
 

 

 

 
 

 

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



https://www.doi.org/10.24200/isih.2019.2985.33100
http://www.isih.ir/article_283.html
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


 

 

 

 

Vol. 10 
No. 3 

Summer 2018 
 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 



 

 

 

Abstract 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

 



 

 

 

 

Vol. 10 
No. 3 

Summer 2018 
 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 



 

 

 

Abstract 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Valuing-Environment-Approaches-Environmental-Evaluation/dp/0471961124
https://www.amazon.com/Valuing-Environment-Approaches-Environmental-Evaluation/dp/0471961124
https://www.amazon.com/Valuing-Environment-Approaches-Environmental-Evaluation/dp/0471961124
https://ysrinfo.files.wordpress.com/2012/06/green-development-environment-and-sustainability-in-developing-world.pdf
https://ysrinfo.files.wordpress.com/2012/06/green-development-environment-and-sustainability-in-developing-world.pdf
http://www.ingentaconnect.com/content/whp/ev/2003/00000012/00000004/art00002;jsessionid=qdo4309m6g74.x-ic-live-03
http://www.ingentaconnect.com/content/whp/ev/2003/00000012/00000004/art00002;jsessionid=qdo4309m6g74.x-ic-live-03
http://www.ingentaconnect.com/content/whp/ev/2003/00000012/00000004/art00002;jsessionid=qdo4309m6g74.x-ic-live-03
https://doi.org/10.3197/096327103129341397
https://www.cell.com/trends/ecology-evolution/fulltext/S0169-5347%2801%2902123-1?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0169534701021231%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/trends/ecology-evolution/fulltext/S0169-5347%2801%2902123-1?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0169534701021231%3Fshowall%3Dtrue
https://doi.org/10.1016/s0169-5347(01)02123-1
http://www.ihcs.ac.ir/fa
http://www.ihcs.ac.ir/fa
http://www.ihcs.ac.ir/fa
http://www.ihcs.ac.ir/fa
http://www.ihcs.ac.ir/fa
http://science.sciencemag.org/content/297/5583/950
http://science.sciencemag.org/content/297/5583/950
https://doi.org/10.1126/science.1073947
http://journals.sagepub.com/doi/10.1068/a221259
http://journals.sagepub.com/doi/10.1068/a221259
https://doi.org/10.1068/a221259
http://www.ingentaconnect.com/content/whp/ev/1994/00000003/00000003/art00001
http://www.ingentaconnect.com/content/whp/ev/1994/00000003/00000003/art00001
https://doi.org/10.3197/096327194776679700
https://www.amazon.com/Discordant-Harmonies-Ecology-Twenty-first-Century/dp/0195074696
https://www.amazon.com/Discordant-Harmonies-Ecology-Twenty-first-Century/dp/0195074696
https://global.oup.com/academic/product/the-moon-in-the-nautilus-shell-9780199913916?cc=us&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/the-moon-in-the-nautilus-shell-9780199913916?cc=us&lang=en&
https://ideas.repec.org/a/eee/jfpoli/v8y1983i1p89-90.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ldr.3400020111
https://www.banc.org.uk/ecos/
https://www.banc.org.uk/ecos/
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=4&sid=95058e9b-ba10-4972-bad5-b85022568bbd%40sessionmgr4010&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=8267839&db=8gh
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=4&sid=95058e9b-ba10-4972-bad5-b85022568bbd%40sessionmgr4010&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=8267839&db=8gh
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmzeTzpbzdAhWOk4sKHaCYDNkQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2FSylvicultura-Oeconomica-Hans-Carl-Carlowitz%2Fdp%2F1277527598&usg=AOvVaw107TUHa55al2262LCvtxY8
https://www.amazon.com/Economics-Nature-Advances-Ecological/dp/1858989809
https://www.amazon.com/Economics-Nature-Advances-Ecological/dp/1858989809


 

 

 

 

Vol. 10 
No. 3 

Summer 2018 
 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scirp.org/%28S%28351jmbntvnsjt1aadkposzje%29%29/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1294535
http://www.scirp.org/%28S%28351jmbntvnsjt1aadkposzje%29%29/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1294535
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0921800989900207?via%3Dihub
https://doi.org/10.1016/0921-8009(89)90020-7
http://www.nature.com/articles/387253a0
http://www.nature.com/articles/387253a0
https://doi.org/10.1038/387253a0
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800998000196?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800998000196?via%3Dihub
https://doi.org/10.1016/S0921-8009(98)00019-6
https://islandpress.org/books/natures-services
https://islandpress.org/books/natures-services
https://trove.nla.gov.au/work/6997314?selectedversion=NBD860739
https://trove.nla.gov.au/work/6997314?selectedversion=NBD860739
https://www.amazon.com/Investing-Natural-Capital-Sustainability-International/dp/1559633166
https://www.amazon.com/Investing-Natural-Capital-Sustainability-International/dp/1559633166
https://www.amazon.com/Investing-Natural-Capital-Sustainability-International/dp/1559633166
https://www.amazon.com/Investing-Natural-Capital-Sustainability-International/dp/1559633166
http://www.worldcat.org/title/valuing-the-environment-economic-approaches-to-environmental-evaluation-proceedings-of-a-workshop-middlesex-polytechnic-june-1990/oclc/704178944&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/valuing-the-environment-economic-approaches-to-environmental-evaluation-proceedings-of-a-workshop-middlesex-polytechnic-june-1990/oclc/704178944&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/valuing-the-environment-economic-approaches-to-environmental-evaluation-proceedings-of-a-workshop-middlesex-polytechnic-june-1990/oclc/704178944&referer=brief_results
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.es.04.110173.000245
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.es.04.110173.000245
https://doi.org/10.1146/annurev.es.04.110173.000245
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305750X9190197P?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305750X9190197P?via%3Dihub
https://doi.org/10.1016/0305-750X(91)90197-P
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1759-5436.1991.mp22004003.x
https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.1991.mp22004003.x
http://www.nature.com/articles/269471a0
http://www.nature.com/articles/269471a0
https://doi.org/10.1038/269471a0
https://www.cambridge.org/core/books/the-fishermans-problem/BF8B398C8D909181895863664A03FACE
https://www.cambridge.org/core/books/the-fishermans-problem/BF8B398C8D909181895863664A03FACE
https://islandpress.org/books/ecosystems-and-human-well-being-synthesis?prod_id=1119
https://islandpress.org/books/ecosystems-and-human-well-being-synthesis?prod_id=1119
https://www.amazon.com/Valuation-Environment-Practice-Ecological-Economics/dp/1858985382
https://www.amazon.com/Valuation-Environment-Practice-Ecological-Economics/dp/1858985382
http://www.oecd.org/env/tools-evaluation/cost-benefitanalysisandtheenvironmentrecentdevelopments.htm
http://www.oecd.org/env/tools-evaluation/cost-benefitanalysisandtheenvironmentrecentdevelopments.htm
http://www.oecd.org/env/tools-evaluation/cost-benefitanalysisandtheenvironmentrecentdevelopments.htm


 

 

 

Abstract 

 

 

 

Interdisciplinary 
Studies in the Humanities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM6c6R077dAhXll4sKHRNFACoQFjADegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.co.uk%2FBlueprint-Green-Economy-David-Pearce%2Fdp%2F1853830666&usg=AOvVaw0ysqKwQWmeyStMMbJUWBnM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM6c6R077dAhXll4sKHRNFACoQFjADegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.co.uk%2FBlueprint-Green-Economy-David-Pearce%2Fdp%2F1853830666&usg=AOvVaw0ysqKwQWmeyStMMbJUWBnM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdxdGJ1b7dAhUwxosKHS4HBDoQFjAPegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FStages-Economic-Growth-Non-Communist-Manifesto%2Fdp%2F0521409284&usg=AOvVaw2auzvJfmu8UlIuWUw-dtH5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdxdGJ1b7dAhUwxosKHS4HBDoQFjAPegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FStages-Economic-Growth-Non-Communist-Manifesto%2Fdp%2F0521409284&usg=AOvVaw2auzvJfmu8UlIuWUw-dtH5
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09614520701469609
https://doi.org/10.1080/09614520701469609
http://www.ingentaconnect.com/content/whp/ev/1999/00000008/00000004/art00001;jsessionid=6sufdf44g7890.x-ic-live-03
http://www.ingentaconnect.com/content/whp/ev/1999/00000008/00000004/art00001;jsessionid=6sufdf44g7890.x-ic-live-03
https://doi.org/10.3197/096327199129341897
http://www.worldcat.org/title/valuing-the-environment-economic-approaches-to-environmental-evaluation-proceedings-of-a-workshop-middlesex-polytechnic-june-1990/oclc/704178944&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/valuing-the-environment-economic-approaches-to-environmental-evaluation-proceedings-of-a-workshop-middlesex-polytechnic-june-1990/oclc/704178944&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/valuing-the-environment-economic-approaches-to-environmental-evaluation-proceedings-of-a-workshop-middlesex-polytechnic-june-1990/oclc/704178944&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/valuing-the-environment-economic-approaches-to-environmental-evaluation-proceedings-of-a-workshop-middlesex-polytechnic-june-1990/oclc/704178944&referer=brief_results
http://www.worldcat.org/title/our-common-future/oclc/15489268
http://www.worldcat.org/title/our-common-future/oclc/15489268
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIrerj2b7dAhVs_SoKHdSaBp0QFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FNatures-economy-ecology-Donald-Worster%2Fdp%2F0385143451&usg=AOvVaw2rAAuNDc489LgE8dtz8c9_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIrerj2b7dAhVs_SoKHdSaBp0QFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FNatures-economy-ecology-Donald-Worster%2Fdp%2F0385143451&usg=AOvVaw2rAAuNDc489LgE8dtz8c9_
https://academic.oup.com/envihistrevi/article-abstract/14/1-2/1/386548?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/envihistrevi/article-abstract/14/1-2/1/386548?redirectedFrom=fulltext
https://doi.org/10.2307/3984623
https://www.amazon.com/Global-Ecology-Wolfgang-Sachs/dp/1856491641
https://www.amazon.com/Global-Ecology-Wolfgang-Sachs/dp/1856491641


  0331 تابستان ،33پیاپی ،33-65 (،3)01 انسانی، علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه

   .99-65 (،9)71 ،انستان  علتم  در ای رشتهه میان مطالعات فصلنامه .توسعه؟ تقیید پایداری: (.7931) سیدعلی اصغری،
 

  8112-6567شاپا: 

 آزاد است.  نویسندگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز ) 

 *پایداری: تقیید توسعه؟
 1سّیدعلی اصغری

 11/11/1931پذیرش:  11/80/1931دریافت: 
 

 چکیده
در نظعر بعا را، چگونگی پایدارسازی توسععه  مسئلهعواملی بوده که بحران افول محیط زیست از جمله 

ایعن سعلال ، مسعئلهگویی بعه ایعن  تالش برای پاسع در به وجود آورده است. اما  ها، گرفتن محدودیت
گذاری در  یک بایعد مننعای سیاسعت اقتصاد و اکولوژی، نظعر کعدا  ۀشود که از میان دو حوز میمطرح 

مقالعه ایعن اسعت کعه هعد   ؟کند توسعه را مقید میپایداری آیا و اینکه  ؟گیرد پایدار قرار ۀزمینه توسع
پیدایش این مسائل، پاس  آنها را بیابد. روش مورد استفاده، تحلیل و تنیین و استنناط  ۀضمن تنیین زمین

 ۀند حعوزبه این ترتیب که در آغاز، مفاهیم یا معیارهای پایداری در چ ؛آنها بود ۀو مقایس ها هلواز  نظری
پایعدار  ۀجریعان توسععدر پایداری  تأثیرگذار تخصصی، تحلیل و تنیین شد تا اهمیت مفهو  اکولوژیک  

نظریه اوج، نظریه اکوسیسعتم، و    عع های مهم در علم اکولوژی روشن شود. سپس به استنناط لواز  نظریه
های جدید اقتصادی   و تنیین نظریهدر نهایت تحلیل  .و مقایسه آنها پرداخته شدععع  نظریه اکولوژی روادار

توسعۀ در ارتناط با  .7 :پایداری و استنناط لواز  و نتائج آنها برای پایداری انجا  شد. نتائج نشان داد که
 .8 نعد؛ا هبودتر  کننعده در تعیعین معیعار پایعداری تعییناکولعوژی و اقتصعاد  ، دو حوزه تخصصعی  پایدار

تواند طنیعت  نظریه اکولوژی روادار نمی .9کند؛  ، توسعه را مقید میاکوسیستم ۀپایداری برآمده از نظری
روادار از پایعداری، توسععه را عمعدتاا نامقیعد  ۀرقیق نظری مفهو    .6را نر  یا معیاری برای توسعه بداند؛ 

 .5، اکنون دیگر مفهعومی عمعدتاا اقتصعادی شعده اسعت؛ توسعۀ پایدارپایداری در  .6گذارد؛  باقی می
 پایداری خفیف چنین نیست.اما ای برای تقیید توسعه دارد،  مالحظه ی شدید ظرفیت قابلپایدار

معیارهای پایعداری، پایعداری اکولوژیعک، پایعداری شعدید، پایعداری خفیف،اکولعوژی،  :ها کلیدواژه
 توسعۀ پایداراقتصاد، 
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کیعد )با ایران در زیست محیط بحران بررسی و نقد» عنوان با سندهینو پژوهشی طرح از برگرفته مقاله، این *  های بربرنامعه تأ
است. «فرهنگی مطالعات و انسانی علو  پژوهشگاه» در شده جا ان «توسعه
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 مقدمه
ادامعه  ،دی و رشد تولیعدیعنی رشد اقتصا ،اش ، تفکر توسعه با همان منانی سنتیپیش ۀتا چند ده

بردنعد. امعا بحعران جهعانی  المللی همین توسعه را به پیش می گذاران ملی و بین داشت و سیاست
بحعران افعول محعیط زیسعت و در و همچنعین های توسعه نتوانسته آن را از بین برد،  که وعده ،فقر

دهعد، کعه  رار میمعرض تهدید قرار گعرفتن منعافعی کعه فراینعدهای طنیععی در اختیعار انسعان قع
و  7351های  در دهعه(، 73 ،8113، 1یک بحعران چندبععدی جهعانی بعود )ادمعز ۀدهند تشکیل
 ادامعهتواند  شد نمی تر دننال می گونه که پیش این آگاهی را به وجود آورد که توسعه دیگر آن 7311

ره وجود داشته است یا نزاعی که هموا مسئلهآن را پایدار کرد. ها  با لحاظ محدودیتباید  بلکه یابد
ویژه  بعهععع  پایداری راباید تخصصی   ع علمی ۀکدا  حوز یها تخصص، زبان، و ارزش این است که

اقتصعاد و  عمعدتاا  ،اصلی این نزاع طر تعریف کند؟ دو  عع المللی گذاران ملی و بین برای سیاست
چعه قیعدی بعر  2«ریپایعدا»که صفت است به دننال پاس  این پرسش نگارنده . اند اکولوژی بوده

 7178در سعال نخستین بعار  «پایداری»اصطالح  پایدار را به وجود آورد؟ ۀتا توسع زند میتوسعه 
 ها جنگلدر بحث از این که مدیریت درازمدت  و شناس آلمانی جنگل، 3کارُلویتزتوسط  ،میالدی

ویژه  بعه ،های اخیر هاین اصطالح در ده 5.مطرح شدچگونه باید باشد،  4«پایدار ه  د  ب  »برای تحقق 
هعای مختلعف بعه مععانی  در حوزه امعا (631 ،8111، 6یافت )اسکونزرواج بسیار  ،7321دهه 

روبعرو « کننعده از معیارهعا کثرتعی گیج»معا بعا  (7339) 7به قول ورستر .رود گوناگونی به کار می
سعزایی  اهمیت بهباشد کدا  مفهو  از پایداری باید مد نظر  توسعۀ پایداردر ؛ بنابراین اینکه هستیم
  پایدار سردرگم خواهد بود. ۀتوسع ،صورت چرا که در غیر ایندارد، 

 
 روش
 .و مقایسه آنهعا بعودها  نظریهتنیین و استنناط لواز   ،، تحلیلشده در این مقاله کار گرفته بهروش 

ن شد تا تأثیرگذار تخصصی، تحلیل و تنیی ۀدر آغاز، مفاهیم یا معیارهای پایداری در چند حوز
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لواز  پایدار روشن شود. سپس به استنناط  ۀاهمیت مفهو  اکولوژیک پایداری برای جریان توسع
بعرای  ععع  1نظریه اوج، نظریه اکوسیستم، و نظریعه اکولعوژی روادار  عع های مهم در علم اکولوژی نظریه

تنیین  ی  پایداریهای جدید اقتصاد در نهایت نظریه .معیار پایداری، و مقایسه آنها پرداخته شد
 پاسع  دننال بعهنگارنده تما  این مراحل . در شد استنناطواز  و نتائج آنها برای پایداری لو  شد
معیارهعای ، چگونعه؟ همچنعین آری؟ اگر کند توسعه را مقید میپایداری آیا بود که پرسش این 

  گوناگون از این لحاظ مقایسه شدند.
 

 «پایداری»مفاهیم گوناگون 
. هریعک از ایعن ندا هداشتحضور پررنگی  از آن ج درباره پایداری، چند مفهو ای رایه بحثدر 

با دیگر معیارها زمینه مشعترکی نعدارد ای از تخصص بوده که  بر حوزه منتنی، یا معیارها مفاهیم
توجهی یافته و مفاهیم خاص خودش را  (. پایداری در علم اقتصاد اهمیت قابل7339)ورستر، 

 یاساسع یجهشع ای زیکه جوامع در اقتصاد بازار خ کنند یبحث م یا انان از نقطهاقتصادددارد. 
. به عنوان مثعال والعت راسعتو کنند یو بلندمدت م وستهیو سود پ ،یگذار هیرشد، سرما یبه سو

 االتیا مثال،طور به (.75-6، 7351را مطرح کرد )راستو،  «یپنج مرحله رشد اقتصاد» هینظر
رغعم چنعد بحعران و  به ،به این نقطه رسید و از آن به بعد ،میالدی 7261 سالدر تقریناا متحده 

جوامعع پایعدار همه جوامع صعنعتی  ،رشد کرده است. با این معیارطور دائم  ، به رکود اقتصادی
پایداری »ناپایدارند. این معنی، یکی از معانی و مانده  و جوامع کشاورزی عقبمحسوب شده 

 است. « اقتصادی
ی دیگعری دارد. نعزد پزشعکان و متخصصعان اپزشکی و بهداشت، پایداری معندر زمینه 

درستی فیزیولوژیک فرد است، کعه پزشعکان و متخصصعان  بهداشت، پایداری، وضعیت تن
وا، در آلعودگی هع ،آب مربعوط بعه خطعراتاز در این حوزه  ،سنجند. بنابراین تغذیه آن را می

یعک بعرای طنابعت و داروسعازی صعحنت کاهش ذخعایر ژنتدسترس بودن غذا و آب سالم، 
های  بیشتر متخصصان سالمت معتقدند کعه طعی سعدهرغم وجود این خطرات،  بهشود.  می

ای داشته است. با این معیار،  ی عمدهها پیشرفتمناطق جهان سالمت انسان  ۀدر هم ،اخیر
نگین ومیعر و افعزایش میعا امروز وضعیت انسان بسیار پایدارتر از گذشته است. کعاهش مر 
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درسعتی  تن»طول عمر در بیشتر جوامع، گواهی انکارناپذیر بر این مطلب است. بعر اسعاس 
، نسنت به مردمی که در جوامعع کنند زندگی می، مردمی که در جوامع صنعتی «فیزیولوژیک
پایععداری »تععوان  وضعععیت بهتععری دارنععد. ایععن معنععی را میکننععد  زنععدگی میغیرصععنعتی 
 نامید. « فیزیولوژیک

سعخن « جوامع پایعدار»و « نهادهای پایدار»علو  سیاسی و اجتماعی از دانشمندان برخی 
ی هعا گروه. نهادهعا یعا گویعد سعخن می« پایعدار ۀساختن جامع»از  (7327) 1گویند. بَرْون می

و قدرت را در دست کرده را تجدید  توانند خود را جلب کنند می حاکم اگر بتوانند حمایت مرد 
نهادهععای سیاسععی و قععادر بععه بععازآفرینی پایععدار جععوامعی هسععتند کععه  داشععته باشععند. جوامععع

انعد یعا ناعادالنعه، موضعوعیتی پیعدا  که نهادها خوبند یا بعد، عادالنه . اینهستندشان  اجتماعی
ی هعا رژیمو  ،ی کمونیست اروپای شعرقی و شعوروی، ناپایعدارها رژیمکند. با این معیار،  نمی

تعوان  رونعد. ایعن معنعی را می ت متحده پایعدار بعه شعمار میکاپیتالیست اروپای غربی و ایاال
در سعه « پایعداری»نامید. اینها سه کاربرد مهعم و مطعرح کلمعه « اجتماعی ع پایداری سیاسی»

تعر و  توانعد بسعیار مفصعل میکاربردهای پایعداری هرکدا  از  ۀعلمی است. بحث دربار ۀحوز
 نیست. نگارنده مد نظر  ،یمآنچه در بند پیش گفتبراساس تر باشد که  پیچیده

از عع  پایدار بودند ۀتوسع ۀقراول طرح اید که پیش عع هر سه معیار پایداری در کشورهای شمال
دننال چیزی باشعد کعه فقعدان آن احسعاس  پایدار باید به ۀتوسع ،بود؛ بنابراین شده قنل حاصل

گاهی بود که توسعه دیگر توسعۀ پایدار ۀشد. طرح اید می تر دننال  گونه که پیش آن حاصل این آ
تواند ادامه یابد، بلکه باید آن را  نمیعع  یعنی تأکید صر  بر رشد اقتصادی و رشد تولید  عع شد می

محیطی،  طورکلی در گفتمعان زیسعت ها و بعه با طنیعت سازگار کرد. در آثار و نوشته ععاز جملهعع
گرایی بایعد رسعیدن بعه  زیسعت پایداری، در اساس، مفهومی اکولوژیعک اسعت: هعد  محیط

و کند  برای ما تعریفباشد. انتظار این است که علم اکولوژی پایداری را « پایداری اکولوژیک»
. آیا تفکیک نماید از اقداماتی که چنین نیستندهستند  به لحاظ اکولوژیک پایداراقداماتی را که 

از طنیععت دارنعد کعه  یشنکنند؟ آیا درک رو و معاییری روشن ارائه می ریفاتع ها یستاکولوژ
 المللی باشد؟  مننایی برای اقدامات ملی و بین

و  هعا جنگلمنابع تجدیدپذیر همچون  ۀبرخی محققان منشأ مفهو  پایداری، حوز ۀعقید به
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عنوان شععاری وسعیع اقتنعاس  محیطی آن را بعه جننش زیستکه بعدها،  گیری بوده است ماهی
ط اکولوژیک الز  برای پشعتینانی وجود شرای»را به معنی پایداری آن کرده است. بیشتر حامیان 

اند  دانسعته« از زندگی انسان در سطحی خاص از بهروزی ]که[ تا نسعلهای آینعده ]ادامعه دارد[
ه ل  در آن، عمعدتاا « ط اکولوژیعکشعرای»ریفی، بعا وجعود ذکعر (. اما چنین تع513 ،7337، 1)ل 

پایدار تعریعف و  ۀپایداری باید مستقل از توسع .2است توسعۀ پایداربرگرفته از تعریف مشهور 
پایعداری اکولوژیعک بعر ازآنجاکعه  شعویم. دچعار دور میدر غیعر ایعن صعورت،  ؛تنیین شعود
کیعد دارد،  ی انسعان ایجعاد میهعا فعالیتیی که طنیعت برای ها فرصتو  ها محدودیت کنعد تأ

ای از  . علم اکولوژی در مرحلهپردازند به آن میو دانشمندان علو  فیزیکی  ها یستاکولوژاغلب 
؛ دیعده اسعتی زیستی همپوشان اما یکپارچه ها سیستمای از  طنیعت را مجموعه ،3تاری  خود

طنیععت معتقدنعد کعه ععع  . برخال  اکثر اقتصعاددانانشدند نامیده« اکوسیستم» این سیستمها
 ها سیسعتمایعن  نعدمعتقد ها یسعتاکولوژ ععع ای بعرای تحلیعل موضعوعیت نعدارد عنوان مقوله به

 ها سیستماکواینکه هستند.  ها انساننیاز بسیاری از منافع مادی مورد ۀده و تولیدکنند سازمانخود
بعوده  ها یستاکولوژمدتهاست که موضوع تحقیق  ،دهند چگونه پاس  می 4ها و فشارها به ُشک

ات و دربعاره ثنع 5با آثعار هالینعو و معی 7321و  7311های  . اکولوژی ریاضی طی دههاست
؛ هالینعو، 8111ی واقعی زیستی رونق یافت )اسکونز، ها سیستمی مدل و ها سیستمانعطا  

ایعن اکولوژیسعت  نقعش فهم است، طور کلی قابل تا آنجا که به بنابراین،(. 7311؛ می، 7319
کعه « ی کشاورزیها سیستماکو»و یا  ها سیستمبرای غیرمتخصص روشن کند این اکو است که
شوند،  کند چگونه دچار فشار می یستم هستند، از باری که انسان بر آنها وارد میاکوس ۀتغییریافت

ریزند معلعو  کنعد.  فرومی ها سیستمقدر شدید است که اکو ای را که فشار آن کننده و نقطه تعیین
گونه تعریف کرد: توانایی یک سیستم برای این که خعود را  توان این را می« پایداری اکولوژیک»

. اگر راهنمایی اکولوژیسعت «ها و فشارهایی بازیابد و حالت پایدار به خود بگیرد کاز چنین ُش 
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 صعورت این به متا مشتهک  ۀآینت  المللعی بین سند در شود، می عنور آن از بحث بدون ایران در که پایدار ۀتوسع مشهور تعریف .2
 کعردن برآورده بعرای آینعده های نسعل توانعایی کعردن فعدا بعدون را، امعروز نیازهعای که است ای توسعه پایدار، ۀتوسع است: آمده

 (.69و2 صفحه ،8 فصل ،7321 توسعه، و زیست محیط جهانی )کمیسیون کند. برآورده نیازهایشان،
 .1777 ورستر، به: کنید نگاه اکولوژی علم تاری  ۀدربار  مطالعه برای .3
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معیار دیگری برای تولید، و رقیب معیار »پایداری، به بیان ورستر  را بپذیریم، مفهو  اکولوژیک  
ظرفیت اقتصاد طنیعت برای بازیافتن خعود از فشعارها، »این معیار، «. اقتصاددانان خواهد بود

 است. « از فروریزی، و حفظ خروجی اجتناب
بعه حعال خعود گذاشعته طنیعت که اگر معتقد بودند عموماا  ها یست، اکولوژچند دهه پیش

رسد که در آن تولیعْد ثابعت  شود و انسان در آن مداخله نکند، سرانجا  به یک حالت تعادل می
های  ان، مسیحیت سعدهعنوان نظم متعادل، در غرب به یونان باست طنیعت به ۀاید ۀاست. پیشین

بعرآیش از  ۀپس از انقعالب فکعری دارویعن و نظریع گردد. این ایده میانه، و قرن هجدهم بازمی
در نیمه قعرن ظهورش  زمانطریق انتخاب طنیعی نیز به حیات خود ادامه داد. علم اکولوژی از 

را وضعع ( 1ُاُکُلگعی)آلمانی ایعن کلمعه  ۀواژ ،میالدی 7255ارنست هکل در سال  که  ،نوزدهم
بازگفت  ایعن اعتقعاد دیرینعه بعه نظعم ذاتعی طنیععت بعود. تعا همعین اواخعر تقرینعاا همعه ،  کرد

سازگار کعردن اقتصعاد انسعان بعا  ،«پایداری»داشتند که نظر بر این معنی اتفاق  ها یستاکولوژ
، در ها یستاکولوژاخیراا . »...شدوضعیت عوض  7331 ۀثنات و نظم طنیعت است؛ اما از ده

فشعار و  ۀدربار ها آنی ها شاخصاند.  شان بسیار مردد شده قایسه با اقتصاددانان، در راهنماییم
 .(791 ،7339)ورستر، « اختال  است...محل فروریزی، 

ترین  بنیعاد نهادنعد، مسعلط 3و فردریعک کلمنعتس 2که هنری کعولز« دینامیک»اکولوژی 
بیستم بود. این رویکرد عمعدتاا بعه  ۀاول سد ۀجریان اکولوژی در جهان آنگلوساکسن در نیم

اوج یا دینامیعک حیعات  ۀنظری»در . پرداخت میهای گیاهی  اجتماع« تکامل متوالی»پدیده 
کند، با گذر از فراینعدی  هرچند سازمان حیات گیاهی بر روی زمین دائماا تغییر می ،«گیاهی
ابد. کلمنتس این نقطعه ی ، سرانجا  هماهنگی، ثنات، و نظم در آن پرورش می«توالی»به نا  

 وهوا آشوبی عمعده ر  ندهعد علت  تغییر آب را مرحله اوج نامید و معتقد بود تا زمانی که به
 4«َاَبرُارگعانیز »کند. او نظم پوشش گیاهی در این مرحله را به یعک  اوج ادامه پیدا می مرحله

ی کل ماننعد یعک منظورش این بود که اوج از لحاظ یکپارچگی اجزاء و همنستگ. تشنیه کرد
وهعوا را  ارگانیز  واحد اما پیچیده است. کلمنتس خشکسالی و دیگعر تغییعرات ناگهعانی آب
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 81 ۀل سدیو اوا 73 ۀ(. در اواخر سد77فصل  ،7311دانست )ورستر،  این نظم می ۀآشوبند
کعرد،  که کلمنتس در آن زندگی می ،ننراسکا ۀعآمریکایی به منطق کشاورزان اروپایی ،میالدی

هعای  شعخم 7391مراتع بلند را تخریب کردند و گند  و ذرت کاشتند. در دهعه  .ارد شدندو
یکععی از بالیععای باعععث شععد هععای شععدید  خشکسععالیو همچنععین ایععن کشععاورزان  ۀگسععترد
ای از فرسایش بادی شدید بود به  که دوره 1«های بزر  غنار دشت ۀکاس»محیطی با نا   زیست
پیروان او گرایش داشتند که از کشاورزی مدرن آمریکعا بعه . کلمنتس و بسیاری از آیدوجود 

 دلیل ویران کردن نظم طنیعت انتقاد کنند. 
از دسععت داد.  ها یسعتنعزد اکولوژوجاهعت خعود را « اوج ابرارگعانیزمی»ایعده تعدریج،  به

روی ، که تلقی دیگعری از نظعم اکولوژیعک طنیععت بعود ،«اکوسیستم»به ایده  ها یستاکولوژ
های گیاهی و حیوانی بود که بیشعتر بعر فیزیعک  وسیستم، الگویی از نظم در اجتماع. اکآوردند

منعد،  طنق الگوهای قاعدهو ماده  یانرژدر اکوسیستم،  :منتنی بود تا بر شناهت با ارگانیز  زنده
یی چعون یعوجین ها یسعت(. اکولوژ6 فصعل ،7311د )ورسعتر، نعجریان دار ،منظم، و پربازده

و مستدا  هماهنو ای  با طنیعت رابطهبخواهیم که اگر دادند  میاخطار   تسکلمنهمانند  ،2اود 
 با این الگوها سازگار باشد. باید داشته باشیم، فعالیت انسان 

های جدیعدی بعرای توصعیف  اکولعوژی بعه جسعتجوی شعیوه ،7311دهعه  اوایلتقریناا از 
. نتیجه این تکاپو، ظهعور یعک های زمین برآمد بو  ها، و دیگر زیست ، مراتع، اقیانوسها جنگل

بعه تصعویر های تعادل و نظم را رد کعرد، و طنیعتعی را  اکولوژی روادارتر بود که عمالا همه ایده
تعر اسعت.  ی انسان بسیار مهربعانها فعالیتکه در مقایسه با طنیعت کلمنتس و اود ، با کشید 

ال قعرار دادنعد. برخعی از آنهعا های پیشین را مورد سل ها و نظریه ایده ها یستاکولوژاز بسیاری 
نمایعد.  که اکوسیستم، مفهومی ساختگی است، و تالطم طنیعت واقعی را بازنمی معتقد شدند

ها خیلعی معنهم و یعا غیرمنعطعف هسعتند. برخعی  حداقل  انتقادشعان ایعن بعود کعه ایعن ایعده
 تند. نظم دانس تا آنجا پیش رفتند که طنیعت را اساساا بینیز متأخر  یها یستاکولوژ

یعنعی تعا   ععع که طنیعت هموارهاذعان دارند دانشمندان اکولوژی اکنون به کمک فنون علمی 
دچار تحعول ژر  و دائعم بعوده اسعت؛ طنیععت پعر اسعت از ععع   توانیم عقب برویم آنجا که می
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ای در طنیععت وجعود  طلب، و خودخواه؛ هیچ اجتماع یکپارچه موجودات خودمحور، فرصت
نظعم حرکعت خورشعید و گوینعد:  آنها معیروابط در آن وجود ندارد.  ی ازدارندارد؛ سیستم پای

فصول چهارگانه خیلی مجذوبتان نکند، بلکه به جمعیت گیاهی و حیعوانی کعه در هعر منطقعه 
(. 7331تا متوجه شوید که هیچ ثنات و نظمی وجود ندارد )ورسعتر، نگاه کنید کنند  زندگی می

(، 7331) 1نوشعته دنیعل بعاتکین هتای نتاهمامان متاهنی هبسیاری از این نظرات در کتعاب 
مللف  های توان از جمله گذاری کتاب را می خورد. دلیل نا  اکولوژیست آمریکایی، به چشم می

تأثیرات انسان آن را بر هم نزده باشد بیشتر شعنیه یعک که حالی  طنیعت در»خوبی دریافت:  به
ای  آید. ما منظره زمانی پدید می ۀهر باز طیغییر از تنوع و ت 3هایش آهنگی است که هم 2سمُفنی

هعای زمعانی و مکعانی مختلعف تغییعر  بینیم که همواره در سیالن اسعت، و طعی مقیعاس را می
تعر بعه  ی وسعیعهعا واکنشهای فردی، اختالالت و بهنودهای محلی،  با تولدها و مر  .کند می
تر بین  بزر  تالها، و تحو   تر خاک آرا  دیگر و به تغییرات ۀیخچالی به دور ۀوهوا از یک دور آب

  .(58 ،همان« )کند. تغییر می ،های یخچالی دوره
بیعان گونعه  وضعیت علم اکولوژی را این ،ویکم باتکین چند سالی مانده به آغاز سده بیست

سیسعتم یعک ط در اکولوژی، های مسل   تا چند سال پیش، نظریه: »(3، 7331)باتکین،  کند می
یا پیامد ضعروری و  گرفتند را فرض میمند، و پایدار  ار ساختارمند، منظم، قاعدهبسی اکولوژیک

یعنی در ، ای دانند که این دیدگاه در سطوح محلی و منطقه شان بود. دانشمندان اکنون می نظریه
هعای زمعان و  نادرست است. اکنون تغییر در بسیاری از مقیاس ،ها سیستمسطح جمعیت و اکو

ای  مننای این اکولوژی جدید، مجموعه« رسد. ذاتی و طنیعی به نظر می ،رسپه مکان در زیست
های جمعیت  درختان، و چرخه ۀهای تن ها، حلقه نمونه گرده :از جمله ؛تاریخی استاز شواهد 

تعوان  می ،عنوان مثعال دهند که طنیعت در سیالن دائم اسعت. بعه حیوانات. همه اینها نشان می
آمریکعا  در جرسعینیودر  را  ،«(جنگل یادبود هاچسن»به نا  ) تاری  یک جنگل کهن کوچک

وسعاز  ر مقابعل ساختد 7361 سال در . این جنگلبه بعد( 68، 7331)باتکین،  مالحظه کرد
ای از یک جنگل بالغ دوره اوج است که زمانی  مانده فرض که باقیبراساس این ، محافظت شد

ن بلعوط و گعردوی آمریکعایی بعوده اسعت. در این منطقه وجود داشته است و درختان غالعب آ
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 7351نخورده بماند. اما تا دهه  این جنگل را از بین بردند تا بکر و دست سوزی   دانشمندان آتش
شعده را از بیعرون تصعر   دانشمندان متوجه شدند که درختان افرا دارنعد ایعن جنگعل حفاظت

گاه کعدا  اسعت؟  در این زیستکنند. دانشمندان ناگزیر بودند از خود بپرسند وضعیت اوج  می
 نامید؟ نظم طنیعت چه بوده است؟ « طنیعی»چه چیزی را باید در آن 

هعای  های آمریکای شمالی و قاره شده از رسوبات آبگیرها و دریاچه آوری های جمع گرده
دهند که هر منطقه از زمعین، از  ها نشان می دیگر، شواهد دیگر اکولوژی جدید هستند. گرده

ای به سده دیگعر، و از دوره یخننعدانی بعه دوره یخننعدان دیگعر،  ال دیگر، از سدهسالی به س
 ۀهای بعزر  یع  بعر قعار تنوعی شدید در پوشش گیاهی را از سر گذرانده است. وقتعی پهنعه

ارتفعاع  هعای کم گیاهعان بعه سعوی جنعوب یعا سعرزمین ۀآمریکای شمالی جریان یافت، هم
دار و ارگانیزمی ننود بلکه یک  یک اجتماع سازمان ظم  نشینی من عقب نشینی کردند. این عقب

نشینی کردند و زمین خالی ماند، همان گیاهان  ها عقب وبرهم بود. و وقتی ی  اغتشاش درهم
مند  نظم اشغال کردند. بازگشت سعازمان پاره و بی صورتی پاره را بهی خود های قدیم سرزمین

 کل اجتماع صورت نگرفت.
صعورت  به 1بیشعتر شعنیه پخعش چنعدین آهنعو« سمفنی طنیعت» کهاست باتکین معتقد 

حاصعل عملعی «. هرکعدا  سعرعت و ریعتم خعودش را دارد»زمان در یک سالن اسعت کعه  هم
گرایان، و اهل توسعه، به بیان خود او این است:  زیست گذاران، محیط اکولوژی او برای سیاست

ایم، انتخعاب  نیدن و فهمیدنشان ننعودهها[، که حاضر به ش ما مجنوریم که از میان این ]آهنو»
که طنیعت ُنر  یا معیعاری بعرای رسیده است باتکین به این نتیجه . (5 ،7331)باتکین، « کنیم

کند که  او بیان میانسان حق دارد و نیاز دارد طنیعت را نظم و شکل دهد. نیست و تمدن انسان 
بخشی از یعک سیسعتم زنعده و در حعال که در آن ما »رسیم  زمین می ۀما داریم به نگاهی دربار

برداری کنیم، و کنترل کنیم، تا زمین را بعه  توانیم بپذیریم، بهره تحول هستیم که تحوالتش را می
، 7311و  7351 خصعوص های پعیش به باتکین از این که در دهه«. ای راحت تندیل کنیم خانه

اکولوژی نوعی از معتقد است به کند، و  شده انتقاد می رفت از اساس رد میفناوری مدرن و پیش
 .(5 ،7331به توسعه نزدیک شود )باتکین، « تر تر و مثنت با حالتی سازنده»نیاز داریم که 

م اکولعوژی بعه اقنال علعاین های  یکی از انگیزه (761، 7339) معتقد است درستی بهورستر 
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واهد کمتر دافعع توسععه خ اش، این است که این علم دیگر می نظر در پیشینهگرایی و تجدید نسنی
 ،7311و  7351های  ی دهعهها یسعتگرایان و اکولوژ زیسعت محیط ،اقتصادی باشد، حال آن که

توان رواداری جدید اکولوژی نامید،  این را مید. باشنتوسعه اقتصادی دافع  این که از ابایی نداشتند
ک کلمنعتس و نیعز اکولعوژی های انسان بسیار روادارتر از اکولوژی فردریع هچرا که در قنال خواست

طرفدارش بودند. این اکولعوژی  7311و  7351های  گرایان دهه زیست اکوسیستم است که محیط
کم معرزی، بعرای  پذیرد کعه در گذشعته یعا اکنعون  طنیععت بتعوان معیعاری، یعا دسعت روادار نمی

و  کنععد میپععذیرش در آغععاز کتععابش اشععاره  ایععن عععد بععه بععاتکین هععای انسععان یافععت.  هخواسععت
 به این معنی واساساا جننشی مخالف »با بیان اینکه را  7311و  7351های  گرایی دهه زیست محیط
مورد انتقعاد قعرار « های بد تمدن ما برای محیط زیست ما بوده... جننه ۀکنند که عریان است سلنی

اد فاصله بگیعریم و بعه موضععی  زیست ما باید از محیطمعتقد است دهد. او  می نزدیعک گرایی نق 
«. کنعدبا حالتی سازنده و مثنت، فناوری را با دغدغه ما درباره محعیط زیسعت ترکیعب »شویم که 

جریعان  ۀمحیطی، از ابتدا تا به امروز یکعی از خطعوط عمعد های زیست ترکیب فناوری با دغدغه
مطعرح شعده « سعازی اکولوژیعک مدرن»پایدار بوده است که معموالا تحت عنعوان  ۀاصلی توسع

ایعن  .1اسعت« توسععۀ پایعدارجریان اصلی »های  یکی از مللفه« سازی اکولوژیک مدرن»است. 
صعرفاا دهعد،  وضعیت علم اکولوژی که مفهو  و معیار پایداری اکولوژیک را تحت تعأثیر قعرار می

، های نتاهمامان آهنی  همسال پس از 88که باتکین  میالدی نیست، چنان 7331محدود به دهه 
هتای  آهنیت  متکرری رتک هم»را بعا عنعوان فرععی  متا  در ومتتهه َملَمانت ، کتاب 8178در سال 

 هتای نتاهمامان آهنی  همای را که باتکین در  «نکات عمده»نوشته است. این کتاب « ناهمامان
بنعابراین ایعن بحعث و  ؛(8178)بعاتکین، « دهد بسط می»کند و آنها را  مطرح کرده بود حفظ می

 ی همچنان موضوعیت دارد.ناشی از آن در دهه کنون ۀمسئل
 

 پایدار  ۀپیام و پیامد اکولوژی روادار برای توسع
اند کعه منشعأ مفهعو  پایعداری اکولوژیعک،  ، برخی محققان گفتهشدذکر تر  پیش طور که همان
گیری بوده است. همعین ایعده اسعت کعه در  و ماهی ها جنگلمنابع تجدیدپذیر همچون  ۀحوز

 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
 

 قسعمت دو ، فصعل (،7935) اصعغری بعه: کنیعد نگعاه رپایدا ۀتوسع های مللفه از یکی ۀمثاب به اکولوژیک سازی مدرن ۀدربار .1
.«اکولوژیک سازی مدرن»
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منعابع  ۀحعوز ۀمسعئل ،بسط داده شده است. به زبان سعادهشده و برگرفته پایدار،  ۀجریان توسع
بر « فروریزی»، و نهایتاا «ُشک»، «فشار»کردنتجدیدپذیر این بوده است که چگونه بدون وارد 

پایعدار ایعن  ۀمحیطی توسع زیست مسئلهبرداری صورت گیرد؛ و  منابع تجدیدپذیر، از آنها بهره
ب محیط زیست ادامه یابد. بحث پایداری اکولوژیعک  بوده است که چگونه توسعه بدون تخری

همعین دلیعل پایعداری  بوده اسعت و بعه ها سیستممنابع تجدیدپذیر، خود منتنی بر اکولوژی اکو
دارد. حعال، چنعان کعه ورسعتر « ها سیستماکو»پایدار، ریشه در اکولوژی  ۀاکولوژیک در توسع

 توسععۀ پایعداراکولوژیک را که در تفکعر  های پایداری کند، اکولوژی روادار رگه خاطرنشان می
جعد متوجعه ایعن مشعکالت  به توسعۀ پایعداربرد؛ اما هواداران  وجود داشته است زیر سلال می

 اند.  نشده
نرمال اقتصاد طنیعت،  2«داد برون»یا  1«بده»اگر استدالل باتکین پذیرفته شود، کل داستان 

تواننعد حعداکثر بعده پایعدار یعک  بودند که می شود. دانشمندان زمانی معتقد تر می بسیار منهم
را در  3«جمعیعت حالعت ثنعات» سعتفقط بای ؛آسان معین کنند گیری را نسنتاا  جنگل یا ماهی

تعوان صعید  د که هر سال چه تعداد معاهی مینکر مید و سپس محاسنه نکر میاکوسیستم معین 
توانند بدون این که  شیوه می د بدینکرد که ذخایر ماهی را تحت تأثیر قرار ندهد. آنها معتقد بودن

گوید دقیقاا همین اطمینان بعود کعه در  . باتکین میرا بردارندثابت دست بزنند، سود  ۀبه سرمای
صنعت ساردین کالیفرنیا منجر به صید بیش از حد شد، و به فروریزی کامعل ایعن صعنعت در 

چنان در سیالن دائمی  آنها   و دیگر ارگانیزها  اگر جمعیت طنیعی ماهی 4انجامید. 7361دهه 
صورت  تر به توان معیاری منعطف را معین کرد، آیا می« حداکثر بده پایدار»توان  هستند که نمی

 7331دهعه  اوایلها داشته باشد؟  جایی برای خطا و نوسانکه  طوری بهمعین کرد  5«بده بهینه»
: کاالها را از طنیععت برداشعت دمتمرکز بو «بده بهینه»پایداری اکولوژیک حول این ایده یعنی 

 6کنید اما سطح برداشت را اندکی کاهش دهید تا سیسعتم در تغییعرات تصعادفی )احتمعاالتی(
تری کعه در اکولعوژی روادار  ای دچار فشار بیش از حد نشود. اما این فرمعول، بعه چعالش پایعه

 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
 

 .  و   :به کنید نگاه نیز .4
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همعه  ینآن چالش این اسعت: در جهعان طنیععت کعه دسعتخوش ا و مستتر است توجهی ندارد
توانعد  پایعدار چعه معنعایی می ۀتوسعع ،ناآرامی و تالطم است، مصر  پایدار و به طریق اولعی

بینی ما بسیار محدودتر از آن چیعزی  گویند قدرت پیش اکنون می ها یستداشته باشد؟! اکولوژ
گزا   ها یستدر طنیعت، اکنون به نظر اکولوژ« نرمال»کردیم. اعتقاد ما به  است که تصور می

تععوان بععه اکثععر  دهععد، و آن را می ای کععه بععاتکین بععه مععا می رسععد. تنهععا راهنمععایی نععاقص می و
« تعر طنیعی»، ها سیستمی کنونی هم نسنت داد، این است که تغییر  کندتر در اکوها یستاکولوژ

وقتی طنیعت را با سرعتی غیرطنیعی و به »تر است:  است، و بنابراین از تغییرات سریع مطلوب
امعا وقتعی  .(731 ،7331)بعاتکین، « کنیم باید نگران باشیم آمیز مهندسی می بدعتهای  شیوه

از سعرزمین را بعا موفقیعت معدیریت کنعیم، بخشعی شعویم تعا  تعر می نیازمند راهنمایی جزئی
و « غیرطنیعی»تواند بگوید چه چیزی  . او دیگر نمیحرفی برای گفتن ندارداکولوژیست روادار 

 ر بوده است. ل و متغی  بسیار متحو  بس زمین  ۀکر ۀا پیشیناست زیر« آمیز بدعت»یا 
زند. توسععه،  اصوالا این ایده وجود دارد که پایداری بر توسعه قید می توسعۀ پایداردر تفکر 

. اعتعراض کعرد خعود را طعی می عادیروند بدون توجه به محیط زیست  توسعۀ پایدارپیش از 
سط توسعه، باعث شعد کعه بعرای جمعع میعان گرایان به تخریب محیط زیست تو زیست محیط

پایدار بعرای تحقعق ایعن جمعع مطعرح شعد و بعه  ۀ؛ توسعودشتوسعه و محیط زیست کوشش 
همراهی و مشارکت میان حامیان محیط زیسعت  ،همکاری و ترین شعار جهانی تندیل شد جیرا

ن معیعار تعری گذشعت، مهعمآنچعه و حامیان توسعه مورد تشویق و تنلیغ قرار گرفت. بر اسعاس 
حامیان محیط زیست برای تقیید توسعه، پایداری اکولوژیک بود. حال، با توجعه بعه اکولعوژی 

ی در همکعاری و مشعارکت میعان حامیعان پایعدار ایعن اسعت: آیعد پیش میکه روادار پرسشی 
؟ پاس  ورسعتر بعه ایعن دکنرا هدایت دیگری قرار است یک  اکولوژیک و حامیان توسعه، کدا 

هعا را خواهعد گرفعت و  پایداری، توسعه بیشتر  تصمیم ع که در همکاری توسعه پرسش این است
توان گفت که پایداری اگر اعتراضی  خواهد بود. بر اساس سخن باتکین میآن رو  پایداری دنناله

 ،7339ی حرکعت کنعیم )ورسعتر، «تعر طنیعی»که باید با سرعت است به توسعه کند فقط این 
767-768 .) 

کعه  نیعا ۀنگرانی باشد؟ آیعا فقعدان تصعوری روشعن دربعارموجب باید  آیا این وضعیت
( چگونه عتی)طن یستیکل ز نیبه ا بیکه وارد آمدن آس نیو درباره ا ست،یسالم چ عتیطن
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پاسع  مثنعت محیطی،  ساز است؟ از منظعر زیسعت مسئله برساند، بیممکن است به ما آس
پایدار گذاشته است این  ۀتوسع ۀتاریخچاثری که این فقدان در ، کم تا به امروز دست. است

های آن را تعیعین کعرده  بوده که اقتصاد زما  پایداری را به دسعت گرفتعه و مقومعات و مللفعه
انعد.  محورانه پایداری، گوی سعنقت را ربوده گرایانه، و انسان است. تعاریف اقتصادی، فایده

در  یداریعباععث شعده پان همعیگوینعد و  تر سعخن می اقتصاددانان روشن پایداری، ۀدربار
 . شود یاقتصاد یمجموْع مفهوم

 
 مثابه حفظ سرمایه  پایداری به

های  اسعت. در ایعن زمینعه ایعده توسععۀ پایعداراقتصاد اثرگعذارترین رشعته بعر جریعان اصعلی 
از اهمیعت  توسععۀ پایعداردربعاره « اقتصاددانان اکولوژیعک»و « محیطی اقتصاددانان زیست»

شعده در اقتصعاد  رویکردهای اقتصادی به پایداری، بر این مننای تثنیت بسزایی برخودار است.
هعا )یعا  دارایعی ذخعایرمنتنی هستند که باید جریان درآمد را به حداکثر رساند و در ععین حعال 

خود، از منظر مفاهیم  سرمایه( را که منشأ درآمدها هستند حفظ کرد. پس نگاه اقتصادی، خودبه
که اساس رویکرد « طنیعی ۀسرمای»نگرد. مفهو   به طنیعت می« مددرآ»و « سرمایه»اقتصادی 

دهد، حاصل اتساع مفهو  سرمایه )منابعی کعه تولیعد منعابع   اقتصادی به پایداری را تشکیل می
 دهد. می ها انسانکند( به کاالها و خدماتی است که طنیعت به  بیشتر را ممکن می

مهمی در توجه اقتصاددانان به نقدهای حامیان ل ، تحو  «طنیعی ۀسرمای»شدن مفهو   با مطرح
رمنمهمی پایدار نقش  ۀنقدهایی که در پیدایش توسع ؛محیط زیست بر توسعه ر  داد  1داشت. ُاک 

، سعنت نخسعت :کنعد یابی می این مفهو  را در دو سنت متععارض ریشعه (696و698، 8119)
(. او بعا 7323رس و همکعاران، یع ، اقتصاددان بریتانیعایی، اسعت )پی2یرس های دیوید پی تالش

هعای  ر ثابعت دارایعییپایدار را در چارچوب ذخا ۀگیری از نظریه اقتصادی نئوکالسیک، توسع بهره
ع نگاهی هوشعمندانهیرس این بود که اقتصاددانان  طنیعی تعریف کرد. هد  پی بعه تر  استر و حس 

رویکعرد سعنت دو ، نجانعد. اقتصعادی بگ ۀاکوسیسعتم را در نظریع ۀو نظری داشته باشنداکولوژی 
المللی اقتصاد  بین ۀجامع»یرس پرورش یافت.  پی ۀاست که معاصر با دور 3«اقتصاد اکولوژیک»

 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
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 ،7333، 1که در بارسلونای اسپانیا برگزار شد تأسیس گردید )اسپش ییاگردهمیک در « اکولوژیک
ی اقتصادی را بعا ها ستمسیو  ها سیستم(. هد  اقتصاد اکولوژیک این بود که روابط میان اکو688

یرس، نگاه حسابدار به طنیعت بود؛  (. رویکرد پی7323، 2ترکیب این دو حوزه برقرار کند )کستانزا
 ،8119رویکرد اقتصاد اکولوژیک این بود که تفکر اکوسیستم را به اقتصاد تزریق کنعد )ُاکعرمن، 

 ۀیکرد، تفکیکی که میان سرمای(. در هر دو رو8117، 3؛ مقایسه کنید با آرمزورث و رافگاردن696
(. 8116، 4اهمیعت کلیعدی دارد )کعامن و اسعتیجلوجعود دارد، سعاخته  انسان ۀطنیعی و سرمای

اند و دارای ارزش  سعاخته ها انسعاندر تعریف سنتی اقتصاددانان چیزهعایی اسعت کعه « سرمایه»
سعرمایه »محیطی،  تامعا ایعن در نظعر اقتصعاددانان زیسع ؛و... ها هعا، کارخانعه راه :مانند ؛است
. اند که انسعانها سعاخته است چیزهاییسرمایه اعم از  طور کلی: نه سرمایه به است« ساخته انسان

است نه حاصعل فععل انسعان، و نمعود  5ژئوفیزیکی ع ، حاصل فرایندهای زیست«سرمایه طنیعی»
)مانند چوب، توانایی محیط زیست در برآوردن نیازهای انسان است چه از طریق تأمین مواد خا  

های  ایععن خععدمات اکوسیسععتم شععامل نقععش چرخععه«. خععدمات»آبزیععان، و...( چععه از طریععق 
ط اکولوژیک مناسب برای حفظ حیات انسان، و یجهانی در جهت حفظ شرا 6ژئوشیمیایی ع زیست

و...  ها ها، جعذب آالینعده ها توسط تاالب النته شامل خدمات آشکارتری همچون تعدیل سیالب
 (.v ،8116، 8؛ میلنیم ایکوسیستم اسسمنت7331 ،7است )دیلی

تعریف است. در اولین و  با استفاده از این مفاهیم اقتصادی، پایداری به انحاء مختلفی قابل
یعنعی  ،ثابعت هعر دو نعوع سعرمایه ذخایرآشکارترین تعریف، پایداری عنارت است از این که 

ن اقتصعادی همعواره متضعم   ۀطعی زمعان حفعظ شعود. توسعع ،سعاخته طنیعی و انسان ۀسرمای
تکلیعف معتقد است که بایعد محیطی  سرمایه بوده است، اما اقتصاد زیست ذخایرکردن  اضافه
 ذخعایرای کعه  ، توسععهبیعان روشعنترهر دو نوع سرمایه به جای خود مشخص شود. بعه  ذخایر
سعاخته  انسان ۀسرمایه طنیعی دارای ارزش برابر با سرمای ۀبه بهای تخلیساخته را  انسان ۀسرمای

 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
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« شعدید»، ناپایدار است. این مفهو  از پایعداری، معمعوالا بعا عنعوان پایعداری دهد افزایش می
کند که این مفهعو   (. توجه به دو نکته روشن می736-735 ،7336، 1شود )بکرمن شناخته می

بعاز هعم در حعدود تنعو اقتصعاد حرکعت  ،کنعد طنیعی توجعه می ۀاز پایداری اگرچه به سرمای
شعود منظعور ارزش اقتصعادی  سخن گفتعه می« ارزش»وقتی در این بستر از نخست، کند:  می

 ۀکه ارزش اقتصادی سرمای شود وابسته میموضوع تر این که همه چیز به این  مهمدو ، و است. 
 محاسنات  اقتصادی خواهد بود.  معیاْر  ،طنیعی چقدر برآورد شود. در نهایت

هعای  تکنیک ، اماتواند دشوار باشد ساخته می انسان ۀهرچند در عمل حتی برآورد سرمای
انعد. مشعکلی کعه کعل ایعن رویکعرد  خوبی جعا افتاده ساخته بعه انسان ۀگذاری سرمای ارزش

 ۀشعکال سعرمایکعه بعر اکثعر اَ  حعالیبه محعیط زیسعت دارد ایعن اسعت کعه دراقتصادمحور 
عنوان مثعال، هزینعه سعاخت یعک راه و یعا  توان ارزش گذاشت )به آسانی می ساخته به انسان

طنیعی بسعیار  ۀشود(، ارزش گذاشتن بر سرمای کارخانه، یا منافع اقتصادی که از آن عاید می
گعذاری  هعایی بعرای ارزش (. طرح تکنیعک7338، 2دشوارتر است )هالند و راکسنی کاکس

طنیععی،  ۀگذاری سرمای یک نمونه مشهور ارزش 3دننال شده است. طنیعی با شتاب ۀسرمای
ی بسعیاری را نیعز برانگیختعه هعا بحث( بوده است کعه 7 ،7331تالش ُکستانزا و همکاران )

خدمت اکوسیستمی را برای 71ارزش اقتصادی فعلی تا است. کستانزا و همکاران کوشیدند 
و  75سپهر بعین  ارزش کل زیست ،ها گاه در جهان مشخص کنند. طنق محاسنه آن زیست75
. در هعر سعال، مجمعوع ارزش بعود تریلیعون دالر در سعال 99با میانگین ، ون دالرتریلی 66

و مجمعوع ارزش حاصعل از   در سال دالر در هکتار 611ی دریایی، ها سیستمحاصل از اکو
جهان، برآورد شد. تولید ناخالص ملی  در سال دالر در هکتار 216ی خشکی ها سیستماکو

سعاخته جعایگزین  انسان ۀتریلیون در سال بود. بنعابراین بعرای ایعن کعه سعرمای 72در حدود 
تریلیعون دالر  99سپهر شود، تولید ناخالص ملی جهان باید حعداقل  طنیعی زیست ۀسرمای

مطلعوب بعودن و چگعونگی  ۀویژه این مقالعه، دربعار ها و به گونه تالش یافت. این افزایش می
)کستانزا  داری را برانگیخت های دامنه دمات محیط زیست بحثگذاری خ شارز برایتالش 

هرچه باشد، نشان داده است که  ها بحث(. جزئیات این 7332؛ کستانزا، 7332و همکاران، 
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غایْت  گیری باشعد و ایعن ارزْش بعه انعدازه توان بر طنیعت ارزشی گذاشت که با پول قابعل می
اثرگعذار بعوده  (. تندیل ارزش طنیعت به پول361 ،8118، 1بزر  است )بامفرد و همکاران

و اقتصاد بعه  کردهتنها زبان آشنا برای اقتصاددانان توصیف  به طنیعت را ،است زیرا این نماد
گذاری تندیل شده است. با این حال، این رویکرد همچنعان دچعار  نیروی غالب در سیاست

(. یکی از ایعن 7338، 2ادمز، جی.ای است ) مسائل و مشکالت مفهومی و عملی آزاردهنده
مشمول روابط بازار به یکی از علل زیر محیطی  مشکالت این است که اکثر کاالهای زیست

اند  همین اواخر کمیاب شده. 8 ؛کنیم( هوایی که تنفس میمثل هستند ) همگانی .7 :نیستند
رهعای موجعود بعه ساختار بازا. 9؛ آب زیرزمینی تمیز، متأثر از نفوذ تدریجی آلودگی(مثل )

در نظعر « 3اثعرات جعاننی»محیطی را  های زیسعت دهد که هزینه کنشگران کلیدی اجازه می
 یک بازار وجود ندارند.  ۀدهند نهادهای سازمان. 6 یا؛ گیرند

توسععۀ  ۀدربار موضوع مقالهدرباره پایداری شدید وجود دارد که به  ینکته بسیار مهم دیگر
شعود. چنعان کعه  نکته به رابطه پایداری شدید با توسعه مربعوط می. این ربط کلیدی دارد پایدار

دهد، و مستلز  آن اسعت کعه هعم  طنیعی می ۀای به سرمای گفتیم، پایداری شدید، اهمیت ویژه
ساخته حفظ شود. اقتصاددانانی چعون دیویعد  انسان ۀسرمای ذخایرطنیعی و هم  ۀسرمای ذخایر

حتعی  یعا 4ن که سرمایه طنیعی دچار کاهش ارزش نشعوداند که اصرار بر ای یرس یادآور شده پی
(. 73 ،7323 یرس و همکاران،  ، رشد اقتصادی را شدیداا محدود خواهد کرد )پی5افزایش یابد

، در چارچوب سرمایه و درآمدپایداری شدید رغم اینکه  بهرسد این بدان معناست که  به نظر می
توجهی برای تقیید توسععه بعه  ، توانایی قابلشود اجراطور کامل  بهاست اما اگر  اقتصادیصرفاا 

« پعرژه». اگر اصعرار پایعداری شعدید، در سعطح خواهد داشتمتعار  رشد اقتصادی معنای 
 رساننده بعه آسیباعمال شود، محتمل است که توسعه را از پویایی بیندازد زیرا انجا  هر اقدا  

طور کلعی و هعم  اران توسعه هم بهکه هواد کند. همین باعث شد را غیرممکن میمحیط زیست 
عنعور کننعد. پایعداری شعدید کنند کعه از آن پایدار با آن مخالفت کنند و سعی  ۀدر بستر توسع

آید  گرایانی می زیست عنوان رویکردی به توسعه، با این انتقاد کلی مواجه شد که به کار محیط به
 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
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ی شمال زندگی راحتی دارنعد، که مخالف توسعه و رشد اقتصادی هستند و معموالا در کشورها
کعه در « مردمعی» و گرایان زیسعت بعه کعار محیطحتی  ها؛ بعید است ها و بنگاه نه به کار دولت

رو هستند بیاید. چنان که آشکار است، مننای این  هفقر روب ۀکشورهای جنوب با واقعیت هرروز
اقتصادی عامل رفعع فقعر و که رشد  گرایی و فقر است و این زیست محیطانتقاد، اعتقاد به تقابل 

قویعاا حضعور  توسعۀ پایدارگرایی مانع رفع فقر است. این اعتقاد در جریان اصلی  زیست محیط
 . 1داشته است، از جمله در فرایند اجالس ریو

و رشعد  که برای عنور از پایداری شدید و آشعتی دادن پایعداری بعا توسععه« پایداری خفیف»
بسعتان میعان از  و جعایگزینی اسعت: بده 2بسعتان ار اصعل بدهر مدیاقتصادی مطرح شده است، دا

 ۀدست آوردن آن در جای دیگعر، و جعایگزینی سعرمای طنیعی در یک پرژه و به ۀدست دادن سرمای
، یر رفته )بعاربی انگیخته به جای سرمایه طنیعی از دست انسان« طنیعی ۀسرمای»ساخته و یا  انسان

  (.7851 ،7331، 3یرس پی و مارکندیا،
یرس معتقد است اگر اصل عد  کاهش ارزش سرمایه طنیعی در سطح برنامه )یعنی سطح  پی

های یک منطقه، آژانس، یا دولت( اعمال شود، انعطافی به وجود خواهد آمعد  ای از پرژه مجموعه
 4(. لیپعتن7323یعرس و همکعاران،  ها به حداکثر برسد )پی تک پرژه که عایدات اقتصادی از تک

که پایداری باید در سطح کل یک کشور بحث شود تا بتوان بین آثار مخرب قد است معت( 7337)
بسعتان اخعتال  دارنعد.  مجعاز بده ها تعادل برقرار کرد. اقتصاددانان درباره حد   و آثار مطلوب پرژه

دانعد و تنهعا راه را  ( نه تنها پایداری شدید بلکه پایداری خفیعف را نیعز معردود می7336بکرمن )
که در حوزه سعرمایه جایگزینی آنچه ساخته و  تفکیک سرمایه طنیعی و سرمایه انسان جه بهتو عد 

. امعا دانعد رود، می معیطنیععی از دسعت  ۀکه در حوزه سرمای آید با آنچه میساخته به دست  انسان
سعاخته )ماننعد  کند کعه خعدمات طنیععی و خعدمات طنیعت ( خاطرنشان می82 ،7336) 5َدلی

سعاخته )ماننعد ظرفیعت جعذب پسعماند( غیرقابعل تکعرار  نابع طنیعی و طنیعتی( و متنظیم جو  
سعاخته  انسان ۀسعاخته اسعت و سعرمای انسان ۀسعرمایه طنیععی، مکمعل سعرمای ،هستند. بنابراین
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 دو . فصل ،7935 اصغری، به: کنید نگاه باره این در مطالعه برای .1
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 1( این عد  قابلیعت جعایگزینی7851 ،7331یر و همکاران ) تواند جایگزین آن باشد. باربی نمی
عنوان تحدیدی بر تخلیعه و یعا  و آن را به دارندطنیعی را قنول  ۀمایساخته به جای سر انسان ۀسرمای

 گنجانند.  می 2«فایده ع تحلیل هزینه»شان از  بندی سرمایه طنیعی، در صورت ذخایرتخریب 
بسععتان در معععرض یععک نقععد جععدی اسععت: سععرمایه طنیعععی، بععا سععرمایه  اسععاس اصععل بده

آجر و مالت ساخته نشده است. برخعی اشعکال طنیعی از  ۀساخته فرق اساسی دارد. سرمای انسان
توان  می که ها  های نفیس بناهای تاریخی هستند تا شنیه کارخانه بیشتر شنیه قسمت ،سرمایه طنیعی

ای بهتر ساخت که بعا شعرائط جدیعد سعازگارتر باشعد.  کارخانهجای آنها،  بهآنها را تخریب کرد و 
و یعا « دیعواره بعزر  مرجعانی»مانند  ها سیستماکو برخی و ها توان استدالل کرد که برخی گونه می

کععه دارای تنععوع زیسععتی بسععیار بععاالیی هسععتند،  ،آفریقععای جنععوبی« فینععُنس»پوشععش گیععاهی 
جایگزینی یا تنادل با شکل دیگری  تصور کرد که قابل« سرمایه»پذیر نیستند و نناید آنها را  جایگزین
 . باشندطنیعی  ۀاز سرمای

طنیععی بعه جعای تکعه  ۀار نظری قابلیت جایگزینی یک تکه از سرماینظر از بحث اعتن صر 
عنوان مثال، فرض کنید قرار باشد هزار  ای عمالا نیز ممکن نیست. به دیگری از آن، چنین جایگزینی

ی بارانی تندیل به دامداری وسیع شعود؛ پیچیعدگی روابعط اکولوژیعک در ایعن ها جنگلهکتار از 
ه بازآفرینی آن در جای دیگر عمالا غیرممکن باشد. دانش علمعی، شود ک جنگل بارانی، باعث می

تعالش بعرای انتقعال یعا حتعی  باشعند وپذیر  امکان هایی تنادلاز آن است که چنین  تر اندکبسیار 
و سعاختار نسعنتاا  های زیادی درمورد آنها شده اسعت پژوهشی معتدل که ها سیستمبازآفرینی اکو

(. مفهعو  722-731 ،7337، 4؛ کرنعز7323، 3ایی اسعت )بعاکلیدر مراحل ابتد ،ای دارند ساده
ه اگر از دست بروند طنیعی است ک ۀهایی از سرمای برای اشاره به آن بخش« طنیعی خطیر ۀسرمای»

هعای  انسانی را جایگزین آنها کرد یا با پرژه ۀتوان سرمای بنابراین نمی نخواهند بود؛ یقابل جایگزین
 (.76-76 ،7336کرد )باکلی، « جنران» مثنت در جای دیگر آنها را
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 گیری نتیجه
. بعرخال  آنچعه دارد متکثعریمفعاهیم « پایعداری»، در این مقاله طرح شدبا توجه به آنچه 

حاوی یعک مفهعو  یعا معیعار مشعخص « پایدار» ۀرسد، توسعبممکن است در ابتدا به نظر 
آن ضمیمه شده است اما در  به  عنوان صفتی مثنت برای توسعه پایداری نیست. این صفت به

از ایعن « پایعدار ۀتوسع»ت خود باقی است. قو   همچنان به ها بحثها و  این صفت، نزاع پس  
قنعل در جریعان  ۀهمان صورتی که تا چنعد دهع گیرد که توسعه به فراگیر سرچشمه می ۀدغدغ

چوبی بعرای المللی خواهان چعار گذاران ملی و بین پیدا کند. سیاست« ادامه»تواند  بود نمی
ی کععدا  حععوزه هععا ارزشانععد و هسععتند. امععا تخصععص، زبععان، و  پایععدار کععردن توسعععه بوده

انعد:  کننعده بوده در ایعن بعاب تعیین  تخصصی باید پایداری را تعریف کند؟ دو حوزه ع علمی
 «. پایداری اقتصادی»و « پایداری اکولوژیک»

ی انسعان هعا فعالیتت برای یی که طنیعها فرصتو  ها محدودیتپایداری اکولوژیک بر 
کید دارد.  ایجاد می عنارت است از توانایی یعک سیسعتم بعرای « پایداری اکولوژیک»کند تأ

ها و فشارها )پایداری مجدد(. پایداری اکولوژیک سازگار کردن اقتصاد  بازیابی خود از ُشک
هیم بعا خعوا ، اگعر می«اکوسیستمی»اکولوژی  اساس بران با ثنات و نظم طنیعت است. انس

الگوهعای »آهنعو و مسعتدا  داشعته باشعیم، فعالیعت انسعان بایعد بعا  ای هم طنیعت رابطعه
در اکوسیسعتم سعازگار باشعد. آشعکار « انرژی و معاده»جریان « مند، منظم، و پربازده قاعده

خواهعد کمتعر  می« روادار»کند. اکولوژی  د میاست که این مفهو  از پایداری، توسعه را مقی  
ابعایی  7311و  7351های  ی دهعهها یسعتاقتصادی باشد، حعال آن کعه اکولوژ ۀدافع توسع

ای است  اکولوژی رودار، طنیعت منظره براقتصادی باشند. بنا ۀکه دافع توسع نداشتند از این
بعا تولعدها و  ؛کنعد هعای زمعانی و مکعانی مختلعف تغییعر می همواره در سعیالن و طعی بازه

وهعوا از  تر به تغییرات آب ی وسیعها واکنشی محلی، های فردی، اختالالت و بهنودها مر 
تعر بعین  بعزر ت تعر خاکهعا، و تحعوال دیگعر و بعه تغییعرات آرا  ۀیخچالی به دور ۀیک دور

تواند طنیعت را ُنر  یا معیعاری بعرای  کند. اکولوژی روادار نمی های یخچالی، تغییر می دوره
محیط زیست  ۀما دربار ۀفناوری را با دغدغبنابراین با حالتی سازنده و مثنت،  ؛توسعه بداند

های پایعداری اکولوژیعک کعه در  شود رگه کند. اکولوژی روادار، ناگزیر باعث می ترکیب می
رود. در جهعان طنیععت کعه دسعتخوش بعپایدار وجود داشته است زیعر سعلال  ۀتفکر توسع
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چعه معنعایی « یدارپا» ۀهمه ناآرامی و تالطم است، مصر  پایدار و به طریق اولی توسع این
کند این است که  تواند داشته باشد؟! تنها قیدی که اکولوژی روادار برای توسعه مطرح می می

تر است.  بنابراین از تغییرات سریع مطلوب ؛است« تر طنیعی»، ها سیستمتغییر  کندتر در اکو
را بعا  از سعرزمینبخشعی شعوند تعا  تعر می گذاران نیازمند راهنمعایی جزئی اما وقتی سیاست

موفقیت مدیریت کنند، اکولوژیست روادار ناگزیر سعاکت اسعت. رواج اکولعوژی روادار در 
پایداری اکولوژیعک، توسععه اکثعر  عع شود در همکاری توسعه علم اکولوژی، سنب می ۀحوز

رقیق از پایداری، توسعه این مفهو   رو باشد.  ها را بگیرد، و پایداری اکولوژیک دنناله تصمیم
 گذارد. د باقی مینامقی   را عمدتاا 

دسعت گرفتعه و پایعداری بیشعتر مفهعومی  اقتصاْد زما  پایداری را بعه ،در نتیجۀ همین سیر
نگرد.  به طنیعت می« درآمد»و « سرمایه»اقتصادی شده است. نگاه اقتصادی، از منظر مفاهیم 

یشعتر را ممکعن حاصل گسترش دادن مفهو  سرمایه )منابعی که تولید منابع  ب« سرمایه طنیعی»
را در  توسعۀ پایداریرس،  دهد. پی می ها انسانکند( به کاالها و خدماتی است که طنیعت به  می

 ذخعایرهای طنیعی تعریف کرد. پایداری عنارت است از این کعه  ثابت دارایی ذخایرچارچوب 
. ایعن ساخته طی زمان حفظ شود انسان ۀطنیعی و سرمای ۀثابت هر دو نوع سرمایه یعنی سرمای

که اقتصاد به نیروی غالب در  آنجامشهور شده است. از« شدید»ایداری مفهو  از پایداری، به پ
 ،زیرا این نماداست  بوده گذاری تندیل شده است، تندیل ارزش طنیعت به پول اثرگذار سیاست

صعرفاا کند. پایداری شدید با ایعن کعه  تنها زبان آشنا برای اقتصاددانان توصیف می  طنیعت را به
، توانعایی شعوداجعرا طور کامعل  بعهاسعت امعا اگعر  (در چارچوب سرمایه و درآمعد) اقتصادی

توجهی برای تقیید توسعه )به معنی متعار  یعنی رشد اقتصادی( دارد. اگر اصرار پایداری  قابل
  توسعه را از پویایی بیندازد زیرا انجا  هر اقدا امکان دارداعمال شود، « پرژه»شدید، در سطح 

طور  . همین باعث شده که هعواداران توسععه هعم بعهکند میمخرب محیط زیست را غیرممکن 
ی خفیف منتنی است بر رپایدار با آن مخالفت کنند. در عوض، پایدا ۀکلی و هم در بستر توسع

طنیعی در یک پرژه و به دست آوردن آن در جای دیگعر، و  ۀبستان میان از دست دادن سرمای بده
طنیععی  ۀانگیخته به جعای سعرمای انسان« طنیعی ۀسرمای»ساخته و یا  انسان ۀمایجایگزینی سر

ترین تلقی از پایعداری اسعت، دسعت  رفته. این مفهو  یا معیار پایداری که اکنون مسلط ازدست
 توان آن را قیدی بر توسعه در نظر گرفت.  گذارد و دیگر نمی توسعه را بازمی
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ترین عامعل افعول  عنوان عمعده یعنی رشد اقتصادی، به توسعه به معنی متعار  یا غالب آن
 ۀعنوان گزینع گاه به محیط زیست در سطح جهانی مطرح بوده است. محدودسازی توسعه هیچ

المللی قرار نگرفتعه  های بین ها و سازمان گیرندگان کلیدی از جمله دولت نظر  تصمیم ی مد  جد  
جهانی محیط زیست، به جای این که برای  گیرندگان جهانی در مواجهه با بحران است. تصمیم

بیفتنعد، ایعن به تکعاپو مهار بحران جهانی محیط زیست از طریق محدودسازی رشد اقتصادی 
تعوان توسععه را بعا لحعاظ  العین خعود قعرار دادنعد کعه چگونعه می هد  کالن جهانی را نصب

اند.  محیطی بوده ی زیستها ، بحرانها محدودیتترین  دار کرد. مهم ادامهو پایدار  ها محدودیت
کند تعا  را در توسعه ادغا  و اعمال می ها محدودیتای است که  پایدار، توسعه ۀمنظور از توسع

ما را به مفهو  تحدید یا تقییعد توسععه  ها محدودیتادامه آن ممکن شود. بر این اساس، بحث 
یید توسعه. پرسعش تقلحاظ مفهومی عنارت است از  بهجاست که پایداری  رساند. از همین می

این مفهو  بنیادین  خود را محقق ساخته است. از این مقاله این بوده است که پایداری چه میزان 
به این نتیجه ت و ضعف( معیارهای اکولوژیک و اقتصادی پایداری، بررسی و نقد  )تحلیل قو  از 

صعادی پایعداری اقت»کعه عنعارت اسعت از  ،خعود که پایعداری در آخعرین وضععیترسیم  می
و اعمعال و  ها محعدودیت» ۀدربردارنعد ،کنعد. بنعابراین ، توسعه را تقیید و تحدید نمی«خفیف

در توسعه نیست. پیامد نامطلوب ناتوانی پایداری از تقییعد توسععه ایعن اسعت کعه « ادغا  آنها
در توسععه، « و اعمعال و ادغعا  آنهعا ها محعدودیتبعا لحعاظ »ی که قرار بوده «توسعۀ پایدار»

اش از  ای، کشوری، و... را رفع کند، در منانی اساسی محیطی جهانی، منطقه های زیست بحران
پایعدار، رفعع بحعران  ۀگیری بنیادین توسع این هد  انصرا  داده است. از اینجاست که جهت

  توسعه است. ۀافول محیط زیست نیست بلکه تالش برای ادام
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