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یکم و ادامۀ روند رشد شتابان شـهري،   و درصد در ابتداي قرن بیست 50با گذر نسبت جمعیت شهري از مرز 
. توان گفت که شهرنشینی به شکل غالبِ سکونت و زندگی اجتماعی بشر در این قرن تبـدیل شـده اسـت    می

دي، فرهنگـی، فنـاوري و   هاي اجتماعی، اقتصا ترین دستاورد بشر در عرصه توان بزرگ سو می شهرها را از یک
ها در طـول تـاریخ حیـات بشـري و محـیط       ساخت دانست که تبلور تمامی این عرصه ترین سازة انسان بزرگ

از سوي دیگر، با توجه به حد رشد، تمرکـز و  . پویایی، تغییر، تکامل و شکوفایی فرهنگ و تمدن انسانی است
ترین کانون  توان آنها را مهم اند که می جایی رسیده انباشت فزایندة جمعیت، تولید و مصرف، اکنون شهرها به

وضعیت کنـونی شـهرها و   . تهدید بقاي حیات انسانی بر روي کرة زمین و نقطۀ پایان زندگی بشر قلمداد کرد
محیطی،  هاي گوناگون زندگی اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و زیست بروز بحرانهاي گسترده و عمیق در عرصه

بـا اینکـه   . نتگاههاي شهري بیشتر است، تا حدود زیادي تأییدکنندة این نگرانـی اسـت  که نمود آنها در سکو
دهنـد، بـیش از نیمـی از     درصد نواحی حاصلخیز جهان را به خـود اختصـاص مـی    3مناطق شهري کمتر از 

برخالف پهنۀ جغرافیـایی کوچـک، شـهرها و    . شوند جمعیت کل جهان و بیشترین مصرف منابع را شامل می
اند که از طریق تکیه بر منـابع خـارج از مرزهـاي     ن محل تجلی اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاستجمعیتشا

الگوهاي کنـونی انباشـت و تـراکم جمعیـت،     . بخشند شان رشد و بقاي خود را تداوم می جغرافیایی و سیاسی
سـودمداري در   خـواهی و  داري مبتنی بـر زیـاده   سرمایه، منابع، تولید و مصرف در چارچوب روشهاي سرمایه

کرانـۀ شـهري آشـکار     تنهـا در کانونهـاي شـهري، بلکـه در پـس      بسیاري از موارد، ناپایداري این روندها را نه
همین روند غیرطبیعی رشد و انباشت است که به مرور مسئلۀ ناپایـداري الگوهـاي زنـدگی مـدرن      .سازند می

دیگـر، بحـث از    عبـارت   به . دهد وجه قرار میحلی براي آن را در کانون ت شهري و ضرورت توجه به یافتن راه
شهرها به عنوان عامل اصـلی  . معنا خواهد بود پایداري و توسعۀ پایدار، بدون توجه به شهرها و شهرنشینی بی

روند و در واقع، پایداري شهري و پایداري جهانی هر دو مفهـومی   کنندة ناپایداري در جهان به شمار می ایجاد
  .واحدند

هاي محیطی در شهرها و مسائلی همچون آلودگی هوا، آب، خـاك و کمبـود منـابع آب و مصـرف     بروز بحران
تنهـا بـراي    اند که امـروزه نـه   مسائلی... زمینهاي کشاورزي تجدیدناپذیر، گرم شدن زمین و تغییرات اقلیمی و

انـد و   آن مواجـه روند، بلکه شهروندان و آحـاد جامعـه نیـز روزانـه بـا       دانشمندان مسائل اساسی به شمار می
این مواجهۀ روزانۀ آحاد جامعه بـا مسـائل محیطـی    . کنند طور مستقیم درك می  محدودیتهاي محیطی را به

عبـارت   بـه  . و مشکالت آن به یک مسئلۀ اجتمـاعی تبـدیل شـود    1سبب شده است که مسئلۀ محیط زیست
دیگر، امروز مسئلۀ محیط زیست طبیعی و محدودیتهاي آن، مسئلۀ متخصصان محیط زیست و دانشـمندان   

طور روزانه در زنـدگی خـود     اي است که افراد جامعه حضور آن را به هاي مرتبط نیست، بلکه مسئله در حوزه
 2کـه لوزیـک   چنـان . رود شـمار مـی    ین دلیل و بر طبق تعاریف، مسئلۀ اجتمـاعی بـه  کنند و به هم حس می

گوید، هر آن چیزي مسئلۀ اجتماعی است که ناظر بر شرایط منفی باشد و زمانی ما واژة مسئلۀ اجتماعی  می
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ت کـه  گرایان مسئلۀ اجتمـاعی چیـزي اسـ    در دیدگاه برساخت. رو شویم بریم که با زحمتی روبه کار می  را به
شود، ادعایی است که باید آحاد جامعه آن را باور کنند و تا وقتـی کـه بـاور نکننـد هـیچ اتفـاقی        ساخته می

. کرد، لیکن باور نداشت که فقر یک مشکل اساسی است نخواهد افتاد، کما اینکه قرنها بشر در فقر زندگی می
کـه   همچنـان  ).11: 1386 ک،یـ لوز( .نبـود بنابراین، فقر بخشی از واقعیت اجتماعی بود ولی مسئلۀ اجتماعی 

  .امروزه آگاهی از محدودیتهاي محیطی آن را به مسئلۀ اجتماعی تبدیل کرده است
هاي عملی بسیار مهمی وجود دارند کـه در مـورد محـیط زیسـت در      امروزه در کنار گرایشهاي نظري، جنبه

ط بـا افـزایش کمـی و کیفـی مسـائل محـیط       ها مرتب این جنبه. پردازي شوند ارتباط با جامعه، تفکر و نظریه
گـرم شـدن زمـین و    . روسـت  اند که جامعۀ انسانی در روي زمین، از سطح محلی تا جهانی، با آن روبه زیست

زیستی و گوناگونی آراء در مـورد خوبیهـا و    3زایی، آلودگی، نابودي تنوع زدایی، بیابان تغییرات اقلیمی، جنگل
اینهـا و دیگـر مسـائل    . انـد  زیستی، همگی واژگانی آشنا در زندگی روزمرهبدیهاي مهندسی ژنتیک و فناوري 

روست و در تاریخ حیات بشر بر روي  دهند که بشر با آن روبه محیطی را نشان می مرتبط، وجود بحران زیست
یـق  بار در تاریخ، انسان توانایی این را پیـدا کـرده اسـت کـه از طر     براي اولین. سابقه بوده است کرة زمین بی

طور کامـل   طور اساسی تغییر دهد؛ حتی توانایی این را دارد که به   کاربرد علم و فناوري، محیط زیست را به
حال، انسان کنونی  در عین . زندگی در روي زمین را از طریق سالحهاي شیمیایی، میکروبی و اتمی نابود کند

تواند زندگی نسـلهاي آینـده را    ه میکند تغییر محیط زیست در حدي است ک اولین نسلی است که درك می
بنابراین، تحلیل یـا تفکـر در مـورد نقـش و جایگـاه محـیط زیسـت در نظریـۀ         . رو سازد با مشکل جدي روبه

همچنین، در زمانی که افـراد فکـر   . تنها از جنبۀ نظري که از بعد عملی نیز باید مدنظر قرار گیرد اجتماعی نه
طور عمده ناشی از رفتـار یـا فعالیـت اجتمـاعی انسـان اسـت،         ن بهمحیطی جها کنند اکثر مسائل زیست می

  .محیطی درخور توجه است اهمیت تحلیل نظریۀ اجتماعی زیست
مفهوم محیط زیست مانند بسیاري از مفاهیم دیگر همچون دموکراسی، عدالت و برابري، معانی متفـاوتی بـه   

ریزي محیطی اسـت، فراتـر از محـیط     برنامه محیط زیست مورد نظر در این کتاب که موضوع. گیرد خود می
. زیست طبیعی و به عبارتی، محیط اکولوژیک است؛ محیطی که بشر بخشی از آن و نـه حـاکم بـر آن اسـت    

. پردازد رویکرد نظریۀ اجتماعی سبز یا اکولوژیکی در این چارچوب به تبیین رابطۀ انسان و محیط پیرامون می
رابطۀ بین جامعه و محیط زیست، بیانگر این واقعیت ساده است که بـین   اي براي مطالعۀ رشته رویکردي بین

جامعه و محیط زیست فقط یک رابطه وجود ندارد، بلکه تعاملی چندوجهی، چندالیـه، پیچیـده و پویـا بـین     
ریزي  رویکرد اکوسیستمی در ادارة امور توسعه که چارچوب نظري برنامه. جامعه و محیط زیست برقرار است

دهد، براساس ارتباط بین مردم و سیسـتمهاي اکولـوژیکی همـین مفـاهیم را      مروزي را تشکیل میمحیطی ا
علمی از به هم پیوستگی شدید شبکۀ زندگی، بر اتکا و همبسـتگی متقابـل   کند و براساس شناختهاي  مطرح می

  .کند می تأکید
یـک بخـش جزئـی در اقتصـاد     شـهرها از  . شوند ویکم تعریف می شهرها، یک پدیدة اکولوژیک در قرن بیست

اي رشد اقتصادي و مکان سکونت اکثـر جمعیـت انسـانی     صد سال پیش، به موتور محرکۀ پایه جهانی در یک
روشهاي تأمین نیاز شهرها به غـذا،  . کنند شهرها نسبت به گذشته با سرعت بیشتري رشد می. اند تبدیل شده
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کننـد، بلکـه سرنوشـت     وم تمدن انسانی را تعیین مـی تنها تدا بندي اجتماعی شهرها، نه آب، مسکن و سازمان
که شهرها فرصتهاي اقتصادي بیشتري در اقتصاد جهـانی   درحالی. آیندة سیارة زمین نیز به آنها وابسته است

تري در تخریب محیطی، هم در درون خود و هم در فراتر از مرزهاي خـود   کنند، سهم بزرگ جدید فراهم می
توانیم شهرهاي پایدارتري  تا چه حد براي اکوسیستم جهانی تهدید است؟ آیا ما میوضع کنونی شهرها . دارند

  بسازیم؟
. ریزان علوم اجتمـاعی قـرار دارد   امروزه پرسشهاي اساسی زیادي پیش روي اندیشمندان، متخصصان و برنامه

ازهـاي اساسـی   اینکه آیندة شهرهاي ما و زندگی شهرهاي آیندة ما چگونه خواهد بود؟ بشـر بـراي تـأمین نی   
تواننـد ادامـه پیـدا     خود، با توجه به افزایش جمعیت و کاهش منابع چه خواهد کرد؟ آیا روندهاي کنونی می

ـ اقتصادي در دسترسی به منابع را کاهش داد؟ چگونه باید با فقر و  توان نابرابري اجتماعی  کنند؟ چگونه می
کـرد؟ و چگونـه    مقابلـه در شهرهاي با رشد فزاینده  ویژه  اي شدن گروههایی از مردم، به محرومیت و حاشیه

ناپذیر حفظ کرد؟ اینهـا و صـدها پرسـش     باید حقوق نسلهاي آینده را در دسترسی به منابع حیاتی و تجدید
ریزان و شهرسـازان   هایی است که ذهن اندیشمندان علوم اجتماعی، برنامه اي از پرسشها و دغدغه دیگر نمونه

روشن است که روندهاي کنونی زندگی جوامع انسانی که تا حدود زیادي به دور . ازدس را به خود مشغول می
توانـد   کاریها و بلنـدپروازیهاي خودخواهانـه اسـت، نمـی     خواهیها، اسراف از واقعیتهاي پیرامونی، همراه با زیاده

روند، تبلور زنـدگی   شمار می  شهرهاي امروزي در عین آنکه دستاورد نهایی مادي و معنوي بشر به. ادامه یابد
قرار دارنـد،    که شهرها در جریان ساخت و عمل همچنان. شوند غیرطبیعی و غیرمنطقی انسان نیز شمرده می

گازهـاي   عمـدة و منبـع  کننـد   وارد مـی  این مراکز خراشهاي در حال رشدي بر سطح سیستم حیـات زمـین  
اگر ما به دنبال ایجاد شرایطی بـراي  . شوند محسوب میوهوایی  تغییرات آب شرایط مؤثر در اي و دیگر گلخانه

در جهـت  شهرها، شهرکها و روستاها باید سریع و قاطعانـه  تمدن انسانی سالم و پایدار بر روي زمین هستیم، 
خوداتکایی بیشتر در پاسخ بـه نیازهایشـان، ایجـاد آلـودگی کمتـر و پایـداري       ، افزایش کارایی منابع و انرژي

که براي فرهنگ انسـانی ایـن    باید به شریک مثبت طبیعت تبدیل شوند، همچنانشهرها . فزاینده پیش روند
اسـت   هـایی  زمینهبه دنبال به حداکثر رساندن  ریزي محیطی در قالب رویکرد اکولوژیک برنامه .نقش را دارند

بـرآورده   شان هاي طبیعی و منطقۀ زیستی طور پایدار حداکثر نیازهاي خود را از سرمایه  بتوانند بهکه شهرها 
  .کنند

ریزي محیطی در قالب نگرش اکولوژیک به شهر و محیط پیرامون شـهري   هدف این کتاب طرح مبانی برنامه
هـاي محیطـی فاصـله     ایم تا از نگرش انتزاعی به مؤلفه سعی کرده. اي است ریزان شهري و منطقه براي برنامه

هاي اجتماعی، اقتصادي و کالبدي،  لفهمؤکنار هاي محیطی در  بگیریم و بر این موضوع تأکید کنیم که مؤلفه
محیطی با کیفیـت  . دهند و باید در این قالب به آن نگریسته شود در مجموع یک کل یکپارچه را تشکیل می

چنـین  . هاي زیستی نیز حق حیـات قائـل شـده باشـد     شهري براي انسان، محیطی است که براي سایر گونه
بین تمامی اجزاء و عناصر ساختاري و کارکردي است  5نگی و تعادل، هماه4سیستمی نیازمند وجود سازگاري

. پذیر است ریزي محیطی براي رسیدن به شهر و جامعۀ اکولوژیک امکان و رسیدن به آن فقط از طریق برنامه
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اي در مـورد   بر این مبنا، این کتاب در ده فصل تنظیم شده است؛ فصلهاي اول، دوم و سوم به بحثهـاي پایـه  
بر این اساس، در فصل . و دیدگاههاي نظري در چارچوب رویکرد اجتماعی، اکولوژیکی پرداخته استمفاهیم 

ریزي محیطـی   شود که برنامه در این فصل بحث می. اند ریزي محیطی و محیط زیست تعریف شده اول، برنامه
رالعمل و نسـخۀ  ریـزي محیطـی دسـتو    برنامه. ریزي محیط زیستی است چیزي فراتر و حتی متفاوت با برنامه

به همین ترتیب که مفهوم محیط زیست نیز فراتر از محیط زیسـت طبیعـی و بـه    . عملی توسعۀ پایدار است
در . خـورد  معناي فضاي اکولوژیک بحث شده است که ابعاد طبیعی، اجتماعی و اقتصادي به هـم پیونـد مـی   

یـدار اسـت، مفهـوم توسـعۀ پایـدار از      ریزي محیطی توسـعۀ پا  فصل دوم، با توجه به اینکه هدف نهایی برنامه
در نهایت، با مقایسۀ دیدگاه مدرن، پسامدرن و اکولوژیـک، بـر دیـدگاه    . دیدگاههاي متفاوت بحث شده است

فصـل سـوم، در ادامـۀ بحـث فصـل دوم و      . اکولوژیکی براي رسیدن به شهر و منطقۀ پایدار تأکید شده است
یات، به معرفی برخـی از مفـاهیم اکولوژیـک دربـارة رابطـۀ      نگر به سیستم زیستی و پشتیبان ح رویکرد کلی

انسان و محیط زیست پرداخته است که به صورت فعالیتهـاي معیشـتی و اقتصـادي بـراي تـأمین نیازهـاي       
  .شود مصرفی از منابع محیطی نمایان می

ة سیسـتم  فصلهاي چهارم و پنجم به تبیین اکوسیستم، قوانین سیستمی و اکولوژیکی و عوامل محدودکننـد 
هاي  در فصل چهارم، اکوسیستم حیات و ساختار آن، قوانین سیستمی و چرخه. زیستی اختصاص یافته است

ترین عوامل سیستم زیستی که حدود  در فصل پنجم، برخی از مهم. اند اکولوژیکی برپادارندة حیات بحث شده
بـا توجـه بـه اینکـه     . اند فی شدهکند، معر زیست و توان تحمل اکوسیستم و دامنۀ عمل انسان را مشخص می

ریزي محیطـی اسـت، در فصـلهاي ششـم،      هاي اکولوژیک در برنامه کارگیري مؤلفه  هدف نهایی این کتاب به
در فصل ششم، شاخصـهاي  . اند ریزي محیطی معرفی شده هفتم و هشتم، برخی از شاخصها و الگوهاي برنامه

سیستمهاي اجتماعی و اکولوژیکی و متغیرهـاي سـازندة   محیطی در  گیري پایداري زیست کلی و جامع اندازه
هـاي مختلـف پایـداري     در فصل هفتم به معرفی برخی از شاخصهاي کـاربردي در حـوزه  . اند آن معرفی شده

در فصل هشتم نیز یکی از شاخصهاي مهم در . شهري، اجتماعی، اقتصادي و توسعۀ پایدار پرداخته شده است
عۀ شهري در محیط پیرامون، که به عنوان معیاري براي عملکرد پایدار یا ناپایدار گیري اثر انسان و جام اندازه

در نهایت، در فصلهاي نهم و دهـم  . طور مفصل معرفی و بررسی شده است  شود، به جوامع بشري شناخته می
تگاههاي ریزي محیطی، یعنی شهر پایدار و اکولوژیک و سکون به معرفی الگوها و هدف نهایی مورد نظر برنامه

پذیر با مقیاس انسانی و باکیفیت، به عنوان شکل گریزناپذیر زندگی انسانی در آینـده، پرداختـه شـده     زیست
در فصل نهم، شهر پایدار و معیارهاي شهر پایدار معرفی و راهکار رشد هوشمند به عنوان راهـی بـراي   . است

ارهـاي شـهر اکولوژیـک و در سـطح     در فصل دهـم، چـارچوب و معی  . رسیدن به شهر پایدار بحث شده است
هـایی از   تر، منطقۀ اکولوژیک به عنوان شکل نهایی سکونتگاه انسانی و پایدار، بحث شده است و نمونـه  وسیع

  .اند اند، معرفی شده شهرهایی که در این جهت حرکت کرده
ریـزي   رنامـه ریزي محیطی در طراحی شهري و ب سالۀ درسهاي برنامه این مجموعه حاصل تجربۀ تدریس چند

اي و  ریزي توسـعۀ منطقـه   هاي برنامه اي در مقطع کارشناسی ارشد رشته محیطی در طرحهاي توسعۀ منطقه
ریزي اجتماعی در درس جغرافیـاي شـهري،    همچنین براي دانشجویان رشتۀ برنامه. ریزي شهري است برنامه
هاي وابسته به جغرافیا در  ی در رشتهریزي محیط ریزي و درس برنامه هاي برنامه ریزي شهري و تکنیک برنامه



نویسنده تالش کرده است تا شـهر و منطقـه را بـه عنـوان یـک پدیـدة       . مقاطع کارشناسی ارشد کاربرد دارد
اجتماعی اکولوژیک و یک واحد زنده به دانشـجویان معرفـی کنـد و از نگـاه کالبـدي و انتزاعـی بـه شـهر و         

کتاب سـعی کـرده اسـت تـا بـا      . ی از سوي دیگر فاصله بگیردسو و محیط طبیع سکونتگاههاي انسانی از یک
توجه به متون جدید در این حوزه و نگاهی به شرح درسهاي مصوب، به نیاز دانشجویان در زمینۀ یافتن دید 

ریـزي محیطـی بـا هـدف      مناسب و جامع به توسعۀ پایدار شهري و روشها و شاخصهاي کـاربردي در برنامـه  
اکولوژیک کمک کند و از تکرار برخی مباحث که در سایر کتابهـاي فارسـی موجـود    رسیدن به شهر پایدار و 

حال، محدودیت حجم و گسترة موضوع باعث شده است که برخی از موضوعات مرتبط،  درعین. است، بپرهیزد
  .مغفول بماند یا به اشارة مختصري برگزار شود

 زبـان  بـه  منابع و متون کمبود یول ،دارد ییهایکاست مجموعه نیا کهنویسنده خود به این موضوع آگاه است 
   یفارس
بنابراین، ضمن پذیرش تمامی کاستیها، نویسنده قـدردان کسـانی    .است بوده آن نیتدو زةیانگ نهیزم نیا در

شناسـی   این مجموعه با تشویق و حمایت گروه جامعه. خواهد بود که با نگاه عالمانه یادآور اشکاالت آن باشند
ویژه مـدیر محتـرم گـروه،      اندرکاران این گروه، به شده و الزم است که از توجه و حمایت دست  سمت تدوین

دکتر تقی آزاد ارمکی و کارشناس محترم گروه علوم اجتماعی، آقاي کاظم شـیخلر، نهایـت قـدردانی و    آقاي 
همچنین از داوران محترم این کتاب و سرکار خانم آزیتا ارشادي که با قبـول زحمـت   . سپاس را داشته باشم

انـد   اي آن کمـک کـرده  مطالعۀ دقیق متن و با پیشنهادهاي عالمانۀ خود به اصالح متن و رفع برخی کاستیه
در نهایـت،  . کـنم  سپاسگزارم و همچنین از سرکار خانم مژگان ضرغامی براي ویرایش فنی کتاب تشـکر مـی  

ام  گذاشـته  کنم که با بزرگواري، از اوقـاتی کـه بایـد بـراي آنـان مـی       سپاس خود را نثار همسر و فرزندانم می
  .اند ر یاري رساندهاند و با همراهی، مرا در انجام این کا پوشی کرده چشم
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