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پیشگﻔﺘار
تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوﺯوي
و جوانان اين مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همه جانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتﻀاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨﺼﺼي
و فﮑري درباره پيشــرفت اســالمي ايراني ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨﺼﺼي ،تاســيﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخي
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعي در حوﺯه
الگوي اســالمي ايراني پيشــرفت ،آثاري را به ﺻورﺕ تﻚ نگاشتهاي علمي فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚ نگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمه مﺒسوﻁ است كه توســﻂ يﻚ پﮋوهشگر خﺒره در يﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚ نگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است
و نويسﻨده با پرداﺯﺵ و تحليﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و افزودن يافتههاي پﮋوهشي
جديد خود و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯميﻨه مورد بررسي ميگشايد.
سلسله تﻚ نگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي اﺯ اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابي ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار ميگيرد .در پايان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نويسﻨدگان
تﻚ نگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلسله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افق هاي نو و
روشﻨي را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃي مسير تدوين و
33
تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت گام هاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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چکیده
در طول تاریخ زندگی بش��ر« ،هماهنگی و سازگاری با طبیعت» مهمترین راهکار حفظ
بقای انسان بوده است .با ورود به مرحلة جدید و آموختن چگونگی بهرهبرداری از محیط،
نوع��ی تحول در روابط انس��ان و محیط به وج��ود آمد ،ولی چن��دان قابلتوجه نبود .در
دهههای اخیر ،تحت تأثیر اندیشهها و نظریههای توسعهای ،زمینههای تسلط فزایندة بشر
بر طبیعت فراهم شد و تعادل گذشته به زیان «طبیعت» به هم خورد .ورود آالیندههای
صنعتی و آلودگیهای زیستمحیطی ،تخریب مراتع و جنگلها ،فرسایش خاک ،مصرف
فزاین��ده منابع تجدیدپذیر و غیره ازجمله نتایج این رویارویی بود .با نمایان ش��دن عمق
فاجعة تخریب محیط و ناکارآمدی مکاتب توس��عه ،از دهه هفتاد «الگوی توسعه پایدار»
بهعنوان نوشداروی رفع معضالت مذکور به جامعة جهانی ارائه گردید و در ابعاد متفاوت
(اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و  )...و سطوح مختلف مکانی (بینالمللی تا محلی)
مورد کاربرد قرارگرفته است.
باگذشت بیش از چهل سال از ارائه این الگو ،هرچند موفقیتهای زیادی در زمینة حفاظت
از محیطزیست و توسعه اقتصادی -اجتماعی کسب گردید ،اما بازهم در تعاریف و مفاهیم
این الگو بر مس��ائل مادی زندگی بش��ر و حفظ محیطزیست جهت بهرهبرداری در آینده
و نوعی جنبة طلبکارانه بش��ر از طبیعت ،تأکید ش��ده است .این در حالی است که نهتنها
بر جنبههای معنوی ،اخالقی و روحی بش��ر بهعنوان بعدی از توس��عه توجه نشده است،
بلکه تأثیرات نوع جهانبینی و مبانی فکری و فلسفی انسانها بر حفاظت از محیطزیست
(بهعنوان بخشی از جهان هستی) و تحقق توسعه پایدار موردغفلت قرارگرفته است.
لذا در پاس��خ به مصادیق مذکور و بهعالوه انتش��ار این تفکرات از مبانی فکری و فلسفی
غرب که تفاوت اساس��ی با مبانی نظام اس�لامی از یکسو و شرایط داخلی ایران از سوی 7
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دیگر دارد ،الگوی اس�لامیایرانی پیشرفت بهعنوان نظریهای جامع ،جهت پیشرفت مادی
و معنوی انسان امروز و نسلهای آینده و در چارچوب شرایط داخلی ایران ،در سالهای
اخیر توسط رهبر معظم انقالب اسالمی ایران مطرح گردید.
در ای��ن پژوهش که از نوع مطالعات توصیفیتحلیلی با رویکرد سیس��تمی اس��ت ،با در
نظر گرفتن بدیع بودن موضوع ،س��عی گردید ابتدا تش��ریح مبانی نظری مرتبط با بحث
اشاره ،سپس الگوی اسالمیایرانی پیشرفت تشریح و در ادامه بهصورت کاربردی وضعیت
موجود یک منطقة نمونه بررسی گردد .سرانجام بهصورت تئوریک بر تعیین جایگاه نواحی
روستایی و مطالعات محیطی در الگوی اسالمیایرانی پیشرفت ،اقدام شود .الگوی نهایی با
عنوان «پیشرفت روستایی» که هم دربردارندة اهداف و آرمانهای توسعه پایدار روستایی
است و هم فراتر از آن با بومیگرایی از یکسو و برخورداری از آموزههای دینی و معنوی
از س��وی دیگر ،راهکارهای مناسب و عملی در این راس��تا دارد ،معرفی ،تبیین و تشریح
میگردد.
ل��ذا با کاربرد مدلهای مختلف ابتدا توان محیط ارزیابی و وضعیت پایداری آن بررس��ی
و درنهای��ت میزان تخری��ب و ناپایداری منطق��ه تعیین گردید؛ که این م��وارد بهعنوان
کاربردیترین شیوههای بررسی و تبیین وضع موجود جهت تدوین الگوی اسالمیایرانی
پیشرفت بوده و درنهایت جایگاه مطالعات محیطی و روستایی در این الگو مشخص و ارائه
شده است .حاصل کاربرد مدلهای مذکور و تبیین جایگاه مطالعات محیطی و روستایی
در الگوی اسالمیایرانی پیشرفت نتایجی را به شرح زیر دربرداشته است:
مقایس��ه بین نقشههای کاربری بهینه با اراضی در وضع موجود منطقه نشان میدهد که
 ۸۳درص��د کاربریهای وضع موجود با کاربری بهینه دارای تطابق نس��بی و یا هیچگونه
تطابقی نداش��ته و نوعی ناپایداری در بهرهبرداری از محیط وجود دارد .بررسی تعداد ۴۱
ش��اخص در ابعاد مختلف در چارچوب  DSRنیز نش��ان داد که از مجموع ش��اخصههای
محیطی  ۸۰درصد ،شاخصههای اقتصادی  ۲۷درصد و شاخصههای اجتماعی  ۲۰درصد
در ش��رایط ناپایدار قرار دارند .نتایج حاصل از مدل تخریب نیز نش��ان داد که هیچ واحد
کاری به لحاظ دامنه تخریب فاقد محدودیت نیست .از دیدگاه تحلیل در سطوح روستایی
نیز بیش از ۳۰درصد روستاها دارای محدودیت توسعه بوده است؛ بنابراین واضح است که
 8الگوهای توس��عه غربی و بهویژه توسعه شتابان در دهههای اخیر در منطقه بسیار ناموفق

الگوهای نوي ِن توسعه پايدار روستايی با تأکيد برالگوی اسالمی ايرانی پيشرفت

بوده ،از طرفی ش��رایط منطقه در وضعیت ناپایداری قرار دارد .البته الزم به توضیح است
که خوشبختانه بعد از پیروزی انقالب اسالمی اقدامات مهمی صورت پذیرفته و زیربناهای
حرکتهای بزرگ تا حدودی مهیا گردید؛ اما تحتتأثیر مبانی نظری منتج از راهبردهای
غربی ،درواقع رشد و توسعه در ابعاد فیزیکی و حول محور اقتصاد مدنظر بوده است.
لذا بر این اس��اس مشخص گردید که مدلهای مذکور با توجه به رویکرد بومیگرایی در
آنه��ا ،میتوانن��د در تبیین وضعیت موجود هر منطقه و ارائه راهکار در راس��تای تحقق
توس��عه پایدار روستایی موفق عمل کنند .بهعالوه نتایج نشان داد که در آخرین الگوها و
پارادایمه��ای موجود نیز نواقصی با توجه به مبانی فکری و فلس��فی آنها وجود دارد که
ضرورت ارائه الگویی بومی و منتج از اندیش��هها و مبانی فکری و فلس��فی اسالمی جهت
تحقق و تکمیل الگوی توس��عه پایدار ،بهمنظور حفاظت از محیط از یکس��و و از س��وی
دیگر ارج نهادن بر ابعاد مادی و معنوی انسان روستایی را انکارناپذیر میسازد؛ چراکه در
اندیش��ههای غربی که از نتایج آن ارائه الگوی توسعه پایدار نیز بوده است ،اصالت فردی،
مادی و تکس��احتی بودن به همراه نوع نگاه خاص به انس��ان و بهعنوان موجودی مشابه
سایر جانداران و با تفاوت در عقل که وی را مجهز به ابزار عقل میداند و شرایط را برای
تسلط بر آنچه میخواهد فراهم میکند ،در اولویت و از اهداف اصلی است.
دیگ��ر نتایج این پژوهش نش��ان داد که مطالعات محیطی و روس��تایی میتواند بهعنوان
بخش��ی از مطالعات وضع موجود با توجه به ش��رایط خاص انسانی و طبیعی این مناطق،
جایگاه مشخصی در الگوی اسالمیایرانی پیشرفت داشته باشد .همچنین مشخص گردید
که الگوی پیش��رفت روس��تایی بهعنوان الگویی جامعتر و فراتر از اهداف پارادایم توسعه
پایدار روس��تایی میباش��د؛ و نهتنها اهداف این پارادایم بینالمللی را محقق ،بلکه شرایط
بهتری را بر مبنای اندیش��ههای اس�لامی در خصوص محیطزیست و توسعه ارائه خواهد
داد .بهعبارتدیگر با تمرکز بر ابعاد مختلف حیات بش��ر ،اصالت مادی و معنوی ،فردی و
اجتماعی ،دو س��احت انسان و باالخره عدم جدایی بین انسان و طبیعت میتواند در این
زمینه بسیار کارساز باشد.
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مقدمه
در س��دههای اخیر و به دنبال مطرحش��دن مباحث رش��د و توس��عه ،نظریهه��ا ،الگوها،
مدلها و برنامههای مختلفی جهت به واقعیت پیوس��تن این رؤیای دس��تنایافتنی ارائ ه
ش��ده است .نتیجة عملیاتی و اجرایی کردن آنها باعث گردید که جهان امروز با بحرانی
بیسابقه دستبهگریبان شود .بحرانی آمیخته از مشکالت درهمپیچیده (فقر ،بیعدالتی
اقتصادی و اجتماعی ،بیکاری ،رش��د جمعیت ،کاهش منابع ،کمبود غذا ،آلودگی محیط،
نامالیمات اقلیمی و طبیعی) که ارتباط تنگاتنگ آنها ،حل هر یک را درگرو حل دیگری
قرارداده است .بهعالوه شاخص ه ناپایداری جهانی ازجمله گرمایش جهانی ،تخریب خاک،
جنگلزدای��ی ،خطر اضمحالل و انق��راض گونههای گیاهی و جانوری ،فرس��ایش خاک،
بیابانزایی ،گرسنگی ،آلودگی آب آشامیدنی ،بیماریهای جسمی و روحی و غیره نیز بر
مسائل فوق افزوده میشود.
در این میان مناطق روستایی جهان و بهویژه کشورهای درحالتوسعه با شدت بیشتری در
معرض مصائب مذکور قرار دارند ( )Heilig, 2004و نهتنها تخریب و تغییر چشماندازهای
طبیع��ی آنها آش��کارتر و با س��هولت انجام میگی��رد ،بلکه در بُعد مناب��ع محیطی نیز
بهرهبرداری بهینه صورت نمیگیرد و بهعالوه ابعاد مختلف زندگی انسانی نیز در تنگنا و
مشکالت فراوان قرار دارد.
افزایش مش��کالت مطرحشده ما را مجبور به اس��تفاده از روشها و راهحلهای جدید در
چارچوبهای علمی کرده است .روشهایی که نیازمند تغییر در تصمیمگیری و برنامهریزی
میباش��ند و بر اتخاذ رویکردی یکپارچه که تمامی جوانب س��رزمین و زندگی انس��ان را
دربرگیرد ،تأکید دارند .لذا در ارتباط با مسائل محیطی ،استفاده از سرزمین ،هماهنگی و
 10تعادل در محیطهای جغرافیایی ،پاس��خی به تجربههای ناموفق و ناکارآمدی برنامهریزی
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بخشی ،الگویی با عنوان توسعه پایدار مطرح گردید.
اما پارادایم توسعه پایدار نیز تاکنون نتوانسته آنچه در رؤیاهای اولیه و پس از مطرحشدن
مکمل توسعه
این الگو وجود داشته را محقق سازد؛ بنابراین روی آوردن به الگوهای نوین و
ِ
پایدار ،ضرورت یافته است.
از ط��رف دیگر با توجه به تفاوته��ای محیط طبیعی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی هر
س��رزمین ،ارائه یک راهبرد و یا مدل توس��عه و برنامهریزی نیز جوابگو نیس��ت و از این
حیث لزوم روی آوردن به الگوی بومی و متناسب با ساختار هر منطقه ،کشور و یا هر پهنة
جغرافیایی ضرورتی انکارناپذیر است.
در مورد کش��ور ایران نیز ،اگر باور کنیم که دلیل عدم موفقیت در بهبود وضعیت جامعه
روس��تایی و شکست برنامههای توسعه در طول شش دهه برنامهریزی در کشور ،به نحوة
نگرش به توسعه و رویکردها و راهبردهای اتخاذشده مربوط میشود ،ضرورت بومیگرایی
و داش��تن رویکردی هماهنگ با ش��رایط محلی ،بیشتر آشکار میش��ود .بررسیها نشان
میدهد که این وضعیت بحرانی در ایران و حتی در مناطق با وسعت کوچکتر (منطقه،
ناحیه ،ش��هر و روستا) نیز بهمراتب بیشتر نمایان اس��ت .بهتدریج تقریباً تمامی محدوده
منطقه موردمطالعه (ناحیه آزمونهای) در معرض معضالت محیطی و غیرمحیطی مذکور
قرار دارد.
آنچه امروزه در بس��یاری از مجامع علمی و بینالمللی مورد اعتراف واقعشده است ،اینکه
بحران اصلی که تمام بحرانهای مذکور از آن سرچشمه میگیرد در نتیجة تفکری است
که در مقابل تفکر دینی قرار دارد و ناکارآمدی آن منتج از جهانبینی سکوالر ،مادیگرا و
بیعدالت (در هر بعدی) نهادینهشده است .ازاینرو ،روی آوردن به آموزههای دینی و بهویژه
کم
بر اساس دستورالعملهای کاملترین دین الهی ،یعنی دین مبین اسالم (الْی ْو َم أَ َ
کملْ ُت ل َ ْ
کم اإلِ ْس َ
ال َم دِی ًنا-مائده )۳ :که برای تمام شئونات
یکم ن ِ ْع َمتِی َو َرضِ ُ
یت ل َ ُ
کم َوأَت َْم ْم ُت َعلَ ْ
دِی َن ْ
زندگی بشر آموزهها و برنامههای ارزندهای دارد ،میتواند کارساز باشد و نهتنها دستورات و
برنامههای آن در ابعاد مادی که در تعالی و قرب الی اهلل نیز غیرقابلانکار است.
این مطالعه ضمن ش��ناخت عوامل تخریب محیط در ابعاد گوناگون آن ،سنجش پایداری
و ناپای��داری محیط��ی و بهرهبرداری ناکارآم��د از منابع موجود ،به دنبال دس��تیابی به
راهکارهایی مناسب جهت جلوگیری از تخریب محیط ،حفظ منابع و نیل به توسعه پایدار 11
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روستایی ،ایجاد زمینههای تعالی بشر با تأکید بر الگوی اسالمیایرانی پیشرفت خواهد بود.
لذا به دنبال پاسخگویی به سه سؤال است:
 چه انتقاداتی بر آخرین الگوی توسعه جهانی (توسعه پایدار) وارد است؟ آیا الگوی نوین اس�لامیایرانی پیشرفت میتواند تحقق توسعه پایدار روستایی را میسرسازد؟
 مطالع��ات محیط��ی و روس��تایی در الگوی اس�لامیایرانی پیش��رفت از چه جایگاهیبرخوردارند؟
در ارتباط با پیشینة ابعاد مختلف مرتبط با موضوع الزم به توضیح است که بهطور سنتی
2
مطالعات روستایی با مطالعة الگوهای سکونت توسط پل ویدال دوالبالش 1و آلبرت دمانژن
باعث آشنایی جغرافیدانان با جنبههای گوناگون فضای روستایی شدهاند؛ بااینحال تا دهه
هفتاد جغرافیای روس��تایی نادیده گرفته ش��د ( .)Hoggart & Buller, 1987در ارتباط
با بعد دیگر این پژوهش ،طرح دان کاس��تر 3پس از انقالب صنعتی در بریتانیا را میتوان
از دیدگاه نظری اولین برنامهریزی منابع محیطی نظامیافته در جهت هماهنگی توس��عه
اقتصادی با مقتضیات محیط به شمار آورد ،اما با برگزاری کنفرانس دره تنسی 4در سال
 ،۱۹۳۳تحولی شگرف در برنامهریزیهای محیطی رخ داد و سرانجام از اوایل دهه شصت
تفکرات محیطی با تأکید محوری کنفرانس ریو بر ضرورت حفظ تعادلهای محیطی وارد
مرحلة جدید گردید (شیخ حسنی.)۱۳۸۰ ،
گذشتة تاریخی مفهوم توسعه پایدار نیز نشان میدهد که برای اولین بار در سال ۱۹۷۱
کنفرانس س��ازمان ملل درباره محیطزیست انسانی در سوئیس باهدف ایجاد ارتباط بین
توسعه و محیطزیست تشکیل شد؛ اما برای اولین مرتبه اصطالح توسعه پایدار در هنگام
اعالمیه کوکویوک در مکزیکوسیتی به کار رفت.
موضوع حل بحرانهای زیستمحیطی از طریق پیوند علم و دین نیز اولین بار در کنفرانس
بینالمللی مس��کو ( )۱۹۹۰مطرح گردید و نکته اساسی یکی ارائه تعریفی مجدد از علم
و تکنولوژی و دیگری نیاز به برخورداری از یک پایة مذهبی برای فعالیتهای انس��ان در
زمین مورد تأکید قرارگرفته است (امینزاده.)۹۸ :۱۳۸۱ ،
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در ارتباط با پیش��ینه و تاریخچه مطرحشدن نظریههای مرتبط با بحث پیشرفت ،الزم به
ذکر است که کلیدواژه پیشرفت بهمثابه یک مفهوم فلسفی قدمتی طوالنی دارد و میتوان
رگههایی از آن را در تفکرات افالطون و ارسطو نیز مشاهده نمود؛ اما پیشرفت اجتماعی و
صورتبندی آن درمجموعهای از نظریات کاربردی در سطح جامعه اساساً پدیدهای جدید
است (دیوساالر.)۲۱۳ :۱۳۹۱ ،
الگوی اسالمیایرانی پیشرفت نیز الگوی جدید با زمینههای فکری و فلسفی و همچنین
محیطی متفاوتی است که در دهة اخیر توسط مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) ،متفاوت
ازآنچه با عناوین مختلف توس��عه ،ترقی ،رش��د و پیش��رفت در مبانی فکری غرب است،
مطرحشده است.
ام��ا در مورد ادبیات تحقی��ق و معرفی مجموعهای از مطالعات و تحقیقات انجامش��ده و
قابلدسترس در حوزه کاربردی باید بیان گردد که هرچند تا زمان انجام این تحقیق ،کار
پژوهشی سنگینی ،در زمینة این موضوع مشاهده نگردید اما در بررسیهای انجامگرفته،
چند کار پژوهشی اعم از جهانی و ایرانی مرتبط با ابعاد مختلف موضوع قابلارائه است:
برخی از این مطالعات به دنبال مطرح کردن الگوهایی جهت موفقیت در بحث برنامهریزی
محیطی میباشند؛ بهعنوانمثال :شیخحسنی ( )۱۳۸۰در پژوهشی با عنوان «مدلسازی
برنامهریزی محیطی با اس��تفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجشازدور» اشارهای
به عدم وجود مدلهای مناسب محیطی کرده است .وولی و چولوانگ )۲۰۰۶( 1به اصول
برنامهریزی اکولوژیکی در کش��ور کره پرداختهاند .آنها اشاره دارند که کره ،تاریخی پنج
هزار ساله دارد و الگوهای برنامهریزی روستایی سنتی و دانش بومی (سازگاری بین انسان
و محیط) ،میتواند بهعنوان یک الگوی مناسب در دوران مدرن مطرح گردد.
برخی از پژوهشها به دنبال راهکاری جهت تحقق توسعه پایدار روستایی میباشند ،مانند
کالنتری و همکاران )۲۰۰۶( 2پس از گذری بر تاریخ ش��صت ساله برنامهریزی در ایران،
به بررس��ی چالشهای عمده جوامع روستایی در دس��تیابی به توسعه پایدار پرداخته و
معتقدند که هرچند در این مدت ش��رایط زندگی برای روس��تاییان بهبودیافته؛ اما هنوز
چالشهایی اساس��ی پیش روی جوامع روس��تایی اس��ت .همچنین هیلیگ )۲۰۰۴( 3در
1- Chulwang & Woolee
2- Kalantari et al
3- Heilig
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پژوهشی با عنوان «توسعه پایدار روستایی» ،ابتدا اشاره دارند که راهحلهای ساده مانند
ارس��ال مواد غذایی یا بهبود تکنولوژی کشاورزی در چند دهه اخیر موفقیتآمیز نبوده و
سپس رویکرد برنامهریزی توسعه پایدار روستایی را بهعنوان رویکردی موفق در این زمینه
معرفی میکند.
برخی از پژوهشها نیز به کاربرد و آزمون مدلهای مختلف جهت تبیین وضعیت پایداری
توسعه پرداختهاند .ازجمله  Levrel et al 2009با کاربرد مدل  PSRبه بررسی وضعیت
توسعه پایدار در جزیره بریتانی پرداختهاند .استعالجی ( )۱۳۸۱نیز در پژوهشی با عنوان
«توسعه پایدار روستایی و روشهای اکولوژیکی برنامهریزی آن» ،رویکرد توسعه پایدار را
آخرین رویکرد موردقبول در عرصة برنامهریزی روستایی میداند.
از موارد دیگر ،پژوهشهایی است که به ارزیابی آثار توسعه بر محیطزیست با کاربرد مدل
تخریب پرداخته و شامل جعفری ( )۱۳۸۰مخدوم ومنصوری ( )۱۳۷۸و غیره میباشد.
اما آنچه بیش��تر مدنظر اس��ت ،پژوهشهایی است که در راس��تای الگوی اسالمیایرانی
پیشرفت انجامشده و در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود:
 غالمی ( )۱۳۹۱در پژوهش��ی به تحلیل فضاهای شهری موجود برای رسیدن به الگویش��هر اسالمیایرانی ش��هر اصفهان پرداخته و معتقدند که برای رس��یدن به یک الگوی
مناسب و بومی در شهرسازی ابتدا باید به رفع مشکالت شهر پرداخت ،سپس با نقد وضع
موجود ،در پی الگوی بومی برای شهرها باشیم.
 عبدالملکی ( )۱۳۹۱نیز در پژوهشی با عنوان الگوی اسالمیایرانی پیشرفت منطقهای،به تبیین جایگاه پیشرفت منطقهای در الگوی اسالمیایرانی پیشرفت پرداختهاند.
 جعفرپور ( )۱۳۹۰در پژوهش��ی با عنوان بایس��تهها و الزامات عام مؤثر بر تدوین الگویاس�لامیایرانی پیشرفت ،مهمترین موارد را ش��امل عدالت ،هویت ،استقالل ،تولید علم و
فرهنگ میداند.
 شهید تا َونی ( )۱۳۷۶نیز در کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب ،بیان میدارد ،شاخصهاییکه برای توس��عه مطرح و به دنبال آن هس��تیم مانند رفاه ،خودکفایی ،محرومیتزدایی،
تکامل علمی و صنعتی و غیره نس��بتی با مبانی اس�لام ندارند و مجموعهای از س��خنان
دانشگاههای غربی است و ...
 14هرچند ش��اید بتوان دهه��ا مورد دیگر از پژوهشهای کاربردی مذک��ور نام برد ،اما آنچه
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متف��اوت و جنب��ة نوآوری در این پژوهش دارد اینکه ب��رای اولین بار به مبحث مطالعات
محیطی و توسعه پایدار از دید الگوی اسالمیایرانی پیشرفت پرداخته میشود و بهعالوه
برای اولین بار مس��ائل محیطی و پیشرفت روس��تایی در این الگو بررسی و جایگاه آنها
تبیین میشود.
این فصل دربرگیرندة برخی مفاهیم اساسی است که در پژوهش مورداستفاده قرارگرفته و
میتواند درک سریعتر مخاطب مؤثر باشد .بنابر این ضرورت ،در ادامه مهمترین مفاهیم،
ی تشریح میشوند.
اصطالحات و دیدگاههای موردنظر بهاختصار تعریف و بهلحاظ نظر 
توسعه و دیدگاههای نظری آن
وقتی از توس��عه پایدار بحث میش��ود قبل از آن باید فرآیندی به نام توس��عه نیز وجود
داش��ته باش��د که توس��عه پایدار در مقابل آن مطرح گ��ردد .واژة توس��عه ترجمه کلمه
« ،»Developmentازلحاظ لغوی ،دارای معانی مش��ابهی مانند تغییر ،رش��د ،مدرنیزه
شدن ،پیشرفت ،شکفتگی تدریجی ،بارز شدن اجزای چیزی که در نطفه مکنون است و
غیره میباش��د .با اینوجود در ادبیات علمی توسعه ،مفهوم لغوی آن مدنظر نبوده ،بلکه
مفهوم اصطالحی آن موردتوجه قرار دارد.
این اصطالح بهصورت علمی با ایجاد شاخة علمی «اقتصاد توسعه» در دهه پنجاه میالدی
ش��روع ش��د و تا دهه  ۱۹۶۰معنایش تداوم رش��د اقتصادی بود (تودارو،)۱۳۳ :۱۳۸۴ ،
اما بهمرور به س��مت رش��د کمی و کیفی اجتماعی ،تغییر کرده و مباحثی چون عدالت،
خوداتکایی و تعادل بومشناس��انه را دربرگرفت؛ بنابراین توس��عه مفهومی نس��بی است و
درواقع نوعی حرکت به سمت بهبود است.
در اندیشههای اقتصادی غرب ،توسعه یعنی فعال کردن اقتصاد ملی و انتقال آن از حالت
رکود و ایس��تایی به حالت حرکت و پویایی ،از طریق افزایش قدرت توانایی اقتصاد ملی،
بهمنظور افزایش ملموس درآمد ناخالص ملی در سال ،همراه با ایجاد دگرگونی در ساختار
و ابزارهای تولید ،س��طح کار و افزای��ش اتکا به بخش صنعتی و فنی و حرفهای و کاهش
فعالیتهای س��نتی؛ اما در نگرش اسالم ،فراگیری ،تعادل ،واقعگرایی ،عدالت ،مسؤولیت،
کفایت و انسانگرایی مهمترین ویژگیهای توسعه است (العسل.)۱۳۷۸ ،
از دیدگاه شهید تا َونی توسعه (در منظر غربیها) یعنی جامعهای که در آن همهچیز حول 15
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محور مادی و تمتع هرچه بیشتر از لذایذ کره زمین معنا شده است و این نتیجة حاکمیت
سرمایهداری و اصالت اقتصاد نسبت به وجوه دیگر زندگی بشر است (تا َونی.)۱۳۷۶ ،
مقام معظم رهبری (مدظله) «توسعه» را مفهومی روشن نمیدانند و بهجای آن مفاهیمی
همچون «ترقی» و «پیشرفت» را مطرح میکنند (رهبر معظم انقالب.)۱۳۸۱/۱۱/۱۵ ،
در آیه « ُه َو أَنشَ َ
کم (هود :)۶۱ :اوست که شمارا از زمین آفرید و
��أکم ِّم َن األَ ْر ِ
ض َو ْ
اس َت ْع َم َر ْ
آبادی آن را به ش��ما واگذار نمود» بهضرورت تالش انس��ان در بهرهبرداری و آباد ساختن
زمین و بهعبارتدیگر توس��عه تأکید ش��ده است؛ زیرا بر طبق س��نت الهی بدون چنین
اقدامی ،ادامة حیات و تداوم حرکت تکاملی انسان غیرممکن خواهد بود .البته بهرهبرداری
در چارچوب روابطی انسانی و معنوی و عاری از هرگونه تجاوز ،تخریب ،فساد ،برتریطلبی
و زیادهخواهی خواهد بود.
گاه بر اس��اس آیات (مانند نحل )۹۷ :و روایات ،توس��عه را در اس�لام همان حیات طیبه
میدانند و به نظر میرس��د ازآنجاکه حیات طیبه یعنی شیوة زندگیای که همة خیرات
و خوبیهایی که انس��ان به آنها عالقهمنداس��ت را بدون عیب و نقص و ش��امل مادی و
معنوی دربرمیگیرد ،لذا حیات طیبه را میتوان جامعترین هدف توسعه و یا خو ِد توسعه
از دیدگاه اسالم دانست.
در اس�لام برخی مفاهیم مانند «رش��د» و «تکامل» نیز وجود دارد و در قرآن نیز به آنها
اشاراتی شده است .لفظ «رشد» و ترکیبات آن نوزده بار در قرآن آمده است؛ اما مفهوم آن
با آنچه در مبانی تفکرات غربی وجود دارد متفاوت است .در این دیدگاه رشد راهی است
که انس��ان را بهس��وی علت غایی وجود خویش هدایت میکند و هرگز به معنی توسعه و
رشد مادی نیست .مفاهیم دیگر نیز مانند تکامل و تعالی بر ابعاد روحانی و معنوی وجود
بشر است (تا َونی.)۱۳۷۶ ،
لذا میتوان گفت :توس��عه واژة مبهمی اس��ت که در معانی مختلفی به کار میرود و در
ه��ر دس��ته از تعاریف بر ی��ک بُعد یا مؤلفه از آن تأکید میش��ود و ای��ن تعاریف درگذر
زمان توس��عهیافتهاند و درواقع مفهوم توس��عه خود از گذشته تاکنون درحالتوسعه بوده
است؛ بنابراین توسعه فرایندی است که طی آن جوامع انسانی به لحاظ شرایط اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاس��ی و غیره با بهرهگی��ری منطقی و اصولی از منابع محیطی به
 16سمت وضعیت مطلوب ،مناسب و متعادل حرکت کرده و تغییری مثبت یابند.
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دیدگاههای نظری در باب توسعه و توسعهنیافتگی
پایان جنگ جهانی دوم س��رآغاز تحوالت گس��تردهای ش��د که خیلی زود همة جهان را
فراگرف��ت .تضعیف قدرتهای مط��رح اروپای غربی و ویرانی آنه��ا در جنگ ،اوجگیری
مبارزات آزادیبخش و اس��تقاللطلبانة ملل تحت اس��تعمار ،ظهور ایاالتمتحده آمریکا
بهعن��وان ی��ک ابرقدرت پی��روز ،ظهور نظامهای کمونیس��تی ،تالش رهب��ران ملتهای
تازهاستقاللیافته برای سامان بخشیدن به شرایط اقتصادی کشور و دستیابی به شیوهها،
برنامهها و مدلهایی از «توس��عه» و درمجموع تقاضا برای انتخاب مناس��بترین رهیافت
توس��عه و سایر ضرورتهای موجود ،نظریههای متفاوتی موردتوجه محققان قرار گرفت و
هر اندیش��مندی از چش��ماندازی به مسئلة «توسعه» پرداخته ،با اتکا به مبنای نظری در
مورد جامعیت و قوت نظریة خود و ضعفهای نظریة رقیب به استدالل پرداخت و مناظرة
ِ
«جنگ نظریهها» نام گرفت (نصیری،
علمی پرشوری به وجود آمد که در ادبیات توسعه،
 .)۱۳۷۹با پایان جنگ جهانی دوم ،ادراکات و سیاس��تها بهش��دت تغییر کرد و بهبود و
1
اصالح اقتصادی -اجتماعی دغدغه اصلی دولتها ش��د؛ تا اینکه در دهه  ۱۹۶۰روس��تو
دیدگاه خود را که بر رش��د خطی توسعه اقتصادی بود ارائه داد .در دهه  ۱۹۷۰تمرکز بر
نیازهای اساسی توسط پول استریتن ،2محبوب الحق و دیگران ارائهشده و تغذیه ،بهداشت،
سالمت ،آموزش و اشتغال اجزای اصلی این رویکرد بودهاند .در دهه  ۱۹۸۰تمرکز معطوف
به «تعدیل ساختاری» ازجمله آزادسازی تجارت ،کاهش کسری بودجه و غیره گردید .با
ارائه رویکردهای فوق ،هرچند در برخی کش��ورها افزایش سطح بهداشت ،تغذیه و تولید
ناخالص داخلی بروز یافت؛ اما بازهم نابرابریها ازیکطرف و اثرات منفی توسعه بر محیط
از سوی دیگر بیشتر گردید و این باعث ظهور پارادایم توسعه پایدار شد (Harris, 2000:
 .)3البته این الگو نیز فاقد ایراد نبوده و نقاط ضعفی نیز داشته است که منجر به تدوین و
ارائه الگوهای نوین و راهبردهایی جهت موفقیت بیشتر این الگو شده است.
بنابراین در طول عمر مطرحش��دن مبحث توس��عه با مکات��ب و دیدگاهها و نظریههایی
روبرو خواهیم بود که در ادامه بهطور مختصر به مهمترین آنها اش��اره میشود .در پایان
1- w.w,Rostow
2- Paul Streeten-

17

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

این مبحث الگوی اس�لامیایرانی پیشرفت نیز بهعنوان یکی از آخرین نظریههای مطرح
موردتوجه و تشریح قرار خواهد گرفت:
مکتب تکاملی توسعه
یکی از رایجترین دیدگاهها در طی قرن نوزده و اوایل قرن بیست ابراز شد .پایهگذاران این
طرز تفکر بیشتر تحت تأثیر کشفیات و موفقیتهایی بودند که در بیولوژی بهدستآمده
بود .نظریه عمومی تکامل اجتماعی بر اساس درک خاصی از کلمة «توسعه» قرار داشت.
چنانچه «هاریس» اش��اره میکند« :بحثهای پیرامون توس��عه عموماً ش��امل این ایده
میش��ود که در آن جامعه بهمثابه سیس��تم زندهای فرض شده که در طول زمان بهسوی
پیچیدگی و س��ازمانیافتگی درحرکت است و بهتدریج سلسلهمراتب آن افزایش مییابد
و باالخره حالتی که دیگر آن س��ازمان تغییر پیدا نکند ،ثبات یافته و خودگرایی به وجود
میآید» (ازکیا.)۱۳۷۴ ،
نظریه نوسازی
در ش��رایط سیاس��ی ـ اجتماعی متحول س��الهای « ۱۹۵۰مکتب نوس��ازی» بهعنوان
نخس��تین رهیافت توسعه در عرصه پژوهش مطرح شد (نصیری .)۱۹ :۱۳۷۹ ،ریشههای
نظری این دسته از نظریهها به اندیشمندانی میرسد که به جامعه بهصورت تکاملی خطی
یا ادواری مینگریس��تهاند (لهس��ایی زاده )۱۲ :۱۳۷۹ ،و درواقع فرآیندی بود که طی آن
مردم روش زندگی خود را از حالتی سنتی به وضعی پیچیدهتر ،تغییر میدهند (مهندسان
مشاور.)۳۵ :۱۳۷۱ ،DHV
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نظریه وابستگی
مؤثرترین و جدیترین انتقادهای واردشده بر نظریههای نوسازی برآمده از آراء و نظریات
متفکرانی بود که از چشمانداز منافع ملل جهانسوم به «مسئله توسعه» نگاه میکردند و
همین نگرش و نظریهها ،بعدها به مکتب وابستگی مشهور شد (نصیری .)۳۲ :۱۳۷۹ ،این
مکتب ابتدا در آمریکای التین و بهعنوان عکسالعملی نسبت به شکست برنامه «کمیسیون
اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای التین» (اکال )1در اوایل دهه  ۱۹۶۰به ظهور پیوست
)1- U.N.Economic Commission For Latin America (ECLA
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(س��و .)۱۱۷ :۱۳۸۶ ،نظریهپردازان این مکتب معتقدند که «جوامع توس��عهنیافته» جزئی
از یک نظام اجتماعی کلی هس��تند و توسعهنیافتگی محصول ساخت و یا ویژگیهای یک
جامعه نیست ،بلکه تا حد زیادی نتیجة تاریخی ارتباط گذشته و مناسبات مداوم اقتصادی
میان کشورهای توسعهنیافته و کشورهای توسعهیافته میباشد (ازکیا.)۵۵ :۱۳۷۴ ،
مکتب نظام جهانی
در س��الهای میانی دهه هفتاد ،نزاع بین مکاتب نوس��ازی و وابس��تگی فروکش کرد .در
این موقعیت ،گروهی از پژوهش��گران رادیکال به سرکردگی ایمانوئل والرشتاین دریافتند
ک��ه عرصههای متعدد و متنوع��ی در اقتصاد جهانی وجود دارد ک��ه نمیتوان آنها را با
نظریههای موجود توضیح داد (نصیری .)۵۶ :۱۳۷۹ ،نخس��ت اینکه ،ش��رق آس��یا هنوز
آهنگ رشد خود را بهطور قابلمالحظهای حفظ کرده بود؛ در وهله دوم ،یک بحران نیز در
میان دولتهای سوسیالیستی پدید آمد و مورد سوم ،وجود بحران در نظام سرمایهداری
ایاالتمتحده بوده است (سو.)۱۳۸۶ ،
این تحلیل و نقد ،خاس��تگاه و عرصه شکلگیری مکتب نظام جهانی شد .والرشتاین جوهر
نظام جهانی را چنین تعریف میکند« :یک نظام جهانی ،نظامی اجتماعی است که مرزها،
ساختارها ،گروههای عضو ،قواعد مشروعیت و پیوستگی خاص خود را دارد» .کشورها ،درون
نظام جهانی ،به س��ه نظام فرعی تقس��یم میش��وند که از حلقه درونی کشورهای «محور»
آغاز و تا بیرونیترین الیه «پیرامون» کشیده میشوند و گروه کوچکی از کشورها که گروه
واسطه را تشکیل میدهند« ،نیمهـپیرامون» خوانده میشوند (نصیری.)۵۷ :۱۳۷۹ ،
ارادایم توسعه پایدار
نتایج غلط و تجارب ناموفق پروژه توس��عه در جوامع جهانس��وم و انتقادهای متنوع دهه
هفتاد و هش��تاد به این پروژه منجر به تکاپو برای ردیابی خطاها و طرح مبانی جایگزین
شد .مسئله حفاظت محیطزیست و افزایش آگاهیهای افکار عمومی نسبت به مخاطرات
جهانی و حقوق بش��ر ازجمله مهمترین تحرکات سالهای پایانی قرن بیست است که در
اندیشه و عمل آثار عمیق و وسیعی را در عرصه جهانی به دنبال داشت.
مس��ئله آن بود که در قرن بیس��تم ،بهویژه با اوجگیری تواناییهای ابزاری بش��ر ،تعادل 19
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زیستمحیطی جهان به زیان طبیعت برهم خوردهبود .با آشکار شدن دامنه مخاطرات و
تهدیدات ناشی از آلودگیها ،تأمل پیرامون محیط ،ابعاد جدید و قابلمالحظهای پیدا کرد
و محیطزیستگرایی نهضتی جهانی شد.
گسترش روزافزون جنبشهای اجتماعی پیرامون مسائل جهان ،نظیر آلودگیها و مردمی
شدن آنها ،به همراه تعمیق بسط اندیشههایی پسامدرن و شالوده شکن که اصوالً مبانی
تفک��ر در غرب را به چالش کش��یده بودند ،واقعیتهای این دوران را تش��کیل میدادند.
توسعه روندی بود که بهرغم امیدهایی که در دهههای گذشته به آن گرهخورده بود ،جز
افزایش فقر و نابرابری ،ثمری برای کش��ورهای جهانس��وم دربرنداشت (نصیری)۱۳۷۹،؛
بنابراین ،توسعه پایدار بهعنوان یکی از آخرین پارادایمهای موردتوافق جهانی با داعیة رفع
معضالت زیستمحیطی و تحقق توسعه ،در چنین فضای متحولی در سالهای پایانی قرن
بیست متولد شده است.
باوجود مطرحشدن این الگویِ بهظاهر جامع ،علمگرایی و تسلط انسان بر طبیعت سبب شده
که انس��ان مدرن اصالت را به ماده بدهد و رفاه و امرارمعاش را بهعنوان هدف غایی حیات
بشناس��د .این تفک ِر «مرکزیت انس��ان» حقی را در ذهن او نسبت به طبیعت به وجود آورد
که در تعاریف توسعه پایدار نیز مطرح است و طبیعت بهعنوان ابزاری جهت رفع «نیازهای
مادیِ » نهتنها نسل امروز ،بلکه نسل آینده میباشد؛ بنابراین در تعاریف و اهداف این رویکرد
به توس��عه نیز علیرغم تأکید بر حفاظت محیط ،اما در راستای بهرهبرداری انسان بوده و از
طرف دیگر ابعاد اخالقی و معنوی که سهم بسزایی در تخریب و از سوی دیگر در حفاظت
محیط و توسعه داشتهاند ،مورد بیتوجهی قرارگرفته است (امینزاده.)۱۰۰ :۱۳۸۱ ،
بنابراین توسعه پایدار نیز رویکردی غربی به توسعه و حفاظت محیطزیست بوده که آنهم
باگذشت حدود چهل سال از مطرحشدنش ،نتوانسته آنچه باید باشد را تحقق بخشد و این
ناکامی را در عدم توجه به ابعاد غیرمادی و معنوی در رابطه انس��ان با محیط باید یافت.
ِ
زیست وی
لذا ضرورت روی آوردن به رویکردهای نوین با نگاه غیرمادی به انسان و محیط
انکارناپذیر است.
الگوی اسالمیایرانی پیشرفت
 20در این مبحث در تداوم تشریح الگوها و نظریههای مطرح در باب توسعه ،اشارهای مختصر
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به الگوی اس�لامیایرانی پیش��رفت خواهد ش��د و در فصل دوم بهطور کامل به این مورد
پرداخته میشود.
الگوی اس�لامیایرانی پیشرفت ،الگویی اس��ت که در پاسخ به ناکامی و شکست الگوهای
توسعه غربی (نهتنها در ایران ،بلکه در خود غرب و در سایر کشورهای مسلمان) در دهة
اخیر مطرحشده است.
ای��ن الگ��و هرچند با تأکید بر مبحث ایرانی بودن ارائهش��ده اس��ت (در فصل بعد در این
زمینه توضیح داده میش��ود) ،اما به لح��اظ ویژگیهای خاص مانند انعطافپذیری و نوع
نگاه غیرمادی به محیط و انس��ان و بهعبارتدیگر جدا نش��دن انس��ان از طبیعت در این
الگو ،نهتنها در ایران بلکه در س��ایر کش��ورهای اسالمی و بهعالوه تمام سرزمینهایی که
ملتهایش��ان بر مباحث غیرمادی و معنویتگرایی اعتقاد دارند ،میتواند بومیس��ازی و
اجرایی گردد.
مقام معظم رهبری که درواقع تئوریسین این الگو میباشند درزمینة علت مطرحشده آن
میفرمایند :به خاطر اینکه امروز در چش��م بس��یاری از نخبگان و کارگزاران کشور ،مدل
پیش��رفت ،صرفاً مدلهای غربی است؛ اما بهطور قاطع الگوی پیشرفت غربی ،یک الگوی
ناموفق اس��ت و درست است که به قدرت و ثروت رس��یدهاند؛ اما بشریت را دچار فاجعه
کردهاند .آنچه که موجب میشود ما الگوی غربی را برای پیشرفت جامعة خودمان ناکافی
بدانیم ،درجة اول این است که نگاه جامعة غربی و فلسفههای غربی به انسان با نگاه اسالم
به انسان ،بهکلی متفاوت است .پیشرفت ازنظر غرب ،پیشرفت مادی و محور ،سود مادی
اس��ت؛ هرچه سود مادی ،ثروت و قدرت بیشتر شد ،پیشرفت بیشتر شده است .پیشرفت
وقتی مادی شد ،معنایش این است که اخالق و معنویت را میشود در راه چنین پیشرفتی
قربانی کرد؛ اما ازنظر اس�لام ،پیش��رفت این نیست .البته پیشرفت مادی بهعنوان وسیله،
هدف ،رشد و تعالی انسان مطلوب است .نکتة دوم اینکه پیشرفت در کشور ما با توجه به
شرایط تاریخی ،جغرافیائی ،اوضاع سرزمینی ،وضع ملت ،آداب ،فرهنگ و میراث ما الگوی
ویژة خود را نیاز دارد (رهبر معظم انقالب.)۱۳۸۶/۲/۲۵ ،
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روستا و برنامهریزی روستایی
مفهوم و تعریف
در کش��ورهای مختلف ،متناسب با ش��رایط داخلی (زمانی و مکانی) مالکهای مختلفی
ازجمله اندازه و تراکم جمعیت ،ساختار شغلی ،ساختار اقتصادی ،ویژگیهای اجتماعی و
غیره در تعریف روستا مطرح است.
روستا را در فرهنگهای فارسی ،ده و قریه ذکر کردهاند و در اصطالح جغرافیدانان جهان
اسالم ،ناحیهای است که شامل مزارع و قریهها میشود (نقوی.)۱۶ :۱۳۸۷ ،
«روستا عبارت است از فضایی اجتماعی که در آن با توجه به تراکم نسبی ناچیز جمعیت،
نوع خاصی از فعالیتهای اقتصادی (عمدتاً کشاورزی) غلبه دارد .روابط اجتماعی ،اقتصادی
معموالً در عرصههای محدود و مشخص جریان دارد و ساکنان روستایی هویت اجتماعی
مش��ترک دارند که بانام روستا مشخص میگردد .این مجموعة مکانی -فضایی مبتنی بر
روابط اجتماعی -اقتصادی خاص و پیوندهای ویژة محیطی اکولوژیکی ،اجتماع معینی را
بهوجود میآورده که میتوان آن را فضای روستایی خواند» (سعیدی.)۱۸ :۱۳۸۵ ،
برنامهریزی روس��تایی نیز عبارت از تالش برای شناس��ایی مشکالت ،ساماندهی منابع و
ایجاد فعالیت در مناطق روستایی است که غالباً باهدف ایجاد تنوع در پایههای اقتصادی،
نظم اجتماعی و حفظ محیطزیس��ت انجام میش��ود .بهعبارتدیگر تنوع گس��تردهای از
کاربری زمین ،فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی ازجمله کشاورزی ،جنگلداری ،حفاظت،
اشتغال ،آموزش ،انرژی ،مسکن ،بهداشت ،گردشگری ،حملونقل و غیره را شامل میشود
(.)Cloke, 1979
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توسعه روستایی ،1رویکردها و راهبردها
توس��عه روس��تایی ،در اوایل دهه  ۱۹۹۰تقریباً مترادف با توس��عه بخش کشاورزی بود،
درحالیکه امروزه ش��امل جمعیت روستایی ش��اغل در بخش صنعت ،مسائل اجتماعی،
حفاظت محیطزیس��ت و زیرساختهای نواحی روستایی نیز میباشد (Kalantari et al,
.)2008
1- Rural Development
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گروهی توس��عه روس��تایی را بهمثابه توس��عه ملی تعریف کردهاند ،عدهای نیز بر مفهوم
توس��عة محدود به منطقه و محیط روس��تا تأکید دارند (حامد مقدم .)۶۲ :۱۳۷۲ ،بانک
جهانی «توسعه روستایی» را یک استراتژی برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه
مشخصی از مردم که همان روستائیان فقیرند ،تعریف میکند (لی و چودری.)۱۳۷۰ ،
میس��را معتقد است ،توسعه روس��تایی صرفاً به معنی توسعه کشاورزی نیست؛ همچنین
موردی از رفاه اجتماعی هم نمیباش��د که با تزریق پول به مناطق روس��تایی جهت رفع
نیازمندیهای اولیه و اساس��ی انس��انی مرتفع گردد ،بلکه طیف وس��یعی از فعالیتهای
گوناگون وسیع انسانی را شامل میشود که مردم را به ایستادن روی پای خود و از میان
برداشتن ناتوانیهای س��اختاری موجود قادر سازد (میسرا .)۱۱ :۱۳۶۵ ،بااینوجود آنچه
بیشتر موردنظر است مفهوم توسعه روستایی بهعنوان فرایندی چندجانبه در قلمرو روستا
است که در آن برگ خریدهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و زیستمحیطی با
یکدیگر در ارتباط متقابل قرار دارند (.)Heilig, 2004
همچنان که مش��خص است تعریف همهش��مول و موردتوافقی از توسعه روستایی وجود
ندارد .بهعبارتدیگر متناسب با زمان و مکان جغرافیایی و مبانی فکری ،تعاریف متفاوت و
متعاقب آن رویکردها و راهبردهای متفاوتی در پیشگرفته میشود .در ادامه به مهمترین
رویکردها و راهبردها در این زمینه اشاره میشود.
 -۱رویکردهای اقتصادی
الف) راهبرد انقالب س��بز و اصالحات ارضی :راهبرد اول از دهه  1950و  1960ارائهشده
و ه��دف آن افزای��ش تولید و بهرهوری بدون تغییر بنی��ادی در نظام حقوقی و اجتماعی
بوده است (گریفین .)۱۳۷۵ ،راهبرد «اصالحات ارضی» نیز که تأثیر عمدهای در ساخت
طبقات اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی بهجای گذاشته ،از دهه پنجاه و شصت ارائه
گردید و به هر نوع تغییری که در وضع زمینداری ایجاد شود و موجب بهرهبرداری بهینه
از اراضی کشاورزی و توزیع مجدد زمین گردد ،اطالق میشد (ازکیا.)۲۵۸ :۱۳۸۴ ،
ب) راهبرد توس��عه صنعتی :ازآنجاکه کشاورزی فینفسه دیگر نمیتوانست بهاندازه کافی
از مناط��ق پرجمعیت روس��تایی حمایت کند و صِ رف زراعت نمیتواند اش��تغال کافی و
س��ودمندی را برای جمعیت روس��تایی فراهم نماید ،لذا نیاز به یک استراتژی جایگزین
23
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 -۲رویکردهای اجتماعی
الف) راهبرد توسعه جامعهای :1این برنامه (در اولین دهة توسعه بعد از جنگ جهانی دوم)،
نوی��د میداد که همپایههای نهادهای دموکراتیک را بنا کند و هم بدون تحوالت انقالبی
در نظم سیاس��ی و اقتصادی موجود ،در تأمین رفاه مادی روستاییان مشارکت نماید و به
دنبال توانمندسازی تودة روستایی از طریق تقویت نهادهای اجتماع محلی ،درگیر ساختن
مردم در تعیین سرنوشت خود و تصمیمگیری جمعی بود (جمعهپور.)۱۳۸۵ ،
ب) راهبرد تأمین نیازهای اساسی :2این راهبرد از دهه هفتاد باهدف رفع نیازهای اساسی
فقیرترین قش��ر جمعیت کشورهای درحالتوسعه توسط پول استریتن ،3محبوب الحق و
دیگران ارائهش��ده و تغذیه ،بهداشت ،سالمت ،آموزش و اشتغال اجزای اصلی این رویکرد
بوده ( )Harris ,2000و ازآنجاکه بیش��تر فقرا در روس��تاها زندگی میکردند ،مفهوم این
راهبرد ،نهایتاً توسعه روستایی بود.
ج) راهبرد مش��ارکت :مشارکت درراهبردهای توسعه روس��تایی هم بهمنزله هدف و هم
بهعنوان وس��یله موردتوجه بوده و تا به امروز نیز اهمیت خود را حفظ و بهعنوان یکی از
اهداف دستور کار  21مطرح است.
 -۳رویکردهای فضایی -کالبدی
الف) راهبرد توس��عه روس��تا -ش��هری :4این راهبرد از پایان ده��ه  ۱۹۷۰مطرح گردید.
بهطورکلی روس��تا -شهر ناحیهای است که در آن کشاورزی فعالیت اصلی است ،به روش
خودگردان و خودمختار اداره میشود و برنامهریزیها و انتخابات و سایر امور بهوسیله خود
مردم ناحیه صورت میگیرد (جمعهپور.)۱۳۸۵ ،
ب) راهبرد کارکردهای ش��هری در توس��عه روس��تایی (یوفرد) :این رویکرد ،بر این فرض
استوار است که «موفقترین و کاراترین راهبرد توسعه روستایی ،بر ایجاد یک سلسلهمراتب
متوازن و بهینه شهری ارتباط دارد».
ج) راهبرد برنامهریزی مراکز رش��د روس��تایی :تأکید بر برنامهریزی مراکز رشد روستایی
حاصل توجه مجدد به توس��عه روس��تایی بهعنوان بخش��ی از راهبرد نیازهای اساس��ی
اس��ت که بر برابری بیش��تر در توزیع منافع ناش��ی از تالش برای توسعه ملی تأکید دارد
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2- -basic needs
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( .)DHV,1371:5در این زمینه میس��را معتقد اس��ت که الگوی مراکز رشد مطلوبترین
راهبرد توسعه برای جهانسوم است (حامد مقدم.)۷۱ :۱۳۷۲ ،
د) راهبرد اسکان مجدد :این راهبرد با این فرض که ازنظر اقتصادی خودکفا بوده و مسائل
اداری را به نحو مطلوبی حل خواهد کرد ،ش��کل گرفت؛ اما در عمل با مش��کالت مالی و
اداری فراوان��ی روبرو و ب��ه دلیل فراهم کردن حداقل امکانات رفاهی وکش��اورزی ،نوعی
مهاجرت اجباری بوده است (ازکیا.)۲۴۷ :۱۳۸۴ ،
 -۴رویکردهای جامع
الف) راهبرد توس��عه همهجانبه (یکپارچه) روس��تایی :این راهبرد تحت تأثیر ظهور تفکر
سیستمی است .درواقع عدم موف ّقیت راهبردهای توسعه روستایی که بر جنبههای خاص
توسعه تأکید میکردند ،صاحبنظران توسعه روستایی را به طرح راهبرد توسعه همهجانبه
وادار کرد.
ب) راهبرد توسعه انسانی :این رویکرد بر عدالت اجتماعی ،تمرکززدایی ،مشارکت ،دانش
و تجربه مردمی و سایر ابعاد انسانی توسعه تأکید داشته است.
ج) راهبرد توسعه پایدار روستایی :توسعه پایدار روستایی از دو دیدگاه قابلبررسی است.
از یکس��و توسعه پایدار روستایی نتیجه و شکل تکاملیافته همان توسعه روستایی است
که در فرایند یک دوره زمانی ،بهتدریج ابعاد گس��ترده و عمیقتری یافت و اکنون تحت
عنوان توسعه پایدار روستایی ،مطرح است .از سویی دیگر ،توسعه پایدار روستایی را باید از
زاویه دید «توسعه پایدار» موردتوجه قرار داد که در دستور کار  ۲۱نیز یک فصل مرتبط
با توسعه پایدار روستایی و کشاورزی وجود دارد.
د) راهبرد پیش��رفت روس��تایی :الگوی نوینی اس��ت که ضرورت مطرحشدن آن در حال
حاضر دوچندان اس��ت .این الگو برگرفته از الگوی اس�لامیایرانی پیشرفت میباشد (که
توسط رهبر معظم انقالب اسالمی در سالهای اخیر مطرحشده است) و در ابعاد فضایی
کوچکتر و محلی تعریف میش��ود .بر اس��اس این الگو ،پیش��رفت روستایی نهتنها ابعاد،
اهداف ،آرمانها و برنامههای توس��عه پایدار روستایی را پوشش میدهد ،بلکه فراتر از آن
با بهرهگیری از مبانی نظری اس�لامی به ارائه برنامهها و چارچوبهایی کامل در راستای
حفاظت محیطی ،تعالی و پیشرفت مادی و معنوی انسان روستایی میپردازد.
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محیط و محیطزیست
محیط و محیطزیس��ت از ابعاد مهم و اصلی پارادایم توس��عه پایدار میباش��ند .مس��ائل
زیستمحیطی نیز نقش تعیینکنندهای در ارائه الگوهای نوین توسعه و بهویژه در دهههای
اخیر دارند .نواحی روستایی نیز با توجه به شرایط خاص آنها ،دارای رابطهای دوسویه و
غیرقابلتفکیک با محیط هستند.
از نگاهی دیگر ،کشور ایران نیز با مسائل و بحرانهای زیستمحیطی زیادی دستبهگریبان
بودن الگوی اس�لامیایرانی پیشرفت نگاه خاصی بر ابعاد
اس��ت .بهعالوه دیدگاه اسالمی
ِ
محیطزیس��ت ،حفاظت و بهرهبرداری از محیط دارد و برنامههای عملی و مهمی در این
زمین��ه ارائ��ه میکند؛ بنابراین در ادام��ة این فصل به میزان مختصر ب��ه مفهوم ،تعریف،
اهمیت ،رویکردهای دینی به محیطزیس��ت و همچنین مطالعات دانش��گاهی در ارزیابی
توان محیط و غیره اشاره میشود.
مفهوم و تعریف
طبق تفس��یر فرهنگ واژههای قرن نوزده نوشته امیل لیتره 1محیط که به زبان انگلیسی
« »Environmentگفته میش��ود ،عبارت از عمل احاطه کردن و نتایج حاصله از این
عمل است .احاطه کردن به معنی در پیرامون گذاردن یا پیرامون قرارگرفتن و یا خود را
در پیرامون قراردادن ،معنی میدهد (بنان )۱ :۱۳۵۱ ،و به زبان س��اده ش��امل؛ هوا ،آب،
خاک ،سنگ و ...که در نزدیکی و یا سطح کره زمین قرار دارند ،اشاره میکند.
بااینوجود ،دانشمندان علوم اجتماعی اینچنین بحث میکنند که مطالعة محیطزیست
زمانی معنا پیدا میکند که انسانهای مصرف کنندة این منابع نیز به همراه سیستمهای
اقتصادی و ارزشهای اخالقیش��ان که باعث محدودیت یا انگیزش برای اس��تفاده از این
مناب��ع میگردد ،مدنظر قرار گیرن��د ()Selman , 2001؛ بنابراین عنوان محیطزیس��ت
برخالف آنچه امروز در اذهان جای گرفته ،فقط به مسائل منابع طبیعی مربوط نمیشود؛
بلکه مفهوم واقعی محیطزیس��ت« ،محیط زندگی» انسان اس��ت که دربرگیرنده مسائل
سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،مذهبی و اکولوژیکی است (مخدوم.)۸ :۱۳۷۵ ،
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اهمیت محیطزیست
در ارتباط با اهمیت محیطزیس��ت نیز باید گفت که اندیش��یدن به محیطزیست بهاندازه
عمر انس��ان ،قدیمی اس��ت .ام��روزه نیز محیطزیس��ت در ش��کلگیری زندگی ما نقش
تعیینکنندهای دارد.
بدون ش��ک دهههای آیندة حیات بش��ر دهههای حفاظت از محیطزیس��ت خواهد بود.
بش��ر متوجه عواقب زیانبار بهرهبرداری بیرویه از طبیعت و رها کردن انواع آالیندهها در
محیطزیس��ت ش��ده و اگر به ادامه حیات خود و نس��لهای آینده و به آسایش خویش و
حفظ زیباییهای طبیعت عالقه دارد ،باید به مسائل زیستمحیطی اهمیت بدهد (پاپلی
یزدی .)۵ :۱۳۷۴ ،درواقع زندگی بش��ر به لحاظ نیازهای مادی (خوراک ،پوشاک ،انرژی
و  )...و حتی نیازهای روحی و روانی وابس��ته به محیطزیس��ت اس��ت (Giddings et al,
 .)2002بهعبارتدیگر ،اهمیت محیطزیس��ت را بهلحاظ اثرگذاری بر بقاء حیات انس��ان،
ارزش اکولوژیکی ،زیباییشناختی و توجیه اخالقی میتوان مطرح کرد.
اهمیت محیطزیست در ادیان الهی
اهمیت مس��ائل زیستمحیطی به حدی است که نهتنها دین مبین اسالم که همه ادیان
بزرگ الهی نیز در طول تاریخ به آن توجه داشته ،شناخت اصول زیستمحیطی و پرهیز
از تخریب و سعی در آبادانی آن را از بارزترین تکالیف و حقوق بشر میدانستند .همه این
ادیان به حفظ و بقای جنگلها ،حیوانات و آبها ،اهمیت داده و پیروان خود را به حفاظت
از محیط خویش دعوت میکردند.
در خصوص توجهات دین اس�لام نیز الزم به ذکر اس��ت که مطالعه و بررس��ی در قرآن
کریم نش��انگر آن است که محیطزیس��ت و عناصر آن مورد عنایت ویژه میباشند .بیش
از  ۲۳مورد در قرآن به مقوله تس��خیر طبیعت و منابع آن و  ۱۸مورد به احیای طبیعت
پرداختهش��ده اس��ت .بیش از  ۱۵مورد لفظ بحر (دریا) و مانند آن ۱۲ ،مورد جبال۱۲ ،
مورد ریح (باد) ۵ ،مورد ش��جر ۹ ،مورد نهر و انهار ۱۲ ،مورد داب (جنبنده اعم از انس��ان
و غیر انسان) ،بیش از  ۱۰۰مورد زمین و  ۶۰مورد آسمان بهکاررفته است که در تمامی
موارد منظور همان زمین و آسمان فیزیکی بوده است (تاریمرادی و فخلعی27 )۳۵ :۱۳۸۵ ،

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

و این نشاندهندة اهمیت این مقوله در دین مبین اسالم است .لذا در ادامه به نمونههایی
از آیات که در کتاب آسمانی قرآن در این زمینه آمده است ،اشاره میشود:
 ُه َو أَنشَ َکم (هود :)۶۱ :اوست که شمارا از زمین آفرید و آبادی
��أکم ِّم َن األَ ْر ِ
ض َو ْ
اس َت ْع َم َر ْ
آن را به شما واگذار نمود.
ِین «مؤمنون :» ۵۰ :وآن دو را در سرزمین بلندی که
 َوآ َوی َنا ُه َما إِلَی َرب ْ َو ٍة َذاتِ َق َرا ٍر َو َمع ٍجای زیست و دارای آب زالل بود جای دادیم.
الس َما ِء َما ًء ب ِ َق َد ٍر َف َأنشَ ْرن َا ب ِ ِه بَلْ َد ًة َّمی ًتا « الزخرف »۱۱ :و همان کسی که
 َوالَّذِی ن َ َّز َل م َِن َّاز آسمان آبی بهاندازه و به مقدار معین فرو فرستاد ،آنگاه بدان سرزمینی پژمرده را زنده
ساختیم.
ض َجمِی ًعا «بقره »۲۹ :او خدائی اس��ت که همه آنچه (از
 ُه َو الَّذِی َخلَقَ لَکم َّما فِی األَ ْر ِنعمتها) در زمین وجود دارد ،برای شما آفریده است.
 أَن َّا َص َب ْب َنا ال ْ َماء َص ًّبا «عبس »۲۵ :ثُ َّم شَ َ��ق ْق َنا ال َْأْر َض شَ ًّقا «َ »۲۶ف َأ َنب ْت َنا فیها َح ًّبا «»۲۷
َو ِع َن ًب��ا َو َقضْ ًبا «َ »۲۸و َزی ُتون ًا َون َْخلاً «َ »۲۹و َح َدائِقَ ُغلْ ًبا «َ »۳۰و َفاک َه ًة َوأَبًّا «عبس »۳۱ :ما
آب را به فراوانی فرو ریختهایم ،س��پس زمین را از هم شکافتیم و در آن دانههای فراوانی
رویاندیم و انگور و سبزی و زیتون و درختخرما و باغهایی پر درخت و میوه و چراگاه.
احی�� ِه إِالَّ أُ َم ٌم أَ ْمثَالُکم « انعام »۳۸ :و هیچ
 َو َم��ا مِ��ن َدآب َّ ٍة فِی األَ ْر ِیر ب َِج َن َ
ض َوالَ َطائ ِ ٍر یطِ ُ
جنبندهای در زمین نیس��ت و نه هیچ پرندهای که با دو بال خود پرواز میکند مگر آنکه
آنها [نیز] گروههایی مانند شما هستند.
��ب ُع َواألَ ْر ُ
ض َو َمن فِی ِه َّن « اسراء »۴۴ :آسمانهای هفتگانه و
الس َما َو ُ
ات َّ
 ت َُس�� ِّب ُح ل َ ُه َّالس ْ
زمین و هر کس که در آنهاست او را تسبیح میگویند.
ب ال َف َسا َد «
 َوإ ِ َذا تَ َولَّی َس�� َعی فِی األَ ْر ِض ل ِیفْسِ َد فیها َوی ْهل ِک ال ْ َح ْر َث َوال َّن ْس َل َواللُهّ الَ یحِ ُّ
بقره »۲۰۵ :و چون دس��ت یابد ،میکوشد که در این زمین فساد برپا و زراعت و دامها را
نابود کند و خداوند فساد را دوست ندارد.
ض ب َ ْع َد إ ِ ْص َ
ِین «اعراف :»۸۵ :و
 َوالَ تُفْسِ ُ��دوا ْ فِی األَ ْر ِ
کم إِن کن ُتم ُّم ْؤ ِمن َ
یر ل َّ ْ
الحِ َها َذل ْ
ِکم َخ ٌ
در روی زمین بعدازآنکه اصالحش��ده ،فس��اد نکنید ،این برای شما بهتر است اگر باایمان
هستید.
َ
اس «روم »۴۱ :به خاطر کار و کردار
��ب ْت أیدِی ال َّن ِ
کس َ
َ - 28ظ َه َر ال ْ َف َس��ا ُد فِی ال ْ َب ِّر َوال ْ َب ْح ِر ب َِما َ
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مردم ،تباهی در ّبر و بحر فراگیر شده است.
ِین « االس��راء »۲۷ :چراکه اس��رافکاران برادران
ان الشَّ ��یاط ِ
 إ ِ َّن ال ْ ُم َب ِّذ ِر َی��ن کان ُ��وا ْ إ ِ ْخ َو َشیطانهایند.
 إ ِ َّن اللهَّ َ لاَ ی ْهدِی َم ْن ُه َو ُم ْس ِر ٌف َّاب «غافر »۲۸ :خداوند کسی را که اسرافکار و بسیار
کذ ٌ
اب ال َّنا ِر « غافر »۴۳ :و اسرافکاران
دروغگو است هدایت نمیکندَ .وأَ َّن ال ْ ُم ْس ِرف َ
ِین ُه ْم أَ ْص َح ُ
اهل دوزخاند.
با مروری بر آیات مذکور ،کام ً
ال مشخص است که در دین مبین اسالم چه برنامة جامع و
کاملی در ارتباط با مباحث توسعه ،محیطزیست ،بهرهبرداری بهینه و جلوگیری از تخریب
و هدرروی منابع وجود دارد .همچنان که مش��خص است ،خداوند انسان را در سرزمینی
که منابع آن به میزان کافی برای همه وجود دارد آفریده اس��ت و آبادانی این سرزمین را
به وی واگذار نمود .این در حالی اس��ت که باوجود در اختیار انسان قراردادن منابع ،اما از
فس��اد و نابودی منابع و سایر جانداران منع شده است؛ چراکه آنها نیز گروهی همچون
انسانها بوده و درواقع انسان با محیطزیستش یک مجموعه منسجم و هماهنگ میباشد.
پس مس��أله حفظ و حراست محیطزیست مس��أله امروزی نیست؛ بلکه مسئلهای است که
در طول تاریخ بش��ر اهمیت داش��ته و در ذات انسان است .بقای انسان ،گیاه و حیوان ،بقای
کرهزمین است و بدون هر یک از این سه مورد فنا کرة خاکی را تهدید میکند .از طرفی فراوانی
واژههای مربوط به طبیعت و محیطزیست و نامگذاری آیات فراوان با اسامی خاص طبیعت،
همگی حاکی از توجه خاص اس�لام به مس��ئله محیطزیس��ت ،منابع محیطی ،بهرهبرداری
مناسب از منابع و عدم تخریب و هدرروی آنها است .بهعالوه در روایات و احادیث نبی مکرم
اسالم (ص) و ائمة اطهار (ع) تأکید زیادی بر حفاظت از محیطزیست شده است که به علت
طوالنی ش��دن مطلب از ذکر آنها خودداری میشود و تنها به شیوة مدیریت منابع طبیعی
در عصر پیامبر اکرم (ص) که از دو جهت قابلبررسی است ،اشاره میشود:
یک -روش بهرهبرداری :که در آن مش��ارکت و شیوة خاص واگذاری (شامل اقطاع (اجازه
بهرهب��رداری) ،احی��اء (آباد کردن زمینها) ،حیازت (اس��تفاده عموم مردم از بخش��ی از
ثروتهای طبیعی)) مدنظر بوده است.
اصل عدال��ت (مهمترین اصل حاکم بر
دو -اص��ول حاکم بر کیفیت بهرهبرداری که س��ه ِ
مدیریت انفال و ثروتهای طبیعی در اقتصاد اسالمی بوده و هست و درواقع شیوة مالکیت 29

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

دولت��ی و عمومی ب��ر این مبنا بوده که عم��وم بتوانند عادالنه از منابع اس��تفاده کنند)،
کارآیی (پیامبر اکرم (ص) مالکیت زمینهای موات را به آبادگران آنها میدادند) و تعادل
محیطزیست (که با تأکیدات پیامبر اکرم (ص) از اصول اساسی مدیریت انفال قرار گرفت)
موردتوجه بوده است (آقانظری وگیلک.)۱۳۸۵ ،
رویکردهای دینی به محیط
در این زمینه سه دیدگاه وجود دارد.
 ع��دهای بحران محیطی حاضر را ناش��ی از فاصله گرفتن از آموزههای دینی میدانند وراهحل را در افزایش زمینههای تربیت دینی و اخالقی بیان میکنند.
 عدهای دیگر با نگاه س��کوالر و با اتخاذ موضعی متضاد مش��کل را در آموزههای دینیجسته و این عامل را در بحرانهای زیستمحیطی مؤثر میدانند .این گروه بر این باورند
که خداوند متعال جهان هستی را در اختیار انسان قرار داده و طبیعت را فرمانبردار بشر
س��اخته است .لذا با سلطة انس��ان از طرف خداوند ،تخریب محیطزیست ایجاد میشود
(فراهانیفرد.)۹۶ :۱۳۸۵ ،
 اس�لام ،محیطزیس��ت را یک واح��د و مجموع��های غیرقابلتجزیه در نظ��ر میگیرد.بهعبارتدیگر بین انس��ان و محیطزیس��ت جدایی وجود ندارد .محیط درعینحال که در
اختیار انس��ان قرار دادهش��ده تا از آن بهرهب��رداری کند و آبادان��ی آن را در پیش گیرد،
بهعنوان نش��انهای از قدرت ،عظمت و مخلوقات خداوند توصیفش��ده که این مخلوقات
نیز به س��تایش خالق خود مشغول میباشند .لذا در عین سفارش به بهرهبرداری بهینه و
عادالنه ،بر حفاظت از آن نیز توصیهشده است.
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ارزیابی 1توان محیط ،مفهوم ،فرآیند و روش
مباحث محیطی تا آنجا اهمیت مییابد که توسعه پایدار بدون تعیین توان محیطی زمین
ممکن نیست .ارزیابی توان محیط بهطور ساده به معنای ارزش دادن به سرزمین یا تعیین
قدرت بالقوه آن اس��ت .بهعبارتدیگر فرآیند پیشبینی پتانس��یل استفاده از سرزمین و
برآورد اس��تفادة ممکن از آن برای کاربریهای مختلف را ارزیابی توان محیط گویند که
مراحلی را به شرح زیر شامل میشود:
1- Evaluation
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 -۱شناسایی منابع محیطی؛
 -۲تجزیهوتحلیل و جمعبندی منابع؛
 -۳ارزیابی توان محیط (مخدوم.)۱۳۸۱ ،
برنامهریزی محیطی 1و دیدگاههای نظری مرتبط
برنامهریزی محیطی یکی از الگووارههای نوین برنامهریزی اس��ت که در طول دهة ۱۹۷۰
به صحنة اصلی فعالیت برنامهریزی -زمانی که محیط طبیعی در مرکز دلنگرانی و توجه
اجتماعی قرار گرفت -تبدیل شد (عبدی دانشپور .)۴۱۹ :۱۳۸۷ ،ولی از گذشتههای بسیار
دور این موضوع وجود داشته و درواقع چگونگی استفاده از منابع و اقداماتی که انسان برای
بهرهبرداری از طبیعت انجام میداد ،ریشه در ذات انسان دارد.
عناوین مشاب ه ْ مانند طرحریزی محیطی و یا طرحریزی
برنامهریزی محیطی؛ که گاهی با
ِ
س��رزمین نیز نامیده میش��ود ،عبارت از ش��ناخت محیط و ارائه یک چارچوب در مورد
چگونگی ارتباط انسان با محیط و انطباق برنامهها با مکانیزمهای طبیعت است (رامشت،
 .)۱۲ :۱۳۷۵این مفهوم همچنین بهعنوان روشی برای دستیابی به کاربریهای بهینه و
مطلوب و رهیافتی برای پایداری محیط در بلندمدت تعریفشده است.
به بیانی س��اده برنامهریزی محیطی؛ یعنی س��ازماندهی نحوة استفاده از محیط در یک
چارچوب سیستمی ،با تأکید بر عوامل محیطی ،جهت کاربریهای مناسب ،برقراری نوعی
تعادل بین فعالیتهای انسانی و توانهای محیطی ،در راستای تحقق توسعه پایدار؛ که با
توجه به تنوع محیط و منابع ،میتواند در سطح خردهناحیه ،ناحیه و یا منطقه اجرا گردد.
گاهی نیز این مفهوم به ناصحیح معادل آمایش سرزمین 2به کار میرود .واژه آمایش نیز
کلمة نوین فارسی است که از واژه فرانسه « »A’managerاقتباسشده است و در شرق
4
اروپا اصطالح برنامهریزی فضایی 3و در آمریکای ش��مالی برنامهریزی شهری و منطقهای
بهعنوان معادل آن بهکاربرده میشود (آسایش .)۱۴۲ :۱۳۷۶ ،در ایران از آمایش سرزمین
میتوان بهعنوان «سازماندهی مطلوب فضا در جهت نیل به اهداف و استراتژیهای توسعه
ملی» یادکرد؛ در این تعریف اجزاء تش��کیل دهندة فضا :جمعیت ،فعالیتهای اقتصادی،
1- Environmental Planning
2- Land use Planning
 3- spatial planning4- urban and Regional planning -
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اجتماعی و محیط است (پوراحمد.)۱۳۸۰:۴۸۰،
دیدگاههای نظری در برنامهریزی محیطی
بحثهای متفاوتی راجع به چگونگی اس��تفاده از منابع محیطی و برنامهریزی روی منابع
وجود دارد که هرچند توافقی بر روی آنها نیست ولی میتوانند یک تصویرکلی از وضعیت
و اصول برنامهریزی محیطی ارائه دهند.
در ی��ک طی��ف از این دیدگاهها ،طرفداران ب��ازار آزاد قرار دارند که معتقدند هیچ دلیلی
مبنی بر اینکه کره زمین نمیتواند نیازهای انس��ان را برآورده س��ازد ،وجود ندارد و منابع
هرگز اتمام نمیش��وند .در مقابل این گروه ،طیف بنیادگرایان اکولوژی قرار دارند که ادعا
میکنند ش��واهد موجود در ارتباط با نابودی محیط ،واضح و آش��کار است و رویکردهای
جدید اقتصادی را باید بس��ط داد .آنها معتقدند که باید ش��یوههای زندگی مادیگرایی
خود را کنار گذاش��ته و تا آنجایی که ممکن اس��ت سادهزیستی را پیشه کرد .دراینبین
گروه سومی وجود دارد که بر ترکیبی از مکانیزمهای برنامهریزی و مدیریت محیط تأکید
دارند (.)Selman, 2000
در این خصوص اسالم راه وسط را انتخاب کرده است .نه استفاده بیرویه و نه عدم استفاده
و مقدس شمردن منابع .بااینوجود حفاظت و بهرهبرداری مناسب نهتنها برای بشر امروز
بلکه برای آیندگان نیز در نظر گرفتهشده است .با این تفاوت که منابع را خداوند به میزان
و اندازه کافی آفریده اس��ت و در صورت اس��تفاده بهینه س��عادت انسان به لحاظ مادی و
معنوی تأمین خواهد شد.
پایداری و توسعه پایدار
پایداری یکی از مفاهیم نس��بتاً نو در مباحث توس��عه است که متناسب با شرایط زمانی-
مکانی مختلف ،معانی متفاوت پیدا میکند .بااینکه امروزه این مفهوم به اصطالحی عمومی
تبدیلشده و آنچنان اهمیتی یافته که در هر مبحثی پیرامون توسعه و محیطزیست به
کار میرود ،اما امکان تعمیم یک تعریف همهشمول از آن وجود ندارد.
این مفهوم بهعنوان وجه وصفی توسعه ،وضعیتی است که در آن مطلوب بودن و امکانات
 32موج��ود در طول زمان کاهش پیدا نمیکند؛ در معنای وس��یع خود ب��ه توانایی جامعه،
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اکوسیس��تم یا هر سیس��تم جاری برای تداوم کارکرد درآیندة نامحدود اطالق میشود،
بدون اینکه بهطور اجبار در نتیجة تحلیل رفتن منابعی که سیستم به آن وابسته است یا
به دلیل تحمیل بار بیشازحد روی آن ،به ضعف کشیده شود (زاهدی و نجفی.)۱۳۸۵ ،
همچنی��ن در برخ��ی منابع به «حفظ ک��ردن ،ادامه دادن حیات ،متوقف نش��دن و قطع
امید نکردن و امتداد یافتن» نیز معنا ش��ده اس��ت؛ که در این صورت برای جامعه انسانی
کاربردی نخواهد داش��ت (بدری و رکنالدین افتخاری .)۱۳ :۱۳۸۲ ،در یک سیستم پویا
مانند جامعه بشری ،پایداری اساساً به معنی ثبات و تعادل در طول زمان است (مولدان و
بیلهارز .)۸۴ :۱۳۸۱ ،لذا ،در یک جمله ،پایداری وضعیتی است که در طی آن سرمایهها
و منابع طبیعی و ثبات اکوسیستمها کاهش نیافته و تداوم همه جانبة عدالت تأمین شود.
«توسعه پایدار» نیز بهمانند دیگر اصطالحات فوق ،یک مفهوم نسبی ،نوعی فرایند شدن،
غیرثابت و پویا اس��ت و از تلفیق و برخورد دو مفهوم اساس��ی و قدیمیتر «توس��عه» و
«پای��داری» که هرکدام دارای بار معنای مخصوص ب��ه خود بودهاند ،با مفهومی جدید و
ظرفیت بسیار گس��تردهتر پدید آمده است .درزمینة مفهوم توسعه قب ً
ال صحبت شد ولی
آنچه قابلتوجه اس��ت اینکه مفهوم توس��عه در طول عمر خود تکاملیافته و این تکامل
همان چیزی اس��ت که «توسعه» را به س��مت «توسعه پایدار» هدایت کرده است .بخش
دیگر عبارتِ توس��عه پایدار ،از مفهوم پایداری اس��ت و از بار معنایی اکولوژیکی این واژه
گرفتهشده است.
گذش��تة تاریخی این مفهوم به اولین کنفرانس جهانی محیطزیس��ت در سال  ۱۹۷۲در
اس��تکهلم س��وئد که موضوع «محیطزیس��ت انس��انی» را موردبحث قرارداد ،برمیگردد
( .)Kates et al, 2005در سال  ۱۹۸۷کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعه ،بیانیهای
با عنوان «آینده مش��ترک ما »1صادر کرد و در آن توس��عه پایدار را با ترکیب دو مفهوم
«توس��عه اقتصادی» و «پایداری اکولوژیکی» مطرح ساخت .برگزاری کنفرانس  ۱۹۹۲در
ریودوژانیرو برزیل نقطة عطفی در مس��ائل زیست جهانی بود .این اولین کنفرانسی است
که رسماً «توسعه پایدار» را موضوع کار خود قرار داد و بر همهجانبه بودن آن تأکید کرد.
نتیجة این کنفرانس گزارش مفصل دستور کار  ۲۱است .در سال  ۱۹۹۷بهمنظور ارزیابی
میزان پیشرفت اجرایی دستور کار  ،۲۱اجالسی از سوی سازمان ملل با عنوان زمین 5+
1- Our Common Future-
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تش��کیل گردید .باالخره در سال  ۲۰۰۲در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی اجالسی برگزار
شد که هدف آن تدوین دستورالعمل اجرایی دستور کار  ۲۱بود.
در سال  ۲۰۱۲نیز «اجالس ریو »۲۰+بهعنوان یکی از مهمترین نشستهای جهانی درزمینة
توسعه پایدار در عصر ما ،در شهر ریودوژانیرو برزیل و باهدف اطمینان از کشورهای عضو
ملل متحد درزمینة تعهد سیاس��ی آنها به توسعه پایدار و ارزیابی دستاوردهای گذشته
ش رو برگزار ش��د و بر دو نکته اساس��ی «اقتصاد سبز
و یافتن راهکار برای چالشهای پی 
پایدار» و «کاهش فقر» تمرکز شده است (.)UN, 2012
در مورد تعریف توسعه پایدار نیز باید گفته شود که تعاریف زیادی از توسعه پایدار ارائهشده؛
اما وفاق کاملی در مورد اینکه توس��عه پایدار چیست وجود ندارد؛ زیرا تعاریف ارائهشده به
ایدئولوژیهای مختلف و بنیانهای فکری و فلس��فی متفاوت زیس��تمحیطی مرتبطاند؛
بنابراین بهسختی میتوان یک تعریف فراگیر ،موردتوافق ،جامع و دقیق معرفی کرد.
بااینوجود ،با دیدگاهی جامع میتوان گفت :توس��عه پایدار ذاتاً مفهومی ارزش��ی اس��ت
(مول��دان و بیله��ارز  )۸۵ :۱۳۸۱ک��ه نهتنها کیفی��ت زندگی ،توزیع مناب��ع ،تعامل بین
محیطزیس��ت و توس��عه و تدارک برای آینده را در برمیگی��رد ( ،)Howlin,1995بلکه
بهعنوان ی��ک مفهوم بحثبرانگیز و نقطة تالقی اقتصاد ،اجتماع و محیطزیس��ت مطرح
میگردد ( .)Giddings et al, 2002بر اس��اس گزارش برانتلند« ،توسعه پایدار» آن نوع
از توسعه است که نیازهای نسل حاضر را بدون به خطر انداختن توان نسلهای آینده در
پاس��خگویی به نیازهای خویش ،تأمین کند( .)WCED, 1987: 43این تعریف ازآنجاکه
قادر بود بهطور ذاتی و اصولی ازنظر سیاس��ی قابلباور و ازنظر اقتصادی توجیهپذیر باشد،
مورد موافقت رسمی و گستردهای قرار گرفت (.)Selman, 2000: 6
درمجموع میتوان گفت توس��عه پایدار توسعهای اس��ت که در یک چارچوب سیستمی
(اجتماع��ی ،اقتصادی ،محیطی) با بهرهگی��ری از منابع موجود و ارتباط منطقی ،مطلوب
و هماهنگ بین ابعاد مذکور به رفع نیازهای معقول ،متعارف و چندجانبه انس��ان امروز و
آینده پرداخته و ضمن بهبود کیفیت زندگی افراد ،از تخریب محیط نیز در طول زمان و
در سطح جهانی جلوگیری کند.
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چارچوبهای سنجش پایداری توسعه
چارچوبها یک دید کلی با توجه به مش��کالت محیطی و توس��عه پایدار و روابط متقابل
بی��ن آنها ارائه میدهند ( .)OECD, 2004بااینوجود ،به علت وجود طیف وس��یعی از
شاخصها در سطوح مختلف ،باعث میشود که سنجش توسعه پایدار با چالشهایی روبرو
شود ( .)UN, 2008نکته مهم دیگر در این زمین ه اینکه هیچ روش سنجش و اندازهگیری
توس��عه پایدار که بهطور استاندارد باش��د و در تمامی مناطق کارایی داشته باشد ،وجود
ندارد .لذا متناسب با شرایط محلی ،روشهای سنجش نیز متفاوتاند.
قبل از اینکه سخن از چارچوبهای سنجش بشود ،الزم است یک تقسیمبندی مختصری
از روشهای گوناگون سنجش پایداری ارائه گردد .چنانکه اشاره شد ،توسعه پایدار اگرچه
خود بهعنوان یک مفهوم کامل و مستقل مطرح است ،ولی از ابعاد گوناگونی نیز برخوردار
میباشد؛ بنابراین چارچوبهای سنجش پایداری را میتوان در دو گروه کلی تقسیم نمود؛
مدلهای سنجش پایداری برای ارزیابی بُعدی از ابعاد و یا پارامترهای خاص که بهعنوان
چارچوبهای موضوعی س��نجش پایداری از آنها بحث میش��ود و مدلهای س��نجش
پایداری در مفهوم همه جانبة آن که در ادامه ،تحت عنوان چارچوبهای عمومی سنجش
پایداری مطرح میشوند.
الف -چارچوبهای موضوعی سنجش پایداری
این مدلها میتوانند بهصورت بیشماری ارائه شوند؛ زیرا نهتنها در برابر هر بُعدی از ابعاد
شاخص اساسی مطرح در مبحث توسعه پایدار
توس��عه پایدار ،بلکه در برابر هر موضوع و
ِ
نیز میتوان مدل ارزیابی متناسب با آن ارائه نمود .طبیعی است که برای سنجش پایداری
محیطی و در ذیل آن ،ارزیابی پایداری منابع آب ،خاک و غیره ،مدلهای سنجش پایداریِ
مناسب آن وجود دارد و یا در بعد اجتماعی و اقتصادی و مسائل بسیار گسترده و پیچیده
آنها روشهای مناسب برای ارزیابی و سنجش نیاز است.
کمی و بر معیار پول قرار
 مدلهای ارزیابی مالی؛ که معیار س��نجش آنها بر محاس��به ّدارد.
 مدلهای ارزیابی غیر پولی که بیشتر از مدلهای غیراقتصادی مانند روشهای پیمایشی35
و روشهای تحلیل چند معیاره و غیره استفاده میکنند.
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 روشه��ای تلفیق��ی؛ مخصوصاً در س��الهای اخی��ر و مختص موضوع توس��عه پایدارمطرحشدهاند (حسابداری زیس��تمحیطی و یا بهطور خاص سیستم حسابداری تلفیقی
زیستمحیطی و اقتصادی).
 رویکردهای برنامهریزی ریاضی و تحلیل پایداری :این مدلها که کاربردهای فراوانی دربرنامهری��زی و مدیریت منابع دارند ،کارایی چندین واحد تصمیمگیری از طریق حداکثر
سازی نسبتی از خروجیها (ستاندهها) به ورودیها (نهادهها) را مورد مطالعه قرار میدهند.
 چارچوب تراکمی کالرک ()Clark, 1986؛ کالرک با مطرح کردن عبارت توسعه پایدا ِربیوسفر سنجش پایداری بیوسفر را از طریق محاسبه چند متغیر تراکمی ،پیشنهاد میکند.
 چارچوب بومشناختی سنانایاک1؛ دارای رابطه ) S=f(Ei,Er,Pe,Rs,Rbاست که در آن :Sش��اخص پایداری؛  :Eنس��بت انرژی؛  :Pتعادل نیرو؛  :Sکارایی انرژی خورشیدی؛ :R
مدتزمان الزم برای تثبیت خاک؛ :Rمدتزمان الزم برای تثبیت مواد بیولوژیک خاک .بر
این اساس ،هر چه در یک سیستم از نهادههای خارج از آن بهرة کمتری گرفته شود و مصرف
انرژی کمتر باشد ،پایدارتر است (جوانان.)۱۳۸۵ ،
ب -چارچوبهای عمومی سنجش پایداری
این روشهای ارزیابی درواقع بهمنظور س��نجش پایداری در چارچوب مفهوم «توس��عه
پایدار» پدید آمده و س��عی بر س��نجش پایداری با توجه به همه ابعاد آن دارد و بر اساس
روش انجام کار به اش��کال مختلفی ارائهش��دهاند که در ادامه به
ه��دف ،زمان ،موضوع و ِ
مهمترین روشهای شناختهشده در این زمینه اشاره میشود.
 چارچوب فشار -وضعیت -واکنشچارچوب  PSRابتدا توس��ط تونی فرند و دیوید راپورت برای تحلیل فعلوانفعاالت بین
فشارهای محیطی ،وضعیت موجود و پاسخهای محیطزیست ارائه شد (.)OECD, 2004
این چارچوب که در حال حاضر بهطور گس��ترده استفاده میشود از دهه  ۱۹۷۰مطرح و
دربرگیرنده مفهوم تأثیر فشار ناشی از فعالیتهای انسانی بر روی محیط و تغییر کمیت و
کیفیت منابع طبیعی و محیطی است.
2

3
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1- Senannauake
 2- Pressure – State – Response3- -Tony Frierd, David Rapport

الگوهای نوي ِن توسعه پايدار روستايی با تأکيد برالگوی اسالمی ايرانی پيشرفت

 چارچوب نیروهای پیش برنده -وضعیت -واکنشکمیس��یون اقتصاد اروپا تصدیق میکند که چارچ��وب  PSRبهصورت یک رابطه خطی
اثر متقابل انس��ان و محیط را مش��خص میکند .لذا کمکم ناخشنودی از این عقیده که
فشار جنبه منفی دارد ،مطرح گردید و بهجای آن عامل ( Dنیروهای پیش برنده ،نیروی
محرکه) که اجتماع را به س��مت توسعه ترغیب میکند مطرح شد (Woodhouse et al
 .)2000در چارچوب  DSRکه در س��ال  ۱۹۹۵توس��ط کمیس��یون پایدار سازمان ملل
تهیهشده اس��ت« ،وضعیت موجود» نشان دهندة وضعیت توس��عه پایدار و شاخصهای
«واکنش» نشان دهندة خطمشیهای مناسب موجود و دیگر عکسالعملهای اجتماعی
نسبت به تغییر «وضعیت موجود» توسعه پایدار است (مولدان و بیلهارز.)۳۰ :۱۳۸۱ ،
 چارچوب نیروهای پیشبرنده -فش�ار -وضعیت -واکنش :2این چارچوب شکلدیگری از چارچوب  PSRاست؛ که  :Dفرایند فعالیتهای انسانی است و  :Iتوضیح اثرات
تغییرات نهایی بر وضع موجودند (.)Woodhouse, 2000
3
 چارچوب فش�ار -وضعیت -اس�تفاده -واکنش ،توان  :این چارچوب نیز در سال ۲۰۰۳توسط کنوانس��یون تنوع زیستی مطرح و مورد کاربرد قرار گرفت (Levrel et al
).2000
4
 پایداری بارومتری (  :)BSاین روش توس��ط پرس��کات-آلن ارائ��ه گردید .یک ابزارقدرتمند برای بررس��ی و درک رفاه انسانی و محیطزیست در یکزمان است و کاربران را
به سازماندهی و ترکیب شاخصها و نتیجهگیری از شاخصهای متناقض در مورد جامعه
و اکوسیستم و اثرات متقابل آنها قادر میسازد (.)Shriberg, 2002
 ردپای اکولوژیکی ( :)EF5چارچوب ردپای اکولوژیکی پیشبینی میکند که چقدر ازمنابع آب ،زمین و جو میتواند نیازهای مصرفی انسان را برآورده کند و یا مواد زاید تولید
انسان را جذب نماید؛ بهعبارتدیگر نشان دهندة میزان ظرفیت بخش قابل سکونت زمین
برای اشغال توسط انسان است (.)Schaefer et al, 2006
1

 1- Driving Force - State – Response 2- Driving Force – Pressure- State – Impact- Response3- Pressure- State - Use - Response -Capacity
4- Barometer of Sustainability
5- Ecological Footprint
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 رویکرد انداموار :با توجه به درک و برداشت ناقص از رویکردهای فعلی به معرفهایتوسعه پایدار ،میبایست مجموعه کاملی از مسائل تجزیهوتحلیل شود که این امر نیازمند
یک مدل مستدل ذهنی از کل نظام و با یک رویکرد انداموار است (.)Bossel, 1999
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توسعه پایدار روستایی
توسعه پایدار روستایی 1یکی از شقوق توسعه پایدار است که مفهومی چندبعدی و هماهنگ
با روندهای جدید اقتصادی و برنامهریزی منطقهای دارد و بر یکپارچگی محیط طبیعی،
ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در مناطق روستایی تمرکز میکند (Heilig,
 .)2004بهعبارتدیگ��ر ،رفع نیازهای اجتماعی -اقتصادی جوامع روس��تایی را با الزامات
حفاظت از محیط در نظر میگیرد.
همچنین بهعنوان رهیافتی که در آن کارآیی ،عدالت و پایداری باهم تلفیقشدهاند ،تعریف
گردید .بهتدریج «کارایی» متضمن اس��تفاده بهین��ه از منابع طبیعی« ،عدالت» متضمن
فقرزدایی و هدف از «پایداری» نیز ،پایداری معیش��ت با حفظ امرارمعاش آینده از طریق
حفظ منابع طبیعی است (مسلمی.)۱۳۳ :۱۳۸۵ ،
به گفتة جاناتان موردوخ 2پایداری روس��تایی حالتی است که در آن ،رابطه متقابل محیط
و جامعه حفظشده ،عوامل اقتصادی ،اجتماعی و محیطی همراه با ژرفاندیشی خاص به
ایجاد الگوهای رفتاری س��امانمند منجر شود ،بهگونهای که نیازهای نسل کنونی روستا
بدون آسیب رساندن به منابعی که حیات نسلهای آینده به آنها وابسته است ،تأمین و
آیندگان نیز مدنظر باشند؛ سیستمهای حمایتی محیطی در جلوگیری از آلودگی ،تخریب
و ناب��ودی حی��ات مؤثر عمل کرده؛ نیازهای جامع��ه و محدودیتهای محیطی مدنظر؛ و
همبستگی میان جامعه و محیط از یاد نمیرود (رحیمی.)۷۶ :۱۳۸۳ ،
ذکر این مطلب نیز ضروری است که باوجوداینکه توسعه پایدار روستایی از الگوهای نوین
و پارادایمهای اخیر در توس��عه اس��ت ،اما به دلیل عدم توجه به مسائل ارزشی ،معنوی و
غیره موردانتقاد قرار گرفته است و درواقع این نقطة ضعفی برای آن خواهد بود .لذا الگوی
اس�لامیایرانی پیشرفت با گس��تراندن چتر پوشش��ی خود بر این موارد و بهویژه داشتن
ویژگ��ی انعطافپذیری ،میتواند بهعنوان آخرین الگو و بهترین آنها در مباحث توس��عه
1- Sustainable Rural Development
2- jonathan Murdoch
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و پای��داری محیطی و روس��تایی مطرح گردد .چراکه الگو در کن��ار مؤلفههای اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی دو مؤلفه معنویت و بومیگرایی را نیز یدک میکشد.
لذا در فصل پایانی ،این مبحث مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت.

39

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

فصل دوم:
الگوی اسالمیایرانی پیشرفت
هر الگوی توسعهای با دو مبحث اصلی یعنی مبانی فکریـ فلسفی و روشهای تدوینشده
بر اس��اس نیاز سروکار دارد .الگوی اسالمیایرانی پیشرفت که باتدبیر مقام معظم رهبری
(مدظلهالعال��ی) مفهومس��ازی و ارائه گردی��د ،درواقع یکی از آخری��ن الگوها و مدلهای
پیش��رفت (توسعه در مفهوم غربی) است که به دنبال الگویی جامع از پیشرفت (نه صرفاً
توسعه) برای ابعاد مادی و معنوی انسان (جسم و روح) ،در مرحله اول در سطح کشور و
در مرحله دوم برای سایر ملل مسلمان و آزاده جهان میباشد .لذا این الگو به دنبال تحقق
این ش��اخصها با اس��تعانت از تعالیم دینی و شرایط بومی کشور و اسناد باالدستی نظام
است .در ادامة مباحث نظری در این فصل به تشریح مفاهیم ،ضرورت ،عرصهها ،اهداف و
غیره این الگو پرداخته میشود.
مفهوم و تعریف
«الگوی اسالمیایرانی پیشرفت» سندی است که بر اساس مبانی و ارزشهای اسالم ناب
محمدی (ص) در راستای تحقق آرمانهای انقالب اسالمی و بامالحظه ظرفیتهای عظیم
فکری ،انسانی ،طبیعی ،جغرافیایی و تاریخی ملت و کشور ایران و تحوالت آینده جهان و
بهرهبرداری از تجربههای موفق ملی و جهانی ،نقشه راه پیشرفت همهجانبة ایران اسالمی
را در عرصههای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی ترسیم نموده؛ بایستگیهای آن
را بهگونهای جامع ،یکپارچه ،متناس��ب ،بههمپیوسته و همافزا تعیین مینماید و به مثابة
برترین س��ند فکری حقوقی جمهوری اس�لامی ایران ،جهت دهندة همة اس��ناد کالن و
 40طراحیه��ا و برنامههای بلندمدت نظام و ارائهدهندة الگوی تعالی جوامع اس�لامی و غیر
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اسالمی و الهامبخش حرکت همه جانبة مردم ،نخبگان و مسئوالن برای دستیابی کشور
به جایگاه شایسته خود و بازآفرینی تمدن نوین اسالمی در مسیر تحقق حکومت جهانی
و عادالنه حضرت مهدی (عج) میباشد (ذوعلم.)۹۳ :۱۳۹۱ ،
بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری این الگو یک سند باالدستی نسبت به همة اسناد
برنامهای ،چشمانداز و سیاستگذاریهای کشور خواهد بود که محصول این کار ،زودبازده
هم نیست؛ لذا جز در بلندمدت و با یک نگاه خوشبینانه در میانمدت ،به دست نخواهد
آمد؛ یعنی ح ّتی چشماندازهای بیستساله و دهساله که در آینده تدوین خواهد شد ،باید
بر اس��اس این الگو تدوین ش��ود .بهعالوهاین الگو ،یک الگوی منعطف است (رهبر معظم
انقالب.)۱۳۹۸/۹/۱۰،
درمجموع میتوان گفت الگوی مذکور ،مدلی از پیش��رفت به معنای واقعی اس��ت که بر
اساس مبانی فکری و نظری دین مبین اسالم و شرایط داخلی کشور ایران مطرح گردید
و ب��ا تحقق آن در بلندمدت ،کش��ور ه��م به لحاظ مادی و هم معنویت انس��انی درجات
شایستهای دست خواهد یافت.
ضرورت و اهمیت
«توسعه» به معنای غربی آن در سدة اخیر ،حیات دنیوی انسان را بر مبنای نیازهای ما ّدی
(رفاه ،ثروت ،لذت ،پول و )...بهبود بخشیده؛ اما مسائل زیستمحیطی و انواع آلودگیها را
به جهان تقدیم کرده است .الگوی توسعه پایدار نیز که با داعیه حفاظت از محیطزیست
و برقراری توسعه در ابعاد مختلف آن ارائه گردید ،نتوانست نیازهای واقعی و کامل انسان
و محیط را برآورده س��ازد .آنچه در حال حاضر مشاهده میشود آن است که این حرکت
به دلیل اش��کاالت زیربنایی در نوع نگاه به انسان و جهان ،ناموفق بوده و نتوانسته دنیای
مادی را به همراه معنویت ،اخالق ،صلح و آرامش برای بشر به وجود آورد.
این درحالیکه است که بر اساس تفکر اسالمی ،انسان تنها دارای بُعد ما ّدی نبوده و بعد
معنوی او بر بعد ما ّدی برتری دارد ،لذا تنها الگوی توسعهای میتواند او را به سعادت واقعی
دنیا و آخرت برساند که هر دو بُعد جسمی و روحی انسان را در نظر گرفته باشد و شرایطی
را فراهم کند که انسان در عین دارا بودن رفاه ما ّدی ،از آرامش معنوی نیز برخوردار بوده
و درواقع رفاه ما ّدی ،مس��یر او را درراه رسیدن به قرب الهی و کمال معنوی هموار نماید41 .
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بهعبارتدیگر ،کمال انسان در تعادل و توازن بین ابعاد گوناگون او است.
نکتة مهم دیگر در این مبحث اینکه مبانی معرفتی در نوع پیش��رفت مطلوب یا نامطلوب
تأثی��ر دارد .هر جامعه و هر ملتی ،مبانی معرفتی ،مبانی فلس��فی و مبانی اخالقیای دارد
که آن مبانی تعیینکننده است و میگوید چه نوع پیشرفتی مطلوب و چه نوع پیشرفتی
نامطلوب اس��ت .اروپا یک س��ابقه و فرهنگ و مبانی معرفتیای دارد که پیشرفت اروپا ،بر
اساس آن مبانی معرفتی است .اروپا در دوران قرونوسطی ،سابقة تاریخی مبارزات کلیسا
بادانش را دارد؛ انگیزههای عکسالعملی و واکنش��ی رنس��انس علم��ی اروپا در مقابل آن
گذشته را نباید ازنظر دور داشت .تأثیر مبانی معرفتی و مبانی فلسفی و مبانی اخالقی بر
نوع پیشرفتی که او میخواهد انتخاب کند ،یک تأثیر فوقالعاده است .مبانی معرفتی ما به
ما میگوید این پیشرفت مشروع است یا نامشروع؛ مطلوب است یا نامطلوب؛ عادالنه است
یا غیرعادالنه .مطلب بعدی این است که ما اگر نقاط افتراق پیشرفت با منطق اسالمی را با
توسعة غربی میشماریم ،نباید از نقاط اشتراک غفلت کنیم؛ یک نقاط اشتراکی هم وجود
دارد که اینها در توسعة کشورهای توسعهیافتة غربی کام ً
ال وجود داشته؛ روح خطرپذیری،
روح ابتکار ،اقدام و انضباط ،چیزهای بسیار الزمی است (رهبرمعظم انقالب.) ۱۳۸۸/۲/۲۷،
بهع�لاوه ازنظر زمانی و تاریخی ،ضرورت یک الگوی بومی در پیش��رفت و بهخصوص در
برنامهریزی به دو دلیل کلی در کش��ور مطرح اس��ت ،اولین دلیل در سردرگمی که بیش
از سی سال پس از انقالب در آزمونوخطای الگوهای غربی وجود داشته (یک روز برنامه
سوسیالیستی شرق و یک روز لیبرالی و سرمایهداری غرب) و مشکالت موجود را به وجود
آورده و دومین دلیل به خاطر تحولی اس��ت ک��ه در تفکر برنامهریزان و صاحبنظران به
وجود آمده و ظرفیت مناس��بی را در کشور جهت تدوین الگویی بومی فراهم کرده است.
البته نه به این معنا که آغاز شروع پیشرفت در کشور باشد ،بلکه پیشرفت از اوایل انقالب
با استقرار نظام اسالمی شروعشده و امروزه ظرفیتهای مناسبی جهت یک جهش نظری
و عملی در این راستا به وجود آمده است.
همچنین الزم به ذکر است که با توجه به تفاوت در ویژگیها و ساختار انسانی و محیطی
هر منطقه ،شرایط زمانی و مکانی ،تاریخی ،سیاسی و غیره از یکسو و تفاوت در ارزشهای
معنوی جامعه از س��وی دیگر و با توجه به اثرات نامطلوبی که توس��عة غربی بر اقتصاد،
 42اجتماع ،فرهنگ ،محیطزیس��ت ،معنویت و ارزشهای انس��انی و غیره جوامع دیگر دارد،
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لزوم ارائه الگویی بومی انکارناپذیر است.
در این میان الگوی اس�لامیایرانی پیش��رفت که تفاوت زیادی با الگوهای غربی و شرقی
ک��ه نتیجة نهایی آنها تضاد طبقاتی ،فقر ،گرس��نگی ،تخریب و آلودگی محیطزیس��ت،
نامالیم��ات اجتماع��ی  -اقتصادی و غیره بود ه اس��ت ،دارد ،با بهرهگی��ری از آموزههای
دینی اسالم ناب و متناسب شدن در چارچوب فضای کشور ،هم شرایط رفاه مادی و هم
معنوی را فراهم میآورد و بهعالوه پا فراتر نهاده و خواستههای آخرین رویکردهای توسعه
(توس��عه پایدار) و همچنین تمامی برنامههای میانمدت و بلندمدت (س��ند چشمانداز و
سیاستهای کلی نظام در بخشهای مختلف) را نیز تحقق خواهد بخشید.
در س��طوح برنامهریزی کش��ور نیز ،همواره نواحی روس��تایی بهعنوان بخشی از جامعه و
سرزمین ایران اس�لامی ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .بهعالوه یکی از ابعاد محیطی
و فضایی جهت ش��ناخت وضعیت موجود ،مناطق روس��تایی کشور میباشند .ازاینرو در
الگوی اسالمیایرانی پیشرفت نیز این نواحی دارای اهمیت ویژهای بوده و طرح این مسائل
بهمنظور تدوین چارچوب الگو ،ضرورت دارد.
اهداف تدوین الگوی پیشرفت
هرچند اهداف تدوین الگوی اسالمیایرانی پیشرفت اهداف متنوع و زوایای مختلف زندگی
بشر را مدنظر قرار داده است ،اما در این قسمت تنها به سه مورد اساسی و از دیدگاه مقام
معظم رهبری (مدظلهالعالی) اکتفا خواهد شد:
یک -انتفاع انسانیت و پیشرفت برای کل بشریت
مقام معظم رهبری در این زمینه میفرمایند «پیش��رفت کشور و تحولی که به پیشرفت
منتهی میشود ،باید طوری برنامهریزی و ترتیب داده شود که انسان بتواند در آن به رشد
و تعالی برسد؛ انسان در آن تحقیر نشود .هدف ،انتفاع انسانیت است ،نه طبقهای از انسان،
انسان ایرانی .پیشرفتی که ما میخواهیم بر اساس اسالم و با تفکر اسالمی معنا
ح ّتی نه
ِ
کنیم ،فقط برای انسان ایرانی سودمند نیست ،چه برسد بگوییم برای طبقهای خاص .این
پیشرفت ،برای کل بشریت و برای انسانیت است» ( رهبر معظم انقالب) ۱۳۸۶/۲/۲۵ ،
دو -حیات طیبه [زندگی که در آنهم جسم و هم روح انسان تأمینشده است]
مقام معظم رهبری در این زمینه معتقدند که ما آمدیم تا حیات طیبة اس�لامی را برای 43
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کشورمان و برای مردممان بازتولید و آن را تأمین کنیم .اگر بخواهیم با یک نگاه وسیعتر
نگاه کنیم ،چون بازتولی ِد حیات طیبه اسالمی در کشور ما میتوانست و میتواند همچنان
ْ
هدف متوجه کردن دنیای اسالم به این حقیقت و
الگویی برای دنیای اسالم شود ،درواقع
این شجرة طیبه است (رهبر معظم انقالب)۱۳۸۷/۶/۱۹ ،
سه -ممانعت از تداوم کاربرد مدلها و الگوهای رایج توسعه شرقی و غربی در کشور
در دهة اول ،پیش��رفت را بس��یاری از انقالبیون در الگوی چپ؛ چپ دهة ش��صت ،یعنی
الگوی متمایل به سوسیالیسم میدیدند .عدهای از مسئولین و دستاندرکاران ،نگاهشان
نگاه حاکمیت دولت و مالکیت دولت بود؛ نگاه به پیشرفت کشور از زاویة دید تفکر شرقی
سوسیالیس��تی چپ محسوب میش��د؛ این نگاه غلطی بود .یک برههای از زمان ،نگاه به
پیش��رفت ،ن��گاه غربی بود؛ یعنی همان راهی که آنها رفتن��د ،اینها هم باید بروند؛ این
نقش��ة پیش��رفت غربی کشور نیز در ذهن و فکر مس��ئوالن ،نخبگان و فرزانگان ،رد شده
شرق قدیم
است .لذا مسی ِر پیشرفت ،مسیر غربی نیست ،مسیر منسوخ و برافتادة اردوگاه
ِ
هم نیس��ت .بحرانهایی که در غرب اتفاق افتاده اس��ت ،همه پیش روی ماست .میدانیم
که این بحرانها گریبانگیر هر کش��وری خواهد شد که از آن مسیر حرکت کند .پس ما
مشخص ایرانیاسالمی خودمان را در پیش بگیریم و در این راه با سرعت
بایس��تی مسی ِر
ِ
مناسب حرکت کنیم (رهبر معظم انقالب اسالمی.)۱۳۸۷/۲/۱۴ ،
ارکان و مفاهیم اصلی الگوی اسالمیایرانی پیشرفت
بهطورکل��ی آنچه بهعنوان الگوی اس�لامیایرانی پیش��رفت مدنظر اس��ت دارای چهار رکن و
بهعبارتدیگر دربرگیرنده چهار مفهوم مهم (الگو ،اسالمی بودن ،ایرانی بودن ،پیشرفت) میباشد:
الگو
الگو به التین  patternو در عربی اسوه ،به معنای مدل ،نظریه ،انگاره ،شکل ،غالب ،طرح،
پارادایم و غیره آمده است .در فرهنگهای لغت فارسی نیز معانی مختلفی همچون مدل،
سرمشق ،مقتدا ،مثال ،نمونه و غیره دارد.
تاریخ علم و روششناسی آنگاهکه از
طی دهههای اخیر ،محققان و اندیشمندان فلسفه و
ِ
الگو س��خن میگویند ،منظورشان مجموعهای از مفروضات ،مفاهیم ،ارزشها و تجربیاتی
 44اس��ت که روش��ی را برای مش��اهده واقعیت جامعه علمی ارائه میکنند .آنها از واژه الگو
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بهعنوان واحد ارائه و ارزیابی تکنظریهها و همچنین مجموع نظریههای علمی یاد میکنند
(ابطحی و منتظر.)۱۰۸ :۱۳۹۱ ،
از دیدگاه مقام معظم رهبری ،الگو یک نقشة جامع است (رهبر معظم انقالب.)۱۳۸۹/۹/۱۰ ،
بهعبارتدیگر الگو یک وس��یله و معیار و میزانی اس��ت برای اینکه آن کاری که انس��ان
میخواهد انجام دهد ،با آن الگو تطبیق داده شود (رهبر معظم انقالب .)۱۳۸۱/۶/۳۰
بهطورمختصر میتوان چنین بیان داشت که الگو ،نقشه ،چارچوب و راهحلی جهت رسیدن
به اهداف موردنظر در هر موضوعی اس��ت و الگوسازی ،تدبیری است جهت تدارک نقشه
راه و تصویرسازی بهمنظور عبور از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب و مصداقی
جهت عملیاتی کردن یک تصمیم و یا یک اقدام میباشد.
لذا الگو ،توصیف شرایط و وضعیت موجود نیست ،بلکه ترسیم چگونگی گذار به وضعیت
مطلوب و بهینه است؛ هرچند مطالعات و بررسیهای وضع موجود نیز در تدوین آن مؤثر
و از مراحل مهم آن میباشند .بهعبارتدیگر ،الگو قالب پایدار و نظم دهندة روشها جهت
رسیدن به اهداف موردنظر است و شاید بتوان مراحل تولد و ظهور آن را اینگونه ترسیم
نمود (شکل .)۱
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به پاس��خگويی و رفع مش��کالت نخواهند شد ،بنابراين بحران آنها را فراگرفته و شرايط
ب��رای پاس��خگويی از طريق الگوهای ديگر فراهم می گردد .ب��ا انقالبی فکری و عملی،
الگوی جديد متولد خواهد شد كه مبانی فکری و نوع جهان بينی آن می تواند مادی و
يا غير مادی باشد .همچنانکه در طول تاريخ بشر قابل تأمل است ،الگوهای با نظام مادی
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پاسخگویی و رفع مشکالت نخواهند شد ،بنابراین بحران آنها را فراگرفته و شرایط برای
پاسخگویی از طریق الگوهای دیگر فراهم میگردد .با انقالبی فکری و عملی ،الگوی جدید
متولد خواهد شد که مبانی فکری و نوع جهانبینی آن میتواند مادی و یا غیرمادی باشد.
همچنان که در طول تاریخ بش��ر قابلتأمل اس��ت ،الگوهای با نظام مادی محکوم به فنا و
آغاز دور دیگری از الگوها را شاهد خواهیم بود .این در حالی است که الگوهای غیرمادی
پایدار و ماندگار خواهند بود.
اسالمی
یکی دیگر از کلیدواژههای مطرح در این الگو ،اسالمی بودن است؛ به خاطر اینکه غایات،
اهداف ،ارزشها و شیوههای کار ،همه از اسالم مایه خواهد گرفت؛ یعنی تکیة ما به مفاهیم
اسالمی و معارف اسالمی است (رهبر معظم انقالب .) ۱۳۸۹/۹/۱۰،درواقع اسالمی بودن
ظرف الگوی موردنظر است و این الگو ،مبانی نظری ،فکری ،فلسفی و انسانشناسی خود
را از اسالم دریافت خواهد کرد؛ لذا امری فرامرزی است و مختص کشور ایران نیست .سایر
کشورها نیز میتوانند از این الگو استفاده و متناسب با شرایط محیطی و داخلی خود مسیر
تحقق پیشرفت واقعی را هموار سازند.
در باب محتوای اسالمی ،اولین مسئلهای که باید در نظر گرفته شود ،مسئلة مبدأ و توحید
است؛ «انّاللهَّ و ان ّا الیه راجعون»(بقره .)۱۵۶ :مسئلة اساسی دوم ،قضیة معاد ،محاسبه ،تمام
ذرة خیرا ً یره» .بعد مسئلة
نش��دن قضایا با زوال جسم (مرگ) است؛ «فمن یعمل مثقال ّ
«الدنیا مزرعة األخرة» .مسئله دیگر ،مسئله انسان است؛
عدم تفکیک دنیا و آخرت است؛ ّ
نگاه اسالم به انسان ،محور بودن انسان است .مسئله عدالت ،امنیت ،رفاه و عبادت ،برای
این اس��ت که فرد انسان سعادتمند شود .مسئله بعد ،مس��ئ ٔ
ل حکومت است؛ که در این
باب اسالم نظرات ویژهای دارد و علو و استعالء و استئثار جزو نقاط منفی حکومت است.
مسئلة دیگر ،نگاه غیرمادی به اقتصاد است .تولید ثروت در اسالم مطلوب است؛ منتها با
نگاه الهی و معنوی .نگاه الهی و معنوی این است که از این ثروت برای فساد ،برای ایجاد
سلطه ،برای اسراف نباید استفاده کرد (رهبر معظم انقالب.)۱۳۸۹/۹/۱۰،
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ایرانی
درواقع ایرانی بودن ،ظرف دیگر الگو است و بومی بودن این الگو را همراه دارد و بر اساس
واقعیتهای جامعهایرانی و س��رزمین ایران (ش��رایط زمانی و مکانی) ،راهبرد پیشرفت را
ارائه میکند.
البته بیشک در مفهوم ایرانی بودن توجه به ابعاد فضایی ،نواحی و مناطق شهری ،روستایی
(آنچه موردنظر این پژوهش است) و طبیعی ،از محورهای مهم این الگو خواهد بود.
مق��ام معظم رهب��ری در خصوص ایران��ی بودن الگ��و دو دلیل را مط��رح میکنند :اول
اینکه ش��رایط تاریخی ،جغرافیائی ،فرهنگی ،اقلیمی و سیاسی در تشکیل این الگو تأثیر
میگذارد و دوم این نکته مطرح است که طراحان آن ،متفکران ایرانی هستند (رهبر معظم
انقالب .)۱۳۸۹/۹/۱۰،معظم له معتقدند «اینکه می گوییم ایرانی یا اسالمی ،مطلقاً به این
معنا نیست که از دستاوردهای دیگران استفاده نخواهیم کرد؛ نه ما برای به دست آوردن
ِ
معرفت
علم ،هیچ محدودیتی برای خودمان قائل نیس��تیم .هرجائی که علم وجود دارد،
درست وجود دارد ،تجربه صحیح وجود دارد ،به سراغ آن خواهیم رفت؛ در الگوی توسعه
ایرانی و بومی نمیگویم از علم دانش��مندان اروپایی اس��تفاده نکنیم؛ اما نسخه آنها مال
خودشان .علم آنها را یاد بگیریم؛ اما نسخة بیماری خودمان را خودمان بنویسیم (رهبر
معظم انقالب.) ۱۳۸۶/۱۰/۱۳ ،
پیشرفت
پیشرفت حرکتی به جلو و گامبهگام است ،یعنی حرکتی زنده و فعال و نه جابهجایی ساده.
پیشرفت وابسته به فضا بوده و درنتیجه بخش مهمی از معنای خود را از علم فیزیک گرفته
است؛ اما در عرصه اجتماعی به جنبشهایی که الزاماً فضایی نباشند نیز قابل اطالق است.
واژه پیش��رفت با قرارگیری در برابر مفهوم س��کون ،بهنوعی حرکت اشاره دارد .درواقع در
پیش��رفت حرکتی مستتر میباشد که محصول آن تغییر در وضعیت است .طبق این نگاه،
مهمترین مؤلفه درک مفهوم پیشرفت ،آگاهی از وقوع نوعی تغییر مثبت است (دیو ساالر
 .)۲۰۹ :۱۳۹۱تغییر درواقع وجه مشترک همة کاربردهای لغوی و اصطالحی مذکور است.
البته مفهوم واقعی آنچه در فارسی پیشرفت نامیده میشود ،با ترجمة لغوی progress
متفاوت اس��ت و این تفاوت منتج از مبانی فکری و نظری خاص اس�لامیایرانی در تولید 47
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این مفهوم است.
عالمه طباطبایی (ره) پیشرفت به مفهوم عام را عبارت از تحولی مداوم در روابط ،قوانین و
ابزار حیات برای دستیابی به اهداف انسانی میداند و ماهیت اهداف انسانی از منظر وی
در راستای تحقق اهداف الهی تبیین میگردد (عبدالحمید و بابایی مجرد.)۳۵۹ :۱۳۹۱ ،
در تعریفی دیگر ،پیش��رفت فرآیندی اس��ت چندبعدی ،بیپایان و پیچی��ده ،پویا و نافذ
تغییرات و تحوالت همهجانبه ،پیوس��ته ،کمی و کیفی که در طی دورة زمانی مش��خص
وضعی��ت و چگونگی و س��طح زندگی فردی و جمعی مردم ی��ک جامعه را بهبود و ارتقاء
بخشیده و از دورة قبل آن متمایز مینماید (ابطحی و منتظر .)۳۰ :۱۳۹۱ ،بهعبارتدیگر،
پیش��رفت به معنای رش��د تدریجی س��طح و کیفیت زندگی در عرصة م��ادی و معنوی
انس��انی است .براین اس��اس ،مراد از پیشرفت ،تح ّول متکامل است؛ به شکلیکه بهتدریج
اس��تعدادهای فردی و جمعی پویا ش��ود .لذا پیشرفت عبارت است از حرکت اجتماعی از
وضعیتی ،بااراده و آگاهی مردم آن اجتماع ،بهسوی حالت و وضعیتی بهتر که رسیدن به
آن وضعیت از اهداف و آمال آن مردم است (زیبایی.)۲۴ :۱۳۹۰ ،
بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری ،اوالً کلمة «پیشرفت» با دقت انتخابشده و تعمدا ً
کلمة «توسعه» بهکار نرفته است .علت این است که کلمه توسعه ،یکبار ارزشی و معنائی
دارد؛ التزاماتی با خودش همراه دارد که احیاناً ما با آن التزامات همراه و موافق نیس��تیم.
نمیخواهی��م یک اصطالح جاافتاده متعارف جهانی که معنای خاصی را از آن میفهمند،
به مجموعة کار خودمان داخل شود بلکه مفهومی را که موردنظر خودمان است ،مطرح و
عرضه میکنیم (رهبر معظم انقالب .)۱۳۸۹/۹/۱۰ ،معظم له درجایی دیگر بیان میدارند:
«ما وقتی می گوییم پیش��رفت ،نباید توس��عه به مفهوم رایج غربی تداعی بش��ود .امروز
توس��عه ،در اصطالحات سیاس��ی و جهانی و بینالمللی حرف رایجی است .ممکن است
پیش��رفتی که ما میگوییم ،با آنچه که امروز از مفهوم توس��عه در دنیا فهمیده میشود،
وجوه مش��ترکی هم داشته باشد -که حتماً دارد -اما در نظام واژگانی ما ،کلمه پیشرفت
معنای خاص خودش را داشته که با توسعه در نظام واژگانی امروز غرب ،نبایستی اشتباه
بشود .آنچه ما دنبالش هستیم ،لزوماً توسعة غربی با همان مختصات و شاخصها نیست.
مطلب دوم اینکه ،پیشرفت برای همه کشورها و همه جوامع عالم ،یک الگوی واحد ندارد.
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انسانی ،زمانی و مکانی در ایجاد مدلهای پیشرفت ،اثر میگذارد .ممکن است یک مدل
پیش��رفت برای یک کشور مطلوب باشد؛ عیناً همان مدل برای یک کشور دیگر نامطلوب
باشد .پیشرفت در کش��ور ما با شرایط تاریخی ،جغرافیائی ،اوضاع سرزمینی ،وضع ملت،
آداب ،فرهنگ و با میراث ما الگوی ویژة خود را دارد (رهبر معظم انقالب.)۱۳۸۸/۲/۲۷ ،
«در نظامهای مادی آبادی وجود دارد؛ یعنی قدر مطلق پیش��رفتهای مادی خوب است؛
اما در مورد همان پیش��رفتهای مادی هم تعادل و نگاه عادالنه وجود ندارد؛ یعنی همه
برخوردار نیس��تند؛ چه برس��د به برخورداری معنوی ،آرامش روانی ،توجه به خدا ،تقوا و
پرهیزگاری ،پاکدامنی و طهارت ،گذش��ت و اغماض ،ترحم و دستگیری از بندگان خدا
اسالمی دنبال آن است .آن
جامعه
اسالمی
پیش��رفتی
و غیره این ،آن
ايرانی پيشرفت
و اسالمی
برالگوی
کشوربا تأکيد
کهروستايی
نیستپايدار
نوي ِن توسعه
الگوهای
خوشبختی و برخورداریای که برای جامعه اسالمی قائلیم ،مادی و معنوی است» (رهبر
.)07/07/1387
معظم انقالب،
معظم
انقالب.) ۱۳۸۷/۷/۷،
غربی
برخالف
گفتگفت
توان توان
ی می
ش��د،
توليد واز
رشد،و غیره
كهتولید
رشد،
های که
انديشهغربی
اندیشههای
برخالف
بيانشد ،م
آنچهبیان
اس��اسآنچه
بربر اساس
آنچه اصل
آنچهبوده
موارد فرع
اما در
باش��ند،
توس��عه می
اصولاصول
 ...از
کمال
اصلواست،
اينبوده و
پيشرفتفرع
الگویاین موارد
پیشرفت
الگوی
باشند ،در
توس��عه می
كمی و
ارتقاء
پيشرفت بر
دیدگاهديگر در
دربهاینعبارت
باشد.
انس��انتمی
كمال
های
عرصه
کیفی در
ديدگاهکمی و
پیشرفتاينبر ارتقاء
دیگر،
باشد .بهعبار
اس��ت،می
انسان
پيشرفت
الگوی
بعالوه
تأكيد دارد.
انس��انی
حیاتمادی و
عرصه های
كيفی
که
برای ایران
فقط
پیش��رفت نه
الگوی
حياتهعالوه
معنوی دارد .ب
انس��انی تأکید
مادی ودرمعنوی
آن را
اجرا خود
داخلی
ش��رايط
توانند با
ملل نيز
توانند باس��اير
ايران ،كه
فقطمللبرای
نمایند.
سازی و
توجهرابهبومی
خود آن
میداخلی
شرایط
توجه به
نیز می
نهسایر
بومی سازی و اجرا نمايند.

پیشرفت
ایرانی
-۲-2-2الگوی
پیشرفت
اسالمیایرانی
الگوی اسالمی
شکلشکل-
نظریه های مرتبط با بحث پیشرفت
در يک نگاه ارزش��ی « ،پيش��رفت» می تواند گونه ای از تغييرات را كه در يک جامعه
مثبت قلمداد ش��ده و پيش��رفت خوانده می ش��ود ،در جامعه ای ديگر منفی انگارده و
پس��رفت خطاب كند .چنين برداش��تی ،تأكيد بر اين امر اس��ت كه پيش��رفت در بستر
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نظریههای مرتبط با بحث پیشرفت
در یک نگاه ارزش��ی« ،پیشرفت» میتواند گونهای از تغییرات را که در یک جامعه مثبت
تلقی شده و پیشرفت خوانده میشود ،در جامعهای دیگر منفی انگارده و پسرفت خطاب
کند .چنین برداشتی ،تأکید بر این امر است که پیشرفت در بستر فرهنگ رخ میدهد ،به
آن وابسته است و ازاینرو مفهومی هنجاری-ارزشی محسوب میشود؛ اما تعریف توصیفی
پیشرفت بر جهتداری و ساماندهی پیشرفت تکیه دارد .پیشرفت هرگونه تغییری نیست،
بلکه مجموعهای از تغییرات جهتدار و سامانیافته بهحساب میآید.
کانت در تبیین این جنبه از پیش��رفت معتقد بود که فرآیند پیش��رفت خودکار و یا ادامهدار
نیست و بر مبنای دانش یا ضرورت آغاز نمیگردد ،بلکه عبوری ناآگاهانه و البته بهزعم کانت،
دردناک از زندگی بربری بهس��وی تمدن ،فرهنگ روش��نگرانه و صلح اس��ت .او پیش��رفت را
مسئلهای تاریخی انگارده و اجتنابناپذیر قلمداد میکند .برخالف دیدگاههای کانت ،فرگوسن
پیش��رفت را محصول یک طرح مش��خص و به تعبی��ر وی مقدس میدان��د .در یک دیدگاه
میانجیگرانه ،ایگرز ( )۱۹۶۵از نظریهپردازان مدرنیسم ،به بیان جالبی از پیشرفت اشاره دارد؛
وی پیشرفت را محصول فرآیند منطق درونی جوامع میداند (دیوساالر.)۲۱۱ :۱۳۹۱ ،
تحول منتهی به
از دیدگاه مقام معظم رهبری دو گرایش غلط همیشه دربارة پیشرفت و
ِ
پیشرفت وجود داشته است:
 یک گرایش عبارت است از خیانتهایی که به نام پیشرفت و تحول انجامگرفته؛ دورانقاجار و وابس��تگی فرهنگ ما به غرب و ادعای پیش��رفت؛ در قضیه مش��روطه ،آن خطِ
انگلیسی ماجرای مشروطه حرفش ترقیخواهی و شعارش توسعه و پیشرفت بود؛ رضاخان
با شعار ترقی و اصالح و زیر پرچم توسعه سر کار آمد؛ محمدرضا پسر او هم ادعای حرکت
اصالحی داش��ت .در سطح جهانی هم همینطور اس��ت .استعمار ملتها به نام پیشرفت
ملتها انجام گرفت .انگلیسیها ،هلندیها ،پرتغالیها ،فرانسویها در نقاط مختلف آسیا
و آفریقا و امریکای التین بومیها را قتلعام ،سرزمینها را تصرف و هزار فاجعه به وجود
آوردند؛ زی ِر نام نوس��ازی ،پیشرفت ،اس��تعمار .در دوره بعد هم که نو استعمار پدید آمد،
بازه��م همین بود .ازیکطرف هم در نقطه مقابل ،کس��انی بود ه و هس��تند که با هر نوع
نوآوری و تحولی مخالفت کردهاند؛ بااینکه نوآوری سنت تاریخ است؛ سنت طبیعت است
 50و بدون نوآوری زندگی بش��ر معنا پیدا نمیکند؛ اما اینها مخالفت کردند .این دو گرایش
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متضاد وجود داش��ته اس��ت .لذا بحث تحول را مطرح کردم .گفتم تحول ،سنت الهی در
زندگی بش��ر اس��ت .با او سینهبهس��ینه نباید شد؛ از او اس��تقبال باید کرد .باید تحول را
مدیریت کرد تا به پیشرفت بینجامد (رهبر معظم انقالب.) ۱۳۸۶/۲/۲۵،
عرصههای الگوی اسالمیایرانی پیشرفت
الگوی اسالمیایرانی پیشرفت ،دارای چهار عرصه اساسی است:
 -۱درجة اول ،پیش��رفت در «عرصة فکر» اس��ت .لذا بایستی جامعه به سمت یک جامعه
متفکر حرکت کند؛ اینیک درس قرآنی اس��ت .در قرآن آیات زیادی اش��اره به مواردی
همچون «لقوم ی َتفکرون»« ،لقوم یعقلون»« ،أ َفال یعقلون»« ،أفال ی َتدبّرون» دارند؛ بنابراین
باید جوش��یدن فکر و اندیشهورزی در جامعه به یک حقیقت نمایان و واضح تبدیل شود
که این از مجموعة نخبگان شروع و بعد به آحاد مردم سرریز خواهد شد.
 -۲عرصه دوم  -که اهمیتش کمتر از عرصه اول است« -عرصه علم» است .در علم باید
ما پیشرفت کنیم .البته علم هم محصول فکر است.
 -۳عرصه سوم« ،عرصه زندگی» است .همه چیزهایی که در زندگی یک جامعه بهعنوان
عنوان «عرصه زندگی» میگنجد؛
مسائل اساسی و خطوط اساسی مطرح است ،در همین
ِ
مثل امنیت ،عدالت ،رفاه ،استقالل ،عزت ملی ،آزادی ،تعاون و حکومت.
 -۴عرص��ه چه��ارم  -که از همه مهمتر و روح همه اینهاس��ت  -پیش��رفت در «عرصه
معنویت» اس��ت .این الگو بایستی جوری تنظیم ش��ود که درنتیجه آن ،جامعه ایرانی به
ِ
معنویت بیشتر پیش برود .البته معنویت با علم ،سیاست ،آزادی و عرصههای دیگر،
سمت
هیچ منافاتی ندارد؛ بلکه روح همه اینهاس��ت (رهبر معظ��م انقالب .)۱۳۸۹/۹/۱۰ ،این
چهار عرصه در شکل  ۳ارائهشده است.
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مي گنجد؛ مثل امنيت ،عدالت ،رفاه ،استقالل ،عزت ملی ،آزادی ،تعاون و حکومت.
 -4عرصهی چهارم  -كه از همه مهمتر و روح همهی اينهاست  -پيشرفت در «عرصهی
معنويت» است .اين الگو بايستی جوری تنظيم شود كه در نتيجهی آن ،جامعهی ايرانی
ِ
معنويت بيشتر پيش برود .البته معنويت با علم ،سياست ،آزادی و عرصههای
به سمت
ديگر ،هيچ منافاتی ندارد؛ بلکه روح همهی اينهاست ( رهبر معظم انقالب.)89/9/10 ،
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اين چهار عرصه در شکل  -3-2ارائه شده است.

پیشرفت
ایرانی
الگویاسالمی
های الگوی
عرصهههای
 -۳-3-2عرص
شکلشکل-
پیشرفت
ایرانی
اسالمی
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ابعاد مختلف الگوی اسالمیایرانی پیشرفت
همچن��ان که برای الگوهای توس��عه ش��رقی و غربی ابعاد مختلفی مانن��د توجه به ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی و غیره مطرح اس��ت ،الگوی اس�لامیایرانی پیشرفت نیز ابعادی دارد
که کاملتر و جامعتر از سایر الگوهای مطرحشده است و بهعالوه با قابلیت انعطافپذیری
میتواند در آینده نیز ابعاد دیگر را شامل شود .مهمترین این ابعاد شامل:
پیشرفت اقتصادی با تأکید بر عدالت؛
پیشرفت اجتماعی و تحقق کرامت انسانی؛
پیشرفت سیاسی (بهترین نمونه نظام والیی و نظام مبتنی بر مردمساالری دینی است)؛
پیشرفت در حفاظت منابع و محیطزیست؛
پیشرفت علمی؛
پیشرفت فرهنگی؛
پیشرفت اخالقی و ارائه نمونههایی از الگوهای حسنه اخالقی؛
پیشرفت معنوی درزمین ٔههای مختلف؛
پیشرفت قضایی؛
 52پیشرفت امنیتی؛
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پیشرفت فناوری و ارتباطات؛
ارتقاء سالمت جسمی و روحی؛
و. ...
رهبر معظم انقالب نیز در تبیین ابعاد پیشرفت ،ضمن تأکید بر همهجانبه بودن آن ازنظر
نظام اس�لامی ،میفرمایند «پیش��رفت در یکجهت محض نیس��ت .مقصود از پیشرفت،
پیشرفت همهجانبه است» (رهبر معظم انقالب.)۱۳۸۸/۱/۱ ،
مراحل تدوین الگوی اسالمیایرانی پیشرفت
مراح��ل تدوی��ن را در چارچوب حیطه عم��ل میتوان به هفت مرحله تقس��یم کرد که
عبارتاند از:
 -۱مکتب سازی :مکتب عبارت از مجموعهای است که در ابتدا به تفسیر انسان و جهان
مکتب
میپردازد و سپس بایدها و نبایدهای انسانی را مشخص و معین میسازد .درواقع،
ْ
مجموعة جهانبینی و ایدئولوژی یک انسان است .هدف از این مرحله شناسایی یا تدوین
مجموعه قواعد (فقهی و  ،)...اصول موضوعی ،انگاره و اصول اساس��ی اس��ت و نتیجة این
مرحله مکتب فکری و اعتقادی است.
 -۲نظام س��ازی :نظام ،اجتماع یا ترکیبی از عناصر یا قس��متهایی است که یک هویت
پیچیده یا یکپارچه را شکل میدهد .هدف از این مرحله ،شناسایی یا تعیین کارکرد اصلی
نظام ،عوامل موجود در یک نظام ،روابط موجود بین عوامل یک نظام و ویژگی (شناس��ه)
هر یک از عوامل است.
 -۳ترس��یم چارچوب :چارچوب ،مفاهیم و ارتباطات بین ساختار و روابط درون یک نظام
را برای هدفی معین ،پشتیبانی میکند .هدف از این مرحله ،شناسایی یا تعیین مأموریت
نظام ،چارچوبهای کلی ،رویکردها ،نظریههای پایه ،چش��ماندازها و سیاس��تهای کلی
است .نتیجة این مرحله تعیین چشمانداز است.
 -۴مدلسازی (تعریف و تبیین مدلها) :هدف از این مرحله نیز مشخص کردن رفتارهای
مورد انتظار و بهطورکلی رفتار نظام ،تحلیل و تعیین روابط علت و معلولی بین عوامل نظام
و در چارچوبهای تعیینشده ،تعیین حدود ناپایداری ،تعیین شاخص و موازین سنجش
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 -۵ترس��یم نقش��ه و ساختار :نقشه ،فهم روابط ایس��تای بین عناصر یک سیستم را مهیا
میکند .هدف در این مرحله تعیین و تش��خیص س��اختار س��امانه ،مهندس��ی عوامل و
عارضهیابی عوامل اس��ت .نتیجة این مرحله تعیین ساختار و موقعیت عوامل نقشآفرین
است.
 -۶تعیین روشها :روش گامهای طراحیش��ده برای دس��ت یافتن به هدف مدیریتی ،از
طریق تبدیل ورودیها به خروجیها طی منطقی مش��خص اس��ت .هدف در این مرحله
شناس��ایی یا تعیین مواردی مانند فرآیند ،رویه و ش��یوه ،تکنیک و طریق و عارضهیابی
روشها است .نتیجه این مرحله تدوین روشهای انجام امور مختلف ،در چارچوب مراحل
قبل و حسب مقتضیات زمان و مکان است.
 -۷تعیین ابزارهای الزم و مجاز برای استفاده در توسعه .ابزارها ،کاربرد عملی یک روش
و تکنیک را تسهیل میکند .هدف از تعیین ابزار ،تعیین نوع و حدود ابزار دولت (بودجه،
قانون و  )...است .در نتیجة این مرحله ،ابزارهای انجام امور مختلف ،در چارچوب مراحل
قبل و حسب مقتضیات زمان و مکان است (سیفالدین.)۱۵ :۱۳۸۸ ،
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فصل سوم:
روششناسی ،معرفی منطقه و کاربرد مدلها
در این فصل بهمنظور کاربردی شدن پژوهش ،جنبههای عملیاتی کار شامل روش پژوهش
در مطالعات کاربردی ،معرفی یک منطقه نمونه و اجرای مدلهایی جهت تبیین وضعیت
موجود و تشریح آثار توسعه غربی در دهههای اخیر در کشور ،ارائه خواهد شد.
روش تحقیق
ای��ن پژوه��ش به لحاظ هدف از ن��وع پژوهشهای کاربردی -بنی��ادی و به لحاظ حیطة
جغرافیایی رویکرد ناحیهای دارد .روش مطالعه نیز توصیفی -تحلیلی است .برای جمعآوری
اطالع��ات موردنیاز از دو ش��یوة کتابخانهای و مطالعات میدانی استفادهش��ده و بهمنظور
عملیاتی کردن و آزمون مدلهای موردنظر ،منطقهای جغرافیایی مدنظر قرارگرفته است.
این ناحیه شامل شهرستان بروجن میباشد و دلیل انتخاب آن سهولت دسترسی به آمار،
اطالعات ،دادهها و آشنایی پژوهشگر به ناحیه بوده است.
در این پژوهش جهت تعیین توان محیطی و تعیین میزان استفاده پایدار از منابع از مدل
اکولوژیکی مخدوم که بر اساس مدلهای دیگر بومیسازی شده است ،استفاده گردید .برای
سنجش وضعیت پایداری از چارچوبهای رایج جهانی (در این پژوهش  ،)PSRاستفاده و
بهمنظور تعیین اولویتها و سطوح موردنظر در ارزیابی منابع ،از مدل تحلیل سلسلهمراتبی،
استفادهش��ده اس��ت .میزان اثرات توس��عه و رویکردهای اجرایی الگوهای غربی در ناحیه
موردمطالعه با مدل تخریب تعیینش��ده اس��ت .در پایان نیز چارچوب الگوی موردنظر با
عنوان الگوی اسالمیایرانی پیشرفت روستایی یا درواقع پیشرفت در مقیاسهای کوچکتر
 56از سطح ملی ،در راستای توسعه پایدار ترسیم و مورد تشریح قرارگرفته است.
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معرفی مدلهای مورداستفاده و شاخصهای مرتبط
الف -مدل ارزیابی توان اکولوژیک محیط
بررسی وضعیت و توان محیطی منطقه با کاربرد روش تجزیهوتحلیل سیستمی انجا م شده
محیطی منطقه و مقایسه
است .بر اساس این روش سعی گردید با شناسایی و ارزیابی توان
ِ
وضعیت موجود کاربریها با وضعیت بهینه ،به تعیین کاربریها ،مطابق با توان اکولوژیکی
منطقه و پهنهبندی مناسب کاربریها پرداخته شود .در این روش برای شناسایی پهنههای
همگن ازنظر توان یا تناسب سرزمین برای کاربریها ،از روی همگذاری همة ویژگیهای
محیطی و حصول به واحدهای همگن استفاده گردید .مهمترین مدلهای اکولوژیکی ایران،
برای کاربریهای معمول ش��امل -۱ :مدل اکولوژیکی کاربریهای کشاورزی و مرتعداری
 -۲توسعه شهری ،روستایی و صنعتی  -۳توریسم  -۴جنگلداری  ۵ـ آبزیپروری و  ۶ـ
حفاظت محیطزیست است.
ب -چارچوب سنجش پایداری
سنجش میزان پایداری محیطی با مدل  DSRصورت پذیرفت .این چارچوب دربرگیرنده
مفهوم تأثیر فش��ار ناشی از فعالیتهای انس��انی بر روی محیط و تغییر کمیت و کیفیت
منابع طبیعی و محیطی اس��ت و بهصورت یک رابطه خطی اثر متقابل انسان و محیط را
مش��خص میکند .شاخصهای مورد استفادة این مدل در پژوهش حاضر در جدول ۳-۱
ارائهشده است.
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جدول -1 -شاخصهای مورداستفاده در مدل DSR
ابعاد
اقتصادی
اجتماعی
محیطی
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شاخص (متغیر)
اصلی

زیر شاخصها

اشتغال

نرخ بیکاری -اشتغال زنان

درآمد

افزایش درآمد

تراکم

تراکم بیولوژیک

کشاورزی پایدار

کشاورزی سنتی -نسبت اراضی آبی به دیم -مصرف سموم و کود شیمیایی-
راندمان آبیاری

صنایع

تعداد صنایع

تکفل

بار تکفل

فقر

فقر نسبی

مهاجرت

مهاجر فرستی

جمعیت

جمعیت روستایی -مرگومیر کودکان -باروری و زادوولد

آموزش

باسوادی -باسوادی بزرگساالن  -نرخ ثبتنام به مدرسه

خدمات

برخورداری از خدمات عمومی -برخورداری از خدمات بهداشتی

مشارکت

میزان مشارکت در امور عمومی

اقلیم

تغییرات اقلیمی

آب

آبهای زیرزمینی  -آبهای سطحی  -کیفیت آب

مصرف

مصرف سوخت

تاالبها

وسعت -تداوم حیات

ژئوموفولوژی

فرایندهای دامنهای

حیاتوحش

انقراض گونهها

محیطزیست

تنوع زیستی

مراتع

وسعت مراتع – تخریب مراتع

فرسایش

فرسایش خاک

آلودگی

آلودگی هوا ،آب و...

کاربری اراضی

تغییر کاربری اراضی

جنگل

وسعت جنگلها -تخریب جنگلها

حفاظت مناطق

وسعت مناطق تحت حفاظت -بازدهی مناطق تحت حفاظت

معادن

بهرهبرداری از معادن

منبع :نگارنده
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ج -مدل تخریب
بهمنظور تعیین میزان تخریبی که در اثر توس��عة ناپایدار در محیط منطقه موردمطالعه
حادثش��ده ،از مدل تخری��ب 1که یکی از ابزارهای مه��م در جهت کمک کردن تخریب
محیط محس��وب میگردد ،اس��تفاد ه شده اس��ت .مدل تخریب یک روش تجزیهوتحلیل
سیستمی است که با سرعت عمل باال ،هزینه کم و زمان کوتاه قابلاجرا میباشد .این مدل
در دستهبندی کلی مدلها ،جزء مدلهای اطالعرسان (برای آگاهی و مدیریت) محسوب
میشود و از شیوه مدلسازی ریاضی بهره میگیرد (جعفری.)۱۱۱ :۱۳۸۰ ،
معرفی منطقه موردمطالعه
یکی از مهمترین اقدامات برای مو ّفقیت در دستیابی به توسعه پایدار و درنهایت الگوهای
نوین پیشرفت که قبل از اجرای هر طرح و برنامة توسعه ضرورت مییابد ،انجام مطالعات
مختلف محیطی اس��ت .انجام چنین مطالعاتی میزان تخریب محیط و فاصله تا توس��عه
پایدار و پیش��رفت واقعی را مش��خص کرده و ش��رایط نیل به تعادل ،اتخاذ تصمیمهای
واقعبینانه و س��نجیده برای بهبود و اصالح امور را فراهم میآورد .درواقع شناخت عناصر
محیط و منابع آن پیشش��رط و نخس��تین گام در هرگونه برنامهریزی و اعمال مدیریت
ِ
توصیف جغرافیایی ،بلکه در ظرفیت آنچه
صحیح بر منابع اس��ت؛ بنابراین در ادامه نه به
برای این پژوهش ضرورت دارد ،به مطالعه محیط در ناحیه موردمطالعه پرداخته میشود.
محیط طبیعی
شهرستان بروجن (ناحیه موردمطالعه) با وسعت  ۲۲۰۹/۷۵کیلومترمربع ۱۳/۴۷ ،درصد
از مساحت اس��تان چهارمحال و بختیاری را به خود اختصاص داده است .این شهرستان
در ش��رق استان قرار دارد و دارای  ۳بخش ۵ ،دهستان ۴۵ ،آبادی دارای سکنه و  ۶شهر
میباش��د .ازنظر موقع ریاضی بین  ۳۱درجه و  ۵۰دقیقه تا  ۵۱درجه و  ۱۵دقیقه طول
ش��رقی و  ۳۱درجه و  ۵۹دقیقه تا  ۳۲درجه و  ۲۶دقیقه عرض ش��مالی واقعش��ده است
(سازمان مدیریت و برنامهریزی استان چ و ب.)۱۹ :۱۳۸۷ ،
مهمترین سیستمهای آب و هوایی مؤثر در منطقه را سیستمهای مدیترانهای و یا سیستم
1- Degradation Model
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غربی و ش��مال غربی و کمفش��ار سودان تش��کیل میدهند و بر اساس طبقهبندی دکتر
کریمی برای ایران ،اقلیم منطقه از نوع نیمهمرطوب با تابس��تان معتدل و زمستان بسیار
س��رد است .مهمترین منابع آب سطحی منطقه شامل دو رودخانه :رودکیار (نهر بروجن)
و رود آقبالغ میباشد .منابع عمده آب زیرزمینی نیز شامل چاه عمیق ،چاه نیمه عمیق،
قنات و چشمه است.
محیط انسانی
جمعیت شهرس��تان در آبان ماه  ۱۱۵۲۸۶ ،۱۳۸۵نفر (ش��امل  ۲۸۰۰۵خانوار۲۱۰۰۰ ،
با بعد  ۴/۱نفر ش��هری و  ۷۰۰۵خانوار روس��تایی با بعد  ۴/۳نفر) بوده اس��ت که از این
تعداد  ۸۵۳۷۷نفر ( ۱/۷۴درصد) در نقاط ش��هری و  ۲۹۹۰۹نفر ( ۹/۲۵درصد) در نقاط
روستایی س��کونت داش��تهاند (مرکز آمار ایران  .)۲۵ :۱۳۸۷بر اساس جمعیت و وسعت
شهرس��تان ،تراکم جمعیت در سطح شهرستان برابر  ۵۱نفر در کیلومترمربع بوده است.
در این سال ،از کل جمعیت شهرستان  %۲۴/۲در گروه سنی کمتر از  ۱۵ساله %۷۰ ،در
گروه س��نی  ۱۵-۶۴ساله و  %۵/۸در گروه سنی  ۶۵ساله و بیشتر قرار داشتهاند و نسبت
جنسی برابر  ۱۰۱بهدستآمده است (مرکز آمار ایران .)۱۳۸۷ :با مقایسه جمعیت روستاها
در دورههای سرش��ماری  ۹۰ – ۷۵مشخص گردید که از کل روستاهای شهرستان %۵۶
مهاجر فرست و  %۴۴مهاجرپذیر بودهاند.
بر اساس اطالعات جمعیتی مرکز آمار ایران و نرخ رشد ساالنه ،جمعیت شهرستان برای
سال  ۱۳۹۵برابر  ۱۲۷۱۹۶نفر پیشبینی میشود.
نسبت باسوادی در بین زنان  %۷/۷۹و در بین مردان  %۲/۹۰و در نقاط روستایی  %۸/۵۸و
 %۶/۷۴بوده است (مرکز آمار ایران .)۱۳۸۷ ،مردم شهرستان بروجن به زبان فارسی تکلم
میکنند و گویشهای ترکی و لری بختیاری نیز در بین آنها رایج اس��ت .ازنظر مذهبی
نیز  %۱۰۰مسلمان شیعهاند.
محیط اقتصادی
بر اس��اس آمار سازمان جهاد کشاورزی اس��تان %۵/۸۵ ،از سطح زیر کشت شهرستان به
 60کش��ت محصوالت زراعی و  %۵/۱۴به محصوالت باغی اختصاص دارد .اراضی قابلکشت
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شهرس��تان برابر  ۵۲۷۵۷هکتار اس��ت که  ۳۷۴۳۱هکتار آبی و  ۱۵۳۲۶هکتار دیم بوده
اس��ت .از کل اراضی زیر کش��ت  ۳۳۹۷۸هکتار زیر کش��ت زراع��ی و  ۶۷۹۰هکتار زیر
کشت باغی ( ۶۷۵۵هکتار آبی و  ۳۵هکتار دیم) بوده است .مساحت شهرکهای صنعتی
شهرستان حدود  ۲۰۰۰هکتار است (وزارت جهاد کشاورزی.)۱۳۸۶ ،
از کل جمعیت  ۱۰س��اله و باالتر شهرس��تان %۶/۴۱ ،فعال (ش��اغل و بی��کار) و %۶/۵۷
غیرفعال و  %/۸اظهار نشده بوده است.
نس��بت جمعیت فعال برای مردان و زنان بهترتیب  %۶۷و  %۲/۱۶و در نقاط شهری %۴۲
و در نقاط روس��تایی  %۴/۴۰بوده است .از شاغالن  ۱۰ساله و بیشتر شهرستان %۱۸ ،در
بخش کش��اورزی %۴/۳۵ ،در بخش صنعت و  %۲/۴۵در بخش خدمات به کار اش��تغال
داشتهاند (مرکز آمار ایران.)۱۳۸۷ ،
کاربرد مدلها جهت بررسی وضعیت موجود در مطالعات کاربردی
مدل ارزیابی توان محیط
ب��رای تحلی��ل دادهها و جمعبندی آنها در واحدهایی که بتوانند کار ارزیابی را س��ادهتر
نمایند ،روشهای متفاوتی وجود دارد و فراوانی آنها نوعی سردرگمی ایجاد میکند .لذا
متخصصان آمایش س��رزمین پیشنهاد میکنند که برای هر منطقه و ناحیه باید کوشش
کرد روشی متناسب با شرایط آن را پیدا نمود (مخدوم .)۱۳۸۱،در این پژوهش بهمنظور
بررس��ی قابلیتها و پتانسیلهای محیطی منطقه از مدلی تعدیلشده از مدل اکولوژیکی
دکتر مخدوم که برای شرایط ایران طراحیشده است ،استفاده گردید.
الزم به ذکر اس��ت که مرحله ارزیابی پیشنیاز برنامهریزی محیطی بوده و گامی مؤثر در
جهت دستیابی به توسعه پایدار محسوب میشود.
 دادهها و فرایند انجام مدل ارزیابی توان اکولوژیکیاین فرآیند بنابر ماهیت مطالعات ارزیابی سرزمین در چند مرحله انجامشده است( :شکل
)۳
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شکل  :1-3فرایند انجام مدل ارزیابی توان محیطی در راستای توسعه پایدار
شکل -۳-فرایند انجام مدل ارزیابی توان محیطی در راستای توسعه پایدار
با بررس��ی نقش��ة قابليتها و توانهای محيطی شهرستان و نتايج حاصل از خروجیهای
با بررسی نقش��ة قابلیتها و توانهای محیطی شهرستان و نتایج حاصل از خروجیهای
نرم افزار  GISبرای توس��عه مختلف مش��خصگرديدكه :كاربريکش��اورزی و مرتعداری
نرمافزار  GISبرای توس��عه مختلف مشخص گردید که کاربری کشاورزی و مرتعداری با
ب��ا توان طبقه يک وج��ود ندارد ،كش��اورزی و مرتعداری طبقه دو و س��ه به ترتيب با
ت��وان طبقه یک وجود ندارد ،کش��اورزی و مرتعداری طبق��ه  ۲و  ۳بهترتیب با  %۴و %۳
 %4و  %3كمترين وس��عت وكش��اورزی -مرتعداری طبقه پنج %7،و طبقه ش��ش%13 ،
کمترین وسعت و کشاورزی -مرتعداری طبقه  %۷ ، ۵و طبقه  %۱۳ ،۶از منطقه را شامل
ازمنطقه را ش��امل می شود .كاربريجنگلداری تنها حدود  %4از وسعت منطقه را شامل
میش��ود .کاربری جنگلداری تنها حدود  %۴از وسعت منطقه را شامل میشود .کاربری
ميشود .كاربری توسعه ش��هری ،روستايی و صنعتي محدودههايی به صورت پراكنده و
توسعه شهری ،روستایی و صنعتی محدودههایی بهصورت پراکنده و مجموعاً در طبقه ۱
مجموعاً در طبقه  1و  2به ميزان  %14را ش��امل ميش��ود .كاربری توسعه آبزی پروری
و  ۲به میزان  %۱۴را ش��امل میشود .کاربری توسعه آبزیپروری از توان خوبی برخوردار
از توان خوبی برخوردار اس��ت و مجموعاً بيش از  %26س��طح شهرس��تان را ميتواند در
اس��ت و مجموعاً بیش از  %۲۶سطح شهرستان را میتواند دربرگیرد .کاربری توریسم که
برگيرد .كاربری توريسمکه شامل تفرج متمركز و گسترده ميشود نيز ،در  %23از سطح
شامل تفرج متمرکز و گسترده میشود نیز ،در  %۲۳از سطح شهرستان قابلیت دارد.
شهرستان قابليت دارد.
تکههایی از ناحیة مورد ارزیابی ممکن اس��ت ب��رای چندین نوع کاربری توان اکولوژیکی
تکههايي از ناحية مورد ارزيابي ممکن اس��ت براي چندين نوع كاربري توان اكولوژيکي
داشته باشد ،درحالیکه در بیشتر مواقع نمیتوان دریک قطعه از سرزمین به اجرای بیش
داش��ته باشد ،درحاليکه دربيشترمواقع نميتوان دريک قطعه از سرزمين به اجراي بيش
از ی��ک کاربری پرداخت؛ بنابرای��ن باید بین گزینههای موجود ،بهترین گزینه را بهعنوان
از يککارب��ري پرداخت .بنابراين باي��د بينگزينههاي موج��ود ،بهترينگزينه را به عنوان
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مقایس��ه بین نقش��ههای کاربری بهینه و مطلوب با کاربری اراضی در وضع موجود نشان
میدهد که کمتر از  %۱۷کاربریهای وضع موجود با کاربری مطلوب و بهینه تطابق کامل
داشته؛ درحالیکه  %۴۲آنها دارای تطابق نسبی و حدود  %۴۱هیچگونه تطابقی نداشته و
استفاده مناسب از اراضی به عمل نمیآید و طبعاً نوعی بهرهبرداری ناپایدار از محیط است.
باوج��ود حاک��م بودن ش��رایط ناپایداری در س��طح شهرس��تان ،برنامهری��زی مبتنی بر
توانمندیهای محیطی میتواند از طریق ایجاد شرایط الزم برای حفظ محیط و بهرهبرداری
بهینه از منابع محیطی زمینه نیل به توسعه پایدار را فراهم و از تداوم تخریب و ناپایداری
جلوگیری نماید.
بهعالوه با توجه به رویکرد پژوهش حاضر ترویج و توجه به آموزههای دینی از یکس��و و
تدوین چارچوب توسعه بر اساس اسناد باالدستی نظام و بهویژه الگوی پیشرفت میتواند
در این زمینه کام ً
ال مؤثر و تحقق توسعه پایدار را همراه داشته باشد.
کاربرد چارچوب DSR
در ای��ن بخش پس از جم��عآوری اطالعات از منابع مکتوب و غیرمکتوب با بهرهگیری از
چارچوب  DSRبه تدوین چارچوبی برای تعیین وضعیت ش��اخصهای توسعه پایدار (با
تأکید بر بخش روستایی) در شهرستان بروجن پرداخته شد (جدول.)4-
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پیشرفت
اسال مي
نگاشتهای
الگوهای نوي ِنسلسله
ايرانی پيشرفت
ایرانياسالمی
برالگوی
الگویتأکيد
روستايی با
توسعهتکپايدار

بروجن
شهرستان
DSRدردرسطح
چارچوب DSR
کاربرد چارچوب
بروجن
شهرستان
سطح
جدول-4-کاربرد
جدول :2-3
ابعاد

شاخص
اصلی

D

S

R

نرخ بيکاری

 %4افزايش

توسعه صنعت ،افزايش تسهيالت ،افزايش
كارگاههای زود بازده

اشتغال زنان

 %24افزايش

برنامه های استخدامی ،توجه بخش خصوصی

*

درآمد

افزايش درآمد

 %76افزايش

افزايش سرمايه گذاری

*

تراكم

تراكم بيولوژيک

 %8افزايش

افزايش سطح زير كشت

كشاورزی سنتی

 %38كاهش

افزايش تسهيالت ،آموزش و ...

*

نسبت اراضی آبی به ديم

 %8-7افزايش

افزايش روشهای نوين آبياری

*

مصرف سموم و كود شيميايی

 %83افزايش

-------------

راندمان آبياری

 %8افزايش

افزايش روشهای آبياری نوين

*

صنايع

تعداد صنايع

 %68افزايش

ايجاد شهرکهای صنعتی جديد

*

تکفل

بار تکفل

 %25كاهش

تنظيم خانواده وكاهش بعد خانوار و ...

*

فقر

فقر نسبی

كاهش

حمايت های مالی و تسهيالت دولتی

*

مهاجرت

مهاجر فرستی

 %10افزايش

افزايش خدمات رسانی به روستاها

*

جمعيت روستايی

 %15كاهش

افزايش خدمات رسانی به روستاها

*

مرگ ومير كودكان

 %63كاهش

افزايش خدمات بهداشتی

باروری و زاد و ولد

تقريباً ثابت

خدمات رسانی و تنظيم خانواده

باسوادی بزرگساالن

تقريباً ثابت

اشتغال

اقتصادی
جمعيت

اجتماعی

آموزش

خدمات
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وضعیت
پایداری

مشاركت

*

*

*

*
*
*

باسوادی

 %5افزايش

افزايش خدمات رسانی آموزشی

*

نرخ ثبت نام به مدرسه

 %18افزايش

-----------

*

برخورداری از خدمات عمومی

 %65افزايش

برخوردار از خدمات بهداشتی

متوسط %78
افزايش

ميزان آن در امور عمومی

تقريباً ثابت

*

خدمات رسانی به تمامی روستاها
------------

*
*
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تغييرات اقليمی

 %25كاهش
نزوالت و افزايش
خشکسالی

ذخيره سازی منابع آب خارج از دسترس،
افزايش روشهای آبياری نوين

*

آبهای زيرزمينی

افت  1متری

آبخيز داری و تغذيه مصنوعی

*

آبهای سطحی

 %27كاهش دبی

----------

*

كيفيت

 %3كاهش

---------

*

مصرف سوخت

 %38افزايش

اعمال روشهای اصالح قيمتها

*

وسعت

 %64كاهش

--------

*

تداوم حيات

 %73كاهش

-------

*

فرايندهای دامنه ای

 %8افزايش

--------

*

حيات
وحش

انقراض گونه ها

 %3افزايش

--------

*

محيط
زيست

تنوع زيستی

 %6-5كاهش

-------

*

وسعت

 %31كاهش

عمليات كپه كاری ،آبخيزداری ،قرق و ...

*

تخريب

حدود %32
افزايش

---------

*

فرسايش

فرسايش خاک

 %22-20افزايش

عمليات آبخيزداری

*

آلودگی

آلودگی هوا،آب ،و...

 %12-10افزايش

---------

*

كاربری
اراضی

تغيير كاربری اراضی

افزايش

--------

*

وسعت

حدود%10
افزايش

ايجاد جنگلهای مصنوعی(دست كاشت)

*

تخريب

كاهش

كنترل بيشتر توسط جنگلبانی

*

وسعت

 %18افزايش

افزايش محدوده های حفاظتی

*

بازدهی

ثابت

--------

بهره برداری از معادن

 %15افزايش

--------

اقليم

آب

مصرف
تاالبها

محیطی

مراتع

جنگل

حفاظت
مناطق
معادن

*
*

مأخذ :یافته های تحقیق

منبع :نگارنده

همچنان كه از جدول فوق مشخص است ،تعداد  41شاخص در ابعاد مختلف(اقتصادی،
 68اجتماعی و محيطی) كه با توجه به موارد در دس��ترس انتخاب ش��ده اند ،مورد بررسی
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همچنان که از جدول فوق مشخص است ،تعداد  ۴۱شاخص در ابعاد مختلف (اقتصادی،
اجتماعی و محیطی) که با توجه به موارد در دسترس انتخابشدهاند ،موردبررسی قرارگرفته
است .از مجموع شاخصهای محیطی  %۸۰در وضعیت ناپایدار %۱۵ ،در وضعیت متوسط
و  %۵در وضعیت پایدار قرار دارند.
از مجموع  ۱۱شاخص اقتصادی حدود  %۷۳در وضعیت پایدار و  %۲۷در وضعیت ناپایدار
قرار دارند .همچنین از مجموع  ۱۰ش��اخص اجتماع��ی  %۵۰در وضعیت پایدار %۳۰ ،در
وضعیت متوسط  %۲۰در شرایط ناپایدار قرار دارند.
بنابرای��ن در یک جمعبندی کلی از چارچوب  DSRچنین میتوان نتیجهگیری کرد که
شرایط کلی منطقه بهلحاظ محیطی ناپایدار و به لحاظ اقتصادی و اجتماعی بهترتیب در
شرایط پایداری و نیمهپایدار قرار دارد .این نتایج تحوالت توسعه در دهههای اخیر را که
منتج از رویکرد توسعه اقتصادی و تکمحوری توسعه بوده است ،کام ً
ال نمایان میسازد.
کاربرد مدل تخریب
بهمنظ��ور تعیی��ن میزان تخریب ناش��ی از الگوهای ش��تابان و غربی توس��عه در منطقه
موردمطالع��ه ،از رابطه ضریب تخریب (جعفری )۱۱۲ :۱۳۸۰ ،استفادهش��ده اس��ت؛ که
فرآیند آن به شرح زیر میباشد:

 D.Ciضریب تخریب واحد نش��انزد Ai ،عامل تخریب Li ،ش��دت عامل تخریب:Dpi ،
تراکم فیزیولوژیک Ei ،آسیبپذیری اکولوژیک
 -۱شناس��ایی مناب��ع اکولوژیک��ی و تعیین درجه آس��یبپذیری اکولوژیک��ی واحدهای
موردمطالعه ()Ei
 -۲فهرس��ت فعالیتهای انسانی مخرب و تعیین ش��دت آنها در واحدهای موردمطالعه
(واحد نشانزد) ()AiLi
بر اس��اس مطالعات میدانی انجامش��ده و مصاحبه با کارشناسان س��ازمانهای مختلف،
مهمترین ش��اخصهای تخریب در محدوده موردمطالعه شامل :انجام صید و شکار بدون
 66مجوز ،تغییر کاربری اراضی به دیمزار ،زراعت آبی و باغداری ،پروژههای صنعتی و عمرانی،
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خاکبرداری از س��طح زمین ،بوتهکنی ،کانکنی بیرویه ،اح��داث جاده و راههای فرعی
بدون برنامه ،چرای بیرویه ،ش��خم در امتداد ش��یب ،آلودگی هوا ،آب ،خاک ،زباله ریزی
و مدیریت ناقص در این زمینه ،استفاده بیرویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی و غیره
میباشد.
 -۳تعیین تراکم فیزیولوژیک ()Dph
این مرحله با محاس��بة نسبت جمعیت به سطح زیر کشت اراضی کشاورزی بهدستآمده
اس��ت .در این مرحله نیز با توجه به اینکه دادههای آمار رس��می در س��طوح تقس��یمات
سیاس��ی ارائه میش��وند ،از محدودههای سیاس��ی  -اداری ،جمعیت و اراضی کشاورزی
استفادهشده است .تراکم بیولوژیکی در شهرستان بروجن بر اساس آمار سال ۲/۲ ،۱۳۹۰
نفر در هکتار میباشد.
 -۴برآورد ضرایب تخریب (.)DCi
ب��ا تعیین عوامل تخریب ،محاس��بة تراک��م فیزیولوژیک و درجه آس��یبپذیری در کلیه
ش��بکههای واحد کاری ،کدهای مربوطه وارد برنامه  Excelش��ده ،سپس میزان تخریب
برای تمامی واحدها محاسبه گردید.
1
 -۵تعیین دامنه تخریب و درجه توسعه واحدها
بهمنظور تعیین دامنه تخریب و درجه توسعه واحدها از رابطههای زیر استفاده میشود:
که در آن x- :میانگین و  sdانحراف از معیار ضرایب تخریب میباشند؛ بنابراین:
میانگین=  ،۱/۹انحراف معیار=  ۲ ،۰/۴۷برابر انحراف معیار=  ۰/۹۴و بر اساس رابطههای
فوق:

نتایج حاصل نشان دارد که:
 -۱از  ۲۶واح��د کاری در این پژوهش هیچ واح��دی دارای دامنه تخریب کمتر از ۰/۱۵
نبوده است.

 -1با توجه به کاربردی نبودن روش تعیین دامنه تغییرات در پژوهشهای قبلی (تنها با مرتب کردن آنها از کوچک به بزرگ) ،این مرحله
توسط نگارنده به مدل اضافهشده است.
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 %۳/۹ -۲محدوده دارای دامنه تخریب بین  ۰/۱۵و  ۰/۶۲بوده که در س��طح  ۲توس��عه
قرار دارند.
 %۷۳ -۳منطقه دارای دامنه تخریب بین  ۰/۶۲و  ۱/۵۶بوده که در س��طح  ۳توسعه قرار
میگیرند.
 %۱۵/۴ -۴منطقه دارای دامنه تخریب بین  ۱/۵۶و  ۲/۳بوده که در سطح  ۴توسعه قرار
میگیرند.
 %۷/۷ -۵منطقه دارای دامنه تخریب بیش از  ۲/۳بوده که دارای محدودیت توسعه بوده
و باید موردحفاظت قرار گیرند.
نتیجه کلی از این مبحث اینکه بهواسطه اجرای برنامههای توسعه شتابان صنعتی و تبعیت
و اجرایی کردن الگوهایی از توسعه غرب ،بدون توجه به توانمندیها و استعدادهای بومی
منطقه موردمطالعه ،وضعیت تخریب محیط به مرز بحرانی رسیده است .دراینبین الگوی
بومی توسعه (پیشرفت) میتواند در این زمینه کارساز بوده و در پرتو ایدئولوژی دینی که
مبتنی بر خدامحوری ،معنویت ،انسانیت و اخالق است ،نهتنها در کاهش تخریب محیط
و هدرروی منابع مؤثر باشد ،بلکه تحقق توسعه پایدار را یاری رساند.
همچنان که قب ً
ال بیان گردید ،جهت کاربردی ش��دن پژوهش ،نیاز به منطقة نمونه بوده
و بدین منظور شهرس��تان بروجن به دلیل سهولت دسترسی به آمار ،اطالعات و آشنایی
پژوهشگر به ناحیه انتخابشده است.
ازآنجاکه در س��طوح برنامهریزی کشور ،همواره نواحی روستایی بهعنوان بخشی از جامعه
و س��رزمین ایران اس�لامی ،از اهمیت ویژهای برخوردار اس��ت و یکی از ابعاد محیطی و
فضایی جهت ش��ناخت وضعیت موجود ،مناطق روس��تایی کشور میباش��ند؛ ازاینرو در
الگوی اسالمیایرانی پیشرفت نیز این نواحی دارای اهمیت ویژهای بوده و طرح این مسائل
بهمنظور تدوین چارچوب الگو ،ضرورت دارد.
در مطالعه کاربردی و ناحیهای ،نخست با اتکا به بررسی و شناخت منابع محیطی ،با تمرکز
بر مسائل روستایی پایگاه داده ،ایجاد و توان محیط ارزیابی گردید؛ سپس وضعیت موجود
منطقه تجزیهوتحلیل و س��طح پایداری محیط تعیینشده اس��ت .در ادامه ،شاخصهای
قابلمطالعه از عوامل محیطی مؤثر در فرایند برنامهریزی مش��خص و به ارزیابی وضعیت
68
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فصل چهارم:
نتیجهگیری و ارائه الگوی پیشنهادی
جمعبندی و نتیجهگیری
انس��انهمچون دیگر موجودات زنده کرة زمین از زمان پیدایش ،تداوم حیات خود را در
س��ازگاری با محیط یافته است .با ش��روع کشاورزی و رام کردن حیوانات نوعی تحول در
روابط انس��ان و محیط به وجود آمد و اگرچه زندگی انس��انی را تغییر داد ،ولی اثرات آن
بر محیط چندان تأملبرانگیز نبود؛ اما این وضعیت بهتدریج رو به دگرگونی گذاش��ت؛ با
ش��روع انقالب صنعتی و رشد تکنولوژی در سدهها و بهویژه دهههای اخیر انسان بهجای
س��ازگاری ،س��عی بر بهرهوری یکجانبه از محیط کرد .بهتدریج این رابطه ،ظاهرا ً به نفع
انس��ان تغییر یافت؛ اما بهتدریج مس��ائلی چون فقر ،نابرابری ،آلودگی ،تخریب و غیره را
موجب شد .در این میان مناطق روستایی جهان و بهویژه کشورهای درحالتوسعه با شدت
بیشتری در معرض مصائب مذکور قرارگرفتهاند.
همزمان انسان در جستجوی پاسخی به این مشکالت و راهحلی برای ایجاد رابطة منطقیتر
با محیط بود .ازاینرو و در پاسخ به شرایط مذکور ،در طی دهههای اخیر الگوهای مختلف
دستیابی به توسعه مطرح گردید و آخرین آنها پارادایم توسعه پایدار با داعیه حفاظت از
محیطزیست و از طرف دیگر تحقق توسعه در تمامی ابعاد زندگی بشر بوده است.
با مطرحش��دن پارادایم توس��عه پایدار نوع نگاهها به محیطزیست و مباحث توسعه تغییر
کرده و انقالبی در این زمینه به وجود آمده است؛ اما کام ً
ال مشخص است که این پارادایم
نیز منش��ا خود را از مبانی نظری و فلس��فی جهان س��رمایهداری و غرب گرفته و لذا در
تعاری��ف ،اهداف ،چارچوبه��ا و غیره آن ،همچنان بر مادیگرای��ی ،بهرهبرداری و ایجاد
 70ش��رایط ذهنی حق تسلط بیش��تر انس��ان بر طبیعت و حتی برای آیندگان را نیز سبب
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گردید .بهعبارتدیگر به محیط و منابع طبیعی بهعنوان ابزار تأمین نیازهای مادی بش��ر
نگاه میش��ود و این ناکامی را باید در عدم توجه به ابعاد غیرمادی ،ارزش��ی و معنوی در
رابطه انس��ان با محیط یافت و درواقع این نقطة ضعفی برای آن خواهد بود .لذا انتقاداتی
بر این پارادایم وارد اس��ت و روی آوردن به رویکردهای نوین با نگاه غیرمادی به انس��ان و
محیط انکارناپذیر شده است.
در این میان الگوی اس�لامیایرانی پیش��رفت با تأسی از دس��تورات دین مبین اسالم و با
گس��تراندن چتر پوشش��ی خود بر موارد مذکور و بهویژه داش��تن ویژگی انعطافپذیری،
میتواند پاسخی به این انتقادها باشد .دینی که معتقد است خداوند انسان را در سرزمینی
که منابع آن به میزان کافی برای همه وجود دارد ،آفریده است و آبادانی این سرزمین را
به وی واگذار نموده؛ همچنین انسان را از فساد و نابودی منابع و سایر جانداران (بهعنوان
گروهی که مش��ابه انسانها میباشند) برحذر داش��ته؛ چیزی است فراتر ازآنچه توسعه
پایدار نامیده میشود.
بنابراین در اس�لام هدف از ارتباط انس��ان با طبیعت (آنچه ما توس��عه پایدار مینامیم)،
کمال» همة موجودات است .بهعبارتدیگر رشد مادی
بهرهوری صِ رف نیست .بلکه «تداوم
ِ
و معنوی برای انس��ان به همراه سایر موجودات است و اگر اخالل و تغییری غیرعادی در
طبیعت رخ میدهد نتیجه عملکرد انس��ان میباشد .چراکه بر اساس آیات کتاب آسمانی
همهچیز بهقدر نیاز آفریدهشده است (امین زاده.)۱۰۳ :۱۳۸۱ ،
در دین اس�لام بر اساس آنچه از آیات و روایات اهلبیت قابلاستخراج است ،ویژگیهای
موردنظر ،ابعاد و شاخصهای توسعه پایدار قابل تحقق است .در نگاه اسالم به توسعه ،یک
گام فراتر رفته و مدلی از توسعه که تمام جوانب زندگی بشر اعم از مادی و معنوی را در
بردارد ،مطرح میشود و همچنین تمام شاخصهای موردنظر مدلهای دیگر را دربردارد.
در این دیدگاه انس��ان معتقد و تربیتش��ده بر اساس دستورات مکتب الهی ،رفتار خود با
ن هماهنگ خواهد کرد که
همنوعان و س��ایر پدیدههای موجود در کره زمی��ن را آنچنا 
نهتنها پایداری توسعه محقق شود بلکه هیچگونه نگرانی در مورد ناپایداری وجود نخواهد
داشت .این انسان میداند که منابع بهقدر کافی و الزم ،نهتنها برای او بلکه برای نسلهای
آینده نیز خلقشده است و نقصی در این زمینه وجود ندارد ،بلکه این زیادهخواهی ،اسراف
و استیال و دنیاپرستی است که ناپایداری در منابع را به همراه نامالیمات انسانی و طبیعی 71
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ایجاد میکند .این همان توسعهای است که «پیشرفت» خوانده میشود.
با توضیحات فوقالذکر به نظر میرس��د به س��ؤاالت پژوهش مبنی ب��ر انتقادات وارده بر
الگوی توس��عه پایدار و اینکه آیا الگوی پیش��رفت میتواند تحقق توسعه پایدار روستایی
را محقق س��ازد تا حدودی پاسخ داده شد و جهت تکمیل پاسخ این سؤاالت و همچنین
رس��یدن به پاسخی جامع به سؤال دیگر ،تبیین جایگاه «مطالعات محیطی» و همچنین
«پیشرفت روستایی» در الگوی اسالمیایرانی پیشرفت در ادامه ارائه میگردد.
تبیین جایگاه مطالعات محیطی در الگوی اسالمیایرانی پیشرفت
یک��ی از مباح��ث اصلی در ای��ن پژوهش ،تبیین جای��گاه مطالعات محیط��ی در الگوی
اسالمیایرانی پیشرفت است.
محیط همچنان که قب ً
ال بیان گردید ،در این دیدگاه نهتنها بُعد طبیعی که ابعاد اقتصادی و
اجتماعی زندگی بشر را نیز شامل میشود .لذا مطالعات محیطی بهمنظور تبیین وضعیت
موج��ود از جایگاه بیبدیلی برخوردار اس��ت .درواقع محیطشناس��ی و مطالعات محیطی
بهعن��وان مقدمهای ب��رای تبیین وضع موجود ،جهت تدوین الگو برای رس��یدن به وضع
مطلوب میباشد .بهتدریج اطالعات ناقص از وضعیت موجود ،قطعاً تدوین نقشه راه برای
رسیدن به وضعیت مطلوب در آینده را با شکست مواجه خواهد کرد .در این میان روستا
طبیعی آن از زیربخشهای مطالعات محیطی محسوب میشوند (شکل
و شرایط انسانی و
ِ
 .)۴اهمیت مطالعه در این بخش هم به دلیل ارتباط بس��یار ش��دید انس��ان روستایی بامحیطزیست و هم به دلیل رشد شاخصهای توسعهنیافتگی ،فقر و تخریبهای محیطی
با ش��دت بیشتر در مناطق روس��تایی است .البته تعداد و پراکندگی این سکونتگاهها در
سراسر یک واحد سیاسی نیز بر این اهمیت میافزاید.
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چهار تبیین جایگاه نواحی و پیشرفت روستایی در الگوی اسالمیایرانی پیشرفت
پیش��رفت روستایی مبتنی بر وضعیت عملکرد الگو در سطوح پایینی ملی و مقیاسهای
کوچکتر جغرافیایی و فضایی کشور است که میتواند با کاربرد خاص مشتمل بر محورهای
مادی و معنوی انسان مطرح گردد.
همچنان که بیان شد اگر الگو معیاری برای مطابقت برنامهریزی برای تحقق مطلوب باشد،
نیاز به ظرفی اس��ت که پیش��رفت موردنظر منطبق و در قالب آن قرار گیرد؛ نظام اسالم
و فضاهای روس��تایی این ظرف را تش��کیل میدهند .از طرف دیگر فضای گسترده ایران
اس�لامی با تنوع فراوان در محیط طبیعی ،ویژگیهای اقتصادی و انسانی ،ضرورت انجام
مطالعات در فضاهای کوچکتر از سطح ملی را دوچندان میکند.
نکتة دیگر که الزم به ذکر است اینکه هر منطقه ،ناحیه و واح ِد سرزمین دارای توانمندیها،
امکانات ،محدودیتها و نیازمندیهایی اس��ت که الزم است الگوی موردنظر این موارد را
نیز مدنظر قرار دهد و این آن چیزی است که در الگوی «پیشرفت روستایی» وجود دارد.
درواقع «پیشرفت روستایی» ،بهعنوان تکمیل کنندة سایر الگوهای توسعه و بهویژه توسعه
پایدار روس��تایی میباش��د و میتوان از آن بهعنوان رویک��ردی نوین در تکمیل و تحقق
این پارادایم جهانی نام برد .در س��ند چش��مانداز جمهوری اسالمی ایران در افق ،۱۴۰۴
سیاستهای کلی نظام و سایر اسناد فرادستی نیز به این مبحث (توسعه روستایی) اشاره
و ابعاد آن مورد تأکید قرارگرفتهاند .لذا تداوم چنین پژوهشهایی به بیراهه رفتن نیست.
الگوی پیشنهادی
برای ارائه یک الگوی مناس��ب و بومی در پیش��رفت در مرحله اول الزم اس��ت ش��رایط
داخلی س��رزمین ایران مورد شناسایی قرار گیرد و از یکسو توانمندیها و از سوی دیگر
محدودیتهای آن مشخص شود .بهاین منظور ابتدا باید به دنبال مدلها و چارچوبهایی
باشیم که شرایط نابسامان فعلی ،مشکالت و نقاط ضعف را بهصورت علمی نشان دهد .در
پژوهش حاضر که الگوی اسالمیایرانی پیشرفت در مقیاسهای کوچکتر از سطح ملی و
در راستای آخرین پارادایم توسعه جهانی ،مدنظر بوده است ،رویکرد برنامهریزی محیطی
و مدلهای ارزیابی توان محیط ،سنجش پایداری و ناپایداریِ توسعه و مدل سنجش میزان
74
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(شکل )3-و بهعنوان مدلهایی جهت بررسی و مطالعات وضع موجود موردتوجه بودهاند.
در مرحله دوم باید بر اساس شرایط مرحله اول ،به تدوین الگوی مناسب پرداخت (درواقع
نقد شرایط فعلی و لزوم ارائه الگوی دیگر) .لذا با توجه به آثار زیانباری که کاربرد الگوهای
غربی در دهههای اخیر ایجاد کردهاند ،وضعیت تخریب ،ناپایداری توس��عه و غیره بررسی
و تبیین شده است.
در این مرحله الگوی اسالمیایرانی پیشرفت با همان شرایط مطرحشده توسط مقام معظم
رهبری مدنظر بوده و تنها جایگاه مطالعات در مقیاس کوچکتر در آن معینشده است.
در مرحله سوم بهعنوان اثربخشی آموزههای دینی و معنوی در مسائل محیطی و توسعهای
ازیکطرف و ابعاد زمانی و مکانی مطالعه از طرف دیگر ،مطرح میشود که درواقع الگوی
اسالمیایرانی پیشرفت در نواحی روستایی را نمایان میکند؛ که عالوه بر استفاده از بعد
معنویت و اخالقیات در کاهش مشکالت ،معضالت و نامالیمات محیط طبیعی و انسانی-
اقتصادی ،زمینه را برای پیش��رفت روستایی محیا میسازد .درواقع این مرحله را میتوان
نظریهپردازی مبتنی بر مبانی اسالمی و شرایط کشور نام نهاد.
مرحل��ه چه��ارم اجرای مدل و الگوی موردنظر (تحقق پیش��رفت در نواحی روس��تایی و
بهرهبرداری بهینه از منابع) را به همراه دارد .این مرحله با توجه به اسناد باالدستی نظام
ازجمله سند چشمانداز  ،۱۴۰۴سیاستهای کلی نظام در بخشهای مختلف و مرتبط و
باالخره برنامههای توس��عه اقتصادی  -اجتماعی کشور انجام خواهد گرفت .سرانجام ،در
مرحل��ة پایانی ،بای��د ارزشیابی و بازخورد را مطرح کرد .در این مرحله با توجه به ویژگی
انعطافپذیری الگوی پیشرفت ،در صورت وجود هرگونه نقطهضعف و یا تغییر در شرایط
زمان��ی و مکان��ی ،میتوان الگویی جدی��د بازتعریف و اجرا گردد و ای��ن روند بهصورت
چرخهای پویا ادامه پیدا خواهد کرد (شکل.)5-
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ازكيا ،مصطفي ،)1374( .جامعه شناسي توسعه و توسعه نيافتگي روستايي ايران ،تهران ،انتشارات اطالعات.
ازکيا ،مصطفي ،)1384( .مقدمهاي برجامعه شناسي توسعهروستايي  ،ويرايش ،2تهران ،نشر ّاطالعات.
آسايش ،حسين ،)1376( .اصول و روشهاي برنامه ريزي روستايي ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات پيام نور.
استعالجی ،عليرضا ،)1381( .توسعه پايدارروستايی و روشهای اکولوژيکی برنامهريزی آن ،جهاد .ش.29-39 ،255
آقانظری ،حس��ين و گيلک ،محمد تقی ،)1385( .نگرشی علمی به هزينه و درآمد دولت اسالمی ،چاپ دوم ،قم،
انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشکده امور اقتصادی.
امين زاده ،بهناز ،)1381( .جهانبينی دينی و محيط زيس��ت ،درآمدی بر نگرش اس�لام به طبيعت ،مجله محيط
شناسی ،ش  ،30صص . 97-106
آوينی ،مرتضی ،)1376( .توسعه و مبانی تمدن غرب ،چاپ دوم ،تهران ،نشر ساقی.
العسل ،ابراهيم ،)1378( .توسعه در اسالم ،ترجمه :عباس عرب ،مشهد ،انتشارات آستان قدس رضوي.
بدري ،سيد علي و رکن الدين افتخاري ،عبدالرضا ،)1382 ( .ارزيابي پايداري مفهوم و روش ،فصلنامه تحقيقات
جغرافيايي ش  ،18صص . 33-9
بنان ،غالمعلی ،)1351( .محيط زيست انسان و جلوگيری از آلودگی آن ،تهران ،انجمن ملی حفاظت منابع طبيعی
و محيط انسانی.
پوراحمد ،احمد ،)1380( .آمايش س��رزمين و ايجاد تعادل در نظام ش��هري کشور ،مجله دانشکده ادبيات و علوم
انساني ،دانشگاه تهران ،صص . 479-490
تاريمرادی ،احسان و فخلعی ،محمد تقی ،)1385( .مبانی و احکام فقهی محيط زيست ،نشريه مطالعات اسالمی،
ش  ،71صص .31-66
تودارو ،مايكل ،)1384( .توسعه اقتصادي درجهان سوم ،ترجمه :غالمعليفرجادي ،چ ،13تهران ،نشرکوهسار.
جعفرپور ،محمود ،)1390( .بايس��ته ها و الزامات عام مؤثر بر الگوی اس�لامی ايرانی پيشرفت ،فصلنامه مطالعات
راهبردی بسيج ،سال  ،14ش  ،53صص .111-126
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جعفری ،حميدرضا ،)1380( .کاربرد سيستماتيک مدل تخريب در ارزيابی اثرات توسعه بر روی حوضه آبخيز سد
لتيان ،مجله محيط شناسی ،ش  ،27صص.109-120
جمعه پور ،محمود ،)1385( .مقدمهاي بر برنامهريزي توسعه روستايي :ديدگاهها و روشها ،تهران ،انتشارات سمت.
حامدمقدم ،احمد ،)1372 ( .نگرشي بر نظريه هاي نوين توسعه روستايي ،فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ،شماره
 ،28آستان قدس رضوي ،مشهد .صص .62-76
حسيني ابري ،سيدحسن ،)1383( .مدخلي بر جغرافياي روستايي ايران ،چ  ، 2اصفهان ،دانشگاه اصفهان.
دير باز ،عسگر .دادگر ،حسن ،)1386( .نگاهي به اسالم و توسعه پايدار ،تهران ،کانون انديشه جوان.
ديوس��االر ،عبدالرس��ول ،)1391( .بازشناسى نسبت مفاهيم پيشرفت و توسعه با تاكيد بر انديشه غرب ،مجموعه
مقاالت نخستين کنفرانس الگوی اسالمی ايرانی پيشرفت،جلد اول ،تهران .صص .206-224
ذوعلم ،علی ،)1391( .نقش��ه راه طراحی و الگوی اس�لامی ايرانی پيشرفت ،مجموعه مقاالت نخستين کنفرانس
الگوی اسالمی ايرانی پيشرفت ،جلد اول ،تهران ،مرکز الگوی اسالمی ايرانی پيشرفت ،صص .92-105
رامشت ،م .ح ،)1375( .کاربرد ژئومورفولوژي در برنامهريزي(ملي،منطقهاي ،اقتصادي) اصفهان ،دانشگاه اصفهان.
رحيمي ،حسين ،)1383( .جغرافيا و توسعه پايدار ،چاپ اول ،مشهد ،انتشارات اقليدس.
رهبر معظم انقالب اسالمى (  )81/11/15بيانات معظم له در دیدار مسئوالن سازمان صدا و سیما.
رهبر معظم انقالب اسالمى ( )۱۹/۰۶/۱۳۸۷در ديدار روساي سه قوه و مسئوالن و مديران بخشهاي مختلف نظام.
رهبر معظم انقالب اسالمى (  )۲۵/۰۲/۱۳۸۶بيانات معظم له در ديدار دانشجويان دانشگاه فردوسى مشهد.
رهبر معظم انقالب اسالمى (  )87/2/14بيانات معظم له در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاههاى شيراز.
رهبر معظم انقالب اسالمى ( )89/9/10بیانات معظم له در نخستین نشست اندیشههای راهبردی.
رهبر معظم انقالب اسالمى ( )86/10/13بيانات معظم له در ديدار دانشجويان دانشگاههاى استان يزد.
رهبر معظم انقالب اسالمى( )86/2/25بيانات معظم له در ديدار دانشجويان دانشگاه فردوسى مشهد
رهبر معظم انقالب اسالمى (/2/27 )88بيانات معظم له در ديدار استادان و دانشجويان كردستان.
زاهدي ،شمس السادات و نجفي ،غالمعلي ،)1385( .بسط مفهومي توسعه پايدار ،فصلنامه مدرس علوم انساني،
دوره  ،10شماره  ،4صص .76-43
زيبايی ،حس��ن ،)1390( .مطالعه ای دربارة نس��بت ماهوی پیشرفت و عدالت؛ پیشرفت به مثابة عدالت ،خردنامه
عدالت در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،تهران ،همشهری ،صص . 253-245
سازمان مديريت و برنامهريزي استان چهارمحال و بختياري ،)1387( .سالنامه آماري استان در سال.1386
سعيدي ،عباس ،)1385( .مباني جغرافياي روستايي ،تهران ،انتشارات سمت.
سو .آلوين ،)1386( .تغيير اجتماعي و توسعه ،مروري بر نظريات نوسازي وابستگي و نظام جهاني ،ترجمه :محمود
حبيبی مظاهری ،تهران ،انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي.
سيف الدين ،اميرعلی ،)1388( .نظريه پردازی الگوی اسالمی ايرانی توسعه ،هفته نامه برنامه ،شماره 340صص.14-16
شکوئی ،حسين ،)1378( .انديشههای نو در فلسفه جغرافيا ،جلد اول ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات گيتاشناسی.
ش��يخ حسني ،حس��ين ،)1380( .مدل سازي برنامه ريزي محيطي با اس��تفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي و
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سنجش از دور ،پايان نامه دکتري دانشگاه تربيت مدرس ،تهران.
عبدالحميد ،مهدى و بابايى مجرد ،حس��ين ،)1391( .گذار روش ش��ناختى از مفهوم توسعه به سوى استلزامات
پيش��رفت با تكيه بر مبانى كارآمدى ،مجموعه مقاالت نخستين کنفرانس الگوی اسالمی ايرانی پيشرفت،ج اول،
تهران .379 - 356
عبدالملکی ،حجت اله ،)1391( .الگوی اسالمی ايرانی پيشرفت منطقه ای ،دو فصلنامه علمی تخصصی مطالعات
اقتصاد اسالمی ،سال  ، 4ش  ،2صص .21-51
عبدي دانش��پور ،زهره ،)1387( .درآمدی بر نظريه های برنامه ريزی با تأکيد ويژه بر برنامه ريزی شهری ،تهران،
دانشگاه شهيد بهشتی.
غالمي ،يونس ،)1391( .تحليلی بر فضاهای ش��هري موجود براي رس��يدن به الگوي شهر ايراني -اسالمي (نمونة
موردي :شهر اصفهان) پايان نامه ي دکتري رشته ي جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه اصفهان ،اصفهان.
فراهانی فرد ،سعيد ،)1385( .محيط زيست ،مشکالت و راههای برون رفت از منظر اسالم ،مجله اقتصاد اسالمی،
سال  ،6صص .93-122
گريفين،کيث ،)1375( .راهبردهاي توسعه اقتصادي ،ترجمه حسين راغفر ،محمدحسين هاشمي ،تهران ،نشرني.
لهسايي زاده ،عبدالعلي ،)1379( .جامعه شناسی توسعه روستايي ،شيراز ،نشر زر.
لي ،ا .ام .ديويد و چودري ،پي ،)1370( .ماهيت ،مس��ائل و رهيافتهاي توسعه روستايي ،روستا و توسعه ،ش .3
. 1-83
محمودی ،محمد ،)1388( .تحليلی بر س��ير تحوالت کالن آمايش س��رزمين فرانسه در نيم قرن گذشته و ارائه
پيشنهاداتیجهت بهبود وضعيت آمايش سرزمين ايران ،مجله آمايش سرزمين ،ش 1صص .141-180
مخدوم ،مجيد ،)1381( .شالوده آمايش سرزمين ،چاپ پنجم ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
مخدوم ،مجيد ،)1376( .توسعه پايدار ،مجله جهاد ،سال  ،17ش  ،194صص. 3-10
مخدوم ،مجيد و منصوری ،مصطفی ،)1378( .بررسی و شناخت اثرات توسعه بر محيط زيست استان هرمزگان
به روش مدل تخريب ،محيط شناسی ،ش .49-56 ،23
مدرسی ،محمدتقی ،)1379( .نگرشی نو بر انديشه اسالمی ،ترجمه :حميدرضا آژير ،چاپ دوم ،مشهد ،انتشارات
آستان قدس رضوی بنياد پژوهشهای اسالمی.
مرکز آمار ايران ،)1387( .نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسکن  ،1385جلد :شهرستان بروجن.
مسلمي ،عبدالرضا ،)1385( .توسعه پايدار روستايي با تأکيد برسيستم انسان و محيط ،جهاد ،ش ،270ص -149
.126
مهندسان مشاور DHVاز هلند ،)1375( .رهنمودهائي براي برنامهريزي مراكز روستائي ،جلد ،2ترجمه شاهپوري،
خرمائي و اصالني ،تهران ،مرکز تحقيقات و بررسی مسايل روستايی وزارت جهاد سازندگي.
مهندسان مشاور DHV،از هلند ،)1371( .رهنمودهايي براي برنامه ريزي مراكز روستايي ،ترجمه سيد ابوطالب
فنايي و ديگران ،تهران ،مرکز تحقيقات و بررسی مسايل روستايی وزارت جهاد سازندگی.
مولدان ،بدريج و بيلهارز ،سوزان ( ،)1381شاخصهاي توسعه پايدار ،ترجمه و تدوين :نشاط حداد تهراني و ناصر
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. انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست، تهران،محرم نژاد
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. انتشارات فرهنگ و انديشه، تهران،) توسعه پايدار ( چشم انداز جهان سوم،)1379( . حسين،نصيري
. انتشارات دانشگاه پيام نور، تهران، 5  چاپ، جامعه شناسي روستايي،)1387( . نعمت اله،نقوي
. فايل الکترونيکی، استان چ و ب، آمارنامه کشاورزی استانها،)1386( .وزارت جهادکشاورزی
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