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در محل  0333دی ماه  3دکتر محمد رضا مثنوی در چهارمین سمینار از سلسله سمینارهای نظریه های نو که مورخ 

پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر برگزار شد، به بازگویی سیر تحوالت مفهومی توسعه پایدار پرداخت و نظریات 

زمینه های تاریخی نظریه پایدار، ورود توسعه پایدار به دستور  تقسیم بندی مورد واکاوی قرار داد.مربوط به آن را در سه 

 کار سازمان ملل و در پی آن کنفرانس ریو و دستورکار آن.

نظریه ها رویکرد انسان را به دنیای پیرامون می سازند و چون شرایط کلی آن را تغییر می دهند ، مورد اقبال عموم قرار 

خصی و مبتنی بر تجربه باشد و یا رویکردی فلسفی. در هر دو رویکرد ، باید به می گیرند. این رویکردها می توانند ش

 شناسایی ریشه های تاریخی آن پرداخت. 

ی آرام ن انسان روشآدر زمینه های تاریخی نظریه توسعه پایدار، نقطه عطفی به نام انقالب صنعتی وجود دارد. پیش از 

آرمان شهرش را دنبال می کرد. افالطون در کتاب خود  01قبل از قرن برای رشد و توسعه خود داشت و به طور کل تا 

فرانسیس   01ـ01بعد از قرن  نامید. Atlantisاین آرمان شهر را ترسیم کرد و کمال گرایی را رکن اصلی دانست و آن را 

افالطون متفاوت ظریه نکه با  مطرح می کند  New Atlantis نام  بابیکن )نظریه پرداز انگلیسی( آرمانشهر جدیدی را 

-0160و هم راستا با اعتقادات کلیسا بود. وی در آن جستجوی دانش علمی را محور سعادت بشر می داند. در سال های 

ی را مطرح می کنند. گالیله معتقد است که کتاب طبیعت به نظم ریاض نظریات خودکپلر، دکارت، کانت و گالیله نیز  0100

یر ریاضی ممکن است. کپلر طبیعت را به یک ماشین تشبیه می کند. طبیعتی که قبل از این نوشته شده و درک آن با تفس

بر  بتنیم ، به یک سیستم تشبیه می شود و آن را مادی تفسیر می کند. اساس تفکر فلسفی دکارتبود پیچیده و مقدس

ت ، وی روش تسلط به طبیعت را، راه شناخبه حساب می آمدطبیعت یک تهدید  آنقبل از  تجزیه و تحلیل بود. از آنجا که

 .دانستقوانین آن 

 .را در جامعه ای تحت تهدید مطرح کردبشر ای جدیدی  نظریهدر پس از حدود هفتاد سال دانشمندی به نام توماس هابز، 

علمی به  انقالباتچنین سیاستی جامعه ای بر مبنای علم را ایجاد می کند تا بتواند خود را از میان تهدیدات برهاند. این 
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اله، و جنگل آلودگی، زب، صنعتی و ایجاد شهرهای. با افزایش تولید و بهره برداری از منابع طبیعی انجامیدانقالب صنعتی 

  بازخوردی از آن به حساب می آمد.زدایی 

کنیک اد شدند. تایجبرای رویارویی با چنین تغییرات زیست محیطی  علم محور و تکنیک محور دو نهضت 03تا اواخر قرن 

د در حالیکه طبیعت محورها معتق می توان به طبیعت کمک کرد و به آن مسلط شد،با تکنولوژی  معتقد بودندمحورها 

 هر کس به اندازه سهمش از طبیعت میتواند بهره برداری کند.بودند که بشر جزیی از طبیعت است  و 

گرایش به سمت زندگی در حومه های شهر ایجاد  Suburban Developmentدر پدیده ای به نام ، 60در اوایل قرن 

 پس از این دوران در آمریکا اندیشمندانی .شد چرا که ثروتمندان دیگر شهرها را فضایی مناسب برای زندگی نمی دیدند

 شهر های جدید  مطرح می کنند.ایجاد لوکوربوزیه و رایت اندیشه های خود را مبنی بر  مانند هاوارد،

اند وباغ شهر می ت ، شهرو روستا هر کدام دارای معایب و محاسنی هستند مبنی بر این است که از آنجا کهاوارد هاعتقاد  

هر ها به دلیل که ش معتقد بودوری شهر درخشان با تئ.لوکوربوزیه به عنوان نظریه پرداز دوم تلفیقی از هردوی اینها باشد 

رفتارهای جمعی رشد کرده و ایده برج در باغ شکل می  افزایش جمعیت بوده و باقابل سکونت غیر  کم بودن جمعیت 

 Tower in the)طبیعت سهم بیشتری داشته باشد. گیرد. رفتن به ارتفاع به این مفهوم است که زمین ها آزاد شوند و 

Park  )بود که عملی  ایده های کوربوزیه بعد از جنگ جهانی با وعده واحدهای زیاد در زمین های کم بسیار راه گشا

 شدنش را نیز باید مدیون ورود بتون به معماری  دانست.

رایت پس از لوکوربوزیه، ایده شهری اش را با نام شهرهای حومه گسترده و یا حومۀ گسترده مطرح کرد. در این طرح 

ان ی پراکنده در میتا به مزرعه شهری دست پیدا کند. خانه ها برای هر فرد زمینی در حدود نیم هکتار در نظر گرفتوی 

در نظر گرفته شده بود. با وجود زمینهای کشاورزی شکل می گرفتند چرا که شغل غالب افراد کشاورزی و کار در مزارع 

 شهرها و وابستگی به حمل و نقل شخصی بعلت عدم موفقیت آن بود.کم جمعیت بودن  حضور زیاد طبیعت،

)رشد نامحدود(  شکل گرفت. جان  Unlimited Growthاز کتاب  زمینه های تعیین کننده تحوالت توسعه پایدار پس

 Limits ofالک در این کتاب توسعه و سازندگی را بدون هیچ قید و شرطی مجاز دانسته بود اما در برابرش کتاب 

growth  می کرد که در راستای توسعه بی قید و شرط ایجاد خواهد شد. پیش بینی نوشته شد و وضعیت اسف باری را

اگر وضعیت به همین رویه  اعالم کرد "آینده مشترک ما"با نام  ،، گزارش براتلند0391ر ادامه چنین نظریاتی، در سال د

کره زمین با فاجعه زیست محیطی مواجه خواهد شد و ما نیازمند توسعه پایدار هستیم.  6000ادامه پیدا کند، در سال 

 کند بدون اینکه نسل های آینده در تامین نیازهای شان دچار مشکل شوندتوسعه پایدار نیازهای نسل فعلی را براورده می 

  ن امر گویای عدالت بین نسلی است.ای و
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چهل فصلی منتج از . قطعنامه پیدا کردندحضور در اجالس زمین کشور  016در ریودوژانیرو،  0336پس از آن در سال 

رای بماعی و اقتصادی را از منظر پایداری بررسی کرده بود. از آلودگی هوا و آب و زمین تا مباحث اجت ،این کنفرانس 

دستور  "جهانی بیاندیشید، محلی عمل کنید "اینکه چنین قطعنامه ای برای همه کشورهای جهان عملی باشد ، با شعار 

متعددی در این زمینه و برای اجرای بهتر پایداری و  کارهای اجرایی کشورها قرار گرفت. کتبدر امور  مدون و 60کار 

به فرم  دستیابی "توسعه پایدار شهری به چاپ رسیدند و پایدارترین فرمهای شهری را مورد بررسی قرار دادند. در کتاب 

 فمصراین ادعا که با شهرهای گسترده مطرح شد  نسبت بهشهرهای متراکم پایدارتر بودن نظریه   "شهری پایدار

باری حرکت . همچنین آسان تر استکاهش می یابند و حرکت پیاده در شهرهای متراکم  %10تا وختهای فسیلی س

  مستمر به سمت پایداری چند منظوره بودن فضاهای شری بسیار موثر است.

  


