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  چکیده 

به این . امروزه تخریب محیط زیست به بحرانی جهانی تبدیل شده که روز به روز بر عمق و دامنه این بحران افزوده می شود

با ماشینی شدن . دلیل حفاظت از آن به آنچنان ارزش اخالقی تبدیل شده است که حمایت کیفري از آن ضروري می نماید

از این پس انسان به عنوان ارباب . و پیشرفت هاي تکنولوژیک وي ، زمینه مهار بیشتر طبیعت فراهم گردیدزندگی انسان 

. بالمنازع طبیعت ظاهر گشت و براي دستیابی به اهداف و رفع نیازهاي رو به رشد خود راه چپاول طبیعت را در پیش گرفت

بر به رابطه اي نابرابر تبدیل شد که انسان حاکم طبیعت شناخته در نتیجه رابطه انسان و طبیعت از یک رابطه متعادل و برا

ترتیب دستیابی به توسعه پایدار را با مشکل روبرو ساخت. می شد با توجه به اینکه در راسـتاي عـدالت محیطـی    .به این 

و جامعه می  فرهنگ)اقتصاد ، د) جمعیت و منابع ، ج)محیط ب) دستیابی به توسعه پایدار متضمن وجود چهار عامل الف

در این بین محیط . باشد ، بنابراین نبود هریک از این عوامل مانع از دستیابی به توسعه پایدار و عدالت محیطی خواهد شد

زیست نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه پایدار که در حیات انسانی نقش مؤثري را ایفا می نمایـد بـه وسـیله اي    

ر اساس دیدگاههاي سودمحور موجود در جهان سرمایه داري تبـدیل شـده    اساسی براي دستیابی به توسعه زودهنگام ب

در صورتیکه روند فعلی بهره برداري و تخریب محیط زیست با تکیه بر مکاتب اصالت فایده و سرمایه داري ادامه یابد .است

 .رض خطر نابودي قرار می دهدنه تنها مانع از تحقق توسعه پایدار خواهد شد بلکه آینده حیات را در زمین در مع

 محیط زیست ، توسعه پایدار ، عدالت محیطی ، اصالت فایده : وا ژه هاي کلیدي
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Abstract: Today environmental destruction has become a global crisis that day depth and scope of 
it has become a moral value so that the support criminal is  use the protectionthis crisis will be added. Beca

. Machine to human life and his t echnological advances, nature provided the filed was more necessary

. ing needs swage the naturegoals and grow To get the haltered. Hence the man seem as overlord of nature.
As a result, the relationship between of man and nature of a balanced and equal relationship 
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Thus, to  achieve  converse to the unequal relationship became known that human nature was dominant.
Considering that in order to achieve environmental justice, ing. sustainable development problems mak

sustainable development involves four factors are a)environment b)population and resources , c) 
economic , d) culture and society. So lack each of this factors will be prevent access to sustainable 

the environment as one of the main factors in the  whilenaeM environmental justice. development and
sustainable development of human life can play effective role to has become the basic means to 
achieve development based on early responses in utilitarianism view in the capitalism world. If the 
current trend to use and environmental destruction relaying on utilitarianism schools and capitalism 
continue to benefit  not only prevent the realization of sustainable development, but also the future 

of life on earth will be destroyed at risk.         

Keywords: environment, sustainable development, environmental justice, utilitarianism   

 مقدمه 1

آیا تا بحال هیچ گاه از خود پرسیده ایم که مواد شوینده و پاك کننده اي که مصرف می کنیم و از طریق 
ند به کجا می روند؟ یا از خود پرسیده ایم که دود اتومبیل ها ، کارخانجات و سیستم دفع فاضالب دفع می شو

، حشره کشها ، مواد خوشبو کننده مانند اسپري ها  منازل به کجا می رود و چه سرانجامی دارد؟سموم دفع آفات 
ی این مواد و و ادکلن ، کودهاي شیمیایی ، پس از مصرف چه سرانجامی پیدا می کنند و به کجا می روند؟ تمام

مواد بیشمار دیگري که مصرف می کنیم و زباله هاي دیگر تولیدي در خانه ها و کارخانجات و سایر مکانها که 
ز  حاصل پیشرفتهاي علمی و فنی امروزه هستند وارد چرخه طبیعت شده و هر کدام عامل آلوده شدن بخشی ا

پارگی الیه ازن ، آتش سوزي در جنگل ها ، . طبیعت و در نهایت مرگ تدریجی حیات در کره زمین می باشتد
بیابان زایی ، آلوده شدن آب دریاها و رودخانه ها ، تغییرات اقلیمی ، همگی مسائلی هستند که ناشی از عملکرد 

امروزه انسان به عنوان موجودي .انسان مدرن و نقش او به عنوان عاملی مسلط بر طبیعت و محیط زیست می باشد
یگانگی از طبییعت دچار غالب و مسلط بر  طبیعت نه تنها باعث تخریب هرچه بیشتر طبیعت شده بلکه به نوعی ب

در واقع رفتار انسان در محیط زیست باعث ایجاد عدم تعادل . شده که مدام او را از محیط پیرامون دورتر می سازد
بع انرژي ، مواد بی جان ، زیرا محیط زیست مجموعه اي است از منا. در روابط اجزاي سازنده محیط شده است

که این سه عامل در ارتباط با یکدیگر بوده و در ) گیاه ، جانور ، انسان(و موجودات جاندار ، ) آب ، خاك ، هوا(
اصل اول در حفاظت ، بهبود و به سازي محیط زیست ، برقراري . جهت بقاي محیط زیست الزم و ملزوم یکدیگرند

وقتی که عوامل تشکیل دهنده محیط زیست از لحاظ کمی . یط زیست استتعادل بین عوامل تشکیل دهنده مح
هر گونه تغییر در هرکدام از عوامل باعث . و کیفی در شرایط مناسب باشند ، محیط زیست در حال تعادل است

عدم تعادل می گردد و آنچه که موجبات عدم تعادل را فراهم می سازد ، به طور کلی در قالب تخریب یا آلودگی 
ظاهر شده و منشأ این تخریب یا آلودگی انسان و عملکردهاي وي در محیط ریست است که امروزه به عنوان 

مشکالت محیط زیست امروزه به ) 1384کیانی هفت لنگ ، .(معضالت زیست محیطی روند فوق العاده اي دارد
آن چاره اندیشی نشود بشر  بحران جهانی و فراگیر تبدیل شده است و چنانچه به صورت علمی و جدي براي رفع

این وضعیت که حاصل عواملی چند مانند استفاده ) 1387حجازي و عربی ، .(با فاجعه عظیمی مواجه خواهد شد
مفرط از محیط طبیعی ، افزایش جمعیت و پیشرفت تکنولوژیکی بشر می باشد،  باعث شده تا در سراسر جهان 

ن وضعیت باشد ا تغییراتی در  براي. محیط زیست قربانی اصلی ای ز منابع طبیعی ، لزوماً توأم ب نمونه استفاده ا
در بسیاري از موارد ، این تغییرات .محیط زیست می باشد که خود در برگیرنده رابطه متقابل نمودهاي درونی است

براي مثال ، زراعتی کردن  زمینهاي جنگلی ، آبیاري زمینهاي خشک ، .(خواستنی ، ارادي و مثبت می باشد
اما موارد دیگر تغییراتی است ناخواسته که نتیجه آن نابودي ...) کاندن باتالقها و یا ایجاد جنگلهاي مصنوعی وخش

در چینین شرایطی نه تنها زندگی ) 1372گراسیموف و دیگران ، .(موجودات و اغلب مضر براي زندگی انسان است
سعه مداوم و پایدار می باشد با مشکل روبرو می انسانی به خطر می افتد ، بلکه هدف او که همانا رسیدن به تو

از . به عبارتی تخریب محیط زیست عاملی خواهد بود که مانع از دستیابی انسان به توسعه پایدار می شود. شود
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اما این .سویی امروزه شاهد تبلیغات وسیع دولتهاي سرمایه داري غرب براي حفاظت از محیط زیست می باشیم
ظر دور داشت که نظام سرمایه داري و لیبرالیسم اقتصادي، خود عاملی اساسی در تخریب محیط نکته را نباید از ن

ر  زیست و بهره برداري بی رویه و حریصانه از منابع طبیعی بوده که غلبه دیدگاههاي سود محوري و اصالت فایده ب
ي از محیط طبیعی را در جهت این گونه نظامها عامل اصلی آن بوده است و هر گونه بهره برداري و استفاده ا

با این وجود هدف این نیست که دولتهاي جهان سوم و از جمله دول . دستیابی به سود بیشتر توجیه نموده اند
چرا که محیط زیست در هر کجاي جهان ثروتی . اسالمی را از توجه به مسأله حفاظت محیط زیست باز داریم

اما . سان امروز و نسلهاي آتی نقش اساسی ایفا خواهد نمودعمومی و جهانی تلقی می شود که در زندگی ان
وضعیت نگران کننده محیط زیست که در اثر توسعه سریع صنعتی و تکنولوژیکی انسان معاصر رخ داده باعث شده 
، پس از  ل زیست محیطی جهانی  ر و در راستاي توجه هرچه بیشتر به مسائ تا جهت دستیابی به توسعه پایدا

میالدي اجالس کنفرانس زمین به ارزیابی بیست سال  50و  60هاي آلوده کننده در دهه هاي تشدید فعالیت
فعالیتهاي بین المللی و ملی در زمینه هاي زیست محیطی پرداخته و دستاوردهاي آن به صورت مجموعه هایی 

  .منتشر شده است که تحت عناوین ذیل معرفی شده اند

 -4کنوانسیون تغییرات آب و هوا  -3وانسیون تنوع گونه هاي زیستی کن -2بیانیه ریو یا منشور زمین  -1
اجالس تغییرات اقلیمی از طرفی رویه قضایی  - 6) 1384کیانی هفت لنگ ، (  21دستور کار  -5اصول جنگل 

در . بین المللی تصدیق دارد که جلوگیري از تخریب محیط زیست یکی از قواعد قابل توجه بین المللی عرفی است
ا فجایع زیست  حال ی الزم االجرا براي مقابله ب حاضر بخصوص کشورهاي در حال توسعه از سازوکارهاي قانون

ز عملکرد خود برخوردار نیستند در واقع حفظ و حراست از محیط ) 1388جاللی ، ( .محیطی فرامرزي ناشی ا
را براي حفظ محیط زیست مورد  زیست به عنوان سرمایه اي جهانی لزوم استفاده از راهکارها و شیوه هاي مختلف

رزشی نظام اقتصادي سرمایه . تأکید قرار می دهد اگرچه یکی از عوامل اساسی تحریب محیط زیست به مبانی ا
اقتصادي است که دستیابی به حداکثر فایده . داري و لیبرالیسم اقتصادي ارتباط پیدا می کند ر مبناي این نظام  ب

خواهد بود و در این بین طبیعت به وسیله اي براي رسیدن به توسعه  بر مبناي اصالت فایده، هدف اساسی
ا توجه به تخریب بیش از حد  محیط زیست در جهان و . اقتصادي و بالندگی فرد تبدیل می شود از طرفی ب

ر  بخصوص در جهان صنعتی و کشورهاي پیشرفته ، زندگی انسانی و طبیعی کره زمین در معرض خطر جدي قرا
ز اندازه از منابع طبیعی ، اندیشمندان و صاحبنظران را به فکر یافتن چاره  گرفت و همین امر و بهره برداري بیش ا

رون رفت از بحران بوجود آمده انداخت بهره برداریهاي بی رویه به شکل استثمار محیط زیست پیرامون . اي براي ب
اعم از شهر و روستا و به سبب افزایش نیازهاي جمعیت رو به رشد جهان باعث شده است تا مح یطهاي گوناگون 

افزایش آلودگی و تغییرات شگرف محیطی که حیات را . محیطهاي طبیعی با بحرانهاي زیست محیطی روبرو شوند
در کره زمین با تهدید روبرو کرده است، باعث شده تا محافل آکادمیک، انجمن هاي غیر دولتی و دولتها به فکر 

در این بین جغرافیا هم به عنوان علمی محیطی که به محیط .ط زیست بیفتندکاهش آلودگی و حفاظت از محی
طبیعی و انسان ساخت در ارتباط است و هم علمی اجتماعی که با جوامع و انسانها در رابطه است به وضعیت 

احمدي، (زیست محیطی کره زمین و حیات انسانی در سکونتگاههاي شهري و روستایی توجه ویژه اي دارد
رعهده گرفته است تا مانع از کاهش توان محیط زیست  )1388 امه ریزیهاي مختلف توسعه نقشی مؤثر را ب و در برن

نسانی شود نهایت به پیدایش کلمه توسعه پایدار منجر شد.در نتیجه فعالیتهاي ا براي ورود توسعه . این وضعیت در 
گذارتر از گزارش کمیته جهانی محیط پایدار به جریان اصلی بحث هاي سیاست جهانی، هیچ رویدادي تأثیر 

این گزارش که در . ، که معموالً با عنوان کمیته برانتلند شناخته می شود، نبوده است)1987(زیست و توسعه 
سطح وسیعی به صورت یک کتابچه با عنوان آینده مشترك ما منتشر شد، بیان کننده آن موضوعی است که امروز 

توسعه اي که نیازهاي کنونی را بدون به خطر انداختن « : ایدار مطرح استبه عنوان تعریف متداول توسعه پ
باید افزود که دستیابی به ) 1382ویلر و بیتلی ، . ( »توانایی نسل هاي آینده براي تأمین نیازهایشان برطرف نماید

علیزاده، .(عه استتوسعه پایدار در گرو توجه به ارکان اقتصادي ، اجتماعی ، فرهنگی و زیست محیطی در یک جام
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که محیط زیست نیز به عنوان یکی از ارکان اساسی دستیابی به توسعه پایدار نیازمند حفظ و حراست می ) 1382
  . باشد

مقاله حاضر به بررسی وضعیت محیط زیست و تأثیر دیدگاههاي سود محور و لیبرال اقتصادي بر تخریب 
پایدار بررسی شده تا به نتیجه تخریب محیط  توسعهست با محیط پرداخته می شود و در نهایت ارتباط محیط زی

  . زیست در توسعه پایدار دست پیدا کنیم

 تأثیرات انسان بر محیط زیست  2

کره زمین را تشکیل می ) وزن یا حجم موجودات زنده(اگرچه انسانها فقط درصد بسیار کمی از بیوماس
نسان نیز همچون سایر موجودات تحت تأثیر کامل عوامل در ابتداي دوره پلیستوسن ا. دهند، ولی گونه غالب اند

از آن پس انسان پیشرفت کرده و به تدریج قادر شد محیط فیزیکی اطراف خود را به شدت . محیطی بوده است
در واقع رابطه انسان و محیط زیست با روند تکاملی انسان و تکنولوژیهاي ) 1384کیانی هفت لنگ ، .(تغییر دهد

او کامالً اغییر کرده ، در حالیکه انسان در روزگاران گذشته و بخصوص انسان اولیه تحت تأثیر مورد استفاده 
محیط پیرامون خود بود، امروزه این انسان است که محیط را تحت تأثیر رفتارها و کردارهاي خود قرار داده 

هز به وسائل فنی که بدون وقفه ، وجود رابطه متقابل و رشد یابنده ، بین طبیعت و جامعه سازمان یافته و مج.است
ا  منابع ضروري و الزم را از طبیعت می گیرد و مصرف می نماید و مواد زائد ناشی از فعالیتهاي حیاتی و تولیدي ر

از نظر مبادالت » جامعه و محیط زیست  –انسان « بررسی نظام .به آن بر می گرداند واقعیتی غیر قابل انکار است
ز تولید اجتماعی دائمی و فزاینده، ساختار همواره دائمی و همواره شدید  مواد و انرزي میان عوامل نظام ، که ا

پیچیده تر، و استفاده از مواد اولیه از سرزمینهایی که به حال دگرگونی مستمر هستند حاصل می شود، اهمیت 
د ناشی از رفتار و عمل او اما تأثیري که انسان بر محیط زیست می گذار) 1372گراسیموف و دیگران، (زیادي دارد

اعمالی همچون بهره برداري از منابع طبیعی، قطع درختان، خانه سازي، احداث . در محیط پیرامون خویش است
در محیطهاي طبیعی باعث تغییر چهره محیط زیست شده و می تواند در صورت ادامه این روند به ... کارخانجات و

واقعیت امر این است که انسانها با توسعه علوم و تکنولوژي توانسته .صورت بی رویه در تخریب محیط مؤثر باشد
اند روز به روز دامنه دخالتها و تأثیرات خود را بر محیط زیست بیفزایند تا آن را در جهت دستیابی به سود و رفاه 

تأثیر انسان گرچه فن آوري احتماالً بحران جمعیت را به تأخیر انداخته است اما در .مادي بیشتر مهار کنند نهایت 
ا افزایش داده است بلکه موجب شده تا . را بر محیط زیست افزایش داده است ز منابع ر فن آوري نه تنها استفاده ا

ز ابزارهاي ساده سنگی و چوب استفاده می کرد، انسان  در مقایسه با انسان شکارچی و جمع آورنده غذا که ا
به تبع رشد فن آوري، سرعت ). 1384کیانی هفت لنگ، (ر بگذاردامروزي با راههاي جدیدي بر محیط زیست تأثی

ا با محیط پیرامون خود تحت الشعاع .تغییرات در محیط زیست نیز افزایش یافته است این مسأله رابطه انسان ر
قرار داده و باعث شده تا رابطه او از یک رابطه متعادل به رابطه اي سلطه آمیز تبدیل شود که افزایش جمعیت، 

فزایش تولید و افزایش رقابت میان تولید کنندگان نیز باعث نیاز به بهره برداري بیشتر از محیط طبیعی بوده ا
در واقع فن آوریهاي یکی دو قرن اخیر در رشته هاي مختلف دانش بشري با انواع آالینده ها، موجب . است

اعث تغییرات اقلیمی زمین گرد)آب، هوا و خاك(آلودگی محیط زیست  در نتیجه بهره )1383قادري، (یده استو ب
برداري بیشتر و تولید بیشتر مقدار آلودگی و تخریب ایجاد شده نیز توسط انسان در محیط بیشتر شده و در 
نهایت به مرحله اي بحرانی تبدیل شده است که در صورت عدم کنترل این روند و حفظ محیط زیست بحران 

ه زمین معنی داري بیشتري پیدا نموده و باعث خواهد شد تا واقعیتی پایداري چه در توسعه و چه در حیات کر
دراین بین الزم است تا به مبانی ارزشی . تلخ یعنی نابودي حیات در کره زمین به دست انسان به وقوع بپیوندد

ز اساسی ترین عوامل ایجاد اثرات منفی زیست محیطی توجه نمود ه عنوان یکی ا ر از منظ.نظام سرمایه داري ب
نسان را تشکیل می دهد، اثر مستقیمی بر چگونگی تعامل  اقتصادي ا دیگر قضاوتهاي ارزشی که زیربناي فعالیتهاي 
او با محیط زیست دارد، به طوري که مکاتب اخالقی متفاوت، نتایج متفاوتی را در زمینه مسائل زیست محیطی به 

  ) 1383توحیدي نیا ، (بار می آورد
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  ه داري مبانی ارزشی نظام سرمای 3

اقتصادي سرمایه داري می باشد که در آن فرد در  لیبرالیسم اقتصادي مهم ترین اصل فکري و فلسفی نظام 
اصالت فرد از محوري ترین اهداف این نظام می باشد پارادایم سود .کانون توجهات قرار گرفته و سود محوري و 

ر گرفته و آن محوریت فرد و  ر مبناي یک اصل اساسی قرا در واقع آنچه که در این .سود طلبی استمحوري ب
از طرفی می توان آن .پارادایم مطلوب شناخته می شود دستیابی به سود بیشتر و مهار هر چه بیشتر طبیعت است

ارادایم، آنچه که براي فرد مفید است براي جامعه نیز . را با خود محوري نیز همانند دانست در واقع در این پ
بر مبناي این بینش هسته و محور .د طلبی فردي بر سود جامعه و منافع آن برتري دارداما سو. سودمند می باشد

ز وجود حقیقی برخوردار است و اجتماع فاقد وجود حقیقی است، زیرا چیزي  اصلی اجتماع فرد است و اوست که ا
مصالحش اولویت  پس فرد و منافعش بر جامعه و.جز مجموع تک تک افراد نیست و از این رو وجود اعتباري دارد

عالوه بر این چون وجود فرد به لحاظ ناریخی هم مقدم بر اجتماع است؛ بنابراین حقوق و خواسته هاي او، به . دارد
لحاظ اخالقی، مقدم بر خواسته هاي جامعه است و بدین ترتیب مبانی فردي و سودجوئی شخصی جایگزین 

این آیین با سرمایه داري، اقتصاد آزاد و بدون دخالت از قرن هفدهم ) 1374نمازي، (ارزشهاي اخالقی می شود
با ادامه این جریان، تا زمان ما سرمایه داري صنعتی، لیبرالیسم نو و استعمار سرزمینها از . دولتها همخوانی یافت

در دو قرن اخیر، در ادبیات جغرافیایی غرب، ) 1382شکویی ، (آن بهره ها گرفت و هم اکنون نیز چنین است
لیسم، بیش از هر مکتب فکري و فلسفی، مطالعات و تحقیقات جغرافیایی را تحت تأثیر قرار داده است و به لیبرا

تبع آن، جغرافیدانان همه کشورهاي جهان سوم، شاید ناخودآگاه عین این آثار جغرافیایی را به دانشگاهها و مراکز 
 –ا لیبرالیسم کالسیک به منزله یک فلسفه سیاسی در جغرافیا مراد ما از لیبرالیسم ، همان. علمی خود برده اند

از.اقتصادي می باشد   : خصیصه هاي این نوع لیبرالیسم عبارتند 

  .فرد در کانون ارزشهاي لیبرالیسم قرار دارد) الف

از نظر توماس هابز از بنیانگذاران لیبرالیسم در .آزادي موهبتی که از هر چیز دیگر، خواستنی تر است) ب
ل اند که به اعمال ما جان می بخشند و بر آنها سلطه دارند: گویدانگللیس می  ا .این امیا عقل و اندیشه در رابطه ب

نسانی براي نفع . است) برده شهوت (عقل.آنها، صرفاً ابزارند ند، هر ا نه تنها عقل بلکه اخالقیات نیز تابع امیال ا
  ) 1382شکویی، .(شخصی خود دست به هر کاري می زند

این فرد و منافع اوست که تعیین کننده راه و شیوه بهره برداري از محیط می  ز منظر لیبرالیسمبنابراین ا
و فردمحوري اساس نظریات لیبرالی را بنیان گذاشته است.باشد ا به نوعی .سود طلبی  در این بین باعث شده ت

ا : عتقد استبنتام م. اصالت فایده و سود محوري عامل تعیین کننده در رفتارهاي انسانی باشد منافع فردي همان
آیا می توان تصور کرد انسانها آنقدر ابله باشند که نفع فردي ناشناخته را بر نفع خویش ... تنها منافع واقعی است

ا عذاب دهند، به این بهانه که می خواهند زندگی آیندگان را که هنوز از مادر نزاده اند و  ترجیح دهند، یا زنده ها ر
بنتام از این نقطه عزیمت می کند که نیروي انگیزنده ) 1374ساندل، (ده نشوند بهبود بخشند؟شاید هم هرگز زا

او جستجوي خرسندي و لذت و دوري از درد را نه .فرد جستجوي لذت و خرسندي و دوري از درد و رنج است
نسان بلکه معیار اخالق و مالك درست و نادرست نیز به شمار می آورد ا جامعه آ.تنها محرك رفتار ا نسان را ب نچه ا
در جامعه هر کس به . و نظم سیاسی پیوند می زند فایده یا سودمندي جامعه در رابطه با انگیزه فوق است

با این حال همان .جستجوي نفع خود مشغول است و از جستجوي نفع شخصی نفع کل جامعه به دست می آید
نفع کل نظام جامعه عبارت است ازبیشترین نفع .دطور که فرد منافعی دارد کل نظام جامعه نیز منافعی دار

لیبرالیسم اقتصادي نتایج زیر را از آزادي فردي که با عدم دخالت ). 1382پوالدي ، (بیشترین تعداد افراد جامعه
  :دولت حاصل می شود، بر می شمارد

  ایجاد انگیزه فردي و رشد تولید و رفاه عمومی ) تحقق مصالح عمومی ب) الف

ابت است و با توجه به اینکه منافع فرد با منافع جامعه نتیجه طبی عی آزادي فردي، فراهم شدن زمینه رق
همسو فرض شده است، بنابراین آزادي فردي از طریق رقابت به تأمین منافع و مصالح عمومی منتهی شده است، 
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نبال شرایط وخیم اقتصادي که به د. بنابراین آزادي فردي از طریق رقابت به تأمین منافع و مصالح منتهی می شود
در اوج حاکمیت لیبرالیسم، در نیمه اول قرن نوزدهم میالدي ایجاد شد، تناقض لیبرالیسم با مکتب اصالت فایده 

این تناقض زمانی بروز کرد که آزادي بیشتر به خوشبختی منتهی نشد و در پی آن این سؤال در اذهان .آشکار شد
بنتام که خود از فرد .یک از دو اصل آزادي یا منفعت طلبی را باید ترجیح داد شکل گرفت که در این شرایط کدام

ا رسیدن به خوشبختی یا لذت دانست اعتقاد داشت که آزادي تا .گرایی لیبرال آغاز کرده بود، هدف اصلی ر او 
ی و بنابراین منفعت طلب) 1374نمازي ، (جایی پسندیده است که وسیله اي در خدمت تحقق این هدف باشد

در نتیجه پایه رفتاري این مکتب را باید سود محوري و دست .اصالت فایده جایگزین آزادي و اصل لیبرالیسم شد
به این ترتیب اعتقاد به سود محوري و لیبرالیسم اقتصادي در جهان در حهت . یابی به حداکثر سود دانست

ا دستیابی بیشتر به سود اقتصادي باعث شد تا طبیعت مورد هجوم بی  نسان ر امان قرار گیرد و وسایل رفاه مادي ا
از جمله تغییرات اقلیمی و .این مسأله باعث افزایش میزان تخریب محیط زیست کره زمین شد. فراهم نماید

زیرا بر اساس این دیدگاه طبیعت زمانی می تواند . محیطی مانند آلودگی آب و خاك و تخریب مراتع و جنگلها
د و باعث دستیابی به سود بیشتر شودمفید باشد که انباشت ثرو به این خاطر است که که انسان . ت را فراهم نمای

رباب طبیعت درآورده و در جهت رفاه فردي نابودي طبیعت را مجاز می داند    . را به عنوان ا

 بحران زیست محیطی و پارادایم توسعه پایدار 4

شده است که بیشتر بخشهاي آن را شاخه هاي در ده سال اخیر، مفاهیم مختلفی ازپارادایم توسعه پایدار 
، » بوم شهر« ، » شهر سبز«چنان که از توسعه پایدار شهري، مفاهیمی مثل .مختلف جغرافیا تشکیل می دهد

ل زندگی« ز بار قوي جغرافیایی » شهر محیطی«و » شهر چاره جو« ، »شهر قاب د که همه این مفاهیم ا نام می برن
که قلمرو پارادایم توسعه پایدار، نه تنها به حفاظت از محیط زیست طبیعی و یا  مالحظه می شود.خبر می دهند

حیات وحش محدود نمی شود، بلکه مفاهیمی نظیر شهر، روستا، انرژي ، عدالت اجتماعی، توزیع عادالنه ثروت، 
دگی انسان امروزي در واقع همه زوایاي زن.مشارکت مردم در تصمیم گیریها و برنامه ریزیها را نیز شامل می گردد

توسعه پایدار فراتر از مسأله : می گوید 1999الکین نیز در سال )1382شکویی، .(و نسلهاي آینده را در بر می گیرد
حفظ محیط زیست بوده و نیاز به برابري را در بر می گیرد ، برابري در یک نسل جهت تأمین نیازهاي اقشار 

براي ورود  توسعه پایدار به ). 1383برتون، (نیازهاي نسل آیندهضعیف جامعه و برابري بین نسلی جهت تأمین 
جریان اصلی بحث هاي سیاست جهانی، هیچ رویدادي تأثیر گذارتر از گزارش کمیته جهانی محیط زیست و 

این گزارش که در سطح وسیعی .، که معموالً با عنوان کمیته برانتلند شناخته می شود، نبوده است)1987(توسعه
منتشر شد، بیان کننده آن موضوعی است که امروز به عنوان » آینده مشترك ما«کتابچه با عنوان  بصورت یک

توسعه اي که نیازهاي کنونی را بدون به خطر انداختن توانایی نسلهاي :(تعریف متداول توسعه پایدار مطرح است
ف مفاهیمی چون برابري نسلی و این تعری)1384ویلر و بیتلی، .)(آینده براي تأمین نیازهایشان برطرف نماید

همچنین داللت بر آن دارد که وجود .دعدالت اجتماعی و به همان نسبت آگاهی زیست محیطی را در بر می گیر
) 1383ویلیامز و دیگران، (یک چارچوب جهانی ضروري بوده و تأثیرات فرامحدوده اي نیز باید در نظر گرفته شود

به علت گستردگی آثار جانبی طرحهاي توسعه در درمان جامعه و همچنین » توسعه«به » پایدار«افزودن پسوند 
، توجه به مسائل زیست محیطی که عمدتاً ابعاد زیست محیطی را شامل می گردد، آثار فراملی و جهانی آنهاست

ا و آثار ناهنجار زیست محیطی آنها بوجود  1960و  1950پس از توسعه صنعتی در دهه هاي  میالدي در اروپ
و داراي  در مجموع امروز توسعه پایدار به منزله هدفی براي یک دنیاي تحت فشار). 1384کیانی هفت لنگ ، (آمد

این دیدگاه توسعه زیست .مشکالت رو به تزاید بحساب می آید که پیش زمینه و مقوله آن، توسعه زیست بوم است
ز  بوم را در سطح محلی یا منطقه اي توأم با تواناییهاي بالقوه ان فضا و با توجه و تأکید بر بهره برداري عقالنی ا

علیزاده، (که طبیعت و انسان را مورد توجه قرار دهد، تعریف می کند منابع، کاربرد تکنولوژي و سازمان به گونه اي
دیدگاه عدالت محیطی، تعادل در . از طرفی در توسعه پایدار به مفهوم عدالت محیطی نیز باید توجه نمود) 1382



     (ICIWG 2010)جغرافیدانان جهان اسالم بین المللی مجموعه مقاالت چهارمین کنگره

7 

 

سایر کاربري زمین و بهره برداري از منابع را در راستاي پایداري کره زمین، براي زندگی مطلوب انسانها و 
  : موجودات توصیه می کند و شاخص هاي توسعه پایدار را در چهار حوزه اصلی معتبر می شناسد

همچنین عدالت محیطی یه تعادل هاي . اقتصاد) فرهنگ و جامعه د) جمعیت و منابع ج) محیط ب) الف
آب ها تأکید می کند  بوم شناسانه در شهر و روستا به ویژه در محیط طبیعی در جلوگیري از آلودگی زمین، هوا و

  ).1382شکویی، (و با مصرف بی رویه منابع و بهره برداري بیش از حد منابع مخالف است

 
  اهداف توسعه پایدار محیطی : 1شکل شماره

  
  دیدگاه اقتصاد دانان در مورد توسعه پایدار محیطی: 2شکل شماره 

Source: David Drakakis smith, Third world cit ies: sustainable urban development, urban studies, 
vol.45,1995( 639-677) 

 اهداف اقتصادي

رشد -  

برابري -  

کارایی -  

اجتماعیاهداف   

فقر زدایی -  

مشارکت -  

تحرك اجتماعی -  

ارتباطات اجتماعی -  

هویت فرهنگی -  

بهبود قوانین و  - 

مقررات حقوقی و 

 قضایی

 اهداف ریست محیطی

اکوسیستم سالم -  

افزایش قابلیت نگهداري -  

تنوع زیستی-  

مسائل جهانی  -  

 اهداف اجتماعی

برابري -  

کاهش فقر -  

 اهداف زیست محیطی

مدیریت منابع  -

 طبیعی

ي1 هداف اقتصاد  

رشد -  

 کارایی
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ل  2و 1بنابراین براساس نمودارهاي  ، باید اینگونه عنوان کرد که توسعه پایدار مجموعه اي از مسائ
و بدون هرکدام از آنها این نوع از توسعه بدست محقق  اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی را در بر می گیرد

ر یعنی ایجاد فضاي اقتصادي ، اجتماعی و سیاسی که تضمین کننده کیفیت .نخواهد شد بنابراین توسعه پایدا
  ) 1387حسین زاده دلیر، (مطلوب زیستی یاشد و بتواند مسائل یاد شده به صورت پایدار و ماندگار حفظ کند

 عامل ناپایداري توسعه تخریب محیط زیست 5

سالهاست که دانشمندان محیط زیست و بوم شناسان افزایش فعالیتهاي اقتصادي را عامل مهم تخلیه و 
نابودي منابع طبیعی معرفی کرده اند و نشان داده اند که با افزایش فعالیتهاي اقتصادي ، پایداري و انعطاف پذیري 

بنابراین فعالیتهاي اقتصادي و به تبع آن، رشد و توسعه . ستاکوسیستمها در معرض خطر جدي قرار گرفته ا
این وضعیت را در ).1383توحیدي نیا، (اقتصادي به وسیله ظرفیتهاي محیط زیست طبیعی محدود می شود

یازهاي انسان باسد جستجو نمود که این امر نیز خود ناشی از بهره  کاهش توان محیط طبیعی براي جوابگویی به ن
ز حد محیط می باشدبرداري بیش  با توجه به افزایش میزان فعالیتهاي اقتصادي بشر در محیط زیست طبیعی و . ا

کاهش توان محیط به برآورده ساختن این نیازها و در واقع محدود بودن توان پاسخگویی محیط زیست براي 
این مفهوم اوالً  ضرورت .  تأمین خواسته هاي رو به تزاید بشر مفهوم توسعه پایدار وارد ادبیات توسعه می شود

نوعی بازنگري در تمام مفاهیم و روشهاي پیشین توسعه را مطرح ساخته است و ثانیاً، نشان می دهد که تأمین 
 1970در دهه .توسعه پایدار، به همکاري تمام ملل و مردم جهان در چارچوب نهادهاي ملی و بین المللی نیاز دارد

م مختلف رشته جدیدي از اخالق به عنوان اخالق زیست محیطی پایه گذاري به کمک متفکران و دانشمندان علو
نسانها و محیط زندگی نظر دارد ر این .شد که فراتر از موضوع اخالق سنتی به تنظیم روابط میان ا این اخالق ب

 آموزه استوار است که زمین فقط یک منبع اقتصادي براي بهره کشی نیست بلکه موهبت و نعمتی است که در
در از توسعه پایدار از آن به عنوان توسعه سبز یاد و سیاست سبز یاد می کند و  2آدامز. خور احترام و عشق است

د تکاملی و تاریخی این مقوله در اروپا، آن را براي تداوم نسل بشري و نسلهاي آتی ضروري می  ضمن توصیف رون
می  3ژان تریکار) 1387حسین زاده دلیر، (می کندداند و از حفاظت طبیعی به عنوان پایه هاي توسعه آتی یاد 

گوید که انسان به عنوان یک موجود زنده، جزئی از اکوسیستم است و فعالیتهاي حیاتی او مانند سایر حیوانات در 
از آنجا که انسان قادر به فتوسنتز نیست باید تدابیري در زمینه تغذیه خود . بطن این اکوسیستم جریان دارد

) 1371تریکارو دیگران، (رخی از این تدابیر نابخردانه است که به تخریب محیط زیستش می انجامدبیندیشد و ب
در کشورهاي جهان سوم، مفهوم توسعه پایدار به طور فعال باید فقر، بیکاري و کم کاري را از بین ببرد؛ از این رو 

بنابراین .  (Ray,1993)سعه یافته استوظیفه توسعه پایدار در این کشورها فراتر از مفهوم آن در کشورهاي تو
ا می توان اینگونه بیان کرد  ایجاد محیطی که در آن همه مردم بتوانند ظرفیتها : هدف از ایجاد چنین توسعه اي ر

پس ابزارهاي . و تواناییهاي خود را بسط دهند و نیز بتوانند فرصتهایی را براي نسلهاي کنونی و آینده ایجاد کنند
  :توسعه خود مردمند که از طریق ذیل قابل حصول است واقعی این نوع

  اصل برابري بین نسلی و میان نسلی ) الف

امه ریزیهاهدر نظر گرفتن افق) ب   اي زمانی طوالنی تر در برن

  ) 1387حسین زاده دلیر، (درك ارزش محیط زیست) ج

                                                 
2- Adams  
3- Jean L.F. Tricart  
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بی رویه محیط زیست شد و براي دستیابی به عدالت محیطی و توسعه پایدار الزم است تا مانع از تخریب 
ز ارکان اصلی .به این شکل مانع از ناپایداري حیات در کره زمین شد ا توجه به اینکه محیط زیست یکی ا در واقع ب

توسعه پایدار و عدالت محیطی می باشد در صورتی که تخریب شده و به صورت بی رویه از سوي انسان مورد بهره 
به عبارت بهتر محیط طبیعی اساس و پایه الزم براي .عه پایدار خواهد شدبرداري قرار گسرد مانع از تحقق توس

موجودیت انسان است و انرژي و ماده ئی را که الزمه تداوم زندگی و ادامه حیات و توسعه بشر در تمامی مراحل 
ه امروزه افکار عمومی نسبت به ). 1374گراسیموف و دیگران، (تاریخ بوده تأمین نموده است مسائل خوشبختان

زیست محیطی تا حدودي تغییر پیدا کرده است که می تواند نقطه شروع مناسبی براي جنبش هاي زیست 
ز ) 1387حسین زاده دلیر، (محیطی محسوب شود ر روزافزون ا ا جایی که بونفو می گوید مردم جهان به طو ت

ا مورد توجه کارشناسان بود، این مسأله که تا مدتی تنه. خطرات ناشی از تخریب محیط زیست آگاهی می یابند
بسرعت توجه عمومی را به خود جلب کرده و حتی به صورت موضوعی براي جلب آراي مردم درمبارزات انتخاباتی 

از طرفی نیز جنبشهاي محیط زیستی و زیست بوم گرایی در سطح جهان بوجود آمده ). 1375بونفو، (درآمده است
ات رشد و توسعه در روي زمین محدود است و با ادامه روندهاي جاري ، ، زیرا عده زیادي معتقد بودند که امکان

یک هشدار  1975انتشار گزارش باشگاه رم در سال .موجودیت زمین و انسان در خطر نابودي قرار خواهد گرفت
  :جهانی بود که به پنج روند مخاطره آمیز اشاره داشت

  صنعتی شدن شتابان -

 رشد سریع جمعیت -

 ستردهسوء تغذیه گ -

ابع تجدید ناپذیر طبیعت -  از بین رفتن من

 ) 1385مهدیزاده، ( تباهی محیط زیست -

در کپنهاگ دانمارك برگزار شد که هدف از آن اخذ  2009که آخرین اجالس از این دست نیز در دسامبر 
لی و انرژي هاي توافق جهانی بر سر کاهش میزان آالینده ها و گازهاي گلخانه اي و جایگزینی سوختهاي غیر فسی

  .پا ك و جلوگیري از روند رو به رشد افزایش دماي هواي کره زمین بود

اصل پایداري ضعیف، بر طبق این اصل شرط الزم و کافی براي توسعه .الف: اصل پایداري بر دو قسم است
یابد که در اقتصادي پایدار، حفظ میزان سرمایه کل است و بنابراین رشد اقتصادي به شرطی می تواند ادامه 

صورت ادامه از منابع طبیعی چون سوختهاي فسیلی، انواع دیگر سرمایه تشکلیل و جایگزین آن شود تا مجموع 
  ). 1374ترنرو دیگران، (سرمایه کل براي استفاده آیندگان کاهش نیابد

ل بر اساس این اصل میزان سرمایه طبیعی باید در طول زمان ثابت باشد و ک: اصل پایداري قوي. ب
سرمایه هاي دیگر نیز ثابت بماند زیرا احتمال جایگزین شدن انواع دیگر سرمایه به جاي سرمایه هاي طبیعی مثل 
الیه ازن وجود ندارد و به عبارت دیگر، در فرایند توسعه پایدار، سرمایه هاي طبیعی و سایر سرمایه ها به عنوان 

  ).1374ترنرو دیگران، (یگرمکمل یکدیگر مطرح می شوند و نه به عنوان جانشین یکد

ز  بنابراین بر اساس این تقسیم بندي شرط الزم و کافی براي توسعه حفظ محیط زیست و جلوگیري ا
که در چند دهه اخیر تخریب بخش هاي گوناگون محیط زیست موجی از نگرانی را در مورد عدم . تخریب آن است

بنابراین به دلیل حساسیت موضوع، .وجود آورده استادامه روند توسعه و همچنین آینده حیات در کره زمین ب
الزم است تا دولتها و مردم و سازمانهاي دولتی و غیر دولتی به فکر کاهش فشارهاي وارده بر محیط زیست و 

اما برنامه هاي حفاظتی وقتی می تواند به نحوي ریشه اي بر مشکالت زیست محیط فایق .حفاظت از آن برآیند
ل آینده پیشگیري کند و به عنوان نیروي محرکه توسعه ملی، عملکردي موفقیت آمیز داشته آید، که از بروز م سائ

این امر مهم .باشد و در سطوح مختلف برنامه ریزي از بدو شروع کار، فعاالنه در جریان فرایند توسعه قرار بگیرد
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مناسب خود را پیدا کرده وقتی عملی خواهد بود که حفاظت از محیط زیست در سیستم برنامه ریزي جایگاه 
در این رابطه حساسترین مرحله تعیین جایگاه و نحوه عملکرد حفاظت محیط زیست در برنامه ریزي ملی .باشد
بویژه در شرایط فعلی با توجه به اوضاع جهانی محیط زیست دولتها دیگر نمی توانند بدون توجه به .است

ط زیست، در مورد برخی از اشکال استفاده از فضا تصمیم اجبارهاي بین المللی، منطقه اي و ملی حفاظت محی
، جایگاه حفاظت از محیط زیست و برنامه ریزي ملی ناحیه اي 3شکل شماره ).1371بهرام سلطانی، (گیري کنند

  .را در فرایند نظام برنامه ریزي نشان می دهد

  

  

شکل  

رنامه ریريجایگاه حفاظت از محیط : 3شماره  رنامه ریزي در فرایند نظام ب   1371بهرام سلطانی، :منبع.زیست و ب

  

در مجموع امروزه بیش از هر زمان دیگري نیاز به برنامه هاي حفاظت از محیط زیست احساس می 
حسین زاده دلیر، (انواع مختلف آبودگیهایی که گریبانگیر جوامع کنونی بشر است، دلیلی بر این مدعاست.شود

که این امر نیز برخاسته از روح نظام سرمایه داري و لیبرالیسم اقتصادي و سودمحوري نهفته در آن می ) 1387
پیامدهاي جغرافیایی چنین جریانی را می توان در آفرینش هاي جغرافیایی جدید مانند ایجاد کشتزارها و .باشد

در چنین شرایطی، .نسانی مشاهده نمودتخریب جنگلها ، قطع درختان و تبدیل نواحی طبیعی به سکونتگاههاي ا
واکنشی بوده » سبزها«باال گرفتن گرایشهاي هوادار حفظ محیط زیست و گسترش و گسترش فعالیت گروه

ر قبال این ساختگی کردن شئون زندگی انسان ، در امر اسقرار خود در فضاي .مخالفت آمیز د آیا فعالیتهاي نو
در هر مکانی ممکن است فرود » چتر نجات« د یا آن را به اصطالح با جغرافیایی از موازینی معین پیروي می کن

به هر روي نبود مالحظات زیست محیطی، ) 1374دروئو، (آورد؟ در هر دو حال این زمینه اي از کار جغرافیاست
اقتصاد آزاد و رقابتی و سودجویی اصالت فایده به عنوان اهداف اساسی نظام سرمایه داري، باعث شده هر چه 

 برنامه ریزي شهري برنامه ریزي روستایی

رنامه ریز ي ناحیه ايب  

 برنامه ریزي ملی

 اهداف بین بخشی اهداف بخشی

 محیط زیست

 بین المللی بین منطقه اي
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ر گرفته و تغییر یابند این امر است که دست یابی به توسعه . بیشتر مکانهاي طبیعی تحت تأثیر این اعمال قرا
پایدار را مشکل ساخته و در صورت عدم چاره اندیشی مانع از تحقق عدالت محیطی ، اجتماعی و اقتصادي در 

سعه پایدار مستلزم بکارگیري تمام زیرا در سطوح مختلف جغرافیایی دست یابی به تو. سطح جهان خواهد شد
توانهاي زیست محیطی ناحیه در جهت بهره وري منطقی از منابع طبیعی است و در کلیه برنامه هاي توسعه ملی 

اي باید تمامی جوانب توسعه از نظر مسائل زیست محیطی در نظر گرفته شود می توان اینگونه نیز بیان . و ناحیه 
ایدار مستلزم درك صحیح روابط زیست محیطی جاري در یک ناحیه یا منطقه کرد که دست یابی به توسعه پ

جغرافیایی است و به عبارت دیگر باید دانست که مابین فعالیتهاي اکولوژیکی در یک ناحیه از یک طرف و شرایط 
ی و نیز در اجراي طرحهاي عمران 4هوك.خاص آن ناحیه از طرف دیگر چه ارتباطی می تواند وجود داشته باشد

توسعه پایدارگزینه اي را ارائه می کند که از طریق سازش با محیط و اصالح آن میان عوامل محلی نقش مهمی 
در این زمینه تهیه و تدوین برنامه ریزیهاي محیطی ضروري به نظر می ). 1387حسین زاده دلیر، (ایفا می کند

ا محی نسان ب ا رسد، یعنی ارائه چارچوبی درباره چگونگی ارتباط ا ط طبیعی، شناخت محیط و انطباق برنامه ها ب
کنش هاي طبیعت، به طوري که تقابل عملکردهاي بشري با کنش هاي محیطی به حداقل خود برسد تا از 

می توان اینگونه بیان کرد که تمام گفته ها و نوشته هاي ) 1375رامشت، (امتیازات محیط بهره مند شود
ختلف علوم، توجه به نقش ارزنده محیط زیست در ارتقاء کمی و کیفی اندیشمندان و پژوهشگران حوزه هاي م

اما در صورت بی توجهی به عواقب وخیم تخریب محیط و بهره برداري بی رویه و حساب . زندگی انسان است
. نشده از محیط طبیعی که داراي توانی محدود می باشد، دستیابی به توسعه پایدار امري غیرممکن خواهد بود

ن یکی بنابرا ین ارتباط محیط زیست با توسعه پایدار، ارتباطی متقابل و دو سویه می باشد و محیط زیست به عنوا
از طرفی توسعه  . از ارکان توسعه پایدار می تواند عاملی براي دست یابی به توسعه پایدار یا نرسیدن به آن باشد

بازنگري در مبانی اقتصادي نظام سرمایه داري الزم  بنابراین. پایدار نیز می تواند مانع از تخریب محیط زیست شود
زیرا ثابت شده است که تنها دست یابی به سود و اصالت فایده ضامن بقاء و تداوم حیات .و ضروري می باشد

اجزاي  4در شکل شماره . نخواهد بود و داشتن نگرش زیست محیطی در تمامی برنامه هاي توسعه ضروري است
با توجه به این شکل زمانی می توان به توسعه پایدار دست یافت که تعادل در رابطه . ه استپایداري نشان داده شد

  .میان این اجزاء وجود داشته باشد

  

  
    پایدارياجزاي سازنده  4:شکل شماره                 

                Source: Sustainable urban development, p.23           

 نتیجه گیري  6

حال که ارتباط بین محیط زیست ، نظام اقتصادي سرمایه داري و توسعه پایدار مشخص شد می توان به 
رزشی اقتصاد سرمایه داري و بخصوص مطلوبیت گرایی چه تأثیري بر محیط  این سؤال پاسخ داد که آیا نظام ا

از مبانی ارزشی نظام اقتصادي سرمایه داري است زیست می گذارد؟ می توان گفت که مکتب اصالت فایده که 

                                                 
4- Hooke  

 اقتصادي

 اجتماعی

 محیطی
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یا نتیجه گراست که مطلوبیت اجتماعی را اصل و مبنا قرار می دهد و سپس حقوق 5یک نظریه فرجام شناختی 
به عبارت دیگر در این مکتب . انسانی را با بکارگیري فرایند حداکثر سازي مطلوبیت اجتماعی، استنتاج می کند

با توجه به بررسی . اخته می شود که مطلوبیت اجتماعی را افزایش دهد و حداکثر کندآن حقی به رسمیت شن
مبانی فکري و فلسفی این مکتب و همچنین لیبرالیسم اقتصادي و سود محوري، می توان اینطور نتیجه گیري 

شد؛ زیر این امر کرد که در این مکتب، مالحظه منافع و مصالح نسلهاي آینده نمی تواند محلی از اعراب داشته یا
ز منابع طبیعی و محیط زیست است که نتیجه اي جز  مستلزم اعمال محدودیت در بهره برداري نسل فعلی ا
کاهش مطلوبیت و رفاه اجتماعی نخواهد داشت و بنابراین قابل پیش بینی است که کیفیت فعلی رشد و توسعه 

  . اقتصادي به پایداري منتهی نخواهد شد

عیتی است که برنامه ریزي براي توسعه و عمران شهري  و منطقه اي، بیش از پیش در چنین شرایطی وض
در .به برنامه ریزي فضایی و برنامه ریزي محیطی نزدیک شده و از نظریه ها و الگوهاي پیشین فاصله گرفته است

برنامه ریزي  همین راستا باید به ضرورت استفاده از روشهاي ارزیابی زیست محیطی و مراقبت زیست محیطی در
به منظور  E.I.A6اشاره کرد که از طریق برنامه سازمان ملل متحد با عنوان ارزیابی آثار زیست محیطی توسعه یا 

جلوگیري از آثار منفی توسعه بر محیط زیست، زیست بوم ، سالمتی و بهداشت عمومی جامعه، ابداع و اجراي آن 
زیرا بی توجهی به آثار زیست محیطی طرحهاي توسعه می . )1385مهدیزاده، (در سراسر جهان توصیه شده است

تواند باعث تخریب محیط زیست شده و پایداري توسعه را با مشکل روبرو سازد و یا مانع از تحقق توسعه پایدار 
به هر صورت با توجه به بحثهاي گفته شده عواملی مانند، لیبرالیسم اقتصادي در غرب، سود محوري و . شود

ت فایده و در یک معنا نظام اقتصادي سرمایه داري در تضاد جدي با اصول رقابت هاي  اقتصادي و در نهایت اصال
ز این  زیست محیطی توسعه و حفاظت محیط زیست می باشد که هم اینک بسیاري از کشورهاي جهان سوم نیز ا

ز این نظام اقتصادي پیروي می در پایان . کنند نظام اقتصادي در جهت دستیاي به رشد سریع اقتصادي ا
ا جلوگیري از تخریب محیط زیست داده می شود،  پیشنهادهایی براي کاهش آثار منفی تخریب محیط زیست و ی
امید است دولتها بیشتر از قبل به عواقب وخیم تخریب محیط زیست بیندیشند و سعادت انسان را در بهره برداري 

  .حریصانه از طبیعت پی گیري نکنند

  پیشنهادات 

  تفاده از تکنولوژیهاي زیستی براي برآورده ساختن نیازهاي فعلی و آتی اس -

ز انرژیهاي پاك مانند انرژي بادي، آبی و خورشیدي به جاي انرژیهاي فسیلی که عامل اساسی  - استفاده ا
 .در افزایش میزان آلودگی کره زمین و افزایش دما می باشند

مبارزه با آلودگیهاي محیطی در سطح منطقه اي و  همکاري دولتها در جهت کاهش صدمات محیطی و -
 جهانی 

 استفاده از شیوه هاي مختلف بازیافت زباله به منظور ممانعت از پخش شدن در محیط زیست -

استفاده از روشهاي ارزیابی زیست محیطی قبل از اجراي پروژه ها و برنامه هاي مختلف در نواحی  -
 محیطی پروژه ها و به حداقل رساندن آثار زیانبار محیطی آنها مختلف به منظور ارزیابی آثار زیست 

 حفاظت از محیط زیست در ارتباط با بهره برداري از منابع طبیعی غیرقابل تجدید پذیر -

 حفاظت محیط زیست در ارتباط با منابع تجدید پذیر مانند جنگل ها، مراتع و خاك  -

تهاي اقتصادي آنها در جهت کاهش بهره برداري بیش از کمک به جوامع فقیر و تنوع بخشیدن به فعالی -
 حد از منابع طبیعی 

                                                 
5- Teleological 
6- Environmental Impact Assessment   
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  مراجع 7

؛ حمل و نقل و پایداري شهري، دومین همایش ملی علوم جغرافیایی، دانشگاه پیام نور آذربایجان )1388(احمدي، علی -1

  1388مهرماه  15و 16غربی، ارومیه، 

محیط زیست، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات : و روشهاي شهرسازي ؛ مجموعه مباحث)1371(بهرام سلطانی، کامبیز -2

یران   شهرسازي و معماري ا

ونفو، ادوارد -3   ؛ آشتی انسان و طبیعت، ترجمه صالح الدین محالتی، تهران، نشر دانشگاهی)1375(ب

  کز ؛ تاریخ اندیشه سیاسی در غرب، از ماکیاولی تا مارکس،تهران، نشر مر)1382(پوالدي، کمال -4

؛ اقتصاد محیط زیست، ترجمه سیاوش دهقانیان، عوض کوچکی ، علی )1374(ترنر، کري ؛ پیرس، دیوید؛ باتمن، آیان -5

  کالهی اهري، مشهدف انتشارات دانشگاه فردوسی

 ؛ ترجمه اوالحسن سروقدمقدم، مشهد،)مجموع مقاالت:(؛ مسائل توسعه روستایی)1371(تریکار، ژان؛ پل بلیسه و دیگران -6

  آستان قدس رضوي

والقاسم -7   157 -176صص ) 2( 1؛ اخالق، اقتصاد و محیط زیست، مجله جستارهاي اقتصادي، )1383(توحیدي نیا، اب

، 1، شماره 39؛ تأسیس دادگاه بین المللی محیط زیست و مشکالت آن، فصلنامه حقوق، دوره )1388(جاللی، محمود -8

  63-85صص 

؛ عوامل مؤثر در جلب مشارکت سازمانهاي غیر دولتی در حفاظت محیط زیست، )1387(حجازي، یوسف ؛ عربی، فائزه -9

    99-106، صص 47مجله محیط شناسی، سال سی و چهارم، شماره 

رنامه ریزي ناحیه اي، تهران ، انتشارات سمت) 1387(حسین زاده دلیر، کریم -10   ؛ ب

  هامی، مشهد، انتشارات رایزن؛ جغرافیاي انسانی، ترجمه سیروس س)1374(دروئو، ماکس -11

؛ کاربرد ژئومورفولوژي در برنامه ریزي ملی، منطقه اي و اقتصادي، اصفهان، دانشگاه )1375(رامشت، محمد حسین -12

  اصفهان

  ؛ لیبرالیسم و منتقدان آن، ترجمه احمد تدین، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی )1374(ساندل، مایکل -13

  ؛ اندیشه هاي نو در فلسفه جغرافیا، جلد دوم، تهران، انتشارات گیتا شناسی )1382(شکوئی، حسین -14

، مجلۀ پژوهشهاي )درشهر مشهدطرقبهبخش(محیطی؛اثرات حضور گردشگران برمنابع زیست) 1382(علیزاده،کتایون -15

  35، سال 44جغرافیایی، شماره 

ش طبیعی آبهاي آلوده شهري،مورد؛ پـاالیش آبهـاي آلـوده    ؛ بررسی نقش گیاهان در پاالی)1383(قادري، عباسعلی -16

صـص   3پژوهشی جغرافیا و توسعه، زاهدان، سال دوم، شماره پیـاپی،   –شهري تهران با نیزار مصنوعی، مجله علمی 

120-107   

رتون، الیزابت و مایک جنکز – 17 دي مسیحی،  ؛ دستیابی به شکل پایدار شهري، ترجمه، واراز مرا)1383(کاتی، ویلیامز، ب

  تهران، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزي شهري 

  ؛ اکولوژي انسانی ، تهران، انتشارات پانیذ)1384(کیانی هفت لنگ، کیانوش -18

؛ انسان، جامعه و محیط زیست، ترجمه صالح الـدین محالتـی، تهـران، انتشـارات     )1372(گراسیموف، اي و دیگران -19

  دانشگاه شهید بهشتی 

رنامه ریزي راهبردي توسعه شهري، تهران، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازي)1385(هدیزاده، جوادم -20   ؛ ب
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  ؛ نظامهاي اقتصادي، تهران، دانشگاه شهید بهشتی )1374(نمازي، حسین -21

ان، ؛ نوشتارهایی در باره توسعه پایدار شهري، ترجمـه کیـانوش ذاکـر حقیقـی، تهـر     )1384(تی.ام و بیتلی.اس.ویلر -22

  انتشارات وزارت مسکن و شهرسازي

23- David Drakakis smith,(1995), Third world cit ies: sustainable urban development, urban studies, 
vol.45, ( 639-677)  

24- Ray, sunil;(1993) sustainable development through the development of the non-farm sector , z 
magazine; September  

25- Sustainable urban development,(2000),Guidelines for Sustainable Urban Development, 
February  

 

 


