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 فارسی کتاب ةترجم پیشگفتار مؤلفان بر

هتای جدیتدی فتراهم     نها برایما  قابلیت  ت نهو  دساز ما را دگرگو  می جها  زیس فناوری، ما و 
ای را نیز برای فهمید  و بته اشتتراک گذاشتتن بتا دیگترا  پتی         های تازه بلکه جها   نورد، می

 از این رواس .  نابکار اربابیخوب، اما در عین حال  دمتگزاریدهد. فناوری خ رویما  قرار می
بهاود محتی    جه رتااطات را چگونه در های اطالعات و ا مثال فناوری طور بهکه  بیاموزیمباید 
 .به خدم  بگیریمخود 

 ةدربتتارای از مقتتاالت  مجموعتته یمشتتارکت یزیتتر برنامتته در تتتالیجید یابزارهتتاکتتتاب 
هتا در   هایی از کاربرد ن  های اطالعات و ارتااطات و نمونه تخصیص ابزارهای گوناگو  فناوری

هتای   تواننتد در زمینته   ارها و ادوات متنوع متی شهری اس . این مجموعه ابز  توس ریزی و  برنامه
نتامیم. ایتن مفهتوم بته      شناستی ابزارهتا متی    مشخص مفهتومی را صتورت بخشتند کته ن  را بتوم     

ای تتتام از استتااب و وستتایل متنتتوع دیجیتتتال و لیتتر دیجیتتتال داللتت  دارد کتته مکمتتل  مجموعته 
نف تتتا  و  هتتتی ذیریتتتزا  و پشوهشتتتگرا  مایتتل باشتتتند بتتا همرا   یکدیگرنتتد. چنانچتتته برنامتته  

دهتی ایتن    ، ستازما  و طراحی ن  ماادرت ورزنتد شکل محی  به تغییر کنندگا  محلی  مشارک 
 د.یاب می توجهی درخورشناسی ابزارها ارزق  بوم  مجموع

گذشته فناوری تکامل یافته و   دهمیالدی عرضه شد. طی ی   2010این کتاب در سال 
شده در  ارائهماالب و مااحث اند. با این حال،  فراگرفتههای اجتماعی سراسر دنیا را  ویشه شاکه به

کوشت   ریتزی مشتارکتی هنتوز     برنامه در چرا که، اس و کارنمد روز  به این کتاب هنوز کامالً
متورد استتتفاده  اس و فنتتاوری تلفتن همتراه    نی جتی  بتا هتتای ایجادشتده   فرصت   تتا است   بتر ن   

یزی شتهری مشتارکتی کته هتم نیازمنتد گستترق       ر گیرد. عالوه بر این، رویکرد ما به برنامهقرار
اجتماعتتات محلتتی، چتته بتته صتتورت     توستت ریتتزی فضتتایی،   شتتامل برنامتته )دامنتته و حتتوزه  

و هتم گستترق فراینتد زمتانی       (صتورت مشتارک  در حکمروایتی     یافتته و چته بته    خودسازما 
ستازی و اجترا،    دهپیتا ریزی مقررات،  ریزی راهاردی گرفته تا برنامه برنامه  مرحلاز )ریزی  برنامه

 شود. و استفاده می رفتهی  مدل، پذیعنوا    ای به فزاینده طور بهاس ،  (تخصیص فضا و ارزیابی
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بته ایتن    حاضتر  افتخار ماس  که این کتاب به زبا  فارسی ترجمه شده اس . کتاب  مای
 ةحتتوزمننتتور بتته زبتتا  انگلیستتی تتتألیف شتتد کتته خواننتتدگا  هرچتته بیشتتتری در ختتار  از     

مخاطاتا     جام ت دیناوی و اروپا به ن  دس  یابند. این  امیدواریم با انتشتار ایتن ترجمته    اسکان
ای در ایتترا  و همچنتتین دیگتتر جوامتتع  پیتتام متتا بته خواننتتدگا  تتتازه  تتتر شتتود و کتتاب گستتترده 

 زبا  در خاورمیانه و نسیا برسد. فارسی
 

 2020ژوئیه  16هلسینکی، 
 هورِلّی لییساو  والّینسیرکو 



 

 

 رجمهتتار پیشگف

گیتری بیمتاری کرونتا     ام بتود، بتا همته    ذهنیدلدل  ها پی   ننکه از مدترلم  بهاین ارر، ترجم  
ی در خود تأکیدی داش  بتر پیتامی کته مؤلفتا  در ابتتدای پیشتگفتار       زمان هممقار  شد که این 

 و فتراهم کترد   متا   جهتا   زیست   در تحتول  فنتاوری خود بر این ترجمته یتادنور شتدندق نقت      
فنتتاوری » .ا بتتا دیگتتر رستتانی هتتمبتترای فهتتم و   ی تتتازهیهتتا جهتتا  و خلتتقی جدیتتد یهتتا یتت قابل

واگویه از تاریخدا  فقید نترویی  این  .1«نابکار اس  اربابیخدمتگزاری خوب، اما در عین حال 
درستی و هوشمندی در نلتاز کتتاب    بهمؤلفا  که ، 2جایزه نوبل، کریستین لووس النگهبرندة و 

ای و تخصصتی کشتور متا کته ب ضتاً       در جوامتع حرفته  باید ویشه  پیامی اس  که به، اند نقل کرده
متورد توجته    ،وجتود دارد ن   درهای افراطی به استفاده از فناوری و ابزارهای دیجیتتال   گرای 

3پروفسور کوین لینچ. قرار گیرد
نستخ   در پیشتگفتارق بتر    ،یینمریکتا شهرساز شتهیر و فقیتد   ،

ترجمته   4شتهر  یمایست که استاد مرحتوم دکتتر مزینتی تحت  عنتوا        فارسی کتاب مانایی خود،
نحتوة  زبا ، نگرانتی ختود را از    کتاب به مخاطاا  فارسیعرض  خرسندی از ابراز ، ضمن کردند

 دریاف  و کاربس  پیام کتاب با ت ایری است اری چنین بیا  داشته اس ق
رونتد   ه گاه چنا  تتا دورهتا متی   انگیزد ک هایی برمی هنگامی که سنگی را به نب انداختی، مو 

هتای نخترین دیتد. دیگتر      نخستین و مو   اموا  تندیای میا  شکل و  توا  راباه که دیگر نمی
 و یا موجب خسرا ! خیر خواهند شدروند و نیا منشأ  م لوم نیس  این اموا  به کجا می

رلتم   بته ر با توجه به این مضمو  مایلم به خوانندگا  محترم یادنور شوم که کتاب حاض

                                                                                                                                              
  گفتت  «پتول ختدمتگزاری ختوب، امتا در عتین حتال اربتابی نابکتار است          »این عاارت در اصل به صورت  .1

نوبل، ن  را  ةدر سخنرانی خود هنگام دریاف  جایزفرانسیس بیکن اس  که ب دها کریستین لووس النگه، 
استتفاده  « خارنتاک »و « سودمند»از « نابکار»و « خوب»در مورد فناوری بیا  کرده، و الاته به جای وایگا  

را برای توصیف فناوری « ارباب نابکار»و « خدمتگزار خوب»کرده اس . اما مؤلفا  این کتاب هما  ت ابیر 
 اند. به کار برده

2. Christian Lous Lange 

3. Kevin Lynch 

4. The Image of the City 
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ریتزی مشتارکتی و تایتین     کاربس  ابزارهای دیجیتال در فرایند برنامته نحوة پرداختن تفصیلی به 
ریتزی شتهری،    برنامته  حرفته اطالعتات و ارتااطتات در     جایگاهی درخور این ابزارهتا و فنتاوری  

اوری ریزی مشتارکتی داده، فنت   ذهنی  مؤلفانی اس  که اصال  را به فرایند برنامهنیین  کماکا  
بینند و نته اصتل و هتدف ن .     را صرفاً در نق  خدمتگزاری برای حصول اهداف این فرایند می

دربتارة  پرست   »عنتوا    بتا   بنیتادین  است  کته در مقالته    1این ذهنی  نگاه فلسفی هایدگرعقا  
فواصل در زما  و فضا در حال هم  تایین شده اس . او م تقد اس  که  1954در سال  2«فناوری
انستا  م اصتر   شتتابزدة  فواصل هم که بگتذریم محتی    هم  از  این ولی با وجود ،اند شد کوتاه 

نورد؛ چترا کته نزدیکتی صترفاً محصتول کتم شتد          را به ارمغا  نمتی   ای از نزدیکی هیچ تجربه
، دانتد  متی مفهوم نزدیکتی  تجرب  فیزیکی فواصل نیس . در این وض ی ، هایدگر ما را ناتوا  از 

ن  را فهم کنیم. عل  این پدیده از دید وی ن  اس  که همه چیز ختود را در  چه رسد به اینکه 
شتود کته    ای برختورد متی   های انسانی به گونته  کند؛ حتی با توانایی قالب فناوری به ما عرضه می
منتابع ستازماندهی شتوند. در     عنتوا    انتد و بایتد بته    فناورانته های  روندگویی تنها ابزارهایی برای 

ننجتا کته   »، بتا ایتن مضتمو  کته     3کر ش ری از شاعر نلمانی، فردری  هولدرلیننهای ، او با ذ
بینتد کته ناایتد     فناوری را خاری می ،4«گیرد جا رهایی و نجات هم بالید  می خار هس ، هما 

از ن  گریخ ، بلکه باید ن  را فهم کرد و اجازه داد تا خودما  باشیم و هستی و بود  ختود را  
و به بیا  موالنا از میا  این همه نقوق که جهتا  را صتورت    5کنیم نشکاردر مناسا  با فناوری 

 .6بخشند، ن ِ خوی  را بیابیم می

در ستا   طتور رستمی    بته را پایتدار  توس   گفتما   7کمیسیو  برونتلندکه  1987سال از 
ها و ساو  گوناگو   گذارا  در حوزه مندا ، و سیاس  پردازا ، حرفه ننریه، کردجهانی مار  

نستلی و   درو دو اصتل مانتایی ایتن گفتمتا ، ی نتی مستاوات        تحقتق و جوامع مختلف س ی در 
شهرستازی  جام ت   انتد.   ریزی داشتته  نسلی، از طریق مشارک  عمومی در امر برنامه میا مساوات 

خورشیدی گام در راه کاربس   70ده  های پایانی  ایرا  نیز با تأخیری نساتاً قابل توجه، در سال
این رویکرد نهاد و الاته با اف  و خیزهای فراوا ، هنوز در ابتدای این مستیر در تتالق   و نزمو  

                                                                                                                                              
1. Martin Heidegger 

2. “The Question Concerning Technology” 

3. Friedrich Hölderlin 

4. “But where the danger is, there grows also what saves.” 

5. reveal being 

 «ها ن ِ ما؟ کدام اس  از این نق جها  در جها  نق  و صورت گرف  // » .6

7. Brundtland Commission 
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های متناسب و منااق با مختصات فرهنگتی، اجتمتاعی، و سیاستی     و تکاپو برای دستیابی به شیوه
 خوی  اس .
ستوم بتر ایتن    هزارة اول ده  های  اطالعات و ارتااطات، در سا  جهانی، از نیمه  فناوری

هتای   ایترا ، ورود فنتاوری  جام   در اما . کردسایه افکند و ن  را به شدت متأرر و متحول  حوزه
مزبور در این حوزه هنوز پس از بی  از ی  دهه تأخیر در مراحتل کتامالً ابتتدایی، نمایشتی، و     

بخشتتی و  رود کتته کتتتاب پتتی  رو گتتامی در جهتت  نگتتاهی   ناکارنمتتد استت . امیتتد ن  متتی 
 مندا  کشور در این حوزه باشد.   ، پشوهشگرا  و حرفهافزایی دانشگاهیا دان 

 اثر زمانی وجه
 دود ی  دههح ن  به زبا  اصلیاند که از انتشار  مترجما  کتاب از ابتدا به این نکته واقف بوده

هتا و   کتتاب را دارای ویشگتی  ایتن   ،ولی پس از بررسی نساتاً جامع نرار مشابه موجود ،گذرد می
فنالنتد    تجربت بته شتر     حاضر کتاب ننکه نخس رجحا  ن  اس .  امتیازاتی یافتند که موجب

ریتزی   فنتاوری اطالعتات و ارتااطتات و برنامته     ةحتوز در  جوامتع تترین   یکی از پیشرفته عنوا  به
شهرسازی ایرا  در کنتار نشتنایی    دانشگاهی  جام  کهپردازد و به ننر الزم اس   مشارکتی می

ای  جام ته   تجرببا  (و حتی پی  از ن )زبا   انگلیسیای یی و کشورهنمریکابا منابع و تجربیات 
کتابی که در این ستا  و بتا ایتن     ننکه دومکه خاستگاه این رویکرد در جها  بوده، نشنا شود. 

موجتود نیست  و    ،ریزی مشارکتی بپتردازد  برنامهدیجیتال در  هایبه بحث ابزار یات مستقیماًئجز
محتتوای ختتود بتته متواردی از مااحتتث ایتتن کتتتاب    هتتای مشتتابه تنهتا در قالتتب بخشتتی از  کتتاب 
   اند. پرداخته

گذشتته،    فنتاوری اطالعتات و ارتااطتات طتی دهت      ةتاً گستردنسا  توس  رلم بههمچنین 
هتای   ، شتاکه 2وب )ایتن فنتاوری کته متورد بحتث کتتاب است         مفهومی اصلی و ماانی   شاکل

ویتشه در کشتور    اب ماتر  و بته  قاتل از ستال نشتر کتت     ،(هتای هوشتمند و ...   اجتماعی، و موبایل
ریتزی   برنامته  ةپیشرویی چو  فنالند فراگیر بوده اس . از طرفی بته دلیتل کنتدی و لختتی حتوز     

ایتن ارتر هنتوز روزنمتد      ،گیری از امکانات فنتاوری دیجیتتال   مشارکتی در تغییر رویکرد به بهره
حتتی   کتتاب ااحتث  همچنتا  عمتده م  ، فارسی  ترجم ب بربوده، طاق پیشگفتار اخیر مؤلفا  کتا

در  . بالااع این امر به طریتق اولتی  یافته قابل استفاده اس  توس هکارگیری در کشورهای ه برای ب
فناوری اطالعات و ارتااطتات هنتوز    ةحوزمشارک  شهروندی و هم در  ةحوزکه هم در  ،ایرا 

  ، نیز صادق خواهد بود.دارد 2010 در سال زیادی با فنالند  هم فاصل
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 سندگان و ناشر اثراعتبار نوی
جوامتع در  تترین   پیشترفته زمترة  استکاندیناوی، در  حتوزة  کشور فنالند، همانند سایر کشتورهای  

ریتزی شتهری و استتفاده از ابزارهتای دیجیتتال و فنتاوری        مشارک  شتهروندی در برنامته  زمین  
هشتتاد    دهت ریزی مشارکتی قرار دارد. همچنین، این کشتورها از   اطالعات و ارتااطات در برنامه

پایدار و   زبا ، خاستگاه گفتما  توس  انگلیسیو سایر کشورهای  نمریکامیالدی، حتی پی  از 
، که ناشر این ارر 2دانشگاه نلتو 1علوم و فناوری ةاند. دانشکد مشارک  شهروندی در جها  بوده

ره در شتد کته همتوا    شناخته متی  3عنوا  دانشگاه صن تی هلسینکی با 2010اس ، تا پی  از سال 
های برتر اروپتا و جهتا  در نتوع     م دود دانشکدهزمرة اول، و در   سا  کشور فنالند دارای رتا

پشوهشتگرا     خود بوده اس . مجموعه مقاالت کتاب حاضر با همکاری سیزده نفتر از استاتید و  
علوم و فناوری دانشگاه نلتو تألیف شده است  کته   دانشکدة  4ای مرکز ماال ات شهری و مناقه

ریتتزی شتتهری،  ای مرکتتب از م متتاری، شهرستتازی و برنامتته رشتتته ای و بتتین وهتتی چندزمینتتهگر
دهنتد   محیای، و علوم کامپیوتر و پردازق اطالعات را شکل متی  شناسی روا جغرافیای شهری، 

ی و ریزی مشارکتی با هر دو رویکترد کم ت   برنامه ةپشوهشی باالیی در حوز  از تجربها  هم  ن و 
فشردگی و  رلم به. این ویشگی گروه مؤلفا  نشا  از جام ی  کتاب دارد که کیفی برخوردارند

اختصتتار، در هشتت  فصتتل بتته مالحنتتات و جوانتتب گونتتاگو  کتتاربرد ابزارهتتای دیجیتتتال در  
اصتلی   نویستندة ، 5هورِلّی لییساپردازد. خانم  اجتماعات محلی می  ریزی مشارکتی و توس  برنامه

هشتتاد متیالدی و نلتاز    ده  جهانی این حوزه اس  که از  ةشد اختهشنکتاب نیز از اساتید بنام و 
 ریزی مشارکتی، در این حوزه ف ال بوده اس . گفتما  برنامه

 درسی محتوای کتاب ةجنب
 از عنتاوین درستی   توجهیدرخور بخ  تواند  میکه در هش  فصل نگاشته شده، کتاب حاضر 

ریزی شهری، طراحی شهری، متدیری    نامههای بر گرای )ننیر شهرسازی  ییها در رشته مت دد
کما اینکه برخی همکتارا    ؛پوش  دهدرا  و ماال ات م ماری ، محی  زیس ، جغرافیا،(شهری

قوت کتاب   را نقا این موضوعو  تأییدرا جغرافیا و یا محی  زیس  نیز این مالب  ةدانشکددر 
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انتد   ا  تحصیالت تکمیلی که مایتل تواند برای ن  دسته از دانشجوی این کتاب می. اند تلقی کرده
نقت  مناتع اصتلی را داشتته باشتد.       ،شهرسازی مشارکتی انجام دهنتد  ةحوزخود را در   نام پایا 

 ةدوردرستتی   برنامتتدر  از ستتال گذشتتته کتته ، «مشتتارک  در شهرستتازی »همچنتتین در درس 
کتار  ه ع اصلی بیکی از مناب عنوا  بهتواند  نیز می اس ،شهرسازی گنجانده شده   رشتکارشناسی 

طراحتتی و کتتاربرد ننتتام » ،«هتتای اطالعتتات مکتتانی اصتتول سیستتتم»در ستتایر دروس ننیتتر  رود.
توانتد   متی ایتن کتتاب   نیتز   «شتهر هوشتمند  »و « ریزی شهری های برنامه روق» ،«اطالعات شهری

 .در بر گیردرا  ها و سرفصل بخشی از مااحث کالسی ،مناع درسی پشتیاا  عنوا  به
تنهتا   نته که چرا  ،قدردانی کنمصمیمانه دانم که از مؤلفا  محترم کتاب  می در پایا  الزم

بلکته   ،نهادنتد فارستی ستخاوتمندانه در اختیتارم    نستخ   حقوق م نوی ارتر ختود را بترای انتشتار     
اند. از سترکار ختانم دکتتر     زبا  کتاب نگاشته فارسیپیشگفتاری نیز برای این ترجمه و مخاطاا  

کته در فهتم دقیتق     1شوهشگر انستیتوی علوم کامپیوتر دانشگاه متاینتس مدرس و پ ،زهرا احمدی
مفاهیم و اصاالحات مرتا  با فناوری اطالعات و ارتااطات و گتزین  م تادل فارستی مناستب     

دریغ   بیدقیق و های   راهنماییهمچنین خود را قدردا   ها مرا یاری کردند، سپاسگزارم. برای ن 
در  ،شناستی ستازما  ستم      عضتو هیتت  علمتی گتروه زبتا       ،جناب نقای دکتر مهدی احمدی

از جنتاب نقتای هتومن رحیمتی زنتد نیتز کته لاتف          دانم.  این ارر میتصحی  رویکرد ویرایشی 
 ،منتد ستاختند    هختود بهتر   دقیتق و ننر ظریف فرمودند و در اجرای طر  جلد کتاب مرا از ذوق 

م ماری  ةدانشجوی دکتری دانشکد در نهای  از جناب نقای محمد نورانی س دالدین،. ممنونم
ایتن ارتر بته انجتام       ایشتا  ترجمت   بدو  مشتارک  و همکتاری  که کنم  تشکر میدانشگاه تهرا  

 رسید. نمی
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