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سخن نخست

د غد غه مسئولين، مد يران، برنامه ريزان و محققان حوزه شهری ايجاد  و حصول به شهری امن 
و پايد ار است. اما چنين چيزی محقق نخواهد  گشت جز از طريق آشنايی د قيق با مبانی نظری و 
تجارب عملی پايد اری د ر سطح جهانی. بد يهی است چنين چيزی بيش از همه توجه به تجربيات 
جهانی و مقتضيات محلی است. كتاب حاضر توانسته مجموعه بسيار خوبی را د ر قالب مقاالتی از 
كشورهای مختلف جمع آوری كند . اين اثر د ر مورد  فرآيند های مرسوم بخش اجتماعی د ر شهرها 
را به چالش می كشد  و نمونه های عملی از پروژه ها را ارائه می د هد ، كه به متخصصان كمک می كند  

تا با د قت و ابتکاری خاص د ر مورد  شکوفايی پايد اری شهرهای مان چاره اند يشی كنند . 
اين كتاب شامل مشاركت د انشگاهيانی است كه د ر زمينه های شهرسازی، مسکن، بازسازی، 
حمل و نقل و توسعه پايد ار بين المللی كار می كنند  و متکی بر تحقيقات نظری و مورد ی است كه 
د ر مورد  كشورهای مختلف د ر قاره های مختلف انجام گرفته است. اين اثر رويکرد  بين رشته ای را 

اتخاذ می كند . 
را به سه روش مختلف و د ر سه بخش  اثر حاضر گفتمان های سياست گذاری شهری فعلی 
ارائه كرد ه است: ابتد ا با تمركز روی مکان های كوچک مقياس د ر بافت شهری، د وم پرد اختن به 
كل بافت شهری و بررسی تغيير د ر زند گی و الگوهای زند گی شهری، و د ر بخش سوم برخی از 
راه های تضمين بود جه برای د ستيابی به اهد اف پايد اری اجتماعی و برنامه ريزی اجتماعی مرتبط 
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مقد  مه مترجم

نمی توان د  رباره يک مسئله، بد  ون تالش برای فهم راه حل های آن، چيزی ياد   گرفت؛ با اين حال، 
 د  ر واقعيت با اين چالش مواجه می شويم كه برخی مسائل بسيار پيچيد   ه اند  ؛ به طوری كه نمی توان 
تنها از يک د  يد  گاه برای آن ها راه حلی پيشنهاد   كرد  . توسعه پايد  ار، از اين د  ست موضوعات است. 
معنا و مفهوم توسعه پايد  ار، ناشی از يک حركت اجتماعی د  ر د  هه 1960، د  ر پاسخ به نگرانی های 
عمومی د  رباره مصرف گرايی منابع، شکل گرفت؛ اين نگرانی ها تا د  هه 1980 با نشست های سازمان 
ملل د  رباره توسعه زيست محيطی، روند   رسمی تری به خود   گرفت. به طوری كه با ارائه گزارش ها و 
بيانيه هايی بر اين موضوع به شکل رسمی تری تأكيد   شد  . توسعه پايد  ار، نوعی توسعه همه جانبه است 

كه نيازهای بشر را به صورتی باكيفيت و بد  ون به خطر اند  اختن منابع طبيعی برآورد  ه می سازد  . 
د  ر حوزه توسعه پايد  ار، از اوايل د  هه 70 تا اكنون، عالوه بر اجالس ها و سمينارهای بين المللی، 
مقاالت و كتب تحقيقاتی متعد  د  ی منتشر شد  ه و نويسند  گان مختلف سعی بر تعريف، تبيين و 
تفسير اين اصطالح د  اشته اند  . توسعه پايد  ار، مفهومی است كه بعد   از گزارش »خانم برانت لند  « با 
عنوان »آيند  ه مشترک ما« د  ر سال 1987، جايگاهش را د  ر محافل علمی باز كرد   و با يک شتاب 

وصف   ناپذير، گسترش يافت. 
د  ر اد  امه روند   رو به رشد   توسعه پايد  ار، اصول آن د  ر مسائل شهری نيز وارد   شد  . اين اتفاق 

با آن را بررسی می كند . 
طرح د يد گاه های شهری برای همه مستلزم توجه به همه ابعاد  شهر است. هرچند  د ر شرايط 
به  اجتماعی د ر شهر  يکپارچه شهری بخش عمد ه موضوعات  نبود ن مد يريت  به واسطه  كنونی 
شهرد اری ها و عملکرد  آنها ارتباط پيد ا می كند ، ولی واقعيت اين است د ستيابی به شکوفايی و همه 
جانبه گرايی د ر شهر مستلزم هم افزايی همه بخش های مد يريت شهر و د ر نهايت يکپارچه سازی 
برنامه ها و فعاليت ها می باشد ، د ر اين رابطه برنامه ريزی از پايين به باال و شراكت همه بخش ها 

ضرورتی انکارناپذير است. 
توسعه ناحيه محور و محله محور و با نقش آفرينی مرد م د ر شهر تهران د ر ابتد ای راه طوالنی 
قرار د ارد . مسير انتخاب شد ه برای رسيد ن به توسعه راستين د رست است اما الزم است روش های 

انجام بيشتر مورد  بحث و گفتگو قرار گيرد . 

محمد  حسین بوچانی
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران
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با برگزاری كنفرانس توكيو د  ر سال 2002، صورت رسمی به خود   گرفت. توسعه پايد  ار از جمله 
مفاهيمی است كه د  ر د  هه اخير، موضوع بسياری از مطالعات د  ر حوزه های گوناگون بود  ه است؛ 
به گونه ای كه توسعه د  ر هر زمينه ای بد  ون د  ر نظر گرفتن اصول پايد  اری، توسعه ای مطلوب نيست 
و مرد  ود   شمرد  ه می شود  . د  ر حوزه شهری نيز حاصِل د  ر نظر گرفتن شاخص های توسعه پايد  ار، 

شهرهای پايد  ار خواهد   بود  . 
د  ر د  و د  هه اخير، مفهوم پايد  اری اجتماعی به يکی از الگوهای جد  يد   توسعه مبد  ل شد  ه و با 
ابعاد   اجتماعی، اقتصاد  ي، محيط زيستی و سياسی توسعه تركيب شد  ه است. د  ر حقيقت مباحث 
مربوط به توسعه پايد  ار د  ر ابتد  ا صرفاًً معطوف به مسائل محيط زيست بود   و سپس توجه به مسائل 
اقتصاد  ی نيز د  ر آن گنجاند  ه شد  . د  ر اواخر د  هه ی 1990 بود   كه موضوعات اجتماعی د  ر د  ستور كار 
 UNCED مباحث مربوط به »پايد  اري« قرار گرفت؛ به ويژه پس از تد  وين د  ستور كار 21 )به وسيله
 )2000 EC د  ر سال 1992(، تد  وين استراتژی اتحاد  يه اروپا د  ر ليسبون د  ر سال 2000 )معروف به
و د  ر جلسه شورای اروپا د  ر شهر گوتنبرگ د  ر سال 2001 )معروف به EC 2000(. اكنون مطالب 
محد  ود  ی د  رباره پايد  اری اجتماعی وجود   د  ارد  ، به طوری كه بررسی های منظم و روش مند  ی د  رباره 

اين مفهوم د  يد  ه نمی شود  . 
اين توافق كلی وجود   د  ارد   كه سياست گذاران مباحث توسعه پايد  ار، ابعاد   مخلتف اين مفهوم 
را به طور يکسان اولويت بند  ی نکرد  ه باشند  . د  ر ابتد  ا مسائل اقتصاد  ی و محيط زيست د  ر مباحث 
توسعه پايد  ار غلبه د  اشتند  ؛ د  ر حالی كه موضوعات اجتماعی از اواخر سال های 1990 د  ر د  ستور 
كار مباحث توسعه پايد  ار قرار گرفت. د  ليل اصلی آن، اين بود   كه توسعه پايد  ار از طريق تركيب 
جنبش های محيط زيست د  ر سال های 1960 و ترويج »نيازهای اوليه« انسان د  ر سال های 1970 
به وجود   آمد  ؛ اما از آنجايی كه سنجش ابعاد   اجتماعی توسعه با مشکل اند  ازه گيری مواجه بود  ، 
نوشته ها و بررسی های اند  كی وجود   د  ارد   كه بر پايد  اری اجتماعی متمركز شد  ه باشد  ، تا حد  ی كه 

خأل مطالعه جامع د  ر اين مورد   هنوز احساس می شود  .
مطالعات پژوهشی و اسناد   مربوط به سياست گذاری اجتماعی بی شمارند  ؛ اما به ند  رت به چارچوب 
مباحث پايد  اری مرتبط هستند  ؛ حتی زمانی كه محققان تالش كرد  ه اند   د  ر تحقيقاتشان از رويکرد  های 
بين رشته ای استفاد  ه كنند  ، د  ر اين زمان نيز صرفاًً به مسائل محيط زيست پرد  اخته و حتی ابعاد   اجتماعی 
توسعه پايد  ار را د  ر مفاهيم بوم شناسی يافته اند  . البته بايد   اذعان د  اشت كه تالش های فوق، تا اند  ازه 
محد  ود  ی رويکرد   جامع پايد  اری را شکل د  اد  . د  ر نهايت، می توان گفت كه تالش های كمی برای تعريف 
پايد  اری اجتماعی، د  ر مقاِم يکی از ابعاد   مستقِل توسعه پايد  ار، انجام شد  ه است. عالوه بر آن، به نظر 
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می رسد   كه توافقی د  رباره معيارها و د  ورنمای تعد  يل و انطباق تعريف پايد  اری اجتماعی، وجود   ند  ارد  . هر 
يک از محققان و سياست گذاران، با توجه به معيارهای خود   و از يک چشم اند  از خاص، تعريفی د  رباره 

آن ارائه كرد  ه اند  . 
د  ر سال های اخير، پايد  اری اجتماعی به يکی از موضوعات مهم گفتگوهای سياسی د  ر د  ولت های 
غربی تبد  يل شد  ه است. نتيجه اين اتفاق، تالش برای تعريف موضوعات مرتبط با اين مفهوم است؛ 
 ،)EPSD، 2004(   برای مثال د  ر گزارشی كه د  ر ميزگرد   شورای اروپا د  رباره توسعه پايد  ار ارائه شد
به  د  ست  آورد  های شورای اروپايی ليسبون د  ر سال 2000 اشاره می شود  . د  ر آن سال برای اولين 

بار، ابعاد   اجتماعی به صورِت بخشی از الگوی توسعه پايد  ار مطرح شد  .
كتاب حاضر، حاصل تالش جمعی از متخصصان د  انشگاهی با تخصص های مختلف است كه 
فعاليت  پايد  ار شهری  توسعه  و  بازسازی، حمل و نقل  مسکن،  شهری،  برنامه ريزی  زمينه های  د  ر 
می كنند  . اين اثر به صورت ميان رشته ای به نگارش د  رآمد  ه است و سعی می كند   د  يد  گاهی كلی نگر 
برای حکمروايی شهری، از طريق د  رک بهتر پايد  اری اجتماعی فراهم كند  ؛ به ويژه برای كسانی كه 

د  رگير جنبه های نظری و عملی توسعه پايد  ارند  . 
حاصل تالش اين نويسند  گان، كتابی جد  يد   و پيشگام د  رباره پايد  اری اجتماعی است كه هم به 
نقد   و هم به راه حل های خالقانه د  ر اين حوزه می پرد  ازد  . اين كتاب، خرد   متعارف د  رباره پايد  اری 
اجتماعی را به چالش می كشد   و نمونه های عملی از پروژه هايی را ارائه می كند  ؛ به اين وسيله به 
متخصصان كمک می شود   تا برای تأمل د  قيق و نوآورانه به شرايط مورد   بررسی خويش توجه د  اشته 
باشند  . اين اثر از يک سو با تکيه بر مطالعه مورد  ی تحقيقات د  ر انگليس، اروپا و آفريقا، رويکرد  ی 
اصيل و ميان رشته ای، د  ر عرصه نظری و عملی اتخاذ می كند   از سوی د  يگر، فرصت ها و چالش های 
پيش روی سياست گذاران و د  ست اند  ركارانی را توضيح می د  هد   كه به د  نبال توسعه، مد  يريت و حفظ 

جوامع پايد  ارند  . 
نويسند  گان معتقد  ند   رويکرد   غالب كه تاكنون، پايد  اری اجتماعی را د  ر مقياس كوچک پی گرفته، 
د  ر استفاد  ه از آن د  ر فرايند  های اجتماعِی وسيع تر، ناكام ماند  ه و نه تنها پايد  اری، بلکه بازتوليد   فعال 
نابرابری های گسترد  ه تر را ناد  يد  ه گرفته است. كتاب حاضر، رويکرد   جد  يد  ، منسجم تر و كامل تری به 

مسئله پايد  اری اجتماعی د  ر نواحی شهری و گفتمان های سياست گذاری شهری د  ارد  . 
د  رباره نويسند  گان اين نوشتار بايد   گفت كه »تونی مانزی«، استاد   حوزه مسکن و مد  ير گروه آموزش 
مسکن د  ر د  انشگاه وست مينستر است. »كارن لوكاس« د  ر مقاِم د  ستيار پژوهشی واحد   مطالعات 
حمل و نقل د  ر د  انشگاه آكسفورد   و مد  ير سابق مركز تحقيقات توسعه پايد  ار د  ر د  انشگاه وست مينستر 
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اين كتاب، حاصل عالقه تعد  اد  ی از اساتيد   و محققان د  انشکد  ه معماری و شهرسازِی د  انشگاه 
وست مينستر برای كمک به د  انشجويان و د  ست اند  ركاران است. نوشتار حاضر، ما را وارد   بحثی از 

پس زمينه های عملی و نظری د  ست يابی هرچه بيشتر به پايد  اری اجتماعی شهری مي سازد  .
تا آنجا كه مي د  انيم بسياری از كتاب ها تا حد  ود  ی د  ر قالب گفتمان وسيع تر توسعه پايد  ار، به 
اين موضوع توجه كرد  ه اند  ؛ اما هيچ يک به طور عملی به آن نپرد  اخته اند  . ما مي خواهيم به كسانی 
كه با توسعه پايد  ار آشنايند  ، كمک كنيم. همچنين می خواهيم به راهنمايی »عملي« د  ر زمينه 
برنامه ريزی  د  ر حوزه  پايد  ارتر  آيند  ه ای  به  و د  ست يابی  اجتماعي، عد  الت  پيشرفت  اصلی  مسائل 

شهری د  ر جهان توسعه يافته بپرد  ازيم. 
با توجه به سابقه رشته تحصيلی نويسند  گان و د  انشکد  ه ای كه همه ما د  ر آنجا هستيم، به طور 
خاص، راهبرد   شهری د  ر كانون توجه ما قرار د  ارد  . البته منظور، اين نيست كه مسائل و چالش های 
و  شهری  زند  گی  بين  نيرومند    تعاملی  وجود    ما  يافت.  روستايی  اجتماع  د  ر  نمي توان  را  مشابه 
روستايی را انکار نمي  كنيم؛ اما چون اكثريت قاطع مرد  م، امروزه د  ر محيط های شهری به زند  گي، 
كار و فعاليت مشغولند  ، معتقد  يم كه سياست های شهری با چالش بسيار بزرگی د  ر تأمين پايد  اری 

اجتماعی جمعيت كنونی و آيند  ه، مواجه است.
تأكيد   اين كتاب بر آن است كه تحليل و عمل پايد  اری اجتماعی، نيازمند   رويکرد  ی چند  رشته ای 

فعاليت می كند  . »تونی لويد   جونز«، مد  رس طراحی و توسعه شهری و »جود  يت آلن«، مد  رس مد  يريت 
محله د  ر د  انشکد  ه معماری، د  انشگاه وست مينستر است.

اين كتاب با هد  ف كمک به د  انشجويان و د  ست اند  ركاران نگاشته شد  ه و برای مبحث پايد  اری 
برای محققان حوزه های مختلف  است. همچنين منبعی مفيد    و خواند  نی  ارزند  ه  بسيار  اجتماعی، 
)برنامه ريزی، مسکن، بازسازی و نوسازی، حمل و نقل، گرد  شگری و طراحی شهری( فراهم می كند  . 

كتاب حاضر، حول سه مضمون اصلی و د  ر قالب مجموعه مقاالتی تنظيم شد  ه است: 
نخست به سازمان د  هی اجتماعی د  ر سطح محالت و جوامع و به طور ويژه به شيوه های نهاد  ی و 
مد  يريتی می پرد  ازد   كه بر وضعيت رفاهی چنين گروه هايی اثرگذار است. د  وم به مسئله تراكم شهری، 
مکان و اتصال پذيری، به ويژه چگونگی د  ست يابی به يک تعاد  ل د  ر نواحی شهری بين مرد  می می پرد  ازد   
كه فرصت های شانس زند  گی خود   را به حد  اكثر می رسانند  ؛ د  ر حالی كه د  ر همان زمان، اثرات شان را بر 
د  يگران به حد  اقل می رسانند  . بخش نهايی به نقش د  ولت های محلی و ملی د  ر نواحی شهری، از منظر 

تقويت رشد   اقتصاد   محلی و بازسازی محالت می پرد  ازد  .
كتاب، د  يد  گاهی از نظريه ها و شيوه های جد  يد   د  ر عرصه مهم پايد  اری اجتماعی د  ر نواحی شهری 
عرضه می كند  ؛ د  يد  گاهی كه منبعی ضروری برای كسانی است كه به هد  ف وسيع تر، يعنی د  ست يابی به 
محيط زيست شهری پايد  ارتر عالقه مند  ند  ؛ زيرا اين مسئله به چالشی تبد  يل شد  ه است كه تا حد  ود  ی با 
افزايش روند   شهرنشينی د  ر جهان، بغرنج تر نيز خواهد   شد  . مطالعه اين كتاب برای عالقه مند  ان به حوزه 

پايد  اری شهری و به طور خاص، پايد  اری اجتماعی شهری، بسيار مفيد   و ضروری خواهد   بود  .

انورمحمدی
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اين كتاب، حاصل عالقه تعد  اد  ی از اساتيد   و محققان د  انشکد  ه معماری و شهرسازِی د  انشگاه 
وست مينستر برای كمک به د  انشجويان و د  ست اند  ركاران است. نوشتار حاضر، ما را وارد   بحثی از 

پس زمينه های عملی و نظری د  ست يابی هرچه بيشتر به پايد  اری اجتماعی شهری مي سازد  .
تا آنجا كه مي د  انيم بسياری از كتاب ها تا حد  ود  ی د  ر قالب گفتمان وسيع تر توسعه پايد  ار، به 
اين موضوع توجه كرد  ه اند  ؛ اما هيچ يک به طور عملی به آن نپرد  اخته اند  . ما مي خواهيم به كسانی 
كه با توسعه پايد  ار آشنايند  ، كمک كنيم. همچنين می خواهيم به راهنمايی »عملي« د  ر زمينه 
برنامه ريزی  د  ر حوزه  پايد  ارتر  آيند  ه ای  به  و د  ست يابی  اجتماعي، عد  الت  پيشرفت  اصلی  مسائل 

شهری د  ر جهان توسعه يافته بپرد  ازيم. 
با توجه به سابقه رشته تحصيلی نويسند  گان و د  انشکد  ه ای كه همه ما د  ر آنجا هستيم، به طور 
خاص، راهبرد   شهری د  ر كانون توجه ما قرار د  ارد  . البته منظور، اين نيست كه مسائل و چالش های 
و  شهری  زند  گی  بين  نيرومند    تعاملی  وجود    ما  يافت.  روستايی  اجتماع  د  ر  نمي توان  را  مشابه 
روستايی را انکار نمي  كنيم؛ اما چون اكثريت قاطع مرد  م، امروزه د  ر محيط های شهری به زند  گي، 
كار و فعاليت مشغولند  ، معتقد  يم كه سياست های شهری با چالش بسيار بزرگی د  ر تأمين پايد  اری 

اجتماعی جمعيت كنونی و آيند  ه، مواجه است.
تأكيد   اين كتاب بر آن است كه تحليل و عمل پايد  اری اجتماعی، نيازمند   رويکرد  ی چند  رشته ای 



مثل  سياسي،  حوزه های  و  د  انشگاهی  رشته های  از  وسيع  طيفی  از  نويسند  گان  ازاين رو  است؛ 
اصول  هستند  .  شهری  طراحی  و  توريسم  حمل و نقل،  بازسازي،  مسکن،  برنامه ريزي،  حوزه های 
اساسی كتاب عبارتند   از: عالقه به حوزه شهری؛ توجه به نظريه و عمل با بهره گيری از طيفی از 
رشته های د  انشگاهي؛ گرايش به مسئله حکمرانی و عد  الت اجتماعي. با وجود   اين، بد  يهی است كه 
پايد  اری اجتماعی، جنبه های فراوانی د  ارد   كه مورد   توجه ما نبود  ه است. مهم ترين آن ها مسائل 
تأمين رفاه، كار و حکمرانی است كه د  ر اين كتاب چند  ان به آن ها پرد  اخته نشد  ه است. البته نه به 
اين علت كه اين مسائل سياسی - اجتماعی از نظر ما كم اهميت تر باشند   يا د  ر مقام اولويت بند  ی، 
آن ها را د  ر رد  ه های پايين تری قرار د  هيم؛ بلکه به اين د  ليل ساد  ه كه هر يک از آن ها خود  ، سزاواِر 
شرحی تفصيلی است كه از حوصله اين كتاب، خارج است. بنابراين تنها بر جنبه هايی از پايد  اری 
مي توانند    و  د  ارند    شهری  برنامه ريزی  مسئله  با  مستقيمی  ارتباط  كه  نمود  يم  تمركز  اجتماعی 
خوانند  ه را ترغيب كنند   كه برای آگاهی از ساير جنبه های آن به تفحص د  ر جاهای د  يگر بپرد  ازد  .
د  ر فصل 1، برخی از مفاهيم كليد  ی مربوط به مسئله پايد  اری اجتماعی را مشخص مي سازيم؛ 
از جمله اينکه چگونه مي توان اين پيوند  ها را د  ر قالب مفهوم وسيع تر توسعه پايد  ار مشاهد  ه كرد  . 

د  ر اد  امه، كتاب به سه بخش اصلی تقسيم مي شود  : 
د  ر بخش يک، سطوح خرد   سازمان اجتماعی خارج از خانواد  ه، يعنی محله يا اجتماع، واكاوی 
می شود  . د  ر اين قسمت مي خواهيم بد  انيم چگونه مي توان به خود  اتکايی آن ها كمک نمود  . همچنين 
برآنيم بد  انيم كه چگونه می توان آن ها را به گونه ای اثربخش از طريق نظم و ترتيب های نهاد  ی جد  يد  ، 

مد  يريت ساختارها و ايجاد   سرمايه اجتماعی د  ر سطح اجتماع، تقويت كرد  .
د  ر فصل 2، تونی مانزی به اين مي پرد  ازد   كه سياست ايجاد  ِ »اجتماع تركيبی« د  ولت بريتانيا، 
تا چه ميزان مي تواند   فقر را كاهش د  هد  ، يا اينکه اجرای اين سياست احتماالًًً از طريق كمک به 

احيای محالت، انزوا و كناره گيری را تقويت می كند  ؟
فصل3 )نوشته نيک بايلي( شيوه ای را بررسی می كند   كه سازمان های بخش سوم، به  ويژه اتحاديه 
زمين محالت CLTs 1، به خلق محيط های پايد  ار كمک مي كنند  . هد  ف ايجاد   حلقه ای اخالقی از 
طريق كمک به تعامل اجتماع، توسعه سيستم های د  موكراتيِک حکمرانی و تأمين مسکن مقرون 
به صرفه و نيازهای اجتماع است. د  ر فصل 4، تونی لويد   جونز و جود  يت آلن، محور تطبيقی وسيع تر 
و شيوه ای را نشان مي د  هند   كه از آن طريق، مد  يريت د  ارايی اجتماع مي تواند   عامل مهمی د  ر توسعه 

پايد  ار باشد  . 

1. community land trusts
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د  ر فصل آخر از اين بخش، كاتالينا گاند  لسوناز به تحليلی جنسيتی از نقش سرمايه اجتماعی 
د  ر ايجاد   پايد  اری اجتماعی د  ر اجتماع مي پرد  ازد  .

د  ر بخش 2، وارد   »اليه« بعد  ی مسئله مي شويم. د  ر آنجا به مسائلی مثل تراكم، مکان و پيوند   
د  ر آسان سازی فعاليت های وسيع تر مرد  م د  ر محيطی فراتر از اجتماعشان می پرد  ازيم. مسئله مهم، 
اين است كه چگونه فضای زياد   و جنبش برای مرد  م د  ر محيط هاي با كيفيت شهری و تحقق كامل 
فرصت های شانس زند  گی بد  ون تضعيف رفاه مرد  م و اجتماع د  يگر د  ر منطقه زيست آن ها و حتی د  ر 

سطحی جهانی و برای نسل بعد  ی، الزم و ضروری است.
مناطق شهری  د  ر  تراكم  افزايش  به  )د  ر فصل 6(  نلسون  اين مالحظات، سوزی  به  توجه  با 
مي پرد  ازد  . وی به چهره ثابت بازسازی شهری، به  ويژه د  ر سال های اخير د  ر جنوب شرق انگلستان 

تبد  يل شد  ه است.
فصل 7، )به وسيله كارن لوكاس و همکارانش( بحثی مفصل از فرصت ها و محد  ود  يت های ارائه 
شد  ه به سبب سياست های حمل و نقل را پيش مي كشد  . مسئله پيوند   بين اجتماع و مکان ها، ويژگی 

مهم اما مغفول د  ر مباحث پايد  اری اجتماعی د  ر محافل برنامه ريزی شهری است.
د  ر مقابل، پيتر وايت و همکارانش د  ر فصل 8 به اثرات د  وركاري1 )كاهش سفر و تعامالت فيزيکي( 
د  ر پايد  اری اجتماعی، توجه مي كنند  . اين نوع توسعه د  ر جهان د  يجيتالی، بسيار مهم است، جايی 
كه د  سترسی به ارتباطات الکترونيکی مي تواند   زمينه ساز اد  غام باشد  ، برعکس، ضعف د  سترسی به 
»اقتصاد   د  يجيتالي« مي تواند   به افزايش حاشيه نشينی و طرد   اجتماعِی »اجتماع آسيب پذير فعلی« 

كمک كند  .
بخش 3 به حکمرانی ملی و محلی و برآورد   رشد   اقتصاد   محلی و بازسازی اجتماع، محالت و 
مناطق بزرگ تر كالبد   شهری انگلستان اختصاص د  ارد  ؛ د  ر حالی كه رشد   اقتصاد  ی يک كاالی عمومی 
تلقی شد  ه است؛ اما د  ر د  يد  گاه ارتد  كسی جد  يد  ، كاال بد  ون محد  ود  يت رشد   نمی كند  . توسعه اقتصاد  ی 
د  ر برنامه پايد  اری، بايد   با توجه به د  غد  غه های بوم شناختی محد  ود   شود  ؛ زيرا اين مفهوم مي تواند   برای 

كشورهای توسعه يافته مسئله ساز شود  .
از فصل 9 تا 11 مطالعات مورد  ی و شواهد   بيشتری د  ر باب سود  مند  ی سياست های اقتصاد  ی 
ارائه شد  ه است. د  ر فصل 9، كريس مارش به بررسی نقش  ايجاد   اجتماع پايد  ار د  ر آيند  ه  جهت 
كنونی و آيند  ه د  ست آورد  های برنامه ريزی توسعه  گرايان بخش خصوصی د  ر تأمين مالی پروژه های 
زيرساختی اجتماعی د  ر جريان تحوالت جد  يد   پرد  اخته است. د  ر فصل 10، آد  ام الد  ريچ با به چالش 

1. Teleworking
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كشيد  ن رويکرد   برنامه »رنسانس شهری1« )نيروی كار شهری، 2005( برای مراكز شهری پايد  ار، 
به بررسی نقش اقتصاد   شبانه2 د  ر كمک به تحريک رشد   اقتصاد   محلی د  ر مراكز شهری مي پرد  ازد  . 

د  ر نهايت، فصل 11 )نوشته آند  رو اسميت( به كاربست »رويد  اد  های بزرگ3« اختصاص د  ارد  ؛ 
به  ويژه اينکه آيا اين رويد  اد  ها مي توانند   به جای صرف »تقويت گرايی شهری4« و بازاريابی مکان، 

عامل پايد  اری اجتماعی شهری باشند  . 
د  ر خاتمه فصل 9 تا 11 روشن مي شود  ، د  ر حالی كه ما متخصصان برنامه ريزی شهری، ممکن 
كه  بد  انيم  بايد    اما  باشيم؛  اجتماعی  پايد  ار  جامعه  يک  هسته اِی  عناصر  شناسايی  به  قاد  ر  است 
هنوز د  ر عمل، مسير د  رازی برای تحقق بخشيد  ن به آن، پيش رو د  اريم. همچنين اين مسئله، 
چالشی د  شوار د  ر طی زمان خواهد   بود  ؛ اما مشکل بزرگ تر، بازارهای مالی محد  ود   شد  ه ای است 

كه هم اكنون تجربه مي  كنيم.
د  ر پايان د  ر فصل 12 يافته های كليد  ی از شواهد   مطالعه مورد  ی هر فصل كتاب آمد  ه است. 
همچنين برخی اصول محوری برای برنامه ريزان شهری و د  يگر متخصصان ذيربط جهت توجه به 

توسعه اجتماع جد  يد   و بازسازی اجتماعات موجود   مشخص شد  ه است.

1. urban renaissance
2. evening economy
3. mega-events
4. civic boosterism
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بحث خود   را با اين فرض اساسی آغاز مي  كنيم:
 ضروری است كه شهرها به لحاظ عاطفی و روان شناختی پايد  ار باشند   و به مسائلی مانند   كيفيت 
و طراحی محيط ساخته شد  ه، كيفيت ارتباطات بين مرد  م و ظرفيت سازمانی ذي نفعان شهری 

(Landry, 2007, p11) .اهميت د  اد  ه شود  ، مانند   مسئله جد  اگزينی فضايی د  ر شهرها و فقر

با اين شروع، می توان مفهوم پايد  اری اجتماعی را به مثابه عنصر غالب د  ر گفتمان های مربوط به 
 .)Imrie et al, 2009, p10(   بازسازی شهری، هم د  ر انگلستان و هم د  ر كشورهای د  يگر توصيف كرد

با وجود   اين، افراد   مختلف، هنگام بحث از پايد  اری اجتماعی به چيزهای متفاوتی اشاره می كنند  . 
بنابراين هد  ف اين كتاب، ارائه د  رک بهتری از اين مفهوم به لحاظ عملی و مفهومی است. اين 
كار با تحليل انتقاد  ی چگونگی اعمال پايد  اری اجتماعی د  ر عرصه های مختلف شهری، به چالش 
كشيد  ن چگونگی عملی كرد  ن مفهوم پايد  اری اجتماعی د  ر اين چارچوب ها و كاوش د  ر نقاط ضعف 
و قوت انواع اين رويکرد  ها صورت مي گيرد  . استد  الل اصلی، آن است كه تنها مي توان با ارجاع مفصل 
به طيفی از مد  اخالت د  ر سياست گذاری شهری، به رويکرد  ی جامع د  رباره حکمروايی شهری د  ست 

يافت.


