هنوز در عمل ،مسير درازی برای تحقق بخشيدن به آن ،پيش رو داريم .همچنین این مسئله،
چالشی دشوار در طی زمان خواهد بود؛ اما مشكل بزرگتر ،بازارهای مالی محدود شدهای است
كه هماكنون تجربه ميكنيم.
در پايان در فصل  12يافتههای كليدی از شواهد مطالعه موردی هر فصل كتاب آمده است.
همچنین برخی اصول محوری برای برنامهريزان شهری و ديگر متخصصان ذيربط جهت توجه به
توسعه اجتماع جديد و بازسازی اجتماعات موجود مشخص شده است.

1. urban renaissance
2. evening economy
3. mega-events
4. civic boosterism

