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Intervention in the Tissues of Biological Complexes

(A critical analysis of the 2030 document with emphasis on "food 

and soil" and "water and energy")

Mahmood   Maham 
* Assistant Professor at the Institute of Islamic Culture and 

Thought, Tehran, Iran.

Abstract

The continuity of collective life and the continuity of human societies in the land 

causes the gradual formation of mutual interaction between society and the 

environment in the form of various biological complexes. Changes in these 

biological complexes, aiming at improving life and further development, require 

understanding the context of biological complexes in order for development 

interventions to lead to "Sustainability". Development documents and programs 

have scientific-technical support that affect the composition and type of power 

relations at different levels. The 2030 Agenda , in fact a reflection of the conflict of 

needs and demands and therefore the confrontation of powers. Given the centrality 

of "Sustainability" in this document, the initial question is: What is the mechanism 

and direction of "Sustainability" of development in the 2030 document? The 2030 

document has been drafted with the aim of smoothing of North-South relations and 

the replacement of "Cooperation" in the level of data and information on the one 

hand and "Competition" at the level of knowledge and the role of the user, on the 

other hand, it has been compiled and by partitioning and neglecting the links ("Food 

and soil" and "Water and energy"), ignoring the issue of resource sharing, 

reductionism in participation, not addressing the interaction of ecological literacy 

and the financing chain , Failed to aggregate the experiences and findings of 

previous development documents.
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  هاي زیستی هاي مجتمع مداخله در بافت

  )»آب و انرژي«و » غذا و خاك«با تأکید بر  2030تحلیلی انتقادي بر سند (

  .استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  *محمود مهام

  

اند؟ ترین قطعات سرزمین ایران کدم مجهول

آلفونس گابریل

  .ریت زمین، آب و منابع زنده یک انتخاب اجتماعی هستنداهداف مدی

کنوانسیون تنوع زیستی

  

  چکیده

تداوم زیست جمعی و استمرار جوامع انسانی در سرزمین موجب شکل یابی تدریجی متقابل جامعه و محیط 

ی در فالت ارتباط جوامع انسانی با تنوع محیطی در پیشینه زیست. هاي زیستی است صورت انواعی از مجتمع به

انسانی -را موجب شد که بخشی از میراث طبیعی) عشایري، روستایی و شهري(مرتفع ایران، پیدایی سه نوع جامعه 

هاي زیستی است تا به  گذاري بهبود زندگی، نیازمند شناخت بافت مجتمع ها با هدف تغییر در آن. بشر هستند

فنی هستند که بر ترکیب و نوع روابط -هاي علمی اجد پشتوانهاي، و هاي توسعه اسناد و برنامه. بینجامد» پایداري«

باشد اما عمالً  هرچند از انسجام باالیی برخوردار می 2030دستور کار . قدرت در سطوح مختلف تأثیرگذارند

در این سند، پرسش آغازین عبارت » پایداري«با توجه به محوریت . ها با یکدیگر است انعکاِس مواجهۀ قدرت

گیري است؟ با استفاده از روش تحلیل  داراي چه سازوکار و کدام جهت 2030توسعه در سند » پایداري«:است از

در تلطیف روابط شمال و جنوب و جایگزینی همکاري در  2030سند : شده است محتواي کیفی، فرضیه زیر ارائه

طرف دیگر، تدوین گردیده طرف و رقابت در سطِح دانشی و نقش کاربري از  ها و اطالعات ازیک سطح داده

توجهی به مسئله تقسیم منابع،  ، بی)آب و انرژي» و«غذا و خاك (است و با بخشی نگري و غفلت از پیوندها 

شناسی و زنجیره تأمین مالی، نتوانسته تجمیع  بوم گرایی در مشارکت، نپرداختن به اندرکنش سواد زیست تقلیل

  .ین باشدايِ پیش هاي اسناد توسعه تجارب و یافته

  2030هاي زیستی، پیوند خاك و غذا، مداخله، پیوند آب و انرژي، سند  مجتمع:هاي کلیديواژه

                                                  
*  maham@iict.ac.ir  
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  بیان مسئله- 1

، بستر )تنوع زمینی، تنوع گیاهی، تنوع اقلیمی(هاي گوناگون  سرزمین ایران با تنوع

 -هاي گوناگون در درون خود فرهنگ مشتمل بر جوامعی با خرده- اي  گیري جامعه شکل

خیزي زیاد  ساختی و لرزه ترین مناطق جهان از نظر زمین در یکی از فعال«طی زماِن طوالنی 

عاملِ طولِ زمان در منطقۀ پیرامونی ایران نیز . بوده است) 94: 1392شایان، (»در طول تاریخ

هاي زیستی بزرگ در این منطقه به ده هزار سال پیش  قدمت مجتمع«. بسیار طوالنی است

براي زیست جمعی » طراحی«این پیشینه، بیانگر سابقۀ ). 32: 1366راپاپورت، (»ددگر بازمی

دهد که متغیرهاي درونی  مطالعات جغرافیاي تاریخی، فرایندهاي متقاطعی را نشان می. است

و بیرونی به صورتی فعال در روندهاي گسسته یا پیوسته، کیفیت خاصی از زیست جمعی را 

  .هاي متنوع است د که نمایانگر یک بافت، مشتمل بر نقشهان در ایران فراهم ساخته

در دوران معاصر در اثر افزایش ارتباطات با محیط پیرامونی و افزایش روزافزون تقاضا 

هاي زیستی، عمالً دوران جدیدي را  و نیازهاي متنوع جوامع مدرن، طراحیِ تغییرات مجتمع

. مقیاس و نتایج مترتب بر آن است اش، تغییر ترین خصیصه نماید که محسوس تجربه می

هاي جهانی اول و دوم، متغیرهاي بیرونیِ تغییرات و  تحوالت جهانی در دنیاي پس از جنگ

الزامات حضور جهانی براي . زا را ارتقاء داد سطِح طراحِی الگوهاي مداخالت برون

ر اقتصادي د-هاي خُرد براي طراحی الگوهاي اجتماعی ها و توجه به مقیاس دولت

الملل، وضعیت جدیدي را از تعامل میانِ  هاي فوق وسیع در سیاست و روابط بین مقیاس

از متأخرترین . متغیرهاي دخیل در الگوي زیست جمعی در ایران به وجود آورده است

است که برآیند تجارب جهانی در طراحی الگویی  2030اي، سند توسعه پایدار  اسناد توسعه

: که رو، پرسش آغازین عبارت است از این ازاین. ینده استخاص براي جهان امروز و آ

  گیري است؟ داراي چه سازوکار و کدام جهت 2030پایداري توسعه در سند 

  

  



  

  

  

1401بستان ، تا51شماره ، سال سیزدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  108

  :هاي زیستی تشریح مفاهیمِ بافت و مجتمع)1

هاي علوم پزشکی است که در مطالعات و  ، برگرفته از حوزه»بافت«مفهوم 

تصویر هر محیط شهري را ممکن «. اربرد یافته استهاِي شهري و شهرسازي ک ریزي برنامه

این سه جزء همواره با یکدیگر . عالئم مشخصه، بافت و معنی: است به سه جزء تجزیه کنیم

). 22و  21: 1374لینچ، (»اند شوند و کامًال به یکدیگر پیوسته گر می در سیماي شهر جلوه

هاي گوناگونی در سطح جهانی  نظریههاي تاریخی شهر در قالب  هاي شهر و نیز بافت بافت«

ها و نظریه چیدمان  نظریه ساخت شهر، مورفولوژي شهر، سیستم: اند؛ همچون شده بررسی

  ).72: 1390بهزاد فر، (» فضا

هاي معیشت و تولید و رفتارهاي  شهر چیزي جز انعکاس و تبلور سنن زیست، شیوه«

ند این عوامل است که در مکانی حاصل و برآی. باشد انسانی منبعث از آن، در فضا نمی

اند، برآیند این  مشخص به فضا، معنا بخشیده و آن را به نماد و بیان نمادین تبدیل کرده

هاي متفاوت، بافت کالبدي، شالوده فضایی شهر یا کانون  عوامل، شکل را ساخته و شکل

صورت  ی بهبراي درکی کالبدي و اجتماع). سه: 1380حبیبی، (» اند زیستی را پی افکنده

اجتماعی در نظر بگیریم تا - عنوان مفهومی زیستی را به» بافت«توأمان، ضروري است 

  .تغییرات آن، در گستره و عمقی که دارد، شناخته و درك شود

تر صورت  براي درك بهتر و مسئله شناسی قوي» بافت«در این مقاله، استفاده از مفهومِ 

جتماعی به زندگی و اشکال آن را در ابعاد ا-گرفته است زیرا، اتخاذ رویکردي زیستی

روند ایجاد و تغییر .سازد پذیر می گوناگون و در طوِل زمان در یک سرزمین امکان

هاي  مفهوم مجتمع. هاي زیستی نیز، همانا سیِر تغییرات بافت در این سرزمین است مجتمع

اي  فهمِ مجموعههاي مصنوع است و مبتنی بر  زیستی بیانگر درك فرهنگی از طراحی محیط

  .باشد ها می و متکی بر ضرورت توجه به روابط و پیوستگی

بر اساس عملکردي خاص که همان بخشیدن نظم به ] مانند شهر[یک مجتمع زیستی «

مجتمع زیستی به طریقی سرزمین . شود باشد، اطالق می یک منطقه و ایجاد فضاي مفید می

تر  اي وسیع تنها به منطقه هاي زیستی نه مجتمع. آورد تري را به نظم درمی و یا منطقه وسیع
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 13: 1366راپاپورت، (» باشند بخشند بلکه خود داراي نظم خاصی می سازمان داده و نظم می

هرچند تعامل ). 249: 1350ماکی، (هاي فکري هستند  هاي مجتمع، مدل فرم). 18و 

ا اصلِ مداخله، ویژگی متغیرهاي یادشده در ادوار مختلف، تابع الگوهاي متفاوتی است ام

هاي زیستی در مطالعۀ  کاربست مفاهیم بافت و مجتمع. باشد ها می مشترك تمامی آن

اي، عمالً تأکید بر بازخوانی مواریث طبیعی و انسانی و به  هاي توسعه ها و طرح برنامه

توان بدون  در ادوار مختلف است، زیرا نمی» فناوري-بوم زیست-فرهنگ«بست  تعبیري، هم

بافت و (استفاده از ابزارهاي مفهومِی مرکب . سوي آینده حرکت کرد شناخت گذشته به

که گامی در جهت ) 2030(در مطالعه انتقادي سند توسعه پایدار ) هاي زیستی مجتمع

  .گردد، ضروري است آمایش سرزمین در مقیاس جهانی محسوب می

  مداخله در بافتظرِين اي براي طراحی چهارچوب هاي تاریخی؛ زمینه مرور نمونه)2

ربطی وثیق با یکدیگر دارند، هرچند بیشتر از » توسعه«و » جنگ«در دنیاي امروز 

باالي  فشردگی، تنوع، تراکم، عمق و سرعت. آید سخن به میان می» صلح«و » توسعه«

مداخالت در زمانِ جنگ، تجربه و زمینۀ مناسبی را براي مداخالت زمان صلح ایجاد کرده 

هاي  هاي وسیع و فوق وسیع، ثمرة جنگ اقتصادي در مقیاس-اد تغییرات اجتماعیایج. است

جنگ جهانی دوم نقطۀ عطفی در «. است) 1939-1945(و دوم ) 1914-1918(جهانی اول 

پس از جنگ جهانی دوم، ). 3: 1393جانی،  علی(» رابطه انسان با محیط و طبیعت شد

هاي بازار  ردي اقتصادمحور و مبتنی بر ارزشبا رویک» نوسازي«سیاست مداخله تحت عنوان 

  ). 153: 1396شبانی، (در دستور کار قرار گرفت 

اقتصادي ناشی از آن تا حد زیادي بدون توجه به ریشۀ اصلی و -تغییرات اجتماعی 

هاي پس از  در واقع، توسعه. اند مورد بازخوانی قرار گرفته» جنگ«منبعِ مولّد تغییرات، یعنی 

این غفلت نه براي کشورهاي . شده است ربط با جنگ شناخته زیادي بیجنگ تا حد 

طرح (هاي بازسازي  اجراي طرح. صنعتی بلکه براي دیگر کشورها اتفاق افتاده است

مؤثرترین و «گیري  و شکل) مارشال، اصل چهار ترومن و گروه صلح آمریکایی
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هینز، (» )بانک جهانی(و توسعه المللی بازسازي  اي یعنی بانک بین دارترین نهاد توسعه پول

هاي  ، روند جدیدي را براي دوران پس از جنگ ایجاد نمود که ریشه در جنگ)76: 1390

توان دو نوع مداخله را  بندي اولیه می در یک تقسیم. ها داشت یادشده و تجارب و نتایج آن

  :مشخص نمود

  

هاي  دتاً به شیوهمداخلۀ مبتنی بر بافت و فضا در سطوح محلی و ملّی و عم) 1- 3

  .پیوستۀ محلی و ناپیوستۀ ملّی

ها با توسعه  هاي بشري و ارتباط آن گاه هاي سکونت توان به تفاوت مثال می عنوان به

روستاي کندوان که حاصل تعامل انسان «اي  پایدار اشاره کرد، نظیر تفاوت معماري صخره

معماري . اد و معمولیبا معماري آز) 536: 1395آبادي،  مهدي(» باشد و طبیعت می

باشد که در جهت رفع نیازمندي مردم  معماري بومی و ارگانیک می«اي مصداقی از  صخره

پذیر و متکی بر طراحی با طبیعت  و ناشی از شرایط اقلیمی براي سکونت مطلوب و دل

هاي طراحان  ترین دغدغه یکی از مهم«به همین دلیل امروزه ) 200: 1374پورجعفر، (» است

فیضی، (» راحی و مداخله در مناظر طبیعی، ایجاد منظري اجتماعی و خودکفا استدر ط

1393 :42 .(  

عنوان محافظ حرارتی،  هاي با بافت ارگانیک به لحاظ استفاده از زمین به ساختمان«

معماري «در این راستا، . باشند ساز می هاي دست عملکرد بهتري نسبت به ساختمان

، مثالی ویژه و »اي معماري صخره«توجه و  ، قابل)151و  148: 1396عرب، (» پناه خاك

این معماري محصول مبارزه انسان با صخره در جهت ایجاد فضاي مناسب . تأمل است قابل

آید و در جهت عکس معماري  است و از مصالح آزاد و معمولی ساختمان به وجود نمی

لی، کالبد یک بنا را به وجود به تعبیر لمبتون معماري معمو. کند آزاد و معمولی عمل می

که در معماري آزاد و  رسد؛ یعنی این فضا می فضا به ذّره وسیلۀ آن از کالن آورد و به می

اي،  که در معماري صخره درصورتی. معمولی، فضا نتیجۀ کالبد یا ساختمان ایجاد شده است

  . عکس آن است



  

  

  

  

111   |، مهام ... مداخله در بافت هاي مجتمع هاي زیستی  

د تدریجی فضاي کوچک شود؛ یعنی از ایجا در این فضاها معماري از فضا شروع می

جانبه  این نوع مداخله، همه). 99و  98: 1394آیین، (رسد  ایجاد شده و به فضاي بزرگ می

گذاري اقتصادي را که امروزه  دهد؛ حتی سرمایه ها را پوشش می بوده و همۀ حوزه

به همین دلیل از . نباشد، فاقد ارزش اقتصادي در طولِ زمان است» پایدار«شده اگر  مشخص

. شود بحث می) 31و  30: 1387امیر احمدي، (» سرمایه مجتمع زیستی«ورت توجه به ضر

عنوان یک الزامِ اقتصادي، پیشرفت واقعی  پذیري به هرچند ممکن است این تجویزِ مشارکت

  .شده استعنوان اصلی مسلم، پذیرفته ساز را دنبال نکند اما توجه به بافت به و بوم

  

المللی و به  به بافت و فضا در سطوح ملّی و بین مداخله بدون توجه) 3-2

  .المللی محور، متمرکز و ناپیوسته بین شیوهاي پیوستۀ دولت

که از منابع مهم در دانش - توجهی به زمین با تغییراتی که در دورة صفویه بسترساز بی

ترین ترین و کاربردي عنوان یکی از اساسی شناسی به زمین«و  -بومی و دفاع در ایران است

گردید، عمالً زمینۀ مناسب براي ) 12: 1388وگو با حمدي،  گفت(» علوم پایه در کشور

همچنان که در حوزة . ریزي و مداخله، بدون توجه به بافت و فضا فراهم شد برنامه

زیست در  زیست و حفاظت از آن نیز در ابتداي تأسیس سازمان حفاظت از محیط محیط

یک سیستم «هاي بومی، تقی فرور،  سرسیوم جهانی قُرقدورة پهلوي، به گفتۀ رئیس کن

شناسی  نکتۀ مهم آن است که معلول). 30: 1396باباخانی، (» حفاظتی استعماري ایجاد شد

  . شناسی گردید جایگزین علت

توانند رابطۀ آب و انرژي و توسعۀ  اي هستند که نمی هاي ترجمه در واقع، مهندسی 

اي که با  مهندسی. ستی را به صورتی پایدار در نظر بگیرندهاي زی زا و بومِی مجتمع درون

» کنیم این آفت مهندسی ما است که خوب به زمین توجه نمی«بیگانه شده و » زمین«

» زمین«اعتنا شدن به  هاي تاریخی و بی آثار منفی این غفلت). 20: 1390کرمی،  امیرشاه(

تر گردید و تغییرات پر شتابی  مخرب ، مضاعف و»زمین«واسطۀ توجه مجدد ولی اشتباه به  به

» زمین«زمان با تحوالت جهانی در قرن بیستم توجه به  هم. رقم زد» سرزمین«را براي ویرانی 
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و دیگر عوامل حیاتی اکوسیستم پایدار و مولد، بلکه از بیرون و » آب«نه از درون و براي 

در ایران، عملیات «. 1ه شدبرانگیخت - مثابۀ پایۀ کاربري و مصرفی شدن به-» نفت«براي 

تبعات این تغییرات ). 18: 1393گابریل، (» شناسی انجام شد جغرافیایی خیلی بیشتر از زمین

هاي مختلف، درك جدید از زمین، صنعت و  هاي وقت در زمان زا با کمک دولت برون

با اتکا به  .فن، و جایگاه تولید براي ساختن جامعه و همچنین فرهنگ کار و سازمانِ کار بود

بایستی به  باشند، می هایی از تجارب تغییرات می نظري که صرفًا نمونه-این شواهد تاریخی

  .اي که در این سند اتخاذشده است، توجه نمود الگوي مداخله

  

  روش تحقیق- 1

توان منظرهاي  المللی است می هرچند براي فهم و نقد متِن مورد بررسی که سندي بین

سازي، تطبیق با  کار رفته، کیفیت ترجمه و بومی ان دیپلماسی بهمتفاوتی چون بررسی زب

گیري نسبت به مبانی دینی، ضمانت اجرایی و حقوقی، بسامد  هاي فرهنگی، موضع ارزش

شده و مواردي از این قبیل را  مفاهیم و تأکیدات سند، حجم و کمیت موضوعات مطرح

تواند  یک از این مسیرها نمی د بودن، هیچرغم مفی رسد علی موردتوجه قرار داد اما به نظر می

هاي  اقتصادي یعنی مداخله در بافت- چگونگی سازوکار و فرایند عملیات تغییرات اجتماعی

بر  با تکیه 2030باید توجه داشت که تحلیل سند . هاي زیستی را نشان دهد پیچیدة مجتمع

هاي  ها در طراحی مجتمع ها بدون توجه به تأثیرات عینی و کالبدي آن درك انتزاعی ارزش

که نیازمند درك و  تواند به پذیرش و یا عدم پذیرش منتهی گردد، درحالی زیستی نهایتاً می

باشیم تا حضور جهانی و مشارکت در ساختن آینده معنادار  ارتباطی فراتر از این سطح می

یچ بخشی عنوان روش تحقیق انتخاب گردید و ه از این رو، تحلیل محتواي کیفی به. گردد

  . از سند نادیده گرفته نشد

                                                  
  .64: 1380و فرهادي، 169: 1373فرهادي،: براي کسب اطالعات بیشتر بنگرید به - 1
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وتحلیل با ویژگی تحلیل  ها شناسایی شدند و تجزیه ابتدا مفاهیم و ارتباطات میان آن

با هدف آشکار شدنِ مختصات مفهومی، سازوکار و  2و تحلیل ساختاري 1انتقادي

سو و براي تحقق اعتبار و  گیرِي در نظر گرفته شده در مجموعۀ اهداف از یک جهت

فزایش آن، روندشناسی طرح و حل مسئله پایداري در توسعه در اسناد پیشین از سوي ا

شناسی اولویت یافت و  یابی بر معلول براي عبور از ظواهر سند، علت. دیگر، انجام شد

مورد واکاوي قرار گرفتند و 3هاي هدفمند هاي موجود در متن در قالب نمونه پیوندها و الیه

سو و  شناسایی موارد نقیض از یک. ل نقشه شناختی از سند ختم گردیدمرور زمان به تکمی به

پذیر  بینانه را امکان وتحلیل واقع ارزیابی کیفیت مباحث مطروحه از سوي دیگر، تجزیه

  . ساخت

ها در ارتباط با یکدیگر براي رسیدن  گرایی و جزءنگري، کلیه بخش با پرهیز از تقلیل

گیريِ تدارك شده در  که سازمانِ کار و جهت شدند تا این به مرحله اشباع، بازخوانیِ مکرر

بدین ترتیب، تصویري فراتر از . سند براي دگرگون ساختن جهان ما مشخص گردید

با توجه به اهمیت . دست آمد هدف فرعی به 169هدف اصلی و  17تک  واکاوِي تک

فقر، تولید، (در سند  شناسانه براي توسعه پایدار، از مجموعه مفاهیم بکار رفته مباحث بوم

، چهار ...)مصرف، جنسیت، شهروند، توانمندسازي، امنیت غذایی، کشاورزي پایدار و 

مفهوم کلیدي آب، خاك، انرژي و غذا انتخاب گردید و پیوند این مفاهیم در دو دسته 

  .بندي شدند ، طبقه»آب و انرژي«و » غذا و خاك«

  

پیشینه پژوهش- 2

تأمل دارد، لیکن توسعه پایدار، سرفصلی نسبتًا نو  والنی و قابلاي ط خواهی، پیشینه توسعه

هاي  کوشد نقایص پیشین را برطرف سازد و با اصالحِ برنامه شود که می محسوب می

                                                  
1. Critical Analysis
2. Structural Analysis
3. Purposive sampeling
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با توجه به محدودیت حجم . ها تکرار نشوند هاي ناشی از اجراي این برنامه توسعه، کاستی

زیست  کنفرانس محیط: نماییم سند اشاره میمقاله، به صورتی بسیار مختصر به پیشینه این 

، )شمسی 1351/م 1972(هاي رشد  ، گزارش محدودیت)شمسی 1351/م 1972(انسانی 

، اولین )شمسی 1382/م 2003شده در  شمسی؛ بازبینی 1351/م 1972(منشور اروپایی خاك 

، )شمسی 1357/م 1978(کره  ، برنامه زیست)شمسی 1378(زیست  همایش اسالم و محیط

 ، )شمسی 1366/م 1987(لند  ، گزارش برانت)شمسی 1358/م 1980(منشور جهانی خاك 

، تأسیس مرکز اقتصاد و )شمسی 1366/م 1987(المللی تغییر اقلیم  تشکیل هیات بین

، طراحی )شمسی 1368/م 1989(، اعالمیۀ ونکوور )1367/م 1988(زیست لندن  محیط

 1992/1371(، کنفرانس سران زمین )شمسی1369/م 1990(هاي توسعه انسانی  شاخص

، کنفرانس جمعیت و توسعه )شمسی 1372/م 1993(، کنوانسیون تنوع زیستی )شمسی

، کنفرانس ورزش و )شمسی 1374/م 1995(، اجالس کپنهاگ )شمسی 1373/م 1994(

، )شمسی 1377/م 1998(، کنوانسیون آرهوس )شمسی 1374/م 1995(زیست  محیط

المللی در خصوص منابع ژنتیکی  ، معاهده بین)شمسی 1379/م 2000(ه اهداف توسعه هزار

 1381/م 2002(10+، اجالس ریو)شمسی 1380/م 2001(گیاهی براي غذا و کشاورزي 

 2005(، کنوانسیون تنوع فرهنگی )شمسی 1385/م 2005(، حسابداري سبز )شمسی

 1391/م 2012(20+، ریو)شمسی 1387/م 2007(، برنامه ملّی جنگل )شمسی 1385/م

گیريِ  ، جملگی روند طوالنی شکل)شمسی 1394/م 2015(نامه پاریس  ، توافق)شمسی

توجه به . دهند هاي فوق وسیع را نشان می اي در مقیاس هاي توسعه بسترها و تدوین برنامه

عنوان  به-این مسیر طوالنی و سخت، تمایز و نوآوري این سند را در مقایسه با اسناد پیشین

سازد که در بخش بعدي مورد توجه قرار  قابل پرسش می -از اهداف مقاله حاضریکی 

  .خواهد گرفت
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  ها تحلیل و یافته- 3

، فرض بر این است که خوانندگان مقاله، سند را با دقت مطالعه 2030در تحلیل سند 

اند و لذا از توضیح کلیات، مرور اهداف و سایر مواردي که با بررسی اولیه حاصل  کرده

براي توسعۀ پایدار مبتنی بر سؤالی  2030تحلیِل دستور کار . نظر شده است شود، صرف یم

و چهارچوب نظري معین ) گیرِي پایداري در سند چگونگی سازوکار و جهت(مشخص 

، متکی بر ماهیت )ها بندي مداخالت بر اساس بافت و فضا و یا بدون توجه به آن تقسیم(

  .باشد ان و تجارب فراوان در این زمینه میهاي زیستی در ایر فرهنگی مجتمع

  

پیوند فقر، غذا و خاك) الف

شده در سند، پایان دادن به فقر در همۀ  هدف اصلیِ مشخص 17اولین هدف اصلی از 

در هدف دوم، پایان دادن به گرسنگی، تحقق امنیت . جا ذکرشده است اشکال آن و در همه

انداز  چشم«با توجه به . یدار مطرح گردیده استغذایی و تغذیه بهتر و توسعه کشاورزي پا

درصد  80توسعه، در آن زمان بیش از  ، کشورهاي درحال2030زندگی انسان در سال 

توان این  در نتیجه می). 67: 1376میکسل، (» جمعیت جهان را در خود جاي خواهند داد

سابقۀ مستعمره  کشورهایی که عمدتًا. اهداف را متمرکز بر این دسته از کشورها دانست

شدن و استعمارزدایی را دارند اما دوران استقالل این کشورها با مشکالت متعددي روبرو 

اي نیازها، یعنی تأمین غذا  هاي مهم آن، توقف در مرحلۀ پایه بوده است که یکی از نمونه

که با شعار دگرگون ساختن جهان ما نگاشته شده است، در صدرِ  2030باشد و در سند  می

  .اهداف قرار گرفته است

به مواد غذایی دو شاخص  2و دستیابی اقتصادي 1دسترسی فیزیکی«که  با توجه به این

عمده تحقق امنیت غذایی است و تولید کشاورزي، واردات و نحوة توزیع غذا از 

: 1390خالدي، (» هاي بسیار مهم و مؤثر بر دسترسی و دستیابی به غذاي کافی است شاخص

                                                  
1. Availability
2. Accessibility



  

  

  

1401بستان ، تا51شماره ، سال سیزدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  116

شود که چگونه روابط استعماري در انواع آن، منقضی  ین پرسش مطرح می، ا)64و  63

اند؟  گرفته شده و منافع مشترك و جهانی شکل اند؟ و روابط دوسویه، پذیرفته شده

ترجیح یافته است؟ » ناپایداري«بر » پایداري«و لذا » رقابت«جایگزین » مشارکت«

یاس جهانی را بر پایۀ توسعه در ، توسعه در مق2030سازي مورد ادعا در سند  دگرگون

  مورد تجدیدنظر قرار داده است؟ 1مقیاس انسانی

هاي  تر به ریشۀ توسعه در جنگ پیش. براي پاسخ، الزم است کمی به عقب بازگردیم

توان تصویر بهتري از  و آب می 2اکنون ناظر بر مسائِل غذا، کشاورزي. جهانی اشاره شد

در طول جنگ جهانی دوم به سبب «. یافت 2030د چگونگی صدرنشینی فقر و غذا در سن

گذاري  ها شود، سیاست که به دلیل گرسنگی، انگلستان وادار به اطاعت از آلمان خطر این

در طول . وزارت غذا ایجاد گردید. غذایی اهمیت زیادي در ادامۀ مؤثر جنگ پیدا کرد

: 1392کهیل، (» ن بودهاي بعد از جنگ، سیاست رسمی، افزایش تولید غذا تا حد ممک سال

141 .(  

ترین و  کُشنده«: کند شده را یادآوري می اي اساسی و فراموش این واقعیات نکته

افزار، شمشیر و تفنگ و تانک  افزار در تاریخِ جنگ کدام است؟ این جنگ کاراترین جنگ

 افزار دیگري است که مردمان بیشتري را کُشته و فرجام نبردهاي و بمب اتمی نیست، جنگ

تر  خوراك، یا دقیق: توان ندیدش بسیاري را رقم زده است و چندان آشکار است که نمی

 1961در سال ) upov(المللی یوپو  بگوییم، کنترل عرضۀ خوراك نظیر تشکیل اتحادیه بین

» در بیشتر تاریخ بشر، خوراك در عمل، سوخت براي جنگ بوده است. شمسی 1339/م

  ). 151: 1394ستندیج، (

                                                  
کس نیست اندکی درنگ  چاند که هی خو گرفته» مقیاس انسانی«ها چندان به شعار تکراري  انسان«در شرایطی که - 1

چرمایف، (» گیرد؟ کند و بپرسد کدام انسان، در چه زمان، کجا و تحت چه شرایطی، مالك اندازه و مقیاس قرار می

1376 :92.(  

 باشد بوم تحت مدیریت بشر در سطح جهان می ترین زیست ، کشاورزي، مهم2009بنا بر گزارش فائو در سال  - 2

  ).3: 1396رضایی، (ی جهان را پوشانده استدرصد سطح خشک 40که تقریباً 
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سون چگونگی و ضرورت یافتن کاربرد این سالح و کارکرد آن را براي رابین 

ضرورت اولیه جهان سوم ازهرجهت باال : دهد چنین توضیح می گر این کشورهاي سلطه

کاالهاي «براي کشوري که وابسته به واردات . بردن تولید مواد غذایی اساسی است

کننده خوراك  شور تأمیناست، این یک هدف سیاسی است که مطیع سیاست ک» خوراکی

اعراب سالح نفت در : وضوح عنوان شد متحده به در ایاالت 1973بعد از سال . خود باشد

فقط براي  سالح مواد غذایی را نه. دست دارند، ولی سالح مواد غذایی در دست ما است

 بدهکاري جهان. توان به کار برد مقاصد سیاسی بلکه همچنین براي تقویت نظم مالی هم می

وغریبی یافته است ولی مادام که بتوان کشورها را با گرسنگی مورد تهدید  سوم ابعاد عجیب

المللی امر  ها و زیر پا گذاشتن قوانین مالی بین قرار داد، امتناع از بازپرداخت این بدهی

  .بعیدي است

براي کشوري که . گذاري جانشین واردات است تولید مواد غذایی مؤثرترین سرمایه

هاي آن دچار کسري است، وارد کردن مواد غذایی بدان معنا است که این  ه پرداختموازن

ماند تا پس از این که غذا  این وام باقی می. گیرد تا شکم خود را سیر کند کشور وام می

 1970دلیل نیست که در آغاز دهه  بی). 184: 1374رابینسون، (خورده شد، پرداخت شود 

توسعه کاهش یافت و متعاقب آن،  در کشورهاي درحالمیالدي، تولید مواد غذایی 

نیا،  فروغی(تشکیل شد  1974کنفرانس جهانی غذا به ابتکار سازمان ملل متحد در سال 

المللی فراگیر شد و  است که تالش جوامع بین 1970اتفاقاً از همین دهۀ ). 139: 1393

ه در آن توجه اساسی به در دنیا مطرح گردید ک» ها شورزیست«مفاهیم جدیدي با عنوان 

هاي  هاي شور دریا و پساب تولید غذا، سوخت و مواد شیمیایی با استفاده از منابع آب

و اکثریت غالب ) 6و  3: 1396معصومی، (بود ) شور(کشاورزي در خاك نامتعارف 

هاي خصوصی اروپایی  گذاري و مدیریت شرکت هاي عمده در این زمینه، با سرمایه پروژه

بنابراین، ). 6: 1396خورسندي، (شود  یافته اجرا می ی، در کشورهاي کمتر توسعهو آمریکای

گیري متضاد، یعنی توجه و عدم توجه به غذا، البته در پیوند با انرژي و  در عمل، دو جهت

  .توسعه اتخاذ شده است آب، در کشورهاي صنعتی و کشورهاي درحال
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ر گرفته، ضروري است به عنصر عالوه بر پیوند یادشده که کمتر مورد توجه قرا

هاي ساختمانی و هیدرولیکی  ویژگی«زیرا . و پیوند آن با آب و غذا نیز توجه شود» خاك«

 97و امروزه، بیش از ) 51: 1397ذاکر، (» خاك به نوِع کیفیت آِب آبیاري وابسته است

 ، از این رو،)196: 1393نوري، (آید  درصد مواد غذایی جهان از خاك به دست می

سازي خاك با آهن و روي توسط وزارت جهاد کشاورزي براي ارتقاي الگوي  غنی

هاي  توجه به این کنش). 164: 1394عبدي، (مصرف غذایی در ایران پیشنهادشده است 

، ربط وثیق اما ناشناخته و 2030متقابل پیوسته، موضوعی خطیر است که با هدف اول سند 

  .اگفته و پنهان مانده دارداي ن شاید بهتر باشد بگوییم، رابطه

بایستی مسئلۀ خاك  تردید می اگر واقعاً پایان دادن به فقر، هدف اول این سند باشد، بی

گرفت و فراتر از این،  و اهمیت و رابطۀ آن با فقر و رفع فقر مورد اشاره و تأکید قرار می

هاي  د کاربريهاي صحیح براي استفاده و پیشنها بندي، راه هاي مناسب براي طبقه شاخص

سازمان «که  گردید کما این سازي می بینی و زمینه متناسب با اراضی براي تولید غذا، پیش

بندي از وضعیت  بر اساس هفت معیار، یک طبقه 2000خواربار و کشاورزي جهانی در سال 

، ارائه داده بود اما در )196: 1393نوري، : براي کسب اطالعات بیشتر بنگرید به(کشورها 

عنوان هدف اول آورده شده است، هیچ بحثی در این زمینه مطرح نشده و با توجه به  نچه بهآ

رغم توجهات جدي در  المللی در این زمینه وجود دارد، علی هایی که در قوانین بین کاستی

اي مرتبط با حفاظت از خاك در  آور منطقه تدوین اسناد الزام«اي که منجر به  مقیاس منطقه

» خاك«رسد مسئلۀ مهم  ، شده است، به نظر می)151: 1395طهوري، (» شورهابسیاري از ک

در سند توسعه هزاره حذف » انرژي«، همچنان که بحث 1تواند باز هم به تأخیر بیفتد می

  .گردید

                                                  
خاك «که به نشده است، همچنان 2030در سند » خاك«اي به مسئلۀ  البته این بدین معنا نیست که هیچ اشاره - 1

توجه شده اما نکتۀ مهم آن است که عدم توجه به روابط کلیدي میانِ ) 49ص(15در ذیل هدف اصلی » فرسوده

دگرگون «حاصل براي راهبري به سويِ هدف بزرگی چون  اي زیستی، موجبِ بیان ناقص و بیه عناصر سازندة مجتمع

  ..شده است» ساختن جهان ما
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، »خاك«المللی، اما توجه به  رغم ضعف در تدوین اسناد حقوقی بین گفتنی است علی

توان به توجه به معماري  عنوان نمونه، می توجهی است و به در سازمان ملل داراي سابقۀ قابل

عنوان مشاور  به 1خاك و توسعه در کشورهاي جهان سوم و فعالیت مهندس نادر خلیلی

آمده است ثمرة  2030در نتیجه، آنچه در سند . سازمان ملل در معماري خاك اشاره کرد

سطوح مختلف نیست و لذا  تماِم سوایق، تجارب، دانش و نوآوري براي حل مسائل در

اي، عالوه بر مالحظات سیاسی،  اي و فرا رشته رشته ارزیابی فنی و علمی آن از منظري بین

» تعیین«که نقطۀ کانونی و ثقلِ  شود، درحالی یک نیاز حیاتی است که کمتر به آن توجه می

  . باشد گذاري جهانیِ مباحث توسعه می معادالت قدرت و سیاست» تغییِر«و 

، افزایش فشارها، »زمان«خیر در پرداختن به مسائل مهم، به معناي از دست رفتنِ تأ

ها و  ها و تعمیق ناتوانی است که افزایش هزینه» در طوِل زمان«ها  تراکم عوارض و تخریب

. اي در پی خواهد داشت صورت پایه ها و تثبیت شکاف شمال و جنوب را به افتادگی عقب

 2030باشد، شعاري که در سند  عدِم دگرگون شدن جهان ما مینتیجۀ قطعی این فرایند، 

، پاسخگوِي نیاز واقعی براي ایجاد 2030بنابراین، در این زمینه نیز سند . شده استادعا

رویکردهاي خاص و محدود اسناد «مشکلِ . المللی براي رفع مشکل نیست روندي بین

راکندگی، تعدد رویکردها و ناکافی که بیانگر پ اي نسبت به خاك و کارکردهاي آن منطقه

برداري پایدار در قالب یک نظام حقوقی جامع،  ربط، جهت حفاظت و بهره بودنِ اسناد ذي

بنابراین، از دانش ایجاد شده و ).148: 1395طهوري، (» باشد مانع، یکپارچه و مؤثر می

در ارتباط » نیپایداري جها«اي براي طراحیِ  آمده در سطوح ملّی و منطقه دست تجارب به

، تجمیع آخرین 2030در نتیجه، سند . نشده است استفاده» پایداري ملّی«مناسب و واقعی با 

ها و نتایج براي دگرگون ساختن جهان ما و بهبود شرایط نابسامان و ناعادالنۀ موجود  یافته

  .نیست

                                                  
  304: 1397خلیلی، : براي آشنایی با وي بنگرید به - 1
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و توجهی به خاك  و بی» واردات مواد غذایی«عنوان مکملِ  نکتۀ مهم بعدي که به

فناورِي غیربومی  باشد، وابستگی به زیست پیوند آن با آب و انرژي، نیازمند توجه جدي می

فناوري قادر به حل معضل کمبود مواد غذایی بشر است و  شود که زیست گفته می«. است

اما نحوة [میالدي محصوالت زراعی تولیدي را تا سه برابر افزایش دهد  2040تواند تا  می

سو و ناتوانی و عدم دسترسیِ  قسیم و توزیِع مواد غذایی در جهان از یکاجرا و سوابق ت

وابستگی هر چه بیشتر ] فناوري از سوي دیگر، عمالً هاي زیست بسیاري از کشورها به حوزه

  ).1053: 1387صنعتی، (» افزاید یافته را می جهان سوم به کشورهاي توسعه

این دسته از » شرکت کردن«اهد شد، اما در این فرایند منتفی خو» مشارکت«بنابراین،  

 موقعیت مواد » کنندگی مصرف«کشورها به انحاء گوناگون، و همچنین تعمیق و تثبیت

عنوان یکی از عوامل مهمِ  ها، به هاِي دست چندم براي آن فناوري» کاربِر«غذایی و 

. گردد تسهیل میسازي و  فناوري، زمینه بازاریابی، توسط تولیدکنندگان اصلی غذا و زیست

هاي  مندي از منابع مالی و فناوري در خصوص ضرورت بهره 2030رویکردي که در سند 

  . 1توسعه اتخاذ شده است مورد نیاز کشورهاي درحال

شدن، روابط دوسویه  توان دریافت که هرچند با گسترش روزافزون جهانی بنابراین، می

ساز، به معناِي بازیابی روابط  ناتوانسویه شده اما حفظ الگوهايِ  جایگزین روابط یک

استعماري در صورتی جدید است که از طریق الگوسازي فناورانه و مالی متناسب با تغییر 

طلبد، لیکن  شرایط نوینی که همکاري کشورهاي جنوب را می. گیرد شرایط صورت می

سطحی توجه .رود شده فراتر نمی هاي تعریف سطح این مشارکت از حد شرکت در برنامه

شناسی  اي و مقوم وضع موجود نظیر نارساییِ تعامالت جهانی در حوزه خاك به عناصر پایه

و البته ارتباط آن با گرسنگی و غذا و حیات جوامع بشري که بنا بوده دگرگون شوند، 

بار جهانی ندارد و این رویه تنوع زیستی و حیات  حاصلی جز ناپایداري و تداوم رقابت زیان

  .کند را تهدید میجوامع بشري 

                                                  
  ).25ص(2030سند  41بند : بنگرید به - 1
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  مسئلۀ انرژي و پیوند آن با آب) ب

، 2030هاي مهم در شناسایی کیفیت علمی و ماهیت سیاسی سند  یکی از حلقه

توسعه (الزم است قبل از تحلیل سند به سند قبلی . باشد می» انرژي«چگونگی طرح مسئلۀ 

مجمع عمومی ملل متحد اي که در اعالمیه هزاره  اهداف توسعه هزاره«. توجه نماییم) هزاره

آمده، از این حیث ناامیدکننده است که هیچ ذکري از ضرورت فراهم  2000در سال 

 20در واقع، ). 109: 1395لیستر، (نشده است  1آوردن دسترسی همگانی به خدمات انرژي

: 1380پرانک، (» ترین دهه قرن بیستم بوده است میالدي که گرم 1980دهه «سال پس از 

ین دهه، شاهد مطرح و فراگیر شدن ضرورت مشارکت براي حل مسائل و از ا) 88

هاي  براي مقابله با تراژدي سرمایه... مشارکت براي نجات زمین«گوناگون و از جمله 

سال پس از تجربۀ تحریم نفتی براي  27و همچنین ) 22و  17: 1383چاماال، (» عمومی

ولین مباحث مربوط به اقتصاد ا«صنعتی که نقطۀ آغاز  - کنندة غربی کشورهاي مصرف

شدن موضوع در  ، و پس از مطرح)67: 1393نصیر احمدي، (» هاي تجدیدپذیر بود انرژي

سطح جهانی، در سمپوزیوم الهه و انتشار گزارش آن در اسناد اجالس سران زمین که به 

م و تأکید بر لزو -بوم دارد هرچند نگرش کاالیی به زیست –» توسعه«با » انرژي«رابطۀ 

، اما متأسفانه ضرورت )89: 1380پرانک، (» طلب هاي توسعۀ کمتر انرژي مدل«توجه به 

  ! افتد المللی توسعۀ هزاره از قلم می ، در سند مهم و بین»انرژي«همکاري در حوزة 

                                                  
و تکنولوژي در حوزة بسیار وسیع انرژي و نه تولید علم » خدمات«بر  باید توجه داشت که این نگرانی با تکیه - 1

اي مهم در  سو نشانه المللی از یک تفکیک خدمات انرژي از تولید انرژي در ارزیابِی یک سند بین. شده است مطرح

تغییر جدي در روابط کشورها در قالِب دوگانۀ شمال و جنوب است و از سوي  تأیید استمرار وضع موجود و عدم

اغماض مدیریت منابع مختلف در سطح جهان به مجموعۀ منابع  عتنا از نیاز روزافزون و غیرقابلا اي قابل دیگر، نشانه

فقر انرژي، تهدیدي در دستیابی به اهداف اعالمیه هزاره «از این رو، . انرژي در کلیۀ کشورهاي شمال و جنوب است

منابع فراتر از مرزهاي » یکپارچگی«شده است که توجه به این  امروزه مشخص). 148: 1392ترکمانی، سلیمی(» است

بنابراین، سؤال اصلی بر نحوة مدیریت . باشد سیاسی و سرزمینی، براي تداوم حیات در روي کُرة زمین ضروري می

بنابراین، اصل استعمار . یافته پذیرفته شده است ، رهبري با کشورهاي توسعه2030شود که در سند  منابع متمرکز می

دهد و چه شعاري بهتر از  چند با لحاظ تحوالت و اقتضائات جدید، تغییر صورت و شکل میتغییري نکرده است، هر

  .»دگرگون ساختن جهان ما«
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در طی دورة «شود که توجه نماییم اوالً،  اهمیت این موضوع وقتی بیشتر آشکار می

درصدي در مصرف انرژي جهان وجود داشته  50جهشی  میالدي، 2003- 1980زمانی 

، )2004(انداز انرژي  است و بر اساس گزارش مدیریت اطالعات انرژي در سالنامه چشم

چهارم  درصد از کل جمعیت جهان، تقریباً یک 6/4متحده آمریکا با جمعیت تقریبی  ایاالت

). 13: 1391گوپتا، (»را به خود اختصاص داده است) درصد 4/23(انرژي کل مصرفی 

و دیگر قوانین مشابه در » 2007عدم وابستگی انرژي و امنیت در سال «عالوه بر این، قانون 

حل براي مشکالت انرژي و امنیت، دست  آمریکا نتیجۀ این نگرش است که بهترین راه

س بنابراین، ترسیمِ اطل). 4: 1388مصطفایی، (یافتن به خودکفایی و عدم واردات نفت است 

ترین  انرژي در جهان و الگوي حاکم بر تولید و تقسیم انرژي در مقیاس جهانی یکی از مهم

  . شود در معادالت قدرت محسوب می» تغییر«ابزارهاي قدرت براي امروز و آینده و لذا، 

نیز داراي اهمیت » انرژي غذایی«عالوه بر این نگرش رایج، باید توجه داشت که 

ترین  عنوان مهم کشاورزي به«هاي انرژي و  عنوان حامل به» غذایی مواد«اي است زیرا  ویژه

ترین  کننده آب و انرژي است، بلکه مهم تنها مصرف بخش تولیدکننده مواد غذایی نه

اما کشاورزي غالباً ). 1: 1396محمدي،  شاه(شود  کننده انرژي نیز محسوب می عرضه

شده در کشاورزي  توجه به آبِ مصرف. کنندة مصرف است و نه تولیدکنندة انرژي تداعی

، بدون توجه به انرژي تولیدشده در بخش کشاورزي و عدم »آب مجازي«و طرح مفهوم 

اجتماعی، عدم توجه به پیوند -پردازي در این زمینه با اتکا بر نیازهاي حیاتی زیستی مفهوم

ون هاي گوناگ آب و انرژي از منظري دیگر است که تبعات منفی خود را در صورت

  .گذاري و اجرا به همراه دارد وتفریط در سیاست افراط

توجهی به این مهم، تأثیرات تجمیعی خود را در مسئلۀ کالِن چگونگی اصالح  بی

عنوان متغیر وابستۀ توسعه شناخته  اگر انرژي به. گذارد الگوي مصرف و تولید بر جاي می

توسعه را به وجود خواهد  درحالاي همانند نحوة مواجهۀ کشورهاي  ریزي شود، مدل برنامه

عنوان یکی از متغیرهاي اصلی توسعه باشد، در آن صورت  آورد، اما اگر توجه به انرژي به

ثانیاً، . ساز براي انرژي خواهد بود ریزي توسعه مانند کشورهاي شاخص شیوة برنامه
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شدن و نیاز المللی انرژي در دو دهۀ گذشته، در نتیجه جهانی ساختارهاي بازارهاي بین«

).13: 1391چهارسوقی، (» اند روزافزون به پایداري سیستم انرژي نیز دچار تغییر شده

  . هاي سابق فاقد کارایی خواهند بود ریزي بنابراین، برنامه

الملل از طُرُق گوناگون، مانند  فراگیر شدن مسئلۀ انرژي و طرح علنی آن در سطح بین

ترکمانی،  سلیمی(» المللی انرژي پایدار براي همه بینعنوان سال  به 2012گذاري سال  نام«

رغم وجوه متمایز آن در کشورهاي مختلف، بر پیچیدگی سلطه و مقابله  ، علی)150: 1392

دگرگون ساختن جهان «با آن از رهگذر مسائلِ انرژي محور و البته دستیابی به هدف غاییِ 

به معناي » لگوهاي پایدار تولید و مصرفتضمین ا«بنابراین، عبارت کوتاه . افزوده است» ما

هاي  تسلط بر منابع حیاتی استقالِل پایدار و پایداري در مقیاِس ملّی است که ناظر به حوزه

و » شرکت کردن«نیز عمًال در معناي » مشارکت همۀ کشورها«. است» انرژي«خطیري نظیرِ 

جهانی، آنچه براي جاي مشارکت در قدرت  ها است، بنابراین، به آن» مشارکت«نه 

افتد، حضور در سطح و حد شرکت کردن در  توسعه اتفاق می کشورهاي درحال

  .ماند وسیع باقی می هاي فوق ریزي توسعه در مقیاس برنامه

هاي اهداف  الگوي تولید و مصرف نیز که تنها توسط یکی از شاخص«باید افزود 

د، در مجموعه جدید ش پوشش داده می) شدت و حجم مصرف انرژي(توسعه هزاره 

شده و آشکار  با توجه به تغییرات انجام). 190: 1394زمانی، (» ها حذف گردید شاخص

در اجالس بعدي سازمان ملل، که موجب » الگوي تولید و مصرف«و » انرژي«شدنِ جایگاه 

عنوان یک ابزار مفهومی براي دستیابی به توسعه پایدار،  به 1پیوند آب، انرژي و غذا«شد 

) 8: 1396خورسندي، (میالدي مطرح شود  2011ین بار در مجمع جهانی اقتصاد در سال اول

 "المللی انرژي پایدار براي همه سال بین"را  2012مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سال «و 

شود که غفلت  ، این پرسش مطرح می)150: 1392ترکمانی،  سلیمی(» گذاري نماید نام

بسیاري از مؤسسات و «که  ویژه آن جبران شده است؟ به 2030یادشده، چگونه در سند 

منصور،  امین(» گیرند زیست و انرژي را نادیده می المللی، ارتباط محیط اسناد حقوقی بین

                                                  
1. Water-Energy-Food (WEF)
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زیست سنگین بوده و در  هاي اجتماعی و اقتصادي از بین رفتن محیط و غالباً هزینه) 1: 1395

  ). 88: 1380پرانک، (شود  هاي ملّی نشان داده نمی حساب

کمیته کارشناسان آمار سازمان ملل متحد گزارشی را  1947در سال «گفتنی است 

با . منتشر کردند» هاي اجتماعی گیري درآمد ملّی و ساختار حساب اندازه«تحت عنوان 

هاي بعد از جنگ جهانی دوم  هاي ملّی در کشورهاي مختلف در سال گسترش تهیۀ حساب

المللی پول و سازمان توسعه  مؤسسات نظیر صندوق بینو لزوم هماهنگی با سایر 

هاي اقتصادي، تجدیدنظر در تعاریف و مفاهیم آن انجام شد و در نهایت، سیستم  همکاري

هایی تهیه شد که  منظور مقایسه کشورها در قالب شاخص به 1953در سال  1هاي ملّی حساب

و  1968هاي  در سال. لل متحد بودهاي ملّی مدون و استاندارد سازمان م اولین سیستم حساب

پور (به تصویب رسید  1993نیز مجددًا مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در نهایت در  1982

  ).9و  8: 1394اصغر سنگاچین، 

هایی که  ، بدون تجدیدنظر در شاخص»دگرگونی جهان ما«بدیهی است که 

مقیاس جهانی را فراهم سازند،  در» بندي طبقه«قرار گیرند و پایۀ » مقایسه«خواهند مبناي  می

کافی «رغم این که در گزارش الهه به این مهم توجه شد و بر  علی. پذیر نخواهد بود امکان

، مانند تولید ناخالص ملّی و ضرورت بازبینی »پایداري«هاي قدیمی براي  نبودن شاخص

ه نیز عمالً ، اما در این زمین)97: 1380پرانک، (» هاي درآمد ملّی تأکید گردید حساب

، 2030اند، همچنان مسلط هستند و در سند  استانداردهاي غالب که جهان کنونی را ساخته

همچنان مبهم و » پایداري ملّی«بنابراین، . نشده است بینی بحث و سرفصلی در این زمینه پیش

هاي پیشین براي تبیین  را با کوشش 2030این وضعیت، همچنین تضاد سند . ماند پاسخ می بی

بایستی در تدوین اسناد آتی  دهد که این کاستی و انحراف، می نشان می» توسعه پایدار«

  .توسعه، اصالح و جبران شود

  

                                                  
1. System National Account (SNA)
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  گیري بندي و نتیجه جمع-5

سیاسی - فنی-براي توسعه پایدار، همانند سایر مباحث توسعه ماهیتی علمی 2030دستور کار 

سیاسی خواهد -فنی- ر مباحث علمیبنابراین، هرگونه بحثی در مورد آن ریشه د. دارد

اي هستند که  روابط علوم مختلف با یکدیگر، سازندة شالوده روابط نظري و عملی. داشت

اي تدوین  هاي توسعه آنچه تحت عنوان اسناد و برنامه. سازد هاي زیستی را می شاکلۀ مجتمع

روابط قدرت در فنی هستند که بر ترکیب و نوع -هاي علمی شوند، واجد پشتوانه و اجرا می

مثابه ابزارهاي داراي کاربرد  ها به از این رو، این پشتوانه. سطوح مختلف تاثیرگذارند

نحوه و . گیرند ها قرار می ها و فراتر از آن ها در سطوح دولت سیاسی، مورد توجه قدرت

ها در ساختن هر آنچه در عرصۀ زندگی آدمیان در جوامع  هاي کاربست این پشتوانه شیوه

هاي سیاسی بوده که نشات  گیري هاي مختلف مورد نیاز است، واجد جهت انی با مقیاسانس

  .باشد گرفته از الگوهاي فرهنگی می

عنوان اهمیت روابط علوم در شکل یابی به عرصۀ  از منظر واقعیات اگر بنگریم آنچه به

. اهد بودخو 2030وسیعِ زندگی بر مبناي فرهنگ ذکر گردید، رویکرد مناسبی در فهم سند 

ها که موجب  دیگر، نه بررسی روابط یاد شده بلکه بازخوانیِ تأثیرات عملی آن بیان به

مباحث . یابد اي می العاده گردیده است، اهمیت فوق» هاي زیستی بافت مجتمع«گیري  شکل

اي نیز بر همین تغییرِ در روابط یاد شده متمرکز هستند که حاصل آن، تغییرات بافت  توسعه

در نتیجه آنچه مورد توجه قرار گرفت، الگوي مداخله در بافت . هاي زیستی است مجتمع

  .هاي زیستی بود مجتمع

فنی که نیازمند مطالعات جدي و پیوسته -این الگو، عالوه بر جزئیات بسیار مهمِ علمی

دار  باشد که راهبري اقدامات علمی را عهده اي می هاي فرهنگی است، دربردارندة ویژگی

ها هرچند، عامل هستند اما در واقع،  در این فرایند، کارگزاران سیاسی نظیر دولتاست و 

بر ضرورت  2030با توجه به تأکید سند . بردار و کاربر الگوهاي فرهنگی را دارند مقام بهره

اي، پرسش اصلی تحقیق نیز بر همین  ها و اقدامات توسعه در طراحی» پایداري«وجود عنصرِ 

داراي چه سازوکار و کدام  2030توسعه در سند » پایداري«: اساس شکل گرفت
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آنچه در . گیري است؟ براي پاسخ روش تحقیق کیفی مورد استفاده قرار گرفت جهت

  :اند از مشخص گردید عبارت 2030تحلیل انتقادي سند 

، برآیند تضارب آراء و قوا در سطوح 2030المللی مانند سند  هر سند بین-1

عنوان یک ضابطۀ منطقی، منسجم، سازگار و لذا قابل دفاع،  آن را به گوناگون است و نباید

اعم از (المللی  از این رو، اصل ضرورت نقد اسناد بین. نقص تصور نمود عملی، کامل و بی

یک نیاز براي شناخت چگونگِی بهبود جهانی است ) فنی، فرهنگی و بومی- نقدهاي علمی

هاي مختلف،  خگویی به این نیاز اساسی به بهانهپرهیز از پاس. کنیم که در آن زندگی می

، جایگزین حضور مؤثر و مشارکت واقعی در بازسازي و بلکه »انفعال«گردد  موجب می

.نوسازي جهان کنونی گردد

پرداخته و » توسعه«المللی که به موضوع خطیر  انتظار طبیعی از آخرین سند بین-2

مطرح ساخته است، » اختن جهان مادگرگون س«عنوان الگوي  را به» توسعه پایدار«

فنی و اصالح الگوهاي روابط سیاسیِ - هاي جدید و معتبر علمی بکارگیري نتایج یافته

شود ترکیبی از نتایِج علم،  دیده می 2030آنچه در سند . غیرعادالنه و ظالمانۀ کنونی است

ه و بهبود یافته که هرچند پیشرفت - )21ص (» فراگیري مالی«با تأکید بر - فناوري و سرمایه 

انتقال «در مقایسه با گذشته است، اما آنچه از این مجموعۀ عظیم تحت عناوینی چون 

سو  شده است، سرشار از احتیاط و پرهیز از یک مطرح» ...)انتقال فناوري، انتقال سرمایه و (

که » انرژي«مثال، مسائلی چون  عنوان به. باشد و سختی و دشواري جدي از سوي دیگر می

ساز در روابط و معادالت قدرت در جهان امروز و فردا دارد و لذا براي  تأثیري سرنوشت

که در سند  تر آن یابد و مهم اي می ، اهمیت و جایگاه ویژه»دگرگون ساختن جهان ما«

بلکه توسعه » انرژي«، نه 2030توسعه هزاره مورد توجه قرار نگرفته است، اما در سند 

فنی که -لذا انحراف از مباحث اصلِی علمی. باشد ی مباحث می، محور اصل1جنسیت محور

شدن در سند که ناگزیر از طرح  باشد، علیرغم مطرح پشتوانۀ نظم سیاسیِ ناعادالنۀ حاکم می

                                                  
بر مبناي  المللی اي و بین گذاري در سطوح منطقه هاي مطمئن سیاست تدوین چارچوب«: در هدف اصلی اولِ سند بر - 1

  .شده است تصریح) 32ص(» محور راهبردهاي جنسیت
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هاي  هاي اصلی بقاء قدرت اند، فاقد کارایی الزم است، زیرا مانع توجه به پایه ها بوده آن

براي تولید و ثبت استانداردهاي جدید، متنوع و  ریزي گردد و کمکی به برنامه بزرگ می

شناسی و زنجیره تأمین  بوم چنین نباید از اندرکنش سواد زیست هم. کند انحصارشکن نمی

اي و لذا ملّی و  تواند بسترساز تقویت خوداتکایی محلی و منطقه مالی غافل شد که می

بایستی  را نخواهد داشت و میبوم، فناوري، کارایی الزم  بدون شناخت زیست. جهانی گردد

شناسی، پشتوانه تولید، انتخاب و انتقال فناوري باشد زیرا به حفظ توازن  بوم سواد زیست

.کمک خواهد کرد) طبیعی و انسانی(زیستی 

شده براي توسعه پایدار است و  آخرین سند تدوین 2030با توجه به این که سند -3

هاي پیشین  ي بود در راستاي تکمیل تالشنظر به پیوستگی ابعاد مختلف توسعه، ضرور

شد و مواردي چون توجه به  جامعه جهانی، از هرگونه مغایرت با اسناد پیشین جلوگیري می

اي بوده است و  العاده خاك و کشاورزي که براي کشوري چون ایران حائز اهمیت فوق

أسفانه چنین مواردي از این قبیل، متناسب با تجارب جهانی در سند آورده شوند که مت

ايِ  هاي اسناد توسعه در نتیجه، این سند تجمیع تجارب و یافته. اقدامی صورت نگرفته است

که این اسناد توسط نهادهاي  ویژه آن شود به پیشین نیست که نقصی جدي محسوب می

.اند تخصصی سازمان ملل تهیه و تولیدشده

» همکارِي«و افراد بومی،  هاي ملّی، جوامع محلی با توجه به نگاه ابزاري به دولت-4

زیستی و تأثیرات فراتر از  هاي محیط ریزي شده در سند ناشی از تبعات و ناگزیري پی

سو و نیازهاي تجارت جهانی فراتر از کارگزاران دولتی از سوي دیگر  مرزهاي ملّی از یک

توسعه به  کشورهاي درحال» مشارکت«، )برد-برد(شده  بینی در همکاري پیش. است

، 2030شده در سند بنابراین، سازمان کاِر طراحی. ها تقلیل یافته است آن» رکت کردنش«

از نظر » اصالح وضع موجود«، »گیري جهت«از نظر . باشد رقابتی و غیر مشارکتی می

به لحاظ الگوي تعامالت جهانی و روابط قدرت » تثبیت وضع موجود«ریزي و اجرا، و  برنامه

ترسیم توسعه پایدار در مقیاس جهانی، بدون . ر و فراگیرتر استدر سطحی باالتر، دشوارت
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و چگونگی روابط پایداري ملّی با » پایداري ملّی«پذیرش و مشخص ساختن پیوند آن با 

.نخواهد داشت» ناپایداري«اي جز  اي، نتیجه پایداري محلی و منطقه

مناسب با  کند تدارك و پشتیبانی ایجاب می 2030ضرورت مواجهۀ فعال با سند -5

ریزي شود  اسالمی برنامه-اقتصادي در ذیل فرهنگ ایرانی-گسترة زیستی در ابعاد اجتماعی

. تا حقوق سرزمین و فرهنگ سازندة آن، در جهان کنونی قابل حصول و دستیابی شود

فنی، اقدامی مبنایی و - هاي علمی در عرصه» مشارکتی«به رویکرد » تبعیتی«گذار از رویکرد 

در این راستا عالوه بر ارادة سیاسی، دانش قوي و نهادهاي علمی . باشد اضطراري می

هاي محلی و ملّی و متمرکز بر شناسایی  یافته معطوف به قدرت و اقتدار در مقیاس سازمان

ساز نظیر روابط آب، خاك، انرژي و غذا در سوابق تمدنی ایران و کیفیت  روابط قدرت

است بر این پایه، درکی انضمامی از فرهنگ  بدیهی. این روابط در وضع موجود است

آید که به مشارکت واقعی در دگرگون ساختن جهان ما خواهد  اسالمی به دست می-ایرانی

  .انجامید
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  منابع

بررسی عملکرد حرارتی «، )1394. (آیین، سمیرا ؛ کرد جمشیدي، ماریا و پور فالح، حامد-
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