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  ∗چيست؟ "١آينده به كمك طراحي"
--------------------------------------------------------------------------  

 الهام سوري* - سميرا مشايخي**
يك موسسه آموزشي غير انتفاعي است كه در يك مركز تحقيقاتي در ونوس فلوريدا مشغول به  "آينده به كمك طراحي"

آينده به ". اين رويكرد به طراحي دوباره فرهنگ معتقد است. يد اين موسسه انسان و نيازهاي او استرويكرد جد. فعاليت است
ي مدرن را شناسايي نموده و با استفاده از راه حل هاي كارا داند كه تمام مشكالت جامعهخود را وقف اين امر مي "كمك طراحي

ي احياي جوامع انساني دارد كه در آن تكنولوژي و طبيعت قادرند به مدت ي جامعي برااين موسسه برنامه. آنها را بر طرف نمايد
  . طوالني و در شرايط پايدار تعادلي در كنار هم زندگي كنند
 "ژاك فرسكو "پرداز كليدي اين مؤسسه آقاي ولي نظريه باشند، افراد بسياري در اين موسسه مشغول يه فعاليت مي

(Jacque Fresco) باشدمي.  
  :كندسسه اهداف اصلي خود را موارد زير ذكر مياين مو

  نگهداري از كليه منابع جهان به عنوان ميراث تمام مردم زمين -
 كننداي كه مردم را تفكيك ميهاي مصنوعيفرا رفتن از همه محدوده -
  محور محور به يك نظام اقتصادي جهاني منبعگذار از يك نظام اقتصادي پول -
  با حداكثر توانمان  احياي محيط طبيعي -
طراحي مجدد شهرها از نظر سيستم حمل و نقل و برنامه هاي كشاورزي و صنعتي، چرا كه آنها انرژي هاي بسيار مفيد، پـاك و   -

  مطلوبي براي رفع نياز هاي مردم هستند
ا ملـي بزرگتـرين نيـاز    هـاي محلـي، ملـي و فـر    تواند براي همه دولتي سايبرنتيك كه به تدريج ميحركت به سوي يك جامعه -

  سياسي جهت مديريت اجتماعي باشد
  ... پذير مانند باد، خورشيد، گرماي زمين و نيروي جزر و مدي واستفاده از منابع انرژي پاك و تجديد -
  ي مردم جهانايجاد توليدات با باالترين كيفيت به نفع همه -
  ها پروژهونمان براي انجام ميليونهاي آمورشي فشرده درباره محيط پيرامرفع نياز به دوره -

انگيزد و شخصيت فردي را به سمت متحد شدن و كار هايي كه ذهن را بر ميـ فراهم كردن ضروريات زندگي در كنار ايجاد رقابت
  كندگروهي هدايت مي

  .افتد ـ و سرانجام آماده كردن مردم از نظر عقالني و احساسي براي تغييراتي كه ممكن است در آينده اتفاق
  :به عنوان مثال. پردازي پرداخته استاين موسسه در ارتباط با بسياري از مسائل شهري اظهار نظر نموده و بع ايده

اينگونه  جايگزيني نظام اقتصادي پول محور با نظام اقتصادي منبع محوردر مورد  "آينده به كمك طراحي"ايده انقالبي 
  اد مردم به كسب درآمد تشويق مي شوند اما در عين حال تمايل به فساد، اختالس ودر يك سيستم اقتصاد آز: شود كهمطرح مي

  
                                       E-mail:elham.sourli@gmail.com    .                                  دانشجوي طراحي شهري دانشگاه شهيد بهشتي* 

                                                                      E-mail:samira-m61@yahoo.com هشتيدانشجوي طراحي شهري دانشگاه شهيد ب** 
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تشويق سيستم جديدي است كه در آن كمتر به اهداف شخصي و  "آينده به كمك طراحي"هدف . شودطمع نيز تقويت مي 
امروزه موانع مالي محدوديت هاي بزرگي براي نوآوري و خالقيت و . شودكم اعتبار افراد در مورد سالمتي، دارايي و قدرت توجه مي

اين موسسه معتقد است كه در اين سيستم ديگر نيازي به پول نيست و يك اقتصاد منبع ـ . شوندانگيزش شخصي محسوب مي
  . عادالنه بين جمعيت توزيع شود كند كه در آن منابع به طوركند و روشي اتخاذ ميمحور از منابع موجود به جاي پول استفاده مي

در . تر از آن دستيابي به ضروريات زندگي استبه زعم نظريه پردازان اين موسسه، اين پول نيست كه مردم نياز دارند، بلكه مهم
نياز خواهند در اين نوع اقتصاد منابع، ساخت و توليد و توزيع توليدات مورد . ارزش خواهد بوديك اقتصاد منبع محور پول كامالً بي

ي مردم در دسترس هستند ديگر هيچ محدوديتي براي هنگامي كه آموزش و پرورش و منابع بدون برچسب قيمت براي همه. بود
اگر چه تصور آن مشكل است ولي پيشنهاد اين موسسه آن است كه حتي مردم ثروتمند امروزي . نيروي بالقوه انساني وجود ندارد

در يك . در يك جامعه منبع ـ محور هر فردي بهتر از دولتمندان امروزي زندگي خواهد كرد. رار گيرنددر شرايطي بهتر و غني تر ق
  .ي شخصي هر فرد استها بر پايه انجام حرفهاي ميزان موفقيتچنين جامعه

  
  :اين است كهشهرهاي هوشمند مورد همچنين ايده اين موسسه در 

هرهاي مشـكالت شـ  ساختن شهرهاي نوين و كارايي كـه   
تـر بـوده و نيازمنـد انـرژي     به مراتـب راحـت  قديمي را ندارند 

  آينـده بـه كمـك طراحـي، شـهري را پيشـنهاد       . كمتري است
كند كه در آن بيشتر از منابع غيـر طبيعـي در دسـترس و    مي

اي زيبا و بـا  ساختار دايره. كندهاي ساخت استفاده ميتكنيك
ي دلپذير احاطه شـده  هاها و باغوقار اين شهرها بوسيله پارك

اين شهر طوري طراحي شده كـه بـا كمتـرين هزينـه و     . است
مصرف انرژي و تكنولوژي پاك موجود  بكـار انداختـه خواهـد    
شد و در هماهنگي كامل با طبيعت بوده و باالترين اسـتاندارد  

   .ممكن زندگي را براي هر فردي در نظر دارد
  :توان به موارد زير اشاره كردمي اي ونوسشهر دايرههاي از ويژگي

ي مركـزي سيسـتم سـايبرنتيك، تسـهيالت آموزشـي، مركـز       گنبد مركزي يا هسته اصلي در واقع محل قرارگيـري هسـته   -1
  .باشددسترسي، سيستم شبكه ارتباطي كامپيوتري، تسهيالت مراقبت از بچه ها و سالمت مي

هاي فرهنگي مثل هنرها، تئـاتر، نمايشـگاه، كنسـرت و    اكزي براي فعاليتهاي اطراف گنبد مركزي، تجمعي از مرساختمان -2
  .كندها را فراهم مياشكال مختلف سرگرمي

انداز بسيار زيبايي در محيط طبيعـي پيرامـوني هسـتند كـه  بـا      ها و مراكز طراحي شده چشمواحدهاي مسكوني، آپارتمان -3
  .هاي ديگر مطبوعندبسيار براي صرف غذا و سرگرمي

نواحي مجزا براي استفاده از منابع پاك تجديد پذير انرژي مانند ژنراتورهاي بادي، خورشـيدي، سيسـتم گرمـايي متمركـز،      -4
  .حرارت مركزي زمين، فتوولتائيك و غيره

توانـد بـراي كاشـت تنـوعي از گياهـان اصـلي بـدون        هاي شفاف محصور كه ميكمربند كشاورزي به دور شهر با ساختمان -5
  .ده از مواد شيميايي مورد استفاده قرار گيرداستفا
  .يك مسير آب مدور براي آبياري و پااليش كمربند كشاورزي پيراموني -6
  .ز شده استتجهي... روي و دويدن و ف، پيادههاي تفريحي مثل دوچرخه سواري، گلمحوطه پيراموني كه براي فعاليت -7
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اي كامالً در دسترس است  و هدف براي هر فردي بدون هيچگونه هزينه تمامي اين تسهييالت در يك اقتصاد منبع محور
اي با استانداردهاي خاص اين تكنولوژي فرهيخته اين است كه مردم از خستگي ناشي از كار هاي يكنواخت به دور باشند و زندگي

  .باال و زمان فراغت بيشتري داشته باشند
و بدون هيچگونه  به راحتي شهرهاي درياييسيستم جهاني ساختار 

 ها نفر از مردم در خود جاي فشاري از سوي جمعيت بر زمين ميليون
هايي همراه با اطالعات كه به توانند سكونتگاهاين شهرها مي. دهدمي

  . كند، ايجاد كندعنوان يك آكواريوم دريايي كامالً طبيعي نقش بازي مي
هاي اقيانوس شناسي توانند به عنوان دانشگاهبسياري از اين شهرها مي
كنند، ايفاي نقش هاي دريايي را برقرار ميكه تعادل اكولوژيكي سيستم

توان از كشتزارهاي دريايي نگهداري در ديگر شهرهاي اقيانوسي مي. كنند
ديدي از معادن توان بعنوان منابع جعالوه بر اين، از اين شهرها مي. كرد و بسياري از فرم هاي زندگي دريايي را در آنها رواج داد

اقيانوسي مناسب براي بهره برداري بدون بر هم زدن اكولوژي استفاده كرد، از تعادل محيطي حمايت كرد و دريا را از خطر هاي 
  .شوند، نجات دادراديو اكتيوي و ديگر مواد آلوده كننده اي كه داخل دريا ريخته مي

كه با حاليبعد از ساخت اين شهرها، اين ساختارها مي توانند در 
اند، با طناب به مكان هاي مختلفي لنگر به كف اقيانوس نگه داشته شده

بعضي از ساخنارها . توانند سودمندتر باشند، كشيده شوندكه در آنجا مي
هاي اي تقسيم شوند و سپس در مكانمي توانند به قطعات پيش ساخته
هاي تبناهاي داخلي آنها شامل سوئي. مشخص به يكديگر منصل شوند

توانند به صورت كامالً ي است كه هرگز غرق نمي شوند و ميشناور
  .كنندخودكار ازخود نگهداري 

به باور آقاي ژان فرسكو شواهد كافي براي نشان دادن اينكه 
ر در از نظر او كامپيوت. تكنولوژي در هدايت جامعه به سوي يك فرهنگ كامالً نوين و اقتصاد منبع محور موثر است، وجود دارد

در يك جامعه سايبرنتيك با تكنولوژي فرهيخته سرانجام، ما به ارتقا . تواند تصميمات بهتري اتخاذ كندهاي اجتماعي ما ميسيستم
هاي سايبرنتيك به راحتي به اعتقاد او در نظام. يابيممشاركت شهروندي در حكومت، توليد و توزيع كاالها و خدمات دست مي

و در نتيجه برخي از . شوندمردم از انجام كارهاي كسالت آور و يكنواختي رها مي. شودل نگه داشته مياقتصاد در وضعيت متعاد
  . شوددر اين گونه شهرها تكنولوژي براي ارتقا كيفيت زندگي به كار گرفته مي. شوندها سرانجام محو ميشغل

تر بوده و شيوه زندگي سالم. يابدن تفريح افزايش ميدر سيستم پيشنهادي اين موسسه تعداد روزهاي كاري كاهش يافته و زما
  . محيط فاقد هرگونه استرس است

اي و در نتيجه زمينه. در شهر پيشنهادي آقاي فرسكو ديگر نيازي به پول نيست و تسهيالت به رايگان در اختيار همه است
  .   براي فساد مالي، اختالس و طمع وجود ندارد

  :هاپي نوشت     
1-- Future By Design 
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