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افزايش جمعيت جهان و نياز آنها به طبيعت 
اطرافشان براى مرتفع نمودن نيازهايشان، 
تأثيرات مخربى بر طبيعت گذاشته است. 
از جملة اين تأثيرات مى توان به گرم شدن 
كرة زميــن، آلودگى هــوا، آب و زمين، 
آسيب به الية اوزون، تهديد منابع تجديدپذير و تجديدناپذير، 
جنگل زدايى، تخريب خاك، افزايش ميزان پسماندها و انقراض 
گياهان و حيوانات اشاره نمود. به نظر مى رسد به كمك مفهوم 
پايدارى در نحوة معمارى و ساخت وساز بتوان اهدافى چون 
حفــظ طبيعت، جلوگيرى از آثار تهديدكننــدة آن و در عين 
حال پاسخ به نيازهاى انسان را محقق ساخت. در اين راستا 
مى توان با نگاه علمى به معمارى، راه حل هايى براى مسائل 
موجــود ارائه نمود كه ضمن پاســخ به آنها، طرح و فضاى 
معمارى را نيز تحت تأثير قرار دهد. در اين مقاله، ابتدا پيشينة 
موضوع پايدارى بررسى شــده، سپس، تعريف پايدارى و 
مفهوم آن در معمارى و جنبه هاى مختلف آن مورد مطالعه 

و شناسايى قرار مى گيرد.
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ــت، چگونه فراهم  ــرپناه و زندگى با كيفي ــى آنها به منابع غذايى، س دسترس
ــد جمعيت جهان،  ــردد(Gauzin-Muller, 2002: 12) . همچنين، با رش مى گ
 .(Sassi, 2006: 3) ــر بر طبيعت مى گذارد نيز افزايش مى يابد تأثيراتى كه بش
ــتفاده از منابع طبيعى نيز به حدى افزايش يافته است كه تهديدى جدى  اس
ــت. كاهش كيفيت هوا و آب و خاك،  ــده اس ــل آينده موجب ش را براى نس
ــالمت انسان ها و ديگر  ــهرى كشورهاى صنعتى، س به خصوص در نواحى ش
موجودات را به خطر انداخته است. به عالوه، پسماندها و زباله هايى كه توسط 
ــود، خاك را آلوده  ساخته و نتايج  ــته مى ش ــورها بر روى هم انباش اين كش
ــت ــته اس ــاورزى و كيفيت منابع غذايى در پى داش مخاطره آميزى براى كش

. (Gauzin-Muller, 2002: 12)

ــد و در  ــائل اكولوژيكى آغاز ش ــه اين ترتيب، از دهة 1960، توجه به مس ب
ــال 1970 واقعة بسيار مهمى  پى آن، مطرح نمودن «روز زمين»  در ژوئن س
بود؛ چراكه نخستين توافقى بود كه در پى توجه به مسائل اكولوژيكى به وقوع 
پيوسته بود. در پى ظهور حساسيت نسبت به مسائل اكولوژيكى، در اواسط دهة 

.(Steele, 2005: 8,165)1980 حركت هاى ديگرى نيز آغاز شد
ــو»  توجه عموم مردم  ــران زمين ري ــاز دهة 1990 نيز در «اجالس س در آغ
ــران كنندة  ــى، افزايش نگ ــد از منابع طبيع ــش از ح ــتفادة بي ــه نتايج اس ب
ــد ــتم ها، جلب ش ــريع و غيرمنتظرة اكوسيس ــرة زمين و انهدام س ــاى ك دم

ــو»  در ارتباط با اصول  ــة ري ــول «بياني (Gauzin-Muller, 2002: 12-13) . اص

ــت و يكم و به نام «دستوركار 21»   ــعه اى براى قرن بيس و قواعد يك طرح توس
مى باشند. اين دستوركار، يك رويكرد جامع و خالق را براى اطمينان از توسعة 
پايدار پيشنهاد مى كند. مواردى كه در اين دستوركار در مورد آنها توافق صورت 
گرفته است، هم ابعاد اجتماعى و هم ابعاد اقتصادى دارند. به عالوه، روش هايى را 
براى مبارزه با فقر و تنگدستى، كنترل رشد جمعيت، بهبود سالمت انسان ها، تغيير 
شيوة زندگى مصرف كنندگى و ايجاد يك مدل شهرى مناسب براى شهرهاى در 
حال توسعه، ارائه نموده است. همچنين، امكان تركيب مسائل محيطى را با فرايند 

.(ibid: 13-14) تصميم گيرى به وجود  آورده است
به اين ترتيب، در پى نگرانى در مورد طبيعت، نشست هاى متعددى در نقاط 
ــكيل شده است. به طور كلى، در اين نشست ها توجه به  مختلفى از جهان تش
مسائل  محيطى ابتدا از مسائل محيط زيست آغاز و سپس، مسئلة پايدارى و 

توسعة پايدار مطرح شده است.
تعاريف و مفاهيم پايدارى

ــل امروز است،  پايدارى، طبق تعريف «براندتلند» ، به معناى تأمين نيازهاى نس
بدون اين كه توانايى نسل هاى آينده براى تأمين نيازهايشان، قربانى امروز شود 
ــن تعريف، دو مفهوم كليدى «آينده نگرى» و «حفظ  (Steele, 2005: 6). در اي

ــل امروز حق دارد و  ــل آينده بر گردن نس ــت. اين كه، نس منابع» قابل درك اس
ــل امروز در رابطه با اعطاى كرة زمين در سالمت كامل به  وظيفه اى را براى نس
نسل آينده ايجاب مى كند. براى حفظ منابع نيز محافظت نسل امروز از تمام منابع 

(Edwards, 1999: 229) .تجديدپذير و تجديدناپذير ضرورى است
تعريف «براندتلند» از سه جهت مى تواند مورد انتقاد قرار گيرد؛ يكى از جهت 
انسان محور بودن آن است. ديگر، به خاطر مشكل تعريف كردن نيازها و باالخره 
به خاطر عدم ارائة راه حل هاى عملى و اجرايى جهت تحقق آن است. ازاين رو، شايد 
بهتر آن باشد كه به تعريفى نسبتاً ساده و فرآيندگرا كه رفاه نظام گرايانة بلندمدت 
را مدنظر قرار مى دهد، به اين ترتيب بسنده گردد: «توسعة پايدار آن توسعه اى 
است كه سالمت انسان و نظام هاى اكولوژيكى را در بلندمدت بهبود بخشد». اين 

پيشينة موضوع پايدارى
چندين دهه است كه متخصصان، مسئلة زيان هاى جبران ناپذير به طبيعت 
و در پى آن به بار آمدن عواقب جدى براى طبيعت و انسان را گوشزد  نموده اند. 
اين امر، با چهار مسئلة اصلى رشد سريع جمعيت، اتالف منابع طبيعى، كاهش 

كيفيت هوا، آب و خاك و افزايش حجم پسماندها در ارتباط است.
 (Gauzin-Muller, 2002: 12 & Shu-Yang et al, 200: 98).

به طورى كه، جمعيت جهان از حدود 1/5 ميليارد 
در سال 1900 به 6 ميليارد در سال 2000 
ــن افزايش  ــت. اي ــش يافته اس افزاي
ــه در بهره گيرى  ــت، ك جمعي
ــهيم  ــيارة زمين س از س
ــؤال  ــتند، اين س هس
ــرار  ــش رو ق را پي
ــه  ك ــد  مى ده
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تعريف، بر فرآيند مستمر حركت به سوى جوامع انسانى و طبيعى سالم تر تأكيد 
مى ورزد (بحرينى و مكنون، 1380: 44).

ــان از جهان زيست خود و درك اهميت حفظ نظام طبيعى  تغيير فهم انس
ــعه و تحول، منجر به كارگيرى مؤثر علوم در تمام  آن براى پايدارى حين توس
ــد. حضور علم در معمارى  عرصه هاى مرتبط با اين جهان از جمله معمارى ش
به مثابه يك محور اصلى كه بر كانسپت معمارى اثر مى گذارد باعث پديدآمدن 
ــى داد. يكى از اين رويكردها توجه  ــد كه به معمارى وجه علم رويكردهايى ش
معمارى به مسئله انرژى و بعد اكولوژيك آن بود. در راستاى حركت به سمت 
ايجاد معمارى اى كه به طبيعت و محيط اطراف خود توجه دارد، چندين واژه  و 
عبارت با رويكردهاى مختلف استفاده شده است، مانند «طراحى اكولوژيكى» ، 

«طراحى محيطى» ، «طراحى پايدار»  و «طراحى پايدار اكولوژيكى».
ــترى برخوردار است.  ــده، پايدارى از جامعيت بيش در ميان واژه هاى ارائه ش
به طورى كه، در طراحى پايدار، طراح با سطوحى از پيچيدگى مواجه مى گردد كه 
در طراحى يك ساختمان قابل حل شدن نمى باشد. چراكه، توجه به جنبه هاى 

.(Kibert, 2005: 118) ديگر پايدارى نيز الزم و ضرورى است
رانيكو  (1999) عوامل اكولوژيكى/ محيطى ، اجتماعى ، اقتصادى  و فرهنگى 
را به عنوان ابعاد و جنبه هاى مختلف پايدارى در مدل خود ارائه نموده است. او در 
مدل خود، از پايدارى اكولوژيكى به عنوان اولويت اول و بلندمدت و اتصال دهندة 
عوامل ديگر نام برده است. او معتقد است دست يابى به پايدارى اكولوژيكى، به 

تعادل ابعاد اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى بستگى دارد (تصوير 1).

پايدارى اكولوژيكى/ محيطى، مربوط به طبيعت و حفظ منابع موجود در آن 
ــده و  ــود. در اين نوع رويكرد به پايدارى، نگاه علمى به معمارى مطرح ش مى ش

به نوعى، علم و تكنولوژى در معمارى حضور پررنگ ترى يافته است. 
ــارات  ــت كه به احياء خس ــادى مدنظر اس ــادى، اقتص ــدارى اقتص  در پاي
زيست محيطى گذشته پرداخته، از بروز مسائل جديد جلوگيرى كند و موجب 
ــرايط زيست محيطى منطقه شود. همچنين، اقتصادى كه محلى  بهبودى ش
باشد؛ يعنى، بر مالكيت محلى، كنترل محلى، سرمايه گذارى محلى، استفاده 
ــد (بحرينى و  ــته باش از منابع محلى و توليد براى بازارهاى محلى تأكيد داش

مكنون، 1380: 50).
در پايدارى اجتماعى، غالباً مشاركت مردم در فرايند تصميم گيرى، طراحى و 
اجرايى مطرح شده است و در پايدارى فرهنگى، بايد ميراث فرهنگى كه شامل 

عناصر مادى و طبيعى و ارزش هاى غيرمادى است، حفظ و نگهدارى شوند.
ــت براى رسيدن به پايدارى عوامل اكولوژيكى،  اما، مك فارلين  معتقد اس
اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى، بايد به سه كيفيت اصلى و كليدى فكر كرد: 
كيفيت محيط ، كيفيت زندگى  و كيفيت مكان  (تصوير 2). هنگامى كه هر 
سة اين كيفيت ها در سطح بااليى باشند، جوامع و محيط، از پايدارى، قابليت 

مناسب براى زندگى و ماندگارى برخوردار خواهند بود.
كيفيت محيط، حاصل برايند مجموعه اى از كيفيت هاى خاص ديگر، شامل 
هوا، آب، خاك، تنوع زيستى، پسماندها، انرژى و آب و هوا است. اين كيفيت ها، 
بايد در مقياس هاى محلى، منطقه اى، منطقه اى تا بين المللى (مانند كيفيت 
هوا و آب) و جهانى (مانند تغيير آب و هوا) مديريت شوند. كيفيت زندگى، براى 
ــاخص  هايى است كه بيانگر محيط، فرصت ها و  ــيع از ش بيان مجموعه اى وس
ــترس ساكنان هر ناحيه و منطقه اى مى باشند. كيفيت مكان،  خدمات در دس
شامل كيفيت محيط ساخته  شده، محيط طبيعى، ميراث فرهنگى و طبيعى 

.(MacFarlane, 2007: 152-153) مى باشد
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جمع بندى
ــائل  ــان، توجه به مس ــط انس ــاز طبيعت توس در پى تهديد و تخريب خطرس
ــت. به اين ترتيب،  ــته اس اكولوژيكى از اهميت و جايگاه خاصى برخوردار گش
مفاهيم نوينى همچون پايدارى مطرح شده است. تأكيد مفهوم پايدارى ابتدا بر 
ــائل اكولوژيكى و طبيعت بود اما  پس از آن به تدريج به مسائل ديگرى نيز  مس
توجه خود را معطوف نمود. در واقع، پايدارى مفهومى است كه از ابعاد مختلفى، 

مانند اكولوژيكى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى برخوردار است.
از آنجا كه انسان نسبت به ساير موجودات، بيشترين آسيب را به طبيعت وارد نموده 
و بخش زيادى از اين آسيب ها مربوط به كم توجهى و بى دقتى او به مسائل طبيعت 
در ساخت و سازهايش است، مى توان با حركت به سمت معمارى اى كه به مسائل 
پايدارى توجه دارد، به حفظ طبيعت و ايجاد هماهنگى بين محيط انسان ساخت 
و طبيعت موفق شد. براى رسيدن به يك چنين محيط انسان ساخت پايدارى، كه 
هدف آن هماهنگى هرچه بهتر با طبيعت اطراف خود است، با بهره گيرى از فناورى 
در توجه همزمان به تمام ابعاد پايدارى ضرورى به نظر مى رسد. در واقع، مى توان با 

اتخاذ رويكردى كل نگر به اين هدف دست يافت.

كيفيت مكانكيفيت زندگى
پايدارى

قابليت مناسب 
براى زندگى

ماندگار

كيفيت محيط

پايدارى اكولوژيكى
توسعه هماهنگ با فرآيندهاى اكولوژيكى

تنوع زيستى
محافظت و نگاهدارى منابع طبيعى

پايدارى فرهنگى
توسعه هماهنگ 

با
مفاهيم فرهنگى
افراد مداخله گر

پايدارى اجتماعى
توسعه تقويت كننده 

كنترل افراد بر زندگى شان
نتايج اين توسعه

با عدالت توزيع مى گردد

پايدارى اقتصادى
توسعه اى كه به لحاظ اقتصادى 

كارآمد و رقابتى است
اين توسعه نيازهاى نسل آينده 
را نيز مورد توجه قرار مى دهد

(Rannikko,1990) تصوير 1 : ابعاد توسعه پايدار

(MacFarlane, 2007:153)تصوير 2 : كيفيت مكان، زندگى و محيط


