
 رمزی از رموز توسعه پایدار

 

ین ا صمیمیزیبایی معماری . رسیدیمبه شهر توریستی اوهای  زیتون و سرکه بالزامیکروغن ، به دنبال توری از 1394تان سال زمس

بناها عجیب بنظر می شهر و نشان از طراحی شهری آن داشت که با قدمت  ،شهر و  تلفیق مناظر خیره کننده طبیعی با این معماری

دریافتم که خبری از رستورانهای زنجیره ای در این شهر نیست. پس از منابع اندک خواندم تا  ،صرف غذابدنبال محلی برای رسید. 

 .به اشتراک بگذارم وسعه پایدار را در این شهرما داستان تش بر آن شدم تا با سرگذشت این شهر را بدانم و

از مقاصد گردشگری منطقه برای کوهنوردی و در کانتی ونچورا و شمال غربی لوس آنجلس  واقع( (Ojai اوهای یکوهستانشهر

خلوت معنوی است. این شهر همچنین مرکزهنری سازگار با محیط زیست در مقیاس محلی بشمار می رود. فروشگاههای زنجیره ای 

 امکان رشد صنایع محلی فراهم شود.  بجز در مورد پمپ های بنزین در این شهر قانونا" ممنوع شده اند تا 

"ماه" بر آن نهادند. دراواسط قرن هجدهم و با اشغال منطقه توسط بودند که نام اوهای را به معنی  یسرخپوستان لین ساکنان اوهایاو

ه شد که موفقیتی بدنبال نداشت. این مزرعه بعدها به کاشفان نفت فروخت به مزرعه ای برای دامداری تبدیل شد. اوهای ،ااسپانیایی ه

 می ستودند. اشمردمی که بتدریج در این منطقه سکنی گزیدند، آن را بخاطر سالمت بخشی 

از زندگی آرامش  ،در سفری که به کالیفرنیا کرد ،که یک افسر دریایی ارتش امریکا بود  (Charles Nordhoffاف )دچارلز نور

ه ب. کتاب فروش خوبی داشت و بسیاری از امریکایی ها را برانگیخت که به غرب سفر کنند. ایالت در کتاب خود تعریف کرد این بخش

گروهی از ساکنان منطقه تصمیم گرفتند  1872. در سال همت یک معامالت امالکی موفق، بخشهایی از دره اوهای هم به فروش رفت

جرانی که از شرق آمده بودند، از آنجاییکه بنا نهاده شد. مها 1874در سال اوهای را به شهر ارتقاء دهند و شهر  محل اقامت خودکه 



تک و توک بناهای هیچ الگویی از  کاشفان نوردافنورداف نامیدند. ابتدا را اینجا نورداف مشوق آنان برای سفر به این منطقه بود، 

  خشت و گلی بجا مانده نگرفتند و معماری شرق امریکا، خانه سازی با چوب را دنبال کردند.

 
 1917-1918 سالهای شهر نورداف

ه با نفوذ و مرف یاراز مردان بس یجذب تعداد ت روحی، سببمشکال  یامو الت ینتسک یآن برا یبه ظاهر عرفان ییآب و هوا دره و توانا

( Edward Libbeyادوارد لیبی )به اندازه اما هیچ کدام  .استفاده کردند شهر یشبردپ یکه سخاوتمندانه از زمان و پول خود را براشد 

 یکاز از آنها  یبعض و و سخاوتمند بودند ،نیشجاع، خوش ب یهمه مردم مستقر شدند، یکاغرب آمردرکه  یردان و زنانمموثر نبودند. 

ه استراحت را ب شیشه لیبی که زمانهاییکمپانی معروف صاحبان اولیه  از لیبی یکی از آنان بود .بودند فرد برخوردار منحصر به نگرش

است فراموش  لیبی رهبران شهر را به جلسه ای فراخواند تا به آنان بگوید آنچه را که در شهر 1914وریل آدر  در اوهای می گذراند.

ن را تامین بودجه آبیشترو دوستان پولدارش قرار بود  ! لیبیکنند و شهری نو بسازند. همه طرح بلند پروازانه او را پذیرفتند، چرا که نه

 کنند. 

 ه اوچیزی است کآن   یهر جنبه از شهر اوها ریبا. تق ینیمب یاست که ما امروز م یزیچ ی که او برای شهر دوست داشت،چشم انداز

 بیلی از این شهر بازدید می کرد، عاشق این شهر با معماری ساده و روستایی آن شد. که او وقتی .کرده بود ینیب یشپ 1914در سال 

 های زهمغا ی برای شهر می خواست. او معتقد به افزایش جذابیتیزتماوجه او  ،دارد حس انسجام یکبه  یازشهر ن می کرد که  فکر

ده با جا ،بیشه زار داشت به یشهر اصلی باال  تبدیل مناطق یبرا ییها یدهو ا بود یمعمار یساختارایجاد  شهر باموجود در ییروستا

 .درآمیخته باشد یعیطب ندازکه با چشم ا ییو معمار ی مارپیچها



 

 
 چشم انداز مناطق باالی شهر از خیابان اصلی و مرکز شهر

معماری می گشت که ایده های او را به منصه ظهور برساند. او هم از شیفتگان نوزایی سبک معماری مستعمره ای به دنبال لیبی  

خته شده بعد از اولین بنای سا کالیفرنیا شکل گرفته بود و در نقاط دیگر امریکا با حس نوستالژیکی تقلید می شد. اسپانیایی بود که در

بعد از بیش از یک قرن همچنان بنا  ن اصلی بود که از همین سبک پیروی می کرد وسالن نمایشی درخیابا ،1914گردهمایی 

برای اولین بار فیلم "دره ماه" براساس داستانی از جک لندن در این سالن به نمایش درآمد که برای شهر  1914پابرجاست. در اگوست 

 کوچکی در کالیفرنیا بی سابقه بود.



 
   1914 سالن نمایش اوهای

مستعمره  از معماری معاصر و را برای طراحی شهر انتخاب کرد تا مرکز شهر با ترکیبی( معماری از سن دیگRequa) ریکوا ،لیبی

ا یک ب بازسازی شود. این مرکز جدید بصورت خطی در کنار خیابان اصلی شهر شکل گرفتو معماری طاقی میسونری ای اسپانیایی 

دیگر  در این بین شهر بار سن فرانسیسکوی هاوانا و یک کاله فرنگی در مقابل آن.برج ساعت به تقلید از برج ساعت معروف کلیسای 

  به نام تاریخی خود یعنی اوهای بازگشت. 1917در سال 

 
 1920 در سال مرکز شهر اوهای



 1971ل در سا مرکز خریدکه همچنان باقی مانده اند، سمبلی از شهر بشمار می روند. اگرچه که  مرکز خرید طاقدارو ناقوس برج 

یک پارک در این مرکز ساخته شد که گیاهان آن  2002بدنبال بازسازی مرکز شهر مرمت گشت. در سال  2000صدمه دید و در سال 

عالوه بر آن بناهای اصلی دیگر مرکز شهر شامل دفتر پست، موزه، کتابخانه، سینما، مدرسه، کلیسا، فروشگاهها،  بومی کالیفرنیا بودند.

 و رستوران است.

 
 طراحی ریکوا 1917برج چهارطبقه ناقوس اوهای ساخت 



 
 طراحی ریکوا 1916مرکز خرید تاریخی اوهای ساخت 

 
 به موزه تغییر کاربری داد( 1993ریکوا )طراحی 1918اوهای ساخت  کلیسای سنت توماس



  
 حیاط ورودی موزه و باغ مجسمه

 

 

  
 ورودی پارک لیبی

 

 

  
 پارک لیبی



کشاورزی ارگانیک، پیاده روی و کوه نوردی، معنویت، موزیک، و هنر محلی  ، سالمت،حفظ محیط  زیستشهر به شدت برفرهنگ 

 در شهرشهر را دوستدار فرهنگ هیپی ها می شناسند و استفاده از اتوموبیل های کالسیک و موتور سیکلت  این استوار شده است.

شروع شده است، در  1947آهنگ سازان مشهور دنیا که از سال  ن ها وبا شرکت موزیسی ی،متداول است. هر ساله فستیوال موزیک

ه ،  یک فستیوال شراب، یک مسابقساالنه نمایشنامه نویسانکنفرانس  ،اوهای برگزار می شود. به همین منوال نمایشگاه کتاب خیابانی

والها، نمایشگاه ها، و تورهای یبر  فست عالوه در اوهای برگزار می شود. همه ساله ،و یک تورنومنت تنیس ،دوچرخه سواری کشوری

تست روغن  و محلی، بازار میوه و تره بار، و رستوران های شهر، تور غذاها تاریخی سالیانه، هر هفته در شهر تور بازدید از مرکز

 از جاذبه های توریستی شهر است.زیتون محلی 

نفره ای از هنرمندان مشهور  100 لیستق فوق العاده ای دارد. مراکز خرید پوشاک و گالری های فروش آثار هنری محلی در شهر رون

 این شهر شامل بازیگر، فیلسوف، فیلمساز، خواننده، موزیسین و غیره وجود دارد.

ها در شهر  اجاره کوتاه مدت خانه هتل و مرکز اقامت توریستی دارد، بلکه 15هزار جمعیت نه تنها بیش از  7،000شهر با حدود 

و ، اجاره خانه برای مدت کمتر از یکماه را بدلیل عدم امکان نظارت بر آن 2016 سال ژانویه شهرداری درکه   بود آنچنان متداول شده

 کرد.اعالم ممنوع  ،نیاز ساکنان محلی به واحدهای مسکونی

 

 



  
 طراحی ریکوا 1920هتل چنارهای اوهای ساخت 

 

کند و در همه  یآل ها را تجسم م یدهداشت گفت: تنها هنر است که ا 1917روز اوهای در هفتم آوریل که به مناسبت  یدر سخنران یبیل

مشوق ها به سمت  یناز بزرگتر یکیهمه نژادها  یبشر تا زمان حاضر ، هنر برا یدایشجا و همه زمان ها ابراز شده است. از آغاز پ

 جهان." مردمرای ب یباییو مبلغ ز یندهبوده است، پاال یشرفتپ

ولی در دهه های بعد ثابت کردند که همان راه  ،شاید مردمی که در آن مراسم حضور داشتند به ارزش سخنان وی در زمان پی نبردند

 یاوها مردم . اگر امروزکنند یم یکه در آن مردم زندگ ،است یشهر واقع یک یوهاالیبی را ادامه می دهند، حفظ هویت هنری شهر. 

و  ،نهادشهر بهتر یکدل درگرو ساختن ، که ند، آن را مدیون لیبی هستندبال یمخود  یمدن یلتفض یافتهرشد  یارو حس بس یباییزبه 

بناهای شهر الزم نیستند که پیرو سبک معماری معاصر مستعمره ای اسپانیایی و یا معماری طاقی میسونری باشند، بلکه باید  .شدموفق 

 ردوستان به شمار می رود که لیبی پیامبر آن بود.زیبا باشند. شهر به عنوان قبله ای برای هن

  



  
 مجموعه مسکونی نوساز دراوهای

 

  
 ایستگاه اتوبوس آبنما و ورودی هتل در خیابان اصلی

  
 محلی برای نشتن پیاده رو کنار خیابان ویترین فروشگاه



  
 پله های مرکز خرید در خیابان اصلی خط کشی در خیابان اصلی

 
 1960بیمارستان دره اوهای ساخت 

 رویکه سالها   Kent Portney)کنت پورتنی )مصرف انرژی و آب تنها مالکهای ارزیابی میزان پایداری شهر به شمار نمی روند. 

 یفط معموالا دنبال می کنند،  یبه طور جدرا  یداریکه پا ییاهشهر: "مقایسه پایداری شهرهای امریکایی تحقیق کرده است می گوید

ا  که ییها یتاز فعال یگسترده ا  یمتقمس یرغبه طور کار  یناانجام می دهند و  است را یستز یطحفاظت از مح یابهبود و  یبرا مستقیما

پورتنی ضمن تحقیقات خود دریافته است که نه جمعیت شهر، نه اندازه آن، و نه درآمد متوسط   ".خواهد بودموثر  یمصرف انرژبر 

ساکنان و شهر عوامل تعیین کننده در توسعه پایدار شهرند. او سه عامل را در این رابطه تعیین کننده می داند: شهروندان خالق، 

ای هر سه این عوامل را دارا بوده است که بتواند به طرف توسعه سازمانها و گروههای طرفدار محیط زیست، و رهبران شهری. اوه

شهر کوهستانی که در انتهای یک راه بن بست قرارگرفته است، از همه جشنواره های ملی و محلی مدد می جوید تا  پایدار گام بردارد.

  ن توریستها کسب کند.توریست را به آنجا بکشاند و صنعت محلی را حمایت می کند تا بیشترین درآمد را از ای

است.  اطرافحتی شهرهای بزرگتر سر راهی   وطق به دلیل تعدد توریست و شهرت شهر، مسکن در اوهای بسیار گرانتر از منا

، نبود قوانین کنترل کنندهاگرچه که زندگی در اوهای گران است و این شکایت معمول شهروندان کم درآمد است، اما شاید اگر این 

درآمد مردمش به جیب تجارتهای زنجیره ای می رفت و دیگری بدل می شد که  بی جاذبه اوهای هم به صدها شهر کوچکاحتماالا 

 ان شهر مترصد فرصتی بودند تا از آن بگریزند.جوان


