
» ما تعداد اندكي هستيم كه اعتقاد داريم معماري نمي تواند نسبت به سرنوشت شمار بسياري از ما بي تفاوت باشد؛ بر 
اين باوريم كه معمار بايد بينديشد و عمل كند؛ تعداد اندكي هستيم كه از حضور تعداد بسيار اندك معماران در گفتمان 
و نشست هايي درباره توســعه پايدار، حيرت  مي كنيم؛ تعداد اندكي هستيم كه براي ايجاد زمينه يك گفتگوي جهاني 
درباره آينده نزديك شــهرهايمان، اظهارنظر مي كنيم؛ گفتگويي كه روشنفکران را از سراسر دنيا دور هم جمع كند.
بشريت در شرايط نامطلوبی بسر مي برد؛ فاجعه ايست مستمر كه پرداختن به آن نيز ضرورتي است هميشگي. در زمانهای كه 
تنها معدودی جسارت سخن گفتن از اخالق را دارند، در اين دنياي كوچك معمارانه، كسانی از اخالق مي گويند و از  فداكاري. 
ذكاوت ريچارد بارقه اميدي به همراه دارد و اين هوشمندي يك روشنگر است؛ يکي از انسان هاي با شهامتي كه جلوتر از 
ديگران حركت مي كند تا بتواند آنچه را كه ديده است به ديگران بگويد، تا به ديگران امکان بهتر به پيش رفتن را بدهد. «

    ژان نـوول

تا سال 2025 سه چهارم جمعيت جهان در شهرها زندگي خواهند كرد. در حال حاضر نيمي از جمعيت جهان در شهرها 
به سر مي برند و اين درحاليستكه شهر مدرن زير فشارهای بخش خصوصي كه به دنبال منافع مالي است و بخش دولتي 

كه توجيهاتش غالباً از فرصت طلبي كوتاه مدت نشأت مي گيرد، عامل نابودی  و گسست اجتماعي مي باشد. 
اين برداشت، ريچارد راجرز را بر آن داشته تا طرحي انقالبي براي آينده شهرها ارائه دهد؛ طرحي كه او در اين كتاب به 
بسط آن مي پردازد. راجرز در اين كتاب بر تأثير معماري و شهرسازي بر زندگي هر روز ما متمركز مي شود و در برابر تأثير 
فاجعه بار شهرهاي مدرن بر محيط هشدار مي دهد. او تأكيد مي كند كه تنها يك برنامه ريزي پايدار مي تواند از اكوسيستم 

دنياي ما محافظت كند و به ما اجازه دهد كه از عهده مسئوليت هايمان دربرابر نسل هاي آينده برآييم.
شهرسازي پايدار يك اصل اساساً دموكراتيك است، كه شهروندان را در اتخاذ تصميم در تمام سطوح مشاركت مي دهد. 
اين يك روند كلي اســت كه دل مشغولي هاي اجتماعي و  زيست محيطي را با هم در نظر دارد؛ معماريای كه باعث غناي 
فضاي عمومي مي گردد؛ حمل و نقل عمومي كه حافظ زندگي و حيات خيابان مي شــود و سيســتم هاي توليد انرژي كه 
وابســتگي ما را نسبت به منابع طبيعي كم مي كند. شهرسازي پايدار تنها شانس ما براي ايجاد شهرهاي پويا، سرزنده و 

ايده آل مي باشد، شهرهايی كه به انسان و محيط هم زمان احترام مي گذارد.
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پیشگفتار مترجم

نخستين ماهواره در اوایل دهه ی شصت ميالدي توسط روس ها به فضا پرتاب 
ــي را براي زمان كوتاهي به نظاره ی فضا واداشت.  ــد و یوري گاگارین فضانورد روس ش
اگرچه اولين سفينه ی فضایي در سال 1957 امکان دیدن فجایعي كه بشر بر كره ی 
ــاهده ی  ــی آورد و به گفته ی راجرز »یك نقطه ی مش ــته را فراهم م ــي روا داش خاك
استراتژیك را به ما عرضه مي داشت كه از آنجا مي توانستيم خود و آن چه كرده ایم را 
نظاره كنيم و این حركت، سرآغاز یك شناخت و آگاهي جدید مي بود«، اما از قرن ها 
قبل، بشر به خوبي شاهد آن چه در اثر بي عدالتي، زور و قلدري بر سر هم نوعان خود 
ــت و البته براي مشاهده ی آن نياز چندانی به ماهواره نداشته؛ چراكه  آورده ، بوده اس
به نظر می رسد وجود ماهواره ها در فضا، در دادن آگاهي و وجدان براي پرهيز از این 
بي عدالتي ها و فجایعي كه هر روز شاهد آن هستيم چيزي كم نکرده بلکه بر دامنه ی 
ــه ی  ــاره به آن چه در چهار گوش ــت. منظور از ذكر این مطالب اش آن نيز افزوده اس
ــت نيست – هر چند كه آن هم  ــی و ... در جریان اس جهان به لحاظ نظامي، سياس
ــت– بلکه هدف پرداختن به مسئله ی  ــيار تعيين كننده اس اهميت خود را دارد و بس
ــه ی آن محيطي پایدار  ــد كه الزم ــهر پایدار می باش ــورد بحث این كتاب یعني ش م
ــت كه بدون ایجاد شرایطي متناسب با مقام انسان – یعني بهره گرفتن از منابع  اس
ــت محيطي و اجتماعي – به گونه اي كه هم امروز و هم فردا انسان ها  اقتصادي، زیس
بتوانند به زندگي انساني خود ادامه دهند ممکن نخواهد بود. تحقق این مهم كه البته 
اجتناب ناپذیر است، جز با ایجاد دموكراسي، عدالت اجتماعي و مشاركت شهروندان 
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در اداره ی شهر و دولت ممکن نمي باشد. هنگامي كه صحبت از مشاركت، مسئوليت 
و دموكراسي مي شود موضوع بسيار روشن است و جاي تعبير و تفسير ندارد. واگذار 
ــهروندان و نتایج بسيار مؤثر  ــي از مسئوليت و قدرت اداره ی شهر به ش كردن بخش
ــهرهای جهان تجربه شده است. رسيدن به این  ــت كه در بسياری از ش آن سال هاس
ضرورت، متعاقب آسيب هاي فراواني است كه گاهي به عمد و گاهي در اثر محاسبات 
سياسي و اقتصادي زودگذر دولت ها و یا نهادهاي مختلف در تمام كشورها - صنعتي 
و غير صنعتي- به  وجود آمده كه ادامه ی آن باید دیگر ممکن نباشد. گرم شدن دماي 
كره ی زمين، ذوب شدن یخ هاي مناطق قطبي، پيشرفت كویر، باران هاي اسيدي و ... 
عواملي هستند كه آن ماهواره  ی مذكور در سال 1957 بر همه آشکار كرده و نگاه به 
توسعه، شهر و شهرسازي را دگرگون نموده كه راجرز در این كتاب به تفصيل به آن 
مي پردازد و نشان مي دهد نگاه گذشته به فضا و معماري در قالب فضاهاي تك ساحتي 
– یا به تعبير او »فضاهاي با روح و كاراكتر بسته« كه فضاهایي صرفاً اختصاص یافته 
به یك عملکرد مشخص » تجاري، صنعتي، مسکوني رانده شده به حومه هاي بي قواره 
و بی روح شهرها« هستند و نتيجه اي جز ایجاد فاصله ميان افراد و فعاليت ها در پي 
ــته است. تنها  ــته – نه تنها بي ثمر بوده بلکه عواقب ناگواري را نيز در پي داش نداش
ــعه ی شهرهای پایدار  ــئله مي پردازد و از ضرورت توس ــت كه به این مس راجرز نيس
صحبت مي كند، بسياري از صاحب نظران، جامعه شناسان، اقتصاددانان، متخصصين 
ــت مداران بر این مهم پای فشرده اند. رنزو پيانو، معمار  ــت و حتی سياس محيط زیس
برجسته ی معاصر، در كتاب نافرماني معمار مي گوید: »  این اندیشه ی رشد نامحدود، 
باعث گردیده كه شهرها منفجر شوند و اجازه داده كه غيرقابل تحمل ترین حومه هاي 
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شهري ساخته شود«؛ غير قابل تحمل به لحاظ انساني، بي عدالتي و اختالف طبقاتي. 
ــا تلنبار كرده اند و در نقطه ی  ــده و عده اي را در آن ه در حقيقت زاغه هایي ایجاد ش
ــيار زیاد كه دو قطب این تضاد و اختالف طبقاتي  دیگري حومه هایي با امکانات بس
ناشي از فقدان عدالت اجتماعي و ... مي باشد. پيانو در ادامه مي گوید: » بعد از جنگ 
در سال هاي 1960 شهرها با لگدمال كردن روستاها، روستایيان، یيالقات، محالت و 
محدوده هاي اطراف خود منفجرشده و از هم پاشيدند... باالخره امروز بعد از مرتکب 
شدن آن همه گناه شروع به فهميدن این مسئله كرده ایم كه تنها راه رشد و توسعه، 
ــعه ی پایدار است«؛ درست همان چيزی كه راجرز به خوبي به فلسفه و  ــد و توس رش

خصوصيات و شرایط آن در آن چه در پيش رو دارید مي پردازد. 
ــتاری دیگر، در نظریات رم كولهاس، معمار و نظریه پرداز شهير هلندی  در جس
ــهرهاي معاصر مانند فرودگاه هاي امروزی، همه  به این عبارات برمی خوریم: » آیا ش
ــباهت را مي توان تئوریزه كرد؟ و  ــباهت دارند؟ آیا این همانندي و ش به یکدیگر ش
اگر چنين باشد به سوي چه تصویر و سيمایي ره مي پویيم؟ رفتن به سوي شباهت 
ــت كه خود را از قيد هویت – یکی از اصول مسلم و اساسي یك  هنگامي ممکن اس
ــرعت و در  ــهر– رهاكنيم؛ موضوعي كه به عنوان یك فاجعه تلقي مي گردد. با س ش
مقياسي كه این پدیده )همانندسازی عاری از هویت( در حال وقوع است، باید هوشيار 
ــش این است كه این معنا چيست؟ آیا این پدیده  بود و به آن معنایی داد. حال پرس
ضروري است یا قابل اجتناب؟ امري است اتفاقي یا ناشي از عواملی چون عدم آگاهی 
ــت؛ زیرا حاصل آن چيزی جز  ــف بار اس و مدیریت  های آمرانه؟  كه در هر صورت اس
مرگ هویت نيست. نباید فراموش كرد كه هویت را چيزی جز تاریخ، فرهنگ، زندگي 
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اجتماعي و به اعتقاد بسياري از جمله راجرز، »انسان ها« نمي سازند. به عبارتی، هویت 
ــهر در گرو حضور و مشاركت شهروند آگاه و مسئول مي باشد. شهر، پدیده ای  یك ش
ــت كه از هيچ به وجود آمده باشد. رم كولهاس مطالب فوق را در نظریات  اتفاقي نيس
خود راجع به شهر ژنریك بيان می دارد كه شهري بدون تاریخ است؛ سطحي و بدون 
ــکل گرفته و در آن، كوچه-   این عامل  ــهری كه در دهه هاي اخير ش عمق و روح؛ ش
مهم اجتماعي، مدني و فرهنگي - معنایي ندارد و در آن راه ها و خيابان ها به ماشين ها 
سپرده شده اند؛ شهری غير دموكراتيك كه بر دو پایه استوار است: مسئولين شهر و 
ــوداگران سرمایه و پایه ی سوم یا اصلي آن یعني مردم و نقش آن ها در شهر دیده  س
ــاز و كارهای قدرت گره می خورد كه گاهي این قدرِت  ــود؛ شهر ژنریك به س نمي ش

اقتدار گرا محلي و گاهي ملي است. 
ــبت به محيط زیست و تالش براي رسيدن به شهرهاي پایدار تنها  نگراني نس
متوجه جهان صنعتي نيست، بلکه معضل جامعه ی بشري است و راه چاره ی آن نيز 
در گرو مشاركت همه ی جوامع است. تاراج محيط، توليد مواد آالینده، تشویق و رشد 
ــد و توسعه ی ناموزون محيط و شهرها، نقش سوداگري و سرمایه  مصرف گرایي، رش
در جهت سوداندوزي سریع و معضالت ناشي از آن در جهان توسعه نيافته به مراتب 
از جوامع صنعتي بيشتر است كه براي تصدیق آن نيازي به استدالل یا ذكر مصادیق 
نمي باشد. قدرت هاي اقتصادي نوظهور از جمله چين، هند و برزیل از آلوده كننده ترین 
كشورهاي جهان هستند. ایاالت متحده آمریکا در ميان كشورهای توسعه یافته، خود  
معضل بزرگی است. ميزان مصرف كيسه هاي پالستيك اهالي تهران- كه به گفته ی 
راجرز » در آینده باستان شناسان به جاي كشف آثار تاریخی انبوهي از مواد پالستيکی 
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خواهند یافت«- از باالترین ميزان مصرف در سطح جهان است.
ــاده و جامع در این مجال كاري  ــتن مقدمه اي بر این اثر خارق الع  اگرچه نوش
است دشوار و هرچند در اولين نگاه، خواننده ی جهان سوم گاهي گفته هاي راجرز را 
ــی خواهد یافت، اما باید پذیرفت آن چه او طرح مي كند تنها ارائه ی یك نظریه  آرمان
ــواهد و مثال هاي بسياري مي پردازد  ــت. وی در جای جای این كتاب به ذكر ش نيس
كه محقق شده اند و این از یك سو حکایت از عمق و اعتبار نظرات او دارد و از سوي 
دیگر متکي بر پشتوانه  ای بسيار عميق در زمينه ی  معماري و شهرسازي – و تجربه 

عملي – وی می باشد. 
در طول تاریخ معماري و شهرسازي، خصوصاً قرن نوزدهم، بيستم و آغاز قرن 
بيست و یکم، ویزیونرها، یوتوپيست هاي متعددي بوده اند كه به مسئله ی معماري و 
شهرسازي از یك نگاه فلسفي و اومانيستي نگریسته اند. سوسياليست هاي یوتوپيك 
از آن جمله اند و تنها آن ها نبوده اند؛ در برابر آن ها خشك نگرهایي كه تعداد آن ها نيز 
اندك نيستند را شاهد بوده ایم كه تأثيرات این دیدگاه ها را در تمام جوامع و از جمله 
جوامع جهان سوم دیروز و امروز شاید بيشتر شاهد باشيم. از ميان این یوتوپيست ها 
ــاره كرد. راجرز را – ضمن این كه یك معمار  مي توان به هوارد، گارنيه، اوون و ... اش
نامدار و شهرساز بسيار باتجربه است – مي توان آرمان گرا، واقع نگر و اومانيستي آگاه 
كه به خوبي به مسائل جهان شناخت دارد تلقي كرد و اهميت اثر او را باید عالوه بر 
ــيار زیادش در چهار گوشه ی جهان، از دریچه ی این خصلت هاي زیباي  تجربه ی بس

انساني نيز مورد توجه قرار داد. 
ــناختي كه از جهان امروز و  ــته هاي راجرز در بعضي موارد با ش گفته ها و نوش
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رابطه ی قدرت ها داریم بسيار بر واقعيت تکيه دارد و گاهي آن چه مي گوید را باید در 
دنياي خيال دنبال كرد؛ خصوصاً جایي كه آن  پایه ی سوم قدرت )مردم( حضور ندارد 
و براي تحقق آن باید دست به سوي آسمان برد. از طرفی آن چه در كتاب حاضر طرح 
مي گردد، واقعيتي بسيار جدي و گاهي تلخ است كه اگر به ضرورت بودن در فرداي 
نه چندان دور بنگریم مي توان گفت كه این گفته ها و خواسته ها كه گاهي بسيار دور 
از دسترس به نظر مي رسند؛ همه را باید گاهي در بستر جوامع مختلف دید و سنجيد 

و امکانات تحقق آن را در آینده اي نزدیك مورد نظر قرار داد. 
ــت. اما گاهی  ــيار ملموس و واقعی اس آن چه راجرز مي گوید و آرزو می كند بس
ــایه ی آن،  ــئولين و گاهي در س ــيوه ی برخورد مس با دیدن واقعيت های موجود و ش
سوداگران با محيط و تداوم آن، تصور فردایی پایدار برای بسياري از كشورهاي جهان 
سوم بسيار دشوار می نماید. اما از دست دادن اميد هيچ كمکی به پيشبرد این اهداف 
ــاید حاصلی درخور، بر این زمين لم یزرع  ــت كه ش نخواهد كرد. بذر اميد را باید كاش
ــهرهاي پایدار براي سياره ای كوچك« گوشه اي از  ــيند. كتاب حاضر: » ش به بار بنش
این دیدگاه ها را بيان مي كند كه عالوه بر تکنولوژي و پيشرفت آن، بر اهميت دنياي 
ــدن هر چه بيشتر انسان ها و آگاه شدن آن ها و همچنين بر  ارتباطات و نزدیك تر ش

قدرت، ذكاوت و عزم و خواست انسان ها بيش از هر چيز تکيه دارد. 

خسرو افضلیان 
استادیار دانشکده هنر و معماری 

دانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد مشهد 
زمستان 1391
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مقدمه ِسر کریسپین تیکل

 Reith( سخنرانی ریچارد راجرز در سال 1995 در برنامه ی رادیویی ریث لکچرز
Lectures( بسياری از مردم را مات و مبهوت كرد. راجرز آن ها را وادار كرد كه شهرها 
را – گذشته، حال و آینده ی آن ها را – از دیدگاه و منظري جدید ببينند؛ منظری 
ناشناخته  و  و غریب  به چيزي عجيب  تبدیل  را  شهر–   – آشنا  پدیده ی  این  كه 
می كرد. راجرز، تجربه های روزانه ی زندگی شهری و جذر و مدهاي امواج انساني كه 
صبح گاهان به شهر می ریزند و شبانگاه از آن خارج می شوند را خطرناك توصيف 
می كرد و در عين حال، چشم اندازهایی را به سوی آینده می گشود و به این ترتيب 

حس خارق العاده ی آزادی را عرضه می داشت. 
آن چه مبرهن است، این است كه شهرها قبل از هر چيز به مثابه ی ارگانيسم هایي 
هستند كه منابع را مي بلعند و مواد زائد توليد مي كنند. هر چه شهرها گسترده تر و 
پيچيده تر مي شوند، وابستگي آن ها به مناطق پيرامونشان بيشتر مي گردد و در نتيجه  
در این كارزار تغيير و تحول آسيب پذیرتر می شوند. شهرها از یك سو باعث غرور ما 
هستند و از سوي دیگر بالي جان ما. در طبيعت ما تنها موجودات زنده اي نيستيم كه 
شهر می سازند. همان طور كه لوئيس توماس1 درباره ی مورچه ها مي نویسد: »آن ها به 
اندازه اي شبيه انسان ها هستند كه مایه ی شرمساری است. به پرورش قارچ مي پردازند، 
در نوعي حياط خلوت به توليد و پرورش شته مبادرت مي كنند. براي جنگيدن ارتش 
درست می كنند و براي ایجاد رعب و وحشت و ایجاد اختالل و سردرگمي در ميان 
دشمن از سالح شيميایي استفاده مي كنند، به گرفتن اسير مبادرت مي كنند و به  1. Lewis Thomas
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طور مداوم به مبادله ی اطالعات مي پردازند. آن ها همه كار مي كنند؛ تنها به تماشاي 
تلویزیون نمي نشينند.« 

مانند همه ی جانوران دیگر كه موفق به بقای حيات شده اند، گونه ی انسان نيز 
یاد گرفته خود را با محيط پيرامونش تطبيق دهد. اما برخالف دیگر انواع موجودات، 
انسان ها به چيزي به مراتب بيشتر دست یافته اند؛ موفقيت انسان ها خارق العاده بوده 
است. این موفقيت به خاطر قابليت آن ها در تطبيق دادن محيط با نيازهایشان به 

گونه اي بوده است كه هيچ موجود دیگري نمي تواند با آن برابري كند. 
این یك باور دیرینه است كه پيشرفت بشریت، تنها با یکی دو نوسان، رو به 
فزوني و رشد داشته است. اما در واقع شواهد اندكي این نظر را تائيد مي كند؛ تمام 
تمدن هاي شهري پيشين از بين رفته اند. شاید نخستين آن ها، تمدن  هاراپا2 در دره ی 
ایندوس3 باشد كه به سه هزار و پانصد تا چهارهزار و پانصد سال قبل باز مي گردد. 
تخریب جنگل ها و از بين رفتن یا از بين بردن الیه هاي حاصلخيز زمين باعث كاهش 
رطوبت حتي در تابستان گردید و با كاهش ناگهاني ميزان بارندگي، افت باروری 
زمين و افزایش جمعيت، جامعه ی هاراپا منبع طبيعي و حياتي خود را از دست 
داد و فروپاشيد. در دره ی دجله و فرات نيز شاید حالتي مشابه اتفاق افتاده باشد و 
همين وضعيت شاید در مکزیك )دوران ما قبل كلمبيا( روی داده باشد؛ درست مانند 
وضعيتي كه امروز در بعضي از مناطق كمربند ساحل در افریقا در حال وقوع است. 

دالیل این فروپاشي ها متعدد هستند. اما همه ی این عوامل به سه متغير بستگي 
دارند: جمعيت، محيط زیست و منابع. 

احتماالً در اواخر دوران یخبندان یعني دوازده هزار سال قبل، جمعيت كره ی 
زمين چيزی حدود ده ميليون نفر بوده است. پيدایش كشاورزي و تخصصي شدن 
حرفه ها و فعاليت هاي بشر و رشد و توسعه ی شهرها، رشد سریع جمعيت را به همراه 
داشته است؛ به گونه اي كه در دوران توماس مالتوس4، در سال های آغازین انقالب 

صنعتی، جمعيت كره ی زمين تقربياً یك ميليارد نفر بوده است. 
حدود سال هاي 1930 ميالدي، جمعيت به دو ميليارد نفر مي رسد. امروز این 
رقم 5/8 ميليارد نفر5 مي باشد و تا سال 2025 اگر فاجعه اي رخ ندهد جمعيت دنيا به 
مرز 8/5 ميليارد نفر خواهد رسيد. در حال حاضر، ساالنه نود ميليون نفر به جمعيت 
زمين افزوده می شود؛ یعني هر دوازده سال معادل جمعيت كشور چين )كه در حال 

حاضر 1/2ميليارد نفر مي باشد(. 
بيشترین ميزان رشد جمعيت، مختص شهرهاست. در سال 1950 ميالدی،  
بيست  و نه درصد جمعيت جهان در شهرها زندگي مي كرده اند، این ميزان در 1965 

2. Harappa
3. Indus Valley
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سي و شش درصد و در سال 1990 به پنجاه درصد ارتقا یافته است و پيش بينی 
ميزان رشد ساالنه ی  برسد.6  به شصت درصد  ميزان  این  تا سال 2025  می شود 
جمعيت شهرنشين دنيا بين سال هاي 1965 تا 1980 حدود 2/6 درصد بوده، اما 
این ميزان رشد بين سال هاي 1980 و 1990 برابر با 4/5 درصد بوده است. تقریباً 
تمامي این سير صعودی متعلق به كشورهای فقير می باشد؛ كشورهایي با كمترین 
ميزان منابع و نازل ترین ظرفيت برای جمع آوري و بازیافت زباله ها و مواد زائد خود. 

كاماًل بدیهی است كه هر چه جمعيت فزوني یابد شرایط بغرنج تر خواهد شد. 
بيشتر منابع تجدیدپذیر هستند و حتي منابع غير قابل تجدید – مانند سوخت هاي 
فسيلي – را مي توان معموالًً جایگزین نمود. مسئله ی اساسي این است كه مصرف 
افسارگسيخته مي تواند مانع از تجدید حيات منابع و یا باعث تأخير زیاد این تجدید 

حيات گردد. 
تخریب تدریجي محيط زیست تشدید شده است. آشکارترین وجه آن نحوه ی 
كاربرد زمين است. بر اساس گزارش ساالنه ی سازمان ملل متحد در سال 1993-94 
درباره ی محيط زیست: از سال 1945 تاكنون 17 درصد اراضي در كل جهان به 

مقدار كم و بيش آسيب دیده و تخریب شده اند. 
تا  آلودگي هوا  آمریکا  برآوردهاي دولت  براساس  بدتر شده؛  نيز  كيفيت هوا 
كنون به ميزان 5 تا 10 درصد از توليد كشاورزي آمریکا كاسته است و عواقب این 
مسئله احتماالً در اروپاي مركزي و چين به مراتب بيشتر و بدتر است. در اواسط قرن 
آینده ] منظور قرن حاضر می باشد[ با تقاضاي شدیِد تأمين مواد غذایي در نقاط 
مختلف دنيا مواجه خواهيم بود. شاید تا كنون به یُمن انقالب سبز از دام این معضل 
گریخته ایم، اما اقبال تحول جدیدي از این نوع بسيار اندك است. تا كنون مسئله ی 
اساسِي غذا، توزیع آن بوده است؛ از این به بعد دیگر مسئله این نيست. با تغييرات 
اقليمی و همچنين تقاضاي مداوم و فزاینده، ممکن است جهان با كمبود مواد غذایی 

مواجه شود. 
در حال حاضر تقاضاي جهان نسبت به آب آشاميدني هر بيست سال دو برابر 
مي شود. با وجود این حتي اگر قادر باشيم كه در مصرف آب صرفه جویي كنيم و 
به گونه اي بهتر از ذخائر آبی استفاده نمایيم؛ نباید فراموش كرد كه ذخائر موجود 
آب – در كل جهان– تقریباً از دوران یخبندان تا كنون تغيير نکرده و شهرها باید هر 
روز دورتر و دورتر منابع آب خود را جستجو كنند. جاي تعجب ندارد كه جنگ بر 
سر آب به قدمت تاریخ بشریت است و این مسئله در آینده می  تواند بيش از پيش 

خطرناك باشد.7

4- Thomas Malthus
5- رقم ذكر شده در این جا، متعلق به سال هاي 1990 
ميالدی مي باشد. جمعيت دنيا در حال حاضر از مرز 7 

ميليارد نفر گذشته است. ـ م.
6- ميزان جمعيت شهرنشين در ایران هم اكنون از مرز 

شصت درصد گذشته است. ـ م.
7- اختالف، برخورد، درگيري و جنگ بر سر مسئله ی 
و  ایران  در  و  است  تاریخ  قدمت  به  دنيا  تمام  در  آب 
در  است.  ریشه دار  و  قدیمي  بسيار  كشور  روستاهاي 
در  مطرح  پرونده هاي  به  اگر  اخير  سال های  همين 
گردد  مراجعه  كشور  مختلف  نقاط  دادگستري هاي 
اهميت آن پی  به  و كویري(  )خصوصا مناطق خشك 
خواهم برد. مشکل ایران با افغانستان از زمان قدیم بر 
حاصل  ضایعات  و  هيرمند  رودخانه ی  آب  تقسيم  سر 
تقسيم  مسئله ی  زابل،  و  بلوچستان  در  مسئله  این  از 
سر  بر  همسایه  كشورهای  دیگر  و  ایران  ميان  آب 
مسئله ی رودخانه ی ارس، بخشي از اختالف خاورميانه 
ميان اسرائيل و اعراب بر سر تقسيم رودخانه ی اردن 
و اختالف و فشار تركيه بر سوریه و عراق بر سر تقسيم 
آب دجله و فرات، نمونه هایی از نزاع بر سر این منبع 

حيات است. ـ م.
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كاماًل  در همه جا  آالینده  مواد  كاهش  در  ما  دیگر محدودیت های  از سوي 
مشهود است. مسئله ی زباله ها به سرعت مي تواند تبدیل به معضلي به همان اهميت 

مصرف منابع گردد. 
مناطق تخليه ی زباله  كه از گستره ی دنياي صنعتي فراتر مي رود، حمل و نقل 
محموله هاي خطرناك بين مرزها و كشورهاي مختلف كه هر روز بيشتر و متداول تر 
مي گردد و آلوده شدن بيش از پيش آب هاي سطحي كه به آن وابسته هستيم؛ همه 
گویای این نکته هست كه توان و ظرفيت كره ی خاكي در جذب زباله هایي كه توليد 

مي كنيم نامحدود نمي باشد. 
مسئله ی دیگر باران هاي اسيدي است كه خطري است بالقوه براي تمام كساني 
به لحاظ  این مسئله  البته  قرار دارند.  بادهاي مجتمع هاي صنعتي  كه در معرض 
كاراكتر، كاماًل محلی است و اگر اراده ی سياسی برای حل آن وجود داشته باشد،  حل 
آن دور از دسترس نيست. فرسایش الیه ی ازن بسيار جدي تر و خطرناك تر است؛ زیرا 
عواقب و اثرات آن بر متابوليسم انسان بسيار جدي و حتی هشداردهنده می باشد. اما 
مسئله ی اساسي مي تواند اثرات ناشي از تخریب الیه ی ازن روي دیگر ارگانيسم ها و 

موجودات زنده به خصوص روي فيتوپالنکتن8 اقيانوس ها باشند. 
از سوي دیگر، با دورنماي دگرگوني آب و هوا كه بشر مسبب آن است، مواجه 
با چنان كندي صورت مي گيرد كه آن را حس  اقليمي  تغييرات  هستيم. معموالً 
نمي كنيم. حيوانات، گياهان و اشکال دیگر حيات زمان كافی برای تطبيق خود با 
محيط یا مهاجرت را دارند. دره ی تيمز9 یکي از این نمونه هاست. صد و سي هزار 
سال قبل، این دره محل زندگي اسب های آبی بوده است. حدود هجده هزار سال 
پيش، گوزن هاي وحشي و ماموت ها مناطق شمالی - كه از نواحی قطبی خيلی دور 
نيستند- را در نوردیده اند و تنها نهصد سال قبل، فرانسویان سعي كردند تاكستان هاي 

جنوب انگلستان را كه رقيبي جدي براي فرانسه بودند از بين ببرند.
دوازده هزار سال اخير از نظر اقليمي ) تغيير شرایط آب و هوایي( دوران نسبتاً 
پایداري بوده است. حتي اگر از قبل از انقالب صنعتي تا عصر برنز به عقب برگردیم  
تغييرات آب و هوایي بسيار محدود اتفاق افتاده است؛ این دگرگوني اقليمي ناشي از 
تغيير كاربري زمين و به خصوص قطع درختان و از بين بردن جنگل ها بوده است. 
اما از دویست و پنجاه سال قبل یعني آغاز انقالب صنعتي، بشر از طریق فعاليت ها 
و دخل و تصرف هایی كه در طبيعت كرده باعث آسيب زدن به كل سيستم آب و 
هوایي گردیده است. همه چيز شتاب و سرعت گرفته است. فارغ از بالیي كه بر سر 
زمين آورده ایم )به عنوان مثال در بریتانيا، سنگ، آجر و قير تقریباً ده درصد از خاك 

8- phytoplankton
9- Thames Valley
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این سرزمين را مي  پوشاند(، انسان ها با مصرف كردن سوخت های فسيلي و به ویژه با 
آتش زدن جنگل ها تركيبات شيمایي اتمسفر را تغيير داده اند. 

هر چند كه تردید هایی به لحاظ علمي وجود دارد، اما به نظر می رسد با فرآیند 
تغييرات اقليمی در سطح جهانی مواجهيم كه دو نتيجه ی عمده در پي دارد: نخست، 
تغييرات در بارش باران به طوری كه در مناطقي باران خواهد بارید كه قبل از آن باران 
نمي باریده یا به ندرت می باریده و برعکس؛ و همين طور هوا مي تواند سردتر یا گرم تر 
شود، هر چند كه چنين به نظر مي رسد كه كل كره ی خاكي مي رود تا گرم شدن 
نسبي را تجربه كند. چنين تغييراتي غالباً در گذشته اتفاق افتاده است. نتيجه ی دوم 
باعث افزایش ارتفاع سطح آب دریاها خواهد شد. در حال حاضر باال آمدن سطح آب 
دریاها در سال بين 1/5 تا 2 ميليمتر در نوسان است، اما اگر ذوب شدن یخ ها كه در 
حال وقوع است سرعت بگيرد، این عدد می تواند تا آخر قرن بيست و یکم به پنجاه 

سانتيمتر برسد. 
تخریب و نابودی انواع گونه های حيات، یکی دیگر از مسائل مهم در این زمينه 
می باشد. این تخریب ها داراي اثراتي قابل قياس با تخریب ناشي از برخورد اجسام 
بزرگ با سطح زمين مي باشد؛ آخرین فاجعه ی بزرگ از این دست كه از بااهميت ترین 
نسل  انقراض  به  منجر  قبل  ميليون سال  پنج  و  نيز مي باشد حدود شصت  آن ها 

دایناسورها گردید. 
هنگامي كه باستان شناسان در آینده به كاوش دوران یك چهارم هزاره ی اخير 
بپردازند؛ با چنان گسست بيولوژیکي مواجه خواهند شد كه با تمام دگرگوني ها و 
گسست های بيولوژیك دوران هاي ماقبل خود برابری خواهد كرد. آن ها به منابع و 
ثروت هاي فسيلي – مانند آن چه تا كنون پيدا كرده اند – دست نخواهند یافت؛ بلکه 
به انبوهي از سا ك هاي پالستيکي و دیگر زباله هایي از این نوع كه توسط انسان ها در 
طبيعت رها شده است خواهند رسيد كه البته نتایج آن در تعادل سيستم اكولوژیك 

كره ی زمين هنوز قابل اندازه گيري نمي باشد. 
به این ترتيب جهان آبستن انباشتگی و تركيبی از خطرات سهمگين است 
كه شدت و حدت هر یك تحت تأثير مؤلفه های افزایش جمعيت و رشد و توسعه ی 

شهری متغير مي باشد. 
در سير تکامل رفتاری بشر، از انسان شکارچی گرفته تا انسان كشاورز و عاقبت 
شهروند، شهرها به عنوان نماد تخصص فعاليت های انسانی متجلي گردیده اند. ریچارد- 
راجرز به ارزش افزوده اي كه شهرها در زندگي انسان ها دارند اشاره خواهد كرد. از 
سوي دیگر شهرها ریسك ها و خطرها را به طرزی فزاینده در خود متمركز مي كنند؛ 
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و خطرناك ترین  بدترین  شاهد  كه  است  آن ها  نابه سامان  و حومه هاي  در شهرها 
شرایط زندگي هستيم.10 تا قرن گذشته شهرها به عنوان مکان هاي خطرناكي تلقي 
مي گردیده اند. ضریب مرگ و مير در شهرها بيشتر از درصد تولد بوده و شهرها تنها 
مي توانسته اند با جذب جمعيت از بيرون – مناطق روستایي- به حيات خود ادامه 
دهند. شهرها و سيستم های پشتيبانی آن ها محيط زیست مخصوص به خودشان را 

به وجود مي آورند؛ محيط هایی كه بيش از پيش در معرض تهدید قرار دارند. 
در دو فصل از كتاب، ریچارد راجرز به تجزیه و تحليل فرهنگ شهرها و دورنماي 
پایداري آن ها مي پردازد. شهرها مانند تمام ارگانيسم هاي جمعي در برابر دگرگوني ها 
آسيب پذیر مي باشند. عالئم مشخص و آشکاری از فشار و تنش را خيلی زود حس 
خواهيم كرد؛ مثاًل در زمينه  ی تأمين غذا یا آب و دیگر منابع فيزیکي. اما در پس آن ها 

چيزهای دیگری در كمين اند. در اینجا به یکی دو مورد اشاره مي كنيم.
جمعيت بيشتر- در داخل و خارج از شهرها- یعنی: فشار بيشتر بر محيط زیست؛ 
یعنی: پناهندگان بيشتر. در سال 1978 تعداد پناهندگان ) شامل تمام افرادي كه 
در اثر فشارها و تبعيضات سياسي، قومي و نژادي یا مذهبي پناهنده شده اند( شش 
ميليون نفر بوده و این رقم در سال 1995 به حدود بيست و دو ميليون نفر رسيده 
است. این ارقام شامل كساني كه از بالیاي طبيعي مي گریزند نمي شود؛ بعضي از 
آن ها از مرز ها عبور مي كنند و تعداد دیگري در درون این مرزها جابجا مي شوند؛ كه 
بسته به تعریفی كه از واژه ی پناهنده وجود دارد، تعداد این نوع پناهندگان به تنهایي 
مي تواند از مرز بيست و دو ميليون نفر بگذرد. این شهرها و حومه  ی آن  ها هستند كه 

بيشترین سهم را از تبعات این جریان جمعيت خواهند داشت.
 باال آمدن سطح آب دریاها مي تواند باعث ایجاد اختالل در زندگي بسياری از 
افرادي كه در كرانه ی سواحل و مدخل رودخانه ها زندگي مي كنند بشود. این مسئله 
با طوفان هاي سهمگين، رعد و برق و باران هاي شدید، خشکسالي و گردبادها كه از 

نتایج تغييرات اقليمی می باشند، همراه خواهد بود.
همچنين باید انتظار تغييرات در الگوهای بيماری  ها را داشته باشيم. مي دانيم 
كه دما و رطوبت بر سيکل زندگي ميکرو ارگانيسم ها از حشرات گرفته تا ویروس ها 
و باكتري ها اثر مي گذارد؛ در نتيجه، ميکروارگانيسم ها مستقيماً سالمت افراد بشر 
و حيوانات را تهدید مي كنند. در حال حاضر شاهد بازگشت قابل توجه بيماري ها و 
آلودگي هایي هستيم كه ویروس های آن ها در برابر داروهاي موجود مقاوم شده اند 
بود.  آسيب پذیر خواهند  به شدت  دیگری ضعيف شده اند  به دالیل  كه  افرادی  و 
می بایست مسائل مربوط به زهکشی فاضالب و تخليه ی آب هاي مصرف شده و آلوده 

اكثر  پيرامون  كه  شهرها  نابه سامان  حومه هاي   -10
در  شهري  ادبيات  در  مي شوند-  دیده  دنيا  شهرهاي 
ایران به آن ها زاغه ها و گاهي حلبي آبادها گفته مي شود 
متفاوت  خاستگاه هاي  كه  حاشيه نشين  جمعيت  از  و 
دارند انباشته شده است و به علت عدم انتگراسيون یا 
پيدا كردن جا و مقام و مکان خود در زندگي شهري 
از علل مهم  یا رانده شده اند- یکي  به حاشيه رفته اند 
كه  چند  هر  هستند.  اجتماعي  متعدد  آسيب هاي 
را  خود  مقام  و  مکان  و  جا  نيز  شهروند  یا  شهرنشين 
نيز در شهر به مراتب كمتر از گذشته دارد و خود را 
نسبت به شهر و شهر را نسبت به خود هر روز بيشتر 
از دیروز غریبه و بيگانه مي بيند، اما به دالیل مختلف، 
آسيب هاي اجتماعي و به دنبال آن ميزان بزه كاري و 
جرم و ... در حاشيه ی شهرها و زاغه ها به مراتب بيشتر 
رشد  و  آسيب ها  این  پيدایش  علل  به  راجع  كه  است 

فزاینده ی آن باید بحث دیگري را آغاز كرد. ـ م.
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را مورد توجه قرار داد. در این زمينه نيز آسيب پذیري شهرها در اثر رشد جمعيت و 
وجود جمعيت مازاد بر ظرفيت افزایش یافته است. 

یکی از نقاط فشار بر شهرها كه كمتر ملموس می باشد، تأثير نابودی و تخریب 
گونه های دیگر حيات بر آن هاست. كاهش تنوع حيات، بر ذخایر مواد غذایي ) كه 
شدیداً وابسته به ژنتيك مي باشد( و دارویی )كه شدیداً به منابع گياهي و حيواني 
وابسته است( تأثير خواهد گذاشت. اما مهم تر از هر چيز، فواید اكولوژیکی آن است: 
ما به جنگل ها و گياهان وابسته ایم؛ از سویي براي توليد خاك و تثبيت آن و از سوی 
دیگر براي تنظيم و حفظ ذخایر آبی با مراقبت از سفره هاي برداشت آب، جمع آوري 
آب هاي سطحي و آب خيزداري. ما به زمين وابسته ایم كه بارور شود و مواد آالینده 
را دفع كند. به مواد مغذی نياز داریم براي بازیافت و دفع زباله ها. هيچ جایگزینی 
برای این خدمات طبيعی متصور نيست؛  خدماتي كه بخش های مهمی از سيستم 
بزنيم،  عوامل دست  و  این خدمات  به  اگر  را تشکيل می دهند.  پشتيبانی شهری 

هزینه ی ناشي از آن غيرقابل برآورد خواهد بود. 
از سویی، شهرها با مسائل و معضالت دروني خود نيز مواجه هستند. ریچارد- 
راجرز به عوامل اصلي آن ها اشاره مي كند. تقریباً تمام متروپل ها در آغاز شهر بوده اند 
و تمام شهرها نيز در ابتدا روستاهایي بيش نبوده اند. هر چه مجتمع ها و گروه هاي 
انساني بزرگ تر مي شوند، به همان نسبت از همبستگي اجتماعي آن ها كاسته مي شود. 
شهرهایي مانند لندن كه مجموعه اي از دهکده ها با یك مركز بزرگ بيش نيستند 
براي زندگي كردن مطلوب تر و مطبوع تر هستند تا حومه هاي پراكنده و قطعه قطعه 
شده كه هر یك تخصيص به نوعي فعاليت دارند و از ابعاد انساني به دور می باشند. به 
حق، لس آنجلس را ناكجاآباد خوانده اند؛ استاالگيمت های بتنی عظيم، روح انسان را 
می خراشد. جالب اینجاست كه هنوز بعضي از شهرسازان در رؤیای ساختن زاغه هایی 
در شمایل مناطق تفکيك شده ی تجاری، نواحی صنعتي، شهرك هاي خوابگاهي، 
مناطق اختصاص یافته به توزیع و انبار و ... مي باشند، بدون آن كه به آسيب ها و 

هزینه هاي اجتماعی ناشی از آن توجه كنند.11 
گاهي به این مسئله مي اندیشم كه سالمت روحي و فکري شهروندان ایجاب 
مي كند كه براي حراست از همبستگي اجتماعي در حریم شهر و پيش بيني و ممانعت 
از حمله هاي خطرناك بيروني، به اصول و ساختار شهر بسته برگردیم؛ شهر بسته اي 

كه دروازه هاي آن باید هميشه باز باقي  بمانند.
شهرها امروز از ضربات كشنده ای كه توسط راه ها و جاده ها به آن ها وارد مي آید 
در رنج هستند؛ زخم هاي مهلکي كه براي حمل اسباب بازي های مورد عالقه ی ما - 

یا  و  شهر  یك  مختلف  مسائل  تمام  هنگامي كه   .11
محل تجمع انسان ها را از دیدگاه آمار و درصد تعيين 
به اصطالح شهرسازي  تنها تمركز و توجه  مي كنند و 
یا  این  به  اراضي  وتخصيص  درصدها  تعيين  متوجه 
تمام مسائل   – مهم تر  آن  از  و  است  فعاليت شده  آن 
مختلف انساني، اجتماعي، فرهنگي، رواني، اقتصادي و 
... شهرها و انسان هایي كه در درون آن زندگي مي كنند 
از دیدگاه برنامه ریزي شهري با آن روند و روش معمول 
مطرح و به آن پرداخته مي شود، باید شهرها نسبت به 
شهروندان غریبه شده  باشند و از شهر جز عبارتي كه به 
یك گستره ی فيزیکي بدون آغاز و انتها و بي معنا اطالق 
مي گردد چيز دیگري باقي  نمانده باشد. حاصل این از 
خود بيگانگی و احساس عدم تعلق به شهر، مشکالت 
عدیده و قابل توجه در زمينه های اجتماعي و فرهنگی 
نامنسجم  لکه هاي  از  مجموعه اي  شهرها  مي باشد. 
آن  ناموزن  و  بي رویه  گسترش  از  باید  كه  پراكنده اند 

پرهيز نمود و به سامان دهي از درون پرداخت. ـ م.
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اتومبيل- به آن ها وارد شده است. ریچارد راجرز، ضرورت تعادل ميان حمل و نقل 
اتومبيل در پنجاه سال اخير،  عمومي و خصوصي، نتایج مخرب اولویت بخشی به 
طبيعت و دامنه ی وابستگي هاي ما به آن را تجزیه و تحليل می كند. تحقيقات صورت 
گرفته از سوي دولت نشان مي دهد كه هر سال در انگلستان نوزده ميليون نفر در 
معرض آسيب هاي ناشي از آلودگي شدید هوا قرار مي گيرند كه این خود ناشي از 

افزایش حمل و نقل و فعاليت هاي صنعتي مي باشد. 
انباشتگی و تجمع این معضالت، مسائل بسيار مهم مدیریتی را به دنبال خواهد 
داشت. در حال حاضر با نوعي بحران مدیریتی مواجه هستيم. غالباً از خود سؤال 
مي كنيم كه آیا دولت ها مي توانند با بحران مقابله كنند و از شرایط بحراني خارج 
گردند؟ بدون شك حاكميت ملي دیگر آن معناي گذشته را ندارد و در سطح جهان 
نوعي جابجایي قدرت در جریان است كه از باال به نهادهاي بين المللي وصل می شود 
تا مسائل جهانی را حل و فصل كنند )هر چند كه بيشتر آن ها داراي تجهيزات، ابزار 
و امکانات الزم براي حل مسائل نيستند( و از پایين به گروه ها و نهادهاي محلي و 
تشکل ها و جمعيت ها ) قدرت هاي محلي( گره می خورد و البته به طور غيرمستقيم 
به شهروندان؛  شهرونداني كه مستقيماً با یکدیگر در سراسر جهان به لطف فناوری 

اطالعات در ارتباط هستند.
هنوز در دنيایي زندگي مي كنيم كه حکومت ها عامل اصلي در تصميم گيری ها 
هستند. آگاهی عمومی در این زمينه در طي ربع قرن اخير بسيار گسترش یافته 
است، اما با این وجود تعداد بسيار اندكي به نتایج قطعی و موردنياز رسيده اند. اكثر 
تغييرات حاصله، ناشي از قدم هاي رو به جلو و كوچکي است كه یکي پس از دیگري 
برداشته مي شود كه گاهی با تردید های مقطعي نيز همراه است؛ سپس گام بلندي 
برداشته مي شود كه متعاقب آن گام هاي كوچك تري را شاهد هستيم و به همين دليل 
است كه فرآیند پيشرفت، آهسته و كند مي باشد. همان طور كه لرد كينس12 خاطر 
نشان كرده است: درك و پذیرش ایده های نو بسيار ساده تر از رها شدن از افکار كهنه 

و قدیمي مي باشد و آن چه ما كم نداریم، افکار كهنه و قدیمي است. 
بعضي از اصول – كه بيشتر اقتصادی هستند – تبدیل به سکه ی رایج شده اند. 
به عنوان مثال حداقل روی كاغذ توافق شده كه هر كس آلوده می كند باید بهای 
آن را بپردازد. توافق مشابهی بر سر اصول پيشگيرانه وجود دارد؛ به این معنی كه نه 
تنها باید مراقب اوضاع باشيم، بلکه نباید اجازه دهيم شك و تردیدها مانع از عمل 
پيشگيرانه در مواقع ضروری شود. در مورد اصل سومي نيز نوعي توافق ضمني وجود 
Lord Keynes -12دارد: مالحظات زیست محيطی باید در مركز توجه تصميم گيري ها در تمام سطوح  
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قرار گيرد.
رعایت و اجرای این اصول باید دولت ها را وادار كند دست به اقدام هایي بزنند كه 
معنادار، منطقی و مدلل باشد. از این نقطه نظر وجود یك منبع قدرت، الزامی است؛ 
همان طور كه فشار از پایين از سوی بخشی از جامعه  كه آگاه به مسائل باشد و تسليم 

توافقات و تصميمات نخ نما نشود؛ ضروری می باشد.  
گاهي از من سؤال مي كنند كه آیا خوش بين هستم یا بدبين؟ خواهم گفت 
خوش بين هستم؛ زیرا به هوش و ذكاوت انسان اعتماد دارم. اما در مورد عزم و اراده ی 
آدم ها بدبين ام، زیرا شك دارم كه عقل و تدبير تنها كفایت كند. گاهي به یك تلنگر 
و حتي یك فاجعه نياز داریم تا توجه مان جلب شود و ما را براي پذیرش تغييرات 
آماده نماید. فاجعه آغازگر مطلوبي براي هدایت یك سياست مبتني بر خرد و احتياط 
نيست. اما بدون وجود فاجعه گاهي برایمان دشوار است كه قابليت خود را نسبت به 

تغيير ارزش هاي اساسي و خواسته ها و تمایالت خود بسنجيم. 
كتاب ریچارد راجرز پيام آور اميد است. او نشان مي دهد كه چگونه یك شهر 
عدالت محور می تواند كثرت گرا، یکپارچه، چندساحتي، متنوع و در عين حال منسجم 
باشد. همه ی ما مي دانيم كه یك جاي كار می لنگد و اگر به گونه ای دیگر از شهر براي 
آینده نيندیشيم وضعيت مي تواند بسيار اسف بارتر شود. اگر مورچه ها قادر هستند 
براي خود شهرهایي بنا كنند كه با قد و قواره و اندازه، كاراكتر و خصوصيت و نياز 
و كاربري هاي آنان هماهنگي داشته باشد، ما نيز باید قادر به انجام آن باشيم. طبق 
گفته ی راجرز، نتيجه باید شهری باشد متراكم و داراي چند مركز، شهري كه در 
آن فعاليت ها در هم تنيده و یکدیگر را قطع مي كنند، شهري اكولوژیك، شهري كه 
ارتباط و برخورد با آن ساده باشد، شهري منصف و متوازن ، شهري باز كه در آن 
هنر و معماري و چشم اندازها مي توانند انسان را متأثر كرده و به هيجان  آورد و فکر و 
ذهن و روح او را ارضا نماید. ریچارد راجرز در این كتاب نشان مي دهد چگونه می توان 

چنين شهري را به وجود آورد. 





» ما تعداد اندكي هستيم كه اعتقاد داريم معماري نمي تواند نسبت به سرنوشت شمار بسياري از ما بي تفاوت باشد؛ بر 
اين باوريم كه معمار بايد بينديشد و عمل كند؛ تعداد اندكي هستيم كه از حضور تعداد بسيار اندك معماران در گفتمان 
و نشست هايي درباره توســعه پايدار، حيرت  مي كنيم؛ تعداد اندكي هستيم كه براي ايجاد زمينه يك گفتگوي جهاني 
درباره آينده نزديك شــهرهايمان، اظهارنظر مي كنيم؛ گفتگويي كه روشنفکران را از سراسر دنيا دور هم جمع كند.
بشريت در شرايط نامطلوبی بسر مي برد؛ فاجعه ايست مستمر كه پرداختن به آن نيز ضرورتي است هميشگي. در زمانهای كه 
تنها معدودی جسارت سخن گفتن از اخالق را دارند، در اين دنياي كوچك معمارانه، كسانی از اخالق مي گويند و از  فداكاري. 
ذكاوت ريچارد بارقه اميدي به همراه دارد و اين هوشمندي يك روشنگر است؛ يکي از انسان هاي با شهامتي كه جلوتر از 
ديگران حركت مي كند تا بتواند آنچه را كه ديده است به ديگران بگويد، تا به ديگران امکان بهتر به پيش رفتن را بدهد. «

    ژان نـوول

تا سال 2025 سه چهارم جمعيت جهان در شهرها زندگي خواهند كرد. در حال حاضر نيمي از جمعيت جهان در شهرها 
به سر مي برند و اين درحاليستكه شهر مدرن زير فشارهای بخش خصوصي كه به دنبال منافع مالي است و بخش دولتي 

كه توجيهاتش غالباً از فرصت طلبي كوتاه مدت نشأت مي گيرد، عامل نابودی  و گسست اجتماعي مي باشد. 
اين برداشت، ريچارد راجرز را بر آن داشته تا طرحي انقالبي براي آينده شهرها ارائه دهد؛ طرحي كه او در اين كتاب به 
بسط آن مي پردازد. راجرز در اين كتاب بر تأثير معماري و شهرسازي بر زندگي هر روز ما متمركز مي شود و در برابر تأثير 
فاجعه بار شهرهاي مدرن بر محيط هشدار مي دهد. او تأكيد مي كند كه تنها يك برنامه ريزي پايدار مي تواند از اكوسيستم 

دنياي ما محافظت كند و به ما اجازه دهد كه از عهده مسئوليت هايمان دربرابر نسل هاي آينده برآييم.
شهرسازي پايدار يك اصل اساساً دموكراتيك است، كه شهروندان را در اتخاذ تصميم در تمام سطوح مشاركت مي دهد. 
اين يك روند كلي اســت كه دل مشغولي هاي اجتماعي و  زيست محيطي را با هم در نظر دارد؛ معماريای كه باعث غناي 
فضاي عمومي مي گردد؛ حمل و نقل عمومي كه حافظ زندگي و حيات خيابان مي شــود و سيســتم هاي توليد انرژي كه 
وابســتگي ما را نسبت به منابع طبيعي كم مي كند. شهرسازي پايدار تنها شانس ما براي ايجاد شهرهاي پويا، سرزنده و 

ايده آل مي باشد، شهرهايی كه به انسان و محيط هم زمان احترام مي گذارد.
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