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 :مقدمه

  !ب يك درخت نيستاين كتا
ندن واخه  بنشينيد، يك كتاب برداريد و مشغول بيباالخره شما لحظه ايي پيدا كرديد تا آرام به روي يك صندل

روي زمين با  فرزند ديگرتانوترش است و يمپا با ك يازدر همين زمان دختر شما در اتاق كناري مشغول ب. شويد

 و خوب  ليارسد كه در اين لحظه همه چيز ع به نظر مي.  است يازل بغواش روي موكت مشهاي پالستيكي  عروسك

  !است، امن، آرام و راحت

يد از مواد ه ا كه شما روي آن نشستيصندل:  با دقت تر و از نزديك تر به اين صحنه نگاه كنيم اما اجازه بدهيد كمي

 ي روي صندل شوند؛ وقتي مي كه در حالت عادي جزو مواد سمي محسوب هي ايي و بسيار خطرناكي ساخته شداشيمي

وتري كه دختر شما با آن كار يمپاك. كنيد  مقداري از اين مواد آزاد شده و شما آن را تنفس مي،شويد به جا ميا ج

 از  شايد برخي. دميم، جيوه و غيره ساخته شده استات سمي مانند كاها و فلز ها ماده مختلف از جمله گاز كند از صد مي

رسد كه شما كل اين كامپيوتر را بدون   مي ري باشند اما دير يا زود زمانيورض شمارد كامپيوتر اين مواد براي عملك

  . دور خواهيد انداخت توجه به مواد سمي آن 

 كه براي خريد موكت خانه تان رفته   از طرفداران محيط زيست هستيد و زماني ا شما يكيضيك لحظه صبر كنيد، فر

هاي  اما در حقيقت، اين بطري.  ساخته شده باشد هاي پالستيكي ز بازيافت بطري ا كهبوديد نوعي را انتخاب كرديد

درواقع شما روند . خت موكت از آنها استفاده خواهد شد بوجود نيامده بودنداپالستيكي با توجه به اينكه روزي براي س

دي در اين بين براي محيط زيست اتفاق  هيچ كار مفي هاي زباله به تاخير انداختيد ولي برگشت اين مواد را به انباشت

به عالوه در فرايند بازيافت اين بطريها و تبديل آن به موكت نه تنها ميزان بسيار زيادي انرژي مصرف شده . نيفتاده است

  .بلكه زباله و محصوالت مضر جانبي هم ايجاد شده است

ها در يك كشور  احتماال اين كفش. تثني نكنيد اتاق پرتاب كرده ايد از اين قائله مسههاي تان را كه به گوش كفش

 و اين نش وجود ندارد ساخته شده اندارگرا ك  براي حفاظت از سالمتي محروم كه هيچ نوع قاعده و قانون خاصي
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چگونه از .  قرار گرفته اند يايهاي شيمي ها در حين ساختن كفش شما در معرض هزاران نوع مختلف مواد و گاز كارگر

  شويد كه اين محصول را به خانه خود بياوريد؟ ي اجتماعي حاضر ميها نظر ارزش

 ساخته شده است كه به PVC است به احتمال زياد از  يازعروسك پالستيكي كه كودك شما با  آن مشغول به ب

هاي  شود، آن عروسك احتماال شامل رنگ است كه در حيوانات باعث سرطان كبد ميفتاالت احتمال قوي شامل  

  چرا؟؟ طراحاني كه اين عروسك را طراحي. ها است براي ثابت كردن رنگ UVآنتي   وناكسيد انتيآوغن ها، سمي، ر

  كرده اند؟ كرده اند چه فكري مي

رسد كه در  به نظر مي.  فقط يك خانه سالمتحتي سخت است كه بخواهيم يك محيط سالمت ايجاد كنيم يا  خيلي

  .ها اشكال دارند چيز اين تصويري كه ترسيم كرديم خيلي

اين كتاب بر روي كاغذ مصنوعي . اين كتاب يك درخت نيست. ست نگاه كنيدا كه در دستان شم حاال به كتابي

بر خالف كاغذي كه همه ما با آن آشنا هستيم، اين كاغذ از هيچ نوع . و به شكل يك كتاب دوخته شده استپ اچ

اين ماده نه . خته شده استا س عيبيطي غير ايهه ستيكي و پركنندهاي پال كند، بلكه از رزين يمنچوب درختي استفاده 

همچنين اين كتاب .  با امكانات محلي قابل  بازيافت استحتيطق اتنها ضد آب است بلكه بسيار مقاوم و در بسياري من

 به  ه همان كيفيت اولير تجزيه شده و دوباره بااتواند هزاران هزار ب  است كه مي  تكنيكي ه،يك مدل نخستين از ماده اولي

  .هاي ديگر تبديل شود كاغذ براي كتاب

  يازت بعيطب وابسته ما به   از عناصر ديگر طبيعي، نقش بسيار مهم و پيچيده ايي را در زندگي درخت در ميان خيلي

هاي   براي شيوهنه تنها شما در ادامه اين كتاب خواهيد ديد كه ما چگونه از مفهوم درخت به عنوان يك استعاره. كند مي

خت اين كتاب و در عوض استفاده ماده ايي اجديد استفاده كرده ايم، بلكه با استفاده نكردن از چوب درختان براي س

اين نشان دهنده تالش ما براي يك قدم نزديك تر شدن . رتري بيابيما كرده ايم كه راه حل تأثير گذ قابل جايگزين سعي

 كه ما آن را به عنوان  بريم، حركتي كنيم و از آنها لذت مي كه ما استفاده ميخت محصوالتي است ا و س به طراحي

ت، خالقيت و موفقيت عيطباين انقالب بر پايه قوانين شگفت آور طراحي . كنيم انقالبي بعد از انقالب صنعتي خطاب مي

 و قدرت اين را دارد كه هم ستو اهداف مثبت پايه گذاري شده ا عادالنه  يازها و همچنين بر پايه احترام، ب انسان

 .  و هم محيط زيست گرايي را متحول كندصنعت
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  :به سمت يك انقالب صنعتي نو 
 ختاصنايع براي ادامه س. توانند باهم كنار بيايند عادت كرده ايم يمنت و محيط زيست عنص تفكر كه طرزما به اين 

براي محيط زيست  و كند  كه توليد زباله و آلودگي مي هايي و از روشكرده  را استخراج طبيعيو توليد بطور مدام منابع 

 زيست حيططرفداران محيط زيست بيزينس را به اندازه صنايع براي مديگر از سوي . كنند  استفاده مي،مضر است

  . دانند مخرب مي

براي محيط . ينندب  در راه توليد و رشد ميياز سوي ديگر، صاحبان صنايع، طرفداران محيط زيست را به عنوان موانع

ها حفظ طبيعت دربرابر سود آوري هيچ اهميتي  براي صنعتي. نينش را تغيير دهدا قو ت بايد به طور كليصنع ها،  زيستي

طرفداران محيط زيست، مصرف . نند در يك جهان باهم به توافق برسنداتو ينمرسد كه اين دو سيستم  به نظر مي. ندارد

 المث جذاب و راحت نباشد؛  هند كارهايي را بكنند كه شايد خيليواخ  و از آنها ميدهند كنندگان را خطاب قرار مي

اينكه اينقدر ماده گرا نباشيد، اينقدر حريص نباشيد، مصرفتان را به هر وجه ممكن كم كنيد، كمتر بخريد، كمتر خرج 

خواهيد كه زمين را نجات  اگر مي .ا نياوريد و يا بچه كمتري به دنيا بياوريد يا اصال بچه به دني كنيد نندگيكنيد، كمتر را

  توانيد بدون آنها زندگي  اگر ميحتيم دهيد، منابع را با هم تقسيم كنيد و ا را انج هايي دهيد بايد يك سري فداكاري

  .هاي بسياري مواجه خواهيد شد كنيد، واگر نه بزودي با محدوديت

  رسد؟ به نظر جالب مي

 معمار و ديگري حراط از ما  يكي. كنيم كه اينگونه باشد يمنكار كرده ايم و فكر با هردو بخش ) نويسندگان(ما 

  . شيميدان است
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  :فصل اول

   يك سوال طراحي

  خالصه ايي از انقالب صنعتي
متن . ت مخرب آن دوباره از اول طراحي كنيداتصور كنيد كه شما موظف هستيد كه انقالب صنعتي را با توجه به اثر

  :باشد ال چيزي مانند زير ميجواب احتما

  : سيستم توليدي را طراحي كنيد كه -

  .  از مواد سمي را وارد آب، خاك و هوا كندكيلوگرمها  ساالنه بيليون •

  .ج باشداحتهاي بعدي را م قبت بسيار مداوم نسلامواد بسيار خطرناكي را بوجود بياورد كه مر •

  .مقادير بسيار باورنكردني زباله به وجود بياورد •

  .باشندن قابل جايگزين ه كرده بطوري كتمام را  عيمنابع و مواد با ارزش طبي •

ايد بلكه من نه تنها امنيت مردم و محيط زيست را حفظ هكنيبراي اج به قوانين بسيار زياد و جدي باشد احتم •

  .آنها را از مسموميت محافظت كند

  .وري بيشتر افراد كمتري را به كار بگيردآدوبراي س •

د و يا دفن انزورا بس بع طبيعي و از بين بردن آنها به سود آوري برسد و پس از استفاده آنهاا حفاري مناز طريق •

  .كند

  . شود هاي فرهنگي  و رسوم و ارزش هاي حياتي ره افتادن تنوع گونهاطباعث به مخ •

قبي را براي بشر به مطمئناً طراحان، مهندسان و دانشمندان پشت انقالب صنعتي هرگز قصد نداشتند كه چنين عوا

 طراحان و مهندسان  ه ك حالي  شده نبود بلكه به مرور و در  يك پديده طراحي تيصنعدر حقيقت انقالب . وجود بياورند

  .  شكل گرفت،ل كنند حهاي حاضر در زمان خودشان مسائل مختلف راه كردند با توجه به موقعيت  مي سعي

.  مردم بود ها شغل اصلي ع شد جايي كه كشاورزي براي قرنت نساجي در انگليس شروصنعاين انقالب با 

كردند و استادان فنون مختلف به طور جداگانه كردند، تاجران كاال و مواد غذايي را تامين مين مزرعه داري مياورزاكش
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نيروي و    اين صنايع محلي كه به صنايع دستيه چند دهعرض در اام  .فروختند  را ساخته و مي محصوالت مختلفي

  .بافتند پارچه ميبه جاي پشم از پنبه هاي مكانيزه ايي مبدل شد كه  ج بود به كارخانهاحت م انساني

هايشان يك  بطوري كه كارگراني كه روزانه در خانه. هاي جديد به شكوفايي رسيد اين تغيير با استفاده از تكنولوژي

  . ك نخ بريسندوستند تا هشتاد دتوان ريستند، حاال با استفاده از تكنولوژي مي ك نخ ميود

 اتوانستند مسافت زيادي ر ينمها براي حمل كاالها امن و مناسب نبودند، بنابراين كاالها اه قبل از انقالب صنعتي، ر

كارگران . شدند  دنيا فرستاده مياطهاي بخار، كاالها به اقصي نق اما با بوجود آمدن قطار و كشتي.  كنند ا مقصد طيت

طق شهري گسترش يافت؛ جمعيت اشند؛ مناها نزديك تر ب ها مهاجرت كردند تا به كارخانه ي نساجي به شهرها كارخانه

مانند هر جهش ناگهاني ديگري، . ها و محصوالت افزوده شد روز به روز به تعداد كارخانه ها، مشاغل، بازار. زياد شد

  . ت گران مواجه شدصنع بسياري از كشاورزان، هنرمندان و هاين نهضت نيز با مقابل

سالم اهاي آلوده و ن ن، به كار گيري كودكان به عنوان كارگر و ايجاد محيطا ارز مسائل ديگري از قبيل نيروي انساني

  .  و كار از مشكالت عمده انقالب صنعتي در انگلستان بودند براي زندگي

ن حركت يك گام بزرگ در تاريخ بشر ران انقالب صنعتي بسيار خوشبين بودند كه ايا سردمد اگرچه به طور كلي

هاي  ها و موقعيت كز بورس، روزنامهاكز ديگري از قبيل بانك ها، مرا انقالب صنعتي به اوج خود رسيد مر وقتي. است

ن تر، وسايل حمل و نقل عمومي، توزيع ا به محصوالت ارز دسترسي. كاري بيشتر براي طبقه متوسط به وجود آمد

هاي امن و راحت براي همه مردم در هر سطح اجتماعي، به نظر   هخانجمع آوري زباله ها، و عادالنه آب و بهداشت، 

 في نيستند كه مياو ديگر تنها طبقه اشر.  عادالنه تري را براي همه مردم به وجود آورده است رسيد كه شرايط زندگي

  .توانند از  اين امكانات استفاده كنند

.  و ثروتهماي تمايل به اكتساب سر:  نشده بود اما يك انگيزه قوي پشت آن بودانقالب صنعتي از پيش برنامه ريزي

و در . ترين ميزان به دست بيشترين تعداد مردم برسانند ترين محصوالت را با باال خواستند كه به صرفه ت گرايان ميعنص

  .ر ماشيني و مكانيزه جايگزين شود با نيروي كا  و انساني  بود كه نيروي كار دستي ن معنيااغلب صنايع محلي اين بد

 محسوب صفي و براي افراد خاا و اشر  كامال يك صنعت دستي1890 هل صنعت ماشين سازي در دهابه عنوان مث

هاي مسابقه بود تصميم گرفت كه ماشيني براي تمام مردم  خت ماشينادش مهندس سخواما هنري فورد كه . شد مي



www.idreporter.com
info@idreporter.com

 ۶

 كه او به كار برد تا به اين هدف برسد  هايي  از اولين متد يكي.  خريده و استفاده كنندكا بسازد كه همه بتوانند آن رايامر

. سپس خط توليد و سرهم كردن را به وجود آورد.  را توليد خواهد كردTم كرد كه تنها مدل عالاو ا: تمركز گرايي بود

 نوآوري فورد اين بود كه مواد را به .شد هم به صورت يك ماشين سوار مي ت روييهر بخش جداگانه ساخته و در نها

توليد برگرفته از يك (در اين خطوط . ت بفرستدا و قطعادند به جاي اينكه كارگران را به دنبال موادست كارگران رس

يت باعث صرفه جويي اكردند كه در نه كارگران يك فعاليت را به طور مداوم تكرار مي) كارخانه گوشت در شيكاگو

  .شد ماشين ميخت يك ادر زمان س

  .يار باال رفتسدر نتيجه فروش ب. ها توليد انبوه را ممكن ساخت و قيمت نهايي كاال را پائين آورد اين نوآوري

ساختن محصولي كه مورد درخواست باشد، مقرون : كرد ت را برآورده ميعنص هدف نهايي Tزاين، مدل ياز نظر د

خته و ا و ارزاني س ده و به راحتيو مورد استفاده قرار دهد، مقاوم ببه صرفه باشد، و هركسي بتواند در هر جايي آن را

  . ودندمنهاي فورد صنايع ديگر هم شروع به كپي برداري از اين سيستم  به خاطر موفقيت. شد ميتوليد 

 و يك   از سردمدارن انقالب صنعتي به قابليت كارايي، سود آوري، و توليد خطي به همين دليل واضح، هدف خيلي

به غير از سيستم اقتصادي هايشان را  ت گران، طراحان و مهندسان طراحيعنصبسياري از اين . شد طرفه محدود مي

  .يدندنام از يك سيستم بزرگتر يبه عنوان بخشموجود در زمان خودشان 

 "هاي زمين، تغيير ناپذير توسط بشر  گوهر"

مواد خام مانند، چوب، مواد معدني، آب، ذغال  .ذير هستند پايان ناپعييبطكردند كه منابع  صنايع در ابتدا تصور مي

. گيرند تا امروز هنوز براي توليد انبوه مورد استفاده قرار مي  توليد انبوه بودند و ه مواد اوليهم و غيراسنگ، زمين، د

 درختان دند وها به مزارع تبديل ش دشت. هاي هنگفت رسيدند صنايع با تبديل مواد خام به محصوالت فراوان به سود

 به مواد خام براي توليد و همچنين استفاده آن به  ر سهولت دسترسيو صنايع به منظ.ل شدنديبدتبريده شده و به سوخت 

، خودشان را در نزديك منابع طبيعي  از فرايند توليد شياهاي ن ا و آلودگي هلهاعنوان سوخت، از همه بدتر براي تخليه زب

  .دنداقرار د
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 ا بزنند، انهطبيعتايي به  كه هيچ گونه صدمهدكردنينم تصور  عيانص و با شروع انقالب صنعتي، زدهمودر قرن ن

ش را جايگزين كرده و هر نوع ابع ا كه زمين قادر است كه مندكردن دانستند و تصور مي  را مادر زمين ميطبيعت

هاي زمين، تغيير  گوهر” :ين عصر سرودهصر اعاعر ما يك شحتيطوري كه .  را جبران كند و همينطور رشد كند تخريبي

  "فضا، هوا، رودخانه، برگ: ناپذير توسط بشر

 تا حتي. م كردن اين نيروي وحشياديد و خود را موظف به ر را وحشي و غير اهلي ميطبيعتدر همين زمان، غرب 

  . ده بودمرآ و معنوي د هاي فرهنگي  به عنوان ارزش،هاي آن  و نيروطبيعتدي كه به كنترل درآوردن ح

ها و موجوداتي كه  وهستانك كامال تغيير كرده و متوجه شده ايم كه اقيانوس ها، هوا و طبيعتاما امروزه تصور ما از 

 و حساس تر از آن چيزي هستند كه مهندسان و طراحان عصر انقالب صنعتي رت فضعيكنند بسيار   مي در آنها زندگي

 كه در دوران انقالب صنعتي پايه گذاري شده بود مشغول به كار  ان سيستمياما صنايع همچنان با هم. كردند فكر مي

هاي   ما نسبت به آسيب پذيري موجودات در برابر فعاليت  افزايش آگاهيهن  وطبيعيهاي   سيستم نه سالمتي. هستند

  هرخواهيم به ند؛ فقط مي هست هاي توليد ما خطي زير ساخت. صنعتي ما تاثيري در روند صنايع و توليد انبوه داشته است

  .  كرده و به دست مصرف كننده برسانيمهصورت يك محصول را بسازيم و به بازار مصرف عرض

با افزايش . توان از آنها چشم پوشي كرد يمنالبته، انقالب صنعتي مزاياي اجتماعي هم براي بشر داشته كه 

 و بهداشتي و همچنين تحصيالت بهبود  هاي پزشكي قبتمرا. ، طول عمر افزايش پيدا كرده است هاي زندگي استاندارد

 را به شدت   زندگيرفاههاي ديگر سطح  ت تلفني و پيشرفتابرق، ارتباط.  و قابل دسترس تر براي عموم شده استهيافت

هاي تكنولوژي همچنين به كشورهاي جهان سوم اجازه داده تا توليدات محصوالت كشاورزي  پيشرفت. رتقا داده استا

  .ي جمعيت رو به رشدشان باشدوسخگانند آن را ذخيره كنند كه پان را باال تر ببرند و بتواش

 كه به نسل ما به ارث ه بسياري شد اين انقالب سبب عواقب تخريبي.  وجود دارد اما در اين ميان اشكاالت اساسي

  .است كماره كه هنوز بر صنايع ما حورسيده است، به همراه نحوه تفكر آن د
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  هواره به قبراز گ
تمام اين . ه، كفش و لباس و غير  از مبلمان، وسايل الكتريكيايانباشته: يك مركز انباشت و دفن زباله را تصور كنيد

ي  هالهاتوانيد زب له، شما ميبا دشتهاي پر از ز اينعالوه بر آنها در.  و با ارزش ساخته شده اندطبيعيوسايل از مواد 

ها محصول سيستم  تمام اين زباله.  را دارندطبيعت بسيار با ارزشند و قابليت بازگشت به غذايي را نيز پيدا كنيد كه

منابع استخراج شده، به شكل محصول در آماده و به مشتري فروخته .  استگهواره به قبر و يك طرفه و از  صنعتي خطي

د، چون به ي آشنا باش ن قسمت به خوبيشما بايد با اي. شود يت به صورت زباله به دور انداخته مياشود، و در نه مي

اما در واقع شما فقط قسمت كوچكي از . ول به دور انداختن اين محصوالت هستيدئعنوان مصرف كننده شماييد كه مس

م دور اور كجاست؟ محلي به ند :اما سوال اين است. شود  ميهختاكنيد و بيشتر آن به دور اند اين محصول را مصرف مي

در آمريكا حدود .  است صر تحت سلطه روش گهواره به قبر و سيستم خطيعاتم توليد و ساخت مسيس. وجود ندارد

 شود تقريبا بالفاصله بعد از استفاده به دور انداخته مي  مواد با ارزشي كه براي توليد محصوالت استخراج مي90%

ن تر از پيدا كردن ا به مراتب ارزخريدن يك اجاق گاز جديد. مر طوالني تري نداردعخود محصول نيز چندان . دنشو

 "built‐in obsolescence"در حقيقت اكثر محصوالت با توجه به .  را تعمير كند  است كه يك اجاق قديمي كسي

اند كه فقط براي مدت كوتاهي براي مصرف كنند گان جذاب هستند، و بالفاصله ساخته شده) قابليت از مد افتادن ذاتي(

همچنين، آنچه كه مصرف . روند  كاربران آنها را به دور انداخته و به سراغ مدل جديدتر ميهاي جديد با آمدن مدل

 از كل مواد %5محصول نهايي تنها . بينند تنها نوك قول اين كوه يخي مواد است هاي زباله خود مي كنندگان در سطل

  . كند شود را استفاده مي خام كه در طول پروسه توليد مصرف مي

  ي همهيك سايز برا
هاي كه   از نهضت اخذه قرار نگرفت، خيلئبه خاطر اينكه سيستم گهواره تا قبر انقالب صنعتي به هيچ وجه مورد مو

ونه نميك . كردند ن از قوانين انقالب صنعتي پيروي ميا ش به ظاهر در مقابل اين انقالب بوجود آمدند، در ماهيت اصلي

در معماري اين حركت . زاين بوديد)  جهاني (universalماري به سمت ي و معاحرطهاي زياد براي سوق دادن  فشار

خواستند كه  آنها مي.  بود و هم زيبايي شناسانهيهدف معماران اين گروه هم اجتماع.  گرفتناميل بين المللي ا استنامبه 
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قرون به صرفه جايگزين كنند و  تميز، مينيمال و م هايي نا عادالنه را با مسكن هاي غير بهداشتي و  خانه به صورت جهاني

 اين مهندسان و ارزان و همچنين بتن و حمل و نقل هاي بزرگ استيل، شيشه ورق.  كننداختالف طبقاتي را ناپديد

امروزه اين سبك به سبكي كمتر جاه .  مختلف دنيا به سر انجام برسانندنقاطخت تا اين هدف را در اطراحان را قادر س

 با محيط اطرافشان قرار گرفته اند، فضاي  هاي اين سبك تنها و بدون هيچ ارتباطي معموال سازه. طلبانه تغيير يافته است

كمبود هواي تازه، . ن هميشه مشغول به كار استاهاي تهويه ش  و سيستمبستهر الهام بخش و پنجره هاشان غين اخلشاد

  .ي براي ماشين تبديل كرده نه مسكني براي انسانا  بيشتر به خانه راها اين ساختمان،  هاي مهتابي يك مدل سيستم چراغ

  .ها شوند كردند كه بتوانند از اين طريق باعث برادري و اتحاد انسان ني كه بنيانگذار اين سبك بودند آرزو ميارامعم

ط يل متفاوتي دارند مثل ارزاني و سهولت ساخت در شرايكنند دال راني كه امروزه از اين سبك استفاده ميا معماام

  .متفاوت

هاي آب در هر منطقه   بدون توجه به ويژگيصنايع .  بود  شستشوي جهانيعل واضح يك مايا محصول، مث در طراحي

 م مواد معدني آب ك طق شمال شرقيامثال در من.  دنيا كردندنقاط شستشوي مشابه براي اكثر عشروع به توليد يك ماي

باشد، و بلعكس در منطق جنوبي به علت مواد معدني باال در آب براي  يينده مو از مواد ش است و احتياج به ميزان كمي

ها را در نظر نگرفته و    اين ويژگي ينده جهانيوهرچند، اين ماده ش. ينده احتياج استو شمايع شستشو ميزان زيادي از 

مازاد اين مواد . ته باشدحاوي مقادير زيادي از مواد شيميايي پاك كننده بود كه بتواند براي هر آبي اثر مشابه داش

 قوي كه براي پاك كردن شمياييتصور كنيد يك ماده .  شدرودخانه هاشيميايي وارد سيستم فاضالب شده و به جريان 

.  لطيف و روغني يك گياه خواهد داشت و يا برگ ست لغزان يك ماهيو شده چه تاثيري بر روي پساختهروغن از تابه 

هاي درياي، و همچنين جهش ژني و نازايي در  اضالب باعث تخريب بسياري از گونهو ف  در سيستم ابسمياين مواد 

  .بشر شد

 ارا ترين سناريوه  برسند مجبورند كه بديرا، طراحان براي اينكه به راه حل مناسب و تاثير گذ  جهاني در طراحي

هاي  شود محصول در محيط ميكنند، كه باعث  ها طراحي مي آنها يك محصول را براي بدترين موقعيت. تصور كنند

 را هدف قرار  توانند يك بازار جهاني با اين كار اين طراحان مي. خت عمل كنداكنوي به صورت يكسان و گوناگون
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ترين سناريو ها،  با طراحي براي بد. دهد  را نشان ميطبيعتهمچنين اين تعارض تفكر رابطه عجيب بين انسان و . دهند

  . دشمن اوستطبيعت برود و اينكه طبيعتاهد به جنگ خو مثل اينست كه انسان مي

 نيروي بيرحم

كند به خاطر  ينماگر اين نيروي بيرحم كار ": ر انقالب صنعتي وجود دارد اين است كها جوكي كه در مورد شع

هاي   ويژگي به مناطقي كه اصال با   تالش براي القائ طراحي جهاني "كني ينم از آن استفاده  اينست كه به اندازه كافي

رد اه ددقيعهاي اين انقالب صنعتي است كه  يههاي قوانين و فرض  از نشانه آيد، تنها يكي ينمآب و هوايي آن جور در 

 ان كه توسط انسرا  يتوان هر راه حل  آن مي عي و با استفاده از منابع طبي را به عهده بگيردطبيعتانسان بايد كنترل 

  . زمين مناسب كردبوجود آمده را براي هر نقطه از

اما بشر . شود  بر پايه انرژي خورشيد بنيان گذاري شده اند كه به طور مداوم بازسازي ميطبيعتتمام صنايع در 

هاي فسيلي كه در اعماق زمين ذخيره شده اند و استخراج آنها باعث توليد بسياري از مواد   سوختهصنايع خود را بر پاي

ها از اين  انسان. ده استكركنند پايه ريزي  ايي كه مشكالت بيشتري ايجاد ميستههاي ه شود و راكتور سرطان زا مي

 وجود  به طور مجزاتواند ي مي ا كه در هر منطقهطبيعيهاي ي انرژي اهت بلياكنند بدون توجه به ق انرژي استفاده مي

  .داشته باشد

مانند (كنند   كه گرما را جذب مي هايي ه شدن گاز كه در اثر انباشت آشنا هستيد شما احتماال با پديده گرم شدن جهاني

 و هوايي مي هاي اب  دنيا باعث تغيير و تحول در سيستم يماافزايش د. در اتمسفر ايجاد شده است) دي اكسيد كربن

 سرد و   داغ، خيلي خيلي: كنند  مي هاي بسياري آب و هواي سخت و شديدي را در آينده پيش بيني مدل. شود

-هاي شديدتر و بيشتر مي ها و در نتيجه طوفان افزايش گرماي هوا باعث افزايش تبخير آب اقيانوس. ديدهاي ش طوفان

  .شود و هوا مي ت مرتبط به ابا زنجيره اتفاقكل در يريغها و ت شود، و سطح دريا ها را افزايش داده و باعث تغيير فصل

افزايش مصرف . هاي فسيلي را بازنگري كنيم به سوختن ايد وابستگي مابي  نيست كه م گرم شدن دنيا تنها دليلي

هاي ديگر  شود كه باعث مشكالت تنفسي و بيماري ا باعث افزايش ميزان ذرات آلوده كننده در محيط ميختهوساين 

  . است
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ها  با گذشت سال.  گذاري كندهماي تواند بر روي چيزي كه پايان پذير است سر ينمعالوه بر اين مسائل مهم، بشر 

 دنبال منبع دائمي تر و در بنابراين بشر بايد به. ها به مراتب سخت تر و گران تر خواهد شد  به اين سوخت سترسيد

  .تابد هاي انرژي اش باشد، مانند انرژي خورشيدي كه هر روزه بر سطح زمين مي ي به نيازي تري براي پاسخ گو دسترس

  فرهنگي فرهنگ تك
 ما به شدت تنوع هو بدست گرفتن كنترل آن باعث شد ك طبيعتر كردن اههاي روز افزون صنايع براي م تالش

  .ديده بگيريم و باعث كاهش اين گوناگوني و افزايش همگني و يكجوري بشويما را نطبيعيهاي  گونه

 تمام اين ،خت اين خانهادر فرايند س.  شده را در نظر بگيريد  طراحي يك خانه ايي كه با سبك طراحي جهاني

. شود هاي جانوران بومي خراب مي شود، درختان بريده و گياهان و زيستگاه  پاكسازي ميطبيعيز هر نوع گونه محوطه ا

شود؛ و اصال در ابتدا در نظر گرفته نشده است كه  يك خانه بدون توجه به ويژگيهاي محلي و جغرافياي ساخته مي

د، سرما و نور خورشيد محافظت كنند و اينكه چگونه بايد ا در برابر باين خانه راتوانستند  شايد درختان بريده شده مي

  . ل و آينده حفظ شوداسالمت خاك و آب براي ح

كنند و گلهاي  تقويت مي شيميايي هاي كاري كرده و با كود  آن را گلطياحمردم هم در اين خانه ساكن شده و 

  .دهندو نمكندند همه چيز را تحت كنترل خود رشد و   مي ساالنه كاشته و سعي

ن طراحي شوند، مثل يك سرطان ا ش هاي شهري مدرن به جاي اينكه با توجه به محيط طبيعي و فرهنگي بيشتر محيط

 از آسفالت و  هايي  را با اليهطبيعيكنند و اين محيط   تهي مياش طبيعيبه جان ان منطقه افتاده و ان را از تمام منابع 

  .پوشانند سيمان مي

 اينست كه حداكثر توليد از ،مهمترين هدف كشاورزي مكانيزه شده. مين مساله روبروستكشاورزي مدرن نيز با ه

كنند به جاي كشت  شروع به كشت تنها يك نوع محصول ميكشاورزانبنابراين . يك محصول خاص را داشته باشد

باعث لي حصوم كشاورزي تك. شود ندن مواد معدني و مغذي به خاك ميا كه باعث برگرديچرخشي محصوالت

  .شود فرسايش شديد خاك مي
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  ها مشكالت پنهان و آشكار فراواني اما اين سيستم.  به نظر برسد ها منطقي شايد به نظر مصرف كنندگان اين سيستم

توانند از  روند مي ي كشاورزي كه در پروسه كشت تك محصولي از بين مياهه نو از گ مثال برخي. كنند ايجاد مي

در .  عمل كنند عيتوانند مانند يك آفت كش طبي  از آنها مي همچنين برخي. ري كنندفرسايش خاك و سيل جلوگي

ها به هر نوع  ، آفتيهاي شيمياي حد آفت كشاز  و مصرف بيش طبيعيهاي  ري كه به علت كمبود اين آفت كشعص

  .ل افزايش استان روز به روز در حا مقاوم شده و تعداد شسمي

 طبيعتي شده اند كه يك هزينه ي ساالنه هم براي كشاورزان و هم براي هاي شيميائي طوري طراح آفت كش

بنابراين استفاده بيشتر به نفع آنهاست . بينند هاي توليدي سود آوري را در فروش باالتر اين محصوالت مي شركت. هستند

  .تواند باعث آلودگي خاك، آب و هوا شود سفانه مئكه متا

 و سرشار از دده هاي خود را از دست مي يابند؛ خاك تمام خاصيت  افزايش ميها ، آفتطبيعيدر اين سيستم غير 

كنند كه شايد   هميشه با ترس از آب استفاده مي،نيزه شدهكاشود؛ مردم محلي در نزديك اين مزارع م مواد شيميايي مي

 از هر نظر ديگري امااشد، در مجموع شايد اين سيستم از نظر اقتصادي سود آور ب. ها آلوده شده باشد با اين آفت كش

  . استيل سقوط و زيان آورادر ح

 كه  زماني. فرهنگي است مشكل سيستم تكترسيم كشاورزي تنها مثالي براي . اينجا مشكل فقط كشاورزي نيست

 در اصل هگيرد ك ديده ميا آن مجموعه را نكلكند، تواناييهاي  يك سيستم فقط بر يك قسمت از يك مجموعه تمركز مي

هاي كشاورزي متعارف ما در واقع ساده سازي  سيستم. هاي آن با هم كار كنند ده كه تمام قسمتو طراحي شده بطوري

اين . ي آنان با يك سري محدود از محصوالت كشاورزي استاهمت  و جايگزين كردن تنوع بيطبيعيهاي  اكو سيستم

هاي فسيلي نياز  نيروهاي جانبي از جمله سوختسيستم به خودي خود پايدار نخواهد بود و هرچه بيشتر و بيشتر به 

  .خواهد داشت
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 فعاليت برابر است با موفقيت

وري آدوباعث افزايش س, Valdezي ه ، ريخته شدن نفت به اقيانوس در واقع1991در ساله : يك نكته آماري جالب

ها از نفت شده  ازي اين آببه خاطر اينكه مردم بسياري مشغول به فعاليت براي پاك س. محلي در منطقه آالسكا شد

  .هاي محلي با افزايش درامد هنگفتي مواجه شدند ها و فروشگاه در نتيجه تمام رستوران ها، هتل. بودند

GDPاما كدام انسان . فعاليت اقتصادي: دهد  تنها يك فاكتور را براي اندازه گيري ميزان پيشرفت و موفقيت قرار مي

 گونه 23در اثر اين اتفاق، تنها دو گونه از . داند هت پيشرفت و موفقيت بشر ميعاقلي اين واقعه را يك اتفاق در ج

   بر روي موجودات دريايي تا به امروز ادامه دارد كه شامل تخريبهتاثيرات مخرب اين واقع.  بازپروري شدند،حيواني

  هاي فرهنگي بسياري از ارزشاين واقعه همچنين باعث از بين رفتن . هاي ژنتيكي، تومورها، و اثرت ديگر شده است

  .هاي مقدس محلي شده است  ياز و بطبيعيهاي  منطقه مثل پارك

 با  شد و كيفيت زندگي  پايان ناپذير تصور ميطبيعيبه وجود آمده بود كه منابع   زمانيGDPروش آمارگيري 

هاي اقتصادي سنجيده  ن فعاليتوري و موفقيت تنها بر پايه ميزاآدواما اگر س. شد كيفيت وضعيت اقتصادي سنجيده مي

مردم منطقه ممكن . ها بايد همه نشانه سود آوري باشد شود، تصادفات، بيماري ها، ميزان افراد بستري شده در بيمارستان

 پائين باشد، اما بر اساس آمار گيري   كيفيت زندگي  تهي شده، طبيعيهاي گوناگون باشند، منابع  است دچار بيماري

GDPها در سراسر دنيا در تالشند كه خود را به  كشور.  موفقيت آميز و سود آور در نظر گرفته شود ،زندگي ه اين منطق

 نزديك كنند و به گوشه ايي از اين سود آوري اقتصادي دست يابند؛ در اين پروسه احتمال زيادي GDPهاي  رايعم

 اجتماع را به خاطر افزايش فعاليت اقتصادي ت طوالني مدت بر محيط زيست، فرهنگ،اوجود دارد، كه اين كشورها، اثر

  .ديده بگيرندان ناش

  پختهامحصوالت ن
محصولي جذاب، مقرون به كه هاي صنعتي براي توليد محصول اين است   اهداف طراحي بسياري از زيرساخت

چنين محصوالتي . هاي بازار مصرف باشد  كه پاسخ گوي نيازهصرفه، مطابق قوانين، به نسبت كارا و مقاوم توليد كرد

اما چنين . ندسته و وافي   از مصرف كننده گان كافي  براي بعضيحتيد و نده هاي توليد كننده را پاسخ مي تمام خاصت
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 نشده اند، از نظر ما غير هوشمند  ژيكي و براي سالمت انسان طراحيولوز ابتدا با توجه به سالمت اكامحصوالتي كه 

  .ناميم ته ميپخاهستند و ما آنها را محصوالت ن

هر دوي اين محصوالت .  را در نظر بگيريد  استر و يك بطري آب پالستيكي معمولي هاي پلي ل، پارچهابه عنوان مث

 حتي.  ممكن است كه باعث سرطان شودحتي است كه در شرايط خاص  ن هستند كه فلز بسيار سنگينياحاوي انتيمو

 در ذهن ما پديد حراطكند، اين سوال به عنوان يك  مت بشر ايجاد مي براي سالااگر در نظر نگيريم كه اين فلز خطري ر

د كه اصال چرا اين ماده در اين محصوالت استفاده شده؟ و آيا وجودش ضروري است؟ در حقيقت اين ماده  آورمي

اما چه بر . تزيسيون اسال و انفعال در پروسه پليمرعن عامل افزايش دهنده و تسهيل كننده فاوانتيم: اصال ضروري نيست

شوند؟ يا اينكه  شوند و يا با مواد ديگر مخلوط مي ن بازيافت ميا كه اين محصوالت حاوي انتيمو ايد وقتي سر ماده مي

هاي در حال توسعه  د؟ فرايندي كه در بسياري از كشورنشو زانده ميوهاي ديگر به عنوان سوخت س  به همراه زباله وقتي

ستر ممكن  ابا توجه به اينكه روزي پلي. شود يات شده و قابل تنفس ميحن زا وارد چرخه اين ماده سرطا. افتد اتفاق مي

  .يي احتياج داريم كه بدون ايجاد خطر بسوزنداستره ااست به عنوان سوخت استفاده شود، ما به پلي

 "اضافهبه " ونه از محصوالتي هستند كه ما آنها را محصوالتنمهاي آب دو   استري و بطري هاي پلي لباس

هاي ديگري هم نصيبش  سته به دست آورده اما به همراه آن چيزوا كه خريدار محصولي را كه خ بدين معني: خوانيم مي

مثال فرض كنيد كه روي يك پيراهن . (دنو و اطرفيانش خطر ساز باشا ممكن است كه براي حتيخواسته و  ينمشده كه 

 است كه اگر عرق كنيد ممكن است جذب سميد، چون حاوي مواد ستري نوشته باشد، با اين لباس ورزش نكني اپلي

خت آن اهاي اضافه ممكن است اصال هيچ ضرورتي براي توليد و س از اين بدتر اينكه، اين چيز.) ست شما شوندوپ

  . محصول نداشته بودند

م، مانند موس كامپيوتر،  اي عادي و روزمره بوده  ما مشغول به مطالعه و تحقيق در باره محصوالت خيلي1987از سال 

ها و موادي را در طول  در اين مطالعات، ما متوجه شديم كه تمام اين محصوالت گاز. ريش تراش برقي، سشوار و غيره

هاي  يك همزن برقي، گاز. ر در نواقص جنيني و ايجاد سرطان هستنداكنند كه عوامل تأثير گذ  ميطعاستفاده از خود سا

 يت به كيك ختم ميافتند و در نه ام مياهاي روغني كيك به د لوكلوكند كه در داخل م  ميطعشيميائئ از خود سا

   !چون ممكن است كه ناخواسته وسايل آشپزخانه خود را بخوريدد، ي باشاطتحبنابرين، بايد م. شوند
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ي ساخته شده اند كه افتد؟ به خاطر اينكه محصوالت با تكنولوژي باال معموال از مواد اوليه اي حاال چرا اين اتفاق مي

شوند كه كمترين هزينه را بر  ز جاهايي خريداري مي اهاي ارزان، كه ها و رنگ كيفيت بااليي ندارند، مثال پالستيك

 از مواد اوليه ممكن است در آمريكا و يا اروپا ممنوع باشد، اما  ل مصرف برخيابه عنوان مث. دوش توليد كننده بگذارند

ديتي را ندارند وارد اين كشورها شده و ودحاز جاهاي ديگر كه اين قوانين م داخل قطعاتي كهتوانند در  اين مواد مي

به عنوان مثال، بنزن در آمريكا ممنوع است، اما ممكن است از . محصوالت نهايي مورد استفاده قرار گيرندتركيب در

ا شده و در ساخت يك تردميل مورد شوند وارد آمريك هاي جهان سوم ساخته مي ت الستيكي كه در كشوراطريقه قطع

سته اين ماده خطرناك را از خود واخال ورزش هستيد به طور نا كه شما بر روي آن در ح استفاده قرار گيرد و زماني

  . كندعطاس

 از مونتاژ قطعاتي به وجود مي)  وسايل الكترونيكيمثل (شود كه يك محصول پيشرفته  بدتر مي  وقتياين مشكل 

.  مختلف دنيا آمده اند، كه هيچ گونه نظارت و سرپرستي به روي نحوه توليد و ساخت آنها وجود ندارداطنقز اايد كه 

ها از  هاي الستيكي از مالزي، مواد شيميايي از كره، موتور از چين، چسب  در يك ماشين ورزشي، ممكن است تسمهمثال

  .تايوان، و چوب از برزيل آمده باشد

 ما تاثير بگذارند؟ مهمتر از همه اين مواد باعث پأيين آوردن كيفيت هواي  وانند بر زندگيت حاال چطور اين مواد مي

توانيد در همه جا پيدا كنيد؛ از  چه در خانه و چه در محيط كار مي اين محصوالت را. شوند ميداخلي   هايمحيط

هاي ساختماني كه   رنگحتيتا چسب كاغذ ديواري گرفته، تا وسايل كامپيوتري، مصالح ساختماني و عايق بندي، 

م شد كه بيشتر از نصف ودر يك مطالعه معل. رج آن بكننداممكن است هواي داخل خانه را آلوده تر از هواي خ

 شيميايي وجود دارد كه در حيوانات باعث ايجاد سرطان و در سميي از هفت ماده يها ، انباشت هاي مورد بررسي خانه

ل افزايش است و هنوز ادر حبيماري  انواع مختلف آلرژي، آسم و در اثر اين مواد.نداشب انسان مظنون به ايجاد آن مي

  . وجود ندارد هاي اجباري براي كيفيت هواي داخلي  ايجاد استاندارددر موردهيچ قانوني 

پخته ا محصوالتي كه به ظاهر براي كودكان طراحي شده اند ممكن است كه شامل اين دسته از محصوالت نحتي

تواند تحت  ها نشان داده شده كه مي   ساخته شده، كه در بررسيPVCه از  يك تخته شنا را تصور كنيد كمثال. ندبشو

ممكن است در , فتاالت هامثل ي يها روان كنندهو مواد خطرناك ديگر .  كندطعكلريك از خود ساوحرارت اسيد هيدر
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ست كودك به مراتب حساس تر وپ. خر بسيار خطرناك استاين اتفاق به ويژه در محيط است. حين استفاده بلعيده شوند

 سميشود كه باعث ايجاد شرايطي ايده ال براي جذب اين مواد  كيده ميواز بزرگساالن است، و در محيط مرطوب چر

ن شنا ادكتوخواستيد كه با تخته شنا به ك شما فقط مي.  هستند "به اضافه" اين محصوالت در واقع محصول. شود مي

ن قرار ادكتو را نيز در معرض استفاده كسمي مواد شيميايي و امو اقساع ه اين محصول انوارما بياموزيد اما به هكردن ر

  .داده ايد

اما ! دام كه به خاطر استفاده از تخته شنا مريض شده باش ل كودكي را نديدها من تا به حكه :دشما ممكن است بگويي

هاي گوناگون، حساسيت به   هستند كودك شما ممكن است دچار آلرژيبه جاي بيماريهاي كه به صورت قابل تشخيص

 اگر ما تاثيرات حتي. شي كندوخاساس نحابدون اينكه بداند چرا و يا اينكه فقط .  آسم شودحتيمواد شيميائئ و يا 

 كه خود را در معرض آيد ينممانند بنزن را نبينيم و درك نكنيم به نظر عاقالنه ي  مستقيم از تماس با مواد شيميائسريع و

  . كه به آنها هيچ احتياجي نداريم مستقيم اين مواد قرار دهيم مخصوصا زماني

شناسيم اما ممكن است اين مواد   ماند سرطان تمركز كرديم كه امروزه آن را مي هايي ما اينجا بيشتر به روي بيماري

  .سبت به آنها نداريم ن  در آينده شوند كه ما هم اكنون هيچ شناختي هايي باعث بيماري

ها از   كه تمام پارچه زماني. نيماشايد وسوسه انگيز به نظر برسد كه بخواهيم زمان را به قبل از انقالب صنعتي برگرد

 بازگردد و يا اينكه طبيعتتوانست به راحتي به چرخه  شد كه مي  توليد مي هاي دستي  روش  و در طيطبيعيمواد 

ر غياما بايد آگاه باشيم كه با توجه به ميزان جمعيت امروز بشر توليد طبيعي . ده شودخطر به عنوان سوخت استفا بي

تصور كنيد كه اگر فقط بخواهيم گياه كتان و الجورد را براي توليد شلوار جين مورد نياز جمعيت دنيا . باشد  مي عملي

كند را  اي كشت محصوالت غذايي استفاده مي كه امروز بر هايي  از زمين بطور طبيعي توليد كنيم، بشر مجبور است خيلي

 از  خيلي.  نيز براي سالمت ما مضر هستند يعي به عالوه، بسياري از اين مواد طب !به توليد كتان و الجورد اختصاص دهد

 هستند؛ در فرايند تكامل اين مواد براي استفاده توسط انسان خلق نشده سميشوند   توليد ميطبيعتموادي كه توسط 

  .ق باشدوتواند كشنده باشد اگر شما بيشتر از چند دقيقه در آن مغر  و بيخطري آب مي  ماده ايي به پاكيحتي. دبودن
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 ي براي تحول؟ژتاستراتژي تراژدي، يا يك استرايك 

 شده اند كه باعث رشد و سود آوري اقتصادي باشند،  ت در دنياي امروز طوري طراحيعنصهاي توليد و  زيرساخت

 لذت و حتي و طبيعي اش و  ت به قيمت مضرات جاني براي انسان، محيط زيست اش، و غناي فرهنگيكه ممكن اس

 اين   در طيهك يل، اكثر آنان و مديهاي صنعت هاي مثبت روش به غير از تعداد محدودي از جنبه. آرامش اش تمام شود

  . دارندزيان آوريت ايراث ناخواسته ت،شوند ها به كار گرفته مي روش

 گران در گذشته قصد نداشته اند كه باعث اين همه تغيرات تخريب كننده شوند، صنعتن و اتنها طراحان، مهندسنه 

 زباله،  .كنندينم و ساخت هستند نيز چين مقاصدي را دنبال  هاي سابق مشغول به طراحي  كه اكنون هنوز با روش كساني

 غير  ي از عواقب طراحيئنجا شرح داده شد در واقع جزپخته، و ساير تاثيرات بد كه در اياآلودگي، محصوالت ن

  .هوشمند و منقضي شده است

كنند كه خود را از صنايع جديد به مرور تالش مي. از اين نكته نبايد گذشت كه اين صدمات شديد، جدي است

 باعث شد كه غذا، اگرچه صنعت ذخيره سازي مثال به عنوان .  شدن دور كننديهاي ابتدايي صنعت بسياري از موفقيت

بسياري امروز  كه هو حصر جمعيت شد و باعث شد  حد ، اما از سوي ديگر باعث رشد بيندبسياري از كودكان سير شو

سمي و بيماري  دااز سوي ديگر، كودكاني كه سير شده اند، در معرض بسياري از مو. از كودكان گرسنه به خواب بروند

 بد و  شود؟ يك طراحيكجاي اين كار يك موفقيت محسوب مي:  از خود بپرسيمشود ما زا قرار گرفته اند، كه باعث مي

 ما آن را ظلم دوردستِ.  شود ت منفياتواند از نسلي به نسل ديگر باعث تخريب و اثر يف در اين ميزان گسترده ميعض

  .ر قرار خواهد دادهاي بعدي را تحت تاثي هاي امروز ما، نسل ظلمي كه به خاطر فعاليت  ،خوانيم  نسلي ميبينِ

توانيم به اين سيستم  ينمخواهيم و  ينمما " گيرند كه  طراحان و سازندگان تصميم مي باالخره در يك مقطع زماني

   اين نقطه زماني  اما كي"ريما را به جا بگذي مثبت ز خود ميراث طراحي ادهيم كه  ما ترجيح مي" ،"ادامه دهيم

  هد رسيد؟ واخافر

ت تخريب كننده آگاه ا كه شما به اين اتفاق زماني.  و غفلت بايد براي فردا بماند امروز استن نقطهيم كه ايوگي ما م

شويد،  ل ميتژي تراژدي مبداستراشويد، اگر كاري براي تغيير و متوقف كردن آن انجام ندهيد خود نيز به بخشي از  مي

  . بكنيدتژي تحول و تغييراسترا به تغيير و پايه گذاري  مگر اينكه سعي
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 به نام يهاي بسيار تژي براي تغيير بايد وجود داشته باشد چون حركتاستراممكن است تصور كنيد كه حتما يك 

در فصل بعدي نگاه . ل انجام استانه، سبز و يا محيط زيست دوستانه در سراسر دنيا در حايا گرطبيعتهاي  حركت

  .كنند خواهيم داشت ي كه پيشنهاد م هايي ها و راه حل دقيقتري به اين حركت
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  :فصل دوم

  ردوخ ينم به درد   خيلي"بد بودنكمتر "چرا 
ها مجبور   كه كارخانه گردد، زماني  برمييانگيزه اينكه تاثيرات مخرب صنايع را كمتر كرد به اوايل انقالب صنعت 

  آناز. اري و مرگ و مير جلوگيري كند بالفاصله بيموعشدند قوانيني را بگذارند كه اين تاثيرات را كنترل كند و از شي

وش هم دايره لغات كه اين ر.  انتخاب شود كه كمتر مخرب باشد ده است كه روشيوزمان به بعد، هميشه تالش بر اين ب

اين لغات همواره . ل رساندن، پايدار كردن، محدود كردن، متوقف كردناق كردن، دوري كردن، به حدمك: خود را دارد

 توسط صنايع امروزي نيز مورد استفاده قرار حتي هست، و ه و بود هاي محيط زيستي  و صورت جلسهدر مركز قوانين

  .گرفته است

 به عنوان ه نويسندگان، شاعران و هنرمندان اين عصر شروع به توصيف اين واقعزبا شروع تحوالت صنعتي، بسياري ا

. يهشدار دهنده و مخالفت آميز با اين تحوالت صنعتهاي   كردند و شروع به حركتطبيعت رحمانه نسبت به   بي عملي

ت مخرب و دائمي را بر روي ا ميتواند اثريهاي صنعت  بود كه متوجه شد كه اين فعاليت  از اولين كساني  يكي1مارش

  :ستن كرده اا احساس گونه اين چنين بي حالتهاي خود با  از نوشته اين اثرات را در يكي 2ليپولد.  به جا بگذاردطبيعت

ام   در قهوه وقتي.  كه درختان بيشتري بريده شوندنمك دهم، كمك مي پ خانه ميا كه اين نوشته را تحويل چ زماني"

 به نمك ندن بيش از حد گاوها، و كمك ميا شود به خاطر چركشوم كه مرداب ديگري خش شير ميريزم، باعث مي

ها بروم، به از بين بردن يك  شوم تا به تماشا و يا شكار پرنده يردم مو كه سوار ماشين ف وقتي. ها در برزيل انقراض پرنده

م كه براي من الستيك تهيه شو  داري ميهماي ، و باعث دوباره انتخاب شدن حكومت سرنمك  ديگر كمك مي منطقه نفتي

هاي بيشتر،  خانهپا به خلق چ شوم، باعث ايجاد نياز سير نشدني  كه پدر بيش از دو فرزند مي وقتي: اندنمگفته ان. كند

هاي هاي زيادتري را خواهد كشت و يا از  ل گشوم كه پرنده، درختان و هاي بيشتر، نفت بيشتر مي هاي بيشتر، قهوه گاو

  ".ن خواهد راندا ش عيهاي طبي بسياري از محيط

                                                            

1 -Marsh   

2 - Leopold 
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گرانه تا   احساس ها براي حفاظت محيط زيست شد اين آگاهي ها و گروه اين تفكرات باعث خلق بسياري از انجمن

 بر پايه دست 1962در سال  3راشل كارسون.  در نيامد  به صورت يك واقعيت علمي"بهار خاموش"پ كتاب ازمان چ

 باعث تخريب DDTن كرد كه چگونه استفاده از مواد شيميايي مانند عازش او بهار خامنام در كتابش به  هاي علمي آورد

  .شود هاي حيواني مي  و گونهطبيعت

 كنند، پيغام و تاثيرات ع را منDDTها استفاده از  پ اين كتاب طول كشيد تا دولتا بعد از چهبا يك دهاگرچه تقري

هاي قانوني و دولتي بسياري براي حمايت از محيط زيست، منابع طبيعي و حيوانات  هواين كتاب باعث شد كه گر

 قانع نبودند بلكه خواستار كنترل، طرفداران محيط زيست ديگر تنها به حفاظت محيط زيست. وحشي تشكيل شوند

بع طبيعي و همراهي ابه مخاطره افتادن حيوانات وحشي، از بين رفتن من.  بودندسمينظارت و محدوديت استفاده از مواد 

د از اين كتاب دانشمندان و محققان عب.  مد نظر مبدل شدند  به مسائل اصليسميهاي   و زباله هاي محيطي آن با آلودگي

 هوشياري دهند، و به آنها ،ت بدي كه در آينده رخ خواهد داداقا كردند كه به مردم درباره اتف هايي چاپ كتابشروع به 

آنها همچنين به . هاي انسان دوستانه افزايش جمعيت بشر را كنترل و كاهش داد  كه بايد هرچه سريعتر و با روشبگويند

از . بل جايگزين را كاهش داده و در بهترين حالت متوقف كنندبع انرژي غير قاامردم هشدار دادند كه بايد مصرف من

آنها از مردم . شدت بهره وري استفاده كنندا فرسايش منابع جايگزين پذير بپرهيزند، و هر ماده و منبع انرژي را ب

  . خواستند كه تفكراتشان را نسبت به ثروت و رشد به طور جدي تغيير دهند

 ديگر مصرف كنندگان را خطاب  اي  ر بودند، عدهاهشد نط زيست مشغول به داد زمان كه طرفداران محيندر همي

به گفته اين دست از طرفداران محيط زيست تنها كليد .  را كاهش دهندان كه مصرفشكردندقرار دادند و به آنها پيشنهاد 

 از زياده  شياشكالت نآنها معتقد بودند كه تمام اين م.  در دست مصرف كنندگان بود هاي محيطي حل اين تخريب

 با بازيافت بيشتر حل  باشد، و عقيده داشتند مشكالت محيطي هاي گوناگون مي  پايان ناپذير كاالها و سرويس خواهي

  .شود بلكه با توليد و بدور انداختن كمتر حل خواهد شد ينم

                                                            

3 - Rachel Carson 
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در سال .  حت تاثير قرار دهد را تعايصن به طول انجاميد تا بتواند صاحبان هها و مالحظات چندين ده اين هشدار

 پاسخي براي اين مشكالت ا كشور دنيا گرد هم جمع شدند ت167ايندگان از نم Rio Earth Summit در نشست 1992

سفانه هيچ نوع قراردادي امضا نشد اما يك استراتژي به وجود آمد كه ٔمتا.  بيابند و آنها را كاهش دهند طبيعي و محيطي

هاي  روتو مو بر اساس اين استراتژي، ماشين آالت موجود بايد با انواع تميزتر، سريع تر. يده شدوژيكي نامكلبهره وري ا

ي اينكه هيچ نوع تغييري در زير نامدتوانستند خود را از ب با اين روش صنايع مي. شدند ساكت تر جايگزين مي

يي الوتوانست خود را از هي  ميصنعت تژياسترابا اين . ند رهايي بخشندده ينمهايشان براي حفظ محيط زيست  ساخت

   و اخالقي ي مبدل كند كه مسائل اقتصادي، محيط زيستيطدهد به يك سيستم اختال سازد، هدر مي گيرد، مي كه فقط مي

تژي استراوژيكي كلكنند كه بهره وري ا  دنيا فكر مينقاط در اقصي  يعاصنل حاضر ادر ح. دهد را باهم مد نظر قرار مي

  . هستبراي تغيير

بيشتر با كار ":به اين صورت است اين كلمه  معني  اساسيوژيكي چه هست؟ به صورت كلابهره وري حاال واقعا 

 T فورد لبا مد و هنري فورد گيرد  نشأط ميي كه ريشه اش از انقالب صنعت  تعريفي."استفاده از مواد و انرژي كمتر

هاي بزرگ الگوي   امروز در كمپانيتا هرواج داد ك را كار و زمان ت، نيروي الآحداكثر از مواد، ماشين بهره وري قضيه 

 "به احتمال قوي بعد از چاپ گزارش و پايداري محيط زيست بهره وري ي مرتبط بين ه حلق. سا قرار گرفته استٔرو

هاي   متدداد كه اگر كه به مردم هوشياري مي.  شكل گرفت1987ن الملل در سال يتوسط سازمان ب”  ماپيش رويآينده 

  فتند و زندگي اها به طور جدي به مخاطره مي كنترل آلودگي قويتر نشوند، سالمت بشر، دارائي هايش و اكوسيستم

 هايشان رادگان آنها بايد تشويق شوند كه آلودگي و زباله نناو چرخصنايع  ".  غير قابل تحمل خواهد شد شهري به كلي

 به روي  هاي انساني و تاثيرات ناخواسته فعاليتبه حداقل برسانند د آماده است، كه بر پايه منابع انرژي پايان پذير بوجو

  .ن كردا كه براي تغيير در نظر داشت بي اي اين كميته اين نظرات را در نسخه ".كم كنندمحيط زيست را 

زيرا . ت شكل گرفRio Earth نشست  د در طيع پنج سال بeco‐efficiencyوژيكي كلابهره وري اما خود كلمه 

دي و مديريتي خود را به اين جلسه تصاسته بودند كه نظرات اقواخصنايع  از بزرگترين حاميان نفر 48برگزار كنندگان از 

ي كه براي محيط زيست يها  كردند درباره اينكه صنايع با تغيير به روش بنابراين اين حاميان شروع به سخنراني. بياورند

 را از دست خواهد داد اگر صنايع به  هايي  چه چيزطبيعتبه جاي اينكه بحث كنند كه ند برد هيي خواايابهترند چه مز
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م كردند كه صنايع براي اينكه بتواند عالا نهايتهاي خود ادامه دهند و در  هاي متعارف به فعاليت ل و با روشاهمين منو

. وژيكي را به كار گيرندكلابهره وري هاي  پايدار، موفق، و قابل رقابت در مدت زمان طوالني تري باشند بايد روش

شعار اين حركت .  هم دست يافتند هاي بزرگي صنايع بزرگ اين روش را در دستور عمل خود قرار دادند و به موفقيت

 ك ي-)بازيافت كن (Recycle، )دوباره استفاده كن (Reuse، )كم مصرف كن (Reduce -شد  ناميده ميR 3كه 

هاي جلوگيري از آلودگي   روشبا  م كرد كهعالا 3m كمپاني مثال به عنوان . محل كارها شدها تا  شعار معروف از خانه

 از مواد %70هاي جديد  الم كرد كه توانسته با اين روشع اDuPount ميليون دالر ذخيره كند، يا كمپاني 750توانسته 

بهره وري هاي   كه روشيه صنايعكنيد ك در آخر، شما فكر مي. شوند را كاهش دهد شيميايي كه باعث سرطان مي

تواند كمتر درباره آينده  توانند تاثير مثبتي براي محيط زيست داشته باشند، و مردم مي وژيكي را به كار گرفتند ميكلا

  آيا واقعاً اينطور است؟ اما . ن نگران باشنداش

  Rچهار 
Reduce )كم مصرف كن( ،Reuse) دوباره استفاده كن( ،Recycle)  يت ا، و در نه)كنبازيافتRegulate 

 )راقانون بگذ(

هاي  ميان بيشتر تمركز خود را به روي كم كردن مصرف قرار داده اند؛ چه با كم كردن ميزان زبالهاين صنايع از 

اما مساله اين .  توليد شده، چه با كم كردن ميزان مواد خام استفاده شده، و يا كوچك كردن اندازه خود محصولسمي

. ردن مصرف در هر يك از اين قسمتها به معناي متوقف كردن تخريب و از بين بردن منبع طبيعي نيستاست كه كم ك

 ينماندازند اما از آن جلوگيري  ر تر كرده، و آن را به تاخير مياصنايع با اين كار در واقع فقط روند تخريب را كش د

  .كنند

وژيكي را مد كلابهره وري  است كه ي صنايع  اهداف اصلي از  يكيسميهاي  ، كاهش ميزان توليد گازمثال به عنوان 

دهد كه   انجام شده است نشان ميسميتي كه امروزه بر روي اين مواد اقيقحاما مطالعات وت. نظر خود قرار داده اند

ر به جا  بش تنها بر محيط زيست بلكه بر سالمتيه تواند تاثيرات بسيار تخريب كننده ن  از اين مواد مي  ميزان كميحتي

  .  هنوز شناخته شده نيستندحتيي كند كه يها بگذارد و ايجاد بيماري
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رد، هيچ اهاي توليد شده توسط صنايع وجود د دگيولآ براي كنترل ميزان اين  از سوي ديگر، با اينكه قوانين خاصي

  .قدرتي موجود نيست كه اجراي اين قوانين را كنترل كندامرجع نظارتي جدي و ب

ست، ن به عنوان سوخت ااي توليدي توسط صنايع، سوزاندن آنها و استفاده شلهاهاي كاهش زب ز روش ديگر ا يكي

گويند كه ما   ميهانآشود و  هاي باير محسوب مي ، روش سالم تري از انباشتن آنها در زمينكه از نظر طرفداران انرژي

 كاغذ و مثل سوزد به خاطر اينكه مواد با ارزشي  اما مساله اين است كه زباله مي. كنيم  ميتبديلزباله را به سوخت 

 نشده اند، در  خطر سوزانده شوند طراحي از آنجايي كه اين مواد هرگز براي اينكه به طور بي. پالستيك شعله پذير هستند

 در شهر هامبورگ در آلمان، مقدار اين ذرات. كنند م ديگري آزاد ميومس و دنگام فرايند سوخت از خود دي اكسيه

ها نيز بايد سوزانده شوند؛ كه اين يك   كه اين برگاست از درختان زياد  فلزي سمي به قدري بر روي برگ بعضي

شوند كه به آن  مع مي جطبيعت با ارزش مانند اين ذرات فلزي، بقدري در  همواد اولي: كند  را ايجاد ميمعيوبيي  چرخه

  .توانند از آنها استفاده كنند ينم بين رفته و صنايع زنند، و از سوي ديگر در پروسه سوزاندن از آسيب مي

 ها،   برخالف نظر خيليحتي. يه كنندزآب، خاك و هوا قادر نيستند كه موادي را كه قابل تجزيه هستند جذب و تج

  .هاي خطرناك ما را به صورت موادي امن و تجزيه پذير در آورند لهازب ننداتو ينمهاي آبي نيز   اكوسيستمحتي

شود ما و همچنين  ها دوباره استفاده كنند باعث مي كنند از زباله  مي  كه سعييرف ديگر پيدا كردن صنايعاز ط

اما در . شغال به محصوالت مفيدي تبديل خواهند شدآي از يها كنيم انباشت  زيرا فكر مي  بكنيم، صنايع احساس خوبي

  در بعضي. شود اخل آن فقط از جايي به جاي ديگر منتقل مي دسميونه ها، زباله به همراه تمام مواد نمبسياري از اين 

سفانه با استفاده از ٔشود، اما متا م تبديل ميا د ايغذهاي سيستم فاضالب به  ل توسعه، زبالهاهاي در ح از كشور

. كند  تبديل ميرويطم و اسالم براي داايي نغذماند و آن را به   مي ها باقي لههاي موجود مواد شيميايي در اين زبا سيستم

شود، كه در واقع بدون قصد اين مواد  هاي تقويت كننده خاك استفاده مي هاي فاضالب همچنين به عنوان كود زباله

ها به كود هم به نوبه خود  تبديل كردن زباله. كند  و شيميايي را به عنوانه ماده مغذي وارد محصوالت كشاورزي ميسمي

هاي شهري شامل بسته   زباله بنابراين وقتي.  ساخته شده باشند،ي كود شدنان زباله برمشكل زاست مگر اينكه از ابتدا اي

 داخل سميشوند، مواد شيميايي و   را دارند به كود تبديل ميطبيعتها كه ظاهراً قابليت بازگشت به  ها و كاغذ بندي
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 داشته باشند، اين روش را خطرناك  كم وجود م در ميزان خيليومس اگر اين حتي. شودآنها نيز وارد محيط زيست مي

  .رسد تري به نظر مي خطر كمهاي باير فعاليت   انباشت كردن زباله در زمينحتي موقع  در بعضي. سازدمي

ها به مرور زمان   هم گفته ايم در واقع بسياري از بازيافتكنيد؟ همانطور كه قبال ه فكري ميراجع به بازيافت چ

شوند  فت ميازيابا  بقيه پالستيك ه هاي آب و نوشابه، وقتي  بطري بغير از پالستيك. ندشو باعث كاهش كيفيت مواد مي

 پائين تر است  اورد كه كيفيتش از پالستيك اولي  را به وجود مي ياشوند كه ملغمه  هاي ديگري مخلوط مي با پالستيك

 پروسه بازيافت تبديل به   در طيفلزت هم. ايد  در ميارزان كدر و  محصولو سپس قالب زده شده و به شكل يك 

هاي  ت با ارزش استيل يك ماشين، در روند بازيافت به همراه سيما قطعمثال  به عنوان. شوند ري ميمواد كم كيفيت ت

در اين پروسه ممكن است مقداري استيل مرغوب نيز به . شوند ت پالستيكي ذوب ميامسي، رنگ ماشين و ساير قطع

خت يك اتوان از محصول نهايي براي س ينمرد اما هيچ وقت  مجموعه را باالتر ببكل كيفيت اين مخلوط اضافه شود تا

 حتيت فلزي وجود ندارد بنابر اين ا براي جدا كردن رنگ ماشين از قطع متاسفانه هنوز روشي. ماشين جديد استفاده كرد

ت را با اتوان اين فلز ينم  ظر تكنيكي شده باشد از ن ت اش طراحيااگر يك ماشين با توجه به از هم جدا كردن قطع

 در اين تركيب حتيانجامد،  ها تن محصول بدرد نخور مي  به توليد صد سمبازيافت يك تن . كيفيت اوليه بازيافت كرد

تصور كنيد كه چقدر سود آورتر . شود ف شدن استيل مييعث ضعا باالتر از استيل است كه ب سمفلزي گاهي ميزان 

  . را بازيافت كرده و دوباره به صورت ماده اوليه استفاده كنند سمتوانستند تمام اين  بود اگر صنايع مي

يك قوطي . دهد كيفيت خود را از دست مي فتازيا ديگر از موادي است كه هميشه تحت فرايند ب آلومينيوم يكي

  عالوه يك پوششهژ منگنز و منيزيم بها از آلومينيوم، آليا ديواره:  نوشابه از دو نوع آلومينيوم تشكيل شده است معمولي

در روند متعارف .  سفت تر بااليي فقط از آلياژ آلومينيوم و منيزيم ساخته شده استتقسمه  ك از رنگ، در حالي

  .سازند كه ضعيف تر و بنابراين به درد نخورتر است بازيافت اين مواد همه با هم ذوب شده و يك مخلوطي مي

توانند باعث آلودگي   ميحتيهاي بازيافت متداول نيست، بلكه اين روش  ها مساله روش تنددن كيفيت مواپايين آم

 كه  هايي كارخانه.  هستندييهاي استيل حاوي مواد شيميا لياژهاي ذوب شده در آ رنگ و پالستيك. محيط طبيعي شوند

   بزرگعوامل از  زه به يكيوامركنند  را دوباره و براي مصارف ساختماني بازيافت مي هاي بازيافت شده اين استيل

 دوستانه طبيعت مثال زيست كه توسط يك روند طيحنبي براي ماباشند، يك عارضه ج  ميطبيعت به د دي اكسيانتشار
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ها و قدرت مواد اوليه را ندارند، به   از سوي ديگر، به خاطر اينكه مواد بازيافت شده معموال ويژگي. بوجود آمده است

  ، وقتيمثالبه عنوان . شود كه قدرت و استحكام الزم را به آن ببخشد جانبي به آنها اضافه ميميايي  شي مواديطور صنعت

ي كه آنها را محكم يا قابل لوكهاي مول كند و زنجيره شوند، خواص پليمري آنها تغيير مي ها باهم ذوب مي پالستيك

 قابليت كششي از بين رفته وانعطاف پذيري، شفافيت،ميزان (رات يطر اين تغيابه خ. شود سازد كوتاه تر مي انعطاف مي

قل اشود تا اين تغيرات را به حد ي به اين ماده مذاب اضافه مييها و پركننده شيميايي ، مواد)شود  كم مي و يا خيلي

  . از پالستيك اوليه مواد شيميايي بيشتري داردحتيبنابرين پالستيك بازيافت شده . برساند

 اول براي استفاده مجدد ساخته نشده است احتياج به مواد شيميايي بسياري در پروسه سفيد كاغذ بخاطر اينكه از

هاي  رد، جوهرا مو ي، خمير كاغذ، و در بعضياينتيجه مخلوطي از مواد شيمي. سازي و تبديل آن به كاغذ سفيد دارد

تر و سطح كاغذ ناهموارتر از كاغذ الياف به مراتب كوتاه .  براي استفاده مناسب نيست  است كه در واقع خيليسمي

 از مردم  بعضي. شود ذرات بيشتري از سطح كاغذ جدا شده و وارد هوا و سيستم تنفسي شوند اوليه است، كه باعث مي

  .حساسيت پيدا كرده اند ندفتي تهيه شده اازياهاي ب كه اغلب از كاغذها  نسبت به روزنامه

كنند كه كار   مردم فكر ميمثال به عنوان . تواند اشتباه برانگيز باشد ه ميق از مواد بازيافت شدمعموال استفاده خال

هاي آب پالستيكي تهيه  فش از بازيافت بطرياخرند كه الي  را مي هايي  لباس دهند وقتي  انجام ميطبيعتمفيدي براي 

بودند كه در معرض مستقيم  نشده ساختهدر حاليكه اين الياف حاوي موادي است كه در درجه اول براي اين  .شده است

استفاده از كاغذ كم كيفيت بازيافت شده براي عايق . ها و غيره ن، آنتي اكسيدانانتيموآست انسان قرار بگيرند، مانند وبا پ

ها افزوده شود تا  ها بايد به اين كاغذ  قارچاضافي مانند ضد شيميايي اما مواد. يع استاهاي ش  از گرايش بندي نيز يكي

 ديگر به كاغذ حاوي سميشود يك ماده  براي اهداف عايق بندي مناسب سازد، كه در حقيقت باعث ميآنها را

لديد و ساير مواد شيميايي را به خانه پس اتواند فرم  بندي در طول استفاده ميقيعااين .  اضافه شودسميهاي  جوهر

   .دهد

تنها به علت اينكه يك ماده . گر نديده گرفته شوندرد، تالش براي بازيافت باعث شده كه مسائل ديادر تمام اين مو

.  استطبيعت خطر و مناسب براي  وژيكي بيكلباشد كه ماده جديد از نظر ا ينم  بازيافت شده است بدين معني

بدون فهم كامل و با به كار گيري كوركورانه .  نشده باشد  بازيافت طراحيصد به ق مخصوصا اگر آن ماده اولي
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توان شرايط را از   كرد بلكه ميطبيعت به انتو ينم  باشند نه تنها هيچ كمكي  ميطبيعتاهراً به نفع  ظه كيهاي روش

  .ودنمدتر وضعيت موجود نيز ب

تواند براي صنايع بسيار گران تمام  اين نوع بازيافت مي. بازيافت با كيفيت پائين يك اشكال بزرگ ديگر هم دارد

 را كه براي بازيافت  ايت زيادي را مصرف كنند تا ماده الآمان، انرژي و ماشين شود، به خاطر اينكه آنها مجبورند ز

  ها از جنس آلومينيوم و پلي  در اروپا قانوني وجود دارد كه بسته بنديمثال به عنوان .  نشده به زور بازيافت كننديحاطر

 بسته بندي به صنعتاد بازيافتي بايد دوباره در  وجود ندارد كه بگويد اين مو اما هيچ قانوني. پروپيلن بايد بازيافت شوند

شوند كه بعد از استفاده  هاي باز يافت شده به محصوالت ديگر با كيفيت پايين تري تبديل مي بنا برين، بسته. كار روند

هاي زباله  در نتيجه اين قانون فقط پروسه رسيدن اين مواد با ارزش به انباشت. بايد به دور انداخته شده يا سوزانده شوند

  .  بيشتري شده است هرا به تاخير انداخته و در اين مسير باعث توليد محصوالت بدرد نخور و صرف انرژي و منابع اولي

 و نگهبان:  استضكند كه تمدن بشري داراي دو مر ز، توصيف ميان و شهرسامتفكر اقتصاد د 4جان جاكوب

مزمن، طوالني و جدي مرض اين . ن را محافظت كنندانند مردمشك ها هستند كه تالش مي  همان دولت،نگهبان.  تجارت

كند كه تمايالت مردم  تالش مي. رود شود كه بكشد، پس به جنگ مي  اين حق را براي خود قائل ميضاين مر. است

  .را برآورده كند و وظيفه دارد از تجارت اجتناب كند

. كند ن مياابزارش پول است كه ضرورت آن را نيز بيمهمترين . تجارت از سوي ديگر، رد و بدل روزانه ارزش است

گويد حاال اگر اين دو   ميجانل محاسبه مزاياي كوتاه و بلند مدت است، همچنين ا و همواره در حقتجارت سريع، خال

 فاسد راتجارت با ابزارش كه پول است دولت . اورند يي به وجود ميالو هي اي باهم مخلوط شوند، آميختهضمر

د؛ و دولت كه ابزارش قانون است، موانع زيادي بر سر راه تجارت خواهد گذشت و روند آن را آرام خواهد خواهد كر

، يك كارخانه ممكن است براي اينكه به قوانين پايبند باشد، هزينه و زمان زيادي صرف كند تا يك مثال به عنوان . كرد

ديگر مشتري ممكن است اينقدر صبر نكرده و تمايلي به خطر را به دست مشتري برساند؛ اما از سوي  محصول پاك و بي

 تر را ارزاندر نتيجه مشتري ممكن است كه محصولي مشابه با كيفيت پائين تر و . هاي جانبي نداشته باشد پرداخت هزينه

                                                            

4 - Jacob Jane 



www.idreporter.com
info@idreporter.com

 ٢٧

ند خوشايبنابراين اين ماجرا يك سرانجام نا. هاي ديگري كه اين قوانين سفت و سخت را ندارند تهيه كند از كشور

ده و قانوني ساخته نشده و احتماال خطر ساز است نسبت به آنكه تحت اع كه تحت هيچ قحصولخواهد داشت، يك م

  .يابد نظارت و با كيفيت ساخته شده برتري مي

ها را مجبور  قوانين كمپاني. متصور مي سازدن گهبامشكالت ديگري را نيز در اثر اختالط تجارت با نجان جاكوب، 

ن و پيشقدمي در كاري ارتشا مجازات آنها را پيروي كنند اما به ندرت آنها را براي ابتك و خاطر تهديدكند كه به مي

هند به واخ  كه همگاني باشد را مي از سوي ديگر، معموال قوانين هميشه يك راه حلي. دهند تشويق كرده و جايزه مي

طر ابه خ. كنند ينمق حل مساله را تشويق ش خالوه ر و در نتيجندهاي عميق تري باش جاي اينكه به دنبال طرح راه حل

و در آخر به خاطر اينكه . دانند اينكه قوانين هميشه حالت توبيخ و تنبيه دارند، صنايع آنها را اذيت كننده و ظالمانه مي

 بطور  را شود، صنايع اين قوانين محيطي ها به صنايع تحميل مي قوانين محيط زيست دوستانه معموال از طرف دولت

  .دانند ذاتي غير اقتصادي مي

در دنيائي كه . د قوانين مثبتي را به وجود بياورند محكوم كنيمنكن  را كه تالش مي قصد ما اين نيست كه كساني

يت، قانون ادر نه. گيرندت مخرب را ميا جلوي اين اثريقل قوانين به صورتا غير هوشمند ومخرب است، حد طراحي

  اجازه ميصنعتقانون به : دانيم  براي صدمه زدن مي اي ناقص است؛ و ما آن را گواهينامه  نشان دهنده وجود طراحي

 خوب به  اما همانطور كه خواهيم ديد، طراحي!. دهد كه باعث مريضي، تخريب، و مرگ شود اما در يك حد قابل قبول

  .هيچ نوع قانوني احتياج ندارد

 كار  اين روش با همان سيستمي. ي موفقيت در دراز مدت نيستوژيكي يك مفهوم قابل تقدير براكلابهره وري 

وابستگي و . اورد كند كه اصال از اول خود مشكل را به وجود آورده است و فقط يك توهمي از تغيير را بوجود مي مي

 و با شود كه صنايع به مرور و به آرامي كند بلكه باعث مي ينماعتماد به اين سيستم نه تنها محيط زيست را حفظ 

  . را تمام كنندمداومت همه منابع طبيعي

 را با توجه به عواقبي كه به وجود آورده يسته بود تا انقالب صنعتوااوريد، كه از شما خ آيا تكليفي را به ياد مي

وژيكي توصيف كلابهره وري توصيف كنيد؟ اگر بخواهيم كه تكليف مشابه را تعريف كنيم كه صنايع را تحت تاثير 

  :جواب ممكن است به شكل زير باشدكند،  مي
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  : سيسيتمي از صنايع را طرح كنيد كه

  .كند  را وارد آب، خاك و هوا ميسميساالنه ميزان كمتري از مواد  •

  كند گيري مياندازه  با فعاليت كمتر ار ديصاموفقيت اقت •

  كند كه ديرتر مردم و محيط زيست را مسموم كند هزاران قرار داد سخت را امضا مي •

  .كند هاي بعدي بايد با آن رودر رو شوند را توليد مي  خطرناك كه نسل داد كمتري از محصوالت خيليتع •

  .شود هاي به درد نخور مي باعث توليد ميزان كمتري از زباله •

اندازد، جايي كه هرگز به چرخه توليد  هاي زباله به دور مي  با ارزش را در انباشتيهميزان كمتري از مواد اول •

  .اهند گشتباز نخو

  در بعضي.  كم زيان تر است،كند فقط يك خرده  همان سيستم قديم كار ميل مثوژيكي كلابهره وري به طور ساده 

ي كه يك اكوسيستم. گيرد پنهان تر و مزمن تر اند  كه به كار مي هايي  مضرتر هم هست، به خاطر اينكه روشحتيرد امو

 كه  شتري براي احياي دوباره داشته باشد تا يك سيستم مخرب مخفيسقوط كند ممكن است كه شانس بيآني به صورت 

  .رسد در ظاهر سالم به نظر مي

  براي چه؟-بهره وري 

حاال ما اينجا . دانستند را مقدس ميبهره وري وژيكي، صنايع هميشه كلابهره وري  قبل از بوجود آمدن مفهوم حتي

  .ر كالن مخرب هست را مورد سوال قرار دهيم از نظه ك براي سيستميبهره وري خواهيم مفهوم  مي

بيست سال پيش در آلمان براي . از انرژي ساخته شده اند را در نظر بگيريدبهره وري  كه با توجه به  هايي ساختمان

 ليتر انرژي نفت ضروري 1,5فقط بهره وري هاي  هم اكنون به كمك شيوه.  ليتر انرژي  نفت الزم بود30هر متر مربع 

هاي كوچك تر با  و پنجره) ايد هواي كمتري از بيرون به داخل مي(باال در اثر عايق بندي بهتر بهره وري اين . باشد مي

انرژي هدر شده را به و رسيده بهره وري ها اين سيستم به حد اكثر  با اين روش. استممكن شده نده شده اهاي پوش درز

به  ( ان خانه در حقيقت باعث افزايش انباشت آلودگي هواي داخلياما با كاهش ميزان تبادل هوا صاحب. رساند قل مياحد
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شوند و در نتيجه مردم به جريان هواي تازه در ساختمان احتياج پيدا  مي)  ساختمانيحالصخاطر محصوالت خانگي و م

  .كنند مي

 پيش، ههند د چمثال به طور . كنند از سوي ديگري هم خطرناك هستند ميبهره وري  كه به شدت  هايي ساختمان

 در اين نميزان استيل و بت. ودنم هدر مواد اوليبهره وري هاي با هدف  خت مجموعه آپارتمانادولت تركيه اقدام به س

سفانه اين ساختمانها تخريب شدند و به اصطالح ٔ، متا1999در زلزله سال .  بود هاي معمولي ها كمتر از ساختمان ساختمان

 پول ذخيره كردند، ارزانهاي  در كوتاه مدت مردم با خريد اين ساختمان. ندندا م رجا باقيهاي غير بهره ور پا ب ساختمان

  .ن تمام شدابه قيمت جان شبهره وري اما در بلند مدت اين 

پيش از اتحاد اين  ( مقايسه كشاورزي در آلمان غربي با آلمان شرقي. تواند خطرناك باشد كشاورزي بهره ور نيز مي

آلمان غربي  تجهيزات كشاورزي مدرن تري در اختيار داشت و به شدت .  براي اين قضيه است خوبي مثال ) دو كشور

اما آلمان . كرد تبديل مي) از يك نوع(فرهنگي  ها را به مزارع براي كشت محصوالت تك  و مردابعدشت ها، مرت

هاي بسياري از گياهان، حيوانات، و  گونه دليل  نداد، به همي ي به كشاورزي خود ادامه مينتسهاي   بيشتر با روش شرقي

 كشت چرخشي محصوالت كشاورزي در سالهاي مختلف به غناي خاك كمك مي. زيستند پرندگان در اين مزارع مي

با اتحاد اين دو كشور، . يت ميزان محصوالت كشاورزي توليدي آن از آلمان غربي به مراتب كمتر بوداكرد، اما در نه

ي شدند، و در اثر اين تغيير، بسياري از مراتع از بين رفت، و نرخ نتسهاي   جايگزين روش و مدرنيهاي صنعت روش

  .گذاشت افزايش رو بههاي طبيعي و حيواني در اين كشور  انقراض گونه

داران است در واقع به همان ميزان آلودگي  مصنعت م نيز كه امروزه سرمشقي براي تمايري بهره وراكارخانه د

كنند آلودگي خود را به  ينمكار بهره وري هاي  هاي كه هنوز با سيستم كارخانه. اما به صورت مخفيانه تركند  توليد مي

 ٔدانند كه سر منشا قل با اين روش مردم محلي مياحد.  ديگر نفرستاده، و فقط محيط اطراف خود را آلوده ميكنندنقاط

 كز ديگر فرستاده مياهاي بهره ور آلودگي به مر ونهنمما در ا.  براي آن بيابند ليكنند راه ح آلودگي كجاست و تالش مي

  .توانند آن را متوقف كنند دانند كه اين آلودگي از چه و از كجاست و سخت تر مي ينمطق اشود كه مردم در آن من

ر تصو.  كه همه چيز در آن بر اساس بهره وري بوجود آمده چندان زيبا و جذاب نخواهد بوديدر آخر اينكه دنياي

، ندكرد كنيد كه غذا فقط يك قرص بود با يك ليوان آب كه طعم آب ميوه دارد، نقاشان فقط از يك رنگ استفاده مي
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 كه سر است، طبيعتاين سيستم بر خالف . نواختند و آهنگ سازان فقط يك نوت مي گفتند شعرا فقط يك خط شعر مي

  .ر از تنوع و دست و دلبازي استاش

به عنوان يك ابزار در يك سيستم بزرگتر كه فقط بهره وري اگر . را محكوم كنيمبهره وري ه اينها براي اين نيست ك

با ارزش است بهره وري همچنين . تواند تاثيرات مثبتي داشته باشد به دنبال اهداف مالي نيست به كار گرفته شود مي

.  تغيير دهدنهايت را كند كرده و در   فعليشود تا سيستم ي به كار كار گرفته ميصنعتتژي استرا كه به عنوان يك  وقتي

بهره ، اين  استنه توقف آنو ن است افقط كاهش ميزان تخريب شبهره وري  كه تنها هدف صنايع مدرن از  اما تا زماني

  .باشد  يك هدف كشنده و محدود ميوري

ثيرات نيست بلكه هدف  يزان اين تا نيست، هدف ما كم كردن مطبيعتهدف ما مديريت احساس گناهمان به تخريب 

  "صفر: وژيكيكلصفر، رد پاي ا: سميهاي  صفر، انتشار گاز:  زباله ": ما رساندن آن به صفر است

اما قبول كردن آنكه كمتر .  به صفر رساندن هنوز قابل دنبال كردن استهدفشود  نده ميوا كه بشر بد خ تا زماني

  حلراتواند مسائل  ينمزاين بهتر از اين يتواند باشد، د ينمتر از اين  است كه قبول كنيم بشر به  به اين معني بد باشيم

اين يك شكست كامل است كه .  شده، غير قابل احترام، و مخرب اعتقاد داريم كند، و اينكه ما به محصوالت بد طراحي

  . نيم كمتر بد باشيماتو قبول كنيم ما مي

بوديم به جاي اينكه   خوب مي%100شد اگر ما  امد؟ چه مي تي بوجود ميوشد كه يك مدل كامال متفا اما چه مي

  كمتر بد باشيم؟
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 :فصل سوم

  وژيكيكلتاثير گذاري ا
  .ه كتاب را آورده ايمساينجا داستان 

است، كوچك و خوش سانتي متر  20در سانتي متر  10رسد تقريبا حدود   هم آشنا به نظر مي اولين كتاب كه خيلي

يي با يك كاور ايك جلد محكم مقو. رسد  ترد به نظر مي ي آن روي كاغذ سفيد خيليها جوهر نوشته. دست است

وجه به هاي كه با ت رسد؛ كتاب  جهت اين كتاب خوب طرح شده و شبيه اجداد خودش به نظر مي از خيلي. كاغذي دارد

كتابخانه آن را مرور كنند، ها نفر در  اين كتاب طوري ساخته شده كه صد. شدند  ساخته ميقابليت حمل و نقل و مقاوم

  . خانه بخوانندهاي مختلف چه قبل از خواب چه در مسيرِ يا از كتابخانه به بيرون برده و در موقعيت

 براي آن  چه اتفاقي.  و ما هم چنين انتظاري از آن نداريمدنا نخواهند م بد باقيا تا اگرچه اين كتاب زيبا و جذاب

ندن ادامه وانيم به خواشود؟ كاغذ آن از درخت آمده، و براي آن كه ما بت نداخته مي به دور ات در نهاي افتد وقتي مي

اگرچه كاغذ به . ها از غنا خود تهي خواهند شد ها و خاك ها چاپ شوند، بسياري از جنگل دهيم و اين نوع از كتاب

 نيست بلكه ي هم كاغذ واقعجلد كتاب. ت سنگين استاه و فلزا جوهر روي آن حاوي كربن سياام ، گردد  برميطبيعت

بنابرين، . ژنه شده و جوهر استولاهاي ه ت سنگين، و هيدرو كربناننده ها، فلزاشو از خمير كاغذ، چسب، پمخلوطيك 

 ديوكسين سميهاي  از سوي ديگر اگر بخواهيم آن را بسوزانيم گاز.  كم خطر نخواهد بودطبيعتبازگشت اين كتاب به 

  .از مهترين مواد سرطان زاي دست ساز بشر است  ايجاد خواهد كرد كه يكي

  مي ب معموليااين كتاب در ظاهر به شكل كت. اين كتاب هم براي ما آشناست. رويم حاال به سراغ كتاب دوم مي

  اگرچه خيلي. جلد آن هم يك برگ كاغذي است و چاپ يك رنگ دارد. رنگ تر است ايد، اما كاغذ آن زبرتر، و زرد

در واقع .  قابل تشخيص است  كه طرفدار محيط زيست هستند اين كتاب به خوبي  براي كساني،رسد ينمجذاب به نظر 

اين كتاب بر روي كاغذ بازيافت شده چاپ شده و جوهر آن بر پايه . وژيكيكلابهره وري اين كتاب تالشي است براي 

قل برسانند، براي همين اده از مواد را به حد  كرده اند كه ميزان استفا به عالوه، طراحان آن سعي. سويا ساخته شده است

 از سوي ديگر كاغذ ديد، و ها را توان نوشته سفانه مئمتا.  نازك و جلد هم از كاغذ تهيه شده است  خيلي ها خيلي كاغذ
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   كه نتوان كتاب را به راحتيهث شداعصحافي ضعيف هم ب. كند  بين متن و صفحه چشم را اذيت مي تضاد كمِهمچنين

  . اينكه اين كتاب دوستدار خواننده نيستنهايتدر .  دست نگاه داشتدر

 . داشته است  فكر كرده اند كه چه نوع كاغذي را استفاده كنند، اما هر انتخابي يك مشكلي طراحان اين كتاب خيلي

ت ضرا اينكه كلرين م باشد به خاطر تواند انتخاب خوبي ناچاراً، آنها به اين نتيجه رسيده اند كه كاغذ بدون كلرين مي

). ، به دليل به وجود آوردن دي اكسينمثال به عنوان ( انسان به وجود آورده است  ها و سالمتي جدي را براي اكوسيستم

به خاطر . ري از كلرين بايد از خمير جديد و اوليه كاغذ استفاده كننداعاما آنها متوجه شدند كه براي توليد كاغذ كامال 

 كه حاوي هه با مواد سفيد كننداگودآخا از مرحله سفيد كردن عبور كرده و نتيافتي تحت فرايند بازيافاينكه هر كاغذ باز

، اين طراحان مجبور شدند كه كاغذي را انتخاب كنند كه باالترين ميزان مواد نهايتدر . شود كلرين هستند مخلوط مي

هاي سويا هم از سوي ديگر يك دشواري  جوهر. كنندقل اين گونه به محيط زيست كمك افتي را داشته باشد كه حدازياب

 ديگر داشتند كه بتوانند در سميژنه شده و مواد ولاهاي ه ها احتياج به هيدركربن اين جوهر. كردند را ايجاد مي

ه همين الي.  شده داردتيبراي ايجاد مقاومت، جلد كاغذي يك اليه لميني. ها قابل استفاده شوند هاي آبي اين جوهر محلول

 تهيه شده كه يهمچنين به خاطر اينكه كاغذ كتاب از نوع. شود كه جلد با ساير كتاب قابل بازيافت نباشد باعث مي

دوباره . بل بازيافت مجدد نيستاباالترين ميزان بازيافت را دارد، در روند بازيافت به پايان عمر خود رسيده و ديگر ق

  . بودن براي محيط زيست نيستكنيم كه كمتر بد بودن به معناي خوب تاكيد مي

ها و مقاومت كتاب اول را دارد، و هم اينكه بر خالف كتاب    كه هم ويژگي حاال كتاب سوم را تصور كنيد، كتابي

  .ه و از آن لذت ببرددانوتواند آن را خ  مي دوم، خواننده به راحتي

  .مخواهيم راجع به كتاب سوم كه كتاب آينده خواهد بود صحبت كني حاال مي

يا اينكه فرمي دارد كه هنوز . باشد ش مييا اين فرم هنوز در مراحل ابتد- است؟ شايد آيا آن يك كتاب الكتريكي

. دانند ي را هم دوست داشتني و هم راحت ميسنتهاي  اما بسياري از مردم فرم كتاب. براي ذهن ما قابل تصور نيست

 بسازيم كه هم براي  كتابي. كنيم اما مواد و متريال را تغيير دهيمشود اگر ما فرم را همان كتاب سابق فرض  حاال چه مي

  . دوست داشتني باشدطبيعتمردم و هم براي 
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هاي آن از درختان ساخته نشده   را تصور كنيم كه برگ بيĤئيد كتابي. ندن را پيدا كردواابتدا بايد كاغذ مناسب براي خ

 ز ابتدا به هدف بازيافت كه ا ساخته شده  ايز پالستيك ويژه هاي آن ا در عوض، برگ.  اصال كاغذ نيستحتياست، 

   محصول اوليمثل  اين فرايند كيفيت خود را كامال حفظ كرده و از هر نظر درست   شده است و در طي شدن طراحي

د غير جوهر آن از موا. شود ينمها  با اين نوع ورق باعث بريدن درختان و پس دادن كلرين به آب رودخانه. ماند مي

شود؛ و يا  شسته مي خطر از روي ورق پليمري   يك فرايند شيميايي ساده و بي  و طي  ساخته شده و به راحتيسمي

تواند دوباره از محلول  در هركدام از اين دو حالت جوهر مي. شود مام آب داغ هم شسته ميحاينكه توسط يك 

 يك درجه سنگين تر است  ها ساخته شده ولي  همان ماده ورقجلد از. ينده جدا شده و مورد استفاده مجدد قرار گيردوش

ن ديگر قابل استفاده ا كه مواد در فرم موجود ش بنابراين زماني. ها هم از مواد سازگار با اين پليمر تهيه شده اند ، و چسب

هاي بعدي   براي كتاب دوباره وارد سيستم چاپ  شوند وايتوانند در يك فرايند بازيافت ساده و تك مرحله  نباشند، مي

  .مورد استفاده قرار گيرند

. بيند ر نشر اين كتاب آسيب مياثشود، نه محيط زيست در  ندن فداي محيط زيست ميوابا اين روش نه لذت خ

جوهر با دست . شوند ينمات اين كتاب سفيد و صاف هستند و بر خالف كاغذ بازيافت شده به مرور زمان زرد حفص

 اين كتاب ترسيم شده است، اين كتاب آنقدر  اگرچه از ابتدا مراحل بعدي زندگي. شود ينمپاك كشيدن به روي كاغذ 

توانيد در هر جايي آن را  آب است، و شما مي  ضدحتياين كتاب . تواند تا چند نسل دوام بياورد مقاوم است كه مي

 اييل خواهد شد، و در هر تحول وسيله  دوباره و دوباره به كتاب تبدوشود  اين كتاب به كتاب تبديل مي. بخوانيد

  .گيرد ها و تصوير تازه و الهام بخش قرار مي براي حمل ايده

، تجديد، خالقيت انسان، و فرصت   تخريب و نااميدي نيست بلكه شروع براي فراواني اين كتاب ديگر داستان قديمي

 ابتدايي در مسير   قدمي ي تبديل نشده وليز به آن كتاب نهايوهن ريدا كه شمادر دست د و اگرچه اين كتابي. هست

  .داستان اين كتاب است

 استفاده آنها به جاي رايهاي مختلف ب ها تجزيه و تست پليمر بعد از سال.  نكرديم ما مواد اين كتاب را طراحي

صحبت  Charlie Melcherراجع به تحقيقات ما با ,  Janine James نام به   خرسند شديم كه طراحي كاغذ، خيلي

 ز مخلوط پليمري ساخته شده و براي برچسب كه ا مشغول به مطالعه و كار كردن روي كاغذي بود Melcher. كرد
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توانست به همراه بطري بازيافت شود به  به اين وسيله، كاغذ هم مي. شود ينده استفاده ميوهاي پالستيكي مواد ش بطري

.  آبي بود كه بتواند در ساحل يا حمام مورد استفاده قرار گيرد به دنبال كاغذ ضدCharlie. جاي اينكه سوزانده شود

 را  هايي  از خود گاز  كاغذ معموليمثل  اين پليمر را تست كرد، متوجه شد كه اين پليمر Michael همكار من  وقتي

  . يرد بازيافت شده و با كيفيت همان ماده اوليه مورد استفاده قرار گ تواند به راحتي دهد، اما مي پس مي

، و  بود، اين كتاب داراي قابليت استفاده در زمان كوتاه، راحتي” بودنموثر “  با توجه به هدف ما كه نهايتدر 

توانست به عنوان ماده خام براي كتاب مورد   داشت كه بدون هيچ محدوديتي مي ايزيبايي، و همچنين ماده سازنده 

ر بودن وثها و مالحظات مفهوم م حصول را به كنار گذشته با تمام سختي م ما در اينجا مدل يك خطي. استفاده قرار بگيرد

  .كشيم ش ميآغورا به 

 يك درخت گيالس را در نظر بگيريد

 رشد كند، هزاران هزار  ايفتد و درخت تازه ابخاطر اينكه يك دانه به زمين بي: يك درخت گيالس را در نظر بگيريد

 كه با  شود كه به زميني ينم پيدا  هيچ كسي. كنند يوانات ميوه فراهم ميها و ساير ح شكوفه براي پرندگان، انسان

اين درخت هر ساله بدون اينكه محيط ” !بيهودهو  مصرف چقدر بي“هاي گيالس فرش شده نگاه كند و بگويد  شكوفه

ها به زمين  ها و ميوه  كه اين شكوفه زماني. كند دهد و اين فرايند را تكرار مي زيستش را از منابع تهي كند، شكوفه مي

اگرچه يك . كند  مواد مغذي تهيه مي، بسيار كوچكاي حيوانات و حشرات و ارگانيسم ه شود و براي  افتد تجزيه مي مي

 تمام محيط اطراف آن را منتفع كرده و براي آن   اين فراواني كند، ولي درخت بيشتر از ميزان نياز خود محصول توليد مي

  . كند غذا فراهم مي

  امد؟ شد اگر توسط يك درخت گيالس بوجود مي حاال به نظر شما دنياي دست ساز بشر چگونه مي

به معني كيپ ر صرف انرژي كمتر براي گرم كردن ساختمان ظوبه منطبيعي بهره وري در دنياي دست ساز بشر، 

ش گرماي نور ورودي و در ها براي كاه  كردن پنجرهههمچنين، تير. ستاها و و عايق بندي درز ه كردن در و پنجره

ها انرژي  شود نيروگاه عث مياها ب  اين تالشنهايتدر . نتيجه كاهش انرژي مصرفي براي خنك كردن ساختمان ها
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 كنند و ما اين سيستم را به عنوان بهترين مدل براي طبيعتكمتري مصرف كنند و ذرات آلوده كننده كمتري را وارد 

  .كنيم دهيم و شروع به الگو برداري از آن مي ر مي محيط زيست قراحفظذخيره انرژي و 

  :باشدشده  ساختهدرخت گيالس مشابه ي را تصور كنيد كه يحاال دنيا

هاي خوشمزه و  ها و نوشيدني غذا. شود  و زياد وارد ساختمان مي سيعهاي و در طول روز، نور خورشيد از پنجره

تواند  در محيط اداره، هر كدام از كارمندان مي. مندان فراهم است است براي تمام كارطياح كه روبه  ايفه ا در كارزان

د، سيستم خنك كننده نشو ها باز مي پنجره. يت و دماي هواي محيط كارش را به طور مستقل از بقيه تنظيم كندفيك

  ، دماي هوانك شبانهخهاي  در طول شب، ساختمان با نسيم:  يك مرتعمثل كند  حداكثر جريان هواي طبيعي را فراهم مي

نده، ا و محلي سقف ساختمان را پوشطبيعي از گياهان  اياليه . كند نده و آلوده را خارج ميااورد و هواي م را پائين مي

به عالوه، اين پوشش گياهي سقف را از . كند هاي باران را كنترل مي كه هم براي پرندگان جذاب تر است هم سيالب

  .كند  نور فوق بنفش جلوگيري ميگرم شدن زياد و از فرسايش آن توسط

 يحا به اهداف واالتري از طرحتياجكند اما ا در حقيقت اين ساختمان به اندازه همان ساختمان اولي انرژي ذخيره مي

 دلپذير براي  دهد تا محيطي  غذا را مورد نظر قرار ميحتي و طبيعياهدافي كه تمام عوامل از آب، هوا، نور . دارد

: مثال ساختمان دوم گران تر تمام شود حالص از م در طول ساختمان سازي، ممكن است برخي. دم كناهساكنانش فر

 كه ساختمان از طريق سيستم خنك  هاي ديگر گران تراند؛ اما در عوض پولي شوند از پنجره هاي كه كامال باز مي پنجره

 را كاهش نتسروهاي فل فراوان، نياز به المپاز سوي ديگر نور روز . كند كند آن را جبران مي  ذخيره مي عيكننده طبي

توسط هر عنصري، اين . شود كارمندان بهتر كار و فعاليت كنند دهد، و هواي تازه داخل ساختمان باعث مي مي

 آن مجموعه بوجود  ه اند كه ساختماني را بر محور زندگيواستكند كه چه مشتري و چه معمار خ ن مياساختمان بي

تيمي را سرپرستي كرده كه اين  ) از دو نويسنده كتاب يكي (Billييم، زيرا شركت ابه اين قضيه اشنما كامال . بياورند

  .ساختمان را طرح و ساخته اند

 را براي كارمندان و  خواستيم احساسي ما مي.  آورديمherman Millerما اين تفكر را به كارخانه مبلمان سازي 

هاي  ف كارخانهبرخال. كنند ار روز خود را در محيط خارج كارخانه سپري ميكارگران اين كارخانه ايجاد كنيم كه انگ

 اين ساختمان كه بر كل. هاي فلزي نساختيم  هستند، ما اين كارخانه را از ورقيرف كه نتيجه ي تفكر انقالب صنعتعامت
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 در اين كارخانه يك ما.  هزينه برداشت  بيشتر از يك كارخانه معمولي%10محور عملكرد يك درخت طرح شد، تنها 

در هر . شود طرح كرديم كه در امتداد تمام طول كارخانه پهن شده است  روز پر ميطبيعيخيابان مركزي كه از نور 

و فضاي داخل كارخانه هم به بيرون و .  شده استهبيتعمان در سقف آس به  هايي جايي كه كارگران قرار دارند، دريچه

 روز و شب قرار، و تغيرات فصلي طبيعي همزمان كه كارگران مشغول به كارند در فرايند هم به خيابان ديد دارد، بنابرين

هاي حيواني  ظر محلي را تجليل كند، و گونها و منطبيعيهاي  اين كارخانه طوري طرح شده كه گونه. گيرند قرار مي

آب باران و . ه اين محل دعوت كندنده شده بودند دوباره باهايشان ر محلي را كه به خاطر وجود كارخانه از زيستگاه

شوند، كه   ميتصفيههاي مرطوب اطراف كارخانه ايجاد شده  هاي آبي كه در زمين هاي زائد كارخانه از طريق كانال آب

طبق آمارگيري، ميزان فعاليت توليدي . شته بودند كاهش يابدا بر روي رودخانه محلي گذاشود باري كه اين ابه باعث مي

هاي باالتر ترك كرده   كه كارخانه را براي حقوق  كسانيحتيرگران و كارمندان به شدت باال رفته و ندي كانمو توا

توانستند  ينمان كرده بودند كه ديگر ع دليل از آنها پرسيده شد، اذ وقتي. بودند بعد از چند هفته دوباره بازگشته بودند

  ! كار كنند در تاريكي

بهره كنند كه بهتر تفاوت بين  ر هستند؛ و فقط به ما كمك ميوث م  محيطييحار براي طيها تنها شروع اين ساختمان

 سرشار از   هوايي، نور خاكستري مهتابي، با محيطي تفاوت بين بي( را تشخيص دهيم طبيعير بودن وث با مطبيعيوري 

  ).هاي دلپذير براي كار كردن، خوردن، و گفتگو لح، مطبيعيهواي تازه، منظر 

هاي گيالس   دست ساز انسان عمل كند، هر سال شكوفهطبيعيبهره وري خواست بر اساس مدل  ي مطبيعتاگر 

. د؛ درختان كمتر، اكسيژن كمتر، آب تميز كمترش ايي كمتري توليد ميغذامد، و در نتيجه مواد  كمتري بايد بوجود مي

  در حالي.  بايد مواد كمتري استفاده كندطبيعتباالتر بهره وري بر طبق سيستم بشر براي . تنوع، خالقيت، و لذت كمتر

  . پايه ريزي شده است  بر پايه تنوع و فراوانيطبيعتكه سيستم 

 رشد به چه معني است؟ 

 بزرگ تر شدن و زيبا تر شدن ينعو خواهد گفت رشد به مااگر از يك كودك بپرسيد كه رشد به چه معني است، 

 گران، رشد به معناي صنعتاما از ديدگاه .  و سالمت استطبيعي  اي  معموال پروسه طبيعتفرايند رشد در . است
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تنها فرايندي زيبا و سالمت نيست بلكه مانند سرطان ه  است  و نطبيعتمالحظه از منابع و  استفاده بيش از اندازه و بي

  . كه اشغال كرده استطبيعيهاي  طر خودش و بدون مالحظه ارگاناكند به خ فقط رشد مي

 ديگري هم هست كه ما  هاي هيم رشد كنند، چيزواخمي اي در دنيا هست كه ميها طور كه چيز شك، همان بي

آب  هن  بيماري، آب پاكيزه وهن  و خواهيم سطح تحصيالت رشد كند نه غفلت، سالمتي  ميمثال. خواهيم رشد كنند يمن

 اين قضيه كوچك تر كردن صنايع و استفاده اما كليد.  رشد كند خواهيم كه كيفيت زندگي  ما مينهايتدر . آلوده، و غيره

ها را بزرگ تر و بهتر طرح كرد به طوري كه دوباره  توان اين كارخانه ر ميوث ميحاكمتر از مواد نيست بلكه از طريق طر

. ن را دوباره ذخيره كنند و تالش كنند تا براي بقيه دنيا مواد مغذي تهيه كنندازشاخود را احيا كنند، مواد مورد ني

   ،تنوع، هوشمندي و  فراواني  روش درست براي صنايع اينست كه به سمت رشد خوب حركت كنند، و سالمتي،بنابراين

  .هاي آينده و تمام موجودات زمين فراهم كنند ن بلكه براي نسلاتنها نسل خود شه براي ن

  .اجازه بدهيد با دقت بيشتري به درخت گيالس نگاه كنيم

در حقيقت . اما اين فرايند تنها يك هدف ندارد. شود  دوباره احيا مي ا استفاده از فراوانيدر طول رشد، اين درخت ب

 غذا فراهم  اول اينكه براي حيوانات، حشرات، و موجودات ذره بيني. كند ر را دنبال ميوث رشد چندين هدف م در طي

در ميان . كند كيزه و خاك را استوار ميمحيط زيستش را از طريق تبديل كربن به اكسيژن تقويت و آب را پا. كند مي

  جند كه به درستياحت هم و به درخت ماكنند كه همه ب گياهان گوناگوني رشد ميو ها  ها و برگ هايش، قارچ شاخه

 براي رشد  كهدنيع و م ليآگردد و در فرايند تجزيه مواد  ميرد دوباره به خاك بر مي  كه درخت مي زماني. عمل كنند

  .گرداند ن محل ضروري است را به خاك برميدوباره در آ

كه . درخت يك محصول جدا شده از محيطش نيست، بلكه به شدت و به طور پيچيده و توليدي با آن درگير است

  . استيهاي صنعت  و سيستمطبيعيهاي  اين بزرگترين تفاوت بين سيستم

  :ها را تصور كنيد  از مورچه اييك جامعه 

  كنند هاي ديگر را مديريت مي هاي خودشان و گونه ر زبالهوثه طور مبدون خطر و ب         •

  كه به اكوسيستمي هم كه در آن قرار دارند غذا مي  خودشان را پرورش داده در حالي يغذاخودشان          •

  رسانند
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  سازند  ذخيره غذا ميهاي توانند بازيافت شوند، محل كشت، قبرستان و انبار  موادي كه كامال و واقعا ميزا         •

  .  هستندطبيعتخطر، و برگشت پذير به  كنند كه سالمت، بي ي تهيه مييعفوني و دارو مواد ضد         •

  .شوند  زمين ميكلباعث سالمت خاك          •

ها  ها بسيار پرجمعيت تر از انسان  از نظر جمعيتي مورچهاام  به طور فردي، انسان بسيار بزرگتر از مورچه است،

 از اين هستند كه چگونه   بسيار خوبيمثال ها  مورچه. شود  از آنها يافت مي اي از زمين گونه  ايهستند و در هر نقطه 

سازند به   براي بقيه دنيا بوجود نياورده است؛ بخاطر اينكه هر چيزي كه آنها مي تش مشكلياليدوجمعيت بسيار باال و ت

 هستند، و طبيعتن قابل برگشت به اترين ش سمي حتيتمام مواد آنها . گردد ي برمطبيعتچرخه از گهواره تا گهواره 

هاي ديگر را  هاي گونه ها به عالوه زباله مورچه. كنند گردند براي خاك مواد مغذي توليد مي  كه به زمين برمي زماني

و در سطح خاك قرار دارند را ل تجزيه هستند ار، موادي كه در حهاي برگ ب ، مورچهمثال به عنوان . كنند بازيافت مي

در هنگام . كنند هاي خود برده و از آن به عنوان كود براي مزارع قارچي كه در زير زمين دارند استفاده مي ونيكلبه 

ده و به گياهان و وبه جا نمادني را در كف جنگل جع ديگر مواد مايهايشان از يك منطقه به منطقه  ونيكلحركت 

كنند باعث تنفس زمين و همچنين ايجاد  يي كه در زير خاك ايجاد ميابا مسيره. رسانند  ميحيوانات در جاهاي مختلف

 حلار نداده بلكه آن را مقراستفاده  ء آنها جهان را مورد سومانند درخت گيالس. شوند هاي براي حركت آب مي كانال

  .كنند  مي بهتري براي زندگي

 غذاست براي ديگري  كنند، فرايندي كه براي يكي ند مرتبط عمل مي همه باهم و در يك فراي ييعهاي طب اكو سيستم

كند كه بتواند به طور  اين سيستم در مجموع طوري عمل مي. شود باعث تصفيه آب و جلوگيري از فرسايش خاك مي

فراهم  داشته باشد و يك سرويس تمام مدت براي اعضايش  زي به عوامل خارجيامداوم خود را احيا كند بدون اينكه ني

ي براي اعضايش فراهم كند اما در بلند عت ممكن است كه بطور كوتاه مدت منف هاي انساني اما در مقابل سيستم. كند مي

خت يك مركز ا، با سالثما(مدت دوام نخواهد آورد زيرا از محيطش جداست و با آن به طور متقابل در فعاليت نيست 

عث ايجاد ترافيك، زباله، ااقتصاد يك منطقه شد، اما در عوض بتوان باعث رشد كار و  خريد، درست است كه مي

  ).برد شود كه تمام مزاياي كوتاه مدت آن را زير سوال مي آلودگي هم مي
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به . شوند هاي جانبي مي ن باعث ايجاد ضررا فرايند توليد ش هاي صنعت و كارخانه در طي به طور معمول سيستم

ست كه اشود آلوده به انواع رنگ ه رج ميا خ تميز وارد كارخانه شده اما وقتي، در يك كارخانه نساجي، آب مثالطور 

 از  شياهاي جامد ن زباله.  و مواد شيميايي استسميت ا كبالت، زيركنيوم، و ساير فلزمثال  سميمعموال حاوي مواد 

. ي دارندايشيميو شده پايه پتر استفاده طر اينكه موادي كه براي پارچهاكند، به خ مشكل ديگري ايجاد ميپارچه هم برش 

نشين شود؛ بنابر اين مواد داخل   تهطبيعيهاي   در اكوسيستم تواند به راحتي ينم  به همين دليل فاضالب اين كارخانها

شود، بعد از  ه هم كه در سراسر دنيا فروخته ميچراخود پ. شوند ها معموال يا دفن شده يا سوزانده مي اين فاضالب

شود كه در هر  هاي باير انباشته مي ا سوزانده شده، يا در زميني  هشود كه به اين معني است ك داخته مياستفاده دور ان

  .شود  ميطبيعت به سميدو حالت باعث آزاد شدن مواد 

 طرح شده اند طبيعت توسط ههاي ك ته باشد، ما بايد از سيستمت جانبي داشا هر فرايند ديگري كه ميتواند اثرمثل 

  .مي باشندبلكه مفيد هم نيستند ها نه تنها مضر  ت جانبي اين سيستماريم و ببينيم كه چطور اثرالهام بگي

 كلكنند، نگاه خود را از يك محصول يا سيستم جدا كرده و   مي  طراحي،طبيعي بودن موثراني كه براي احرط

چه كوتاه مدت و چه بلند مدت را ن، آ  ت احتمالياكنند كه اهداف و اثر دهند و تالش مي مجموعه را مد نظر قرار مي

  محيطيو وژيكي كل، اقتصادي، ا  سيستم از فرهنگيكلهاي  همچنين تمام ارزش. با توجه به زمان و مكان در نظر بگيرند

  .كنند گيرد را لحاظ مي كه محصول در آن ساخته شده و مورد استفاده قرار مي

 ري سقفي بودازگوروزي ر 

 بشر شكل يشناآهاي   از دست ساز گيريد كه تصوير بزرگتر را مد نظر قرار دهيد، خيلي  كه شما تصميم مي زماني

هاي يك  ترين بخش  از گران هاي رايج يكي سقف.  است  خوبيمثال  يك سقف معمولي. گيرند ديگري به خود مي

د و بايد تفاوت دماي شديد به خاطر اينكه آنها در معرض مستقيم هوا، باران و نور خورشيد قرار دارن. ساختمان هستند

ل رشد ااما اگر آنها را در يك تصوير بزرگتر قرار دهيم، آنها بخشي از منظره در ح. بين روز و شب را تحمل كنند

هستند كه باعث ايجاد سيالب ها، ) پياده روها، سقف پاركينگ ها، خيابان ها و خود ساختمان ها(سطوح غير قابل نفوذ 
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هاي  و تهي شدن زيستگاه) كنند  انرژي خورشيدي را جذب كرده و سپس به هوا منعكس ميها سقف(ها  گرم شدن شهر

  .شوند  مي عيطبي

 ممكن بود براي حل سيالب به شهرداري زنگ زده ،اگر قرار بود كه ما اين مساله را به صورت جز به جز حل كنيم

، بگويم طبيعيهاي  ر مورد تهي شدن زيستگاههاي خنك كننده جديد اضافه كنيم و د و براي حل مساله گرمايي، سيستم

  .هاي شهري است اين قضيه نتيجه غير قابل اجتناب رشد محيط

اين سقف از يك اليه . دهد پاسخ مي ،حتي مسائل اقتصادي سقف كار كرده ايم كه به تمام اين مسائل يما با نوع

اين سيستم درجه حرارت . ده شده استناسبك خاك و يك شبكه براي رشد تشكيل شده كه با يك اليه گياهي پوش

 سرد به  يماعث خنك شدن و در دا گرم به وسيله تبخير آب ب يادارد، در دم سقف ساختمان را به صورت ثابت نگاه مي

 خورشيد در امان نگاه   مستقيم و تخريبئكند؛ همچنين سقف را از اشعه عنوان يك عايق حرارت ساختمان را حفظ مي

ده را وبه عالوه، اين سيستم اكسيژن توليد كرده، و كربن و ذرات د.  دوام بيشتري داشته باشد،شود ميدارد، و باعث  مي

هاي   ز سقفااوال  :اين تمام مزاياي اين سقف نيست. كند  از باران و طوفان را هم جذب مي شياگرفته و آبهاي روان ن

هاي هدايت جريان آب باران و جلوگيري از سيالب  رسد و همچنين در هزينه  زيباتر به نظر مي لخت آسفالتي خيلي

تواند به امكاناتي مجهز شود كه بتواند انرژي خورشيدي را  طق مناسب ميا در منحتيكند و  ساختمان صرفه جويي مي

  .به برق تبديل كند

ها  كه قرناين سيستم بر اساس روش ساختمان سازي . رسد اما واقعاً نو نيست اگرچه اين ايده جديدي به نظر مي

لف عهاي پوشيده از   از سنگ، چوب و سقف هاي قديمي  بسياري از خانهIcelandدر . ( شده است سابقه دارد طراحي

هاي جديد به كار گيري   اروپا مورد استفاده قرار دارد و روشنقاطو امروزه در بسياري از ). شدند و چمن ساخته مي

 دلي كمك كرديم كه اين سيستم را بر ريچاردما به شهردار شيكاگو . آن در طبقات مختلف را امكان پذير كرده است

 هنكه  باشند  هايي ها داراي چنين سقف روي سقف ساختمان شهرداري پياده كند و اميدوار است كه روزي تمام ساختمان

 براي   مامنينهايت تنها هواي شهر را خنك كرده بلكه براي توليد انرژي برق از خورشيد مورد استفاده قرار گيرد و در

  .ها باشند پرندگان و انسانها از شلوغي شهر
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  فراتر از كنترل
 زرط بلكه مهم اينست كه چگونه Tكنيم يهاي را مطرح م ، مهم نيست كه ما چه راه حلطبيعير بودن وثدر شيوه م

 غلبه كنيم، دچار اين طبيعت  شدنير ناهاي مه ها تالش براي اينكه بتوانيم بر نيرو پس از قرن. دهيم تفكر خود را تغيير مي

  به جاي اينكه از فراواني.  را كنترل كرده و آن را به خدمت خود در آوريمطبيعت تفكر شده ايم كه ما هميشه بايد طرز

هاي خزان   در پائيز به جاي كود كردن برگمثال. ( داريم آن را از سر راهمان خارج كنيم آن بهره ببريم، بالفاصله سعي

بخاطر  اوقات  ها بعضي فكر تطرز). كنيم هاي زباله دفن مي نيم يا در انباشتازوس ها جمع كرده، و مي ا با زبالهر آنها

به عنوان .  استهاي نو و رواج يافته در جامعه ها و گرايش قهائز بلكه به دليلشوند  عوض مي  نيست كههاي جديد ايده

هاي مختلف گياهي بود از نظر  كه پر از گونه)  از دو نويسنده يكي (مايكل خانه مادر طياح، 1982 در سال مثال 

و مجبور بود كه ساالنه مبلغي را به عنوان جريمه اهمين دليل مادر ه رسيد و ب شهرداري شلوغ و آشفته به نظر مي

 شهرداري  به دليل اينكه زيستگاهي براي پرندگان محلي شده بود جايزهطياحد همان ع سال ب10اما حدود . پرداخت كند

هاي خانگي  در آن زمان اينگونه باغ. در واقع اينجا هيچ چيزي عوض نشده بود به غير از ذائقه مردم. را دريافت كرد

  !تري اتفاق بيفتد حاال تصور كنيد اگر چنين تغيير شيوه تفكري در ميزان وسيع. وحشي مد شده بود

 محلي شدن

صرف .  مهيا كرد توان محيط سيارات ديگر را براي زندگي چگونه مي است كه  هايي امروزه، در ميان دانشمندان بحث

 بر روي  ژيكي بايد اين واقعيت را بپذيريم كه انسان براي زندگيولونكهاي ت نظر از حس كنجكاوي انسان و پيشرفت

نيم از اين اتو يبنابراين به جاي اينكه بفكر اين باشيم كه چگونه م. زمين و با توجه به شرايط جوي آن ساخته شده است

 كنيم و آنجا را نيز تخريب كنيم، بيايد تا دوباره ر ديگر فرا اير آورده ايم به سياره ا كه بر روي زمين به ب همه خرابي

  .ساكنان محلي براي سياره خودمان زمين باشيم

تواند با  داريم انسان مياين اظهار نظر بدين معني نيست كه ما بايد به عصر قبل از تكنولوژي برگرديم، بلكه ما يقين 

 خودشان طبيعيهاي  ي بسازد كه با اكوسيستميها  شهرحتيها ساختمان ها، محالت و  نولوژيكدر اختيار داشتن آخرين ت
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ر، قابل احيا و هوشمند وث خطر، م د بينتوان ما همچنين اعتقاد داريم كه صنايع مي. در ارتباط تنگاتنگ و متقابل اند

  .باشند

  كند، و از شيوه خاصي لي است كه چوب برداشت مياهاي متو براي نسل, Wisconsin در Menominee  قبيله

دهد تا دوباره خودش را احيا   اجازه ميطبيعترساند و هم به  كند كه هم به آنها از نظر اقتصادي سود مي استفاده مي

ه سنّ و نوع زيستگاهي كه براي هاي متداول برداشت چوب، تمام درختان يك منطقه بدون توجه ب در شيوه. كند

 كه ضعيف ترند  انيفقط درخت, Menominee  اما در روش ويژه قبيله. شوند  بريده مي،كنند موجودات ديگر فراهم مي

ري ديگر ابرد، زيرا آنها مأمني براي پرندگان، سنجابها و بسي ينم درختان مسن تر و بلند تر را  اين قبيله. شوند بريده مي

بريدن درختان ضعيف تر هم از نظر اقتصادي سود آور است هم اينكه . باشند  در يك جنگل ميطبيعيي ها از گونه

البته بايد توجه داشت كه اين روش براي اين منطقه مناسب است و هر . يات خود ادامه دهدحشود جنگل به  عث مياب

  .برداشت چوب بطلبدجنگل ديگري ممكن است روش و شيوه ديگري را براي ادامه حياتش در كنار 

در سال . كنند دارد ن فكر ميا ش جالب براي اين كه چگونه مردم درباره محل زندگيمثال  يك Kai Leeپروفسور 

هاي مركزي ايالت واشنگتن  هاي راديو اكتيو در بخش سته شده بود كه محلي براي دفن زبالهوا، از اين پرفسور خ1986

ان مشغول بحث بود كه چگونه اين محل را عالمت گذاري كنند كه در آينده و به شدت با ساير دانشمند. كندا پيد

ستي و سرخ پ در اين ميان گروهي از اهالي قبيله.  پيدا نكنند  به اين محل دسترسي هاي بعدي به طور اتفاقي نسل

Yakimaهاي  ين ساختمان قرار داشت به ا ايهاي هسته  هايشان در محدوده دفن اين زباله مت بزرگي از زمينس كه ق

در اين بين اين افراد از نگراني پروفسور .  صحبت كنند اداري نزديك شدند تا راجع به مساله ديگري با مقامت رسمي

Leeهاي  هاي بعدي خواهيم گفت كه اين زباله به نسلما “. و گفتند كه نگران نباشداسردي به ون آگاه شدند و با خ

 نبود بلكه آنها   من بطور تاريخيل مثن اتفكر آنها نسبت به زيستگاه ش“گويد  ميLeeپروفسور . ”خطرناك كجا هستند

آنها به بقيه .  اينكه اين سرزمين هميشه مال آنها خواهد بودل مثن داشتند؛ اپيوندي جاودانه با محيط و محل زيستش

  ”.شتيم خود را به خطر نياندازندا كه ما به جا گذ هايي هشدار خواهند داد كه با زباله

نيم بومي و اتو  تفكر برسيم كه چگونه ميطرزترك نخواهيم كرد، فقط بايد به اين ا ما هم همانند آنان اين زمين ر

  .ن شويمامحلي سياره م
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   طراحيحديد يك تكليف 
 را  به جاي اينكه بخواهيم سيستم مخرب فعلي.  جديد را مطرح كنيم در اينجا ما دوست داريم كه يك تكليف طراحي

  : مداران نخواهيم كه مورد زير را به وجود بياورندصنعت كنيم، چرا از مردم و اصالح

اورند، و قادر به  ي كه مانند درختان انرژي بيشتري از آنچه كه خود احتياج دارند به وجود مييها ساختمان •

  .ندهست زباله و آب خود تصفيه

  . استن به جاي آب آشاميدني قابل استفادهاهاي كه فاضالب ش كارخانه •

شوند بلكه تبديل به مواد  ينمهاي به درد نخور مبدل  شوند به زباله  به دور انداخته مي محصوالتي كه وقتي •

گردند و يا اينكه به صورت مواد خام اوليه و با كيفيت دوباره به چرخه صنعت  مغذي براي خاك و ساير جانداران مي

  .گردند باز مي

  .شود  افزوده مي  و انسانيطبيعيا دالر ارزش مواد خام به منابع ه  تريليونحتيها و  هر ساله بيليون •

  .برد  را باال مي كند و هم كيفيت زندگي به جا مياها را ج سيستم حمل و نقلي كه هم كاال •

  !، نه محدوديت، آلودگي و زباله يك جهان سرشار از تنوع و فراواني •
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 :فصل چهارم

  زباله مساوي با غذا
 زباله به وجود نامشود هيچ چيزي به  كند كه باعث مي ايي كار ميغذ يك سيستم متابوليسم و مواد  بر اساسطبيعت

دهد؛  ر بيشتر از آنچه احتياج است شكوفه ميايش ساالنه هزاران هزار با درخت گيالس براي رشد و ادامه بقمثال. نيايد

. كند موجودات غذا و براي خاك مواد مغذي فراهم ميشود بلكه براي ساير  ينمها به زباله بدل   اين شكوفه اما باقي

 دهند؛ گياهان آن را گرفته و از آن براي رشد خود استفاده مي ها و حيوانات دي اكسيد كربن را به هوا پس مي انسان

 لف را ميعها  اسب. شود ين ميئتوهاي بسيار كوچك تبديل به پر ها توسط ارگانيسم شغالآژن موجود در ونيتر. كنند

، اكسيژن، نيتروژن و خاك زمين،  عناصر اصلي. هاي حشرات شود براي تخم  مي يياغذن النه و اخورند و مدفوع ش

  .زباله برابر است با غذا.  در طبيعتژن به طور مدام در حل بازيافت شدن هستندوهيدر

هاي  د، تنوع و پايداري گونهها سال دوام آورده بود و باعث رش اين سيستم از گهواره به گهواره زمين براي ميليون

ها شروع به دست كاري اين سيستم   انسان  و حيواني بسياري شده بود؛ تا اينكه اخيرا در تاريخ زمين شناسيطبيعي

ل كردند يدتب اي   دهاآنها موادي را كه از زمين استخراج كردن، فشرده ساختند، تغيير دادند و به م.  كردندطبيعيمتعادل 

يك : شوند هم اكنون موادي كه ما با آن روبرو هستيم به دو دسته تقسيم مي. گشت ينم به زمين باز  تيكه ديگر به راح

 مواد   خطر و قابل برگشت به زمين است و دسته ديگر تودهي است كه براي محيط زيست بطبيعي مواد  دسته توده

  .خطر به محيط زيست را ندارد  است كه قابليت برگشت بي تكنيكي

   

يك تاريخ خالصه از تاريخ جريان مواد : يستم گهواره به گهواره تا سيستم گهواره به قبراز س
  طبيعي

بنابرين وسايل چنداني . كردند  به نقطه ديگر در جستجوي غذا مهاجرت ميايقبل از عصر كشاورزي، مردم از نقطه 

. ن تهيه شده بوداست حيواناتشون و پاحيط ش موجود در مطبيعيوسايل آنها از مواد . توانستند با خود حمل كنند ينمرا 

آنها همچنين . گشت زميا بطبيعتبه دور انداخته و اين وسايل به را هر وقت ديگر به اين وسايل احتياج نداشتند آنها 
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توانستند در محيط به جا  را مي) ناشمدفوع خودشان و حيوانات(ولوژيكي هاي بي شان نبودند، زباله كيزگي محيطانگران پ

 وجود داشت "دور" نام جايي به ،براي اين مردم به معناي واقع. شد گذارند و آن تبديل به مواد مغذي براي خاك ميب

  .ن را به دور بيندازنداهاي ش كه زباله

  مي  و كشاورزان سعيندگرداند  برميطبيعتن را به الژيكي شوهاي بي در جوامع اوليه كشاورزي، مردم همچنان زباله

هاي   پيشرفت تكنيكااما ب. صوالت كشاورزي را به طور مداوم جايگزين كنند كه قوت خاك حفظ شودكردند كه مح

عث افزايش جمعيت گرديد، در نتيجه جوامع شروع به اكشاورزي، محصوالت بيشتري در مدت كوتاه تر ايجاد شد كه ب

 فرصت آن را بدهند كه اين طبيعت به حتي  كردند بدون اينكه چيزي جايگزين كنند و يا عيبع طبيااستخراج بيشتر از من

اين جوامع فشرده همچنين با مشكل پاكيزگي و بهداشت مواجه شدند و شروع به پيدا كردن راه . منابع را بازسازي كند

كرد، فشار بر محيط زيست هم  يش پيدا مياهمانطور كه جمعيت افز. دن از زباله هاشان كردندشص  خالاي بر حلي

رفتند در جاهاي دورتر و  كردند و سپس به سراغ منابع ديگر مي بع تهي ميان را از مناردم محيط خودشم. شد بيشتر مي

با پوشاندن خاك با .  عرصه كشاورزي شدنددراهاي شيميايي و در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم كود. دورتر

ر بيشتر و بيشتري بر روي خاك گذاشتند تا ا، كشاورزان بيهاي صنعت  از مواد مغذي، و استفاده از روش اياليه 

همچنين ديگر . ت دچار فرسايش غير قابل بازگشت شدعرسدر نتيجه خاك به . محصوالت بيشتري را برداشت كنند

هاي  از همه بدتر كه اين كود. گرفت ينم مواد مغذي خاك مورد استفاده قرار   حيواني به عنوان منبع اصلييدهاوك

  . دميوم و عناصر راديو اكتيو آلوده شده بودنداسط كشيميايي غالبًا تو

هاي  برفتآ در مصر، كشاورزان مثالبه عنوان . ي خود ادامه دادندصنعتهاي   جوامع همچنان به روش اگرچه برخي

 كشاورزي باعث يهاي صنعت روش. كردند تا از آن براي مغذي كردن خاك استفاده كنند  مي رود نيل را كانال كشي

براي اين كه يك .  برابر شود20ت فرسايش خاك عرسعث شد اشد و ب ي خاك و هميچنين اسيده شدن آن ميك زدگنم

ر بيشتر از آنچه خاك ا ب5000 كه ما هم اكنون  است، در حالي مز سال وقت ال500اينچ خاك مقوي توليد شود حدود 

  .دادن آن مي باشيماز دست ، در حال  باشدهشتاتوانائي احيا د

ت افلز.  را داشتندطبيعت قابليت بازگشت به ،تابه غير از فلز ع قبل از انقالب صنعت اغلب محصوالتدر جوام

اما انقالب صنعت . گرفتند شدند و مرتب ذوب شده و مورد استفاده مجدد قرار مي  مي عناصري مهم و با ارزش تلقي
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 داشتند كه محصوالت خود  مردم همچنان سعيهاي جنگ و در ركود اقتصادي،  در سال.  را تغيير داد اين روش زندگي

. كردند  را ذخيره مياهاي مرب مي، و يا شيشهومينيولآهاي   فويلمثالهاي متفاوت دوباره استفاده كنند،  را ذخيره و به شيوه

ايع صن.  و قابل استفاده شدارزانت الحصو و اقتصادي، بازار پر از ميي صنعتيهاي پس از جنگ و با شكوفا اما در سال

خت ا، به سبپردازدت الحصو ايجاد كنند كه به جمع آوري و استفاده مجدد اين ماي رياساختهبه جاي اينكه زير 

بنابراين، مردم كم كم به اين فرهنگ عادت . ودندنم تر ارزانهاي جديد تر براي توليد محصوالت بيشتر و  كارخانه

در .  تري جايگزين كنندارزانند آن را با چيز نو و نتوا ن مياكردند كه به جاي ذخيره و استفاده مجدد از محصوالت ش

  .شدنتيجه دور انداختن تبديل به يك عمل عادي 

 هيوالييهاي  ملغمه 

 و طبيعتهاي باير، از دست دادن مواد خام اوليه و مغذي چه براي  هاي زباله در زمين  در انباشت  مشكل اساسيكي

 براي احيا آنها وجود ندارد بلكه  هاي كافي روند نه به خاطر اينكه سيستم مياين مواد از دست . چه براي صنعت است

 قابل هنه سازد ك  ميييألو هي اي هستند كه ملغمه  تي از مواد طبيعي و مواد تكنيكيايبكبه خاطر اينكه اكثر آنها تر

  . طبيعتنه قابل بازگشت به و بازيافت است 

 كردن و  ايدر گذشته براي قهوه . ي هستنديالوهاي هي  از اين ملغمه كيهاي چرمي امروزي ي  كفشمثال به عنوان 

يا كفش به دور انداخته اگر  خطر است و يشد كه تقريبا ب رنگ دادن به چرم از مواد شيميايي گياهي استفاده مي

هاي گياهي  ز رنگبا افزايش تقاضا، استفاده او اما به مرور . درك ينم خطري براي محيط زيست ايجاد سوزانده مي شد

نند كرميم جايگزين شدند كه هم ا مييا و شيمييبنابراين مواد گياهي با مواد صنعت.  طوالني بود و هم گران هم خيلي

ها معموال در  از سوي ديگر، اين كفش.  دارنديايزاما اين مواد خاصيت سرطان .  تر است و هم سريع ترارزان

 و هيچ نوع قانوني براي حفاظت كارگران در برابر  اين مواد شود خته مي ساارزانهاي محروم با نيروي كار  كشور

ها و آبهاي حاوي  در نتيجه، اين كارگران بطور مداوم با اين مواد سرو كار دارند و همچنين زباله. شيميايي وجود ندارد

از . دهد ر معرض خطر قرار مي منطقه را دكلها انباشته شده و  هاي اطراف اين كارخانه طق و رودخانهااين مواد در من

 استفاده اين مواد  نيحدر . ستاستيك هاي امروزي از الستيك ساخته شده كه حاوي سرب و پال  كفش سوي ديگر كفي
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روند و هم محيط زيست آلوده  به مرور هم اين مواد اوليه ارزشمند به هدر مي. شوند  ميطبيعتفرسايش يافته و وارد 

  . شود مي

  ها  سردرگمي جريان
ها و  م قديم، مردم عادت داشتند زبالهادر اي. خواهند دور باشند يمن به اندازه فاضالب  ايمردم از هيچ نوع زباله 

اما با گسترش شهرها، اين شيوه .  در كوچه و يا جوي آبمثالن بيندازند، اش  زيستحلهايشان را به بيرون از م فاضالب

هاي سيل   كه براي هدايت جريان آب  لوله كشي ن از سيستما بنابرين مهندس.باعث پراكندگي آلودگي و شيوع بيماري شد

هرچند اين .  به رودخانه ساختند  براي هدايت فاضالب از طريق لوله كشي ا طرح كرده بودند تقليد كرده و سيستميآس

  . فاضالب ايجاد شدندتصفيههاي  در نتيجه سازه. ها شد شهردر سيستم باعث آلوده شدن منابع آب محلي و بوي تعفن 

 جدا شده و سپس مايعات تحت مايع  فاضالب بدين صورت بود كه مواد جامد از مواد تصفيه براي  تژي اصلياسترا

ت فاضالب سرعاما با افزايش جمعيت اين باكتريها قادر نبودند كه با . نددش  ميتصفيهيي و ميكروبي اكترياهاي ب فرايند

در همين زمان مواد شيميايي ديگري .  فاضالب اضافه شدندتصفيهر براي كل ل مثد شيميايي  كنند؛ بنابر اين مواتصفيهرا 

ينده پاك كننده، و، مواد شمثال به عنوان . ر ديگري بر روي فاضالب اضافه كردندابه بازار مصرف ارائه شد كه آنها هم ب

از سوي ديگر اين فاضالب مواد . ز كردن لوله ها قوي براي با هاي ساختماني شيميايي، تينر ها، مواد شيميايي خيلي رنگ

 كه حاوي پاك يهاي صنعت رداري را به عالوه فاضالبا بهاي ضد  از قرص شياهاي رشد ن  هورمونحتيتيكي و وبي نتيآ

تمام اين مواد وارد سيستم فاضالب شدند . كرد با خود حمل مي، ها و ساير مواد شيميايي بودند ها و رنگ كننده

ها و  يندهوميكروبي در ش از سوي ديگر، مواد ضد.  نبودتصفيه قابل   را بوجود آوردند كه خيلي ايي پيچيده ها نوجعم

  . سازد  ميتصفيه  فاضالب شده و اين فاضالب را ضدتصفيههاي  نها، باعث ايجاد مقاومت در برابر ميكربوبصا

ها  ساير مواد شيميايي خطرناك را در اين فاضالبمطالعات اخير، هورمون ها، مواد تاثير گذرانده بر غدد ترشحي و 

هاي ژنتيكي  شوند بلكه باعث تغيرات و جهش هاي آشاميدني مي تنها باعث آلودگي آبه اين مواد ن. كشف كرده است

هاي فاضالب براي حمل مواد بيولوژيكي طرح  از سوي ديگر لوله. گردند ت آبي و همچنين حيوانات ميادوجودر م
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براي گردد، و آنها را   ميابهآبراين حمل مواد شيميايي باعث فرسايش و در نتيجه آلودگي بيشتر اين بنا. شده اند

  . سازد ير قابل استفاده ميغمصارف كشاورزي 

ها   اين فاضالبٔ بازگردد بايد به سر منشاطبيعتاگر ما بخواهيم سيستم فاضالبي را تهيه كنيم كه بدون خطر به 

ت افسماده معدني فمثال به عنوان . گونه اين مواد آلوده و خطرساز بايد از فاضالب خارج شوندبرگرديم و ببينيم كه چ

اما استخراج اين ماده معدني بسيار براي . گيرد به عنوان ماده مغذي براي كشاورزي در سراسر دنيا مورد استفاده قرار مي

 از   در برخيحتي. شود فاضالب تشكيل ميهاي   در لجنطبيعياز سوي ديگر، فسفات به طور .  مخرب استطبيعت

توانستيم  شد اگر ما مي حاال چه مي. شود هاي فاضالب اروپايي ميزان فسفات بيشتري از معادن چين يافت مي سيستم

 تشكيل شده مورد استفاده قرار دهد به جاي اينكه آن را طبيعيتي را كه بطور ا كنيم كه اين فسف سيستم فاضالبي طراحي

   لجن به دور بيندازد؟به عنوان

  از نگرش گهواره به قبر به سوي نگرش گهواره به گهواره
  يك محصول صحبت مي  طراحان اغلب اوقات راجع به چرخه زندگي و مداران، طرفداران محيط زيستصنعت

و در قبر ميريم  كنند همانطور كه ما مي كنند و حس مي  يك جاندار نگاه ميمثل در واقع آنها به يك محصول . كنند

 كه ما  در صورتي.  خارج شوندطياحشويم، محصوالت نيز پس از پايان استفاده بايد به گور بروند و از چرخه  دفن مي

  . مجدد استفاده ببريم بايد از قابليت مواد براي احيا و زندگي

  دنياي دو سيستم متابوليسم
 خورشيد و زمين قرار گرفته  اي دو عنصر اصلي است كه بر پيكنيم سيستم  مي  كه ما در آن زندگي سيستم جهاني

. شود ينمها و گرما چيزي به آن داخل  ست و به غير از شهاب سنگا اين سيستم يك سيستم بسته  به طور كلي. است

  . بنابراين موادي كه در اين سيستم وجود دارد، پايان پذير و ارزشمند هستند

ت را به دور انداخته ا فلز المث  ن بپردازيم و مواد با ارزش تكنيكيابه آلوده كردن محيط ماگر ما در اين سيستم بسته 

ي سرشار از محدوديت ها، موانع بيشمار يرزشي مورد استفاده قرار دهيم؛ بايد در حقيقت در دنيا ا طور بيهبرا و يا آنها 

  . كنيم  كه يك قبرستان بزرگ است زندگي  زمينينهايتتوليد و مصرف و در 
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.  كندطبيعت به يادگيري از سيستم گهواره به گهواره وع موفق باشد، بايد شرياگر انسان بخواهد كه به طور واقع

 زباله و به هدر رفتن نامها بر اساس اين طرح شده كه مفهومي به   و متابوليسمطبيعيهاي مواد   كه تمام جريان سيستمي

 بسته بندي و  گرفته تا  از محصول را از بين ببريم بايد از اولين مراحل طراحيبراي اينكه مفهوم هدر رفتن . وجود ندارد

 ياين بدين معني است كه مواد مغذي در مواد. ها در نظر بگيريم كه چيزي نبايد اتالف شده و به هدر برود سيستم

  .كند نه فقط از عملكرد در اينجا فرم از سير تكاملي پيروي مي: دهند زاين را تعيين كرده و شكل مييهستند كه د

گردد   برميطبيعيهاي   كه به سيستم همانطور كه قبال هم گفتيم، دو نوع از متابوليسم بر روي زمين وجود دارد؛ يكي

نيم تمام موادي را كه توسط صنايع به اتو  درست ما مي توسط طراحي.  مربوط استيهاي صنعت و ديگري كه به سيستم

 ايخطر براي پرورش دادن اين دو سيستم متابوليسم استفاده كنيم و مواد مغذي بري وجود آمده اند را به طور ب

  .فراهم كنيم جديد محصوالتي

يا اينكه از مواد .  برميگردندطبيعت تشكيل شده باشند كه به طور مداوم به طبيعيتوانند يا از مواد  محصوالت مي

 درو و با كيفيت م هوم به عنوان ماده اولياار بگيرند و به طور مدهاي بسته قر  ساخته شده باشند كه بايد در چرخه تكنيكي

براي اينكه اين دو سيستم به طور سالمت و موفق عمل كنند بايد دقت زيادي به خرج . استفاده مجدد صنايع قرار بگيرند

 نبايد وارد ينعتاز يك طرف مواد شيميايي و ص. سيستم باعث آلودگي ديگري نشودو داده شود كه هيچ كدام از اين د

. شود  و غيره مي عيهاي طبي هاي ژنتيكي و كاهش تنوع گونه  شوند؛ كه باعث ايجاد آلودگي و جهشطبيعيچرخه مواد 

 نبايد وارد چرخه صنعت شوند، زيرا آنها براي اين نوع متابوليسم ساخته نشده اند و در اين طبيعياز سوي ديگر، مواد 

 شده و امكان استفاده مجدد يعث ضعيف تر شدن و كم كيفيت تر شدن مواد صنعتا اينكه ب ياروند و فرايند يا از بين مي

  . دهند آنها را كاهش مي

 متابوليسم بيولوژيكي

 در   را دارند و موجودات ذره بينيطبيعيهاي  د مغذي بيولوژيكي موادي هستند كه قابليت بازگشت به چرخهامو

هاي جامد  زباله % 50كه حدود (ها  ته بنديسبيشتر ب. .  مورد مصرف قرار دهندتوانند آنها را خاك و ساير حيوانات مي

ما .  باشندطبيعي طرح شوند كه بخشي از اين مواد مغذي بيولوژيكي و  توانند به صورتي مي) دهد شهري را تشكيل مي
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 به  ها بتواند به راحتي دي اين است كه اين بسته بن ايده اصلي. ناميم اين نوع محصوالت را محصوالت قابل مصرف مي

واقعاً . روي زمين انداخته شوند و به خودي خود تجزيه شده و به خاك بازگردند و توسط موجودات آن مصرف شوند

 طبيعت بكشد تا به ه طولهاي شير و آب ميوه چند ده احتياجي نيست كه يك قوطي شامپو، سطل ماست و يا كارتن

 بدون نگراني، بسته  يدفكر خودشان را نگران كنند ؟ بسته بني يبه خاطر چنين زباله ها چرا افراد و جوامع بايد. دنبازگرد

گيرد و مواد مغذي را به   تجزيه شده، جمع آوري شده و به عنوان كود مورد استفاده قرار مي بندي است كه به راحتي

. محيط زيست مورد استفاده قرار گيرند فرسايش براي مغذي كردن  نيحد در توانن هاي كفش مي  كفي. نداگرد خاك برمي

 از مسير فاضالب به  توانند به صورت مواد مغذي بيولوژيكي طرح شوند كه وقتي ينده ميوها و ساير مواد ش صابون

 و حمايت از تعادل ظفحشوند نه تنها باعث تخريب اكوسيستم آن منطقه نشده بلكه باعث  هاي مرطوب سرازير مي زمين

  .شوند نيز بآن 

دني ش قابل كود يمبلرو ه ارچ از تيم ما خواست كه پDesignTex نام به Steelcase از  اي، شاخه 1990 هر دهد

.  هم هوشمند است كند و از نظر محيط زيستي هاي زيبايي شناسانه خود را نيز حفظ مي   را توليد كنيم كه ويژگي

DesignTex ز تركيب الياف كه ا در ابتدا به ما پيشنهاد كردPET ده با الياف هاي آب بدست آم ز بازيافت بطريكه ا

 براي مين را مخلوط ك عيكردند كه اگر ما يك محصول بازيافت شده با يك محصول طبي آنها فكر مي. كتان استفاده كنيم

 در آن زمان در بازار مصرف: اين گونه مواد يك مزيت ديگر هم براي كمپاني داشت. محيط زيست مفيد تر خواهيم بود

  . موجود بود و همچنين امتحان خود را از نظر دوام و ارزاني در بازار مصرف پس داده بود

 در آينده به جا خواهد ماند، ما به نتايج هشدار دهنده  هاي دقيقتر درباره  اينكه چه چيزي از اين پارچه  اما در برسي

سازد كه  ايش شده و اين مواد را وارد هوا مي استفاده دچار س حين در PETاوال اينكه اين ماده حاوي .  رسيديماي

. سازد ي مييالو هياياز سوي ديگر تركيب اين دو نوع الياف ملغمه . ممكن است توسط استفاده كنندگان مصرف شود

PET مورد استفاده مجدد قرار يهاي صنعت تواند دوباره در چرخه ينم باز گردد، و كتان هم طبيعت به  تواند به راحتي ينم 

شغال تبديل شده و تلف آدر نتيجه اين محصول نه تنها در حين استفاده خطرناك است، بلكه پس از استفاده به . ردگي

  .بنابراين اين محصول ارزش ساختن را ندارد. شود مي
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 را بسازيم كه قابل خوردن  اي   تصميم گرفتيم كه پارچهنهايت و در  ساختيمن آگاهان را از نظرات ماما مشتري م

توانست  داد بلكه مي ينمكردند را در معرض خطر قرار   نه تنها مردمي كه از آن استفاده مي در نتيجه اين پارچه. دباش

  .  شودطبيعت بازگردد، و باعث پرورش طبيعتبصورت يك ماده بيولوژيكي مغذي به 

ترين آنها در اروپا  ارخانه و پاكيزه از بهترين ك  يكي كرد، از نظر محيط زيستي  را توليد مي  كه اين پارچه ايكارخانه 

هاي بريده شده را به عنوان ماده  هچدولت اضافات پار. اما اخيرا با يك مشكل عمده مواجه شده بود. شد محسوب مي

 كرده بود، بنابراين اين كارخانه مجبور ع كرده و سوزاندن يا دفن كردن آن را من  خطرناك براي محيط زيست تلقي اي

اينجا يك استعاره وجود دارد، و آن اينست (از سوئيس به اسپانيا منتقل كند براي دفن كردن ت را الاين زب كه ادشده بو

 و خطرناك براي محيط زيست هستند و بايد به جاي ديگري حمل شده تا دفن شود، اما سميه چكه چطور اضافات پار

هاي اين كارخانه از ما خواستند كه اين  تيجه، سرپرستدر ن!) تواند توسط انسان مورد استفاده قرار گيرد  مي خود پارچه

د رو كنيم كه اضافات آن بتواند به عنوان كود گياهي براي درختان اطراف كارخانه ميحاه جديد را طوري طرچپار

  . ت خاكي و نور خورشيد تجزيه شودادوجواستفاده قرار گرفته و با استفاده از م

كردند مصاحبه كرده  ن استفاده ميارشاد هاي چرخ يه در صندلچز اين پاركه ااز سوي ديگر اين كارخانه با مردمي 

 تيم ما تصميم گرفت كه نهايتدر . ه بايد محكم و قابل تنفس باشدچبود، و همه آنها به اين نكته معتقد بودند كه اين پار

پشم كه در : لياف حيواني استفاده كندهاي غير شيميايي تغذيه شده اند به همراه ا خطر، از گياهاني كه با كود مخلوطي بي

اين دو الياف با همديگر . كند كند، و الياف گياهي كه رطوبت را دور مي تابستان و زمستان عايق مناسبي را فراهم مي

ه شديم كه با رنگ ها، چ پار ترين مرحله طراحي بعد از اين ما وارد سخت. كردند  راحت و محكم را ايجاد مي تركيبي

  از مواد آلوده كننده را وارد سيستم فاضالب مي  و ساير مواد شيميايي سرو كار داشت كه انواع مختلفيها پرداخت

 اين مواد در پايان پروسه به ابتداي اين پروسه برويم و از تصفيهدر اين مرحله ما تصميم گرفتيم كه به جاي . كردند

  .كنند  ندارند بلكه براي آن مواد مغذي هم فراهم ميعتطبي تنها ضرري براي هنه همان جا از موادي استفاده كنيم ك

 يك شركت اروپايي نهايتدر .  دعوت ما را براي شركت در اين پروژه رد كردندايي كارخانه مواد شيمي60حدود 

ه سازي چ پارصنعتيي كه در ا ماده شيمي8000 تحقيق ما توانستيم حدود  در طي. موافقت كرد كه با ما همكاري كند

به . ها و مواد اضافي ديگري نيز حذف شدند در اثر حذف اين مواد بسياري از فرايند. شوند را حذف كنيم ده مياستفا
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 با حذف يك نوع خاص رنگ، يك پروسه استفاده از نور فوق بنفش براي استوار كردن آن نيز غير ضروري مثال عنوان 

 ماده نهايي را 38فيد هم داشته باشند، و در اين ميان فقط هاي مثبت و م  سپس ما به دنبال موادي گشتيم كه ويژگي. شد

رسيد،  اگرچه اين تحقيق گران و وقت گير به نظر مي. داد  تشكيل ميار  ما  خط رنگرزي پارچهكلانتخاب كرديم كه 

  .ين صرفه جويي اقتصادي بلند مدت براي كارخانه شدچنمهاما باعث توليد محصوالت با كيفيت بسيار باالتر، و 

 تست ايران دولتي برو صاحبان كارخانه به ما اطالع دادند كه مأم بعد از مدتي.  وارد خط توليد شد اين پارچه

كرده اند هيچ نوع   كارخانه را تست مي ران كيفيت آب خروجيو كه اين مأم وقتي. كيفيت فاضالب كارخانه آمده اند

 وجود نداشته  هاي موجود در آب شهري هم در اين آب خروجي ه آلوده كنندحتيكنند و  ينم پيدا  ايماده آلوده كننده 

بنابراين آنها شروع به تست آب شهري . هاي آزمايش آنها خراب شدهه كنند كه دستگا است؛ به طوري  كه آنها فكر مي

ب فاضالب در نتيجه كيفيت آ. كند بينند كه دستگاه آنها كامال درست كار مي كنند، و مي شود مي كه وارد كارخانه مي

ت مثبت جانبي ديگري ااثر. ستا ه تميز تر از آب شهري ورودي به كارخانه بودحتي به تميزي و يا  ي كارخانهوجخر

گرفت   كه قبال براي ذخيره اين مواد شيميائئ مورد استفاده قرار مي هايي فضاها و اتاق. هم در اثر اين تغيير بوجود آمد

هاي   يازكاغذ ب. گيرد ار ميقر استفاده دروي كاري اضافه مضاهاي ورزشي و ف تهم اكنون به عنوان محلي براي فعالي

 را  هايي ها و دست كش سكاكارگران ديگر مجبور نيستند م. اداري به خاطر عدم ايجاد آلودگي كامال حذف شده است

حصول با موفقيت اقتصادي  اين منهايتكرد و در  بپوشند كه به ندرت آنها را در برابر اين مواد شيميايي محافظت مي

  .بسيار باليي مواجه شده است

توانند آن را از مبلمان خود جدا كرده  استفاده كنندگان پس از استفاده مي. ه به ماده مغذي تبديل شده استچاين پار

  .ه كننداساس گنح احتي بازگردد، بدون اينكه طبيعتيات خود بيندازند تا دوباره به حو در باغچه و يا 

  ليسم تكنيكيمتابو

نيم اين مواد با ارزش را در اين اتو گردد و اينكه ما چگونه مي  بر مي  و تكنيكيي صنعتد به موا متابوليسم تكنيكي

 از اين مواد  اگرچه برخي. ردا نوع ماده شيميايي وجود د4360 در يك تلويزيون حدود مثالبه عنوان . چرخه نگه داريم

اما با بدور . باشند  قابل بازگشت به چرخه صنعت و استفاده به صورت مواد خام مي بسياري از آنها  هستند وليسمي
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هدف .  را ندارندصنعتانداختن اين تلويزيون اين مواد با ارزش در آن محيط اسير شده و قابليت بازگشت به سيستم 

به صورت پوشش كامپيوتر، يا  يك پوشش كامپيوتر بعد از به دور انداختن دوباره مثال اين است كه يمتابوليسم صنعت

ت ماشين مورد استفاده قرار بگيرد، به جاي اينكه به قول ما بازيافت ا يا قطع  تجهيزات پزشكيمثال محصول با كيفيتي 

  .هاي پالستيكي تبديل شود گلدانبه شده و 

 ارا و اين وانت ها. رد خودش تجربه كAهاي مدل   را در وانت  بود كه متابوليسم تكنيكي  از كساني هنري فورد يكي

رسيدند، از اين  ها به مقصد مي پس از اينكه اين جعبه. هاي چوبي تهيه شده بودند ز تختهكه اكرد  ي حمل مييها در جعبه

 خود را در بسته  ها هستند كه محصوالت الكترونيكي   اي ديگر كرهمثال . چوبها براي كف بندي وانت استفاده ميشد

به دليل اينكه  ها پس از رسيدن به مقصد اين بسته. كنند ته برنج ساخته شده به اروپا صادر ميز پوسكه ا  هايي بندي

اين ميان مفهوم زائد و ر د. گيرند خت آجر مورد استفاده قرار ميا براي س،حاوي مقادير بسيار باالي از سيليكا هستند

  .زباله كامال حذف شده است

. هاي صنعت مورد استفاده مجدد قرار گيرند وند كه به طور مداوم در چرخه ش  طراحييورطتوانند   مي مواد تكنيكي

 ن ميآديگر نه استيل . گردد ت ديگر باهم فشرده شده و ذوب ميات استيل يك ماشين با تمام قطعاقطعمثال به عنوان 

 يحا كه يك طر يدر حال. هاي برق خت سيما براي سآن سم هن خت مجدد قطعات ماشين استفاده شود واتواند براي س

گيرند تا چگونه از   كه آنان به كار مي هايي هاي آمريكاي شمال الگو برداري كند و روش توانست از بومي موفق تر مي

ت اتوانستند با فلز ت ميافلز.  را به كار گيردر استفاده كنندوثهاي يك بوفالو از زبان تا دم به طور بسيار م تمام قسمت

  .هاي خود را حفظ كنند هاي هم گروه ذوب شوند تا خاصيت پالستيكها با  مشابه و پالستيك

 دست در دست به پيش   شود ما بايد مفهومي را معرفي كنيم كه با محصوالت تكنيكي براي اينكه اين سناريو عملي

به جاي اينكه فرض كنيم كه تمام محصوالت بايد .  مفهوم محصول براي خدمت و سرويس است،رود و آن مي

ري شده و به ما تعلق داشته باشند و توسط مصرف كننده به دور انداخته شوند؛ محصوالت از قبيل ماشين، خريدا

هاي در نظر گرفته بشوند كه مردم از آنها لذت  توانند به عنوان سرويس تلويزيون، موكت، كامپيوتر و يخچال و غيره مي

 ساعت استفاده از 10،000 يك تلويزيون را بخرند، ثالمدر اين سناريو، استفاده كنندگان به جاي اينكه . برند مي

 كه  زماني. پردازند كنند پول مي ز آن وسيله استفاده ميكه ا  كنند و در واقع براي مدت زماني تلويزيون را خريداري مي
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 انواع خواستند مدل جديد تري بخرند، كارخانه سازنده آن محصول را با كارشان با آن محصول تمام شد، يا آنكه مي

خت ا را گرفته و آن را تجزيه كرده و از مواد با ارزش آن براي س كند، و مدل قديمي جديد تري جايگزين مي

 كه بخواهند  توانند از يك سرويس و خدمات تا زماني با اين شيوه، مشتريان مي. كند محصوالت جديد ترش استفاده مي

توانند به رشد اقتصادي خود ادامه داده و همچنين  ها هم مي ندهاستفاده كنند و آن را بهبود بخشند، در حاليكه ساز

  .مالكيت مواد اوليه خود را حفظ كنند

.  كرد  را طراحي" اجاره كنل راحال" نام به اييك پروژه  شيميايي چندين سال پيش، تيم ما براي يك شركت مواد

ها به طور معمول  كمپاني. شد ت ماشين استفاده مياع از قطمثال بردن روغن و گيريس ن بود كه براي از بي ايحالل ماده 

ا ز استفاده اين  بعد.  شده از كشورهاي آن سر دنيا سفارش دهندحتي ارا ترين انواع اين حالل ه ارزانكنند كه   مي سعي

به ايده با توجه . شود هاي فاضالب جاري مي ها يا تبخير شده و يا به فاضالب ريخته شده و به سمت تصفيه خانه حالل

اين از بلكه آنها يك حالل بسيار با كيفيت را . ني، مشتريان الزم نيست كه حالل را خريداري كننداما براي اين كمپ

شود و كارخانه  نده مياپس از استفاده اين حالل به كارخانه برگرد. دهند يكارخانه اجاره كرده و مورد استفاده قرار م

 از چرخه سميشود اين مواد  دهد؛ كه باعث مي ه حالل را مورد استفاده قرار ميروغن را از حالل جدا ساخته و دوبار

 اين پروژه را در اروپا مورد استفاده قرار داده و شركت Dowكارخانه مواد شيميايي . محيط زيست دور بمانند

DuPontدر به اجرا گذاشتن آن دارد  هم سعي  .  

گردد و همچنين مزاياي بسيار ديگري نيز هم براي  مواد به صنايع بر ميها دالر ارزش  با استفاده از اين روش ميليون

 در نظر بگيريد كه يك نفر بخواهد موكت خانه اش را عوض مثالبه عنوان . سازنده و هم براي استفاده كننده وجود دارد

 اين موكت ديگر نه تنها جزوي از در اين مرحله. و انجام دهندا پول بپردازد تا اين كار را براي  اي  اول بايد به عده. كند

سپس اين موكت به دور . كند ر اقتصادي ديگري نيز بر اين شخص اضافه مياشود بلكه ب ينمو محسوب اهاي  ييدارا

خت اين موكت استفاده شده بود به ا تمام انرژي، زحمت و موادي كه براي سمي گرددشود، كه اوال باعث  انداخته مي

  مواد ارزشمندي كه در آن است به هدر برود و ديگر براي صنايع موكت سازي قابل دسترسينين تمام همچهدر رود و 

 و طبيعي بايد به استخراج منابع  ههاي موكت سازي همچنان براي دستيابي به مواد اولي از سوي ديگر كارخانه. نباشند

  . تخريب محيط زيست بپردازند
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منتها آنها اين ايده . ند كه اين ايده ما را مورد استفاده قرار دادند بوديهاي موكت سازي جزو اولين صنايع كارخانه

 را ندارد و %100ن استفاده كردند؛ محصوالتي كه قابليت بازيافت و استفاده مجدد ادشوجورا براي محصوالت م

 ها مي ن موكت ايده ال، اي در يك طراحي.  موكت سازي به كار گرفته شودصنعتف در اتواند دوباره به عنوان الي ينم

ها كمتر از خريد  د دوباره به صورت ماده خام براي موكت سازي استفاده شوند و هزينه حمل و تحويل اين موكتنتوان

يلوني موكت به اسازد اين است كه الياف ن  از مشكالتي كه بازيافت موكت را سخت مي يكي. موكت نو خواهد بود

 جديد اين بود، كه  هاي ما براي طراحي  از ايده يكي. شوند ينم جدا  خودPVCگلسي و ريبا از اليه زيرين ف راحتي

 ليه رويي قابها يك اليه زيرين مقاوم براي موكت تهيه كنند كه به طور ثابت در يك محل نصب ميشود، اما ال كارخانه

، كارخانه كتش را عوض كنندو محرطبدين صورت، هر زمان كه استفاده كننده بخواهد رنگ يا . باشد تعويض مي

هاي جديد   به عنوان ماده خام براي توليد موكت  قديميهونه جديد جايگزين كرده و از روينماليي را با اسازنده قسمت ب

  .كند استفاده مي

دهند، هم  سخا خود براي داشتن و خريدن محصوالت جديد پشتوانند به عط با توجه به اين سناريو هم مشتريان مي

 نده و ماشين جديد تحويل مياها باز گرد هاي خود را به كارخانه  مردم ماشينمثال. دهند ه ميصنايع به رشد خود ادام

 ها روابط طوالني مدت تري با مشتريان خود ايجاد مي هاي ماشين از بين رفته و كارخانه با اين روش نياز به بنگاه. گيرند

  .دهند ينم خود را از دست يكنند و همچنين مالكيت مواد صنعت

ت كوچك تر ا تمام محصوالت با توجه به مساله مجزا كردن به قطع"براي سرويس و خدمتمحصول " سيستم در

ل ادر ح. دروابد دوام بيا شده و الزم نيست تا يحا طر  يك طول عمر مياني بابه عالوه هر محصولي.  شده اند طراحي

كنيم، زيرا آنها  هاي بعدي ظلم مي رگردد به نسل بطبيعتكشد تا به  ها سال طول مي حاضر ما با طرح محصوالتي كه صد

هرچند اگر مسئوليت اين مواد اوليه را در اختيار .  شوندرودر روهاي ناخواسته  ها و آلودگي با محصوالت و زباله يداب

  .ندهاي مختلف مورد استفاده قرار داده و نگهداري كن هاي سازنده قرار دهيم، آنها بايد اين مواد را به شيوه شركت

هاي  باعث ايجاد مواد بدرد نخور و زباله: ه نظر مفيد خواهد بودساگر اين سيستم به طور كامل اجرا شود از 

ها دالر به سازندگان در هزينه مواد اوليه كمك خواهد كرد؛ به خاطر اينكه اين  شود؛ در طول زمان بيليون ينمخطرناك 
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 و فشار بر روي محيط زيست از بين طبيعيج شديد به استخراج منابع گيرند، احتيا مواد مرتباً مورد استفاده قرار مي

  . خواهد رفت

 از اين دو سيستم متابوليسم بيولوژيكي و يا  در دنياي امروز، بسياري از محصوالت هستند كه با استفاده از يكي

گيرند، و  ينمه قرار وعمجم واما هنوز بسياري از محصوالت هستند كه در هيچ كدام از اين د. شوند  ساخته مي تكنيكي

ها محصوالتي هستند كه احتياج به  اين. دهند ها را مورد استفاده قرار مي ن هر دو اين متابوليسمايا بخاطر شيوه مصرف ش

  .توجه بسياري دارند

 ريزند  كه اين دو دنيا فرو مي زماني

 بسيار خالقي است كه  ندي و طراحيي بماند، احتياج به هوشميالو هي اياگر بايد يك محصول به صورت ملغمه 

هر .  يك جفت كفش ورزشي را در نظر بگيريدمثالبه عنوان . بتوان اثرات مثبت و موثري براي اين محصول ايجاد كرد

 كه براي دكنيرويد با هر قدم ذرات كوچكي از مواد شيميايي را وارد فضا مي روز صبح كه با آنها براي پياده روي مي

هاي  با اولين باران تمام اين مواد شسته شده و به سمت گياهان و رودخانه.  زيست تان خطر ساز استخود شما و محيط

 تهيه كرد و قسمت طبيعت كفش را از مواد قابل برگشت به  توان فقط كفي  كه مي در صورتي. شونداطراف جاري مي

كوبيد موادي از  كه بر زمين مي قل با هر قدميادبا اين وسيله، ح.  رها كردهيواليي صورت ملغمه انيي آن را به همالاب

 قطعه شدن است و از آنجائي كه اين كفش براي قطعه شود كه براي محيط اطرافش مغذي و سالم ميطعكفش شما سا

  .  كفش سازي كردصنعت كفش را از هم جدا كرده و دوباره وارد ه و روي فيتوان ك  شده، مي طراحي

 مواد راما اين . مي باشندمعموال اين مواد حاوي مواد خطرناك و كشنده .   تكنيكيهن ند و هست عي مواد نه طبي برخي

 وسم تصفيهي الزم براي ك تكنولوژ جديديها حل حاضر به خاطر عدم وجود روشدر . خوانيم  مي" قابل بازيابيغير"

 ديگر از  يكي .مواد غير قابل بازاريابي هستند از   يكي ايهاي هسته زباله.  شوندزدايي، اين مواد در جاهاي امن ذخيره مي

  شود تا زماني” park“ است كه به جاي سوزاندن يا دفن شدن بايد در يك جاي ذخيره يا به اصطالح سيويپيمواد 

هاي  خت بطريا است كه در سي ديگر از اين مواد  يكياتيلنپلي. هاي جديد براي سم زدايي آن توسعه يابد كه شيوه
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هاي جديد كمك  اما روش. تواند سوزانده و يا دفن شود ينمن موجود در آن و به خاطر انتيم شود ولياده ميآب استف

  .خطر مورد استفاده قرار داد نشين كرده و پليمر پاك را دوباره به صورت بي ن را تهوكرده كه اين انتيم

 قابل بازيابي را از بازار مصرف جمع كنند، به رغيتوانند يك حركتي را آغاز كنند كه اين مواد سمي و ها مي كمپاني

.  شوندهاي زباله ختم مي  به انباشتنهايت كيفيت تر مورد استفاده قرار دهند كه در  جاي اينكه آنها را در محصوالت بي

يه تواند از بازار مصرف جمع شده و جدا سازي شوند و به صورت ماده اول ميهيوالييهاي   مواد در اين ملغمه برخي

كتان جدا شده و به  -ستر اهاي مخلوط پلي  تواند از پارچه، كتان ميمثال.  قرار گيرندطبيعتمغذي مورد استفاده صنايع و 

هاي كهنه باز پس  توانند كرميوم را از كفشزي مياهاي كفش س كارخانه. ستر به چرخه صنعت اخاك برگردد و پلي

عبور .  تلويزيون و ساير محصوالت الكترونيكي را مورد استفاده قرار دهندتاتوانند، دوباره قطعصنايع ديگر مي. گيرند

 نادرست است  هاي فعلي ي مختلف و هم به اينكه قبول كنيم كه روشاه به يك رهبري در بخش هم  از اين برزخ فعلي

  .احتياج دارد

ي به اين صورت گديوان. يكندنم   مداران را براي همه اين چيزها سرزنش كنيم؟ بله يا نه، فرقيصنعتآيا ما بايد 

غفلت به اين .  كاري مشابه را مرتباً تكرار كند و هر دفعه انتظار نتيجه متفاوتي داشته باشد شود كه كسيتعريف مي

اكنون كه .  آن آگاه است  را مرتباً انجام دهد با آنكه به خاطرات و عواقب منفي  عملي شود، كه كسيصورت توصيف مي

  !غفلت بماند براي فردا.  زمان آن رسيده كه يك تحول و تغيير ايجاد كنيم ،دانيمما مي
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  :فصل پنجم

  به تنوع و گوناگوني احترام بگذاريد
م و از طريق و هزارن هزار ميلني ناچاراً در طي.  آب و انرژي خورشيد،جهان اوليه را در نظر بگيريد، فقط سنگ

 و توصيفش نيستند اولين باكتري تك سلولي به وجود كانشمندان قادر به در كه هنوز د  و فيزيكييهاي شيميائ فرايند

 و  مخلوطي از شيمي. افتد ي براي تحول اتفاق ميوعهاي سبز آبي، نقطه شر ز از طريق جلبكنتسبا تكامل فتو. ايدمي

آبي همانگونه كه  - سبز يابه سيارهرا  زمين، سياره ما  هاي شيميايي توده  فيزيك به همراه انرژي خورشيدي و ويژگي

  . دكنسيمش تبديل مياشنامروز مي

هاي مختلف گياهي و  كنند و گونههاي بيولوژيكي متفاوت با استفاده از انرژي خورشيد شروع به تكامل مي سيستم

فاق  از شهاب سنگ تا دره يخبندان هم اتعيبيطهاي   اگر مصيبتحتي. آيند ها سال بوجود مي  ميليون حيواني در طي

اين فرايند اگرچه . دهند خود ادامه ميطياحماند و دوباره به رشد و ها و زمين پايدار مي بيافتد، بسياري از اين گونه

 تياح هاينه وگا شود آن را ب بودن مواجه مي  با خاليطبيعت هر جا كه ،اسرار آميز اما بسيار سرسخت و لجوج است

  .كند پر مي

 پاسخ زمين به تنها منبع انرژي  اين فراواني.   است با شكوفايي تنوع و فراواني برابرطبيعتروش و استراتژي 

  .ش خورشيد، استافتيادري

  !يز براي همه مناسب استا، يك س  جهانييحاطر:  اين استيحاپاسخ انسان به اين شيوه طر

سازد كه هيچ  مي ك شكليهاي ي ساختمان. كند هاي آسفالت و بتن صاف مي ظر را با اليها بشر روي تمام اين من

 ز كه ارد و آن را هم مرتب كوتاه كرده اك كرده و يك نوع چمن مي مراتع را از تنوع خالي. تناسبي با محيطشان ندارند

گذرد را تحت  ز آن ميكه ا  يابد و هر محيطي ي و يكنواختي همينطور گسترش ميعتنو بي . شكلي خارج نشود يك

  . دهدفشار قرار مي

 را هم به ي و اجتماع  گوناگوني فرهنگيو را هدف قرار داده بلكه تنوع طبيعيهاي  تي نه تنها سيستمواخناين يك

ي را به وجود صنعت و  هاي گوناگون فرهنگي  جهان ارزشنقاط قرن ها، انسانها در اقصي  در طي. مخاطره انداخته است
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ييم بايد وگ ميا به همين خاطر است كه م. برد از بين مي داردارا آورده بودند، اما يكنواختي صنعت تمام اين تفاوت ه

 صحرايي بايد متفاوت از يك كارخانه در محيط گرم و هچطور يك كارخانه در منطق. به تنوع احترام گذشته شود

شود  ن كرد؟ چطور ميالي بود و اين تفاوت را بياشود كه مكزيكي باشيم يا اهل ب شود؟ چطور مي مرطوب طراحي

ن برانيم؟ اها و جوامع م هاي حيواني محلي را به معماري دست ساز خود دعوت كنيم به جاي اينكه آنها را از شهر گونه

  تنها لذت بلكه سود اقتصادي ببريم؟نه ا ع هنيم از اين تنواتوچطور مي

 شود مياب مياترين ك ماند، سازگارترين زنده مي قوي

اما در .  زنده خواهد ماند،ند در ميدان تكامل بقيه را از دور خارج كندطبق دانش رايج، قويترين و هركسي كه بتوا

كنند و با آنها روابط متقابل ايجاد ن سازگاري پيدا ميا واقع موجوداتي كه با محيط ش درطبيعيهاي  روابط و اكوسيستم

  .مياب خواهند شداكنند موفق تر خواهند بود و كمي

ها در نظر داشته باشيم، اما در   از مورچه ايمكن است كه ما يك تصوير كليشهم. ها را در نظر بگيريد  مورچهمثال

ن اشن با توجه به شرايط محيطيااند، و هر كدامشها در سراسر جهان پخش شده  نوع مختلف از مورچه8000حقيقت 

 مورچه با فع مختلرن، تنها در يك درخت چندين نواهاي مناطق گرم و پرب  در جنگلحتي.  دارند هاي خاصي  ويژگي

ن ا، شكار، تهيه غذا و اندازه و شكل اين موجودات كامال بستگي به محيط ش  زندگيهوحن. باشندهم مشغول فعاليت مي

در عوض، آنها در رقابت . ن بشونداشياكنند كه باعث از بين بردن ساير رقبينماين موجودات سازگار طوري كار . دارد

كه چگونه : يات يك اكوسيستم بستگي به روابط موجودات داخل آن داردح. ايشان هستنده براي افزايش توليد در النه

ادي از نميك قاليچه . كننداين موجودات با هم در ارتباط هستند و اينكه چگونه مواد و انرژي را بين هم رد و بدل مي

. شودبل يكنواختي باعث ضعف مي، تنوع باعث قدرت و در مقا در چنين محيطي. هاي بهم بافته شده است اين سيستم

- اين مجموعه ضعيف تر و ضعيف تر ميكلاز آن جدا كنيم   را تك به تكطبيعيهاي قاليچه  رااگر هر كدام از اين ت

  . شودهاي بيشتري چه براي آن اكوسيستم و چه براي زمين انجام مي ردكملعهرچه گوناگوني بيشتر باشد توليد و . شود
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 كلهر موجودي در بقاي . ا آن سيستم وابسته هستنداعضدي به بقيه ساكنان و ح اكوسيستمي تا بنابراين، ساكنان هر

  ايهر گونه .  سيستم موفق شودلق مشغول به كار هستند كه كهاي خال سيستم درگير است؛ تمام اين موجودات با روش

  . رداگذ  دنيا هم ميكلر است بلكه تأثيراتي به روي وثنه تنها در محيط محلي خودش م

نيم نقش انسان را براي كمك و تقويت اين قاليچه اتو، چطور ميدهيم را به عنوان مدل خود قرار طبيعتاگر ما 

ن را در نظر بگيريم، بلكه بايد يك افمارطهاي ا هايمان نبايد فقط اكوسيستم تعريف كنيم؟ اول اينكه در حين انجام فعاليت

ز كه اكنند  مي رند، سعياگذ صنايع كه به گوناگوني احترام ميمثال به عنوان . يم آن منطقه برقرار كنكلارتباط قوي با 

  و اقتصادي منطقه بهره ببرند به  ، فرهنگييهاي اجتماع هاي موجود در منطقه استفاده كنند و از نيرو مواد محلي و انرژي

 با منطقه  بگيرند و هيچ نوع ارتباط خارجي غير وابسته و خود كار در نظر ينكه تنها خودشان را به طور سيستمجاي اي

  . كه در آن قرار دارند بر قرار نكنند اي

  پايداري نتيجه بومي شدن 
ها و صنايع را سازگار كنيم كه به اين نتيجه برسيم كه پايداري نتيجه محلي و بومي  نيم سيستماتو ما مي تنها زماني

 منطقه با شرايط بومي آن منطقه مرتبط كنيم؛ با مرتبط كل سطح  تالوكلوما بايد صنايع را از سطح يك م. شدن است

بايد توجه كنيم كه مواد شيميايي . ها و ذائقه ها هاي محلي، نياز هاي بومي، رسم و رسوم كردن آنها با مواد بومي، انرژي

ت اچگونه با اتفاقخت ما اهاي س  و فرايندارند؟ روندهاگذكنيم چطور بر كيفيت آب محلي تاثير مي كه استفاده مي

 براي اهالي بوجود بياوريم و شرايط  باالهاي با معني نيم شغلاتوسرچشمه و پائين رود در ارتباط است؟ چطور مي

 ديگر وارد كنيم از  اي را از نقطه  اي اگر مجبوريم كه مادهحتيبود ببخشيم؟ همحلي، بهداشتي و اقتصادي آن منطقه را ب

ينده آنها آ خود را گسترش دهيم، تاثيرات   ما بايد مالحظات طراحينهايتدر .  تجليل كنيمآن به عنوان يك اتفاق محلي

  .تشخيص دهيمرا 

به همراه استادش و گروهي از دانشجويان ديگر به اردن مسافرت كردند تا )  از دو نويسنده يكي (Bill 1973در سال 

هاي  وظيفه اين تيم. طراحي كنند رودخانه اردن  شرقي براي خانه سازي در آينده در سواحل  يك برنامه بلند مدتي

 كنند كه عشاير كه به تازگي مهاجرتشان توسط دولت ممنوع شده بود بتوانند   طراحي هايي ي اين بود كه خانهيدانشجو
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يك  پيش ساخته مكعبي كه در منطقه صنعتي نزديهاي  از اين دو گروه پيشنهاد كرد كه خانه يكي. در آنها ساكن شوند

 و همكارانش ايده ديگري را Billاما . شوند به اين منطقه آورده شده و در نزديك رودخانه سوار شوندمان ساخته ميع

 آن را بسازند، به خاطر اينكه اين ماده در  توانستند به راحتي مردم بومي مي. هاي خشتي بود پيشنهاد كردند كه شبيه سازه

ني در ميان اين استااين مواد سابقه ب. شتر، موي بز، و يك عالمه نور خورشيد، اسب،  گل، ني: محل و در دسترس بود

. اين مواد همچنين متناسب با شرايط اقليمي آن محل بود. كردند آنها را درك مي مردم و منطقه داشتند و مردم به خوبي

اين تيم . دادا كاهش ميهاي داغ دماي داخل خانه ر  در روزوهاي گلي سرما را به خود جذب كرده  در شب سازه

سپس آنها جوانان . ها را ساخت  را در منطقه پيدا كرد كه به آنها ياد بدهند كه چگونه بايد اين سازه ن فناهمچنين استاد

  .  هاي آينده خود را بسازند و تعمير كنند اين اقوام عشاير را آموزش دادند كه چگونه خانه

چه چيزي براي اين محل مناسب : ر مرحله با موفقيت جلو برود اين بود كه  كه به اين تيم كمك كرد كه در ه اليوس

آنها . خورديمنهاي از پيش ساخته و يا در اختيار گرفتن كنترل محيط به درد اين منطقه  است؟ آنها نتيجه گرفتند كه خانه

اند كه به طور د محلي ساخته شدهها از موا خانه: اميدوار بودند كه ايده آنها در چند زمينه به مردم منطقه كمك كند

عث ابه كار گرفتن اين مواد محلي ب.  هستندصنعتخت و ا و يا سطبيعتهاي   قابل برگشت به چرخه  و تكنيكيطبيعي

 شيوه اهالي را ناي  .كردشد كه در نهايت به رشد و بهبود وضعيت اقتصادي منطقه كمك مييك سري خدمات بومي مي

شد عث مياو ب. ساختكرد واز نظر زيباي شناسانه آنها را از ديگران متمايز ميتبط مين مراهاي بومي ش با روش

  .تقل شودنها از نسلي به نسل ديگر م ها و صنعت تكنيك

 استفاده از مواد محلي

 درهاي بسياري را به روي مشاغل ،شود بلكه استفاده از موادينمايده پايداري محلي به استفاده از مواد بومي ختم 

 از  اي يك ماده  وقتي. كند هاي بيولوژيكي جلوگيري مي  گونهطبيعيهمچنين از مساله حمله . گشايدسود آور محلي مي

  هاينهو نسبت به گ هايي طر اينكه بومي آن محل نيست ممكن است برترياشود به خمحلي به محلي ديگر منتقل مي

 آفت درخت مثالبه عنوان . هاي محلي شود ين رفتن اين گونه از بحتيمحلي داشته باشد و در نتيجه باعث ضعيف و يا 

 در وطهاي شاه بل عث از بين بردن تمام درختاچين به آمريكا صادر شده بود باز  از طريق يك الوار چوب كه وطبل
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طريق ن نيز از اهاي ديگرش  آمريكا بودند و گونه هاي شرقي هاي بخش ها درختان قالب در جنگل اين درخت. آمريكا شد

  .  طر اين آفت همه اين درختان از بين رفتنداآنان تكامل يافته بودند، منتها به خ

هاي اقليمي منطقه هماهنگ   خت را نيز با ويژگياهاي س ها و فرايند كنيم بلكه روش ما نه تنها به مواد محلي توجه مي

همانطور (ي بيشتر گياهي و حيواني شويم ها  آن منطقه باعث دعوت گونهطبيعت داريم به جاي تخريب  كنيم و سعي مي

. بينيم مي  پايدار را هم به طور محلي و هم به طور يك پديده جهاني ما طراحي).  ميلر انجام داديمهرمانكه در كارخانه 

توان اين آب آلوده را به جاهاي  يمن كرد، سميب منطقه را آلوده و آكه و متوجه هستيم، همانطور كه درست نيست 

  .و يا مناطقي كه قانوني براي درصد آلودگي آب وجود ندارد منتقل كردديگر 

ما بر اساس . است  هاي انساني از فاضالباستفاده  در تصور ما ،ر از مواد محليوثهاي استفاده م مثال  از بهترين  يكي

-ه با مواد شيميايي كار مي فاضالب كتصفيههاي متعارف   را به جاي سيستم هايي قانون زباله برابر است با غذا، سيستم

هاي زنده  اين تصفيه خانه به ماشين. كنند ميتصفيه فاضالب را طبيعيايم كه با استفاده از موجودات  كرده كنند، طراحي

. پردازند  فاضالب ميتصفيهها و غيره به   ها، ميگو، و ميكرب  تبديل شده اند كه با استفاده از گياهان، جلبك ها، ماهياي

 از اين  اگرچه برخي. كنندلخانه پرورش داده و فعاليت ميگمثل هاي ساختگي  قات اين موجودات در محيطاغلب او

 و در تمام طول سال كار  رجيمحيط خاهر شرايط آب و در هواي تواند در ها به قدري پيشرفته شده اند كه مي سيستم

  . كنند

هاي بسيار زيادي را براي به جريان انداختن مواد  صت فاضالب فرتصفيهل توسعه، اين روش اهاي در ح براي كشور

يابد ، جمعيت آنها نيز به طور روز افزون افزوده  ت گسترش ميعرسطق گرمسير به اهمانطور كه من. كند  ايجاد ميطبيعي

  احيبه جاي طر.  افزايش يابد هاي انساني  و پاكيزه سازي فاضالبصفيه كه فشار براي تگرددمي باعثشود و اين مي

طق با توجه به شرايط اقليمي خود شيوه جديدي ا ما به شدت تاكيد داريم كه هر يك از اين من  جهانيلسيستم يك شك

)  از دو نويسنده يكي (Michael 1992در سال .  فاضالب را به وجود بياورد و فاضالب را برابر با غذا سازدتصفيهاز 

 و ساختند كه با استفاده از شرايط محلي آب  هاي برزيل طراحي رستان از شه  در يكيتصفيهبه همراه تيمش يك سيستم 

هاي گلي به يك تانك مركزي  در اين سيستم، فاضالب توسط لوله. كردك و پاكيزه تبديل مين خيفاضالب را به آب

 و هاي كوچك كه سرشار از ميكرب ها، گياهان و آبزيانشد كه ته نشين شود، سپس به يك سري بركهريخته مي
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در اين روند لجن به عنوان غذا براي موجودات ديگر قرار گرفته و آب پاكيزه به . شدحيوانات گوناگون بودند جاري مي

  . توانست براي مصارف كشاورزي مورد استفاده قرار گيرد امد كه ميعنوان يك محصول جانبي از اين فرايند بوجود مي

در طول . شود ذخيره مي هاي زميني هاي جامد فاضالب در انبار تان، بخشم زمسادر يك پروژه ديگر در اينديانا، در اي

ها به فضاي باز آورده شده و در زمينهاي مرطوب گسترده شده و در زير نور شديد آفتاب و با استفاده  تابستان، اين لجن

براي خاك مورد استفاده قرار از گياهان و جانوران محلي تجزيه شده و به عنوان ماده مغذي هم براي اين حيوانات و هم 

  . گيرد مي

 براي اين قضيه شهري بود كه به خاطر يك بزرگراه در حاشيه آن مجبور بود كه فاضالب را در مرز ديگر مثال يك 

در نتيجه اين مردم به شدت در مورد مساله . ه با فاضالب خود بودندانزوبنابراين مردم در ارتباط ر.  كندتصفيهخود شهر 

 را با هم مخلوط نكنند، طبيعي و  توانند مواد خطرناك، تكنيكيكردند تا جايي كه مي مي راقب بودند و سعيفاضالب م

 ما همه بايد به اين نتيجه برسيم كه ما نهايتدر . گشتزمياهايشان ب ت آن به خود اين مردم و خانوادهاطر اينكه اثرابه خ

  .االي رود به خود ما بر خواهد گشتت و عواقب عمل باهمه در پائين رود هستيم و اثر

   

  طبيعيهاي انرژي  اتصال به جريان
با استفاده از .  غلبه كندطبيعيهاي   قدرت بسيار زيادي را در اختيار بشر قرار داد تا بر تمام نيرويانقالب صنعت

فت كه آن را در خدمت  وابسته نبود بلكه تمام تالش خود را به كار گرطبيعتات صنعتي، بشر نه تنها ديگر به عاختر

نه را ماشيني براي اربوزيه خولك.  قطع شدطبيعيهاي  از همين زمان بود كه ارتباط بشر با جريان. پيشرفت خود قرار دهد

 و آسايش را براي استفاده كنندگان افزايش داد، اما  دي راحتيحو طرح كرده بود تا ا كه  هايي اگرچه خانه. ندوا خ زندگي

 كه  ايماده  شيشه. هاي مشابه و ماشيني ل شد؛ به طراحيز ديگري مبدط جنبش مدرنيسم به چيو توساهاي  ايده

 كه  در حالي. ن قرار گرفتا مطبيعتي ما از اي براي جد اي به عنوان وسيله -توانست بيرون را به داخل متصل كند مي

ها به  خت و سازال به كار بودند و تمام سيي تقريبا تاريك زير نور مهتابي مشغواهضادرخشيد، مردم در فخورشيد مي

  .ل شدند كه هيچ بخشي از آنها زنده نبود براي كار و زندگي مبد هايي اشينم
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كه قسمت جنوبي آنها  ,دور بود New Englandهاي  ونيكلهاي   خانه  از طراحي خيلي خيلي طراحينوع اين 

هاي  در تابستان، برگ(ورشيد را در زمستان به حداكثر برساند هاي بسيار بلند به منظور اينكه ميزان دريافت نور خ سقف

يك شومينه و ) شدخته و باعث خنك شدن آن ميا بر روي خانه اند اييك درخت چنار در قسمت جنوبي سايه 

ود؛ سقف قسمت شمالي بسيار كوتاه بود كه اين گرما را حفظ كند، و در جهت نمگرم ميا دودكش مركزي قلب خانه ر

 طبيعتساختمان و .  اين هدف يك سري درختان هميشه سبز در ضلع شمالي ساخته شده بود كه عايق سرما باشدتقويت

  .كردند كامل طرح شده بودند و باهم كار مي محصور كننده اش با هماهنگي

فاده از مواد و اند و تقريبا استشود عادت كردهي كه با گاز گرم مييها  مردم به خانهيدر جوامع بعد از انقالب صنعت

 آشنا نشده يا يقوامي كه هنوز با اين تغيرات صنعتااما در ميان . اندهاي انرژي محلي خود را فراموش كرده جريان

به . هاي موجود در آن اقليم بيابيم هاي خالقي را براي استفاده از انرژي  ها و طراحي  راه حل نيماتوسازگار نشده اند مي

دو تا تير چوبي : واحل استراليا يك روش بسيار برازنده براي جمع آوري نور خورشيد دارند مردم بومي سمثالعنوان 

 بر روي آن يست درختان مانند كاشوكنند كه پبي متصل شده و سطحي را ايجاد ميوچنگال مانند در باال به يك تير چ

توانند از نور ن مياكناند، بنابراين سك هاي خنك فراهم مي  و سقفي را در ضلع جنوبي در طول ماه شودقرار داده مي

هاي درختان را به قسمت شمالي برده تا نور  در طول تابستان، ساكنان اين پوسته. خورشيد در قسمت شمالي بهره ببرند

 اين خانه از چند تير چوبي و برگ درختان كل. نشينندو خودشان در سايه قسمت جنوبي مي د كندسخورشيد را 

  . ست با شرايط محلي سازگار شده ا اي هوشمندانه طرز ه بده است كهشساخته 

هاي هوا را گرفته و  اند تا جريانطق گرمسيري مورد استفاده قرار گرفتهاها در من ريدگاهزاران هزار سال است كه ب

د را گرفته و به ا مجهز شده كه ب هايي ها به مالقه در پاكستان، باالي اين بادگير. آنها را به داخل ساختمان هدايت كنند

د را خنك كرده و آن را از پايين خانه به داخل آن افرستند كه معموال يك حوضچه آب وجود دارد كه بر مييدگاپايين ب

- هوا وارد مي: كند  به يك سيستم تهويه مجهز هستند كه بطور مدام آب از آن چكه مي هاي ايراني ريدگاب. كنندهدايت مي

شود و سپس به داخل خانه وارد كند هدايت شده، خنك مي ب چكه ميآه ك   قسمتي به وريدگاشود، به سمت پائين ب

 حكاكي شده اند، پر از آب شده كه باعث خنك   متخلخل، كه با ظرافت و پيچيدگي نيشات حدر هند، صف. شودمي
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هايشان را در داخل  انهمردم خ) loess Plains(هاي از چين  در بخش. شوندكند مي  ز آنها عبور ميكه اي يشدن هوا

  . د و نور خورشيد محافظت كنداسازند براي اينكه آنها را از بزمين كنده و مي

ت بزرگ شيشه براي پنجره، حافاص مثل ، ي محصوالت صنعت  و فراوانيياما با مدرنيزه شدن جوامع صنعت

 طبيعت با  اي خالقانه براي همزيستيه  و در دسترس براي گرم و سرد كردن خانه ها، اين روشارزانهاي فسيلي  سوخت

  .كز شهري از بين رفته است بلكه در مركز روستايي رو به انقراض استانه تنها در مر

كز توليد امر: دهد كه دوباره همه چيز را زير نور خورشيد بنا كنيم انرژي به ما اجازه ميطبيعيهاي  ارتباط با جريان

هاي مدرن  ي خود را با تكنولوژيصنعتني و استاهاي ب Ĥوريمعني است كه ما فناين بدين . نقل و حمل و  انرژي، زندگي

نياز  دهد اينست كه ما غير وابسته و بيينمتنها چيزي كه اين معني را .  هوشمند بوجود بياوريم ميزيم تا يك طراحيابي

رد اين است كه مردم بايد فقط ات خورشيدي براي توليد انرژي وجود داحفر رايجي كه درباره استفاده از صتصو. شويم

ما اصال چنين چيزي را .  كنندا قطعاين انرژي را مورد استفاده قرار داده و هر نوع استفاده از شبكه انرژي شهري ر

 صورت بگيرد و در اين مدت   بايد به صورت تدريجيطبيعيهاي  اول از همه، جايگزين كردن انرژي. خواهيم ينم

هاي  هاي انرژي شهري، سيستم عالوه بر سيستم. ري نيز استفاده كنيمشه از شبكه انرژي عاقالنه است كه ما همچنان

-د، و خورشيد استفاده ميا آب، بمثل  بومي، طبيعيهاي انرژي   و ساخته شوند كه از جريان توانند طراحيديگري مي

هاي   سيستمحيندر همين . ود بياوردهاي بهتري را براي توليد انرژي بوج نولوژي بتواند سيستمككنند، تا زماني كه ت

تمام اين . هاي بومي را به كار گرفته و از آنها براي توليد برق استفاده كنند توانند اين انرژيانرژي شهري موجود مي

اگرچه اين هدف نهايي نيست اما يك . انجامدهاي مصنوعي و مخرب توليد انرژي مي ها به كاهش استفاده از روش روش

  . باشد هت رسيدن به اين هدف مي در ج قدمي

 تمام رشد و ٔ نياز به اين دارد كه بشر روابطش را با سر منشاطبيعيهاي  در يك برنامه بلند مدت، اتصال به جريان

در تعريف، برقراري ارتباط با خورشيد به معني رابطه . خورشيد:  در اين كره خاكي دوباره برقرار كندطبيعيهاي  ونم

  . سازد را امكان پذير مي عيهاي انرژي طبي يكي هست كه اين جريانوژلو با تمام شرايط اكوابسته و متقابل
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 در آن نقش طبيعيي گوناگونپردازيم كه  هاي بهره برداري از انرژي مي نه از روشونم چند  سيردر اينجا به بر

  .كند  مي ياز ب اساسي

 هاي انرژي يك صنعت براي متمايز كردن و دوباره احيا كردن جريان

يي موفق نسبت به تغيير وگ سخا باعث باالبردن قدرت سازگاري و پطبيعيقبال اشاره كرديم كه چگونه گوناگوني 

هاي   كه ما با يك نيروگاه در ايالت اينديانا انجام داديم متوجه شديم كه نيروگاه اي در پروژه مثالبه عنوان . شودمي

  تلفاتفاصله كوتاه تر باعث كاهش. باشندهاي بزرگ و مركزي مي  از نيروگاهرتروثتوليد انرژي كوچك و محلي بسيار م

هايشان ميزان زيادي  هاي بزرگ در حين فرايند  يا نيروگاه ايهاي هسته  نيروگاه. شودانتقال ميانرژي با ولتاژ باال در حين 

شود بلكه باعث تخريب محيط زيست اطراف  يمن  اي از آندهند، كه معموال نه تنها هيچ استفادهانرژي گرمايي به هدر مي

تواند كانال بندي شده و براي هاي كوچك تر و محلي، اين گرماي اضافه مي با استفاده از نيروگاه. شودآن نيروگاه نيز مي

هاي بزرگ به جاي اضافه كردن تجهيزات براي  نيروگاه. نگي و يا تجاري آن منطقه مورد استفاده قرار گيردامصارف خ

ات خورشيدي را براي مصرف حفهاي اجاره ص توانند، سرويسصرف ميهاي اوج م وليد انرژي مازاد در ساعتت

ها اجاره كرده و آنها  هاي خورشيدي را از نيروگاه ين سلولا ندناتوها مي بدين روش، كمپاني. كنندگان خود فراهم كنند

هاي خورشيدي با ساعت اوج مصرف  اده از اين سلولاستف. هاي ساختمان خود نصب كنند  بر روي سقف را به راحتي

رسد، آفتاب نيز در  هاي خنك كننده به اوج خود مي در گرمترين ساعت روز كه استفاده از سيستم.  استگهنانيز هم

اين با . كند ها قرار دارد و به طور مستقيم به آنها تابيده و انرژي بيشتري توليد مي  خود با اين سلولهصلاترين ف كوتاه

  .روش احتياجات انرژي به طور بسيار قابل انعطاف پذير تري پاسخ داده خواهد شد

توان احتياجات به انرژي را پاسخ داده و تنظيم كرد استفاده از وسايل خانگي   كه مي هايي  ديگر از روش يكي

زي است كه ا چه نيمثال نوان به ع. هوشمند است كه قادرند زمان استفاده و قيمت انرژي را تشخيص داده و تنظيم كنند

كنند و  كه همه براي دريافت انرژي رقابت مي هر خنك كند، ساعتيظ بعد از 2يخچال شما يك شيشه شير را در ساعت 
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قل رسانده اه از انرژي را در اين ساعت به حدتواند استفاددر عوض اين يخچال مي. قيمت برق در باالترين ميزان است

  .  يخچال استفاده كند الب يخي كه در نيمه شب ساخته است براي خنك كردن فضاي داخليو بجاي مصرف برق از ق

.  بود كه يك كارخانه خودرو سازي براي ايجاد سيستم سرمايش و گرمايش كارخانه اش داشت ديگر، مشكلي مثال

 به باال رفته و هواي سرد در زمستان هواي گرم: هاي موجود در باالي سقف كارخانه قرار داشتند هاي اين سيستم سگرح

ها همواره درجه هواي گرم را حس كرده، بنابراين كاركنان مجبور به افزايش  شد؛ اما سنسورها وارد مي از درها و پنجره

تا اينكه . شدرم كنند كه باعث به هدر رفتن ميزان زيادي از انرژي ميا گدرجه حرارت سيستم بودند تا كارخانه ر

و پيشنهاد كرد به جاي ا.  يك راه حل كامال جديد و متفاوت براي اين مساله پيشنهاد كردTom Kiser نام به  مهندسي

ي از باالي ساختمان به سمت كاركنان هدايت كنيم، خود يها و مجرها سرد را از طريق كانالاينكه هواي گرم يا 

اخل كارخانه توسط چهار دستگاه بزرگ و پيشنهاد داد هواي د. ساختمان را به عنوان يك كانال عظيم در نظر بگيريم

نستند طوري اتوميا درهو  پنجره هوا مثلها  ها و درز خاروبه اين وسيله تمام س. تحت فشار قابل تنظيم قرار بگيرد

اين سيستم يك . نده و وارد يك لوله داخلي كنندااستفاده شوند كه هوا را به جاي اينكه به داخل وارد كنند به بيرون ر

يني كارخانه هاي پاي توانيد يك اليه هواي معتدل را در قسمتدر هواي گرم، شما مي. ياي بسيار مهم داشتسري مزا

 هواي كلنه ندارد و اهاي خنك كننده چندگ زي به سيستماشود و نيف كارخانه جذب ميكايجاد كرده كه توسط 

 گرددميشود كه باعث شي ايجاد ميو عنوان درپدر زمستان نيز يك اليه هواي سرد در باال به. كند ساختمان را خنك مي

به زبان ديگر اين . رم كندا گ مانده و كاركنان ر هاي پاييني باقي حرارت ايجاد شده از تجهيزات كارخانه در قسمت

  .كند سيستم از سرما براي توليد گرما استفاده مي

در ( هواي گرم اماها مد دا و انتهاي كانالهاي رايج در قسمت ابت در سيستم. اين سيستم مزاياي ديگري نيز دارد

 وارد سيستم نشده وعبطناماما در يك سيستم تحت فشار، اين هواي . كند به داخل درز مي) در زمستان(يا سرد ) تابستان

هاي  از سوي ديگر انرژي مازاد توليد شده توسط اين دستگاه. و الزم به صرف انرژي براي سرد و گرم كردن آن نيست

اگر شما اين . تواند جمع آوري شده و به عنوان منبع انرژي استفاده شودت كارخانه ميالآفشار و همچنين ماشين ايجاد 

هاي سبز كه قادرند ساختمان را در تابستان از جذب حرارت محافظت كنند و در زمستان آن را در  سيستم را با سقف

  .  محيط خود در ارتباط متقابلبا رده ايد كه زنده است و د عايق كنند تركيب كنيد، ماشيني را به وجود آوابرابر ب
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  د را جمع كناب
   از منابع اصلي تواند از اين منبع انرژي به عنوان يكيد خيز است و ميانواحي بسيار زيادي در دنيا وجود دارد كه ب

م ساخته كه تعداد بيشماري از اين هاي جديد اين امكان را فراه تكنولوژي. ز خود استفاده كندابراي توليد انرژي مورد ني

ل حاضر اين انرژي توليد امنتها در ح. دي با هم در مزارع قرار داده شده و ميزان زيادي انرژي توليد كننداهاي ب توربين

هاي   فراوري شده و از طريق كابل-هاي اطراف اين توربين ها معموالدر مزارع و دشت -   بزرگ هاي شده بايد در نيروگاه

  . هوشمند نيستندطبيعيربينها از آن ساخته شده اند از نظر وهمچنين موادي كه اين ت. طق مختلف حمل شودا به منبلند

 ٔاندازه. دي دست ساز قرار داشتاهاي ب  كه در ميان آنها توربينيهاي منظره هلند را به خاطر بياوريد؛ مزارع  شيانق

 انرژي براي آن مزرعه فراهم  مواد محلي ساخته شده بود و ميزان كافيها با اندازه مزرعه هماهنگ بود و از  اين توربين

ها اجاره شده اند براي توليد انرژي  ز نيروگاهكه اات خورشيدي حر كنيد كه چند توربين به همراه صفحاال تصو. كردمي

و در ساعت اوج مصرف تعدادي از اين مزارع استفاده شوند و مازاد انرژي آنها وارد سيستم انرژي مصرفي شهري شده 

هاي كه ما براي يك كارخانه خودرو سازي انجام داديم از همين طريق انرژي را   از پروژه يكي. مورد استفاده قرار گيرد

  . كردتوليد كرده و استفاده مي

-استفاده مي را كه   و تكنيكيطبيعي تنها مواد هنه ها و محصوالتي را توليد كنيم ك خواهيم كه فرايند  ما مينهايتدر 

  . كنند سود و انرژي قابل استفاده مازادي هم توليد مييت حگردانند بلكه باز ميطبيعتكنند به 

 و ساختيم    تهيه كرده بود ما ساختماني را طراحيOberlin از دانشكده David Orrبه همراه تيمي كه پروفسور 

توانست هوا را پاكيزه كند، سايباني   كرديم كه مييي را تصوراه هاما ر. توانست همانند يك درخت عمل كند كه مي

كند به   بيشتر از انرژي كه مصرف مينهايتها تغيير كرده و در  براي ساكنان باشد، خاك را تقويت كرده، به همراه فصل

ات خورشيدي را به روي سقف نصب كرديم؛ گروهي از درختان را در ضلع حر، صفوبدين منظ.  انرژي برگرداندطبيعت

 منطقه بيفزايند؛ با استفاده از طبيعيد محافظت كنند و همچنين به گوناگوني از بنا در مقابل بكه االي ساختمان كاشتيم شم

 شد كه بتواند با توجه به ذوق و سليقه افراد  ، فضاهاي داخلي طوري طراحي ايهاي اجاره هاي باال آماده و موكت كف

ر آبياري درست شد؛ يك سيستم زنده در داخل و در كنار ساختمان ساخته يك بركه براي ذخيره آب بمنظو. تغيير كند

ها و  كالس كرد؛ ميتصفيه كه در بركه قرار داده شده بودند آب فاضالب را  ايت ويژهادوجوشد كه با استفاده از م
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ر برساند؛ براي فضاهاي عمومي بزرگ رو به غرب و جنوب قرار گرفت كه ميزان استفاده از نور خورشيد را به حداكث

  به در ضلع شرقيو ورودي را كنترل كنند؛ يك جنگل مخرUVتوانند ميزان  استفاده شد كه مي هاي خاصي ها شيشه پنجره

 نياز به   منحصر ساختمان ايجاد شد كه بيطبيعت براي نگهداري  ساختمان دوباره احيا و بازسازي شد؛ سيستم خاصي

در مراحل ابتدايي خود هستند و بايد بهتر شوند، اما در اولين  ملاوعرچه تمام اين اگ. هاي شيميايي و آبياري بود كود

اگرچه اين ميزان كم بود اما . ر بيشتري از انرژي كه مصرف كرده بود توليد كنداتابستان، اين ساختمان توانست مقد

  .اميدي براي آينده قرار گرفت

  .ر را مانند يك جنگليك ساختمان را مانند يك درخت تصور كنيد، و يك شه

 ها و اميال گوناگوني نياز 

گيرد بلكه بايد دقت كنيم ر  فقط خود محصول مورد مالحظه قرااحترام گذاشتن به گوناگوني بدين معني نيست كه

 از گهواره تا گهواره، يك  در نگرش طراحي. كسي مورد استفاده قرار خواهد گرفت چهتوسط كه اين محصول چگونه و 

يك فضاي اداري يا مثال به عنوان . ن است بارها و بارها براي مقاصد گوناگون مورد استفاده قرار گيردمحصول ممك

ر خراب شده و ا شود كه نسل اندر نسل مورد استفاده قرار گرفته به جاي اينكه هر بيحاتواند طوري طرفروشگاهي مي

هاي آن  ست كه ساختمانيي ا از فضاها تن يكي در جنوب منهSoHo محله مثال. براي يك قصد جديد از نو بنا شود

ي كه ممكن يهاي متفاوت را داراست؛ ويژگيها  شده كه قابليت استفاده براي اهداف گوناگون در زمان طوري طراحي

رسانند، هاي بزرگ كه ميزان ورود نور را به حداكثر مي هاي بلند، پنجره سقف: وري مفيد نباشند است از نظر اصل بهره

هاي   دهه ها در طي  زيبا و كارا اين ساختمان به خاطر طراحي. كنند شب و روز را تعديل مي ياهاي ضخيم كه دم ديوار

ايشگاه نمي گوناگون قرار گرفته اند، از كارگاه، انبار، فروشگاه، مركز پخش و توزيع، سپس  هادهامختلف مورد استف

 كرده ايم كه در   را طراحي هايي بر اساس همين اصل ما كارخانه. هنرمندان و اخيرا به عنوان فضاهاي اداري و مسكوني

  . هاي مسكوني مورد استفاده قرار بگيرند آينده به عنوان فضا

تواند از ابتدا ، بسته بندي ميدتوانند مورد استفاده قرار بگيرن كه بعد از مصرف به عنوان ليوان مياهاي مرب  شيشهمثل

 بسته بندي نوشيدني براي ساكنان يك روستا يا شهر در مثال به عنوان .  شود آن طراحيهاي بعدي  با توجه به استفاده
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 باشد  اينه وگيرند بايد بگينم كه عادت به نوشيدن آب در ظرف سفالي دارند و چيزي را به عنوان زباله در نظر اافريق

در هند، به علت كمبود و گراني مواد . كند برگردد و خاك را تقويت طبيعت به روي زمين انداخته شده به  كه به راحتي

، راه حل بهتر براي يطق صنعتادر من.  شود كه بدون خطر سوزانده شود  طراحي تواند به صورتيو انرژي، بسته بندي مي

تواند مواد پليمري باشد كه بتواند بعد از استفاده دوباره به صورت ماده اوليه براي بسته بندي استفاده بسته بندي مي

. خواننديرفومي مشكالت زيادي را بوجود آورده اند و مردم آنها را آلودگي سفيد مياستاهاي  در چين بسته بندي. شود

شد كه حاال تصور كنيد كه چه مي. شوندها از پنجره خانه ها، قطار به بيرون پرتاب شده و در همه جا ديده مي اين بسته

شوند  سوزانده مينهايت يك جا ذخيره شده و در رموال بعد از برداشت دهاي برنج كه مع ها از ساقه اين بسته بندي

 نيتروژن  توانست بوسيله كمي اين نوع بسته بندي مي.  استارزانل حاضر در دسترس و ااين ماده در ح. شدساخته مي

 به زمين انداخته؛ به  احتيتوانستند به ر ها مي اين نوع بسته. تقويت شود) شود ايجاد ميطبيعيهاي  كه معموال در سيستم(

هاي گياهان محلي نيز در اين  شد كه دانه ميحتي.  مفيد را به خاك برگردانند ليآت تجزيه شده و مواد معدني و عرس

در هر هاي خود را  بستهتوانستند  مسافران قطار مي.  شوندعيشده تا باعث افزايش گوناگوني طبيها قرار داده  بسته

 وجود داشته باشد كه  هايي توانست تابلو  ميحتي. بيندازندساخته شده در ايستگاه كه چكي ايستگاه در مزارع كو

  ." اينجا اشغال بريزيد"گويد  مي

  كند فرم از تكامل پيروي مي 
ها و شرايط محلي تغيير   هايشان را با توجه به ويژگي توانند بسته بنديه ميميز براي هاصنايع به جاي ترويج يك س

 از سردمدارن سازگار سازي   و مد يكي صنايع محصوالت آرايشي. ره بيندازنداط اينكه خود محصول را به مخدهند بدون

د از نتوانصنايع ديگر نيز مي. گيرد  است كه آن محصول مورد استفاده قرار مي  و فرهنگي ن با شرايط محيطياتشالحصوم

 خودرو سازي صنعت مثال به عنوان . هايشان منعكس كنند  راحي و بومي را در ط  فرهنگي ياه  ا تقليد كرده و ويژگيهان

ها  حرطهاي سازگار با محيط زيست  تواند اين فرصت را به مصرف كنندگان فيليپيني خود بدهد كه با استفاده از رنگمي

هاي رايج   رنگي واحرطهايشان بكشند، به جاي اينكه آنها را وادار به پيروي از  هاي عجيب و قريب روي ماشين  و نقش
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ها و امكانات بيشتري  كند، اما فرصت اين يك سخن معروف است كه فرم از عملكرد پيروي مي. در جوامع ديگر سازد

  . روي كندهشود اگر فرم از تكامل و تحول دنبالفراهم مي

، اقتصادي،  ط محيطيها را نيز در نظر بگيرد كه با توجه به شراي زاني يداشود بآنچه براي زيبايي در نظر گرفته مي

  .  كند  فرق مي هاي شخصي  ذائقهحتي و  فرهنگي

-، همانطور هم كه قبال گفتيم صنايع صابون سازي يك نوع صابون براي هر نوع شرايط ممكن ميمثال به عنوان 

 صورت  بهن را كاهش دهند ممكن است بسته بندي آن را تغيير داده و يا آن را ات مخرب شاسازند و براي اينكه تأثير

چرا صابون را همانطوري كه .  گذاري كردهماي ز ابتدا غلط است سره اكاما چرا بايد بر روي كاري .  حمل كنندمايع 

 مركزي را توليد كنند، از بسته بندي، حمل و نقل  توانند يك ماده اصليها مي سازند نساخت؟ كارخانهها مي مورچه

در . شودهاي حمل و نقل مي حمل صابون محلول در آب باعث افزايش هزينه. ر بهره ببرندالودا مايهمحلي و سيستم

 مايع زي است كه صابون به صورت اپس چه ني. باشد شود موجود ميب در محلي كه شستشو انجام ميكه ا  صورتي

 همچنين هاي محلي فروخته شود؛ لبي حمل شده و در فروشگاهاتواند به صورت پودر و يا تخته قصابون مي. حمل شود

تواند به  صابون ميحتي. هاي سختي و نرمي آب آن منطقه ساخته شده باشد  تواند با توجه به ويژگيها مي اين صابون

 شستشو 2000 كنند كه قابليت  يي را طراحيشوساهاي لب ها ماشين  كارخانهمثال. صورت يك محصول سرويس در بيايد

  .ينده را بازيافت و احيا كندوده تا ماده شرا داشته باشد سپس به كارخانه بازگردانده ش

  هاي بشر با توجه به اين روش و هماهنگي  و اگر طراحي  بنا شده  بر اساس گوناگوني و فراوانيطبيعت يحاروش طر

  .شود مي  محو شدن لذت ما از زندگينهايت و در  با آن نباشد باعث از بين رفتن اين فراواني

ا به تصويري از ه انمثال. دهند را ترجيح مي هاي فرهنگي ري، بيشتر مردم تمايزهاي تصوي بر اساس پرسش نامه

 اگر محل حتي ،دهندييني ميارات بسيار پنمهاي مدرن يك شكل  هاي فست فود و ساختمان هاي پر از رستوران خيابان

 را ترجيح داده New Englandدر عوض آنها تصاويري از محالت عجيب .  مشابه باشد اي خودشان در منطقه  زندگي

  . شودن ميادهند زيرا باعث لذت و شادماني شمردم گوناگوني را ترجيح مي. دهندره بسيار باليي به آن مينمو 

ها باعث گسترش نظرات و دامنه   فرهنگ قيتال: شود مي گوناگوني از طريق ديگري نيز باعث تقويت كيفيت زندگي

  . و اجتماعي شود عث تغيرات و تحوالت فرهنگيتواند با ميحتيو  شودديد افراد مي
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  از اطالعات ايبافته  

گردند يا اينكه به  كه در جامعه وجود دارد مي هايي ها براي پيشرفت همواره به دنبال سيگنال به طور معمول شركت

رقيب نگاه كرده و هاي  كنند و يا اينكه به شركتهايشان نگاه مي ها و شكست شته و موفقيتذنحوه عملكرد خود در گ

 در نظر   و فرهنگي اما در شيوه گوناگوني، تمام اين عوامل به همراه عوامل محيطي. كنند از آنها پيش بگيرند مي سعي

 كه يك آينده گرددميدر اين شيوه تالش . شودل و گذشته بلكه آينده هم در نظر گرفته ميا نه فقط ح.شودگرفته مي

.  اش همچنان پايدار و فعال باشد ها بعد از طراحي  نسلحتي شود كه  هاي حياتي طراحي تم سيسكل و پايدار براي اكار

 در هكرد بلكينم  شد ديگر آن كارخانه صابون سازي صابون را براي استفاده گر طراحياگر اين سيستم در نظر گرفته مي

شود ر كنار رودخانه به دور انداخته ميخواهد؟ يا اينكه بسته بندي كه د گرفت كه رودخانه چه صابوني مي نظر مي

تواند به عنوان يك محصول قابل مصرف براي حاشيه رودخانه مورد استفاده قرار گيرد؟ يا اينكه اصال چطور مي

هيچ (كردند كرد كه براي تميز شدن احتياجي به صابون نداشتند و از سيستم برگ نيلوفر تقليد مي مي  طراحي هايي  پارچه

تواند دوباره و به صورت مثبت و مفيدي تعريف شود، تا تك تك عناصر يك محصول مي). چسبدينمرگ آن چيزي به ب

  . شده كه يك دنياي سرشار از گوناگوني را منتفع سازد  محصول دچار تغيير و تحول شده و طوري طراحيكل كه  زماني

 كنيم كه  يم گرفتيم واقعا محصولي را طراحي كه ما براي يك كارخانه صابون سازي انجام داديم تصم ايدر پروژه 

ينده براي استحمام وسته شده بود كه يك ژل شوااز ما خ). كه در اينجا رودخانه راين مد نظر بود(خواهد  رودخانه مي

ا  از آنه  ماده مختلف تشكيل شده اند كه خيلي22ها متوجه شديم كه آنها معموال از  بعد از مطالعه اين ژل.  كنيم طراحي

 كردن اثر خشك ي يك ماده مرطوب كننده براي خنثالثم. مي شوند ديگر اضافه  ت مخرب برخيا كردن اثريبراي خنث

 كرديم بهترين   ما به اين ژل جديد به شكل يك دارو نگاه كرديم و سعينهايتدر .  ديگر اضافه شده بود ايكنندگي ماده

ا  جديد رحرطدر ابتدا كارخانه سازنده اين . نهايي انتخاب شدند ماده 9 انتخاب كنيم؛ در نتيجه مواد را براي آن

 ر پروسه را در نظر گرفت و ديد كه چطوكل كه  اما وقتي. شد گران تر تمام مي يرفت چون اين مواد از مواد قبليذنپ

 %15  قبليي كند و متوجه شد كه اين محصول از محصول ويجهرفصهاي حمل و نقل و انبارداري  تواند در هزينهمي

ل ا شد و هنوز هم در ح دوليت 1998 با توليد اين محصول موافقت كرد و اين محصول در سال . تر خواهد بودارزان



www.idreporter.com
info@idreporter.com

 ٧٣

ن و متوجه شد كه انتيم شود، زيرا تيم تحقيقاتيپيلن عرضه ميوپر هاي پلي توليد است، با اين تفاوت كه امروز در بسته

  .دكنمي نشط به داخل ژل PETهاي  موجود در بسته

   ها"ايسم"گوناگوني 
آوريم؛ يك موقعيت تند رو كه   را بوجود مي"ايسم"شويم   كه ما بر روي يك روند و روش خاص متمركز مي زماني

, فاشيسم – "ايسم"توان گفت كه اين  با مروري به روي تاريخ بشر مي.  قطعه شده است ارتباطش با سيستم كلي

  . ريسم چه اثر مخربي به جاي گذشته اندو يا ترو نازيسم يسم،كسس سيسم،ير

هر كدام از . يسموژلواند از كاپيتاليسم تا كمونيسم و در نهايت اكآمده هاي زيادي بوجود  در طول تاريخ بشر ايسم

شود را در نظر سفانه عواملي كه باعث موفقيت بلند مدت مئ قوت و ضعف خود را داشته اند اما متانقاطها  اين حركت

كنيم كه  غالباً ما فكر مي.  و سالمت محيط زيست هاي انساني ند، مانند عدالت اجتماعي، گوناگوني فرهنگنگرفته ا

 كار ازارهاي ب طرفداران محيط زيست كه با شركتو تجارت و محيط زيست به صورت ذاتي با هم در كشمكش هستند 

هاي اجتماعي و  اي خاص خود را درباره فعاليته  نيز تعصباقتصاددانانتجار و .  خيانت كرده اندطبيعتكنند به مي

ها به ترويج محصوالتي زشت، پر زحمت، با تكنولوژي  كنند كه طرفداران اين فعاليت دارند، و فكر مي محيط زيستي

 توانيد هرينمطبق نظر عمومي شما بايد يا اين طرف نرده بنشينيد يا آنطرف و . پردازند بسيار پايين و يا بسيار گران مي

  .دو طرف را با هم داشته باشد

تجارت با توجه به مسئوليت ": كند اين دو دنيا را به هم مرتبط كند، مانند  مي ي وجود دارد كه سعييها  فلسفه بعضي

ها مجبور هستند از حمايت  اگرچه اين نگرش. "طبيعي داري هماي سر" و يا"اقتصاد بازارهاي اجتماعي" و يا "اجتماعي

، تجارت طبيعير بودن وث كه م در حالي.  آنها هماهنگ نباشد نيز كمك بگيرند كه شايد با اهدف اصليهاي ديگري  ايده

اما از . گذرد هاي آن براي فعاليت و پيشرفت احترام مي داند و به نياز براي تغيير و تحول مي  اصليموتوررا به عنوان 

 را در نظر نگيرد، به يك تراژدي  ل اجتماعي و فرهنگيگيرد كه اگر تجارت، محيط زيست و مسائ سوي ديگر در نظر مي

  .هاي آينده از بين خواهد برد  ارزشمندي را براي نسل  و انسانيطبيعيانجامد كه منابع  مي بزرگي
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 يك محصول را در نظر بگيريم   و به صورت تصويري ارتباط عوامل مختلف در طراحي نيم به راحتيوابراي اينكه بت

ما از اين . هاي تقسيم شونده  به اشكال مشابه طرح شده است شيادار بر اساس كونماين . را ترسيم كرده ايمدار باال ونم

دهد كه  و به ما نشان ميايمها استفاده كرده  كشورحتي هر چيزي از محصول تا ساختمان، شهر و  دار براي طراحيونم

خواهيم يك محصول و يا  همزمان كه ما مي.  تعادل ايجاد شودپروژه ما به كدام گوشه تمايل بيشتري دارد و چگونه بايد

كنيم و شروع به پرسش كرده و به دنبال پاسخ  دار حركت ميونمهاي مختلف اين   كنيم، در قسمت يك سيستم را طراحي

 هايم در اين بخش ما در يك ناحيه كامال سر. د استصاقتا/اقتصادگوشه پائين و راست نشان دهنده بخش . گرديممي

شوند كه آيا اين محصول يا سرويس سود آور خواهد رد مياپرسيم يقيناً شامل اين موداري هستيم و سئواالتي كه مي

-در ادامه مي.  بود اين محصول يا سرويس را دنبال نكنند گوئيم اگر پاسخ اين سوال منفين ميابود؟ سپس به مشتريان م

رسد سود آور باشد؟ اگر مشتريان   اين محصول به بازار مي م تا هنوز وقتيپرسيم كه چقدر بايد به كارمندان حقوق بدهي

به جا كردن خط توليد اايند جنمبه شدت به اين گوشه چسبيده باشند ممكن است بخاطر اينكه پاسخ اين سوال را مثبت 

  .تمه دهند است مورد مالحظه قرار دهند، و بحث را در همين جا خاارزان  را به كشوري كه نيروي انساني

بري حركت ابر/اقتصادحاال بر روي ضلع . دهيماگر آنها به يك روش متعادل تري پايبند باشند، ما به بحث ادامه مي

  آيا كارمندان حقوق كافي: مثال به عنوان . ي كه بايد هم درباره پول و هم درباره عدالت از خود سوال كنيميكنيم؛ جا مي

 در هر   براي زندگي درامد كافي: توجه داشته باشد كه پايداري محلي است(اورند؟  در مي كنند را كه بتواند با آن زندگي
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هر چه بيشتر به ).  هرانچه است كه بتوان با آن يك خانواده را اداره كرد  متفاوت است، از نظر ما درامد كافي اينقطه

آيا زنان و مردان براي كار مشابه . بيند اعي ميشويم، بيشتر اقتصاد را از ديد عدالت اجتم سمت گوشه برابري نزديك مي

رسيم، سواالت كامال و بطور خالصانه درباره مسائل  به گوشه برابري مي  وقتينهايتكنند؟ در حقوق مساوي دريافت مي

  و يا اقتصادي را در نظر كنند؟ بدون اينكه مسائل محيطيآيا مردم با احترام با يكديگر برخورد مي. اجتماعي است

هنگامي . دهيم و بحث قرار مي  را مورد بررسي هاي جنسي عدالتي  نژادپرستي و يه بيمثل بگيريم، فقط مسائل اجتماعي 

و ته كنيم، تمركز بيشتر از روي مسائل اجتماعي برداش  زيست حركت ميطيحم/برياكه  به سمت باال از روي ضلع بر

آيا عادالنه است كه كارگران را : واند اينها باشندتجا سواالت ميدر اين. شود سوق داده مي بسمت مسائل محيط زيستي

ي قرار داد كه در يها م شيميايي خطرناك قرار داد؟ آيا عادالنه است كه كارمندان و كارگران را در محيطومسدر معرض 

د؟ چطور اين توانند باعث بيماري آنها شونكنند و مي ميطعهاي خطرناك سا ز خود گازكه امعرض موادي هستند 

شويم   محيط زيست نزديك ميههاي بعدي را در معرض خطر قرار خواهد داد؟ هرچه بيشتر به گوش محصول نسل

 اكوسيستم كلدهند بلكه تاثيرات به روي ينمسئواالتي خواهيم پرسيد كه ديگر فقط محل كار و يا خانه را مد نظر قرار 

  انه و يا هوا را آلوده و مسموم كرد؟آيا عادالنه است كه رودخ. كنند مي را بر رسي

كنيم؟ آيا زباله برابر است با   پيروي ميطبيعتآيا ما از قوانين : پرسيمرسيم مي كه به گوشه محيط زيست مي وقتي

 بلكه باعث  تنها باعث پايداري گونه انسانيه كنيم؟آيا ن هاي موجود انرژي خورشيدي استفاده مي غذا؟ آيا از درامد

د حركت صاقتا/شويم؟ سپس از اين گوش به سمت پايين و بر روي ضلع محيط زيست هاي ديگر مي ونهپايداري گ

 ما از نظر اقتصادي هم مقرون به صرفه است؟ اگر ما يك ساختماني را طرح  هاي محيط زيستي تژياستراآيا . كنيم مي

كند، جواب ما به اين سوال  انرژي توليد ميكند و بيشتر از آنچه نياز دارد  كنيم كه انرژي خورشيدي را جمع آوري مي

  .بله خواهد بود

كنند كمتر بد باشند، از مواد كمتر بهره بيشتر  مي  بر روي اين ضلع قرار دارد؛ جايي كه مردم سعيطبيعيبهره وري 

 طبيعيبهره وري البته بايد در نظر داشت كه . گيرندهاي اقتصادي موجود را در نظر مي ونهنم كه همچنان  ببرند در حالي

  .ايدنم ياري طبيعير بودن وثتواند ما را در رسيدن به ميك ابزار با ارزش است كه مي
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 نهاگه سر خط س

پرسند  هاي سازنده همواره مي شركت. ي، عملكرديهزينه، زيبا: دهندث را تشكيل ميمثلزاين يك ي دجياهاي ر معيار

اين محصول براي مشتري جذاب خواهد بود؟ آيا اين محصول به توان با اين محصول به سود رسيد؟ آيا  كه آيا مي

دار محيط زيست، برابري و اقتصادي استفاده ونمهاي كه طرفدار توسعه پايدار هستند از   كار خواهد كرد؟ شركت خوبي

ري اقتصادي  پايدار را با مسئوليت پذي توانند طراحيآنها مي: كنند به خاطر اينكه براي آنها يك مزيت ويژه داردمي 

شود و دو گوشه برابري و محيط زيست در آخر اما در عمل معموال فقط گوشه اقتصاد مد نظر قرار گرفته مي. همراه كنند

استفاده از . وژيكيلوك و اطبيعير بودن وث مهانجامد ون ميطبيعيبهره وري كه در نتيجه به . گيرند قرار ميظهمورد مالح

شود، اين صنايع هاي كه در هر سمت مي  پرسش حيندر . كند  را براي صنايع ايجاد ميهاي بيشماري دار فرصتونماين 

ردند هرگز با اين مسائل و كشوند كه اگر فقط از ابتدا به مسائل اقتصادي توجه ميهاي جديدي درگير مي با موقعيت

  .شدندينمها روبه رو  فرصت

  تحول صنعت
 يگذرد باعث پديد آمدن تحول صنعت ه قبال بحث كرديم احترام ميي كطوح كه به گوناگوني در تمام سيزاينيد

تواند بيشترين تأثير گذاري خود را داشته باشند كه  مي كنيم زماني محصوالت و خدماتي كه ما طرح مي. خواهد شد

 الگو طبيعيهاي  هاي اختراع شده كه از سيستم ماشينمثال . ي باشنديهمانند يك موجود زنده قابل سازگاري و پاسخ گو

يش اهمچنين تالش روز افزون بشر براي افز.  كنندده، بتن و يا استيل استفابه جاي اينكه از مواد شيمياييبرداري كرده 

اما بايد توجه داشت كه پيشرفت . هاي در اين مسير درست هستند  قدمطبيعي و  هاي الكتريكي Ĥوريدانش و استفاده فن

شود، بلكه ما هستيم كه بايد زمانه و محتواي اين تحول و تغيير را  يمنول صنعت نولوژي به خودي خود منجر به تحكت

  .آماده سازيم

هاي محيط زيست دوستانه در اين جهت هستند كه انسان به ناچار باعث تخريب محيط  آخرين گرايشحتي امروزه، 

 را به عنوان ابزاري در جهت طبيعت  نيز"طبيعي هماي سر" نظريه حتي. دراوردخود  تحت كنترل  آن رازيست شد و بايد

خورد اما براي انسان امروز مي به درد انسان در دويست سال پيش ها ممكن است اين شيوه.كند  مي خدمت به بشر معرفي
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هاي   ممكن است بتوانيم سيستمحتيهاي تكنولوژي ما  با توجه به هوشمندي انسان و پيشرفت. مناسب نخواهد بود

ل افت ا در حطبيعيهاي   كه سيستم  براي زمانيحتيياوريم كه قادرند فراتر از نسل ما حركت كنند، پايداري را بوجود ب

  .هستند

كنند، اما بيش از ن دريافت ميا از محيط شطبيعيهاي  هاي پايدار بوجود آورد؟ سيستم شود كه سيستماما چطور مي

 درگيري الهام بخشي را ايجاد كنيم؛  واين الگوها استفاده كردهنيم از اتوما مي. دهندآنچه گرفته اند را به آن باز پس مي

ن باعث تغذيه و اهاي جانبي ش ن و فراوردهاي را بسازيم كه محصوالتشيها نيم كارخانهاتوما مي. طبيعتيك شراكت با 

دهند به جاي ر مين را دوباره احيا كرده و در پروسه توليد قراا ش شوند؛ مواد تكنيكي ميطبيعيهاي  تقويت اكوسيستم

نيم خود به اتو را ابزار پيشرفت خود قرار دهيم ميطبيعتبه جاي اينكه . نندازواينكه آنها را دور ريخته، دفن كنند يا بس

 داشت به د از ما وجود خواهيبسيارتعداد  نهايتد و در ن مطابقت دارطبيعتل شويم كه با قوانين  مبدطبيعيابزارهاي 

  .ر هستند، همانند مورچه هاوثق، هوشمند، سازگار و بارور و از همه مهمتر م ما خالهاي خاطر اينكه سيستم
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 فصل ششم

   طبيعي ر بودنوث كردن م عملي
م كرد كه كارخانه عالا، نوه هنري فورد بزرگ . William Clay Ford Jr، رئيس شركت فورد، 1999در سال  

 بود تحت يك بازنگري يهاي انقالب صنعت دانم از اولين  ميشيگان كه يكيعظيم فورد در منطقه رودخانه روژ در ايالت 

  .  بيليون دالري قرار خواهد گرفت2و بازسازي 

 فورد در 1920 ه دهاسطها را خريده بود، آنها به صورت لجنزار بودند، تا اينكه در او  كه هنري فورد اين زمين زماني

ل شد و قادر به كز دنيا مبداترين مر ي از صنعت  به يكي كارخانه پس از مدتياين . ودمناين منطقه شروع به ماشين سازي 

در دوران ركود اقتصادي، فورد يك خط مجزا كردن . ي ماشين از ابتدا تا انتهاي خط توليد بودزاخت و توليد تمام اجاس

 نهايتها و مبلمان جدا شده و در  رها، شيشه ها، الستيكوتاديادر اين خط ر. ودنمت را نيز به اين كارخانه اضافه اقطع

هاي فسيلي   انرژيري بود و هنوز بياگرچه اين روند بسيار ابتدا. شدبدنه استيل و چهارچوب آن تحت فشار كمپرس مي

 براي تهيه  توان از آن به عنوان قدمي كرد اما باعث بازيافت و استفاده مجدد هزاران هزار قطعه يدكي شد و ميتكيه مي

نده بود و هزاران نفر در ابدين ترتيب اين كارخانه همچنان گسترش يافت و صدها هكتار را پوش. له ياد كردغذا از زبا

دگي شدند و وت اين كارخانه كم كم دچار فرسالآبا نزديك شدن به اواخر قرن بيستم، ماشين . آن مشغول به كار بودند

نوع آنها و همچنين تعداد كارمندان كاهش يافت؛ بسياري از ها و ت تعداد ماشين. هاي آنها ديگر به روز نبود نولوژيكت

  . ل شدند مبدي و متروكه صنعتكهاي خش هاي اطراف كارخانه به زمين زمين

 در اين كارخانه را بسته، دور زمين آن را نرده بكشد و كارخانه را  توانست همانند رقبايش به راحتي شركت فورد مي

 مصمم و متعهد بود William Fordاما به جاي آن . ، سالم و براحتي قابل توسعه استبه جايي منتقل كند كه زمين تازه

  .ل سازدا به يك عنصر محلي در طبيعتش مبدكه اين زمين و كارخانه را دوباره احيا كند و كارخانه فورد ر

ذاكره درباره  به بحث و معروش)  از دو نويسنده يكي (Bill با Williamبالفاصله بعد از به رياست رسيدن، 

 از ابتدا تا  زاين مجدد كارخانهاي را به عنوان سرپرست دBill نهايي  هاي   كرد و بعد از بررسيطبيعير بودن وثهاي م شيوه

  . ودنممعرفي انتها 
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 هاي مختلف كارخانه، ن بخشادر اولين قدم، اتاق روژ در زيرزمين كارخانه ساخته شد؛ محلي كه تمام مهندس

ن و متخصصان ان، محيط زيست شناسا دانان، سم شناس ها مانند شيمي ن و افرادي خارج از اين گروهطراحان، معمارا

تژي ها و ا از اهداف، استر اي آنها اين بود كه يك مجموعه  دستور جلسه اصلي. قانون گذاري دور هم جمع شوند

هايشان را به  د كه بتوانند روند فكري و ايدهوسايل اندازه گيري پيشرفت را فراهم كنند و همچنين محلي را بوجود بياورن

نده شده ال مطالعه و اجرا بود پوشاتمام ديوارها با مداركي كه در ح.  را مطرح كنندايتصوير بكشند و سواالت عمده 

مد كه چه ه بفتنساتوشد مي كه وارد اين اتاق مي هاي بزرگ عنوان بندي شده بود؛ بنابراين هر كسي و با برچسب

، كيفيت هوا، شرايط بومي، استفاده از انرژي، روابط كاركنان،  ي از نظر اقتصادي، اجتماعي، محيط زيستييها رفاكتو

  .شوندمعماري بنا، و همچنين توليد در نظر گرفته مي

 دوم كه كمپاني فورد تا حد ورشكستگي پيش رفته بود، تمام هدف و تالش آن اين بود كه سود  بعد از جنگ جهاني

 را داده و به آنها  ل، فورد آزادي عمل كامل به تيم تحقيق و طراحيااما با اين ح. ايدنمقتصادي را هميشه تضمين آوري ا

 و توليد خود كارخانه را  يحانه براي ايجاد ارزش براي سهام دارن، و فرايند طرارآوهاي جديد و نو اجازه داد كه روش

   ).ثي فصل پيش به آن اشاره كرديممثلدار ومنه در هاي ك تمام جنبه  ( قرار دهند مورد برسي

 Billبه محض اينكه،  Fordهاي مختلف   اين روش جديد تفكر را آغاز كرد، صدها كارمند و كارگر از بخش

هاي خود  ، تحقيق و غير شروع به ارائه ايده كارخانه از بخش توليد، انبار داري، مديريت، خريد، حسابداري، طراحي

رانه وارد اين پروژه ا مدطبيعتهاي  اري از آنها در ابتدا با يك شكاكي و بدبيني نسبت به استراتژياگرچه بسي. ودندنم

  . ل گشتنديي خود مبداني در بخش اجراناشدند، اما در انتها هر كدام از آنها به قهرم

هاي   اينكه تمام بخشهاي رقيب برتر بود به دليل  قبل از اينكه دست به اين اقدام بزند هم در ميان شركتحتيفورد 

ها نه تنها قادر به  اين مجوز نشان دهنده اين است كه اين بخش.  بودندISO  آن موظف به دريافت مجوز محيط زيستي

توانند عملكرد و نحوه د كه آنها ميادهاي استاندارد هستند بلكه، نشان مي ن با معيارااندازه گيري و كنترل توليدات ش

ت خود را نيز موظف به دريافت اهاي وابسته و فراهم  كننده مواد و قطع  تمام شركتحتيفورد . ند كن اجرا را نيز بررسي

  . ده بودواين مجوز نم



www.idreporter.com
info@idreporter.com

 ٨٠

خته تا اثر اآنها خود را به زحمت نيند. كنند پيروي مي"نپرس، نگو"هاي مشابه از استراتژي  بسياري از شركت

هاي   پيگردحتي به دست آماده جز درد سر و جياد، زيرا نت كنن ن بر روي محيط زيست را بررسيامخرب توليدات ش

هاي  شوند كه آلودگيها از سوي دولت موظف مي  كه اين شركت زماني. قانوني براي آنها چيزي به همراه نخواهد داشت

 ديگر  طقه دهند اين است كه بخش آلوده را يافته و آن را به منايند، تنها كاري كه انجام ميمنن را پيگيري و رفع اش

خاك پر ارزش از جايي به اي از قطعهبه همراه را كند، بلكه فقط مشكل ينم  حل را اين نه تنها مشكلي. كنندل ميمنتق

  .بردجاي ديگر مي

هاي زيادي از خاك  آنها متوجه شدند كه بخش. ترين حالت را در نظر بگيرد زاين فورد، تصميم گرفت كه بديتيم د

اليي ااين تيم وارد مذاكره با دولت شده و تصميم گرفتند كه تنها يك اليه نازك ب. لوده شده استدر محوطه كارخانه آ

هاي عميقتر خاك  هاي جديد به پاكيزه سازي قسمت خاك را برداشته و در جاي ديگري دفن كنند، اما توسط روش

ي اين كار از دو روش ابر. غذي بودهدف آنها نه تنها تميز كردن خاك بلكه بوجود آوردن خاك سالم و م. بپردازند

-2باشد  م توسط گياهان سبز ميومس كه درمان خاك و خارج كردن phytoremediation-1: جديد استفاده كردند

mycoremediationگياهان انتخاب شده براي  . ها است ها و جلبك  كه پاكسازي خاك توسط قارچ

phytoremediation خاك  سالمتي.  و پك سازي كنندتصفيهم را ومستوانند د كه مي هستن اي داراي توانائي بالقوه 

هاي خاكي  تعداد كرم: هاي قانوني سنجيده نشد بلكه عوامل ديگري هم در نظر گرفته شد، مانند محوطه فقط توسط معيار

وطه  جذابيت مححتيت آبزي در رودخانه محلي و ادوجو م، حشرات، سانتيمتر مربع، گوناگوني پرندگان30در هر 

 و ساخته شود كه  محوطه كارخانه طوري طراحي:  اين قرار گرفت كه  هدف اصلي. ن آن منطقهاميوكارخانه براي ب

  . كنند يازكودكان كارمندان كارخانه بتوانند بدون خطر در آن ب

افت يا ميهاي بيشتري ر كرد، موقعيتهاي توليد پايدار جستجو مي همچنان كه شركت فورد بيشتر و بيشتر در معيار

مديريت و .  كارخانه را بهبود بخشد بدون اينكه مقاصد اقتصادي كارخانه را به خطر بيندازد كه عملكرد محيط زيستي

رسيد، به خاطر اينكه معموال در نظر گرفته  به نظر مي  از طوفان و باران شروع خوبي شياهاي ن كنترل كيفيت آب

اما فورد متوجه شد با توجه به قوانيني كه براي آب پاكيزه . رسد ميه نظر بشود و اجرا كردن آن مقرون به صرفه  يمن

هاي جديد  ها بايد با لوله  گران تمام شود؛ زيرا تمام لوله تواند خيلي از طوفان مي شياوجود دارد، مديريت آبهاي روان ن
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رات يبه جاي اين تغي.  بردارند ميليون دالر براي اين شركت هزينه48شدند و ممكن است حدود سيماني جايگزين مي

در اين سيستم جديد، ساختمان داراي يك پوشش گياهي بر روي سقف .  و ساخته شديحا سيستم ديگري طر اساسي

تواند آب باران را هاي متخلخل نيز مي ف پاركينگك. آب باران را در خود نگاه دارد اينچ 2است كه قادر است حدود 

ت آبزي و گياهان ادوجو هدايت و در آن به وسيله مييها ها و لجن زار ت مردابسپس آب باران به سم. جذب كند

. شودهاي مرطوب به سمت رودخانه محلي جاري مي پس از اين لجن زارها، اين آب از طريق گودال. شود ميتصفيه

سرازير شده و خاك و به جاي اينكه آب باران يك دفعه به سمت رودخانه . انجامدميه روز به طول ساين فرايند حدود 

هاي   يك پروسه آرام كامال پاكيزه و تميز شده و وارد جريان آب دگيها را با خود شسته و وارد رودخانه كند، در طيولآ

 ميليون دالر براي شركت 35هاي گياهي و جانوري شده و تقريبا  شود و همچنين باعث رشد و تغذيه گونهمحلي مي

  . كند فورد پول اندوخته مي

 تبديل به محلي  كارخانه قديمي. برابري شد/ اقتصاد مجدد تسهيالت كارخانه توجه بسياري به ضلع يحا طردر

كارگران مجبور بودند يك جفت كفش براي داخل كارخانه و يك جفت . ر و غير دوست داشتني شده بودونمتاريك، 

اين شركت به اين نتيجه . ديدندينمرشيد را شد كه نور خودر طول زمستان شايد روزها مي. براي بيرون داشته باشند

 موفق تر شود و همچنين توليد  وق ترتواند باعث جذب نيروي كار خالرسيده بود كه فضاي مناسب و دلپذير كاري مي

فه تريا، ا در كحتيشد كه نور خورشيد را به داخل راه دهد،  مي بنابراين كارخانه جديد بايد طوري طراحي. را باال ببرد

اين كارخانه داراي . ناهاي استراحت كوتاه ش  در طول زمانحتيراي اينكه كارگران بتوانند از نور خورشيد بهره ببرند ب

ر اينكه امنيت و اند و فضاهاي اداري بين طبقات قرار خواهند گرفت به منظعناظر بدون ماهاي بلند خواهد بود، من سقف

 را براي خنك و گرم كردن ساختمان اتخاذ كرد و Tom Keiser شيوه  همچنينيحاتيم طر. را به حداكثر خود برساند

  . كت تهويه در نظر گرفتا كارخانه را به صورت يك دكل

شركت فورد كارخانه واقع شده در مجاورت رودخانه روژ را به عنوان آزمايشگاهي در نظر گرفت كه شيوه و 

هاي   كارخانهياري بويعرض آزمايش بگذارد و آنها را به الگهاي جديد براي كارخانه داري و توليد را در آن به م متد

مثال به عنوان .  ايجاد كنند ن در آن تغيراتياش ليح و م ديگر در سراسر دنيا مبدل كند كه البته با توجه به شرايط محيطي

رد سير روسيه طق سا براي يك كارخانه در نواحي گرم آمريكا كار كند اما در منيهاممكن است كه سقف با پوشش گي
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هاي  هايش در شهر  بعد از بازسازي كارخانه فورد در اين شهر، شركت مركزي به بازنگري كارخانه. قابل اجرا نباشد

هاي خورشيدي را به عنوان محصوالت سرويس مورد مالحظه  د و سلولاهاي ب  مانند توربينيديگر پرداخت و عوامل

ورت بخشي هماهنگ و محلي با هايش در هر شهر و منطقه به ص رخانه فورد تصميم گرفت كه كانهايتدر . قرار داد

هاي محلي به طور مدام بازنگري و دوباره تعريف شدند، كه يك  به دنبال اين تصميم، راه حل.  مبدل سازد اشمحيط

ارخانه بازنگري يك ك. دادند قرار مي سيرشود مورد بر كه توليد شده، بازاريابي شده، و فروخته مي محصول را از زماني

  اگرچه خيلي. دهد تفكر ما را نسبت به اينكه يك اتومبيل چگونه بايد باشد تغيير شده ماشين سازي ممكن است به كلي

هاي آن را متحول ساخت، اما احتماال ما تا   را دگرگون كرد و تمام زيرساخت  عظيميصنعتكشد كه چنين طول مي

  .هاي مدرن اضافه شده است ت به كارخانهايه و جدا سازي قطعجزك خط ت زنده خواهيم بود كه ببينيم ي زماني

 طبيعي ر بودنوثپنج مرحله براي م 

هاي  ها و روش ست به شيوها، با اين همه سابقه طوالني، با اين همه تعداد كارمند، كه ساله چطور شركتي به بزرگي

ي كه يها ت تمام روشعرس پذير نيست كه به كند؟ اين امكان  عادت كرده است شروع به بازسازي خود مي خاصي

 كه ساليان سال به شيوه گهواره تا قبر  يانبراي مهندس. ده را به دور انداختواند و مورد استفاده بها كار كرده سال

 جديد  اين سيستم جا افتاده را با يك مدلكه  بسيار سخت خواهد بود اندآموزش ديده، كار كرده و تجربه اندوخته

هاي جديد آشفته، پر زحمت، تهديد كننده و پر استرس  هاي كوتاه دارند، اين مدل هاي كه مهلت در پروژه. ين كندجايگز

 كنيم كه ما را دچار بال كرده  حل اگر قرار است كه ما مشكالتي را:گفته استاما همانطور كه انيشتين . رسندبه نظر مي

  . بگيرد ث پيدايش آن مشكل شده پيشياند، روش تفكر ما بايد از تفكري كه در اول باع

ها در هر  ايم شاهد مراحلي باشيم كه شركتايم توانستههاي گوناگوني كه انجام داده خوشبختانه ما در طول پروژه

در اينجا اين . ر را به كار گيرندوث مطبيعيهاي  تغيير داده و ابزارطي مراحلي ن را ا تفكرشطرزكنند تا  مي يسع  اياندازه 

  .كنيم  مي  بررسي  يكي احل را يكيمر
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  ص شويدهاي شناخته شده خال از دست مجرم. 1مرحله 
شوند جزو اولين ك و مضر شناخته ميارنطفاصله گرفتن و تحريم كردن موادي كه به طور عمومي به عنوان موادي خ

ما تقريبا عادت كرده . كند بطبيعير بودن وث كردن م تواند در جهت عملياقداماتي است كه هر شخص و يا صنعت مي

 بدون بو است؛ اما بايد ديد كه در عمل حتي محصول بدون فسفات است يا بدون سرب است و يا نايم كه بشنويم فال

رد اين ادر بسياري از مو.  جايگزين آن ماده شده كه نياز به فسفات، سرب و يا غيره را بر طرف كرده استايچه ماده 

هاي چاپگر از يك ماده  حالل رايج جوهر: مثالبه عنوان . شوند مضرتر جايگزين ميتر و مواد خطرناكبامواد 

 را از اين جوهرر اينكه وهاي آبي به منظ با حاللاين حالل شود، با جايگزين كردن ي خطرناك ساخته ميايشيميوپتر

تر وارد ارند راحت كه در جوهر وجود ديت سنگيناشويم فلز عث ميانياز سازيم در واقع ب حالل خطرناك بي

  ي ما انتخاب صحيح و مثبت مواد تشكيل دهنده و چگونگييتوجه داشته باشد كه هدف غا.  شوندطبيعيهاي  اكوسيستم

  .تركيب آنها براي تشكيل يك محصول است

 كنيم كه يحا اش طر يياغذرا براي مواد اي  از ما خواست كه بسته بندي يياغذچندين سال قبل يك شركت مواد 

بعد از اينكه ما به طور جدي به تحقيق درباره اين پروژه پرداختيم، اين پروژه بيشتر به يك جوك . لرين نداشته باشدك

از كلرين تهيه كنيم بايد آن را از خمير  ريعاهمانطور كه قبال هم اشاره كرديم براي اينكه مواد كاغذي را . تبديل شد

 طبيعيهاي   روند  در اين خمير نيز مقداري كلرين وجود دارد كه طيحتي كه كاغذ تهيه كنيم،) نه بازيافت شده(تازه 

پ ا جوهري كه بر روي آن چهمچنينني داشت و ارتو ي ليي ديگر، اين بسته بندي يك روكش پاز سو. شودايجاد مي

 و كارخانه ها قرار نداشت  ه محيط زيستيااما هيچ كدام از اين مواد در ليست سي. ت سنگين بوداشد حاوي فلزمي

تواند مشتريان زيادي ري از كلرين است ميعاكرد با يك برچسب به روي بسته كه بگويد اين بسته بندي سازنده فكر مي

 و ذب را دارند و قابل جطبيعيهاي   از مواد خاصيت انباشته شدن در ارگان اند، برخينمگفته ان .را به خود جلب كند

 يك قدم  اي اين مواد، خالص شدن از آنها در هر مرحله  به خاطر صدمات اساسي. باشندينمها  تجزيه توسط اين ارگان

به عنوان . باشنددميوم، سرب، و جيوه مياك, PVCناميم، آنها شامل  ميXما اين مواد را . شودمهم و مثبت محسوب مي

تنها يك . شودارستاني عرضه ميها به بازار مصرف و بيم  تن جيوه در دماسنج4,3ساالنه حدود فقط در آمريكا ، مثال

زي به اسنجي كه نيا دم ايد؛ طراحينم آكر را آلوده 20 به وسعت  ايهاي درياچه    است كه ماهي گرم اين جيوه كافي
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 در سطح آمريكا وجود دارد كه اين  ايتبليغات گسترده.  خوب و مفيد باشد تواند يك طراحيجيوه نداشته باشد مي

 از جيوه استفاده شده در صنايع را تشكيل %1تنها  ها اما جيوه داخل اين دماسنج.  را ممنوع كند ايهاي جيوه  دماسنج

هاي خودروسازي مانند ولوو اين  تعدادي از شركت. شود استفاده مييهاي صنعت چوئيقسمت عمده جيوه در س. دهدمي

ليدش و ت خط را نيز درPVC تا استفاده از ولوو همچنين در صدد است. ها را از خط توليد خود خارج كرده اند يچئسو

  . از بين ببرد

 "  في طراحياص"دهد كه ما آن را  را تشكيل مي ايتصميم براي حذف مواد خطر ساز از ابتداي توليد ابزار ساده

عد از  استفاده مواد مضر را گرفته به جاي اينكه ب يو وجود دارد و از ابتدا جلحراطيك صافي كه در ذهن : خوانيم مي

خواهيد   مي اينكه وقتيمثل  - ساده است اين صافي خيلي. توليد و استفاده و دور انداختن به فكر چاره براي آن بگردد

  .اما يك آغاز مناسب است -! كنيدينمپيچه آور و يا حساسيت زا استفاده  غذا درست كنيد از مواد دل

   آگاه پيروي كنيد هاي شخصي از اولويت. 2مرحله  
هاي اداري سازمان حفاظت از  سته شده بود كه فضاواخ)  از دو نويسنده يكي (Bill از  وايل دهه هشتاد وقتيدر ا

 كه قرار بود  هاييهاي را به تمام كارخانه  و پرسشنامها كند، يحاهاي سبز طر محيط زيست را به صورت اداره

در . درباره مواد تشكيل دهنده اين محصوالت پرسيدد و از آنها اها به كار برده شود فرست ن در اين فضاامحصوالت ش

. "اين مواد در مالكيت شركت اند، قانوني هستند و ديگر با ما تماس نگيريد"نوشته بود كه ها ه نامشپاسخ اكثر اين پرس

به مثال  به عنوان. ن بگيرندات را با توجه به اطالعات بسيار محدودشاو و تيمش مجبور شدند كه بهترين تصميمابنابراين 

ها استفاده كنندگان را در معرض چه  ف كوبيدند، زيرا مطمئن نبودند كه اين چسبكجاي چسباندن موكت آن را به 

 و  براي اينكه نور كافي. رده قابل بازيافت نيستندوهاي چسب خ دانستند كه موكتدهند، همچنين ميمواد ديگري قرار مي

هاي تمام طيف رنگ را از آلمان سفارش  فراهم كنند، مجبور شدند المپمناسب با تمام طيف رنگ را براي كاركنان 

براي . ها چه عواقبي براي سازندگان آن دارد دانستند كه مواد شيميايي داخل حباب اين المپينماما در آن زمان . دهند

. گرفتند ن تصميم مياه شي شناساني كه با آن روبرو بودند بايد بر اساس اطالعات موجود و قضاوت زيبا  مسائلي تمامي
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 اين تيم براي اينكه نهايتن انتخاب كنند، در اش بودن توانستند محصوالت غير جذاب را به خاطر محيط زيستييمنآنها 

  . كند استخدام نشده بود يك محيط زشت را طراحي

و اين اوان يك معمار وظيفه كرد كه به عنال مواجه شده بود، خيال ميث با اين مBill كه   زماني80 و 70هاي  در دهه

كرد كه اين مواد بنابراين فكر مي. است كه براي هر بخش مواد مناسب و غير مضر را يافته و آنها را در كنار هم بگذارد

اما به زودي متوجه شد كه در حقيقت تعداد انگشت شماري مواد .  از دنيا وجود داشته باشندايباالخره بايد در گوشه 

و هردو كه . آشنا شد) نويسنده ديگر و شيميدان (Michaelو با ادر همين زمان بود كه .  وجود داردعيطبير وثواقعا م

  .ودندنميك مسير فكري داشتند شروع به يك همكاري مشترك 

 اكثرا هكاند ز موادي پر شده كه ا  ايم از مواد و محصوالت قرار گرفته حقيقت اين است، كه ما در ميان بازار بزرگي

 خبر  دانيم خيليو آنچه كه مي. انددانيم كه اين مواد از چه و چگونه ساخته شدهما به ندرت مي:  نشده هستندتعريف

در . گيرندينمر قرار وث مطبيعي  هاي ما بسياري از اين مواد اصال در محدوده طراحي   بررسي در طي: خوشايندي نيست

هاي مورد نياز را دارند انتخاب كنند و كارشان  قلا موادي را كه حدشوند كهاين ميان، طراحان تحت فشار قرار داده مي

يي كه به غذادانيد كه محصوالت رسند، با اينكه شما ميم ميان شما تا چند ساعت ديگر براي شانامهم. را شروع كنند

 منتظر شويد تا شته واروي دست گذ توانيد دستينمتي داشته باشند، ارضاند ممكن است منتيكي دستكاري شدهژطور 

  .شما مجبوريد كه تصميم گرفته و مواد مورد نظرتان را انتخاب كنيد.  بوجود بيايد يياغذترين محصول  ايده ال

 پرورش داده يه به صورت هورموني كيها ممكن است كه شما تصميم بگيريد كه گوشت را حذف كنيد، يا گوشت

گويد كه اين ينمار شدن كامال به شما وه خاكنيد چه؟ گي صرف ميهاي كه م در مورد چيز اند را مصرف نكنيد، اماشده 

ار دهيد باز كنترلي بر قر اگر محصوالت ارگانيك را مد نظر حتي. محصوالت گياهي چگونه و از كجا فراهم شده اند

اما به . هاي بسته بندي و حمل و نقل آن نخواهيد داشت، مگر اينكه خودتان اين محصوالت را پرورش دهيد روي روش

ر وثنيم به مراتب بيشتر ماتوهاي آگاهانه مي ها و ارجحيت هر حل ما بايد از يك جايي شروع كنيم، با انتخاب اولويت

  .باشيم تا اينكه اصال اين مسائل را در نظر نگيريم

 نيستند ايد كه انسان مجبور است بين دو چيز كه هيچ كدام ايده الهاي بسياري پيش مي  موقعيتي واقع در زندگي

تواند بين  ينميا اينكه ممكن است خودتان را ببينيد كه .  كاغذ بازيافت شده و يا كاغذ بدون كلرينمثلانتخاب كند، 
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 كشت و پرورش مواد نحي در   بافته شده وليطبيعي كتان ه از ك اي  ز مواد پتروشيميايي تهيه شده و پارچهكه ا  اي پارچه

قف شويد متوجه اگر بيشتر به عمق قضيه وا حتي و انتخاب كنداي آن مصرف شده است شيميايي بسيار به عنوان كود بر

به اهيتا و مآتشها بين  زماني كه انتخاب.  كشت و برداشت شده استطبيعي تحت شرايط ناعادالنه طبيعيشويد كه كتان 

 است كه احتياج بسيار زيادي كند، كه اين نشان دهنده اين است، انتخاب كننده خود را درمانده و سردرگم احساس مي

 دهد كه با آنچهي وجود دارد كه به ما اين اختيار را مييها اما در زمان حاضر، راه. باشد  ميمحصولزاين دوباره آن يبه د

  .هاي بهتري بكنيم  دست داريم، انتخابدر

  . و بومي را ارجحيت دهيدطبيعيهوشمندي 
شوند، يا ينماند شامل موادي والت و يا موادي كه آنها را ساختهتوانيد مطمئن شويد كه محص تا آنجائي كه مي

 از  ، بعضيمثالبه عنوان . سازدهاي ساخته نشده اند كه به سالمت بشر و محيط زيست صدمه وارد مي تحت فرايند

يم كه به صورت هاي استفاده كن كنيم از چوب  مي هاي كه براي آنها طراحي هند كه در ساختمانواخمشتريان ما از ما مي

هاي پرورش چوب و ببينيم  نيم برويم به اين جنگلواتمياگرچه ما ن. اند مراقبت پرورش داده شدهتحت پايدار و

 انتخاب كرده ارا ل اين چوب هادي پايدار و در جهت محيط زيست است، اما با اين ححهاي پرورش آنها تاچه  روش

- ان ميعيا اينكه، محصوالتي كه اذ. هاي ديگر كم ضررتر هستند ت به چوبزيرا حداقل نسب. كنيم و از آنها استفاده مي

  . كنندينم هستند بهتر از محصوالتي هستند كه اصال به اين مساله اشاره هم PVCكنند بدون 

هاي    كرديم از موادي استفاده كنيم كه ويژگي  كه براي يك شركت خودرو سازي انجام داده ايم، سعيايدر پروژه

مي كم خطرتر وت فاهاي جديد و فلز الستيك و پليمر:  دارند و تاثيرات مخرب آنها از بقيه كمتر است بسيار مهميمثبت 

به صورت عمومي، ما . كنندينمين را به هوا وارد  اكسها هستند و دي ها و رنگ نندهاشو منيزيم، پمثل از فلزاتي 

- ما ترجيح مي.  چرخه توليد، بازيافت و استفاده مجدد باشنددهيم كه قابل بازگشت بهمحصوالت و موادي را ترجيح مي

ها، آنتي اكسيدان، هاي كمتري دارند، به ويژه ثابت كننده را انتخاب كنيم كه اضافه كننده شيميايي دهيم كه محصوالت

هم يك محصول وشوند تا ت اضافه مي ها تا مواد آرايشي باكتريها، و ساير مواد پاك كننده كه به هر چيزي از رنگضد

ح است كه به چنان سطح بهداشت و پاكيزگي نيازمند است؛ ادر حقيقت، فقط يك جر. پاك و سالمت را بوجود بياورند
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 را بر  ايشناخته ا مقاوم تر شده و اثرات ن  كوچك و ذره بينيهايشوند كه ارگانيسم وگرنه، اين مواد فقط باعث مي

، محصوالت بسيار محدودي هستند كه براي استفاده در فضاي   به طور كلي. به جا بگذارندطبيعتروي بدن انسان و 

ي را لخا براي مردم در فضاهاي دضكنيم موادي را انتخاب كنيم كه خطر ايجاد مر  مي  شده اند، ما سعي  طراحي داخلي

  .كند  ميطعهاي كمتري از خود سا  گازالمثرساند،  قل ميابه حد

   

  .احترام را ترجيح بدهيد
هاي  فيت اين مساله را به چيزي سخت است كه ك  قرار دارد،اگرچه خيليطبيعير وث م لب طراحيغاساله احترام در  م

-گردد پديدار مي ميحالص كه به دنبال مواد و محراط براي يك   محدود كرد، مساله احترام را در سطوح مختلفي خاصي

- مي  محل توليد محصول زندگي  كه در نزديكياي به جوامع احترام. سازند كه محصول را مي احترام به كساني: شود

  . احترام به مصرف كنندهنهايتكنند، و در  كه اين محصول را حمل و نقل مي كنند، احترام به كساني

-اين گروه آخر بسيار پيچيده هستند، به خاطر اينكه تصميماتي كه مردم در بازار مصرف براي خريد يك كاال مي

  زماني. توانند تحت تاثير و دستكاري قرار بگيرند مي  به راحتيو نيستند   منطقي- ت محيط زيستياميمتصحتي –گيرند 

.  رسيد داد به نتايج جالبي يك بسته بندي دوستار محيط زيست انجام مي  براي طراحي كه تيم ما يك پروژه تحقيقاتي

 براي همان محصول در طبقات فروشگاهي عرضه  هنگامي كه بسته دوستدار محيط زيست در كنار يك بسته معمولي

ن بسته ا كه هم اما زماني.  از مشتريان بسته طرفدار محيط زيست را انتخاب كردند ما قابل توجهي اشد، تعداد كممي

 را خريداري   زيستيحيط كه بسته م دوستدار محيط زيست در كنار يك محصول بسيار تجملي قرار گرفت، تعداد كساني

دهند آنها از بقيه ي را بكنند كه نشان مييها اين تحقيق نشان داد كه مردم دوست دارند انتخاب. ج خود رسيدوه اكردند ب

دهد تا هاي پيچيده اين اختيار و كنترل را در اختيار سازندگان قرار مي اين انگيزه. كنندمتمايزاند و هوشمندانه خريد مي

ن آگاه ا م هاي شخصي اما ما آنقدر هوشيار هستيم كه نسبت به اين انگيزه. كنندبتواند از آن در جهت خوب يا بد استفاده 

 كه متعهد به  اين مطابقت دارد، به عنوان نشان دهندهان با محتواي شاباشيم و به دنبال محصوالتي بگرديم كه تبليغات ش

  .اين مسائل هستيم و اين مسائل همواره مد نظر ما هستند
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  . ترجيح دهيدلذت، تجليل و صفا را 
 مهم است كه  اين خيلي.  و لذت است  ديگر از عناصري كه ما قصد داريم مد نظر قرار دهيم خوشي  يكي

توانند اين محصوالت مي.  نيز باشند  هوشمند هستند، همچنين نشان دهنده احساسات انسانيطبيعيز نظر كه امحصوالتي 

تواند به اهداف مطمئناً اين محصوالت مي.  و لذت بيفزايند  ما خوشي ي خالقيت را ابراز كرده و به زندگ از طريق طراحي

اند كه تصميم سريع  كه آنها در تالش ه كنند برساند در حاليابيشتري به غير از اينكه مصرف كننده را دچار احساس گن

  . را در حين خريد اتخاذ كنند و درستي

 تهيه يك ليست مثبت مفعول. 3مرحله  

در اين مرحله ما فراتر از اطالعات . شودر تبديل ميوث مطبيعي واقعا به يك پديده   است كه طراحي اياين مرحله 

چه موادي در آن به كار رفته؟ :  از يك محصول خاص را فراهم كنيم ر دقيقيامآكنيم كه يك   مي رويم و سعي موجود مي

مشكل زا آن آيا هيچ كدام از محصوالت  ت؟هاي انرژي مصرف شده اس ليدش چه مواد و جريانوخت و تا س در طي

مرش به چه صورت ع هستند؟ سرطان زا هستند؟ چگونه اين محصول مصرف خواهد شد و در پايان سميهستند؟ آيا 

   چه خواهد بود؟ هاي محلي و جهاني ت آن بر روم اقليمادر خواهد آمد؟ اثر

كند بين اين مواد راحت تر تصميم  ه ما كمك ميشود كه ب شدند يك ليستي تهيه مي  به طور كامل بررسي وقتي

  :بگيريم

   Xليست 
گيرند، مواد بسيار خطرناكي هستند كه به طور  قرار ميX همانطور كه قبال هم اشاره كرديم موادي كه در ليست 

 ها، رند و باعث انواع سرطاناگذ مي ت بسيار مخرب و جبران نشدنيا انسان و محيط زيست تأثيرتآشكارا بر سالم

باشند اما شود كه مظنون به ايجاد خاطرات جدي مياين ليست همچنين شامل موادي مي.دنشوهاي ژني و غيره مي جهش

). غيرهرميوم و كن، ويد انتيم اكسآزبست، بنزن، كلراد وينيل، تري( وجود ندارد  ت منفيا براي اثبات اين اثر هنوز مدركي

د توليدات صنعت خارج شده و اگر امكان پذير باشد با مواد ديگري جايگزين ت از فراينعرساين مواد بايد به شدت و 

  .شوند
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  ليست خاكستري
اين ليست همچنان شامل .  حذف آنها نيستهباشد كه بطور ضروري الزم ب اين ليست شامل مواد خطر سازي مي

زيني براي آنها به وجود خت و توليد ضروري هستند و هنوز هيچ گونه جايگا كه براي روند ساستمواد خطرناكي 

ات حخت و توليد صفا بسيار خطرناك است، اما همچنان در سسميدميوم يك ماده ا، كمثالبه عنوان . نيامده است

 محصوالت سرويس و خدمات درآيند، لات خورشيدي به شكحاگر اين صف. گيرد خورشيدي مورد استفاده قرار مي

خت اناك را به عهده گرفته و از آن به عنوان ماده اوليه براي ستواند مسئوليت اين ماده خطرشركت سازنده مي

 اين ماده حتيدر اين صورت .  كه يك جايگزين مناسب براي آن فراهم شود هاي خورشيدي استفاده كند تا زماني سلول

 ممكن است به تريهاادميوم استفاده شده در وسايل خانگي و در بااما از سوي ديگر ك. تواند مفيد هم باشدخطر ساز مي

در اين صورت اين ماده خطرساز بايد به .  سوزانده شده و وارد هوا شودحتيها به دور انداخته شود و يا  همراه زباله

  .كم خطر تري جايگزين شود دواطور سريع و اورژانس حذف شده و با م

  )Positive حرف اول P) Pليست 
به طور .  خطر براي استفاده استي ب واست شامل مواد سالماين ليست كه اغلب اوقات ليست مورد عالقه و ارجح م

  : دهيمد نظر قرار ميرد را ما، ما اين مو كلي

  . نيآسميت دهان و يا تنفسي           -

  .سميت مزمن          -

  . قوي استوقفيت زاي حساسآيا ماده           -

  .شود تاثيرات مخرب به روي جنين و غدد هورمون مي ومل سرطان، جهش ژنتيكياه مظنون و يا عادآيا م          -

  .باشد  در طول زمان ميطبيعينشين شدن  مل و يا مظنون به تها آيا اين ماده ع          -

  .شوديت موجودات آبزي و خاكي ميومآيا باعث مسم          -

  . هستطبيعتآيا قابل تجزيه و برگشت به           -

  .شود بين رفتن اليه اوزون ميآيا باعث از          -
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  ..كنندرد پيروي مياآيا محصوالت و فراورده هاي  جانبي اين محصول از تمام اين مو          -

   
  خت الزم داريم بررسيا موادي را كه براي س زاين مجدد به حالت مفعول قرار دارد؛ ما به سادگييل حاضر، دادر ح

كنيم كه محصول دقيقا از چه  ما بازنگري مي.  انتخاب كنيمPكثر آنها را از ليست كنيم كه ا كنيم و تالش خود را مي مي

- بايد چه باشد و يا چطور تبليغ شده و استفاده مي ساخته شده است به جاي اينكه فكر كنيم محصول به طور اساسي

كن است باعث كند مم ، يك شركت نساجي ممكن است متوجه شود كه رنگ آبي كه مصرف ميمثالبه طور . شود

 سيستم را تغيير داده و محصول نهايي را كامال متحول كلاين سازنده بدون اينكه بيايد و . ت مخرب ژنتيكي شوداتأثير

تالش ما اين است كه محصوالت موجود را به . كند، ممكن است فقط آن رنگ آبي را با ماده بيخطري جايگزين كند

 در يك مثال. خت و ساز را تغيير دهيمااي توليد و سساخته زيركل بياييم و صورت افزايشي بهبود ببخشيم به جاي اينكه

ي كه حاوي يها  ندليص ماشين را تغيير دهيم، با تغيير روكش   طراحيكلكارخانه ماشين سازي به جاي اينكه بيايم و 

ردي را انتخاب ز يك رنگ المثيا اينكه . كنيم خطر جايگزين مي  بي ايهچن هستند شروع كرده و آنها را با پاروانتيم

كنيم كه موادي را كه خطرساز هستند و يا مظنون به ايجاد   مي ي كه بتوانيم سعييتا جا. رميوم نداشته باشدككنيم كه  مي

  . خطرند حذف كرده و محصول را بدون آنها توليد كنيم

 محصول را تغيير نداده و فقط كل اگرچه كارخانه سازنده. شودل اين مرحله شامل يك درد رو به رشد ميابا اين ح

 اش را با جايگزين كردن مواد بهتر بهبود ببخشد، مشتري هنوز همان رنگ آبي  در تالش است كه محصوالت قديمي

زمره آن را مورد استفاده و يك محصولي كه ما بطور ر  فقط در نظر گرفتن پيچيدگيحتي. خواهد  را مي سابق و اصلي

 خطر ساز ماده 138ف كرديم شهايمان ك  از پروژه  همانطور كه ما در يكيمثال. رسناك باشددهيم ممكن است تقرار مي

 است و ياگرچه اين مرحله آغازي براي تغيير و تحول واقع. شناخته شده در يك محصول مصرفي روزانه موجود بود

اين . الت موجود را ندارند اين محصوتز ابتدا مشكالكه اممكن است باعث تشويق و انگيزه توليد محصوالتي شود 

  …انجامد به تغيير مستقيماً مي
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  .اين ليست مثبت را فعال كنيد. 4مرحله 
كنيم كه كمتر  يمني كه ديگر ما تالش يشود، جازاين مجدد به طور جدي وارد عمل ميي است كه داياين مرحله 

- آشنا شده ايد، ميطبيعير بودن وث براي م احيحاال كه شما با قوانين طر. كنيم كه خوب باشيم  بلكه تالش مي بد باشيم

 مبدل   يا تكنيكيطبيعيهاي   براي جريان يياغذ شود كه به  دانيد كه يك محصول از ابتدا تا انتها بايد طوري طراحي

با  جايگزين كار كنيد، بلكه دستور غذا را به دور انداخته و  يياغذدر آشپزي، ديگر الزم نيست كه با مواد مثال . شود

  .كنيد  لذيذ مي يياغذاست شروع به ايده پردازي براي يك  م از محصوالت خوراكي خوشمزه و سالسبدي كه پر

  ايدر اين مرحله، اگر قرار باشد با يك كارخانه ماشين سازي كار كنيم، تمام اطالعات را درباره يك ماشين به گونه 

در اين مرحله ما شروع به . اخته شده و چگونه سرهم شده استز چه موادي سكه ادانيم كه هست در اختيار داريم و مي

 و طبيعيهاي  كنيم كه قابليت آن را دارند كه بدون خطر و با موفقيت دوباره وارد چرخه انتخاب مواد جديدي مي

 به ها موادي را انتخاب كنيم كه در حين سايش تبديل هاي ترمز و الستيك تاير يهممكن است براي ال.  شوند تكنيكي

. هاي قابل خوردن استفاده كنيم  ها از پارچه يممكن است براي روكش صندل. شوندن مياموادي مغذي براي محيط ش

ممكن است كه ماشين . توانند از روي استيل تراشيده شوند استفاده كنيم كه مي ايهاي قابل تجزيه  ممكن است از رنگ

   كنيم، كه باعث شود، پالستيك، استيل و ساير مواد تكنيكي طراحياتش طعرا از همان ابتدا با توجه به مجزا كردن ق

ممكن است كه تمام مشخصات مواد . هاي صنعت برگشته و به عنوان ماده اوليه مورد استفاده قرار گيرند دوباره به چرخه

ي آينده به عنوان ها شوند و توسط نسلسكن ميا  ي در داخل آنها قرار دهيم كه به راحتييها سازنده را به صورت كد

توان يك ماشين را بهبود  هاي بسيار متعددي وجود دارد كه مي روش.  براي آن ماده استفاده خواهند شد ايگذرنامه 

هاي  هاي وسيعتر و آسفالت دهاهاي بيشتر و بيشتر نياز به ج نيشال مابا اين ح. ل كه هنوز ماشين استابخشيد در عين ح

ت ادوجوكرد كه اگر م مي  شوخي قبالBuckminster Fuller. خواندينم طبيعت در يانبيشتري دارند كه با اصل فراو

ها   پاي قرار بگيرند، فرض خواهند كرد كه ساكنان زمين ماشين10،000 به زمين نزديك شوند و در ارتفاع  ماورا زميني

نده ا آسفالت پوش با كه ييوالني و دنياهاي ط فيكاتواند جالب باشند، اما ترها مي به طور مجزا و مستقل ماشين. هستند

و بنابراين حاال كه ماشين را به عنوان ماشين به حد ايده ال آن رسانديم بايد به . شده است اصال جالب نخواهد بود

  :سمت مرحله بعدي حركت كنيم



www.idreporter.com
info@idreporter.com

 ٩٢

 دوباره اختراع كنيد. 5مرحله  

 را دوباره تعريف  رويم و تكليف طراحي مي كي و تكنيطبيعيهاي   براي چرخه در اين مرحله ما فراتر از طراحي

 كنيد كه هيچ ماده  ي طراحييها بجاي اينكه ماشين. زاين كنيديماشين طرح نكنيد بلكه يك وسيله نقليه مغذي د: كنيم مي

. كنند آزاد ميطبيعت كنيد كه مواد مغذي و سود آور را به   را طراحي ايلي نقليه ايكنند، وسينم طبيعتمضري را وارد 

سوزاند، بخار همانطور كه سوخت مي.  شده استيحا طرطبيعتدر  شيميايي ها همانند يك كارخانه ر اين ماشينوتوم

در حل حاضر، يك ماشين (شود  شده دوباره دريافت شده و به آب پاكيزه قابل مصرف مجدد تبديل ميطعآب سا

 كوچكتر  وها را كوچكتر دگيروبه جاي اينكه د). كند  ميطع سا ليتر بخار آب3,2 ليتر بنزين تقريبا 4معمولي به ازاي هر 

كنند و ماشين را به س به عنوان يك تقويت كننده استفاده ميا طرح كرد كه از اكسيد نيتر توان وسايلي طرح كنيم، مي

ل دي اكسيد به جاي آزاد كردن كربن به شك.  باشد خت و ذخيره آن در هنگام رانندگيا در آورد كه قادر به س شكلي

هاي ذخيره نشوند كه بعدا به صنايع الستيك سازي  سوزاند، چرا اين كربن در قوطي كه ماشين سوخت مي كربن وقتي

 شوند كه ذرات خطرناك را به خود  تواند طوري طراحيها مي فروخته شوند؟ با استفاده از مكانيك سياالت، الستيك

البته در پايان عمر . ايندنم طبيعت اينكه در اثر سايش مواد مضر را وارد جذب كنند و باعث پاكيزگي هوا شوند، به جاي

  .گردند  برمي  و تكنيكيطبيعيهاي  ت سازنده آن به چرخهااين ماشين، تمام قطع

.  كنيد خت حمل و نقل جديد طراحيايك زير س: زاين را يك مرحله فراتر بردي و د توان اين تكليف طراحي  ميحتي

هاي حمل  بيشتر سيستم.  منو را مورد بازنگري قرار دهيدكلفقط دستور غذا را دوباره اختراع نكنيد بلكه به زبان ديگر، 

. تواند براي مصارف خانه سازي و يا كشاورزي مورد استفاده قرار گيردپردازند كه مي ي مييها و نقل به اشغال زمين

هاي  هاي مسكوني و تقريبا دوبرابر زمين ل شده توسط فضا مساحت اشغااها در اروپا تقريبا برابر است ب دهاميزان ج(

 باعث ن  با ايجاد سر و صداي ترافيك، خستگي و زشتيينحوه رايج راه سازي همچن). اشغال شده براي كشاورزي است

نوع ا يتواند راه را برايك وسيله نقليه كه براي محيط اش سودمند و مغذي است مي. شود مي از بين رفتن كيفيت زندگي

هاي سبز پوشيده شده و محلي براي كشاورزي و  تواند با فضاها مي اين راه. ها باز كند دهاها و ج جديدي از بزرگ راه

  .)شش زيادي احتياج نداردورسد به تالش و ك اين كار بر خالف آنچه كه به نظر مي. (خانه سازي فراهم كنند
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هاي بسيار سبكي  ها به سه برابر تبديل شود، ما به ماشين شيناگر قرار است كه در عرض بيست سال آينده تعداد ما

سياره ما از . كنند نياز خواهيم داشت ليتر بنزين مصرف مي4يل فقط ا م100ز الياف كربن ساخته شده اند و به ازاي كه ا

نه ارو جس طراحيبا يك تكليف .  هاي ديگري نياز خواهيم داشت نده خواهد شد و به ناچار ما به جايگزيناماشين پوش

  . كنيد تر چطوريد؟ حمل و نقل را دوباره طراحي

اما به ياد داشته باشد كه در عصر كالسكه و اسب، مفهوم ماشين هم . رسد؟ البته آيا اين تكليف خيالي به نظر مي

  .رسيدخيالي به نظر مي

ل حاضر تصور اا آنچه شما در حقدم آخر هيچ نقطه پاياني ندارد و نتيجه آن ممكن است محصولي باشد كه كامال ب

هاي است كه به آن اشاره   و وقوف شما به محدوديت اما اين تحول و نوآوري نتيجه آگاهي. كرده ايد متفاوت باشدمي

   و فرهنگي هاي انسان را با توجه به شرايط تكنيكي خواهد نياز ايد كه ميزاين بر اساس تالشي به وجود مييد. كرديم

كنيم، سپس آن را به محصوالتي كه  ن درباره محصوالت موجود شروع ميا فعال كردن ليست مثبت مما با. دهد سخاپ

ن نسبت به اصالحات اهاي بسياري را در تصورات م  ما خوش بين هستيم، در وقتي. دهيمهنوز خلق نشده اند بست مي

ل تحول است؟ و چگونه اين اونه در حهاي مصرف كننده چيست؟ فرهنگ چگ نياز: پرسيماز خود مي. كنيم ممكن باز مي

  ها و تحوالت ميتواند با روش ها، محصوالت و خدمات جديد پاسخ داده شود؟  نياز

  ي كنندهيانمپنج اصل راه
 و هماي هاي متعدد، سر افتد و نياز به آزمون و خطايمن اتفاق  دفعهر يكوث مطبيعيها به يك نگرش  تغيير نگرش

ده ور نموث بودن مطبيعي است كه ابتكاراتي در زمينه ي از صنايع  يكيNike.  تلف داردت مخاخالقيت در بسياري  جه

 و مضر استفاده نكند كه سمي كردن چرم از مواد  اي تالش دارد كه براي قهوه Nike از اين ابتكارات،  در يكي. است

 باز طبيعت خطر  به كود تبديل شده و به توانند بدونها مي در نتيجه اين كفش. شوندي مييالوهاي هي باعث ايجاد ملغمه

بنابرين ، يك . شود استفاده مي-ماشين سازي، مبلمان، لباس  كردن چرم در بسياري از صنايع مختلفايقهوه . گردند

تواند به هاي كه مي  همچنان دارد آزمايشاتي را بر روي الستيكNike. تواند صنايع بيشماري را  متحول سازدابتكار مي

ي را بر روي بسياري از رفت شگاتواند تأثيراين ابتكار نيز مي. دهد ماده مغذي مورد استفاده قرار گيرند انجام ميعنوان
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به . ددر يك برنامه ديگر، اين شركت در تالش است كه مواد و محصوالت خود را دوباره احيا ساز. صنايع بگذارد

كند و از آن براي  كي مياني را جدا كرده، و آنها را چرخ مي بالشت  ، و كفي  خارجي ، كفيه رويNike مثال عنوان 

-  ميلوط است وسالها به  البته اين يك برنامه آزمايشي. كند هاي ورزشي استفاده مي براي انجام فعاليت يطوحساختن س

طرح و تنظيم . شدوفر كشور دنيا مي110هاي خود را در بيشتر از   كفشNike.  تبديل شود انجامد تا به يك برنامه عملي

  .  شود  هر منطقه طراحي ها بايد با توجه به شرايط محلي و فرهنگي  براي باز پس گيري اين كفشها ايبرنامه

مرحله اين تواند انجام دهند كه ميزان موفقيت را در  و سران بازار مي ي است كه نوآوران طراحيييك سري كارها

  :گذر باال ببرند

  .يدنم كعالامقاصد تان را  -1
به . دي پايبند باش هاي قديمي بهبود افزايشي نگرشبه خود را به يك شيوه و نگرش جديد متعهد كنيد به جاي اينكه 

 و بسازيم كه با انرژي خورشيد كار  خواهيم محصولي را طراحي ما مي"كند كه  م ميعالا يك رهبر اقتصادي مثال عنوان 

در اين مورد مقصود اين . ن است كه اين شركت مقاصد مثبتي دارد اين يك عالمت قوي و محكم براي همگا"كند مي

 قالب و كلخواهد   را بهبود بخشد، بلكه مي  و يك الگوي قديمير باشدوثشركت اين نيست كه يك مقدار بيشتر م

  . استخوان بندي كار را تغيير دهد

، اگر يك مثالبه عنوان . اري شوندل صحيص و سالمت پايه گذوم اين مقاصد بر پايه اصعالاهمچنين مهم است كه 

 سميز فلزت سنگين و كه اهاي خورشيدي استفاده كند  كارخانه بخواهد براي استفاده از انرژي خورشيدي از سلول

 براي انهدام آنها وجود نداشته باشد، در واقع اين شركت مشكل انرژي را با مشكل  ايساخته شده اند و هيچ برنامه 

  .يط جايگزين كرده استآلودگي و مسموميت مح

  .ترميم كنيد -2
هاي كه ما در اينجا داديم فكر كنيد و همچنين  راجع به ايده.  فقط رشد اقتصادي تالش كنيدهبراي رشد خوب ون

 را تصور كنيد، كه يك سيستم حمل و نقل متفاوت دارد،  اي محلهمثالبه عنوان . كند  همانطور كه رشد مي درباره طراحي

شت اهاي سبز و ك  آب، افزايش محيطتصفيهدهد، سيستم  براي فراهم كردن خدمات ارائه مي ايورانه هاي نوآ روش
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ها همه و همه از  ها و بازار ، مغازه هاي قديمي درختان براي پاكيزه ساختن هوا و زيباسازي منطقه، احيا كردن بنا

 يك مثل: يت ترميم و بازسازي خود را دارندها قابل در وسعت كوچك تر، خود ساختمان. هاي اين محله است  ويژگي

طراحان (د نفراهم كنرا  زيست   يك محيط و اطراف بفرستندطبيعت كرده و آن را به تصفيهرا  بآتوانند درخت، آنها مي

 به محيط انرژي مازاد ،) كنند كه پرندگان را به خود جلب كند هاي مركزي را طوري طراحي طياح و اف هقتوانند، سمي

  .كندمي خدمت به آن تش برگردانده و زيس

  .ديبراي نوآوري بيشتر آماده باش -3
 كرده ايد خوب است، به ياد داشته باشد كه ايده ال بودن يك  مهم نيست كه چقدر محصولي كه شما طراحي

يد، كه ساخت  را به ياد بياورErieكانال .   آن باشدحراط براي   گذاري خوبيهماي تواند سر ينم امومحصول موجود ملز

چيزي كه سازندگان در نظر نگرفته .  كردند معرفيبهره وري  سال به طول انجاميد و سازندگان آن را به عنوان قله 4آن 

 تر و راحت ارزانبا اين مواد، راه آهن به وسيله سريعتر، .  به بازار مصرف بودارزانبودند ورود ذغال سنگ و استيل 

براي اينكه اين . ل توسعه و رواج بودان در حرسيد، تكنولوژي سازگارتر راه آه به اتمام  كه كانال زماني. تري تبديل شد

ل رخ اهاي بسته آنها در ح ها بايد به تحوالتي كه خارج از مجموعه  شود، صنايع، طراحان و شركت ها عملي نوآوري

  . وت گرفتن هستند كه در جامعه، محيط زيست، و دنيا در حال قيهاي  سيگنال:دادن است توجه كنند

  . را بفهميد و براي آن آماده شويدمنحني يادگيري -4
 خوب براي اين قضيه مثال يك .  كه تغيير و تحول، سخت و آشفته است احتياج به وقت و مواد اضافي دارد بدانيد

و برهم احتياج داريد، خواهيد پرواز كنيد، باالخره در يك مرحله به مواد اضافي و در هم  اگر مي. رشد و ايجاد بال است

ا بدن بوجود عضبسياري از دانشمندان معتقدند كه بال از تحول ا. (يق و آزمايش براي رشد و پرورش بالقهمچنين به تح

 در هر طبيعيهاي  ساختار: گويد  ميStephen Jayزيست شناس . ) نده شداآمد و براي گرم نگاه داشتن با پر پوش

خت ا براي ساين قابليت دارند و از  ي اساسيهاي براي آزمون و خطايگنجايش باال) ن هاها تا ارگا ن از ژ ( اياندازه 

اين مواد اضافي، سپس تبديل به مواد .  نياز استشان با محيطند كه براي سازگارينك استفاده مي ها و يا اطالعاتي چيز
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هاي  دارد كه عملكرد ماده وجود ه اندازه كافيبه خاطر اينكه ب. شوند مي ها و تحوالت اساسي  براي نوآوري قابل دسترسي

  . كند فرم از تحول پيروي مي. شود و الزم صورت بگيرد و اين مواد اضافي صرف نوآوري مي اصلي

گر بخواهيد خودتان را به  اهاي را براي آينده بايد پرورش دهيد، اما اگرچه ممكن است كه شما ندانيد كه چه چيز

قدرت ايجاد سازگاري و نوآوري نياز .  نخواهيد گذشت  براي نوآوري و تجربه باقيي هيچ جايمنابع موجود محدود كنيد

هايش را در  هماي  يك شركت خودرو سازي به جاي اينكه تمام منابع و سرمثال به عنوان .  دارد"سازگاري آزاد"به 

ش را در عباشي از انرژي و منتواند در كنار آن بخ ميصرف كنددش وجوهاي م زي خودرو ساجهت بهبود و مناسب

برد تا به تكامل برسد، اما مطمئناً در نه زمان ميارآوزاين نويد. نه اختصاص دهدارآو جايگزين و نو ايجهت وسيله نقليه 

ها را نداشته باشد،  ترين ايده ايد و اگر شما نوده سال آينده ماشين ايده ال امروز محصولي از گذشته به حساب مي

  .  از رقباي شما خواهد داشت مطمئناً يكي

 .مسئوليت بين نسلي را تقبل كنيد -5

ري عصاگرچه شرايط در هر .  نيست و به تمام موجودات زنده تعلق دارد زمين و منابع آن متعلق به هيچ نسل خاصي

  : از خود بپرسيد.  انتهاست متفاوت است، اما منطق زيبا و بي

جودات زنده كه در اين دنيا با ما سهيم هستند حمايت كنيم و اين حقوق را  مو از حقوق تمامي نيماتوما چگونه مي

 فقط كودكان نسل خودمان را دوست داشته باشيم؟ هن ها را و  نسل نيم كودكان تمامياتوجاودانه سازيم؟ چگونه مي

چه .  براي آن بكنيد راحي شروع به طقتوآن و كاميابي در آينده چگونه خواهد بود،   پر از سالمتي يتصور كنيد كه دنيا

 است براي تمام روابط و وابستگي  ايني براي زمين تبديل شويم كه خانهاميوتوانستيم دوباره به بشد اگر ما ميمي

  . همينستاما، هدف ما. بد به طول بيانجامداا تهايمان؟ اين ممكن است كه همه ما را در بر بگيرد و

   
  

  

   
 




