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پایداری و رفاه

این عقیده که ما همزمان می توانیم نیازهای انســانی را برآورده کنیم و در 
عین حال محیط زیست را نیز حفظ کنیم و حتی بهبود دهیم، ایده جذابی است. 
از زمانی که گزارش برونتلند1 تحت عنوان آینده مشترک ما، تعریفی عمومی از 
توسعه پایدار بر مبنای مفهوم نیازها ارائه داد، باوری حکمفرما شده است مبنی 
بر اینکه دستیابی به کیفیت باالی زندگی بدون به خطر انداختن زیست بوم های 

طبیعی امکان پذیر است. 
مبحــث پایداری و رفاه بــا بهره گیری از طیفــی از مطالعات موردی و 
مباحثه در مورد چالش ها و فرصت های ناشــی از به کارگیری نظریه توســعه 
انســان مقیاس2 مکس نیــف3 در عمل، شــکاف موجــود را در پژوهش های 
حوزه توســعه پایدار پر می کند. در بخش اول، نظریه و روش شناسی توسعه 
انســان مقیاس در بافت ادبیات مربوط به توســعه پایدار و رفاه ارائه می شود. 
در بخش دوم کاربســت نظریه توسعه انســان مقیاس با سه هدف متفاوت به 
بحث گذاشــته خواهد شــد: طراحی مداخالت توســعه پایدار؛ مشارکت و 
حضور پژوهشــگران در اجتماعات یا گروه های مردمی درگیر در فرایندهای 
پایداری و نهایتا ادغام طرح های اجتماع پایدار. در بخش ســوم نیز چالش ها 
و محدودیت های به کارگیری رویکرد توســعه انســان مقیاس به منظور تعیین 

1- Brundtland report 2- Human Scale Development (HSD) 3- Max-Neef
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راهبردهایی برای پیشبرد توسعه پایدار مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در 
پایان نیز جمع بندی موضوع ارائه می شود.

کتــاب حاضر منبعی گرانبها بــرای پژوهشــگران و دانش آموختگان در 
حیطه های رفاه، پایداری، توسعه پایدار و توسعه انسانی است.

مونیکا گیلن رویو1 از اعضای پژوهشگر مرکز توسعه و محیط زیست2 در 
دانشگاه اسلو در نروژ است.

مطالعات روتلج3 در حوزه توسعه پایدار

در این مجموعه پژوهش های اصیل و پیشــرو حوزه توســعه پایدار در کنار 
هم قرار داده شــده اند. در کتاب های این مجموعه به مسائل خطیر و پیچیده 
توسعه پایدار از جمله ارزش ها و اخالقیات؛ پایداری در آموزش عالی؛ توسعه 
سازگار با شرایط اقلیمی؛ انعطاف پذیری و بازیابی؛ سرمایه داری و مهار رشد4، 

توسعه پایدار شهری؛ جنسیت و مشارکت و رفاه پرداخته شده است.
این مجموعه با اســتفاده از گستره وســیعی از رشته های علمی، پژوهش 
میان رشــته ای را برای خوانندگان عالقه مند در سراسر جهان ترویج و تشویق 
می کند. روزنامه گاردین این مجموعه را در میان فهرســت پیشــنهادی خود 

جهت مطالعه در حوزه توسعه و محیط زیست قرار داده است.

1- Mònica Guillén-Royo  2- Centre for Development
3- Routledge   4- degrowth
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فصل 1
پیش گفتار

     هدف

هدف این کتاب کمک به نگرشــی پیرامون اهمیت توســعه انسان مقیاس 
به عنوان چهارچوبی برای تحلیل و تشــویق فرایندهای توســعه پایدار است. 
طرح توســعه انسان مقیاس در دهه 1980 توســط اقتصاددان شیلیایی مانفرد 
مکس نیــف و همکارانش، به منظور حمایت از جنبش های بومی و گروه های 
مردمی برای طراحی و اجرای فرایندهای توسعه خودشان ارائه شد. این نظریه 
حول سه رکن هم وابسته تشریح شد. این سه رکن، ارتقای خوداتکایی؛ روابط 
همتــراز میان مردم، نهادها و ابعاد مدیریتی و رفع نیازهای اساســی انســانی 
را در بــر می گرفتند. مورد اخیر بر پایه نظریه ای از نیازها قرار داشــت که بر 
تفاوت میان نیازهای جهانی و برآورنده های نسبی فرهنگی )از جمله ارزش ها، 
نگرش ها، قوانین، نهادها، اعمال، مکان و محیط( تاکید داشت و ابزاری عملی 
بــرای حمایت از جنبش های بومی و محلــی فراهم آورد تا خود راهکارهای 

مورد نیاز جهت رفع نیازهایشان را تعیین کنند.
روش شناسی پیشنهاد شده در طرح توسعه انسان مقیاس، که در کتاب توسعه 
انســان مقیاس -مفهوم، کاربردها و تامالت بیشتر1 )1991( تشریح شده است بر 
محور مجموعه ای از کارگاه های مشــارکتی قرار گرفته است که هدفش تحریک 

1- Human-Scale Development – Conception, Applications and Further Reflections
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توجه جمعی به برآورنده هایی اســت که رفــع احتیاجات در یک جامعه خاص 
را کند یا تســریع می کنند. از زمان انتشار روش شناسی توسعه انسان مقیاس، این 
نظریه برای پرداختن به چالش های مختلف اقتصادی-اجتماعی و محیط زیستی 
توسط اجتماعات محلی و بومی، متخصصان توسعه و همچنین پژوهشگران مورد 
استفاده قرار گرفته است. پس از ارائه تعریف و برداشت جدید کمیسیون جهانی 
محیط زیست و توسعهWCED( 1( از توسعه پایدار با عنوان »توسعه ای که نیازهای 
نســل حاضر را به گونه ای برآورده کند که ظرفیت نســل های آینده را برای رفع 
احتیاجاتشــان به خطر نیندازد،« نوعی همسویی بین طرح و هدف اصلی توسعه 
پایدار برقرار شد )WCED 1987: 43(. بر مبنای اصول توسعه انسان مقیاس، پاسخ 
به نیازهای اساسی انسانی، دستیابی به برآورنده هایی را می طلبد که هم در برآورده 
کردن یک یا بیش از یکی از نیازها موثر بوده و هم از لحاظ زیست محیطی پایدار 
باشند، به شکلی که احتمال برآورده شدن سایر نیازها در زمان حاضر و در آینده به 

وسیله هیچ نسلی کاهش نیابد.
این کتاب برگرفته از آموخته های مطالعات خود من، بر مبنای روش شناسی 
توسعه انسان مقیاس و همچنین ملهم از ارجاع روزافزون به توسعه انسان مقیاس 
از سوی حامیان رویکردهای بدیل توسعه پایدار است که موید ناممکن بودن 
دستیابی به پایداری با تکیه بر برداشت کنونی از توسعه پایدار، مبتنی بر رشد 

اقتصادی است. هدف من نگارش کتابی بوده است که:
1- اندیشیدن به ادغام طرح توسعه انسان مقیاس در مباحث کنونی پیرامون 
تفسیر اقتصاد سبز از توســعه پایدار و نیز گفتمان های بدیل توسعه پایدار را 

پیشنهاد می دهد که بر مدار رشد اقتصادی قرار ندارند.
2- برخی از کاربردهای محتمل این روش شناسی را برای تقویت توسعه 
پایدار مبتنی بر نیازها مورد بحث قرار می دهد که از جمله آنها می توان به این 
موارد اشاره کرد: )الف( تعیین اقدامات و سیاست های توسعه پایدار از طریق 
کارگاه های تحقیقاتی و اکتشافی، )ب( درک هم وابستگی های انسان-طبیعت 
از طریق همراه شدن و مشارکت در اجتماعات بومی، و )ج( تقویت پروژه های 

1- World Commission on Environment and Development
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پایداری بومی جاری به وســیله ترویج و تشویق به تفکر و التفات به نیازهای 
انسانی؛ و

کاربرد عملی روش شناسی توسعه انســان مقیاس در اجتماعات یا   .3
گروه های مردمی را به عاریه می گیرد تا بین نظام برآورنده ها که به رفع نیازها 
در ســطح محلی کمک می کنند و ویژگی های هم وابســته فردی، اجتماعی، 
اقتصادی و محیط زیســتی که مولفه های شــکل دهنده جامعه پایدار هستند، 

ارتباطی مفهومی را برقرار کند.
بنابرایــن، این کتاب به جنبه های بافتی، مفهومی و تجربی طرح توســعه 
انسان مقیاس با تمرکز بر اهمیت آن برای استفاده در توسعه پایدار می پردازد.

زمینه

باور به این مســئله که ما می توانیم همزمان نیازهای انســانی را رفع کنیم و در 
عین حال محیط زیست را حفظ کرده و حتی آن را بهبود دهیم، ایده جذابی است. 
از زمان ارائه گزارش برونتلند )WCED 1987( و ارائه تعریفی از توسعه پایدار 
بر پایه مفهوم نیازها، این عقیده شــایع شده است که دستیابی به کیفیت باالی 
زندگی بدون به خطر انداختن زیســت بوم ها امکان پذیر است. بر خالف وزن 
و اهمیت برابری که در ســند نهایی اثرگذار کنفرانس سازمان ملل در خصوص 
توســعه پایدار در ریو در ســال های 1992 و UN 1992, 2012( 2000( برای 
کارآمدی اقتصادی، برابری اجتماعی و حفاظت از محیط زیســت در نظر گرفته 
شد، سازوکارهای عمده ای که در سطوح ملی و بین المللی برای حرکت در مسیر 
توســعه پایدار در دســتور کار قرار گرفته اند، بر محور کارآمدی اقتصادی قرار 
گرفته اند. این واقعیت با تاکید بر سیاست  های پایداری در بخش سرمایه گذاری 
در فناوری های نو تجلی یافته است که تولید مقادیر فزاینده کاالها و خدمات را 
تضمین کرده و در عین حال تبعات زیست محیطی تولید را نیز کاهش می دهند. 
به رغم تاکیدات کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه بر کیفیت رشد اقتصادی، 
کمیت اقتصادی به چراغ راه برنامه و سیاســت توسعه پایدار تبدیل شده است، 
و سیاست گذاران در سرتاسر جهان همچنان به اصول اقتصاد نئوکالسیک پایبند 
مانده اند، که بر اســاس آن سعادت بشر با گسترش تولید و مصرف کاال پیوند 



ک
تر

مش
رد 

د
12

.)Guillén-Royo and Wilhite 2015( خورده است
عواملی همچون سرمایه گذاری در بهره وری منابع، انرژی های تجدیدپذیر 
و وســائل و تجهیزات بازیافت نتوانســته اند آزادســازی تجاری و توســعه 
جغرافیایی الگوهای تولید و مصرف صنعتی که از دهه 1970 مشخصه رویکرد 
 Jackson 2006,( نئولیبرال به توســعه بین المللی بوده اند را به چالش بکشند
McNeill and Wilhite 2015 ;2009(. مداخالت و برنامه های توســعه پایدار 

-مانند معاهدات الزام آور در خصوص کاهش انتشــار گاز دی اکسید کربن یا 
سیاست های مربوط به سبک زندگی کم کربن- که می توانستند توسعه اقتصاد 
جهانی را به مخاطره بیاندازند، در اولویت سیاست ها قرار نگرفته اند. در نتیجه، 
ما شــاهد وارد آمدن آسیب های روزافزون به زیســت بوم ها و تنوع زیستی، 
گرم شــدن رو به فزونی اقلیم های آب وهوایی زمین و رشــد نابرابری ها در 
 Martínez-Alier et al. 2010;( درون کشورها و همچین در میان آنها بوده ایم
Wilkinson and Pickett 2010(. همــکاری و مشــارکت محدود در جهت 

حفاظت از محیط زیســت و ترویج سیاست های پایداری کنونی حاکی از آن 
است که به منظور قرار دادن جوامع در مسیر توسعه پایدار، نیازمند ایجاد تغییر 

و تحول بنیادی تر ساختارهای اجتماعی-اقتصادی و سیاسی خود هستیم.
بدیل های رویکردهای مبتنی بر بهره وری در حیطه توسعه پایدار چندالیه 
و متنوع هســتند و اغلب به پارادایم های پسارشــد و پساتوسعه ارتباط داده 
شده اند )Daly 1974; Martínez-Alier 2009; Muraca 2012(. شاخصه این 
رویکردها نپذیرفتن پیوند مســتقیم و مثبت بین رشد اقتصادی و خوش بختی 
بشــر و همچنین قرار دادن جایگاه سیســتم اقتصادی در مرتبه ای پایین تر از 
سیســتم های بیوفیزیک و اجتماعی است. بنابراین رشد اقتصادی به محصول 
فرعــی اقدامات مرتبط با کاهش تخریب محیط زیســت و نابرابری اجتماعی 
بدل می شــود )Van der Bergh 2010(. یا آنگونه که حامیان مهار رشد پایدار 
مدعی آن هســتند، رشــد اقتصادی به چیزی تبدیل می شود که باید معکوس 
گردد تا بتوان به کاهشــی متــوازن و همچنین از لحــاظ اجتماعی پایدار )و 
 Kallis( در ظرفیت تولیدی حداکثری جامعه دست یافت )دســت آخر تثبیت
874 :2011(. مکس نیف، همســو با این دیدگاه های بدیل بر ضرورت اعطای 
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نقشــی ابزاری به اقتصاد تاکید می ورزد، زیرا هدف غایی آن خدمت به مردم 
است و نه خالف آن. از منظر مکس نیف خدمت به مردم، فراهم آوردن منابع 
اقتصادی، اجتماعی-تکنیکی، فرهنگی و محیط زیستی است به گونه ای که در 
رفع نیازهای اساسی انسان به وی کمک کند. او استدالل می کند که این مسئله 
باید سرلوحه هر سیاست توسعه ای قرار گیرد. اینچنین سیاست هایی همچنین 
بایــد با این اصل دوگانه هدایت شــوند که اوال هیچ اقتصادی نباید در غیاب 
خدمات مربوط به زیســت بوم اداره شود و دوم اینکه اقتصاد زیرمجموعه ای 
از سیســتمی بزرگ تر و دارای محدودیت های بیشتر به نام زیست کره1 است. 
از دید مکس نیف این گزاره ها احتمال وقوع رشــد دائم را کامال نفی می کنند 

.)Smith and Max-Neef 2011: 154(
عــالوه بر رویکردهــای نظری که در مــورد حذف رشــد اقتصادی از 
مفهوم ســازی و اجرای توســعه پایدار بحث می کننــد، پژوهش و طرح های 
ابتکاری پژوهشــی و بومی از طریق مطالعه تجربــی و جریان زندگی واقعی 
نشــان می دهند که می توان از طریق مجموعه ای از برآورنده های هم وابســته 
سازشی بین پایداری زیســت محیطی و رفع نیازهای انسانی برقرار کرد. این 
پژوهش ها و طرح ها به عناصر تکنولوژیک، ســازمانی، فرهنگی و سیاسی و 
فردی می پردازند و به حجم متورم اقتصاد جهانی اتکا ندارند. پژوهش های اخیر 
نشــان داده اند که رشد اقتصادی و رفاه لزوما در پیوند با یکدیگر قرار ندارند. 
نمونه ها شامل این موارد می شــوند: پژوهش های پیرامون میزان خوش بختی 
که هزینه های محیط زیســتی و اجتماعی را مد نظر قرار می دهند و در محاسبه 
تولیــد ناخالص داخلی لحاظ نمی شــوند )Costanza et al. 2014(، پژوهش 
 Easterlin 2015; Frey and Stutzer( در باب تعیین کننده های خوش بختــی
2002( و تجربه مردم در جوامع پایدار که زیست کم آسیب زا را دنبال می کنند 

)Hopkins 2013; Phillips et al. 2013(. اگــر چه این رویکردها بر اهمیت 
کارآمدی تکنولوژیــک صحه می گذارند، اما راهبردهایی مانند میزان مصرف، 
ســاعات کاری کمتر، تعیین تصاعدی نرخ مالیات و محدودیت مصرف کربن 

1- biosphere
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را بیشتر مورد توجه قرار می دهند و مخل وضع موجود محسوب می شوند، و 
از این رو آنها انباشت و رشد را که اهداف عمده جوامع سرمایه داری هستند، 

به چالش می کشند.
مانفرد مکس نیف و همکارانش با ارجاع به شــواهد ذکر شده در باال و بهره 
جستن از پژوهش های خود وی که عدم ارتباط بین کیفیت زندگی و رشد اقتصادی 
را نشان می دهد، پیشنهادی را برای توسعه انسان مقیاس ارائه دادند. طرح آنها مبتنی 
بر مشارکت همگانی بود و بر پایه سه رکن هم وابسته استوار بود. نخستین رکن، 
افزایش روزافزون خوداتکایی بــود که جمعیت های بومی و محلی را در کانون 
فرایند توســعه قرار می داد. رکن دوم بر توازن در هم وابســتگی های میان مردم با 
طبیعــت و فناوری، میان فرایندهای جهانی و بومــی، اهداف فردی و اجتماعی، 
برنامه ریزی و خودمختاری و نهایتا جامعه مدنی از یک سو و دولت از سوی دیگر 
متمرکز شده بود )Max-Neef 1991: 8(. سرانجام رکن سوم به دستیابی به سطوح 

باالی کیفیت زندگی به وسیله تحقق یافتن نیازهای اساسی انسان مربوط بود.
طرح توسعه انسان مقیاس نیازهای اساسی انسان را جهان شمول و در حال 
تغییر همگام با روند تدریجی و آرام فرگشــت )تکامل( انسان می انگارد. این 
نیازها نه مقوله ارزش شناسانه زیر را در بر می گیرند: معیشت، حفاظت، عاطفه، 
ادراک، مشــارکت، فراغت، آفرینش، هویت و آزادی. هر کدام از این نه مقوله 
را می توان بر اساس چهار مقوله وجودی بیان کرد: بودن، داشتن، انجام دادن و 
تعامل. برخورد نیازهای اساسی انسان و مقوالت وجودی، ماتریسی با 36 خانه 
خالی به وجود می آورد که نشان دهنده برآورنده ها )ارزش ها، نگرش ها، نهادها، 
مقررات، اعمال، رسوم، انواع ســازمان ها، مکان ها و غیره( است. برآورنده ها 
شــیوه دستیابی به نیازها را در جامعه مشــخص می کنند و دسته بندی آنها بر 
اســاس اثرات مثبت یا منفی شــان بر نیازها صورت می گیرد. بنابراین هدف 
اجتماعات و گروه های بومی شناسایی برآورنده های هم افزا و موافقی است که 
بیش از یک نیاز انسانی را ارتقا می دهند و به هیچ نیاز دیگری آسیب نرسانده 
و راهکارهای درون زا و برون زایی را اتخاذ کنند تا آنها را در دســترس جامعه 
خود قرار دهند. برآورنده هایی که به محیط زیســت آسیب می رسانند، ظرفیت 
برآورده کردن نیازها در کوتاه  مدت، میان مدت و بلند مدت را کاهش می دهند 
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و برآورنده های هم افزا محسوب نخواهند شد.
مکس نیف و همکارانش رجوع به رویکردی از نیازها و برآورنده ها را در 
کارگاه های مشارکتی پیشــنهاد کردند که جوامع بومی و گروه های مردمی را 
در یافتن راه حل هایی برای معضالت اجتماعی-اقتصادی و محیط زیستی شان 
دخیل کند. این روش شناســی از دهه 1980 در کشورهای مختلف در سراسر 
جهــان و با اهداف متفــاوت به کار گرفته شــده اســت. موضوعاتی که با 
به کارگیری چارچوب و ابزار توسعه انسان مقیاس مورد بررسی قرار گرفته اند 
شامل این موارد می شــوند: تبعیض نژادی، پیشگیری از ایدز، مسکن پایدار، 
ارتقای سالمت، توسعه روستایی و مراقبت های پایان زندگی1 و مصرف پایدار 
 Buscaglia 2013; Cuthill 2003; García Norato 2006; Guillén-Royo(
Jorge 2010; Mitchell 2001; Peroni 2009 ;2010(. برخــی از ایــن کارها 

پژوهش محور بوده و برخی دیگر تجربه محور. بعضی از آنها روش شناســی 
پیشنهادی مکس نیف و همکارانش را دنبال کردند و بعضی دیگر همین روش 
یا بخش هایی از آن را به کار گرفتند تا با اهداف پروژه شــان همســو باشــد 
یا الزامات نهاد ســرمایه گذار را برآورده کنند. برخی پژوهشگران نیز دیدگاه 
توسعه انسان مقیاس در باب نیازها و برآورنده ها را برای توسعه شاخص ها و 
 Cruz et al( ارزیابــی رویه های اجتماعی یا اقتصادی در جامعه به کار گرفتند

.)2009; Jackson and Marks 1999

عالوه بر تاثیرگذاری بر رویکردهای آکادمیک و رویه های توســعه، طرح 
توسعه انسان مقیاس از زمان انتشارش در سال 1986 در اسپانیا، توسط برخی 
اجتماعات شده اســت. پژواک این دیدگاه در میان ســازمان های مردمی در 
آمریکای جنوبی در آن زمان تا حدی بود که به سندی مبدل شد که »بیشترین 
کپی برداری از آن شــده است« )Smith and Max-Neef 2011: 1( مکس نیف 

موفقیت این طرح را این گونه بیان کرد:
اولین درســی که از این تجربیاتمان آموختیم این بود که زبان 
توسعه انســان مقیاس و نظریه نیازهایش برای مردم عادی که 

1- End-of-life care
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نهایت آموزش رسمی شان چند سال حضور در مدرسه ابتدایی 
بوده به راحتی قابل درک اســت. آمــوزه دوم این بود که هیچ 
توسعه حقیقی نمی تواند بدون درک، مشارکت و خالقیت خود 
مردم واقع شود. سومین چیزی که به آموخته هایمان افزوده شد 
این بود که آنچه مردم عــادی را به جنبش وامی دارد، ضرورتا 
اهل علم را نیز تحریــک نخواهد کرد. در واقع، آنچه دهقانان 
در کوتاه ترین زمان فهمیدند، پس از 15 ســال با اقبال مجامع 
آکادمیک مواجه شــود. حاال دیگر توسعه انسان مقیاس باالخره 
وارد دنیای آکادمیک شده و نظریه نیازهای انسانی آن به عنوان 
یکی از مهمترین کمک ها در این حیطه به رسمیت شناخته شده 

.)Smith and Max-Neef 2011: 176( است

چشم اندازها و محدودیت ها

این کتاب نگاشــته نشده است تا بررسی جامعی از تجربیات کنونی و گذشته 
طرح توسعه انسان مقیاس باشد. تالش هایی در این زمینه توسط تیم مکس نیف 
در دانشگاه آسترال شــیلی1 در حال انجام است. از زمان انتشار کتاب توسعه 
انسان مقیاس به انگلیسی در سال 1991، این طرح در محیط های بسیار متنوعی 
به اجرا گذاشــته شده و تعبیر و تفسیرهای متعددی از آن توسط متخصصان، 
اجتماعات و پژوهشگران صورت گرفته است. بیشتر این اجراها هرگز تدوین 
نشــده یا در دســترس عموم قرار نگرفته اند. این مسئله ظرفیت پژوهشگران 
دارای محدودیــت مالی را حتی تا حد تالش بــرای یافتن و چارچوب بندی 
پیشینه کاربردهای این طرح کاهش می دهد. همچنین باید تصریح کنم که من 
قصد ندارم تحلیلی بی طرف و توصیفی از اهمیت طرح توســعه انسان مقیاس 
برای توســعه پایدار ارائه دهم. من بر این باورم که طرح توسعه انسان مقیاس 
هم چارچوبی نظری و هم روش شناسی ارائه می دهد که بر اساس آن می توان 
اجتماعات را به ســمت توسعه پایدار سوق داد. این باور دلیل اصلی نگارش 

1- Universidad Austral de Chile
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این کتاب توسط من است.
بنابراین، این نسخه نگاه نسبتا دقیقی به اجرای توسعه انسان مقیاس دارد و 
در آن شیوه های جاری و بالقوه  این روش شناسی که می تواند برای گروه های 
مردمی یا جوامع به کار برده شــود تا جوامع را به سمت کیفیت باالی زندگی 
و آســیب های زیست محیطی کمتر ســوق دهد به بحث گذاشته می شود. در 
همین راستا، من به تجربه خودم در اجرای این روش شناسی در نروژ، اسپانیا 
و پرو رجوع خواهم کرد. همچنین از کارهای سایر پژوهشگران و متخصصانی 
که چارچوب توســعه انســان مقیاس را در نقاط مختلف دنیا به کار گرفته اند 
ســود خواهم جست تا شیوه های دستیابی به توسعه پایدار و بهروزی بشر را 
مشــخص کنند. اما، از آنجایی که تمرکز این کتاب و اولویت آن حوزه عمل 
است، سایر تالش های مفهومی، نظری و پژوهش های کتابخانه ای را که مبتنی 
بر کارگاه های مشارکتی نیستند به طور عمیق مورد کاوش قرار نداده ام. سرانجام 
اینکه، در بیشــتر فصول بر جنبه های مختلف روش شناختی تامل شده است: 
چالش های روش های مشارکتی، نقش پژوهش گران تسهیل گر1، اهمیت دنبال 
کردن نوعی از توالی در کارگاه ها، افزایش آگاهی ناشــی از مشارکت و دست 
آخر شواهدی که نشان می دهد سیستم برآورنده های هم افزا، که از کارگاه های 
متمرکز بر نیازها حاصل می شوند، شکلی از ساختار حمایتی را آشکار می سازد 
که می توان سیاست های توســعه پایدار را بر اساس آن پایه ریزی کرد. مسئله 
سیاست های توسعه پایدار، سویه مفهومی اصلی رویکرد انسان مقیاس است که 

در این کتاب به بررسی عمیق آن خواهم پرداخت.

طرح کلی فصل ها

کتاب به سه قسمت تقسیم شده است که می توان آن را به ترتیب یا بدون در 
نظــر گرفتن توالی فصل ها خواند. اما، فصل 3 و 4 اهمیت ویژه ای دارند، زیرا 
به معرفی مهمترین ویژگی طرح توسعه انسان مقیاس و روش شناسی پیشنهادی 
آن می پردازنــد که مردم و اجتماعات بومــی و محلی را در این فرایند دخیل 

1- facilitator
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می کنند و در سرتاسر کتاب مکررا به آن اشاره خواهد شد.
قســمت اول شامل سه بخش می شود که در آن طرح توسعه انسان مقیاس 
در درون بافت مباحث توســعه پایدار قرار داده شده و اصول اساسی و مبانی 
روش شناســی آن معرفی می شود. در فصل 2 تفاسیر توســعه پایدار از ایده 
اولیه آن در گزارش برونتلند گرفته تا نگرش کنونی »اقتصاد ســبز1« که توسط 
نهادهای بین المللی مطرح شــده است، مورد بررســی قرار می گیرند. در این 
فصل دیدگاه های دیگر نیز که ارتباطی بین پایداری و کاهش در حجم اقتصاد 
جهانی و رفع نیازهای انســانی برقرار می کنند، به بحث گذاشــته می شــوند. 
اهمیــت پارادایم های بدیل از طریق بحث در مورد شــواهد علیه این موارد 
ارائه می شــوند: 1( احتمال این مســئله که نوآوری های تکنولوژیک، تبعات 
زیست محیطی ســطوح روزافزون تولید را کاهش می دهند، و 2( این باور که 
Easterlin 2015; Jack- )رشد اقتصادی ارتقای کیفیت زندگی را به دنبال دارد 

.)son 2009; Smith and Max-Neef 2011

در فصل ســوم زمینه تاریخی که طرح توســعه انسان مقیاس در آن به ثمر 
نشســته است عرضه می شــود و از سه رکن هم وابســته خوداتکایی، روابط 
متعادل و همتراز و تحقق نیازهای انســانی صحبت می شــود. همچنین تعهد 
قوی و مشــارکت همگانی که اجزای جدایی ناپذیر این طرح هســتند، تحلیل 
می شوند. این فصل با مقایسه برداشت توسعه انسان مقیاس از نیازهای انسانی 
و برآورنده ها با نظریه نیاز انسانی دویال2 و گوف3 و رویکرد قابلیت های4 سن5 
و نوسبام6 به پایان می رســد. این موارد اخیر، دو شرح دیگر از توسعه انسانی 
هستند که کامروایی مادی را از کیفیت زندگی تفکیک می کنند و به کارگیری آنها 
به عنوان چارچوبی نظری در مباحث آکادمیک حول توسعه روز به روز بیشتر 
.)Gough 2014; Lessmann and Rauschmayer 2013; Sen 2013( می شود

در فصل آخر این قسمت، یعنی فصل 4، روش شناسی توسعه انسان مقیاس 
بــه تفصیل تجزیه و تحلیل خواهد شــد. این کار بر مینــای ترتیب و توالی 
کارگاه های مشــارکتی انجام می گیرد که هدفشــان آشکار کردن فرصت هایی 

1- Green economy         2- Doyal 3- Gough
4- capabilities approach 5- Sen  6- Nussbaum
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اســت که هر اجتماعی بــرای برآورده کردن نیازهــای اعضایش باید به آنها 
متوسل شود. این مسئله نیز در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد که چگونه 
روش شناســی توسعه انسان مقیاس اتخاذ شــده تا به پایداری زیست محیطی 
پرداخته شود و نگاهی نیز به موضوعات زیر دارد: نقش تسهیل گران1، جذب 
مشــارکت کنندگان و این ادعا که تجربه مشــارکت به توانمندسازی مردم و 
اجتماعات بومی کمک می کند. برای روشن ســازی و تشریح مباحث مطرح 
شــده، نمونه هایی از به کارگیری این روش شناسی در محیط های مختلف و با 

اهداف متفاوت ارائه شده اند.
در بخش دوم کتاب کاربردهای متفاوت چارچوب نظریه انســان مقیاس 
ارائه می شــوند که از طریق نمونه هایی از پژوهش من در لریدا2 )کاتالونیا( و 
 Jolibert et( تجارب پژوهشگرانی که پایداری را در بلژیک ،)اکوستامبو3 )پرو
al. 2014( مطالعه کرده اند و همچنین تجارب متخصصان مشــارکت کننده در 

جنبش گذار به تصویر کشیده شده اند. در این بخش طرح توسعه انسان مقیاس 
اول به منزله ابزاری جهت تعیین مداخالت پایدار در سطوح بومی و منطقه ای 
مورد بررســی قرار گرفته اســت؛ و بعد به عنوان چارچوبی هدایت کننده در 
فرایندهای پژوهش در عمل مشــارکتیPAR( 4(؛ و در وهله ســوم در قالب 
ابزاری برای یکپارچه سازی طرح های بومی از پایین به باال5 مانند جنبش گذار 
شهرها6، دهکده های پایدار7 و بوم شهرها8 .بیشتر نمونه های تشریح شده در این 
بخش به اجتماعات بومی مربوط می شود که در راستای تاکید بر توانمندسازی 

جوامع مدنی، اصل جدایی ناپذیر توسعه انسان مقیاس است.
در فصل 5 سودمندی کارگاه های توسعه انسان مقیاس به عنوان روش شناسی 
که شــیوه های دستیابی به توســعه پایدار را در سطح بومی می کاود، به بحث 
گذاشــته می شــود. در این فصل به توالی کارگاه های مبتنی بر نیاز و با تمرکز 
بــر چارچوب گام طبیعی9 نگاهی انداخته می شــود که معموال برای طراحی 
مداخالت پایداری و نظریه U10 کــه مراحل فرایندهای یادگیری عمیق برای 

1- facilitators    2- Lleida   3- Acostambo
4- participatory action research 5- bottom-up  6- Transition town
7- ecovillages                     8- eco-municipalities  9- Natural Step
10- Theory U
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طرح های پایداری را مورد خطاب قرار می دهند، مورد استفاده قرار می گیرند 
)Holmberg 1998; Scharmer 2009(. هدف این تجربه، برجســته ساختن 
اهمیت فرایندهای توســعه انسان مقیاس در جستجو برای رهیافت های پایدار 
و همچنین کیفیت نتایج حاصل شده از طریق تامل عمیق و مباحثات شورایی 
اســت. این مهم به وســیله اتخاذ روش شناسی توسعه انســان مقیاس توسط 
ژولیبرت1 و همکاران )Jolibert et al. 2014( برای مطالعه سناریوهای مبتنی 
بر نیاز در سطح محلی و نیز از طریق پژوهشی که شخصا در لریدا برای درک 
پیوندهای بین برآورنده های هم افزا و پایداری زیست محیطی انجام دادم، شرح 

و توضیح داده شده است.
در فصل 6 بر مطالعه فرایندهای توســعه انســان مقیاس از طریق حضور 
بلند مدت در میان مشارکت کنندگان و اجتماعات تمرکز می شود. چالش های 
مرتبط با طراحی پژوهش در عمل مشــارکتی و رویکردهای توسعه مشارکتی 
مورد بحث قــرار خواهند گرفت؛ به ویژه این واقعیت که آنها ممکن اســت 
بازتولید شــوند، رو به وخامــت نهند یا اینکه عدم تــوازن قدرت را در پی 
داشته باشــند )Cooke and Kothari 2004; Cornwall 2011(. در این فصل 
اهمیت توجه به فرایندها از طریق پژوهش در عمل مشــارکتی در اکوستامبو، 
شهرستانی در رشته کوه های آند در پرو تشریح می شود. تحلیل اجرای برآورنده 
هم افزای »برنامه مشــارکت والدین در مدرســه2« در کنار پرورش باغچه های 
سبزی ارگانیک )برآورنده هم افزای دیگری که توسط مشارکت کنندگان تعیین 
شد( نشــان می دهد که هر دو پروژه به واســطه افزایش دانش و یکپارچگی 
جمعی در رفع نیازهای انســانی در مناطق مربوطه تاثیرگذار بوده اند. همچنین 
نتایج بیانگر این اســت که پایداری زیســت محیطی در مناطق هدف از طریق 
شــیوه های کشــاورزی ارگانیک بهبود یافت، زیرا مشارکت کنندگان گزارش 
دادند که پس از پروژه پژوهش در عمل مشــارکتی ارزش و احترام بیشــتری 

برای محیط زیست قائل بودند.
در فصــل هفتم کــه آخرین عنــوان بخش دوم کتاب اســت، اهداف و 

1- Jolibert 2- parents’ school
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ویژگی های اجتماعات پایدار در بوم شــهرها، دهکده های پایدار و جنبش های 
گذار، با نظر به ارکان طرح توســعه انســان مقیاس، تجزیه و تحلیل می شوند. 
تجربه اینز اپونته1 با به کارگیری ایده نیازهای انسانی و برآورنده ها برای اعضای 
جنبش گذار عرضه می گردد. او اهمیت تامل در واژه های نیازها و برآورنده ها 
برای تقویت تجربه گذار در سطوح محلی و ملی را برجسته می کند. این ایده 
که اجتماعات پایدار »نمونه های عملی و واقعی« توســعه انسان مقیاس هستند 
کنکاش می شــود و ظرفیت های بهبوددهنده نیازها در سیستم برآورنده ها که 

نمود فعالیت های هر روزه آنهاست را بررسی می شوند.
بخش ســوم این مجلد حــول چالش ها، محدودیت هــا و فرصت های 
به کارگیری توسعه انســان مقیاس به منزله چارچوبی ارجاعی جهت مطالعه و 
اجرای توســعه پایدار قرار گرفته اســت. فصل 8 بر سه چالش ویژه متمرکز 
شده اســت. ابتدا به ظرفیت روش شناسی توسعه انسان مقیاس برای دستیابی 
به ابعاد درونی انســان ها مربوط می شــود، که پیامدهای مستقیمی برای عمق 
تغییراتی که می توان از کاربست فرایندهای توسعه انسان مقیاس انتظار داشت، 
در بر خواهد داشــت. چالش دوم در مورد ظرفیت کارگاه های مبتنی بر نیازها 
جهت توانمندسازی مشارکت کنندگان است. هر دو موضوع با رجوع به برخی 
اجراهای این روش شناسی تشریح شــده در بخش دوم و همچنین یافته های 
کارگاه های اکتشــافی برپا شده در اسلو )نروژ( توضیح داده شده اند تا ارتباط 
مشارکت در کارگاه های توسعه انسان مقیاس و اهداف و ارزش های مردم مورد 
کاوش و بررسی قرار گیرند. بخش آخر به ادغام رویکرد کل نگر طرح توسعه 

انسان مقیاس در سیاست توسعه پایدار می پردازد.
در فصل نهایی و نتیجه گیری یعنی فصل 9، مســیر دنبال شــده در فرایند 
توســعه انســان مقیاس، از درک مشکالت شــخصی، اجتماعی-اقتصادی و 
زیست محیطی مربوط به سطح پایین تحقق نیازها گرفته، تا طراحی و اجرای 
راهکارهای ارتقای نیازها که به پایداری زیست محیطی کمک می کند، توضیح 
داده خواهند شــد. این گشــت و گذار ما را به مبحث برآورنده های هم افزای 

1- Inez Aponte
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مرتبــط با برآورنده های پایــدار و همچنین موضوع فرصت های اســتفاده از 
چارچوب توسعه انســان مقیاس برای حرکت به ســمت جوامع پایدار وارد 
خواهد کرد. این فصل با تشویق پژوهشگران جهت تداوم در تحلیل نظریه و 
عمل توســعه انسان مقیاس پایان می یابد: هم به منظور شفاف تر کردن تجارب 
زندگی واقعی و هم برای کمک به درک عمیق تر پیوندهای میان رفع نیازهای 

انسانی و محافظت از محیط زیست.
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فصل 2
توسعه پایدار، رشد اقتصادی و رفاه برش

     مقدمه

 WCED( 1توســعه پایدار از منظر گزارش کمیسیون محیط زیست و توسعه
1987(، دغدغه هــای مربــوط به برابری، پیشــرفت اقتصــادی و محافظت از 

محیط زیست را در کنار یکدیگر قرار می دهد )Adams 2009(. گزارش کمیسیون 
پاســخی به نگرانی های دیرینه ای بود در سطوح ملی و بین المللی نسبت به آثار 
منفی جاری فعالیت های بشــر بر محیط زیست و شرایط نامساعد مادی که مردم 
کشورهای فقیر و متوسط با آن دست به گریبان بودند. نظریه توسعه پایدار نوعی 
فرایند تحول اجتماعی و اقتصادی را پیشــنهاد داد که به حق برخورداری نســل 
حاضر و آینده از منابع طبیعی احترام می گذاشــت و از این طریق به مردم امکان 
می داد نیازهایشان را برآورده کنند. این نظریه فناوری و شیوه هایی از سازماندهی را 
مورد استفاده قرار داد که اثرات سیستم های اجتماعی- اقتصادی بر محیط زیست را 
کاهش دهد. این برداشت جدید از توسعه بر آن بود که درک کلی از پیشرفت را از 
تمرکز مادی گرایانه محض تغییر دهد و به سمتی سوق دهد که مولفه های زیستی 

و اجتماعی را نیز در بر گیرد.
توسعه پایدار در سه بعد خود-اقتصاد، جامعه و محیط زیست- اقدام مقتضی را 
می طلبد و مادامی که این سه بعد از طریق تقویت رشد اقتصادی، افزایش برابری 

1- World Commission on Environment and Development


