خالصه سیاستی

یکامکانپذیرنیست؟


کدام

معرفتشناختی توسعة پایدار ،تاادهای سیال و حلنشدهای از

بدونپایداری،توسعه؛یابدونتوسعه،پایداری!

پایداری است که همزمان به نظریهها و فعالیتهای متفاوت و

هادی ویسی ،عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

متناقض محیط زیستی توجه کرده و سعی در اجرای آنها دارد.

محمد درویش ،مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان

در نتیجه ،توسعة پایدار تفسیرها و فعالیتهای مختلفعی را کعه

حفاظت محیط زیست

دامنة آنها از توجه سطحی به بوم شناسی (اکولوژی) که اجازة

 42مرداد 3131
شماره3300032 :

دخالت وسیع را به انسعان در محعیط معیدهعد ،تعا محوریعت
محیطزیسعت و بعومشناسعی کعه اجعازة کمینعة دخالعت را در

اگر از برنامهریزان و سیاستگذاران خواسته شود مبنایی علمی

طبیعت و محیطزیست میدهد ،تاب آورده و در بعر معیگیعرد.

و معقول برای توجیه اهداف سازمان متبوع خود ارائه دهند،

لذا در هر معورد بایعد بعر اسعاس وضععیت موجعود بعه ایجعاد

شاید قریب بهاتفاق آنها دستیابی به توسعة پایدار را ذکر -

شععرایطی متعععادل کععه هععر دوی مالحظععة محععیط زیسععتی و

کنند؛ مفهوم و اصطالحی که هر فرد تعریف خاصی از آن

اقتصادی را در بر گیرد ،بپردازند.

دارد .برخی بر بُعد توسعه و تغییر تأکید دارند و فعالیتهای

 .2سرمايه طبيعي
مفهوم سرمایة طبیعی بیانگر جنبة مادی عالم نظریهپعردازی از

خود را برای دستیابی به رشد اقتصادی که یکی از ابعاد توسعة
پایدار است ،طرحریزی میکنند .در حالی که گروه دیگر با

پایداری است .سعرمایة طبیععی بازنمعای دارایعیهعای منعابع

تأکید بر پایداری ،حفظ توان و استعداد (پتانسیل) منابع طبیعی

طبیعی و محیط زیستی از توسعه و حفاظت از آنهعا اسعت .بعر

و فرهنگی را شرط الزم برای توسعة پایدار میدانند .این

اساس این بعد اقدامات و فعالیتهای توسعة پایدار از حفاظعت

تشتت آراء سبب شده است که تاکنون بیش از شصت تعریف

مستمر از سرمایة طبیعی برای حفظ منعافع نسعلهعای آینعده

برای توسعة پایدار ارائه شود و در همین رابطه ابعاد و

حمایت میکند .بنابراین تعارا اندوختعه هعای آبعی کشعور در

شاخصهای متعددی برای سنجش پایداری تبیین شود .در

زیرزمین به بهانة خودکفعایی در کشعاورزی آشعکارا معیتوانعد

مقابل این واگرایی ( که پایه و اساس همة آنها تعریف گزارش

نافی این بعد از توسعة پایدار باشد.

براتلند از توسعة پایدار به عنوان توسعهای که در آن نیازهای
نسلهای حاضر برآوده میشود ،بدون اینکه تواناییهای

 .3روشهاي محيط زيستي
مفهوم شکل و روش اکولوژیکی نمایانگر اشکال و روشهعای

جابرین در سال  6002با بررسی اشتراکهای بین نتایج

متناسب محیط زیست از فااها و جوامعع شعهری و روسعتایی

مطالعات مختلف ،به تبیین ابعاد توسعة پایدار پرداختهاند که

است .این مفهوم بیعانگر شعکل فاعایی مطلعوب از زیسعتگاه

میتواند راهنمایی مرجع و مناسب برای سیاستگذاران و

انسانی شامل شهرها ،روستاها و مناطق پیرامونی است .هعدف

کالننگران در تدوین راهبردهای برنامههای توسعه باشد .این

طراحی پایدار ایجاد اشکال و روشهای بومشناختی است کعه

ابعاد را در هفت حوزه میتوان به شرح زیر خالصه کرد:

از لحاظ مصرف انرژی کعارآیی داشعته و بعرای یعن زنعدگی

نسلهای آینده به خطر بیفتد ،است) برخی محققان مثل

بلندمدت طراحی شده باشند .افزون بر آن ،اصول مشترک آنها

 .1تضاد اخالقي
بُعد مرکزی توسععة پایعدار تاعادی اخالقعی اسعت کعه بعین

از طریق عبارت و نظریة متراکمسازی «زمان ،فاا و انعرژی»
قابل بیان است که مستلزم کاهشها و صرفهجویی در زمان و

پایععداری و توسعععه وجععود دارد .بععه عبععارت دیگععر ،اسععاس

فاا برای کاهش مصرف انرژی است.
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 .4عدالت و برابري
مفهوم برابری و عدالت بیانگر بُعد اجتماعی توسعة پایدار است

 .7مفهوم شهر آرماني
مفهععوم شععهر آرمععانی بیععانگر مشععمانععداز مناسععب بععرای

و در بععر گیرنععدة مفععاهیم مختلععف نظیععر عععدالت اقتصععادی،

زیستگاههای انسانی مبتنی بر توسعة پایدار است .به طور کلعی

اجتماعی و محیط زیستی ،کیفیت زندگی ،آزادی ،دموکراسعی،

منین دیدگاه آرمانگرایانه ،ین جامعة متعالی را که ععدالت در

مشارکت و توانمندسازی است .در دیدی وسعیع ،پایعداری بعه

آن حاکم است ،مردم خرسند و راضعی هسعتند ،هماهنعا بعا

عنوان برابری توزیعشده در رابطه بعا بعه اشعتراک گذاشعتن و

محیط زیست خود زندگی و ترقی میکننعد و زنعدگی آنهعا بعا

تسهیم ظرفیتها برای رفاه بعین نسعلهعای حاضعر و آینعدة

آرامش و بدون کمبود و بحرانی پیش میرود ،به تصویر معی-

انسانی تعریف میشود.

کشد .شهر آرمانی فراتر از مالحظات محیط زیسعتی پایعداری،
به هماهنگی بعین ابععاد اجتمعاعی ،سیاسعی ماننعد وحعدت و

 .5مديريت تلفيقي
مفهوم مدیریت تلفیقی بیانگر دیدگاهی کلنگعر از جنبعههعای

انسجام ،معنویات و تخصیص برابر منابع توجه دارد.

توسعة اجتماعی ،رشد اقتصادی و حفاظت محیطزیست است.
بر اساس نظریات پایداری ،تلفیق مالحظعات محعیط زیسعتی،
اقتصادی و اجتماعی در برنامهریزی و مدیریت توسععة پایعدار
ضرورت دارد .اعتقاد بر این است که برای دستیابی بعه تلفیعق

برابري

ترتيبات و

و

روش هاي

عدالت

بومشعناختی( .بعرای مثعال حفاظعت از ذخعایر و دارایعیهعای

شهر

سرمایه طبیعی) بایعد رهیافعتهعای کعلنگعر و تلفیقعی را در

آرماني

مدیریت دنبال کرده و به کعار گرفعت .بعه طعوری کعه همعة
دست اندرکاران نسبت به برنامه های توسعهای حع

مالکیعت

داشته و به آن متعهد باشند.
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ابعاد مفهومي و اجرايي توسعه پايدار

 .6دستور کار جهاني
این مفهوم بیانگر بحع و تحلیلعی نعوین از محعیط سیاسعی
جهانی است که نظریة پایداری را تجدید سعاختار معیکنعد .از
اجالس ریو به بعد این بح فراتر از بعد بومشناختی و محعیط

نتيجهگيري:

زیستی صرف ،در بر گیرندة مسائل مختلف بعینالمللعی ماننعد

شاید آن قدرها مهم نباشد که بدانیم ،بدون توسعه ،پایداری

امنیت ،صلح ،دادوستد ،میعرا فرهنگعی ،گرسعنگی ،سعرپناه،

امکانپذیر است؟ یا بدون پایداری ،توسعه! اما این بسیار مهم

آزادی زنان ،بیودموکراسی (زیست سعاالری) و سعایر خعدمات

است که بدانیم کشور و نظامی میتواند ادعای حرکت در

اساسی توسعه است .با این وجعود ایعن مفهعوم ،مناقشعههعای

مسیر توسعة پایدار را بکند که بتواند عالوه بر آفرینش

سیاسی ژرفی را بین کشورهای شمال و جنعوب سعبب شعده،

فرصتهای برابر شغلی ،برای همة شهروندانش فارغ از نژاد و

جایی کعه شعمالیهعا اعتقعاد دارنعد :بعدون پایعداری ،توسععه

رنا پوست و قومیت و مذهب ین گام پیشتر رفته و بر بنیاد

امکانپذیر نیست و کشورهای جنوب میگویند بعدون توسععه،

آموزة زیست ساالری بکوشد تا از امکان حیاتی درخور برای

پایداری امکانپذیر نیست.

همة زیستمندان ساکن در قلمرو حکومتیاش حراست کند .به
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مفهومی ساده تر ،پاسداری از زیگونگی یا تنوع زیستی ،هم در
حوزة فرهنگی و هم در حوزة طبیعی میتواند به پایداری
حکمرانی مطلوب برای هر دولتی کمن کند .بررسی رتبة
کشورها بر اساس شاخص سرزمین شاد  ،(HPI)1از سال
 6002به این سو ،از همین دریافت سرمشمه میگیرد؛
شاخصی که در آن ،هنوز جایگاه ایران (رتبة  )77از کشورهای
ثروتمندی مون ایاالت متحدة آمریکا ( ،)101روسیه ( )166و
قطر ( )141به مراتب باالتر است و یادمان باشد که شاید
نخستین انسان فرزانهای که بیش از ینهزار سال پیش از،
ضرورت احترام به بیودموکراسی سخن گفت ،فردوسی بزرگ
بود:
سياهاندرون باشد و سنگدل
که خواهد که موري شود تنگدل
استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سیاستی منتشر شده در شم  ،بیانگر دیدگاه نویسندگان بوده و لزوما نظر
این شبکه نیست.
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