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 مترجمان پيشگفتار

آن  در زنگدگی  فرهنگ   شهر و مفهوم به توجه شهری زندگی در اساسی و مهم مباحث از یکی
 نیازهگای  بگا  و شناسی بگوده  انسان علم های زیرمجموعه از یکی شناسی شهری انسان امروزه است.
 .است همراه شهری جامعة در روز

مهمگی   ةشگهرها حگوز   .اسگت  شگهری  شناسی انسان رشدبه  رو ةحوز بر ای مقدمه حاضر کتاب
اهمیگت اسگت.    برای مطالعات علوم اجتماعی هستند و ارتباط فرهن  با فضاهای شگهری بسگیار حگا     

 جدید و قابل اجرایی شدن است.   ،های امور شهری مطالبی که در این کتاب آورده شده در حوزه
 اسگتادیار  جفی، اند؛ ریوکه تألیف کرده دی کانین این کتاب را ریوکه جفی و آنوک 

 المللگی  بگین  ةتوسگع  و تنظگیم  مطالعگات،  انسگانی،  جغرافیگای  دپارتمگان  و شگهری  مطالعگات  مرک 
 تحقیگ   و فرهنگی شناسی انسان دپارتمان استادیار دی کانین  و آنوک هلند آمستردام دانشگاه
 هلند هستند.   نیجمگان رادبود دانشگاه ةتوسع و

شده است و در آن بگه مگوارد لیگل بگه ترتیگر اشگاره شگده        اب در یازده فصل ترجمه کت
 ی؛عمگوم  یدر فضگا  یاجتمگاع  یزنگدگ  ی؛شگهر  یهگا  تحگرک  ی؛شگهر  یها مکان است: مقدمه؛
 ی یر برنامه ؛شدن یشهرها و جهان ؛یصرف، اوقات فراغت و سبک زندگم ؛یشهر یاقتصادها
 .گیری نتیجهی و و کنترل اجتماع یتامن خشونت، یاست؛و س یشهرها، شهروند ی؛شهر

مگدیریت شگهری و    ةعلگوم اجتمگاعی و حگوز    ةمندان حوز این کتاب برای دانشجویان و عالقه
رسگد. امیگدوارم    ریگ ان شگهری و فضگاهای شگهری مفیگد بگه نظگر مگی         مدیران شهری، همچنین برنامگه 

 در رفع اشکاالت یاری کنند.تقویت مباحث کتاب منعکس و ما را  به منظورخود را  ءخوانندگان آرا
از سگرکار   ؛انگد، سااسگگ اریم   که در این مسیر مگا را یگاری کگرده   بسیاری  افراد در پایان، از

خگانم نگرگس   دقگت انجگام داده و همچنگین از     خانم ناهیده گنجی که ویرایش ادبی ایگن ارگر را بگا   
خگانم دکتگر   انگد و   ک نمگوده خوانی و بازبینی کرده و در تنظیم نمایه کمگ  رفیعی که کتاب را نمونه
هگایی از ایگن      کگه بشگش  و دوستان و همکارانی نی کردند دقت متن را بازبینی سولماز چمنی که با

 کنیم. اند، تشکر می دقت مطالعه کرده و نظرات ارزشمندی ارا ه دادهکتاب را به 
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 پیشگفتار

 های  هگجاع    بتااالد تكیف سميبي عا كه گع كتیر ت،یري تمگ  گعآهد  بگ اال یناهيد اعيا كه 
 تاگج وگ ك،د. هی ها باه هاقااسیو   هی  آن هشیهده هي ت،یري   زيگتیصه گع زهي،ة هعگني اال ین
بگآاليا كه تمگهی  هختاف عا بش،یريا   ياالیيااليج الاآ ع    ه،دياج   ها  تمگ  ب يیع سف ه

هی عا ددگبه ك،يا. همچ،ين گع الظاگ گاعياا ه ایئل اجتمایسي      هی  غيگه،تظگه گع گل آن ع يیع يي
 ديايال ك،ايا. اهياد گاعياا كاه       عا ددزياه  ياالیيان گع تمگهی هیال،د الیبگابگ ج الیاه،ي   آلاگيي

ه،تبداالاة ه ایئل تامگ  گع رگاراگ ايان كتایر بااگا        اتاتيی  های باه زالاديي تامگ    بگعراي       
 صااال،ديین آتكیع بیتد.

ت،یريج ريگ االديشة گاالشا یهي   تخصاي     يژه هتان اال ینبه ريی  همة االااا هتان   به 
 ارات  كه گع ايان كتایر راعي تاده     يذاتته ارت. گعبیلي هی اليز بگ هيتاا  كتیر بیقگ دأريگ

ا  از  جغگانيیيي ي تگگهت،یري تمگ  گع ك،یع داجه به گاه،ة  عبیعۀ اال یندگين هطیلب ع ز گ هما
هاین گع ايان    دااالد الیتي از صط نكاگ   بگيگنته تاگج دأكيد  يژۀ هی بگ بگصي هااعگ هيتمگهی گع

ال يت به ك ي كه هثفً گع ايای و  ارت بیتد. تیيد هيل زالديي هی گع ها،دج هاجب تده  زهي،ه
ت،یراي تامگ    تامگهی  جماین      دگ  گعبیعۀ اال این  االداز هتفی و ك،دج چشا زالديي هيهتيده 

آ عيااج باگ    هیيي كه هي بگا  صااال،ديین نگاها آ عيا. همچ،ين ديصيفو گاالش یهي هی بگ هثیل
هی  صیصي كه از باازۀ ي اتگگۀ    االتخیر هطیلعیو هاعگ  گعبیعۀ هاقاسیو صیص   بگگاتت

 يذاعگ. دأريگ هي ت،یري تمگ  گاعياج اال ین
 جیهیئيكی باگه ارت. بيشتگ كیعهی  عياكه گع جزايگ كیعائيبج صصاصیً گع كي،  تانِ

ي گع كاعارایئا   جیهیئيكای   هييطا  تامگ    سادالت زي ات    هی  ا ليه ا  بگ آلاگيي وژ هش
زاگياین ديمكایع    ا  عا گعبیعۀ البش بیكميتي الدياب  دمگكز گاتت   وس از آن طگح وژ هشي
ریز  صادهیو اه،يتاي گع    دأريگاو ريیري صصاصيا  گع جیهیئيكی اجگا كگگ. ديبيبیو اصيگ 

هی    ژ هشك،د. سف ه بگ اينج و عا بگعري هي 2كي،  تانج ا عتاياج هيیهيج الیيگ بي   عريفي
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های     های  صيیبایاليج گيااعالاتاته    هایج ع اص   ج  يادئاكاي  ا  بگ البش نگه،گ سیهاه )هارايبي  
تاین     طگگتاديي تامگ     ( گع اليااۀ ددگباه   بياین هاگگ  از همي ات ي     هی  گياااع  البیتي

 دمگكز گاعگ. 
آغایز   ا  طيباة هتاراط گع تامگ  ایهگه     ا  گعبیعۀ انگاگ بگنه هطیلعهكیع گاالش یهي آالاکج بی 

باگ. ا  ه،از وياالدهی  هيكاا صااگ عا بای ايان تامگ بفا         تد كه گع بیل عنتن به را  الئالييگالي ا
گع  2 ايت كگگه ارت. آالاک راس گعبیعۀ دیعي  اجتمیسي راعي،یهي بی دمگكاز باگ تامگ هعادالي باك    

ارت. وس از آنج ا  به ديبيق گعبیعۀ تامگ صاايشج آه اتگگا ج   باه ديايال      الماگه  وژ هش 1هائ، ا
يگايیالاه   الژاگوگراتیاله جدياد باه زالاديي       هی  سماهي هاي اين الكته وگگاصته ارت كه چ االه يفتمین

اش از گياديیه   های  ك،ااالي   گه،اد. ا  گع واژ هش    اهيتي تكل هي ع زااله   ريیرت گع اين تمگ چ،د
گع اع وایيي   تامگ الد   ةكاه چ االاه ه ائا   به گاليیل كشف اين هاقاا ارات  نگزالدوگ ع  همیجگان 

 ك،د. تاگ كه بيش از ويش همیجگان عا هع ل يی دمديد هعگني هي بگعري هي
اال يز باگه ارات كاه گعک    ج رفگ  هيدینت،یري تمگ  گعآهد  بگ اال ینالاتتن كتیر 

ش گاگه   باه های كماک كاگگه ارات بای آرایع        هی  بیقاگ گع ايان باازه انازاي     هی عا از وژ هش
وژ هشي همكیعان صاگ گع رگارگ جمین آت،ی تاايا. ب ايیع  از ايان همكایعان لطاف گاتاته         

االاد دای بتااااليا گع ك،ایع بياث گعبایعۀ آرایع ايشاینج از آن دصای يگ           دصی يگ  عا بگا  هی نگرتیگه
هی  مكیعان بگا  گعيینت داصيهرایع  غيگعرمي   وگرش از ه ارتفیگه ك،يا. همچ،ين هی از جمع
 ايا.     الكیو اعزتم،دتین بمگه يگنته

االادج رایرا زاعيا. ساف ه باگ      از انگاگ ب يیع  كه گع طال ايان ه ايگ های عا يایع  كاگگه     
االادج هایيايا از گ راتین   همكایعاالي الياز كاه        صااال،ديین يم،ایهي كاه البادهیيي رایزالده كاگگه     

االدج دشاكگ   ه كگگه   بیزصاعگهی  اعزتم،د  به هی گاگههیيي از اين كتیر عا به گ ت هطیلع بخش
  هایعدين   3ج آيااين هاايگ  5ج هایعدين كیراتگ  0ج ه،اک گعاي ان  6ك،يا. اين انگاگ نگياک كالااهيين  

های  ا ل   كاه هشاا  ا  از رایل    1االد. همچ،اين عياكاه هیيال ارات از ويتاگ الایا       باگه 7ا رتگبین
 ت،یري تمگ  باگه ارتج دشكگ ك،د. اش به اال ین ه،د  سف ه
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تاد.   ج  يگارتیع االتشیعاو عاداج هگيز الاتته الماي 2اين كتیر بد ن كمک كیدگين آالگ
گع طاال ه ايگ باه های كماک       1ا  باگ كه ويش،میگ الاتتن كتیر عا هطگح   بی همكیع  لا  هایع 

تاین گع   های   صاياع    كگگ. همچ،ين از هم گان صاگ  ين هیگرت   آيا  بال به صایطگ دشاايق  
های كاه ال ایعش     زهین الاتتن كتیر رایر زاعيا. از  الدين آالاک باه صایطگ ال ماداع  از بچاه    

ا   های  گع  ك،يا. اهيد اعيا كه ايان كتایر باه كافا     كتیر عا بگا  هی آرین كگگج دشكگ هي
االااد گعباایعۀ ع يكگگهاای  هتفاای و   هاای  كتاایر صااال،ااديیالي عاه وياادا ك،ااد كااه هشااتی     ف ااه
 ت،یري تمگ  به زالديي تمگ ج بيشتگ بداال،د. اال ین
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