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می گوییم. در صورتیکه « نماد بازیافت»همه ما با این نماد بین المللی آشنا هستیم. قریب به اتفاق به آن  

بازیافت، یک از ارکان یا زوایای این مثلث است. )اگر بخواهیم به آن اشاره کنیم، فلش پایین چپ( این سه فلش، سه 

 تفاده مجدد و بازیافتکاهش مصرف، اسماموریت متفاوت در رساندن سه پیام دارند: 

  



را با خود به همراه دارد. کاهش مصرف در همه  (Reduce)فلش باال، ماموریت انتقال پیام کاهش مصرف  

دقت کنیم. خاموشی های  1399 سالذیر. به اتفاقات اوایل فصل سرد چیز به خصوص در منابع طبیعی و تجدیدناپ

که با افزایش مصرف گاز طبیعی همراه بود. تاکیدات فراوان  دور از انتظار )که معموال در فصل گرم اتفاق می افتد(

مسوولین برای تشویق مردم به صرفه جویی در مصرف گاز به منظور استمرار گازرسانی به نیروگاه ها برای تامین 

. یامک، مصاحبه، زیرنویس تلویزیونی، خبر و ...( به سمع و نظر ما می رسیدتا مدت ها به طرق مختلف )پ برق

قابل تبدیل به برق بود، روشنایی  ،و هزینه برای تشویق به صرفه جویی گازظریفی می گفت: اگر این مقدار انرژی 

. ماجرای شد کاهش مصرف آب و برق تکرار برایامسال یک شهر از آن تامین می شد!! همین اتفاق، در فصل گرم 

آن چیزی  مصرف یا صرفه جویی برای دعوت به کاهش ی هستندبنزین و ... مثال های فراوان دیگر سهمیه بندی

هر چند که دعوت به صرفه جویی، ریشه در تاریخ که مستقیم یا غیرمستقیم به منابع تجدیدناپذیر وصل می شود. 

 :سخن شیرین سعدیبه قول اختن رنگ در ضمیر ما است. شاید در حال ب« انسان مدرن بودن»ما دارد ولی به حکم 

 دوست الیق هم و است دشمن الیق هم       نکوست اندازه که دار نگه اندازه

 

 گفته فعالیتی هر به مجدد استفاده. به عنوان فلش بعدی، مفهوم آشناتری دارد Reuseاستفاده مجدد یا  

 که است این بازیافت با روش این عمده تفاوت. دهدمی افزایش را و یا داده ها وسایلمنابع،  مصرف عمر که شودمی

 بازیافت بر هم دلیل همین به و شودنمی بازیافت برانرژی و برزمان فرآیند وارد شود،می گرفته کار به دوباره آنچه

 بتوانیم شاید کنیم، تماشایش دیگر بار یک بیاندازیم، زباله سطل داخل را ایوسیله آنکه از قبل اگر .دارد ارجحیت

یا به کار کس دیگری  کند نیازبی جدیدی خرید از را ما که بیابیم آن در ایدوباره مصرف امکان یا دیگر کاربرد

مفاهیم ارزشمندی . شود زندگی در خالقانه و مثبت تغییری به منجر تواندمی منابع، محدودیت به ما باور .بیاید

 با استفاده مجدد دارد.چون اهدا و بخشش، ارتباط مستقیمی 

را رعایت می کنیم. مثال بارز  «استفاده مجدد»شاید به صورت خودجوش، سالهاست که به طرق مختلف  

آن )که پیشتر بیشتر باب بود( اهدای لباس های نسبتا نو و سالم به نسل بعد و یا در یک حرکت پسندیده مردمی، 

« نامهربانانه»یراهه رفت و بود که متاسفانه مانند بیشتر حرکت های خودجوش خیرخواهانه، به ب« دیوار مهربانی»

برای استفاده  –آن هم خودجوش  –د. در چند سال گذشته، یک جنبش مردمی مدت کوتاهی خاموش ش پس از

مجدد کیسه های پالستیکی شکل گرفته است. بسیار دیده شده است که مردم، کیسه های پالستیکی خرید را برای 

ی رواج وب سایت های خرید و فروش کاالهای دست دوم، مصداق دیگری برا خرید بعدی با خود به همراه دارند.

 که نیست تصور قابل غیر خیلی ،مُد کارشناس یک گفته به به مثال لباس برگردیم، است.« استفاده مجدد»مفهوم 

 چرم کفش جفت یک تولید برای و آب لیتر هزار ۲۰ به نزدیک جین شلوار و شرت تی دست یک تولید برای بگوییم

 رواج یابد، طبیعت برنده است.هر چقدر فرهنگ استفاده مجدد  .است نیاز آب لیتر ۸۰۰۰ تقریبا



خارج از موارد ملموس، در داده ها نیز کاربرد فراوان دارد. در همین بحران شیوع ویروس استفاده مجدد  

کرونا می توانیم مثال های آشکاری را از آن ببینیم. تقابل یا تفاهم طب سنتی و مدرن. استفاده مجدد از داروهایی با 

حتا اگر  -پیشگیری از بروز بیماری. این ها به مصرف آویشن و زنجبیل و ... برای تجویز اطبای قدیم و برگشت 

لوم نیز استفاده مجدد از داده ها رواج . در سایر عاز داده های گذشته است استفاده مجدد - ابل داده نیز باشدتق

 دد از داده هاست.گسترده ای دارد. شاید به جرات بتوان گفت که پیشرفت در هر علمی، مرهون استفاده مج

 

روشی که اگر نگاهی جامع به آن داشته باشیم، شاید در یک کالم،  است. (Recycle)فلش سوم، بازیافت 

 نیز در سندیکاماموریت و خوشبختانه کمیسیونی با همین  ناجی زمین باشد. همه ما از بازیافت بسیار شنیده ایم

 .شکل گرفته است

این جمله می تواند مرز بین استفاده مجدد اگر چیزی قابل استفاده مجدد نباشد، شاید قابل بازیافت باشد.  

چونکه  اگر چیزی بازیافت شد، دیگر قابل استفاده مجدد نیست.و بازیافت باشد. برای تکمیل آن می توان گفت: 

شاید در نماد  و دیگر همان چیز قبلی نیست. فعالیت های مختلف و بعضا شیمیایی و ترکیبی بر روی آن انجام شده

 مورد بحث، به همین دلیل باشد که ماموریت بازیافت، بعد از استفاده مجدد تعریف شده است.

بازیافت هر چه که هست، تا حدود زیادی نجات دهنده طبیعت است. می پذیریم که برای فرایند بازیافت،  

زیانش است. اگر بتوانیم فناوری های مرتبط با بازیافت را در کشورمان منابعی مصرف می شود اما سود آن بیشتر از 

 داشته باشیم که به توسعه پایدار نزدیک تر خواهیم شد.نباید شک گسترش دهیم، 

 

 ییکایمعروف آمر کیطراح گراف «اندرسن یگر»خالی از لطف نیست که با طراح این نماد نیز آشنا شویم.  

 ستیز طیبه مسئله حفظ مح یجهان میالدی توجه 197۰سال لیاوا درطراح این نماد است. ( یالدیم 1947)متولد 

 کی بود افتیباز یبزرگ مقوا دکنندهیکه تول کاگویش ادیبن لیدل نیبود. به هم دهیبه اوج خود رس نیدر روز زم

 ،همسابق نیبرگزار کرد. در ا کایآمر یو دانشگاه ها هارستانیتمام دانش آموزان دب نیرا ب یو هنر یمسابقه طراح

 است. افتیباز یعموم نمادبرنده شد و اکنون آن طرح،  ایفرنیکال از دانشگاه« اندرسن یگر»طرح 



 

 

: یک نماد ساده و این همه تفسیر )که خیلی مختصر بیان شد( بر ماست که در گسترش پیام این سخن آخر 

جایی در تقویم  کاهش مصرف، استفاده مجدد و بازیافت روز ملی، تالش نماییم. چقدر خوب می شد اگر نماد

 داشت...می ما 


