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معماری پايدار و نقد آن در حوزه محيط زيست 
 دکتر يوسف گرجی مهلبانی۱ 

چکيده :
ــبت به مسائل محيط زيست و مشکالت فرهنگی- اجتماعی  ــر نس مفهوم پايداری در دهه ۱۹۷۰ميالدی، نتيجه آگاهی بش
ــعه پايدار، حفظ طبيعت و اصالح نگاه به آن است و تجلی توسعه پايدار  ــد. يکی از مهمترين اهداف توس و اقتصادی می باش
ــده، معماری پايدار ناميده می شود. آنچه که در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است، رويکرد  ــاخته ش در حوزه محيط س
ــت؛ هر چند که جدا کردن اين موضوع از ساير جنبه های اقتصادی، فرهنگی و  ــبت به مسائل محيطی اس معماری پايدار نس

اجتماعی، کاری دشوار است.
ــده اند ولی بسياری از راه حل های ارائه شده نسبت به مشکالت  ــايی ش با اينکه نتايج بحران های امروزی به خوبی شناس
ــکالت  محيطی در معماری پايدار، به نظر ناکارآمد و ناقص می آيند. چرا که با وجود ارائه راه حل هايی که در جهت رفع مش
محيطی بر می آيد، اما رويکرد آنها نسبت به طبيعت همچنان گسسته است و ارزش هميشگی طبيعت احيا نشده باقی می ماند. 
ــبت به طبيعت، همان جهان بينی يا بينش او می باشد که در روش و مشی او منعکس می گردد. لذا ابهام ها و  ــان نس نگاه انس

نواقص تئوريکی که در مفهوم معماری پايدار وجود دارند، می توانند مانع مهمی در جهت حفظ محيط زيست باشند.
هدف اين تحقيق، جستجوی نظريه های زيست محيطی توسعه پايدار و معماری پايدار می باشد که در نهايت در مقايسه با 
برخی از نگرش ها و ديدگاه ها نسبت به طبيعت قرار می گيرد تا نواقص آن تکميل گردد. به اين ترتيب اين مقاله ابتدا به اهداف 
توسعه پايدار و معماری پايدار می پردازد و راه کارهای آن را ارائه می نمايد تا نواقص آن را دريافته و خط مشی کامل تری 

را پيشنهاد دهد.
هر چند توسعه پايدار ريشه های اکولوژيکی و اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی دارد، ولی با جستجو درباره معضالت پيش 
ــکار می گردد. در انتهای اين نوشتار  ــتر آش ــان معاصر و راه حل آنها در معماری پايدار، نقش طبيعت هر چه بيش روی انس
طبيعت و معنای گسترده آن مورد بررسی قرار گرفته است که می تواند تعيين کننده رابطه سه گانه انسان، طبيعت و معماری 
ــان و همچنين معماری به عنوان يک فرآيند که منجر به پايداری می گردد، از نکات مهم ديگر  ــد. در نظر گرفتن نقش انس باش

در اصالح رابطه انسان، طبيعت و معماری می باشد.
روش اين پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است و رويکردی توصيفی دارد. نتايج به دست آمده از اين پژوهش با 

هدف معماری پايدار به اصالح رابطه انسان، طبيعت و معماری می پردازد.
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مقدمه
ــتاوردها  پس از يک قرن تجربه معماری مدرن، با وجود دس
ــکالت پيچيده ای در عرصه محيط  و تحوالت با ارزش آن، مش
زيست رخ می دهد. وضعيت جهان در آغاز قرن ۲۱ ميالدی، به 
يک توسعه ناپايدار گواهی می دهد که از مشخصه های آن رشد 
ــد.  ــرف و توزيع نامتعادل منابع می باش ــت، افزايش مص جمعي
ــل بزرگی بر  ــی غربی تحمي ــبک زندگ ــد جمعيت همانند س رش
ــه تغييرات آب و  ــان ما منجر ب ــت که در زم ــط طبيعی اس محي
ــکونت گاه های  هوايی، حفره در اليه اوزون، زوال گونه ها و س
ــگ مصرف و  ــه آن تغيير فرهن ــت که نتيج ــی گرديده اس طبيع

ــد. ــبت به طبيعت می باش ــان نس تغيير رويکرد انس
ــعه پايدار  به دنبال اين تغييرات، مفهوم تازه ای با عنوان توس
ــاخته شده  ــده و در نتيجه به دليل نقش مهم محيط س مطرح ش
ــعه پايدار، معماری پايدار مورد توجه صاحب  در جريان توس

نظران قرار می گيرد.
ــدار روی آن تأکيد  ــعه پاي ــه حوزه مهمی که توس يکی از س
ــاران در اين حوزه،  ــه معم ــت. وظيف ــائل محيطی اس دارد، مس
ــاران، به  ــه معمــــــ ــرا ک ــت؛ چ ــاس اس ــيار خطير و حس بس
ــئول ۷۵٪ تغيير آب و هوا  ــتقيم و غير مستقيم مس صورت مس
ــت معماران با نگاه  ــتند (Rogers,2005)؛ بنابراين می بايس هس
ــت اندازی در آن بپردازند.  ــه دس ــه طبيعت، ب ــبت ب تازه ای نس
ــدار می گذرد و راه کارهای  ــدن معماری پاي دهه ها از مطرح ش
بسياری، توسط معماران، برای حل بحران ها ارائه شده است، 
ولی همچنان مشکالتی در سر راه ايجاد معماری پايدار وجود 
ــد که بجز با رفع نواقص تئوريکی معماری  دارد. به نظر می رس

ــيد.  پايدار، نمی توان آن را تداوم بخش
ــياری را شامل  ــت که جنبه های پيچيده بس پايداری لغتی اس
ــيار مورد  ــداری در جامعه بس ــروزه، از لغت پاي ــود. ام می ش
ــد، اما معنی درست اين لغت و مفاهيم  استفاده و توجه می باش
ــوده و تعريف  ــخص نب ــًال مش ــوز کام ــاران هن ــرای معم آن ب
ــعارهای مبنايی اش که  ــدارد. پايداری با توجه به ش واضحی ن
ــئله حفظ زمين را هدف قرار می دهد، برای  ــت و مس فراگير اس
ــو و  ــع بينانه و قابل اجرا از يکس ــتيابی به راه کارهای واق دس
ــت از سوی  حمايت از گوناگونی که در نفس طبيعت موجود اس

ــد. ــه می کن ــی را توصي ــر، رويکردهاي ديگ
ــی درباره معماری  ــچ روش يا توصيه قطع ــه هي از آنجايی ک
ــن توجه به  ــدارد (Munier,2005: 1)، بنابراي ــود ن ــدار وج پاي
ــه جهت آگاهی  ــده در اين زمين ــای بيان ش ــث و نظريه ه مباح
ــده  ــعی ش ــد. در اين مقاله س معماران ضروری به نظر می رس
ــت نظرات گوناگون درباره توسعه و معماری پايدار مطرح  اس
ــاری پايدار  ــی معم ــف عوامل اساس ــا جنبه های مختل ــردد ت گ

ــتخراج گردد. اس

۱- توسـعه پايدار
ــت  ــترده اس ــيار گس ــعه پايدار، يک ايده و اصطالح بس توس
ــه فراوانی اين  ــياری دارد و در نتيج ــی متفاوت و بس ــه معان ک
ــر می انگيزاند.  ــای مختلف صاحب نظران را ب ــی، واکنش ه معان
ــب مفاهيم  ــالش برای ترکي ــدار، يک نوع ت ــعه پاي ــوم توس مفه

ــات محيطی با موضوعات ــد حوزه ای از موضوع  در حال رش
ــد.  اجتماعی- اقتصادی می باش

ــان و  ــعه پايدار يک تغيير مهم در فهم رابطه انس مفهوم توس
ــأله با ديدگاه  ــد. اين مس ــان ها با يکديگر می باش طبيعت و انس
ــان که بر پايه جدايی موضوعات محيطی  ــته انس دو قرن گذش
ــت. در  ــکل گرفته بود در تضاد اس ــی و اقتصادی ش و اجتماع
ــوان يک موضوع  ــط به طور عمده به عن ــته، محي دو قرن گذش
ــت و در نتيجه برای  ــر، تلقی می شده اس ــبت به بش خارجی نس
ــکالت محلی اساسًا به صورت  ــتفاده و استثمار انسان، مش اس
ــان و محيط،  ــدند. در اين ديدگاه، ارتباط انس محلی ديده می ش
ــد و باور داشتند  ــان بر طبيعت درک می ش به صورت غلبه انس
ــام موانع محيطی و  ــر می تواند بر تم ــه دانش و فن آوری بش ک
ــرمايه داری  ــعه س ــی فايق آيد. اين ديدگاه مرتبط با توس طبيع
ــد. همان طور که بيکن۱،  ــالب صنعتی و علم مدرن می باش و انق
ــد: «جهان  ــدرن، آن را مطرح می کن ــذاران علم م ــی از پايه گ يک
ــر برای جهان» (فالمکی،  ــود و نه بش ــر ساخته می ش برای بش
ــت منابع طبيعی  ــی بر پايه مديري ــت محيط ۱۳۸۱: ۳۰۰). مديري
ــی دارد و  ــه منابع طبيع ــر نياز ب ــه تصديق می کرد، بش ــود ک ب
ــريع و بدون برنامه،  ــتفاده س ــت به جای اس اين منابع می بايس
ــاليان طوالنی از آنها  ــوند تا حداکثر استفاده در س مديريت ش
ــان  ــد.  همچنين علم اقتصاد بر موضوع ارتباط انس مقدور باش
ــد اقتصادی حاکم گردد، که در نتيجه آگاهی و توسل به  و رش
ــت، تعريف می گردد. اين  ــش توليدات، به عنوان اولوي آن افزاي
ــر و از طريق  نگرش، کليدی بود برای ايجاد رفاه در زندگی بش

ــت مغلوب گردد. ــتی می توانس ــد اقتصادی، فقر و تهيدس رش
ــی از پيوندهای  ــد آگاه ــدار، حاصل رش ــعه پاي مفهوم توس
ــد، موضوعات  ــی در حال رش ــکالت محيط ــی، مابين مش جهان
ــری و نگرانی ها درباره يک  ــادی، فقر و نابراب اجتماعی، اقتص
آينده سالم برای بشر می باشد. توسعه پايدار، قويًا موضوعات 
ــد  ــد می ده ــم پيون ــه ه ــادی را ب ــی و اقتص ــی، اجتماع  محيط

.(Hopwood,et al. 2005: 38-39)
از زمان کنفرانس سازمان ملل با عنوان توسعه و محيط۲ که 
ــد، عنوان «توسعه»،  ــال ۱۹۹۲ ميالدی در ريو برگزار ش در س
ــده  ــات در مباحثات ش ــن کلم ــاس ترين و مهم تري ــی از حس يک
ــوان، مفاهيمی  ــت اين عن ــت (Adams,2001: 1-2). در پش اس
ــائل  ــت حل مس ــالش در جه ــرف، ت ــک ط ــده اند؛ از ي ــع ش واق
ــاره حفاظت  ــی اکولوژيکی و نگرانی درب ــوم طبيع محيطی، عل
ــکالت فقر و فالکت جهان سوم  ــويی ديگر، مش  طبيعت، و از س

.(Adams,2001: 51)
ــت جهان  ــتراتژی حفاظ ــيون اس ــدار، در کميس ــعه پاي توس
ــط اتحاديه بين المللی برای حفاظت طبيعت در  (WCS۳) که توس
ــده بود، مدون گرديد. به عالوه،  ــال۱۹۸۰ميالدی تشکيل ش س
ــط کميته جهانی توسعه و محيط (WCS۴)، با  اين موضوع توس
عناوين آينده مشترک ما، در سال ۱۹۸۷ ميالدی و حفظ زمين۵ 
ــته است. در سال ۱۹۸۷  ــال ۱۹۹۱ميالدی، نيز مطرح گش در س
ــعه و محيط، «آينده مشترک ما»، را  ميالدی، کميته جهانی توس
ــناخته  گزارش کرد (که البته به عنوان گزارش بروندتلند نيز ش
ــود). اين گزارش يک تعريف جامع از توسعه پايدار ارائه  می ش
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ــريت توانايی  ــه به گزارش بروندتلند: بش ــن با توج داد. بنابراي
ــه نيازهای حال را  ــا تضمين کند ک ــداری را دارد ت ــعه پاي توس
ــرای تأمين  ــل های آينده ب ــادن توانايی نس ــر افت ــدون به خط ب

ــان، فراهم  نمايد. نيازهايش
ــداری را نوعی نگرش به  ــن فريکر۶ پاي ــی ديگر، نظير آل برخ
ــيری می باشد که بر روی  ــه مس آينده می دانند که در واقع نقش
مجموعه ای از ارزش ها و اصول اخالقی و معنوی متمرکز است 
و رفتارهای انسان را کنترل می نمايد (Munier,2005: 10). در 
ــط گروه NRC۸  انتشار يافت  سال ۱۹۹۹ ميالدی کتابی۷ توس
ــتند و با ديدگاه  ــکلی مس ــگانه آن، به ش ــه در فصل های شش ک
ــل و نيز رويدادهايی پرداخته  ــيع به تمامی پديده ها و عوام وس
ــانی را باز می شناساند.  ــرانجام محيط زيست انس ــده که س ش
ــای همگانی و الزام های  ــارم کتاب که به حرکت ه در فصل چه
ــهر با عنوان  ــود، از جمله به ش ملموس محيطی پرداخته می ش
مکانی توجه داده می شود که تمامی داده ها و يافته های محيطی، 

ــد. ــران را می نمايانن ــل و بح ــد نهايی تراکم، تعام درون آن، ح
ــبتًا  ــت، بلکه نس ــعه پايدار حالت ثابتی از هماهنگی نيس توس
ــت که استخراج از معادن، جهت  يک فرآيند تغيير در چيزی اس
سرمايه گذاری، جهت گيری توسعه تکنولوژيکی و تغيير نهادی 
ــازگار با نيازهای آينده، همانند نيازهای امروز می سازد.  را س
ــامل دو عامل تعيين کننده است:  ــعه پايدار ش اين تعريف توس
ــوم نيازها را قبول  ــر اينکه مفه ــن تعريف عالوه ب ــه اي اول آنک
ــد، به ويژه نيازهای اوليه ای چون: غذا، لباس و پناهگاهی  می کن
ــای ديگری که يک  ــان در عين حال به نيازه ــرای زندگی انس ب
ــم می نمايد نيز  ــرای زندگی را فراه ــت و معتدالنه ب روش راح
ــازگاری تقاضای منابع فن آوری و  توجه دارد. ثانيًا، مفهوم س
ــازماندهی اجتماعی با توانايی محيطی برای تأمين نيازهای  س

.(Williamson,et al. 2003: 5,4) ــرد ــده را می پذي ــال و آين ح
ــم ها،  ــب در مکانيس ــی، اغل ــکالت محيط ــه مش ــی ک از آنجاي
ــتجوی اثرشان  ــده اند، جس ــاختارها و ارگانيزم ها پنهان ش س
ــايی يک  ــه تأخير می افتد. شناس ــيار ب ــس از نمود واقعی، بس پ
ــأله محيطی، نتيجه وابستگی به متدها و ابزار علمی، همانند  مس
ــی می باشد  ــامانه های اعتباری، اجتماعی، فرهنگی و سياس س

.(Beck,1992)
ــد، می توان  ــعه پايدار تاکنون بيان ش ــه در باره توس از آنچ
ــه  ــت در س ــعه پايدار را، در رابطه با محيط زيس ــداف توس اه
ــه يکديگر يعنی حفظ طبيعت به  ــوزه که البته معنايی نزديک ب ح
ــل آينده دارند، مطرح نمود:  منظور برطرف نمودن نيازهای نس
ــه مسيری که بر  ــان و طبيعت ب-طراحی نقش الف-رابطه انس
ــت  ــه ای از روش ها و اصول اخالقی، متمرکز اس روی مجموع

ــتخراج معادن  (نمودار ۱). ج-تغيير در اس

۲- معمـاری پايـدار
ــاختمانی و محيط  ــعه پايدار در رابطه با فعاليت های س توس
ــاختار پايدار۱۰  ــا س ــاختمان پايدار۹ ي ــده، اغلب س ــاخته ش س
ــاختمان يکی از بزرگترين بخش های  ــود. بخش س ناميده می ش
ــراه محيط  ــد و به هم ــی در اروپا می باش ــادی و اجتماع اقتص
ــاخته شده، به طور معنی داری در تغيير روی محيط طبيعی،  س
ــده، به  ــاخته ش ــاختمان و محيط س ــت. بخش س تاثير گذار اس
 عنوان دو حوزه کليدی در توسعه پايدار جهانی، مطرح شده اند 

.(CIB,1999)
ــبتًا  ــاير مصنوعات، عمر نس ــه با س ــاختمان ها در مقايس س
ــی،  ــل نقشه کش ــام مراح ــول تم ــد و در ط ــری دارن طوالنی ت
ــازی، تجهيزکردن و تخريب يا استفاده دوباره از  ساختمان س
ــاختمان،  ــدار تأثيرگذار خواهند بود. يک س ــعه پاي آن، در توس
ــت که متقابأل  ــول مرکبی از مصالح، مواد و ترکيبات اس محص
ــل مالحظه ای  ــاختمان اثر قاب ــد. به عالوه، س ــر هم اثر گذارن ب
ــان زندگی مردم  ــان دارد. برای مثال ۹۰٪ زم ــالمت انس بر س
ــود  ــپری می ش ــاری س ــای معم ــاختمان و فض ــا در س  اروپ

 .(WGSC,2004)

۲-۱- ديدگاه هـای مختلـف دربـاره معمـاری پايـدار
ــل جامع برای  ــدار در ارتباط با يک راه ح ــش معماری پاي چال
ــطح  ــت آوردن س ــی و در عين حال برای بدس ــات محيط مالحظ
ــادی، اجتماعی و  ــی، اقتص ــی و ارزش های فرهنگ ــت زندگ کيفي

.(WGSC,2004)  ــد ــی می باش آسايش

معماری پايدار و نقد آن در حوزه محيط زيست

نمودار۱: اهداف توسعه پايدار در رابطه با مسائل محيطی
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ــزه ای بزرگ برای  ــعه پايدار به صورت انگي فالمکی از توس
ــی های معماری ياد می کند: «در سال های پايانی سده  نو انديش
بيستم، معماری اکوسيستمی، معماری ای که چگونگی های شکل 
و ارتباطاتی و شالوده ای چرخه های زندگی يا اکوسيستم ها را 
ــکان و نقطه پايانی طراحی می گيرد،  نقطه آغازين پژوهش و م
ــی الزاماتی که  ــو، معماری با تمام ــه ميان می آيد ... از يک س ب
ــدن دارد، به  ــدار مان ــدن دارد و پاي ــته ش ــرای برپا نگه داش ب
ــی که هر يک  ــر، تمامی دانش هاي ــوی ديگ ــان می آيد و از س مي
ــر و کار دارند ...»  ــه صورتی خاص خود، با جهان طبيعت س ب
ــمردن  (فالمکی، ۱۳۸۱). او هم چنين ادامه می دهد که برای بر ش
شاخه های آميختگی ای که اين بينش معمارانه را شکل داده اند، 
ــيبرنتيک۱۱ و  ــرفته دانش س ــه همراه و در توازی با جناح پيش ب
ــاخه ای از فعاليت های  ــی پايه، نمی توان به ش دانش های محيط
ــتر مدنی- انسانی به ابعاد جهانی اند،  علمی- تجربی ای که بيش
ــت. جايی که از محيط  زيست و به ابعاد گوناگون  توجهی نداش
ــای فراگيرش گفتگو  ــعه پايدار، به معن ــمار توس ــبتًا پرش و نس

ــود. می ش
ــد دارد که  ــدار قص ــعه پاي ــد، توس ــه گفته ش ــان طور ک هم
ــان و طبيعت ايجاد کند ولی  ــر مهمی را در فهم رابطه انس تغيي
راه حل های ارائه شده در توسعه پايدار در زمينه محيط ساخته 
شده و معماری همچنان راه  حل های ماشينی است و در اصالح 
ــان نسبت به طبيعت منجر نشده و  به ديدگاه و ايدئولوژی انس
ــل و صحيحی تعريف  ــت به صورت کام ــان و طبيع رابطه انس
نمی شود. در ادامه جهت آگاهی از نظرات متفاوت به بعضی از 
ــده  ــاره ش ديدگاه ها در رابطه با معماری پايدار و راه حل ها اش

است.

 آنچه می توان انجام داد
ــش انگيز  ــه موضوع چال ــتند که ب ــادی هس ــندگان زي نويس
ــورد؛ يعنی «آنچه  ــرز برخ ــک وضعيت و ط ــداری تنها با ي پاي

ــده اند. می توان انجام داد» نزديک ش
ــتدالل می کنند  ــات۱۲ و براين ادوارد۱۳ اس ــرای مثال: پل حي ب
ــيعی از طراحی پايدار، آن چيزی است که  ــمت وس که «يک قس
ــم»، در حاليکه می دانيم،  ــره انرژی انجام می دهي از طريق ذخي
ــالم، بادوام، اقتصادی و  ــت که س طراحی «ايجاد فضاهايی اس
ــند». آنها همچنين به تعريف  ــاس به نيازهای بومی می باش حس
ــاد و مديريت  ــه عنوان «ايج ــاره می کنند ب ــاختار پايدار اش س
ــاختمان های سالم که براساس ضوابط محيطی و منابع کارا  س

.(Edwards and Hyatt. 2001:7) «.ــند می باش
ــد دارد  ــدار قص پاي ــي  ــرز طراح ــارد راج ــدگاه ريچ از دي
ــه، منابع  ــدون آن ك ــود ب ــده رو به رو ش ــاي آين ــا نيازه ــا ب ت
ــرد. در  ــده را از بين بب ــل آين ــراي نس ــده ب ــي مان ــي باق طبيع
ــع، انرژي  ــدار به كارايي مناب ــاختمان ها، طراحي پاي ــورد س م
ــد  مي كن ــاره  اش ــي،  طوالن ــر  عم و  ــري  انعطاف پذي ــل،   حداق

.( Rogers,2007)
به نظر جونگ جين کيم۱۴ در سطح نخست، سه اصل اساسي 
ــي  ــود: صرفه جوي ــرح مي ش ــاري مط ــداري در معم ــراي پاي ب
ــتفاده ي مجدد و  ــا كاهش مصرف، اس ــرف منابع كه ب در مص

ــاختمان سر و  ــده در س بازيافت منابع طبيعي به كار گرفته ش
ــي را براي  ــاس چرخه حيات، كه روش كار دارد، طراحي براس
ــاختن بنا و تاثيرات آن بر محيط زيست مطرح  تحليل فرآيند س
ــاني، كه بر تعامل بين انسان  ــت آخر طراحي انس مي كند و دس
ــز دارد. او همچنين روش ها و نکات الزم  ــان طبيعي تمرك و جه

.(Kim,1998)ــه اصل را، توضيح می دهد جهت نيل به اين س

ــتره بی پايان روش ها   گس
ــاری پايدار را مطرح  ــاران نگرش ديگری به معم برخی معم
می کنند: «برخالف اظهار عقيده بسياری از متخصصان درباره 
ــد  اينکه چه چيزی روش معقول محيطی برای معماری می باش
ــلمی وجود ندارد».  ــت، هيچ چيز قطعی و مس و چه چيزی نيس
ــی از اختالفات  ــد، محدوده بی پايان ــام آيين های جدي ــد تم مانن
ــياری موجود است،  تعليمی وجود دارد روش های مختلف بس
در اين راستا از طيف معتقدان به ديوارهای گلی تا عالقه مندان 
ــرفته را می توان اشاره نمود  ــم های با فن آوری پيش به مکانيس

.(Sudjic,1995: 25)

 پايداری اقتصادی، محيطی، فرهنگی-اجتماعی
ــه سامانه اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی  گاهی پايداری هر س
ــط  ــود که توس ــه گانه ناميده می ش ــط بنيان س ــی، خ و محيط
ــردد  ــی می گ ــی، ارزياب ــعه و طراح ــت توس  آن دوام و موفقي

.(Williamson,et al. 2003: 4)
ــر روی پايداری  ــاری پايدار ب ــورت تحت الفظی، معم به ص
ــه عنوان محصول  ــته علمی و هم ب معماری، به عنوان يک رش
ــد. در مواردی كه تاکيد آن روي  ــته علمی، توجه می کن يک رش
ــن روش طراحي و  ــر بهتري ــد، ب ــون آينده باش ــي چ محورهاي
ــت، در اين راستا  ــده اس برنامه ريزي قلمرو عمومی متمركز ش
ــازي-  ــدي، مفاهيم شهرس ــتدالل هاي كلي ــون: اس ــواردي چ م
ــتند كه شديدًا به  معماري و پايداري جالب و در خور توجه هس
ــي و پايداري فرهنگي  ــم گره خورده اند. روش هاي اكولوژيك ه
ــئوليت ضمانت  ــوند. مس ــد جداگانه و مجزا متعهد ش نمي توانن
محيطي، به معني حساسيت فرهنگي، پايداري فرهنگي مي باشد 
ــد. براي  ــي باش ــای اكولوژيك ــامل آگاهي ه ــت ش ــه مي بايس ك
ــچ آينده ماندني و  ــازگار اين دو، هي ــهرهاي بدون تركيب س ش

   .(Cole,et al. 2006) ــود ــد ب ــي نخواه ــل دوام قاب
ــياري از روش هاي فن آوری محيطي، قبل از اينكه  اخيرًا، بس
ــوند؛ به دليل  ــت مواجه مي ش ــوند، با شكس با موفقيت كامل ش
ــتگي و محتواي  ــته اند، پيوس ــان كه نتوانس ــي طراحانش ناتوان
ــخيص دهند، يا اينكه نيازها  فرهنگي- اجتماعي معماري را تش
ــتفاده كنند  ــد از آن اس ــه قصد دارن ــاني را ك ــارات كس و انتظ
ــي۱۵  ــع، در اينجا، صحبت درباره فراموش ــد. در واق درك نماين
ــي را بايد حفظ  ــه فرهنگ و ارزش هاي محل ــد كه چگون مي باش
ــًا روي موفقيت يا  ــن موضوع حقيقت ــرد و فراموش ننمود. اي ك
ــرفت  ــذارد. فرايند جهاني پيش ــروژه تأثير مي گ ــت يك پ شكس
ــن آوری در زمينه های اطالعات و ارتباطات، منجر به افزايش  ف
ميزان مصرف، شهرسازي مداوم و رشد بين المللي سرمايه ها 
ــده فرهنگ با  ــر جهان، موجب گردي ــده و تجارت در سراس ش
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ــاي جديد نژادي و رابطه هاي فرهنگي به امر غير منتظره  الگوه
ــود. در همان زمان، رشد سريع  فرهنگ هاي تركيبي۱۶، تبديل ش
ــكالت محيطي در مقياس جهاني تاثير  فن آوری، در افزايش مش
ــاي اكولوژيكي كه نمونه آن  ــذارد، كه نتيجه آن را در بالي می گ
ــي و مصرف باال  ــع و گونه هاي طبيع ــريع مناب از بين رفتن س
ــوان ديد. بدين  ــد، مي ت ــش مقادير اتالف انرژي مي باش و افزاي
ــط مصنوع به عنوان يك  ــود كه محي ترتيب اينگونه درك مي ش
ــاخه فرهنگي برجسته و مصرف كننده اصلي انرژي و منابع  ش

به طور جدي در هر دو فرآيند داللت مي كند (همان).
ــيم از  ــت؛ غيرقابل تقس ــار بومی اس ــه ناچ ــه ب دانش هميش
ــت را  ــن واقعي ــی اي ــت کس ــن اس ــه اش. ممک ــباب و محفظ اس
ــد آن را از بين ببرد  ــی نمی توان ــد ول ــا محو نماي ــی کند ي  مخف

.(Geertz,1993: 4)
ــده كه اطالعات و دانش درباره ايده ها و مهارت هاي  ثابت ش
ــختي مي توان  ــای نو را، به س ــياري از فن آوری ه ــد و بس جدي
ــال داد. حتي بعد از اينكه به  ــورها انتق به ديگر فرهنگ ها و كش
ــده اند، يا به صورت جزئي  ــك زمينه فرهنگي جديد معرفي ش ي
ــده اند يا سازگار نبوده اند و جايگزين شده اند و يا حتي  اجرا ش
ــكل در  ــد كه كليد اين مش ــده اند. به نظر مي رس ناديده گرفته ش
ــج فن آوری  های  ــد كه در طراحي و تروي ــاني باش ناتواني كس
ــي محلي را به  ــا و نيازهاي فرهنگ ــارات و آرزوه ــد، انتظ جدي
ــن فن آوری  ها به  ــود اي ــمار نياورده اند. قبل از اينكه ادعا ش ش
ــت  ــتند، می بايس ــوان يک واقعيت، قابل اجرا و با ارزش هس عن
دريافت كه آنها به صورت پيچيده اي به فرهنگ پيوند خورده اند 
ــت،  ــده اس و فن آوری هايي كه براي يك گروه مردم پذيرفته ش

.(Cole,et al. 2006) ــد ــط بقيه پذيرفته نخواهد ش لزومًا توس
ــي به منظور  ــواي فرهنگ محل ــه و محت ــن درك زمين بنابراي
ــر ضروري  اجرا و انتقال موفقيت آميز فن آوری  ها و دانش بش
ــراي اينكه پذيرفته  ــد. فن آوری  ها و تمرين های جديد، ب مي باش
ــارات و نيازها، دانش  ــد، نياز دارند كه با انتظ ــوند و كار كنن ش
ــه كار مي گيرند، در يك  ــاال آن را ب ــي كه احتم ــردم و فرهنگ م
ــت که فرهنگ  ــند. البته اين موضوع غير قابل انکار اس خط باش
ــه تدريج تغيير  ــبت به طبيعت، ب ــرف مردم و نگاه آنها نس مص
ــت؛ چرا که  ــا نيز امری حياتی اس ــرده و اصالح رويکرد آنه ک
ــح تؤام با آن  ــت با فرهنگ صحي ــای جديد می بايس فن آوری  ه

ــر فرهنگ بومی،  ــد که عالوه ب ــج گردند و به نظر می رس تروي
ــت مد نظر قرار گيرد. اصالح آن نيز می بايس

ــد، می توان اهداف  ــاری پايدار گفته ش ــه درباره معم از آنچ
ــت، اغلب در رابطه با  معماری پايدار را در رابطه با محيط زيس
ــتجو کرد: ايجاد ساختمان هايی حساس به نيازهای  انرژی جس
بومی، مصرف حداقل انرژی و .... البته همانطور که اشاره شد، 
ــی نيز، برای  ــوای فرهنگی- اجتماعی بوم ــر گرفتن محت در نظ

ــت (نمودار ۲). ــازی فن آوری های محيطی ضروری اس پياده س
ــه معنای  ــی از طبيعت ب ــده، صحبت ــاد ش ــوارد ي ــام م در تم
ــدار، طبيعت  ــد. در اهداف معماری پاي ــی آن به ميان نيام واقع
ــر به آن دارد، حفظ نمود؛  ــت به دليل نيازی که بش را می بايس
ــه ای ديگر بود و  ــته، به گون ــن موضوع در گذش ــه اي در حاليک
ــان با طبيعت عالوه بر تسخير و استفاده آن، شامل  رابطه انس
ــت بود. اين معنی  ــد و آن تقديس طبيع رابطه ديگری نيز می ش
ــر، ۱۳۷۹)، منجر به ايجاد  ــت، يعنی مقدس بودن آن (نص طبيع
ــبت به طبيعت، در حين استفاده از آن می شده  حس احترام نس
است و بدين ترتيب با معنی دادن به طبيعت، تمامی مسائلی که 

ــت. ــده اس ــت، حل می ش ــر امروزی به دنبال حل آنهاس بش
ــت  ــاری در معنادار نمودن طبيعت، موضوعی اس نقش معم
ــت. در بخش آخر اين مقاله  که همچنان بی توجه باقی مانده اس
ــان، طبيعت، معماری در رويکرد معماری  به اصالح رابطه انس

ــت. ــده اس پايدار، پرداخته ش

۳- اصالح ارتباط انسـان، طبيعت، معماری در رويکرد 
معمـاری پايـدار
 نقش انسان:

ــد.  ــته می باش ــداری نيازمند يک تالش پيش رونده پيوس پاي
ــاخته  ــکان بهبود و اصالح محيط س ــارکت مردم، ام بدون مش
ــده وجود ندارد. پايداری امری نيست که مردم به سادگی با  ش
ــت  مقررات و آيين نامه های آن موافقت کنند؛ در نتيجه می بايس
ــد منابع به  ــک مديريت کارآم ــارکت انجمن ها در ي ــط مش توس
ــاوی حقوق که از پايه های سطوح پايداری  همراه نگاهی به تس

.(Munier,2005: 5) ــت، انجام گيرد اس
ــه  ــدار ارائ ــاری پاي ــه معم ــی ک ــياری از راه کارهاي در بس
ــان  ــت. «با نگرش اقليمی، انس می دهد، نگرش اقليمی مطرح اس

نمودار ۲: اهداف معماری پايدار در رابطه با مسائل محيطی

معماری پايدار و نقد آن در حوزه محيط زيست
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ــايش آب و هوايی تقليل  ــک موجود خاکی نيازمند آس در حد ي
ــرايط اقليمی يکی از پايه های مهم معماری  می يابد. توجه به ش
ــود. در اينجا  ــه چيز به آن ختم نمی ش ــد، اما هم ايرانی می باش
ــت،  ــل گوناگون، که يکی از آن ها اقليم اس ــه ای از عوام مجموع
ــکل نهايی بنا را می ساخته است.  ــت در دست هم داده و ش دس
ــايش دهنده را  ــور در يک فضای آس ــان، حض به طوريکه انس
حس می کند و همزمان در درون آن فضا، پيام های بسياری را 

ــان، ۱۳۸۴: ۵۲-۴۹). ــد» (معماري ــت می کن درياف
ــان هايی  ــق روش های محيطی با نيازها و انتظارات انس تطبي
ــت که در  ــتفاده کنند نيز نکته مهمی اس که قصد دارند از آن اس
قسمت «پايداری اقتصادی، محيطی، فرهنگی-اجتماعی»، به آن 

ــد. پرداخته ش
 انسان و طبيعت:

در اغلب نگرش های معماری پايدار، اين گونه به نظر می رسد 
ــی مديريت  ــور دارد. يعن ــدرن بيکن حض ــگاه م ــه همچنان ن ک
ــه ای که نابود  ــتثمار آن به گون ــت و اس ــرداری از طبيع بهره ب

ــتفاده، باقی بماند. ــان قابل اس ــود و همچنان برای انس نش
ــت منابع  ــب دوام و نگهداش ــا بر حس ــداری در لغتنامه ه پاي

ــت. برای مثال، پايداری (صفت):  ــده اس تعريف ش
ــيوه به دست آوردن   توانايی پايدار بودن، مربوط به يک ش
ــود و به طور  ــا مصرف يک منبع، بطوری که آن منبع تهی نش ي

دائم معيوب نگردد.
ــتفاده از  ــامل اس ــوع و روش زندگی که ش ــه ن ــوط ب  مرب

.(Merriam-Webster:1994) ــد روش های پايدار می باش
ــابه، که پايداری را ضرورتًا از ديدگاه  اين معنی و معانی مش
ــانی و از موقعيت يک آلت يا وسيله سودمند ارائه می دهد،  انس
ــان را در  ــه چگونه کيفيت زندگی انس ــد به اينک مربوط می باش
ــونده حفظ کنيم  ــتم های حمايت ش حدود ظرفيت های اکوسيس
ــيم (Williamson,et al. 2003: 3). در حاليکه  ــود بخش ــا بهب ي
ــتن پايداري با بيوفيزيكال۱۷ و ناديده  گرفتن روابط  برابر دانس
ــي و ارزش هاي فرهنگي  ــته مربوط به عادات، طرز زندگ وابس

.(Willis,2000) ــت صحيح نيس
ــاد  ــدار، از مف ــاری پاي ــاره معم ــه کاوش درب ــی ک از آنجاي
ــروع به  ــد، می توان ش ــز اين عصر می باش ــم و چالش انگي مه
ــازه ای را  ــايد تفکر ت ــازه ای نمود و ش ــؤال های ت ــيدن س پرس
ــه فرانک  ــرد. همان گونه ک ــی ک ــدار معرف ــی پاي ــاره طراح درب
ــتدالل کرده اند  ــت را اس ــر۱۹ اين وضعي ــن هگ ــر۱۸ و مارتي  فيش
ــوند،  ــؤال هايی که مطرح می ش (Fischer,et al. 1999: vii): «س
ــی از نگرش به معماری  ــتند: چه راه های گزينش از اين نوع هس
پايدار را می توان در ذهن تجسم کرد؟ چگونه می توان مشکالت 
ــه و تحليل نمود؟ و چگونه می توان در طبيعت  محيطی را تجزي

بود و هم با آن زندگی کرد؟ 
ــه به زندگی هم با طبيعت و هم در آن، تأکيد می کند  اين توج
ــد وضعيت های  ــه اجتماعی نمی توانن ــرايط طبيعی و ن که نه ش
ــند. در عوض يک فرآيند  ــته باش ــبت به يکديگر داش برتری نس
ــود و جستجو گردد  ــت تشخيص داده ش ــاختی می بايس هم س
ــای اينکه طبيعت را  ــی به ج (Irwin,2001: 16). در اين خط مش
ــاب آورد که بايد ذخيره  ــتقل و بيرونی به حس يک موجود مس

ــود و يا مورد بهره برداری قرار گيرد، می بايست از راه های  ش
ــرد. ــرار ک ــاط برق ــا آن ارتب ــف طبيعت را درک نمود و ب مختل

محيط زيست شناسی  به طور واضح بخشی از فرهنگ است 
ــی است که مردم در حدود آن، جهان و  ــی از روش ... آن، بخش
ــت که  ــته به محيطی اس ــان را درک می کنند و آن وابس مکانش
ــير، دانش، ايدئولوژی و ارزش های  ــات، تفکرات، تفاس احساس
ــک روش مخصوص فهم جهان  ــردم را در بر می گيرد. آن، ي م
ــرای آنچه مردم  ــی  ب ــت. همانطور که محيط زيست شناس اس
ــريح می گردد  ــود و در آن تش ــتنباط می ش ــام می دهند اس انج

.(Milton,1996: 33)
ــود  ــد بر آنچه مردم انجام می دهند، تقريبًا مربوط می ش تأکي
ــا آنچه که  ــاس می کنند ت ــد، احس ــر می کنن ــه مردم فک ــه آنچ ب
ــناس،  ــان ش ــوان يک انس ــه عن ــد، ب ــا بدانن ــد ت ــه می کنن مطالب
ــاس نمايد که  ــی را به روش هايی حس ــن۲۰ می خواهد آدم ميلت
ــکل می دهد  ــبت به طبيعت ش ــان را نس  دانش بومی، رابطه انس

.(Guy,et al. 2005: 3)
ــاختمان با محيط  به گفته يورگ گروتر، برای درک رابطه س
ابتدا بايستی به ديدگاه انسان در مورد محيط و يا به طور کلی 
ــاختن، دست اندازی  ــت. «اساس س ــبت به طبيعت، نظر داش نس
ــت اندازی ارتباط بسيار نزديک با  به طبيعت است. نوع اين دس
ــان در مورد طبيعت دارد» (گروتر، ۱۳۸۳: ۱۴۶). طرز تفکر انس

ــرای نمونه  ــيارند؛ ب ــان معاصر بس ــرات پيش روی انس خط
ــتفر الکساندر۲۱ درباره اش بحث می کند،  می توان به آنچه کريس
ــاره انفجار  ــرات و پيش بينی ها در ب ــتر نظ ــاره نمود: «بيش اش
جمعيت، مربوط به عوامل اقتصادی، خاصه کمبود مواد غذايی 
ــدن منابع طبيعی است. اما خطری ديگر و بزرگتر نيز  و تمام ش
ــت ... سالمت آدمی به  وجود دارد و آن از بين رفتن زيبايی اس
ــه تأثيرات کالبدی،  ــتگی ب عنوان يکی از موجودات طبيعت، بس

ــبت به محيط دارد. ــی او نس عصبی و احساس
ــت زياد جدی  ــودن» و مفهوم آن را ممکن اس ــا هم ب واژه «ب
ــاير  ــزون آدميان از يکديگر و از س ــی روزاف ــم اما جداي نگيري
ــت.  ــأله ای بس جدی اس ــياره، مس ــن س ــات در اي ــر حي مظاه
«اکولوژی» دانشی درباره همين «با هم بودن» اشياء و عناصر 
ــت. آدمی موقعيت منطقه ای را که خود  ــت آنهاس و محيط زيس
ــت چنان تغيير می دهد و اين تغيير چندان  ــته اس از آن برخاس
غير منطقی و بدون انديشه است که خود، آينده خود را به خطر 

می اندازد.
ــريع  ــد س ــاندر می گويد اگر بر اثر رش در جايی ديگر، الکس
جمعيت به فرض تأمين غذای همه آنها مقدور باشد و اگر تحت 
ــی بماند و به زندگی ادامه دهد،  ــرايطی آدمی هنوز باق چنين ش
ــت؛ يا موجودی  ــده اس ــه موجود ديگری تبديل ش ــی ترديد ب ب
ــت. او از ضعف  ــت کم از ديدگاه او قابل قبول نيس ديگر که دس

ــاندر، ۱۳۷۶: ۷-۸). ــانيت صحبت می کند (الکس ــتی انس و سس
ــد:  ــولتز در مقدمه کتاب «معماری: معنا و مکان» می نويس ش
ــيار پيچيده ای  ــت من، دنيای مدرن بحران بس «در دوران فعالي
ــده است. زيست بوم تاريخی ما به سرعت تخريب  را متحمل ش
ــرداری بی  ــی آلودگی و بهره ب ــط طبيعی مان قربان ــده، محي ش
ــوان «ماده  ــريمان صرفًا به عن ــود بش ــده و با وج ــه گردي روي



۹۷
ــان ديگر بخشی  ــت. به طور کلی، انس ــانی» رفتار شده اس انس
ــبت به جهان و  ــکل نمی دهد و نس ــک تماميت معنادار را ش از ي

ــولتز، ۱۳۸۲: ۹-۱۰). ــت» (ش خودش غريبه اس
در اين مقاله، شولتز با بررسی تأثيرات مخرب بحران دنيای 
ــل جوان، که آن را ناشی  ــان ها و خصوصًا نس معاصر بر انس
ــا اعتقاد بر اين  ــی- علمی می داند، و ب ــيطره ادارک انتزاع از س
ــر که با وجود تمامی تالش های نقادانه ای که در حال حاضر  ام
ــمه بحران کنونی به درستی نشان  ــاهد آنها هستيم، سرچش ش
ــی را «باز  ــروج از وضعيت کنون ــت، راه حل خ ــده اس داده نش
ــاعرانه زندگی به انسان ها» دانسته و دستيابی  گرداندن بعد ش
ــت به خود چيزها يعنی آن پديده های  به آن را از طريق بازگش
ــتند، و فهميدن معنای اصيل آنها  ــی که در کنارمان هس ملموس
ــی محيط  ــن طريق ادراک را، پديدارشناس ــن می داند. او اي ممک
زندگی روزمره می داند که به انسان ها امکان کشف مجدد عالم 
ــی از کيفيات متعامل و واقعی داده، و همراه  ــه مثابه تماميت را ب
ــعه مجدد حس احترام و توجه به چيزها» را ممکن  با آن «توس

ــازد (همان). می س
ــه بر طبيعت، چالش با فرهنگ از  ــا معتقدند که با غلب بعضی ه
ــر و  ــل آن رخ می نمايد: يعنی از دانش و آگاهی بش ــه مقاب نقط
ــده آن، يعنی فن آوری. مثًال همراه با پيشرفت  ــکل ابزاری ش ش
فن آوری، نوع بشر بحران محيطی جهانی ای را به وجود آورده 

ــت (نزبيت، ۱۳۸۶: ۷۴). اس
ــت طبيعی،  ــران محيط زيس ــين نصر، بح ــه عقيده سيد حس ب
ــت، که چون  جلوه بيرونی بحرانی در روان مردان و زنانی اس
ــتانه  ــد، اينک در آس ــن روی تافته ان ــه خاطر زمي ــمان ب از آس
تخريب خود زمين نيز قرار گرفته اند. بحران زيست محيطی نه 
به صرف راه حل های خطابی و صوری، بلکه به مرگ و نوزايی 
ــم طبيعت بايد  ــان بينی او نياز دارد و عال ــان متجدد و جه انس
ــت ؛يعنی به صورت  ــه بوده اس ــار ديگر به صورتی که هميش ب
ــازد،  ــروی مقدس که نيروهای خالق الهی را منعکس می س قلم

تصور شود.
ــی  ــت حيات، بايد يک بار ديگر ماهيت قدس ــرای حفظ قداس ب
طبيعت را يادآوری کرد و اين به معنای قداست بخشی دوباره 
ــت، البته نه به اين معنا که به طبيعت قداست اعطا  به طبيعت اس
ــت، بلکه به اين معنا  کنيم، زيرا، چنين کاری فوق توان آدمی اس
که پرده های جهل و غرور را که قداست طبيعت را از ديد بخش 
ــار بزنيم (نصر، ۱۳۸۶:  ــريت نهان می دارند، کن ــده ای از بش عم

.(۱۴-۱۵
ــان و طبيعت»  ــين نصر در کتاب خود به نام «انس ــيد حس س
ــران معنوی می پردازد و اين  ــه دقت و تفصيل به موضوع بح ب
ــان  بحران را نه تنها در عرصه هنر بلکه در عرصه ارتباط انس
و طبيعت مطرح می کند و سرچشمه های بحران معنوی معاصر 
ــذاردن وجه مقدس طبيعت در نگاه به آن می داند:  را در کنار گ
ــت، ابتدا به صلح و  ــه صلح و آرامش با طبيع ــرای حصول ب «ب
آشتی با نظم روحانی و معنوی )عالم( نياز است. برای صلح و 
ــتی با زمين، ابتدا بايد با آسمان آشتی کرد ... برای اصالح  آش
ــوی طبيعت(، معرفت  ــی و معن ــن وضع )تخريب ارزش قدس اي
ــده و ماهيت قدسی طبيعت  متافيزيکی طبيعت بايد از نو احيا ش

ــود» (نصر، ۱۳۷۹: ۲-۳). دوباره بدان بازگردانده ش
ــاری پايدار به عنوان يک فرآيند نه به عنوان محصول  معم

درک معماری پايدار شامل سؤال هايی است درباره پايداری 
ــه فرهنگی اجتماعی آن و به همان  ــاختمان از لحاظ زمين يک س
ــؤاالت وابسته ديگری نيز  اندازه توجه به زمينه محيطی اش. س
در اين رابطه مطرح می شوند؛ از قبيل: «پايداری در معماری به 
ــت؟» در اينجا منظور جستجوی روش هايی است  چه معنی اس
ــؤال ديگر  ــود. و س ــه از طريق آن معماری بايد وفق داده ش ک
اينکه: «معماری برای پايداری به چه معناست؟» در سؤال دوم 
ــت که در  ــن معماری به عنوان چيزی اس ــور در نظر گرفت منظ
ــت تا  ــياری قرار گرفته اس ميان فاکتورهای همکاری کننده بس
ــت معنی دار آدمی را در يک محيط اجتماعی  ــتيابی به زيس دس

.(Williamson,et al. 2003: 4) ــازد غير قطعی مقدور س
ــت؛ همانند آنچه  نگاه ديگری نيز به معماری پايدار مطرح اس
آنماری ويليس۲۲ مطرح می نمايد: امروزه به معماري پايدار، از 
طريق استنتاج كردن معماري به عنوان محصول پايداري، نگاه 
مي شود. در حاليكه با معكوس كردن اين رابطه، يعني پايداري 
ــتنتاج شود، تغيير مهمي رخ خواهد داد. تغييري  از معماري اس
ــاختن معماري و انديشه  كه به معني خراب كردن و دوباره س
ــد. در اين صورت اين معمار هنگام شروع يك  معماران مي باش

ــيد: پروژه از خود خواهد پرس
ــد؟ ــده پايدار خواهد ش  چه چيزي از طريق فرم ساخته ش

ــًا پايدار  ــداري اش را داريم واقع ــاي پاي ــه كه ادع ــا آنچ  آي
است؟

ــه در يك  ــي ك ــواع فعاليت هاي ــق درك ان ــؤال اول، از طري س
ــود. پاسخ سؤال  ــكار مي ش ــاختمان اتفاق خواهد افتاد، آش س
ــه داوري آنچه  ــه نياز ب ــت همچنان ك ــكل اس ــيار مش دوم، بس
ــاخته شده، دارد. اگر بي رحمانه قضاوت شود، در بسياري  س
از موارد، پاسخ به اينكه آيا آنچه پايدار شده واقعًا پايدار است، 
ــخ نه معمار بايد روشن كند كه  ــد. با پاس يا فقط جزئي مي باش
ــت است چگونه بايد آن  چه چيزي را به كار گيرد، و اگر نادرس
ــده  ــاخته ش را اصالح كند. ايجاد يك ارتباط صحيح بين فرم س
ــود اينگونه است كه بايد توجه طراحي  و آنچه كه بايد پايدار ش
ــده، تغيير  ــه عنوان يك محصول تمام ش ــاختمان ب را از يك س
ــه در برگيرنده اين موضوع  ــه فرآيندهايي توجه كرد ك داد و ب
ــا فرآيندهاي  ــود؟ چگونه ب ــتند كه چه چيزي حمايت مي ش هس
ــب مي شوند و همكاري مي كنند. بدين معني كه آنها  ديگر متناس
ــاي خدمات، مصالح،  ــره در تقاطع جريان ه ــه عنوان يك گ را ب

.(Willis,2000) ــد ــي دي اطالعات، مردم و ديگر چيزهاي زندگ
ــت که می تواند تکرار  ــاری پايدار به معنی يک فرآيند اس معم
ــوان اندازه  ــتر به عن ــت که بيش ــود. پايداری يک مفهوم اس ش
ــی که با نياز های  ــود. روش ارزش يک روش به کار برده می ش
حفاظتی معاصر از طريق يک رفتار تکرا رپذير و بادوام مواجه 
ــد به اندازه محصول  ــود. بنابراين در اين جا روی فرآين می ش
ــخيص  ــود. معماری پايدار به طور قطع تش ــی توجه می ش نهاي
ــوده  ــت فرس می دهد که محصول نهايی در اثر زمان ممکن اس
شود و يا نياز باشد که جايگزين گردد. ولی فرآيندی که ماندنی 
و قابل دوام بر جا می ماند را نيز تشخيص می دهد و آن فرآيند 
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می تواند تجديد شود و يا دوباره تکرار شود، بدون خرابی های 
.(Norton,1999) ... ــع و ــط و مناب ــروری محي ــر ض غي

ــود. به عنوان قدرتي  پايداري بايد در رابطه با فرآيند ديده ش
كه، آنچه را كه قابليت پايدار شدن دارد پايدار مي كند. به عنوان 
ــاخته شده و فرهنگ  ــم س چيزي كه رابطه بين بيوفيزيكال جس
ــمبل را شكل مي دهد. اين ديدگاه نسبت به  اجتماعي و نماد و س
ــده  پايداري به عنوان يك فرآيند، بيش از يك محصول تمام ش
است. به معني نگاه كردن به آن، به عنوان يك قابليت براي تغيير 
ــد. به معني نگاه داشتن يك حس كه چه چيزهايي  دادن مي باش
ــت (خواه  ــب پايداري اس ــود و چه چيزهايي مناس بايد حفظ ش
ــياء، فعاليت ها، فن آوری  ها، حالت سكونت يا  ــاختمان ها، اش س

ــت. ــب نيس كار، عادت فكري و بدني) و چه چيز مناس
پايداري به معناي مداومت، پيوستگي و استمرار است. فعال 
ــت و به معني جنبش و حركت است و به معني ذخيره براي  اس
آينده مي باشد؛ مانند حفظ منابع موجود آب. آن چيزي را حفظ 
ــس معماري نياز دارد كه به  ــد كه قابليت پايداری دارد. پ مي كن
ــد به همراه  ــوان يك فعاليت طراحي، پايدار كننده محيط باش عن

توانايي پايدار كردن آنچه كه نياز به پايداري دارد.

نتيجه گيری
ــان  ــک تغيير مهم در فهم رابطه انس ــعه پايدار ي مفهوم توس
ــأله با نگاه  ــد. اين مس ــان ها با يکديگر می باش ــت و انس و طبيع
ــر پايه جدايی  ــت؛ ديدگاهی که ب ــته در تضاد اس دو قرن گذش
ــد. می توان  موضوعات محيطی و اجتماعی و اقتصادی می باش
ــعائر  ــدار و معماری پايدار، با توجه به ش ــعه پاي گفت که توس
ــان، حفاظت از محيط زيست را با تغيير رويکرد نسبت  اوليه ش
ــده  به طبيعت مورد نظر قرار می دهند ولی راه کارهای ارائه ش
ــاخته شده متجلی می شود، نوعی  و آنچه امروزه در محيط س
برخورد گسسته و جدا از طبيعت است و تنها به حفظ آن جهت 

ــل های آينده توجه می کند. بهره برداری نس
ــيعی از  ــامل بازه وس ــه اصول معماری پايدار ش ــر چند ک ه
ــا پيچيده ترين فن آوری  های  ــاده ترين روش ها ت به کارگيری س
ــأله مناسب بودن روش و مطابقت آن با  روز می باشد، اما مس
ــتفاده کنندگان آن  زمينه های اجتماعی و فرهنگی مردمان و اس

ــت. محيط مطرح اس
ــان نسبت  اصالح نگاه به طبيعت و در نتيجه تغيير رفتار انس
ــد، گامی  ــر فرهنگ مصرف خواهد ش ــه منجر به تغيي ــه آن ک ب
ــعه پايدار می باشد. همان طور که گفته  ــيار اساسی در توس بس
ــرايط طبيعی و نه اجتماعی نمی توانند وضعيت های  ــد نه ش ش
ــند. يک فرآيند هم ساختی  ــبت به يکديگر داشته باش برتری نس
ــت تشخيص داده شود و جستجو گردد. در اين مسير  می بايس
به جای اينکه طبيعت را يک موجود مستقل و بيرونی به حساب 
ــا مورد بهره برداری قرار گيرد،  ــود و ي آورد که بايد ذخيره ش
ــود و با آن  ــف طبيعت را درک نم ــای مختل ــت از راه ه می بايس

ارتباط برقرار کرد.
ــال نگاهی  ــوفان به دنب ــردازان و فيلس ــياری از نظريه پ بس
ــبت به  ــه رفتاری محترمانه نس ــتند که ب ــبت به طبيعت هس نس
ــود؛ آنجا که الکساندر، اکولوژی را دانش با  طبيعت منجر می ش

ــت انسان ها می داند و  ــياء و عناصر و محيط زيس هم بودن اش
ــولتز به دنبال معنی دادن به محيط ساخته شده از  نوربرگ ش
ــا راه حل بحران های  ــت و همچنين نصر، تنه طريق طبيعت اس
امروزی جوامع انسانی را در بازگرداندن ماهيت قدسی طبيعت 

به آن می انگارد.
ــب پيچيده و  ــأله پايداری و جوان ــتردگی مس با توجه به گس
ــته ای که اين موضوع شامل می شود، توجه به يک  به هم پيوس
ــر گرفتن پايداری به  ــروری می نمايد؛ و آن در نظ ــه نيز ض نکت
ــاری پايدار نياز  ــت. معم ــول فرآيند معماری اس ــوان محص عن
ــوان قدرتي كه  ــود. به عن ــه در رابطه با فرآيند ديده ش دارد ك
ــدن دارد. چرا که  ــه را كه  قابليت پايدار ش ــدار مي كند، آنچ پاي
ــی مطرح می گردد؛ اينکه چه چيزی  در اين حالت سؤالی اساس
ــود و در اينجاست که راه حل ها تشخيص  می بايست پايدار ش

داده می شوند.
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