برای سیارهای کوچک

ریچــارد راجــرز

تا سال  2025سه چهارم جمعيت جهان در شهرها زندگي خواهند كرد .در حال حاضر نيمي از جمعيت جهان در شهرها
به سر ميبرند و این درحالیستكه شهر مدرن زير فشارهای بخش خصوصي كه به دنبال منافع مالي است و بخش دولتي
كه توجيهاتش غالباً از فرصتطلبي كوتاه مدت نشأت ميگيرد ،عامل نابودی و گسست اجتماعي ميباشد.
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 ميپردازد .راجرز در اين كتاب بر تأثير معماري و شهرسازي بر زندگي هر روز ما متمركز ميشود و در برابر تأثير
فاجعهبار شهرهاي مدرن بر محيط هشدار ميدهد .او تأكيد ميكند كه تنها يك برنامهريزي پايدار ميتواند از اكوسيستم
دنياي ما محافظت كند و به ما اجازه دهد كه از عهده مسئوليتهايمان دربرابر نسلهاي آينده برآییم.
شهرسازي پايدار يك اصل اساس ًا دموكراتيك است ،كه شهروندان را در اتخاذ تصميم در تمام سطوح مشاركت ميدهد.
اين يك روند كلي اســت كه دلمشغوليهاي اجتماعي و زيستمحيطي را با هم در نظر دارد؛ معماريای كه باعث غناي
فضاي عمومي ميگردد؛ حمل و نقل عمومي كه حافظ زندگي و حيات خیابان ميشــود و سيســتمهاي توليد انرژي كه
وابســتگي ما را نسبت به منابع طبيعي كم ميكند .شهرسازي پايدار تنها شانس ما براي ايجاد شهرهاي پويا ،سرزنده و
ايدهآل ميباشد ،شهرهایی كه به انسان و محيط هم زمان احترام ميگذارد.
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ترجمه خسرو افضلیان

« ما تعداد اندكي هستيم كه اعتقاد داريم معماري نميتواند نسبت به سرنوشت شمار بسياري از ما بيتفاوت باشد؛ بر
این باوریم كه معمار بايد بينديشد و عمل كند؛ تعداد اندكي هستيم که از حضور تعداد بسيار اندك معماران در گفتمان
ت ميكنيم؛ تعداد اندكي هستيم كه براي ایجاد زمينه يك گفتگوي جهاني
و نشستهايي درباره توســعه پايدار ،حير 
درباره آينده نزديك شــهرهايمان ،اظهارنظر ميكنيم؛ گفتگويي كه روشنفکران را از سراسر دنیا دور هم جمع كند.
بشريت در شرایط نامطلوبی بسر ميبرد؛ فاجعهايست 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 ،کسانی از اخالق ميگویند و از فداكاري.
ذكاوت ريچارد بارقه اميدي به همراه دارد و اين هوشمندي يك روشنگر است؛ يكي از انسانهاي با شهامتي كه جلوتر از
ديگران حركت ميكند تا بتواند آنچه را كه ديده است به ديگران بگويد ،تا به ديگران امكان بهتر به پيش رفتن را بدهد» .
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پیشگفتار مترجم
نخستین ماهواره در اوایل دههی شصت ميالدي توسط روسها به فضا پرتاب
ش��د و يوريگاگارين فضانورد روس��ي را براي زمان كوتاهي به نظارهی فضا واداشت.
اگرچه اولين سفينهی فضايي در سال  1957امكان ديدن فجايعي كه بشر بر كرهی
خاك��ي روا داش��ته را فراهم م��یآورد و به گفتهی راجرز «یك نقطهی مش��اهدهی
استراتژيك را به ما عرضه ميداشت كه از آنجا ميتوانستيم خود و آنچه كردهايم را
نظاره كنيم و اين حركت ،سرآغاز يك شناخت و آگاهي جديد ميبود» ،اما از قرنها
قبل ،بشر به خوبي شاهد آنچه در اثر بيعدالتي ،زور و قلدري بر سر همنوعان خود
آورده ،بوده اس��ت و البته براي مشاهدهی آن نياز چندانی به ماهواره نداشته؛ چراکه
به نظر میرسد وجود ماهوارهها در فضا ،در دادن آگاهي و وجدان براي پرهيز از اين
بيعدالتيها و فجايعي كه هر روز شاهد آن هستيم چيزي كم نكرده بلكه بر دامنهی
آن نیز افزوده اس��ت .منظور از ذكر اين مطالب اش��اره به آنچه در چهار گوش��هی
جهان به لحاظ نظامي ،سیاس��ی و  ...در جريان اس��ت نيست – هر چند که آن هم
اهميت خود را دارد و بس��يار تعیینکننده اس��ت– بلكه هدف پرداختن به مسئلهی
م��ورد بحث اين كتاب يعني ش��هر پايدار میباش��د كه الزم��هی آن محيطي پايدار
اس��ت كه بدون ايجاد شرایطي متناسب با مقام انسان – يعني بهره گرفتن از منابع
اقتصادي ،زیس��تمحيطي و اجتماعي – به گونهاي كه هم امروز و هم فردا انسانها
بتوانند به زندگي انساني خود ادامه دهند ممکن نخواهد بود .تحقق این مهم که البته
اجتنابناپذير است ،جز با ايجاد دموكراسي ،عدالت اجتماعي و مشاركت شهروندان
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در ادارهی شهر و دولت ممكن نميباشد .هنگاميكه صحبت از مشاركت ،مسئوليت
و دموكراسي ميشود موضوع بسيار روشن است و جاي تعبير و تفسير ندارد .واگذار
كردن بخش��ي از مسئوليت و قدرت ادارهی شهر به ش��هروندان و نتايج بسيار مؤثر
آن سالهاس��ت که در بسیاری از ش��هرهای جهان تجربه شده است .رسيدن به اين
ضرورت ،متعاقب آسيبهاي فراواني است كه گاهي به عمد و گاهي در اثر محاسبات
سياسي و اقتصادي زودگذر دولتها و يا نهادهاي مختلف در تمام كشورها  -صنعتي
و غير صنعتي -ب ه وجود آمده كه ادامهی آن بايد ديگر ممكن نباشد .گرم شدن دماي
كرهی زمين ،ذوب شدن يخهاي مناطق قطبي ،پيشرفت كوير ،بارانهاي اسيدي و ...
عواملي هستند كه آن ماهوارهی مذکور در سال  1957بر همه آشكار كرده و نگاه به
توسعه ،شهر و شهرسازي را دگرگون نموده كه راجرز در اين كتاب به تفصیل به آن
ميپردازد و نشان ميدهد نگاه گذشته به فضا و معماري در قالب فضاهاي تكساحتي
– يا به تعبير او «فضاهاي با روح و كاراكتر بسته» كه فضاهایي صرفاً اختصاصيافته
به يك عملكرد مشخص « تجاري ،صنعتي ،مسكوني رانده شده به حومههاي بيقواره
و بی روح شهرها» هستند و نتيجهاي جز ايجاد فاصله ميان افراد و فعاليتها در پي
نداش��ته – نه تنها بيثمر بوده بلكه عواقب ناگواري را نیز در پي داش��ته است .تنها
راجرز نيس��ت كه به اين مس��ئله ميپردازد و از ضرورت توس��عهی شهرهای پایدار
صحبت ميكند ،بسياري از صاحبنظران ،جامعهشناسان ،اقتصاددانان ،متخصصين
محيط زيس��ت و حتی سياس��تمداران بر این مهم پای فشردهاند .رنزو پيانو ،معمار
برجستهی معاصر ،در کتاب نافرماني معمار ميگويد « :اين انديشهی رشد نامحدود،
باعث گرديده كه شهرها منفجر شوند و اجازه داده كه غيرقابلتحملترين حومههاي

شهري ساخته شود»؛ غير قابلتحمل به لحاظ انساني ،بيعدالتي و اختالف طبقاتي.
در حقيقت زاغههايي ايجاد ش��ده و عدهاي را در آنه��ا تلنبار كردهاند و در نقطهی
ديگري حومههايي با امكانات بس��يار زياد كه دو قطب اين تضاد و اختالف طبقاتي
ناشي از فقدان عدالت اجتماعي و  ...ميباشد .پيانو در ادامه ميگويد « :بعد از جنگ
در سالهاي  1960شهرها با لگدمال كردن روستاها ،روستایيان ،ييالقات ،محالت و
محدودههاي اطراف خود منفجرشده و از هم پاشيدند ...باالخره امروز بعد از مرتكب
شدن آنهمه گناه شروع به فهميدن اين مسئله كردهايم كه تنها راه رشد و توسعه،
رش��د و توس��عهی پايدار است»؛ درست همان چیزی که راجرز به خوبي به فلسفه و
خصوصيات و شرایط آن در آنچه در پيش رو داريد ميپردازد.
در جس��تاری دیگر ،در نظریات رمكولهاس ،معمار و نظریهپرداز شهیر هلندی
به اين عبارات برمیخوریم « :آيا ش��هرهاي معاصر مانند فرودگاههاي امروزی ،همه
به يكديگر ش��باهت دارند؟ آيا اين همانندي و ش��باهت را ميتوان تئوريزه كرد؟ و
اگر چنين باشد به سوي چه تصوير و سیمايي ره ميپویيم؟ رفتن به سوي شباهت
هنگامي ممكن اس��ت كه خود را از قيد هويت – يكی از اصول مسلم و اساسي يك
ش��هر– رهاكنيم؛ موضوعي كه به عنوان يك فاجعه تلقي ميگردد .با س��رعت و در
مقياسي كه اين پديده (همانندسازی عاری از هویت) در حال وقوع است ،باید هوشیار
بود و به آن معنایی داد .حال پرس��ش اين است كه اين معنا چيست؟ آيا اين پديده
ضروري است يا قابل اجتناب؟ امري است اتفاقي يا ناشي از عواملی چون عدم آگاهی
و مدیریتهای آمرانه ؟ كه در هر صورت اس��فبار اس��ت؛ زيرا حاصل آن چیزی جز
مرگ هويت نيست .نبايد فراموش كرد كه هويت را چیزی جز تاريخ ،فرهنگ ،زندگي
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اجتماعي و به اعتقاد بسياري از جمله راجرز« ،انسانها» نميسازند .به عبارتی ،هويت
یک ش��هر در گرو حضور و مشاركت شهروند آگاه و مسئول ميباشد .شهر ،پديدهای
اتفاقي نيس��ت كه از هيچ به وجود آمده باشد .رمکولهاس مطالب فوق را در نظریات
خود راجع به شهر ژنریک بیان میدارد که شهري بدون تاريخ است؛ سطحي و بدون
عمق و روح؛ ش��هری که در دهههاي اخير ش��كل گرفته و در آن ،كوچه-اين عامل
مهم اجتماعي ،مدني و فرهنگي  -معنايي ندارد و در آن راهها و خيابانها به ماشينها
سپرده شدهاند؛ شهری غير دموكراتيك كه بر دو پايه استوار است :مسئولين شهر و
س��وداگران سرمایه و پايهی سوم يا اصلي آن يعني مردم و نقش آنها در شهر ديده
نميش��ود؛ شهر ژنریک به س��از و کارهای قدرت گره میخورد که گاهي اين قدرتِ
اقتدارگرا محلي و گاهي ملي است.
نگراني نس��بت به محيط زيست و تالش براي رسيدن به شهرهاي پايدار تنها
متوجه جهان صنعتي نيست ،بلكه معضل جامعهی بشري است و راه چارهی آن نيز
در گرو مشاركت همهی جوامع است .تاراج محيط ،توليد مواد آالينده ،تشويق و رشد
مصرفگرايي ،رش��د و توسعهی ناموزون محيط و شهرها ،نقش سوداگري و سرمايه
در جهت سوداندوزي سريع و معضالت ناشي از آن در جهان توسعهنيافته به مراتب
از جوامع صنعتي بيشتر است كه براي تصدیق آن نيازي به استدالل يا ذكر مصاديق
نميباشد .قدرتهاي اقتصادي نوظهور از جمله چين ،هند و برزيل از آلودهكنندهترين
كشورهاي جهان هستند .اياالت متحده آمريكا در میان کشورهای توسعهیافته ،خود
معضل بزرگی است .ميزان مصرف كيسههاي پالستيك اهالي تهران -كه به گفتهی
راجرز « در آينده باستانشناسان به جاي كشف آثار تاريخی انبوهي از مواد پالستيكی

خواهند یافت» -از باالترين ميزان مصرف در سطح جهان است.
اگرچه نوش��تن مقدمهاي بر اين اثر خارقالع��اده و جامع در اين مجال كاري
است دشوار و هرچند در اولين نگاه ،خوانندهی جهان سوم گاهي گفتههاي راجرز را
آرمان��ی خواهد يافت ،اما باید پذیرفت آنچه او طرح ميكند تنها ارائهی يك نظريه
نيس��ت .وی در جای جای این کتاب به ذكر ش��واهد و مثالهاي بسياري ميپردازد
كه محقق شدهاند و این از يك سو حكايت از عمق و اعتبار نظرات او دارد و از سوي
ی معماري و شهرسازي – و تجربه
ديگر متكي بر پشتوانهای بسيار عميق در زمين ه 
عملي – وی میباشد.
در طول تاريخ معماري و شهرسازي ،خصوصاً قرن نوزدهم ،بيستم و آغاز قرن
بيست و يكم ،ويزيونرها ،يوتوپیستهاي متعددي بودهاند كه به مسئلهی معماري و
شهرسازي از يك نگاه فلسفي و اومانيستي نگريستهاند .سوسياليستهاي يوتوپيك
از آن جملهاند و تنها آنها نبودهاند؛ در برابر آنها خشكنگرهايي كه تعداد آنها نيز
اندك نيستند را شاهد بودهايم كه تأثيرات اين ديدگاهها را در تمام جوامع و از جمله
جوامع جهان سوم ديروز و امروز شايد بيشتر شاهد باشيم .از ميان اين يوتوپيستها
ميتوان به هوارد ،گارنيه ،اوون و  ...اش��اره كرد .راجرز را – ضمن اینکه يك معمار
نامدار و شهرساز بسيار باتجربه است – ميتوان آرمانگرا ،واقعنگر و اومانيستي آگاه
كه به خوبي به مسائل جهان شناخت دارد تلقي كرد و اهميت اثر او را بايد عالوه بر
تجربهی بس��يار زيادش در چهار گوشهی جهان ،از دريچهی اين خصلتهاي زيباي
انساني نيز مورد توجه قرار داد.
گفتهها و نوش��تههاي راجرز در بعضي موارد با ش��ناختي كه از جهان امروز و
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رابطهی قدرتها داريم بسيار بر واقعيت تكيه دارد و گاهي آنچه ميگويد را بايد در
دنياي خيال دنبال كرد؛ خصوصاً جايي كه آنپايهی سوم قدرت (مردم) حضور ندارد
و براي تحقق آن بايد دست به سوي آسمان برد .از طرفی آنچه در كتاب حاضر طرح
ميگردد ،واقعيتي بسيار جدي و گاهي تلخ است كه اگر به ضرورت بودن در فرداي
نه چندان دور بنگريم ميتوان گفت كه اين گفتهها و خواستهها كه گاهي بسيار دور
از دسترس به نظر ميرسند؛ همه را بايد گاهي در بستر جوامع مختلف ديد و سنجيد
و امکانات تحقق آن را در آيندهاي نزديك مورد نظر قرار داد.
آنچه راجرز ميگويد و آرزو میکند بس��يار ملموس و واقعی اس��ت .اما گاهی
با ديدن واقعيتهای موجود و ش��يوهی برخورد مس��ئولين و گاهي در س��ايهی آن،
سوداگران با محيط و تداوم آن ،تصور فردایی پایدار برای بسياري از كشورهاي جهان
سوم بسيار دشوار مینماید .اما از دست دادن امید هیچ کمکی به پیشبرد این اهداف
نخواهد کرد .بذر امید را باید کاش��ت که ش��اید حاصلی درخور ،بر این زمین لمیزرع
به بار بنش��یند .كتاب حاضر « :ش��هرهاي پايدار براي سیارهای كوچك» گوشهاي از
اين ديدگاهها را بيان ميكند كه عالوه بر تكنولوژي و پيشرفت آن ،بر اهميت دنياي
ارتباطات و نزديكتر ش��دن هر چه بيشتر انسانها و آگاه شدن آنها و همچنین بر
قدرت ،ذكاوت و عزم و خواست انسانها بيش از هر چيز تكيه دارد.
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خسرو افضلیان
استادیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد مشهد
زمستان 1391

مقدمه سِ ر کریسپین تیکل
سخنرانی ریچارد راجرز در سال  1995در برنامهی رادیویی ریث لکچرز (Reith
 )Lecturesبسیاری از مردم را مات و مبهوت كرد .راجرز آنها را وادار کرد که شهرها

1. Lewis Thomas

را – گذشته ،حال و آيندهی آنها را – از ديدگاه و منظري جديد ببینند؛ منظری
که اين پديدهی آشنا – شهر– را تبديل به چيزي عجيب و غریب و ناشناخته
میکرد .راجرز ،تجربههای روزانهی زندگی شهری و جذر و مدهاي امواج انساني كه
صبحگاهان به شهر میریزند و شبانگاه از آن خارج میشوند را خطرناك توصیف
میکرد و در عین حال ،چشماندازهایی را به سوی آینده میگشود و به اين ترتيب
حس خارقالعادهی آزادی را عرضه میداشت.
آنچه مبرهن است ،این است که شهرها قبل از هر چیز به مثابهی ارگانيسمهايي
هستند كه منابع را ميبلعند و مواد زائد توليد ميكنند .هر چه شهرها گستردهتر و
پيچيدهتر ميشوند ،وابستگي آنها به مناطق پيرامونشان بيشتر ميگردد و در نتیجه
در این کارزار تغییر و تحول آسيبپذيرتر میشوند .شهرها از يكسو باعث غرور ما
هستند و از سوي ديگر بالي جان ما .در طبیعت ما تنها موجودات زندهاي نيستيم که
شهر میسازند .همانطور كه لوئيس توماس 1دربارهی مورچهها مينويسد« :آنها به
اندازهاي شبيه انسانها هستند كه مایهی شرمساری است .به پرورش قارچ ميپردازند،
در نوعي حياط خلوت به توليد و پرورش شته مبادرت ميكنند .براي جنگيدن ارتش
درست میکنند و براي ايجاد رعب و وحشت و ايجاد اختالل و سردرگمي در ميان
دشمن از سالح شيميايي استفاده ميكنند ،به گرفتن اسير مبادرت ميكنند و به
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طور مداوم به مبادلهی اطالعات ميپردازند .آنها همه كار ميكنند؛ تنها به تماشاي
تلويزيون نمينشينند».
مانند همهی جانوران دیگر که موفق به بقای حیات شدهاند ،گونهی انسان نیز
یاد گرفته خود را با محيط پیرامونش تطبیق دهد .اما برخالف ديگر انواع موجودات،
انسانها به چيزي به مراتب بيشتر دست یافتهاند؛ موفقيت انسانها خارقالعاده بوده
است .اين موفقيت به خاطر قابليت آنها در تطبيق دادن محيط با نيازهايشان به
گونهاي بوده است كه هيچ موجود ديگري نميتواند با آن برابري كند.
این یک باور دیرینه است که پیشرفت بشريت ،تنها با یکی دو نوسان ،رو به
فزوني و رشد داشته است .اما در واقع شواهد اندكي اين نظر را تائيد ميكند؛ تمام
تمدنهاي شهري پیشین از بين رفتهاند .شايد نخستين آنها ،تمدنهاراپا 2در درهی
ایندوس 3باشد كه به سه هزار و پانصد تا چهارهزار و پانصد سال قبل باز ميگردد.
تخريب جنگلها و از بين رفتن يا از بين بردن اليههاي حاصلخيز زمين باعث كاهش
رطوبت حتي در تابستان گرديد و با كاهش ناگهاني ميزان بارندگي ،افت باروری
زمين و افزايش جمعيت ،جامعهی هاراپا منبع طبيعي و حياتي خود را از دست
داد و فروپاشید .در درهی دجله و فرات نيز شايد حالتي مشابه اتفاق افتاده باشد و
همين وضعيت شايد در مكزيك (دوران ما قبل كلمبيا) روی داده باشد؛ درست مانند
وضعيتي كه امروز در بعضي از مناطق كمربند ساحل در افريقا در حال وقوع است.
دالیل اين فروپاشيها متعدد هستند .اما همهی اين عوامل به سه متغير بستگي
دارند :جمعيت ،محيط زیست و منابع.
احتماالً در اواخر دوران يخبندان يعني دوازده هزار سال قبل ،جمعيت كرهی
زمين چیزی حدود ده ميليون نفر بوده است .پيدايش كشاورزي و تخصصي شدن
حرفهها و فعاليتهاي بشر و رشد و توسعهی شهرها ،رشد سریع جمعيت را به همراه
داشته است؛ به گونهاي كه در دوران توماس مالتوس ،4در سالهای آغازین انقالب
صنعتی ،جمعيت كرهی زمين تقربياً يك ميليارد نفر بوده است.
حدود سالهاي  1930ميالدي ،جمعيت به دو ميليارد نفر ميرسد .امروز اين
رقم  5/8ميليارد نفر 5ميباشد و تا سال  2025اگر فاجعهاي رخ ندهد جمعيت دنيا به
مرز  8/5ميليارد نفر خواهد رسيد .در حال حاضر ،ساالنه نود ميليون نفر به جمعیت
زمین افزوده میشود؛ يعني هر دوازده سال معادل جمعيت كشور چين (كه در حال
حاضر 1/2ميليارد نفر ميباشد).
بیشترین میزان رشد جمعیت ،مختص شهرهاست .در سال  1950میالدی،
ت و نه درصد جمعيت جهان در شهرها زندگي ميكردهاند ،اين ميزان در 1965
بیس 

2. Harappa
3. Indus Valley

4- Thomas Malthus

 -5رقم ذكر شده در اين جا ،متعلق به سالهاي 1990
میالدی ميباشد .جمعيت دنيا در حال حاضر از مرز 7
ميليارد نفر گذشته است .ـ م.
 -6میزان جمعيت شهرنشين در ايران هماکنون از مرز
شصت درصد گذشته است .ـ م.
 -7اختالف ،برخورد ،درگيري و جنگ بر سر مسئلهی
آب در تمام دنيا به قدمت تاريخ است و در ايران و
روستاهاي كشور بسيار قديمي و ريشهدار است .در
همین سالهای اخیر اگر به پروندههاي مطرح در
دادگستريهاي نقاط مختلف كشور مراجعه گردد
(خصوصا مناطق خشك و كويري) به اهميت آن پی
خواهم برد .مشكل ايران با افغانستان از زمان قديم بر
سر تقسيم آب رودخانهی هيرمند و ضايعات حاصل
از اين مسئله در بلوچستان و زابل ،مسئلهی تقسيم
آب ميان ایران و ديگر کشورهای همسایه بر سر
مسئلهی رودخانهی ارس ،بخشي از اختالف خاورميانه
ميان اسرائيل و اعراب بر سر تقسيم رودخانهی اردن
و اختالف و فشار تركيه بر سوريه و عراق بر سر تقسيم
آب دجله و فرات ،نمونههایی از نزاع بر سر این منبع
حیات است .ـ م.

سي و شش درصد و در سال  1990به پنجاه درصد ارتقا یافته است و پیشبینی
میشود تا سال  2025اين ميزان به شصت درصد برسد 6.ميزان رشد ساالنهی
جمعيت شهرنشين دنيا بين سالهاي  1965تا  1980حدود  2/6درصد بوده ،اما
اين ميزان رشد بين سالهاي  1980و  1990برابر با  4/5درصد بوده است .تقريباً
تمامي اين سیر صعودی متعلق به کشورهای فقیر میباشد؛ كشورهایي با کمترین
میزان منابع و نازلترین ظرفیت برای جمعآوري و بازيافت زبالهها و مواد زائد خود.
كام ً
ال بدیهی است كه هر چه جمعيت فزوني يابد شرایط بغرنجتر خواهد شد.
بيشتر منابع تجدیدپذیر هستند و حتي منابع غیر قابل تجدید – مانند سوختهاي
فسيلي – را ميتوان معموالً جايگزين نمود .مسئلهی اساسي اين است كه مصرف
افسارگسیخته ميتواند مانع از تجديد حيات منابع و يا باعث تأخير زياد اين تجديد
حيات گردد.
تخريب تدريجي محيط زیست تشديد شده است .آشکارترین وجه آن نحوهی
کاربرد زمین است .بر اساس گزارش ساالنهی سازمان ملل متحد در سال 1993-94
دربارهی محيط زيست :از سال  1945تاكنون  17درصد اراضي در كل جهان به
مقدار كم و بيش آسيب ديده و تخريب شدهاند.
كيفيت هوا نيز بدتر شده؛ براساس برآوردهاي دولت آمريكا آلودگي هوا تا
كنون به ميزان  5تا  10درصد از توليد كشاورزي آمريكا كاسته است و عواقب اين
مسئله احتماالً در اروپاي مركزي و چين به مراتب بيشتر و بدتر است .در اواسط قرن
آينده [ منظور قرن حاضر میباشد] با تقاضاي شدي ِد تأمين مواد غذايي در نقاط
مختلف دنيا مواجه خواهيم بود .شاید تا کنون به یُمن انقالب سبز از دام اين معضل
گریختهایم ،اما اقبال تحول جديدي از اين نوع بسيار اندك است .تا كنون مسئلهی
اساسي غذا ،توزيع آن بوده است؛ از اين به بعد ديگر مسئله اين نيست .با تغييرات
ِ
اقلیمی و همچنین تقاضاي مداوم و فزاينده ،ممکن است جهان با کمبود مواد غذایی
مواجه شود.
در حال حاضر تقاضاي جهان نسبت به آب آشاميدني هر بيست سال دو برابر
ميشود .با وجود اين حتي اگر قادر باشيم كه در مصرف آب صرفهجويي كنيم و
به گونهاي بهتر از ذخائر آبی استفاده نماییم؛ نبايد فراموش كرد كه ذخائر موجود
آب – در كل جهان– تقريباً از دوران يخبندان تا کنون تغيير نكرده و شهرها بايد 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 میتواند بیش از پیش
7
خطرناک باشد.
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از سوي ديگر محدودیتهای ما در کاهش مواد آالينده در همه جا كام ً
ال
مشهود است .مسئلهی زبالهها به سرعت ميتواند تبديل به معضلي به همان اهميت
مصرف منابع گردد.
مناطق تخليهی زبال ه كه از گسترهی دنياي صنعتي فراتر ميرود ،حمل و نقل
محمولههاي خطرناك بين مرزها و كشورهاي مختلف كه هر روز بيشتر و متداولتر
ميگردد و آلوده شدن بيش از پيش آبهاي سطحي كه به آن وابسته هستيم؛ همه
گویای این نکته هست که توان و ظرفيت كرهی خاكي در جذب زبالههايي كه توليد
ميكنيم نامحدود نميباشد.
مسئلهی ديگر بارانهاي اسيدي است كه خطري است بالقوه براي تمام كساني
كه در معرض بادهاي مجتمعهاي صنعتي قرار دارند .البته این مسئله به لحاظ
کاراکتر ،کام ً
ال محلی است و اگر ارادهی سیاسی برای حل آن وجود داشته باشد ،حل
آن دور از دسترس نیست .فرسایش اليهی ازن بسيار جديتر و خطرناكتر است؛ زيرا
عواقب و اثرات آن بر متابوليسم انسان بسيار جدي و حتی هشداردهنده میباشد .اما
مسئلهی اساسي ميتواند اثرات ناشي از تخریب اليهی ازن روي ديگر ارگانيسمها و
موجودات زنده به خصوص روي فيتوپالنكتن 8اقيانوسها باشند.
از سوي ديگر ،با دورنماي دگرگوني آب و هوا كه بشر مسبب آن است ،مواجه
هستيم .معموالً تغييرات اقليمي با چنان كندي صورت ميگيرد كه آن را حس
نميكنيم .حيوانات ،گياهان و اشكال ديگر حیات زمان کافی برای تطبیق خود با
محیط یا مهاجرت را دارند .درهی تیمز 9يكي از اين نمونههاست .صد و سي هزار
سال قبل ،اين دره محل زندگي اسبهای آبی بوده است .حدود هجده هزار سال
پيش ،گوزنهاي وحشي و ماموتها مناطق شمالی  -که از نواحی قطبی خیلی دور
نیستند -را در نوردیدهاند و تنها نهصد سال قبل ،فرانسويان سعي كردند تاكستانهاي
جنوب انگلستان را كه رقيبي جدي براي فرانسه بودند از بين ببرند.
دوازده هزار سال اخير از نظر اقليمي ( تغيير شرايط آب و هوايي) دوران نسبتاً
پايداري بوده است .حتي اگر از قبل از انقالب صنعتي تا عصر برنز به عقب برگرديم
تغييرات آب و هوايي بسیار محدود اتفاق افتاده است؛ اين دگرگوني اقليمي ناشي از
تغيير كاربري زمين و به خصوص قطع درختان و از بين بردن جنگلها بوده است.
اما از دويست و پنجاه سال قبل يعني آغاز انقالب صنعتي ،بشر از طريق فعاليتها
و دخل و تصرفهایی که در طبیعت کرده باعث آسيب زدن به كل سيستم آب و
هوايي گرديده است .همه چيز شتاب و سرعت گرفته است .فارغ از باليي كه بر سر
زمين آوردهايم (به عنوان مثال در بريتانيا ،سنگ ،آجر و قير تقريباً ده درصد از خاک

8- phytoplankton
9- Thames Valley

این سرزمين را ميپوشاند) ،انسانها با مصرف كردن سوختهای فسيلي و به ويژه با
آتش زدن جنگلها تركيبات شيمايي اتمسفر را تغيير دادهاند.
هر چند كه ترديدهایی به لحاظ علمي وجود دارد ،اما به نظر میرسد با فرآيند
تغييرات اقلیمی در سطح جهانی مواجهیم كه دو نتيجهی عمده در پي دارد :نخست،
تغییرات در بارش باران به طوریکه در مناطقي باران خواهد باريد كه قبل از آن باران
نميباريده یا به ندرت میباریده و برعكس؛ و همینطور هوا ميتواند سردتر يا گرمتر
شود ،هر چند كه چنين به نظر ميرسد كه كل كرهی خاكي ميرود تا گرم شدن
نسبي را تجربه كند .چنين تغييراتي غالباً در گذشته اتفاق افتاده است .نتيجهی دوم
باعث افزايش ارتفاع سطح آب درياها خواهد شد .در حال حاضر باال آمدن سطح آب
درياها در سال بين  1/5تا  2ميليمتر در نوسان است ،اما اگر ذوب شدن يخها كه در
حال وقوع است سرعت بگيرد ،این عدد میتواند تا آخر قرن بيست و يكم به پنجاه
سانتيمتر برسد.
تخريب و نابودی انواع گونههای حیات ،یکی دیگر از مسائل مهم در این زمینه
میباشد .این تخریبها داراي اثراتي قابلقیاس با تخريب ناشي از برخورد اجسام
بزرگ با سطح زمين ميباشد؛ آخرين فاجعهی بزرگ از اين دست كه از بااهميتترين
آنها نیز ميباشد حدود شصت و پنج ميليون سال قبل منجر به انقراض نسل
دايناسورها گرديد.
هنگامي كه باستانشناسان در آينده به كاوش دوران يك چهارم هزارهی اخير
بپردازند؛ با چنان گسست بيولوژيكي مواجه خواهند شد كه با تمام دگرگونيها و
گسستهای بيولوژيك دورانهاي ماقبل خود برابری خواهد کرد .آنها به منابع و
ثروتهاي فسيلي – مانند آن چه تا كنون پيدا كردهاند – دست نخواهند يافت؛ بلكه
به انبوهي از ساكهاي پالستيكي و ديگر زبالههايي از اين نوع كه توسط انسانها در
طبيعت رها شده است خواهند رسید كه البته نتايج آن در تعادل سيستم اكولوژيك
كرهی زمين هنوز قابل اندازهگيري نميباشد.
به اين ترتيب جهان آبستن انباشتگی و ترکیبی از خطرات سهمگین است
که شدت و حدت هر یک تحت تأثیر مؤلفههای افزايش جمعيت و رشد و توسعهی
شهری متغیر ميباشد.
در سیر تکامل رفتاری بشر ،از انسان شکارچی گرفته تا انسان کشاورز و عاقبت
شهروند ،شهرها به عنوان نماد تخصص فعاليتهای انسانی متجلي گرديدهاند .ريچارد-
راجرز به ارزش افزودهاي كه شهرها در زندگي انسانها دارند اشاره خواهد كرد .از
سوي ديگر شهرها ريسكها و خطرها را به طرزی فزاينده در خود متمركز ميكنند؛
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در شهرها و حومههاي نابهسامان آنها است كه شاهد بدترين و خطرناكترين
شرايط زندگي هستيم 10.تا قرن گذشته شهرها به عنوان مكانهاي خطرناكي تلقي
ميگرديدهاند .ضريب مرگ و مير در شهرها بيشتر از درصد تولد بوده و شهرها تنها
ميتوانستهاند با جذب جمعيت از بيرون – مناطق روستايي -به حيات خود ادامه
دهند .شهرها و سيستمهای پشتیبانی آنها محیط زیست مخصوص به خودشان را
به وجود ميآورند؛ محیطهایی که بيش از پيش در معرض تهديد قرار دارند.
در دو فصل از کتاب ،ريچارد راجرز به تجزيه و تحليل فرهنگ شهرها و دورنماي
پايداري آنها ميپردازد .شهرها مانند تمام ارگانيسمهاي جمعي در برابر دگرگونيها
آسيبپذير ميباشند .عالئم مشخص و آشکاری از فشار و تنش را خیلی زود حس
خواهیم کرد؛ مث ً
ال در زمينهی تأمين غذا يا آب و ديگر منابع فيزيكي .اما در پس آنها
چیزهای دیگری در کمیناند .در اینجا به یکی دو مورد اشاره ميكنيم.
جمعیت بیشتر -در داخل و خارج از شهرها -یعنی :فشار بیشتر بر محیطزیست؛
یعنی :پناهندگان بیشتر .در سال  1978تعداد پناهندگان ( شامل تمام افرادي كه
در اثر فشارها و تبعيضات سياسي ،قومي و نژادي يا مذهبي پناهنده شدهاند) شش
ميليون نفر بوده و این رقم در سال  1995به حدود بيست و دو ميليون نفر رسيده
است .اين ارقام شامل كساني كه از بالياي طبيعي ميگريزند نميشود؛ بعضي از
آنها از مرزها عبور ميكنند و تعداد ديگري در درون اين مرزها جابجا ميشوند؛ كه
بسته به تعریفی که از واژهی پناهنده وجود دارد ،تعداد اين نوع پناهندگان به تنهایي
ميتواند از مرز بيست و دو ميليون نفر بگذرد .اين شهرها و حومهی آنها هستند كه
بيشترين سهم را از تبعات اين جريان جمعيت خواهند داشت.
باال آمدن سطح آب درياها ميتواند باعث ایجاد اختالل در زندگي بسیاری از
افرادي كه در کرانهی سواحل و مدخل رودخانهها زندگي ميكنند بشود .این مسئله
با طوفانهاي سهمگین ،رعد و برق و بارانهاي شديد ،خشكسالي و گردبادها که از
نتایج تغییرات اقلیمی میباشند ،همراه خواهد بود.
همچنین بايد انتظار تغییرات در الگوهای بیماریها را داشته باشیم .ميدانيم
كه دما و رطوبت بر سيكل زندگي ميكرو ارگانيسمها از حشرات گرفته تا ويروسها
و باكتريها اثر ميگذارد؛ در نتيجه ،ميكروارگانيسمها مستقيماً سالمت افراد بشر
و حيوانات را تهديد ميكنند .در حال حاضر شاهد بازگشت قابلتوجه بيماريها و
آلودگيهايي هستيم كه ویروسهای آنها در برابر داروهاي موجود مقاوم شدهاند
و افرادی كه به دالیل دیگری ضعيف شدهاند به شدت آسيبپذير خواهند بود.
میبایست مسائل مربوط به زهکشی فاضالب و تخليهی آبهاي مصرف شده و آلوده

 -10حومههاي نابهسامان شهرها كه پيرامون اكثر
شهرهاي دنيا ديده ميشوند -در ادبيات شهري در
ايران به آنها زاغهها و گاهي حلبيآبادها گفته ميشود
و از جمعيت حاشيهنشين كه خاستگاههاي متفاوت
دارند انباشته شده است و به علت عدم انتگراسيون يا
پيدا كردن جا و مقام و مكان خود در زندگي شهري
به حاشيه رفتهاند يا رانده شدهاند -يكي از علل مهم
آسيبهاي متعدد اجتماعي هستند .هر چند كه
شهرنشين يا شهروند نيز جا و مكان و مقام خود را
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 ديروز غريبه و بيگانه ميبيند ،اما به داليل مختلف،
آسيبهاي اجتماعي و به دنبال آن ميزان بزهكاري و
جرم و  ...در حاشيهی شهرها و زاغهها به مراتب بيشتر
است كه راجع به علل پيدايش اين آسيبها و رشد
فزايندهی آن بايد بحث ديگري را آغاز كرد .ـ م.

 .11هنگاميكه تمام مسائل مختلف يك شهر و يا
محل تجمع انسانها را از ديدگاه آمار و درصد تعيين
ميكنند و تنها تمركز و توجه به اصطالح شهرسازي
متوجه تعيين درصدها وتخصيص اراضي به اين يا
آن فعاليت شده است و از آن مهمتر – تمام مسائل
مختلف انساني ،اجتماعي ،فرهنگي ،رواني ،اقتصادي و
 ...شهرها و انسانهايي كه در درون آن زندگي ميكنند
از ديدگاه برنامهريزي شهري با آن روند و روش معمول
مطرح و به آن پرداخته ميشود ،بايد شهرها نسبت به
شهروندان غريبه شده باشند و از شهر جز عبارتي كه به
يك گسترهی فيزيكي بدون آغاز و انتها و بيمعنا اطالق
ميگردد چيز ديگري باقي نمانده باشد .حاصل این از
خود بیگانگی و احساس عدم تعلق به شهر ،مشكالت
عديده و قابل توجه در زمينههای اجتماعي و فرهنگی
ميباشد .شهرها مجموعهاي از لکههاي نامنسجم
پراكندهاند كه بايد از گسترش بيرويه و ناموزن آن
پرهيز نمود و به ساماندهي از درون پرداخت .ـ م.

را مورد توجه قرار داد .در اين زمينه نيز آسيبپذيري شهرها در اثر رشد جمعيت و
وجود جمعيت مازاد بر ظرفيت افزايش يافته است.
یکی از نقاط فشار بر شهرها که کمتر ملموس میباشد ،تأثیر نابودی و تخریب
گونههای دیگر حیات بر آنهاست .کاهش تنوع حيات ،بر ذخایر مواد غذايي ( كه
شديدا ً وابسته به ژنتيك ميباشد) و دارویی (كه شديدا ً به منابع گياهي و حيواني
وابسته است) تأثیر خواهد گذاشت .اما مهمتر از هر چیز ،فواید اکولوژیکی آن است:
ما به جنگلها و گياهان وابستهایم؛ از سويي براي توليد خاك و تثبيت آن و از سوی
دیگر براي تنظيم و حفظ ذخایر آبی با مراقبت از سفرههاي برداشت آب ،جمعآوري
آبهاي سطحي و آبخيزداري .ما به زمین وابستهایم که بارور شود و مواد آالينده
را دفع كند .به مواد مغذی نیاز داریم براي بازيافت و دفع زبالهها .هیچ جایگزینی
برای این خدمات طبیعی متصور نیست؛ خدماتي كه بخشهای مهمی از سیستم
پشتیبانی شهری را تشکیل میدهند .اگر به اين خدمات و عوامل دست بزنيم،
هزينهی ناشي از آن غيرقابل برآورد خواهد بود.
از سویی ،شهرها با مسائل و معضالت دروني خود نیز مواجه هستند .ريچارد-
راجرز به عوامل اصلي آنها اشاره ميكند .تقريباً تمام متروپلها در آغاز شهر بودهاند
و تمام شهرها نيز در ابتدا روستاهايي بيش نبودهاند .هر چه مجتمعها و گروههاي
انساني بزرگتر ميشوند ،به همان نسبت از همبستگي اجتماعي آنها كاسته ميشود.
شهرهايي مانند لندن كه مجموعهاي از دهكدهها با يك مركز بزرگ بيش نيستند
براي زندگي كردن مطلوبتر و مطبوعتر هستند تا حومههاي پراكنده و قطعه قطعه
شده كه هر يك تخصيص به نوعي فعاليت دارند و از ابعاد انساني به دور میباشند .به
حق ،لسآنجلس را ناکجاآباد خواندهاند؛ استاالگيمتهای بتنی عظیم ،روح انسان را
میخراشد .جالب اینجاست که هنوز بعضي از شهرسازان در رؤیای ساختن زاغههایی
در شمایل مناطق تفکیکشدهی تجاری ،نواحی صنعتي ،شهركهاي خوابگاهي،
مناطق اختصاص يافته به توزيع و انبار و  ...ميباشند ،بدون آنكه به آسيبها و
11
هزينههاي اجتماعی ناشی از آن توجه کنند.
گاهي به اين مسئله ميانديشم كه سالمت روحي و فكري شهروندان ايجاب
ميكند كه براي حراست از همبستگي اجتماعي در حريم شهر و پيشبيني و ممانعت
از حملههاي خطرناك بيروني ،به اصول و ساختار شهر بسته برگرديم؛ شهر بستهاي
كه دروازههاي آن بايد هميشه باز باقيبمانند.
شهرها امروز از ضربات كشندهای كه توسط راهها و جادهها به آنها وارد ميآيد
در رنج هستند؛ زخمهاي مهلكي كه براي حمل اسباببازيهای مورد عالقهی ما -
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اتومبيل -به آنها وارد شده است .ريچارد راجرز ،ضرورت تعادل ميان حمل و نقل
عمومي و خصوصي ،نتايج مخرب اولویتبخشی به اتومبيل در پنجاه سال اخیر،
طبيعت و دامنهی وابستگيهاي ما به آن را تجزیه و تحلیل میکند .تحقيقات صورت
گرفته از سوي دولت نشان ميدهد كه هر سال در انگلستان نوزده ميليون نفر در
معرض آسيبهاي ناشي از آلودگي شديد هوا قرار ميگيرند كه اين خود ناشي از
افزايش حمل و نقل و فعاليتهاي صنعتي ميباشد.
انباشتگی و تجمع اين معضالت ،مسائل بسیار مهم مدیریتی را به دنبال خواهد
داشت .در حال حاضر با نوعي بحران مدیریتی مواجه هستيم .غالباً از خود سؤال
ميكنيم كه آيا دولتها ميتوانند با بحران مقابله كنند و از شرايط بحراني خارج
گردند؟ بدون شك حاكميت ملي دیگر آن معناي گذشته را ندارد و در سطح جهان
نوعي جابجايي قدرت در جريان است که از باال به نهادهاي بينالمللي وصل میشود
تا مسائل جهانی را حل و فصل كنند (هر چند كه بيشتر آنها داراي تجهيزات ،ابزار
و امكانات الزم براي حل مسائل نيستند) و از پایین به گروهها و نهادهاي محلي و
تشكلها و جمعيتها ( قدرتهاي محلي) گره میخورد و البته به طور غیرمستقیم
به شهروندان؛ شهرونداني كه مستقيماً با يكديگر در سراسر جهان به لطف فناوری
اطالعات در ارتباط هستند.
هنوز در دنيايي زندگي ميكنيم كه حكومتها عامل اصلي در تصمیمگیریها
هستند .آگاهی عمومی در این زمینه در طي ربع قرن اخير بسيار گسترش يافته
است ،اما با این وجود تعداد بسیار اندكي به نتایج قطعی و موردنیاز رسیدهاند .اكثر
تغييرات حاصله ،ناشي از قدمهاي رو به جلو و كوچكي است كه يكي پس از ديگري
برداشته ميشود كه گاهی با ترديدهای مقطعي نيز همراه است؛ سپس گام بلندي
برداشته ميشود كه متعاقب آنگامهاي كوچكتري را شاهد هستيم و به همين دليل
است كه فرآیند پیشرفت ،آهسته و كند ميباشد .همانطور كه لرد كينس 12خاطر
نشان كرده است :درک و پذیرش ایدههای نو بسیار سادهتر از رها شدن از افكار كهنه
و قديمي ميباشد و آنچه ما کم نداریم ،افكار كهنه و قديمي است.
بعضي از اصول – كه بيشتر اقتصادی هستند – تبدیل به سكهی رايج شدهاند.
به عنوان مثال حداقل روی کاغذ توافق شده که هر كس آلوده میكند بايد بهای
آن را بپردازد .توافق مشابهی بر سر اصول پیشگیرانه وجود دارد؛ به این معنی که نه
تنها باید مراقب اوضاع باشیم ،بلکه نباید اجازه دهیم شک و تردیدها مانع از عمل
پیشگیرانه در مواقع ضروری شود .در مورد اصل سومي نيز نوعي توافق ضمني وجود
دارد :مالحظات زیستمحیطی باید در مركز توجه تصميمگيريها در تمام سطوح

12- Lord Keynes

قرار گیرد.
رعايت و اجرای اين اصول بايد دولتها را وادار كند دست به اقدامهايي بزنند كه
معنادار ،منطقی و مدلل باشد .از اين نقطه نظر وجود يك منبع قدرت ،الزامی است؛
همانطور كه فشار از پایین از سوی بخشی از جامع ه که آگاه به مسائل باشد و تسلیم
توافقات و تصمیمات نخنما نشود؛ ضروری میباشد.
گاهي از من سؤال ميكنند كه آيا خوشبين هستم يا بدبين؟ خواهم گفت
خوشبين هستم؛ زيرا به هوش و ذكاوت انسان اعتماد دارم .اما در مورد عزم و ارادهی
آدمها بدبينام ،زيرا شك دارم كه عقل و تدبير تنها كفايت كند .گاهي به يك تلنگر
و حتي يك فاجعه نياز داريم تا توجهمان جلب شود و ما را براي پذيرش تغييرات
آماده نمايد .فاجعه آغازگر مطلوبي براي هدايت يك سياست مبتني بر خرد و احتياط
نيست .اما بدون وجود فاجعه گاهي برايمان دشوار است كه قابليت خود را نسبت به
تغيير ارزشهاي اساسي و خواستهها و تمايالت خود بسنجيم.
كتاب ريچارد راجرز پيامآور اميد است .او نشان ميدهد كه چگونه یک شهر
عدالتمحور میتواند کثرتگرا ،یکپارچه ،چندساحتي ،متنوع و در عین حال منسجم
باشد .همهی ما ميدانيم كه يك جاي كار میلنگد و اگر به گونهای ديگر از شهر براي
آينده نیندیشیم وضعیت ميتواند بسیار اسفبارتر شود .اگر مورچهها قادر هستند
براي خود شهرهايي بنا كنند كه با قد و قواره و اندازه ،كاراكتر و خصوصيت و نياز
و كاربريهاي آنان هماهنگي داشته باشد ،ما نيز بايد قادر به انجام آن باشيم .طبق
گفتهی راجرز ،نتیجه باید شهری باشد متراكم و داراي چند مركز ،شهري كه در
آن فعاليتها در هم تنيده و يكديگر را قطع ميكنند ،شهري اكولوژيك ،شهري که
ارتباط و برخورد با آن ساده باشد ،شهري منصف و متوازن  ،شهري باز كه در آن
هنر و معماري و چشماندازها ميتوانند انسان را متأثر كرده و به هيجانآورد و فكر و
ذهن و روح او را ارضا نمايد .ريچارد راجرز در اين كتاب نشان ميدهد چگونه میتوان
چنين شهري را به وجود آورد.
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تا سال  2025سه چهارم جمعيت جهان در شهرها زندگي خواهند كرد .در حال حاضر نيمي از جمعيت جهان در شهرها
به سر ميبرند و این درحالیستكه شهر مدرن زير فشارهای بخش خصوصي كه به دنبال منافع مالي است و بخش دولتي
كه توجيهاتش غالباً از فرصتطلبي كوتاه مدت نشأت ميگيرد ،عامل نابودی و گسست اجتماعي ميباشد.
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 ميپردازد .راجرز در اين كتاب بر تأثير معماري و شهرسازي بر زندگي هر روز ما متمركز ميشود و در برابر تأثير
فاجعهبار شهرهاي مدرن بر محيط هشدار ميدهد .او تأكيد ميكند كه تنها يك برنامهريزي پايدار ميتواند از اكوسيستم
دنياي ما محافظت كند و به ما اجازه دهد كه از عهده مسئوليتهايمان دربرابر نسلهاي آينده برآییم.
شهرسازي پايدار يك اصل اساس ًا دموكراتيك است ،كه شهروندان را در اتخاذ تصميم در تمام سطوح مشاركت ميدهد.
اين يك روند كلي اســت كه دلمشغوليهاي اجتماعي و زيستمحيطي را با هم در نظر دارد؛ معماريای كه باعث غناي
فضاي عمومي ميگردد؛ حمل و نقل عمومي كه حافظ زندگي و حيات خیابان ميشــود و سيســتمهاي توليد انرژي كه
وابســتگي ما را نسبت به منابع طبيعي كم ميكند .شهرسازي پايدار تنها شانس ما براي ايجاد شهرهاي پويا ،سرزنده و
ايدهآل ميباشد ،شهرهایی كه به انسان و محيط هم زمان احترام ميگذارد.
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ترجمه خسرو افضلیان

« ما تعداد اندكي هستيم كه اعتقاد داريم معماري نميتواند نسبت به سرنوشت شمار بسياري از ما بيتفاوت باشد؛ بر
این باوریم كه معمار بايد بينديشد و عمل كند؛ تعداد اندكي هستيم که از حضور تعداد بسيار اندك معماران در گفتمان
ت ميكنيم؛ تعداد اندكي هستيم كه براي ایجاد زمينه يك گفتگوي جهاني
و نشستهايي درباره توســعه پايدار ،حير 
درباره آينده نزديك شــهرهايمان ،اظهارنظر ميكنيم؛ گفتگويي كه روشنفکران را از سراسر دنیا دور هم جمع كند.
بشريت در شرایط نامطلوبی بسر ميبرد؛ فاجعهايست 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 ،کسانی از اخالق ميگویند و از فداكاري.
ذكاوت ريچارد بارقه اميدي به همراه دارد و اين هوشمندي يك روشنگر است؛ يكي از انسانهاي با شهامتي كه جلوتر از
ديگران حركت ميكند تا بتواند آنچه را كه ديده است به ديگران بگويد ،تا به ديگران امكان بهتر به پيش رفتن را بدهد» .
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