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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،33-65 ،)3(01 ،پیاپی ،33تابستان 0331
اصغری ،سیدعلی ( .)7931پایداری :تقیید توسعه؟ .فصلنامه مطالعات میانرشتههای در علتم انستان .99-65 ،)9(71 ،
شاپا8112-6567 :

 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

)

*

پایداری :تقیید توسعه؟
ّ
سیدعلی اصغری

دریافت1931/80/11 :

1

پذیرش1931/11/11 :

چکیده

بحران افول محیط زیست از جمله عواملی بوده که مسئله چگونگی پایدارسازی توسععه را ،بعا در نظعر
گرفتن محدودیتها ،به وجود آورده است .اما در تالش برای پاسع گویی بعه ایعن مسعئله ،ایعن سعلال
مطرح میشود که از میان دو حوزﮤ اقتصاد و اکولوژی ،نظعر کعدا یک بایعد مننعای سیاسعتگذاری در
زمینه توسعۀ پایدار قرار گیرد؟ و اینکه آیا پایداری توسعه را مقید میکند؟ هعد مقالعه ایعن اسعت کعه
ضمن تنیین زمینۀ پیدایش این مسائل ،پاس آنها را بیابد .روش مورد استفاده ،تحلیل و تنیین و استنناط
لواز نظریهها و مقایسۀ آنها بود؛ به این ترتیب که در آغاز ،مفاهیم یا معیارهای پایداری در چند حعوزﮤ
تأثیرگذار تخصصی ،تحلیل و تنیین شد تا اهمیت مفهو اکولوژیک پایداری در جریعان توسععۀ پایعدار
روشن شود .سپس به استنناط لواز نظریههای مهم در علم اکولوژی عع نظریه اوج ،نظریه اکوسیسعتم ،و
نظریه اکولوژی روادارععع و مقایسه آنها پرداخته شد .در نهایت تحلیل و تنیین نظریههای جدید اقتصادی
پایداری و استنناط لواز و نتائج آنها برای پایداری انجا شد .نتائج نشان داد که .7 :در ارتناط با توسعۀ
پایدار ،دو حوزه تخصصعی اکولعوژی و اقتصعاد در تعیعین معیعار پایعداری تعیینکننعدهتر بودهانعد؛ .8
پایداری برآمده از نظریۀ اکوسیستم ،توسعه را مقید میکند؛  .9نظریه اکولوژی روادار نمیتواند طنیعت
ا
را نر یا معیاری برای توسعه بداند؛  .6مفهو رقیق نظریۀ روادار از پایعداری ،توسععه را عمعدتا نامقیعد
ا
باقی میگذارد؛  .6پایداری در توسعۀ پایدار ،اکنون دیگر مفهعومی عمعدتا اقتصعادی شعده اسعت؛ .5
پایداری شدید ظرفیت قابلمالحظهای برای تقیید توسعه دارد ،اما پایداری خفیف چنین نیست.
کلیدواژهها :معیارهای پایعداری ،پایعداری اکولوژیعک ،پایعداری شعدید ،پایعداری خفیف،اکولعوژی،
اقتصاد ،توسعۀ پایدار

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

* این مقاله ،برگرفته از طرح پژوهشی نو یسنده با عنوان «نقد و بررسی بحران محیط زیست در ایران (با تأکیعد بربرنامعههای
توسعه» انجا شده در «پژوهشگاه علو انسانی و مطالعات فرهنگی» است.
 .1استادیار فلسفه ،پژوهشکده اخالق و تربیت ،پژوهشگاه علو انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،ایران.


مقدمه

تا چند دهۀ پیش ،تفکر توسعه با همان منانی سنتیاش ،یعنی رشد اقتصادی و رشد تولیعد ،ادامعه
داشت و سیاستگذاران ملی و بینالمللی همین توسعه را به پیش میبردنعد .امعا بحعران جهعانی
فقر ،که وعدههای توسعه نتوانسته آن را از بین برد ،و همچنعین بحعران افعول محعیط زیسعت و در
معرض تهدید قرار گعرفتن منعافعی کعه فراینعدهای طنیععی در اختیعار انسعان قعرار میدهعد ،کعه

تشکیلدهندﮤ یک بحعران چندبععدی جهعانی بعود (ادمعز ،)73 ،8113 ،1در دهعههای  7351و
 7311این آگاهی را به وجود آورد که توسعه دیگر آنگونه که پیشتر دننال میشد نمیتواند ادامعه

یابد بلکه باید با لحاظ محدودیتها آن را پایدار کرد .مسئله یا نزاعی که همواره وجود داشته است
این است که تخصص ،زبان ،و ارزشهای کدا حوزﮤ علمیعتخصصی باید پایداری را ععع بعهویژه
ا
برای سیاستگذاران ملی و بینالمللی عع تعریف کند؟ دو طر اصلی این نزاع ،عمعدتا اقتصعاد و
اکولوژی بودهاند .نگارنده به دننال پاس این پرسش است که صفت «پایعداری» 2چعه قیعدی بعر
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توسعه میزند تا توسعۀ پایدار را به وجود آورد؟ اصطالح «پایداری» نخستین بعار در سعال 7178
ُ
میالدی ،توسط کارلویتز ،3جنگلشناس آلمانی و در بحث از این که مدیریت درازمدت جنگلها

برای تحقق «بده پایدار» 4چگونه باید باشد ،مطرح شد 5.این اصطالح در دهههای اخیر ،بعهویژه
6

دهه  ،7321بسیار رواج یافت (اسکونز  )631 ،8111 ،امعا در حوزههعای مختلعف بعه مععانی
گوناگونی به کار میرود .به قول ورستر )7339( 7معا بعا «کثرتعی گیجکننعده از معیارهعا» روبعرو

هستیم؛ بنابراین اینکه در توسعۀ پایدار کدا مفهو از پایداری باید مد نظر باشد اهمیت بهسعزایی
دارد ،چرا که در غیر اینصورت ،توسعۀ پایدار سردرگم خواهد بود.
روش

روش بهکار گرفتهشده در این مقاله ،تحلیل ،تنیین و استنناط لواز نظریهها و مقایسه آنهعا بعود.
در آغاز ،مفاهیم یا معیارهای پایداری در چند حوزﮤ تأثیرگذار تخصصی ،تحلیل و تنیین شد تا
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

اهمیت مفهو اکولوژیک پایداری برای جریان توسعۀ پایدار روشن شود .سپس به استنناط لواز

نظریههای مهم در علم اکولوژی عع نظریه اوج ،نظریه اکوسیستم ،و نظریعه اکولعوژی روادار 1ععع بعرای
معیار پایداری ،و مقایسه آنها پرداخته شد .در نهایت نظریههای جدید اقتصادی پایداری تنیین
شد و لواز و نتائج آنها برای پایداری استنناط شد .در تما این مراحل نگارنده بعهدننال پاسع
این پرسش بود که آیا پایداری توسعه را مقید میکند؟ اگر آری ،چگونعه؟ همچنعین معیارهعای
گوناگون از این لحاظ مقایسه شدند.
مفاهیم گوناگون «پایداری»

در بحثهای رایج درباره پایداری ،چند مفهو از آن حضور پررنگی داشتهاند .هریعک از ایعن
مفاهیم یا معیارها ،منتنی بر حوزهای از تخصص بوده که با دیگر معیارها زمینه مشعترکی نعدارد
(ورستر .)7339 ،پایداری در علم اقتصاد اهمیت قابلتوجهی یافته و مفاهیم خاص خودش را
دارد .اقتصاددانان از نقطهای بحث میکنند که جوامع در اقتصاد بازار خیز یا جهشعی اساسعی
به سوی رشد ،سرمایهگذاری ،و سود پیوسته و بلندمدت میکنند .به عنوان مثعال والعت راسعتو
نظریه «پنج مرحله رشد اقتصادی» را مطرح کرد (راستو .)75-6 ،7351 ،بهطورمثال ،ایاالت
ا
متحده تقرینا در سال  7261میالدی ،به این نقطه رسید و از آن به بعد ،بهرغعم چنعد بحعران و
رکود اقتصادی ،بهطور دائم رشد کرده است .با این معیار ،همه جوامع صعنعتی جوامعع پایعدار
محسوب شده و جوامع کشاورزی عقبمانده و ناپایدارند .این معنی ،یکی از معانی «پایداری
اقتصادی» است.
در زمینه پزشکی و بهداشت ،پایداری معنا ی دیگعری دارد .نعزد پزشعکان و متخصصعان
بهداشت ،پایداری ،وضعیت تن درستی فیزیولوژیک فرد است ،کعه پزشعکان و متخصصعان
تغذیه آن را می سنجند .بنابراین ،در این حوزه از خطعرات مربعوط بعه آب ،آلعودگی هعوا ،در
دسترس بودن غذا و آب سالم ،کاهش ذخعایر ژنت یعک بعرای طنابعت و داروسعازی صعحنت
میشود .به رغم وجود این خطرات ،بیشتر متخصصان سالمت معتقدند کعه طعی سعدههای
اخیر ،در همۀ مناطق جهان سالمت انسان پیشرفتهای عمده ای داشته است .با این معیار،
امروز وضعیت انسان بسیار پایدارتر از گذشته است .کعاهش مر ومیعر و افعزایش میعانگین

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
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طول عمر در بیشتر جوامع ،گواهی انکارناپذیر بر این مطلب است .بعر اسعاس «تندرسعتی
فیزیولوژیک»  ،مردمی که در جوامع صنعتی زندگی میکنند  ،نسنت به مردمی که در جوامعع
غیرصععنعتی زنععدگی میکننععد وضعععیت بهتععری دارنععد .ایععن معنععی را میتععوان «پایععداری
فیزیولوژیک» نامید.
برخی دانشمندان علو سیاسی و اجتماعی از «نهادهای پایدار» و «جوامع پایعدار» سعخن
میگویندَ .بر ْون )7327( 1از «ساختن جامعۀ پایعدار» سعخن میگویعد .نهادهعا یعا گروههعای
حاکم اگر بتوانند حمایت مرد را جلب کنند میتوانند خود را تجدید کرده و قدرت را در دست
داشععته باشععند .جوامععع پایععدار جععوامعی هسععتند کععه قععادر بععه بععازآفرینی نهادهععای سیاسععی و
اجتماعیشان هستند .اینکه نهادها خوبند یا بعد ،عادالنهانعد یعا ناعادالنعه ،موضعوعیتی پیعدا
نمیکند .با این معیار ،رژیمهای کمونیست اروپای شعرقی و شعوروی ،ناپایعدار ،و رژیمهعای
کاپیتالیست اروپای غربی و ایاالت متحده پایعدار بعه شعمار میرونعد .ایعن معنعی را میتعوان
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«پایداری سیاسیعاجتماعی» نامید .اینها سه کاربرد مهعم و مطعرح کلمعه «پایعداری» در سعه
حوزﮤ علمی است .بحث دربارﮤ هرکدا از کاربردهای پایعداری میتوانعد بسعیار مفصعلتعر و
پیچیدهتر باشد که براساس آنچه در بند پیش گفتیم ،مد نظر نگارنده نیست.
هر سه معیار پایداری در کشورهای شمال عع که پیشقراول طرح ایدﮤ توسعۀ پایدار بودند عع از
قنل حاصل شده بود؛ بنابراین ،توسعۀ پایدار باید بهدننال چیزی باشعد کعه فقعدان آن احسعاس
میشد .طرح ایدﮤ توسعۀ پایدار حاصل این آگاهی بود که توسعه دیگر آنگونه که پیشتر دننال
میشد عع یعنی تأکید صر بر رشد اقتصادی و رشد تولید عع نمیتواند ادامه یابد ،بلکه باید آن را
ععاز جملهعع با طنیعت سازگار کرد .در آثار و نوشتهها و بعهطورکلی در گفتمعان زیسعتمحیطی،
پایداری ،در اساس ،مفهومی اکولوژیعک اسعت :هعد محیطزیسعتگرایی بایعد رسعیدن بعه
«پایداری اکولوژیک» باشد .انتظار این است که علم اکولوژی پایداری را برای ما تعریف کند و
اقداماتی را که به لحاظ اکولوژیک پایدار هستند از اقداماتی که چنین نیستند تفکیک نماید .آیا
اکولوژ یستها تعاریف و معاییری روشن ارائه میکنند؟ آیا درک روشنی از طنیععت دارنعد کعه
مننایی برای اقدامات ملی و بینالمللی باشد؟
بهعقیدﮤ برخی محققان منشأ مفهو پایداری ،حوزﮤ منابع تجدیدپذیر همچون جنگلهعا و

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

ماهیگیری بوده است که بعدها ،جننش زیستمحیطی آن را بعهعنوان شععاری وسعیع اقتنعاس
کرده است .بیشتر حامیان پایداری آن را به معنی «وجود شرایط اکولوژیک الز برای پشعتینانی
از زندگی انسان در سطحی خاص از بهروزی [که] تا نسعلهای آینعده [ادامعه دارد]» دانسعتهاند
ا
(لله .)513 ،7337 ،1اما چنین تعریفی ،بعا وجعود ذکعر «شعرایط اکولوژیعک» در آن ،عمعدتا
برگرفته از تعریف مشهور توسعۀ پایدار است .2پایداری باید مستقل از توسعۀ پایدار تعریعف و

تنیین شعود؛ در غیعر ایعن صعورت ،دچعار دور میشعویم .ازآنجاکعه پایعداری اکولوژیعک بعر
محدودیتها و فرصتهایی که طنیعت برای فعالیتهعای انسعان ایجعاد میکنعد تأکیعد دارد،
اغلب اکولوژ یستها و دانشمندان علو فیزیکی به آن میپردازند .علم اکولوژی در مرحلهای از
تاری خود ،3طنیعت را مجموعهای از سیستمهای زیستی همپوشان اما یکپارچه دیعده اسعت؛

این سیستمها «اکوسیستم» نامیده شدند .برخال اکثر اقتصعاددانان ععع کعه معتقدنعد طنیععت
بهعنوان مقولهای بعرای تحلیعل موضعوعیت نعدارد ععع اکولوژ یسعتها معتقدنعد ایعن سیسعتمها
خودسازمانده و تولیدکنندﮤ بسیاری از منافع مادی موردنیاز انسانها هستند .اینکه اکوسیستمها
ُ
به شکها و فشارها 4چگونه پاس میدهند ،مدتهاست که موضوع تحقیق اکولوژ یستها بعوده
است .اکولوژی ریاضی طی دهههای  7311و  7321با آثعار هالینعو و معی 5دربعاره ثنعات و
انعطا سیستمهای مدل و سیستمهای واقعی زیستی رونق یافت (اسکونز8111 ،؛ هالینعو،
7319؛ می .)7311 ،بنابراین ،تا آنجا که بهطور کلی قابلفهم است ،نقعش اکولوژیسعت ایعن
است که برای غیرمتخصص روشن کند این اکوسیستمها و یا «اکوسیستمهای کشاورزی» کعه
تغییریافتۀ اکوسیستم هستند ،از باری که انسان بر آنها وارد میکند چگونه دچار فشار میشوند،
و نقطه تعیینکنندهای را که فشار آنقدر شدید است که اکوسیستمها فرومیریزند معلعو کنعد.
«پایداری اکولوژیک» را میتوان اینگونه تعریف کرد :توانایی یک سیستم برای این که خعود را
ُ
از چنین شکها و فشارهایی بازیابد و حالت پایدار به خود بگیرد» .اگر راهنمایی اکولوژیسعت
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 .2تعریف مشهور توسعۀ پایدار که در ایران بدون بحث از آن عنور میشود ،در سند بینالمللعی آینت ۀ مشتهک متا بهاینصعورت
آمده است :توسعۀ پایدار ،توسعهای است که نیازهعای امعروز را ،بعدون فعدا کعردن توانعایی نسعلهای آینعده بعرای برآوردهکعردن
نیازهایشان ،برآورده کند( .کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ،7321 ،فصل  ،8صفحه 2و.)69
 .3برای مطالعه دربارۀ تاری علم اکولوژی نگاه کنید به :ورستر.1777 ،
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را بپذیریم ،مفهو اکولوژیک پایداری ،به بیان ورستر «معیار دیگری برای تولید ،و رقیب معیار
اقتصاددانان خواهد بود» .این معیار« ،ظرفیت اقتصاد طنیعت برای بازیافتن خعود از فشعارها،
اجتناب از فروریزی ،و حفظ خروجی» است.
ا
چند دهه پیش ،اکولوژ یستها عموما معتقد بودند که اگر طنیعت بعه حعال خعود گذاشعته
ْ
شود و انسان در آن مداخله نکند ،سرانجا به یک حالت تعادل میرسد که در آن تولیعد ثابعت
است .پیشینۀ ایدﮤ طنیعت بهعنوان نظم متعادل ،در غرب به یونان باستان ،مسیحیت سعدههای
میانه ،و قرن هجدهم بازمیگردد .این ایده پس از انقعالب فکعری دارویعن و نظریعۀ بعرآیش از
طریق انتخاب طنیعی نیز به حیات خود ادامه داد .علم اکولوژی از زمان ظهورش در نیمه قعرن
ُُُ
نوزدهم ،که ارنست هکل در سال  7255میالدی ،واژﮤ آلمانی ایعن کلمعه (اکلگعی )1را وضعع
ا
کرد ،بازگفت ایعن اعتقعاد دیرینعه بعه نظعم ذاتعی طنیععت بعود .تعا همعین اواخعر تقرینعا همعه
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اکولوژ یستها بر این معنی اتفاق نظر داشتند که «پایداری» ،سازگار کعردن اقتصعاد انسعان بعا
ا
ثنات و نظم طنیعت است؛ اما از دهۀ  7331وضعیت عوض شد...« .اخیرا اکولوژ یستها ،در
مقایسه با اقتصاددانان ،در راهنماییشان بسیار مردد شدهاند .شاخصهای آنها دربارﮤ فشعار و
فروریزی ،محل اختال است( »...ورستر.)791 ،7339 ،
2

3

اکولوژی «دینامیک» که هنری کعولز و فردریعک کلمنعتس بنیعاد نهادنعد ،مسعلطترین
ا
جریان اکولوژی در جهان آنگلوساکسن در نیمۀ اول سدﮤ بیستم بود .این رویکرد عمعدتا بعه
پدیده «تکامل متوالی» اجتماعهای گیاهی میپرداخت .در «نظریۀ اوج یا دینامیعک حیعات
ا
گیاهی» ،هرچند سازمان حیات گیاهی بر روی زمین دائما تغییر می کند ،با گذر از فراینعدی
به نا «توالی»  ،سرانجا هماهنگی ،ثنات ،و نظم در آن پرورش مییابد .کلمنتس این نقطعه
را مرحله اوج نامید و معتقد بود تا زمانی که بهعلت تغییر آب وهوا آشوبی عمعده ر ندهعد
َ ُ
مرحله اوج ادامه پیدا می کند .او نظم پوشش گیاهی در این مرحله را به یعک «ا َبرارگعانیز »

4

تشنیه کرد .منظورش این بود که اوج از لحاظ یکپارچگی اجزاء و همنستگی کل ماننعد یعک
ارگانیز واحد اما پیچیده است .کلمنتس خشکسالی و دیگعر تغییعرات ناگهعانی آبوهعوا را

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

آشوبندﮤ این نظم می دانست (ورستر ،7311 ،فصل  .)77در اواخر سدﮤ  73و اوایل سدﮤ 81
میالدی ،کشاورزان اروپایی عآمریکایی به منطقۀ ننراسکا ،که کلمنتس در آن زندگی میکعرد،
وارد شدند .مراتع بلند را تخریب کردند و گند و ذرت کاشتند .در دهعه  7391شعخمهعای
گسععتردﮤ ایععن کشععاورزان و همچنععین خشکسععالیهععای شععدید باعععث شععد یکععی از بالیععای

زیستمحیطی با نا «کاسۀ غنار دشتهای بزر » 1که دوره ای از فرسایش بادی شدید بود به
وجود آید .کلمنتس و بسیاری از پیروان او گرایش داشتند که از کشاورزی مدرن آمریکعا بعه
دلیل ویران کردن نظم طنیعت انتقاد کنند.
بهتعدریج ،ایعده «اوج ابرارگعانیزمی» وجاهعت خعود را نعزد اکولوژ یسعتها از دسععت داد.
اکولوژ یستها به ایده «اکوسیستم» ،که تلقی دیگعری از نظعم اکولوژیعک طنیععت بعود ،روی
آوردند .اکوسیستم ،الگویی از نظم در اجتماعهای گیاهی و حیوانی بود که بیشعتر بعر فیزیعک
منتنی بود تا بر شناهت با ارگانیز زنده :در اکوسیستم ،انرژی و ماده طنق الگوهای قاعدهمنعد،
منظم ،و پربازده ،جریان دارنعد (ورسعتر ،7311 ،فصعل  .)6اکولوژ یسعتهایی چعون یعوجین
اود  ،2همانند کلمنتس اخطار میدادند که اگر بخواهیم با طنیعت رابطهای هماهنو و مستدا

داشته باشیم ،فعالیت انسان باید با این الگوها سازگار باشد.
ا
تقرینا از اوایل دهعه  ،7311اکولعوژی بعه جسعتجوی شعیوههای جدیعدی بعرای توصعیف
جنگلها ،مراتع ،اقیانوسها ،و دیگر زیستبو های زمین برآمد .نتیجه این تکاپو ،ظهعور یعک
ا
اکولوژی روادارتر بود که عمال همه ایدههای تعادل و نظم را رد کعرد ،و طنیعتعی را بعه تصعویر
کشید که در مقایسه با طنیعت کلمنتس و اود  ،با فعالیتهای انسان بسیار مهربعانتعر اسعت.
بسیاری از اکولوژ یستها ایدهها و نظریههای پیشین را مورد سلال قعرار دادنعد .برخعی از آنهعا
معتقد شدند که اکوسیستم ،مفهومی ساختگی است ،و تالطم طنیعت واقعی را بازنمینمایعد.
حداقل انتقادشعان ایعن بعود کعه ایعن ایعدهها خیلعی معنهم و یعا غیرمنعطعف هسعتند .برخعی
ا
اکولوژ یستهای متأخر نیز تا آنجا پیش رفتند که طنیعت را اساسا بینظم دانستند.
دانشمندان اکولوژی اکنون به کمک فنون علمی اذعان دارند که طنیعت همواره ععع یعنعی تعا
آنجا که میتوانیم عقب برویم ععع دچار تحعول ژر و دائعم بعوده اسعت؛ طنیععت پعر اسعت از
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
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موجودات خودمحور ،فرصتطلب ،و خودخواه؛ هیچ اجتماع یکپارچهای در طنیععت وجعود
ندارد؛ سیستم پایداری از روابط در آن وجود ندارد .آنها معیگوینعد :نظعم حرکعت خورشعید و
فصول چهارگانه خیلی مجذوبتان نکند ،بلکه به جمعیت گیاهی و حیعوانی کعه در هعر منطقعه
زندگی میکنند نگاه کنید تا متوجه شوید که هیچ ثنات و نظمی وجود ندارد (ورسعتر.)7331 ،
بسیاری از این نظرات در کتعاب همتاهنی هتای نتاهمامان نوشعته دنیعل بعاتکین،)7331( 1

اکولوژیست آمریکایی ،به چشم میخورد .دلیل نا گذاری کتاب را میتوان از جملههای مللف
بهخوبی دریافت« :طنیعت در حالی که تأثیرات انسان آن را بر هم نزده باشد بیشتر شعنیه یعک
ُ
سمفنی 2است که همآهنگیهایش 3از تنوع و تغییر طی هر بازﮤ زمانی پدید میآید .ما منظرهای
را میبینیم که همواره در سیالن اسعت ،و طعی مقیعاسهعای زمعانی و مکعانی مختلعف تغییعر
میکند .با تولدها و مر های فردی ،اختالالت و بهنودهای محلی ،واکنشهعای وسعیعتعر بعه
آبوهوا از یک دورﮤ یخچالی به دورﮤ دیگر و به تغییرات آرا تر خاکها ،و تحوالت بزر تر بین
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دورههای یخچالی ،تغییر میکند( ».همان.)58 ،
باتکین چند سالی مانده به آغاز سده بیستویکم ،وضعیت علم اکولوژی را اینگونعه بیعان
میکند (باتکین« :)3 ،7331 ،تا چند سال پیش ،نظریههای مسلط در اکولوژی ،یعک سیسعتم
اکولوژیک بسیار ساختارمند ،منظم ،قاعدهمند ،و پایدار را فرض میگرفتند و یا پیامد ضعروری
نظریهشان بود .دانشمندان اکنون میدانند که این دیدگاه در سطوح محلی و منطقهای ،یعنی در
سطح جمعیت و اکوسیستمها ،نادرست است .اکنون تغییر در بسیاری از مقیاسهعای زمعان و
مکان در زیستسپهر ،ذاتی و طنیعی به نظر میرسد ».مننای این اکولوژی جدید ،مجموعهای
از شواهد تاریخی است؛ از جمله :نمونه گردهها ،حلقههای تنۀ درختان ،و چرخههای جمعیت
حیوانات .همه اینها نشان میدهند که طنیعت در سیالن دائم اسعت .بعهعنوان مثعال ،میتعوان
تاری یک جنگل کهن کوچک (به نا «جنگل یادبود هاچسن») ،را در نیوجرسعی در آمریکعا
مالحظه کرد (باتکین 68 ،7331 ،به بعد) .این جنگل در سال  7361در مقابعل ساختوسعاز
محافظت شد ،براساس این فرض که باقیماندهای از یک جنگل بالغ دوره اوج است که زمانی
در این منطقه وجود داشته است و درختان غالعب آن بلعوط و گعردوی آمریکعایی بعوده اسعت.

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

دانشمندان آتشسوزی این جنگل را از بین بردند تا بکر و دستنخورده بماند .اما تا دهه 7351
دانشمندان متوجه شدند که درختان افرا دارنعد ایعن جنگعل حفاظتشعده را از بیعرون تصعر
میکنند .دانشمندان ناگزیر بودند از خود بپرسند وضعیت اوج در این زیستگاه کعدا اسعت؟
چه چیزی را باید در آن «طنیعی» نامید؟ نظم طنیعت چه بوده است؟
گردههای جمعآوری شده از رسوبات آبگیرها و دریاچه های آمریکای شمالی و قارههعای
دیگر ،شواهد دیگر اکولوژی جدید هستند .گردهها نشان می دهند که هر منطقه از زمعین ،از
سالی به سال دیگر ،از سده ای به سده دیگعر ،و از دوره یخننعدانی بعه دوره یخننعدان دیگعر،
تنوعی شدید در پوشش گیاهی را از سر گذرانده است .وقتعی پهنعه های بعزر یع بعر قعارﮤ
آمریکای شمالی جریان یافت ،همۀ گیاهعان بعه سعوی جنعوب یعا سعرزمینهعای کمارتفعاع
عقب نشینی کردند .این عقبنشینی منظم یک اجتماع سازمان دار و ارگانیزمی ننود بلکه یک
اغتشاش درهم وبرهم بود .و وقتی ی ها عقب نشینی کردند و زمین خالی ماند ،همان گیاهان
سرزمینهای قدیمی خود را بهصورتی پارهپاره و بی نظم اشغال کردند .بازگشت سعازمانمند
کل اجتماع صورت نگرفت.

باتکین معتقد است که «سمفنی طنیعت» بیشعتر شعنیه پخعش چنعدین آهنعو 1بهصعورت

همزمان در یک سالن اسعت کعه «هرکعدا سعرعت و ریعتم خعودش را دارد» .حاصعل عملعی
اکولوژی او برای سیاستگذاران ،محیطزیستگرایان ،و اهل توسعه ،به بیان خود او این است:
«ما مجنوریم که از میان این [آهنوها] ،که حاضر به شنیدن و فهمیدنشان ننعودهایم ،انتخعاب
ُ
کنیم» (باتکین .)5 ،7331 ،باتکین به این نتیجه رسیده است که طنیعت نر یا معیعاری بعرای
تمدن انسان نیست و انسان حق دارد و نیاز دارد طنیعت را نظم و شکل دهد .او بیان میکند که
ما داریم به نگاهی دربارﮤ زمین میرسیم «که در آن ما بخشی از یعک سیسعتم زنعده و در حعال
تحول هستیم که تحوالتش را میتوانیم بپذیریم ،بهرهبرداری کنیم ،و کنترل کنیم ،تا زمین را بعه
خانهای راحت تندیل کنیم» .باتکین از این که در دهههای پعیش بهخصعوص  7351و ،7311
فناوری مدرن و پیشرفت از اساس رد میشده انتقاد میکند ،و معتقد است به نوعی از اکولوژی
نیاز داریم که «با حالتی سازندهتر و مثنتتر» به توسعه نزدیک شود (باتکین.)5 ،7331 ،
ورستر بهدرستی معتقد است ( )761 ،7339یکی از انگیزههای این اقنال علعم اکولعوژی بعه

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
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نسنیگرایی و تجدیدنظر در پیشینهاش ،این است که این علم دیگر میخواهد کمتر دافعع توسععه
اقتصادی باشد ،حال آن که ،محیطزیسعتگرایان و اکولوژیسعتهای دهعههای  7351و ،7311
ابایی نداشتند از این که دافع توسعه اقتصادی باشند .این را میتوان رواداری جدید اکولوژی نامید،
چرا که در قنال خواستههای انسان بسیار روادارتر از اکولوژی فردریعک کلمنعتس و نیعز اکولعوژی
اکوسیستم است که محیطزیستگرایان دهههای  7351و  7311طرفدارش بودند .این اکولعوژی
روادار نمیپذیرد کعه در گذشعته یعا اکنعون طنیععت بتعوان معیعاری ،یعا دسعتکم معرزی ،بعرای
خواسععتههععای انسععان یافععت .بععاتکین بععه ایععن عععد پععذیرش در آغععاز کتععابش اشععاره میکنععد و
ا
محیطزیستگرایی دهههای  7351و  7311را با بیان اینکه «اساسا جننشی مخالف و به این معنی
سلنی است که عریانکنندﮤ جننههای بد تمدن ما برای محیط زیست ما بوده »...مورد انتقعاد قعرار
میدهد .او معتقد است ما باید از محیطزیستگرایی نقاد فاصله بگیعریم و بعه موضععی نزدیعک
شویم که «با حالتی سازنده و مثنت ،فناوری را با دغدغه ما درباره محعیط زیسعت ترکیعب کنعد».
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ترکیب فناوری با دغدغههای زیستمحیطی ،از ابتدا تا به امروز یکعی از خطعوط عمعدﮤ جریعان
ا
اصلی توسعۀ پایدار بوده است که معموال تحت عنعوان «مدرنسعازی اکولوژیعک» مطعرح شعده

است« .مدرنسازی اکولوژیک» یکی از مللفههای «جریان اصلی توسععۀ پایعدار» اسعت .1ایعن
ا
وضعیت علم اکولوژی که مفهو و معیار پایداری اکولوژیک را تحت تعأثیر قعرار میدهعد ،صعرفا
محدود به دهه  7331میالدی نیست ،چنانکه باتکین 88سال پس از همآهنی های نتاهمامان،
َ
در سال  ،8178کتاب متا در ومتتهه َملمانت را بعا عنعوان فرععی «متکرری رتک همآهنیت هتای
ناهمامان» نوشته است .این کتاب «نکات عمده»ای را که باتکین در همآهنی هتای نتاهمامان
مطرح کرده بود حفظ میکند و آنها را «بسط میدهد» (بعاتکین)8178 ،؛ بنعابراین ایعن بحعث و
مسئلۀ ناشی از آن در دهه کنونی همچنان موضوعیت دارد.
پیام و پیامد اکولوژی روادار برای توسعۀ پایدار

همانطور که پیشتر ذکر شد ،برخی محققان گفتهاند کعه منشعأ مفهعو پایعداری اکولوژیعک،
حوزﮤ منابع تجدیدپذیر همچون جنگلها و ماهیگیری بوده است .همعین ایعده اسعت کعه در
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 .1دربارۀ مدرنسازی اکولوژیک بهمثابۀ یکی از مللفههای توسعۀ پایدار نگعاه کنیعد بعه :اصعغری ( ،)7935فصعل دو  ،قسعمت
«مدرنسازی اکولوژیک».

جریان توسعۀ پایدار ،برگرفته شده و بسط داده شده است .به زبان سعاده ،مسعئلۀ حعوزﮤ منعابع
ُ
ا
تجدیدپذیر این بوده است که چگونه بدون وارد کردن«فشار»« ،شک» ،و نهایتا «فروریزی» بر
منابع تجدیدپذیر ،از آنها بهرهبرداری صورت گیرد؛ و مسئله زیستمحیطی توسعۀ پایعدار ایعن
بوده است که چگونه توسعه بدون تخریب محیط زیست ادامه یابد .بحث پایداری اکولوژیعک
منابع تجدیدپذیر ،خود منتنی بر اکولوژی اکوسیستمها بوده اسعت و بعههمعین دلیعل پایعداری
اکولوژیک در توسعۀ پایدار ،ریشه در اکولوژی «اکوسیستمها» دارد .حعال ،چنعان کعه ورسعتر
خاطرنشان میکند ،اکولوژی روادار رگههای پایداری اکولوژیک را که در تفکعر توسععۀ پایعدار
وجود داشته است زیر سلال میبرد؛ اما هواداران توسعۀ پایعدار بهجعد متوجعه ایعن مشعکالت
نشدهاند.

اگر استدالل باتکین پذیرفته شود ،کل داستان «بده» 1یا «برونداد» 2نرمال اقتصاد طنیعت،

بسیار منهمتر میشود .دانشمندان زمانی معتقد بودند که میتواننعد حعداکثر بعده پایعدار یعک
ا
جنگل یا ماهیگیری را نسنتا آسان معین کنند؛ فقط بایسعت «جمعیعت حالعت ثنعات» 3را در
اکوسیستم معین میکرند و سپس محاسنه میکرند که هر سال چه تعداد معاهی میتعوان صعید
کرد که ذخایر ماهی را تحت تأثیر قرار ندهد .آنها معتقد بودند بدینشیوه میتوانند بدون این که
ا
به سرمایۀ ثابت دست بزنند ،سود را بردارند .باتکین میگوید دقیقا همین اطمینان بعود کعه در
صنعت ساردین کالیفرنیا منجر به صید بیش از حد شد ،و به فروریزی کامعل ایعن صعنعت در

دهه  7361انجامید 4.اگر جمعیت طنیعی ماهیها و دیگر ارگانیز ها آنچنان در سیالن دائمی
هستند که نمیتوان «حداکثر بده پایدار» را معین کرد ،آیا میتوان معیاری منعطفتر بهصورت
«بده بهینه» 5معین کرد بهطوریکه جایی برای خطا و نوسانها داشته باشد؟ اوایل دهعه 7331

پایداری اکولوژیک حول این ایده یعنی «بده بهینه» متمرکز بود :کاالها را از طنیععت برداشعت
کنید اما سطح برداشت را اندکی کاهش دهید تا سیسعتم در تغییعرات تصعادفی (احتمعاالتی)

6

دچار فشار بیش از حد نشود .اما این فرمعول ،بعه چعالش پایعهایتری کعه در اکولعوژی روادار

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 .4نیز نگاه کنید به:

و

.
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مستتر است توجهی ندارد و آن چالش این اسعت :در جهعان طنیععت کعه دسعتخوش اینهمعه
ناآرامی و تالطم است ،مصر پایدار و به طریق اولعی ،توسععۀ پایعدار چعه معنعایی میتوانعد
داشته باشد؟! اکولوژ یستها اکنون میگویند قدرت پیشبینی ما بسیار محدودتر از آن چیعزی
است که تصور میکردیم .اعتقاد ما به «نرمال» در طنیعت ،اکنون به نظر اکولوژ یستها گزا
و نععاقص میرسععد .تنهععا راهنمععاییای کععه بععاتکین بععه مععا میدهععد ،و آن را میتععوان بععه اکثععر
اکولوژ یستهای کنونی هم نسنت داد ،این است که تغییر کندتر در اکوسیستمها« ،طنیعیتعر»
است ،و بنابراین از تغییرات سریع مطلوبتر است« :وقتی طنیعت را با سرعتی غیرطنیعی و به
شیوههای بدعتآمیز مهندسی میکنیم باید نگران باشیم» (بعاتکین .)731 ،7331 ،امعا وقتعی
نیازمند راهنمایی جزئیتعر میشعویم تعا بخشعی از سعرزمین را بعا موفقیعت معدیریت کنعیم،
اکولوژیست روادار حرفی برای گفتن ندارد .او دیگر نمیتواند بگوید چه چیزی «غیرطنیعی» و
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یا «بدعتآمیز» است زیرا پیشینۀ کرﮤ زمین بس بسیار متحول و متغیر بوده است.
ا
در تفکر توسعۀ پایدار اصوال این ایده وجود دارد که پایداری بر توسعه قید میزند .توسععه،
پیش از توسعۀ پایدار بدون توجه به محیط زیست روند عادی خعود را طعی میکعرد .اعتعراض
محیطزیستگرایان به تخریب محیط زیست توسط توسعه ،باعث شعد کعه بعرای جمعع میعان
توسعه و محیط زیست کوشش شود؛ توسعۀ پایدار بعرای تحقعق ایعن جمعع مطعرح شعد و بعه
رایجترین شعار جهانی تندیل شد و همکاری ،همراهی و مشارکت میان حامیان محیط زیسعت
و حامیان توسعه مورد تشویق و تنلیغ قرار گرفت .بر اسعاس آنچعه گذشعت ،مهعمتعرین معیعار
حامیان محیط زیست برای تقیید توسعه ،پایداری اکولوژیک بود .حال ،با توجعه بعه اکولعوژی
روادار پرسشی که پیش میآیعد ایعن اسعت :در همکعاری و مشعارکت میعان حامیعان پایعداری
اکولوژیک و حامیان توسعه ،کدا یک قرار است دیگری را هدایت کند؟ پاس ورسعتر بعه ایعن
پرسش این است که در همکاری توسعهعپایداری ،توسعه بیشتر تصمیمهعا را خواهعد گرفعت و
پایداری دننالهرو آن خواهد بود .بر اساس سخن باتکین میتوان گفت که پایداری اگر اعتراضی
به توسعه کند فقط این است که باید با سرعت «طنیعیتعر»ی حرکعت کنعیم (ورسعتر،7339 ،
.)768-767
آیا این وضعیت باید موجب نگرانی باشد؟ آیعا فقعدان تصعوری روشعن دربعارﮤ ایعن کعه
طنیعت سالم چیست ،و درباره این که وارد آمدن آسیب به این کل زیستی (طنیعت) چگونه

ممکن است به ما آسیب برساند ،مسئله ساز است؟ از منظعر زیسعتمحیطی ،پاسع مثنعت
است .دست کم تا به امروز ،اثری که این فقدان در تاریخچۀ توسعۀ پایدار گذاشته است این
بوده که اقتصاد زما پایداری را به دسعت گرفتعه و مقومعات و مللفعه های آن را تعیعین کعرده
است .تعاریف اقتصادی ،فایده گرایانه ،و انسان محورانه پایداری ،گوی سعنقت را ربودهانعد.
دربارﮤ پایداری ،اقتصاددانان روشن تر سعخن میگوینعد و همعین باععث شعده پایعداری در
ْ
مجموع مفهومی اقتصادی شود.
پایداری بهمثابه حفظ سرمایه

اقتصاد اثرگعذارترین رشعته بعر جریعان اصعلی توسععۀ پایعدار اسعت .در ایعن زمینعه ایعدههای
«اقتصاددانان زیستمحیطی» و «اقتصاددانان اکولوژیعک» دربعاره توسععۀ پایعدار از اهمیعت
بسزایی برخودار است .رویکردهای اقتصادی به پایداری ،بر این مننای تثنیتشعده در اقتصعاد
منتنی هستند که باید جریان درآمد را به حداکثر رساند و در ععین حعال ذخعایر دارایعیهعا (یعا
سرمایه) را که منشأ درآمدها هستند حفظ کرد .پس نگاه اقتصادی ،خودبهخود ،از منظر مفاهیم
اقتصادی «سرمایه» و «درآمد» به طنیعت مینگرد .مفهو «سرمایۀ طنیعی» که اساس رویکرد
اقتصادی به پایداری را تشکیل میدهد ،حاصل اتساع مفهو سرمایه (منابعی کعه تولیعد منعابع
بیشتر را ممکن میکند) به کاالها و خدماتی است که طنیعت به انسانها میدهد.
با مطرحشدن مفهو «سرمایۀ طنیعی» ،تحول مهمی در توجه اقتصاددانان به نقدهای حامیان
ُ
1
محیط زیست بر توسعه ر داد؛ نقدهایی که در پیدایش توسعۀ پایدار نقش مهمی داشت .اکرمن
(698 ،8119و )696این مفهو را در دو سنت متععارض ریشعهیابی میکنعد :سعنت نخسعت،

تالشهای دیوید پییرس ،2اقتصاددان بریتانیعایی ،اسعت (پییعرس و همکعاران .)7323 ،او بعا

بهرهگیری از نظریه اقتصادی نئوکالسیک ،توسعۀ پایدار را در چارچوب ذخایر ثابعت دارایعیهعای
طنیعی تعریف کرد .هد پییرس این بود که اقتصاددانان نگاهی هوشعمندانهتر و حسعاستر بعه
اکولوژی داشته باشند و نظریۀ اکوسیسعتم را در نظریعۀ اقتصعادی بگنجانعد .سعنت دو  ،رویکعرد

«اقتصاد اکولوژیک» 3است که معاصر با دورﮤ پییرس پرورش یافت« .جامعۀ بینالمللی اقتصاد
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
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اکولوژیک» در یک گردهمایی که در بارسلونای اسپانیا برگزار شد تأسیس گردید (اسپش،7333 ،1
 .)688هد اقتصاد اکولوژیک این بود که روابط میان اکوسیستمها و سیستمهای اقتصادی را بعا
ترکیب این دو حوزه برقرار کند (کستانزا .)7323 ،2رویکرد پییرس ،نگاه حسابدار به طنیعت بود؛
ُ
رویکرد اقتصاد اکولوژیک این بود که تفکر اکوسیستم را به اقتصاد تزریق کنعد (اکعرمن،8119 ،

696؛ مقایسه کنید با آرمزورث و رافگاردن .)8117 ،3در هر دو رو یکرد ،تفکیکی که میان سرمایۀ

طنیعی و سرمایۀ انسانسعاخته وجعود دارد ،اهمیعت کلیعدی دارد (کعامن و اسعتیجل.)8116 ،4

«سرمایه» در تعریف سنتی اقتصاددانان چیزهعایی اسعت کعه انسعانها سعاختهاند و دارای ارزش
است؛ مانند :راههعا ،کارخانعهها و...؛ امعا ایعن در نظعر اقتصعاددانان زیسعتمحیطی« ،سعرمایه
انسانساخته» است نه سرمایه بهطور کلی :سرمایه اعم از چیزهایی است که انسعانها سعاختهاند.

«سرمایه طنیعی» ،حاصل فرایندهای زیستعژئوفیزیکی 5است نه حاصعل فععل انسعان ،و نمعود
توانایی محیط زیست در برآوردن نیازهای انسان است چه از طریق تأمین مواد خا (مانند چوب،
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آبزیععان ،و )...چععه از طریععق «خععدمات» .ایععن خععدمات اکوسیسععتم شععامل نقععش چرخععههای
6

زیستعژئوشیمیایی جهانی در جهت حفظ شرایط اکولوژیک مناسب برای حفظ حیات انسان ،و
النته شامل خدمات آشکارتری همچون تعدیل سیالبها توسط تاالبها ،جعذب آالینعدهها و...
7

8

است (دیلی 7331 ،؛ میلنیم ایکوسیستم اسسمنت .)v ،8116 ،
با استفاده از این مفاهیم اقتصادی ،پایداری به انحاء مختلفی قابلتعریف است .در اولین و
آشکارترین تعریف ،پایداری عنارت است از این که ذخایر ثابعت هعر دو نعوع سعرمایه ،یعنعی
سرمایۀ طنیعی و انسانسعاخته ،طعی زمعان حفعظ شعود .توسععۀ اقتصعادی همعواره متضعمن
اضافهکردن ذخایر سرمایه بوده است ،اما اقتصاد زیستمحیطی معتقد است که بایعد تکلیعف
ذخایر هر دو نوع سرمایه به جای خود مشخص شود .بعه بیعان روشعنتر ،توسععهای کعه ذخعایر
سرمایۀ انسانساخته را به بهای تخلیۀ سرمایه طنیعی دارای ارزش برابر با سرمایۀ انسانسعاخته
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

ا
افزایش میدهد ،ناپایدار است .این مفهو از پایعداری ،معمعوال بعا عنعوان پایعداری «شعدید»

شناخته میشود (بکرمن .)736-735 ،7336 ،1توجه به دو نکته روشن میکند که این مفهعو

از پایداری اگرچه به سرمایۀ طنیعی توجعه میکنعد ،بعاز هعم در حعدود تنعو اقتصعاد حرکعت
میکند :نخست ،وقتی در این بستر از «ارزش» سخن گفتعه میشعود منظعور ارزش اقتصعادی
است .دو  ،و مهمتر این که همه چیز به این موضوع وابسته میشود که ارزش اقتصادی سرمایۀ
طنیعی چقدر برآورد شود .در نهایتْ ،
معیار محاسنات اقتصادی خواهد بود.
هرچند در عمل حتی برآورد سرمایۀ انسانساخته می تواند دشوار باشد ،اما تکنیکهعای
ارزش گذاری سرمایۀ انسانساخته بعهخوبی جعا افتاده انعد .مشعکلی کعه کعل ایعن رویکعرد
َ
اقتصادمحور به محعیط زیسعت دارد ایعن اسعت کعه درحعالیکعه بعر اکثعر ا شعکال سعرمایۀ
انسانساخته بهآسانی می توان ارزش گذاشت (به عنوان مثعال ،هزینعه سعاخت یعک راه و یعا
کارخانه ،یا منافع اقتصادی که از آن عاید می شود) ،ارزش گذاشتن بر سرمایۀ طنیعی بسعیار

دشوارتر است (هالند و راکسنی کاکس .)7338 ،2طرح تکنیعکهعایی بعرای ارزشگعذاری

سرمایۀ طنیعی با شتاب دننال شده است 3.یک نمونه مشهور ارزشگذاری سرمایۀ طنیععی،
ُ
تالش کستانزا و همکاران ( )7 ،7331بوده است کعه بحثهعا ی بسعیاری را نیعز برانگیختعه
است .کستانزا و همکاران کوشیدند تا ارزش اقتصادی فعلی 71خدمت اکوسیستمی را برای
75زیست گاه در جهان مشخص کنند .طنق محاسنه آنها ،ارزش کل زیست سپهر بعین  75و
 66تریلیون دالر ،با میانگین  99تریلیعون دالر در سعال بعود  .در هعر سعال ،مجمعوع ارزش
حاصل از اکوسیستمهای دریایی 611 ،دالر در هکتار در سال و مجمعوع ارزش حاصعل از
اکوسیستمهای خشکی  216دالر در هکتار در سال برآورد شد .تولید ناخالص ملی جهان،
در حدود  72تریلیون در سال بود .بنعابراین بعرای ایعن کعه سعرمایۀ انسان سعاخته جعایگزین
سرمایۀ طنیعی زیست سپهر شود ،تولید ناخالص ملی جهان باید حعداقل  99تریلیعون دالر
افزایش مییافت .اینگونه تالشها و به ویژه این مقالعه ،دربعارﮤ مطلعوب بعودن و چگعونگی
تالش برای ارزشگذاری خ دمات محیط زیست بحثهای دامنهداری را برانگیخت (کستانزا
و همکاران7332 ،؛ کستانزا .)7332 ،جزئیات این بحثها هرچه باشد ،نشان داده است که

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 .3بهعنوان مثال نگاه کنید به

&
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ْ
ْ
می توان بر طنیعت ارزشی گذاشت که با پول قابعلانعدازهگیری باشعد و ایعن ارزش بعهغایت

بزر است (بامفرد و همکاران .) 361 ،8118 ،1تندیل ارزش طنیعت به پول اثرگعذار بعوده

است زیرا این نماد ،طنیعت را به تنها زبان آشنا برای اقتصاددانان توصیف کرده و اقتصاد بعه
نیروی غالب در سیاست گذاری تندیل شده است .با این حال ،این رویکرد همچنعان دچعار
مسائل و مشکالت مفهومی و عملی آزاردهندهای است (ادمز ،جی .)7338 ،2.یکی از ایعن

مشکالت این است که اکثر کاالهای زیستمحیطی به یکی از علل زیر مشمول روابط بازار
نیستند .7 :همگانی هستند (مثل هوایی که تنفس میکنیم)؛  .8همین اواخر کمیاب شدهاند
(مثل آب زیرزمینی تمیز ،متأثر از نفوذ تدریجی آلودگی)؛  .9ساختار بازارهعای موجعود بعه
کنشگران کلیدی اجازه میدهد که هزینههای زیسعتمحیطی را «اثعرات جعاننی »3در نظعر

گیرند؛ یا  .6نهادهای سازماندهندﮤ یک بازار وجود ندارند.
نکته بسیار مهم دیگری درباره پایداری شدید وجود دارد که به موضوع مقاله دربارﮤ توسععۀ
فصلنامه علمیـپژوهشی

30

دوره  ،01شماره 3
تابستان 0331
پیاپی 33

پایدار ربط کلیدی دارد .این نکته به رابطه پایداری شدید با توسعه مربعوط میشعود .چنعان کعه
گفتیم ،پایداری شدید ،اهمیت ویژهای به سرمایۀ طنیعی میدهد ،و مستلز آن اسعت کعه هعم
ذخایر سرمایۀ طنیعی و هم ذخایر سرمایۀ انسانساخته حفظ شود .اقتصاددانانی چعون دیویعد
4

پییرس یادآور شدهاند که اصرار بر این که سرمایه طنیعی دچار کاهش ارزش نشعود یعا حتعی
ا
افزایش یابد ،5رشد اقتصادی را شدیدا محدود خواهد کرد (پییرس و همکاران.)73 ،7323 ،
به نظر میرسد این بدان معناست که بهرغم اینکه پایداری شدید در چارچوب سرمایه و درآمد،
ا
صرفا اقتصادی است اما اگر بهطور کامل اجرا شود ،توانایی قابلتوجهی برای تقیید توسععه بعه
معنای متعار رشد اقتصادی خواهد داشت .اگر اصعرار پایعداری شعدید ،در سعطح «پعرژه»
اعمال شود ،محتمل است که توسعه را از پویایی بیندازد زیرا انجا هر اقدا آسیبرساننده بعه
محیط زیست را غیرممکن میکند .همین باعث شد که هواداران توسعه هم بهطور کلعی و هعم
در بستر توسعۀ پایدار با آن مخالفت کنند و سعی کنند کعه از آن عنعور کننعد .پایعداری شعدید
بهعنوان رویکردی به توسعه ،با این انتقاد کلی مواجه شد که به کار محیطزیستگرایانی میآید
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

ا
که مخالف توسعه و رشد اقتصادی هستند و معموال در کشورهای شمال زندگی راحتی دارنعد،
نه به کار دولتها و بنگاهها؛ بعید است حتی بعه کعار محیطزیسعتگرایان و «مردمعی» کعه در
کشورهای جنوب با واقعیت هرروزﮤ فقر روبهرو هستند بیاید .چنان که آشکار است ،مننای این
انتقاد ،اعتقاد به تقابل محیطزیستگرایی و فقر است و اینکه رشد اقتصادی عامل رفعع فقعر و
ا
محیطزیستگرایی مانع رفع فقر است .این اعتقاد در جریان اصلی توسعۀ پایدار قویعا حضعور
داشته است ،از جمله در فرایند اجالس ریو.1

«پایداری خفیف» که برای عنور از پایداری شدید و آشعتی دادن پایعداری بعا توسععه و رشعد

اقتصادی مطرح شده است ،دایر مدار اصعل بدهبسعتان 2و جعایگزینی اسعت :بدهبسعتان میعان از
دست دادن سرمایۀ طنیعی در یک پرژه و بهدست آوردن آن در جای دیگعر ،و جعایگزینی سعرمایۀ
انسانساخته و یا «سرمایۀ طنیعی» انسانانگیخته به جای سرمایه طنیعی از دسترفته (بعاربییر،

مارکندیا ،و پییرس.)7851 ،7331 ،3

پییرس معتقد است اگر اصل عد کاهش ارزش سرمایه طنیعی در سطح برنامه (یعنی سطح
مجموعهای از پرژههای یک منطقه ،آژانس ،یا دولت) اعمال شود ،انعطافی به وجود خواهد آمعد
که عایدات اقتصادی از تکتک پرژهها به حداکثر برسد (پییعرس و همکعاران .)7323 ،لیپعتن

4

( )7337معتقد است که پایداری باید در سطح کل یک کشور بحث شود تا بتوان بین آثار مخرب
و آثار مطلوب پرژهها تعادل برقرار کرد .اقتصاددانان درباره حد مجعاز بدهبسعتان اخعتال دارنعد.
بکرمن ( )7336نه تنها پایداری شدید بلکه پایداری خفیعف را نیعز معردود میدانعد و تنهعا راه را
عد توجه به تفکیک سرمایه طنیعی و سرمایه انسانساخته و جایگزینی آنچه که در حوزه سعرمایه
انسانساخته به دست میآید با آنچهکه در حوزه سرمایۀ طنیععی از دسعت معیرود ،میدانعد .امعا
َدلی )82 ،7336( 5خاطرنشان میکند کعه خعدمات طنیععی و خعدمات طنیعتسعاخته (ماننعد
تنظیم جوی) و منابع طنیعی و طنیعتسعاخته (ماننعد ظرفیعت جعذب پسعماند) غیرقابعل تکعرار
هستند .بنابراین ،سعرمایه طنیععی ،مکمعل سعرمایۀ انسانسعاخته اسعت و سعرمایۀ انسانسعاخته
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 .1برای مطالعه در این باره نگاه کنید به :اصغری ،7935 ،فصل دو .
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نمیتواند جایگزین آن باشد .باربییر و همکاران ( )7851 ،7331این عد قابلیعت جعایگزینی

1

سرمایۀ انسانساخته به جای سرمایۀ طنیعی را قنول دارند و آن را بهعنوان تحدیدی بر تخلیعه و یعا
تخریب ذخایر سرمایه طنیعی ،در صورتبندیشان از «تحلیل هزینهعفایده» 2میگنجانند.

اسععاس اصععل بدهبسععتان در معععرض یععک نقععد جععدی اسععت :سععرمایه طنیعععی ،بععا سععرمایه
انسانساخته فرق اساسی دارد .سرمایۀ طنیعی از آجر و مالت ساخته نشده است .برخعی اشعکال
سرمایه طنیعی ،بیشتر شنیه قسمتهای نفیس بناهای تاریخی هستند تا شنیه کارخانهها که میتوان
آنها را تخریب کرد و بهجای آنها ،کارخانهای بهتر ساخت که بعا شعرائط جدیعد سعازگارتر باشعد.
میتوان استدالل کرد که برخی گونهها و برخی اکوسیستمها مانند «دیعواره بعزر مرجعانی» و یعا
پوشععش گیععاهی «فینع ُعنس» آفریقععای جنععوبی ،کععه دارای تنععوع زیسععتی بسععیار بععاالیی هسععتند،
جایگزینپذیر نیستند و نناید آنها را «سرمایه» تصور کرد که قابلجایگزینی یا تنادل با شکل دیگری
از سرمایۀ طنیعی باشند.
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صر نظر از بحث اعتنار نظری قابلیت جایگزینی یک تکه از سرمایۀ طنیععی بعه جعای تکعه
ا
دیگری از آن ،چنین جایگزینیای عمال نیز ممکن نیست .بهعنوان مثال ،فرض کنید قرار باشد هزار
هکتار از جنگلهای بارانی تندیل به دامداری وسیع شعود؛ پیچیعدگی روابعط اکولوژیعک در ایعن
ا
جنگل بارانی ،باعث میشود که بازآفرینی آن در جای دیگر عمال غیرممکن باشد .دانش علمعی،
بسیار اندکتر از آن است که چنین تنادلهایی امکانپذیر باشعند و حتعی تعالش بعرای انتقعال یعا
ا
بازآفرینی اکوسیستمهای معتدل که پژوهشهای زیادی درمورد آنها شده اسعت و سعاختار نسعنتا
سادهای دارند ،در مراحل ابتدایی اسعت (بعاکلی7323 ،3؛ کرنعز .)722-731 ،7337 ،4مفهعو

«سرمایۀ طنیعی خطیر» برای اشاره به آن بخشهایی از سرمایۀ طنیعی است که اگر از دست بروند
قابل جایگزینی نخواهند بود؛ بنابراین نمیتوان سرمایۀ انسانی را جایگزین آنها کرد یا با پرژههعای
مثنت در جای دیگر آنها را «جنران» کرد (باکلی.)76-76 ،7336 ،

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

نتیجهگیری

با توجه به آنچه در این مقاله طرح شد« ،پایعداری» مفعاهیم متکثعری دارد .بعرخال آنچعه
ممکن است در ابتدا به نظر برسد ،توسعۀ «پایدار» حاوی یعک مفهعو یعا معیعار مشعخص
پایداری نیست .این صفت به عنوان صفتی مثنت برای توسعه به آن ضمیمه شده است اما در
پس این صفت ،نزاعها و بحثها همچنان بهقوت خود باقی است« .توسعۀ پایعدار» از ایعن
دغدغۀ فراگیر سرچشمه می گیرد که توسعه به همان صورتی که تا چنعد دهعۀ قنعل در جریعان
بود نمیتواند «ادامه» پیدا کند .سیاست گذاران ملی و بین المللی خواهان چعارچوبی بعرای
پایععدار کععردن توسعععه بوده انععد و هسععتند .امععا تخصععص ،زبععان ،و ارزشهععای کععدا حععوزه
علمیع تخصصی باید پایداری را تعریف کند؟ دو حوزه در ایعن بعاب تعیینکننعده بودهانعد:
«پایداری اکولوژیک» و «پایداری اقتصادی».
پایداری اکولوژیک بر محدودیتها و فرصتهایی که طنیعت برای فعالیتهعای انسعان
ایجاد می کند تأکید دارد« .پایداری اکولوژیک» عنارت است از توانایی یعک سیسعتم بعرای
ُ
بازیابی خود از شک ها و فشارها (پایداری مجدد) .پایداری اکولوژیک سازگار کردن اقتصاد
انس ان با ثنات و نظم طنیعت است .بر اساس اکولوژی «اکوسیستمی» ،اگعر میخعواهیم بعا
طنیعت رابطعهای هم آهنعو و مسعتدا داشعته باشعیم ،فعالیعت انسعان بایعد بعا «الگوهعای
قاعده مند ،منظم ،و پربازده» جریان «انرژی و معاده» در اکوسیسعتم سعازگار باشعد .آشعکار
است که این مفهو از پایداری ،توسعه را مقید میکند .اکولوژی «روادار» میخواهعد کمتعر
دافع توسعۀ اقتصادی باشد ،حعال آن کعه اکولوژ یسعتهای دهعههای  7351و  7311ابعایی
نداشتند از این که دافع توسعۀ اقتصادی باشند .بنابر اکولوژی رودار ،طنیعت منظرهای است
همواره در سعیالن و طعی بازه هعای زمعانی و مکعانی مختلعف تغییعر میکنعد؛ بعا تولعدها و
مر های فردی ،اختالالت و بهنودهای محلی ،واکنشهای وسیع تر به تغییرات آبوهعوا از
یک دورﮤ یخچالی به دورﮤ دیگعر و بعه تغییعرات آرا تعر خاکهعا ،و تحعوالت بعزر تعر بعین
ُ
دوره های یخچالی ،تغییر می کند .اکولوژی روادار نمیتواند طنیعت را نر یا معیعاری بعرای
توسعه بداند؛ بنابراین با حالتی سازنده و مثنت ،فناوری را با دغدغۀ ما دربارﮤ محیط زیست
ترکیب می کند .اکولوژی روادار ،ناگزیر باعث میشود رگه های پایعداری اکولوژیعک کعه در
تفکر توسعۀ پایدار وجود داشته است زیعر سعلال بع رود .در جهعان طنیععت کعه دسعتخوش
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این همه ناآرامی و تالطم است ،مصر پایدار و به طریق اولی توسعۀ «پایدار» چعه معنعایی
می تواند داشته باشد؟! تنها قیدی که اکولوژی روادار برای توسعه مطرح می کند این است که
تغییر کندتر در اکوسیستمها« ،طنیعیتر» است؛ بنابراین از تغییرات سریع مطلوبتر است.
اما وقتی سیاست گذاران نیازمند راهنمعایی جزئیتعر میشعوند تعا بخشعی از سعرزمین را بعا
موفقیت مدیریت کنند ،اکولوژیست روادار ناگزیر سعاکت اسعت .رواج اکولعوژی روادار در
حوزﮤ علم اکولوژی ،سنب می شود در همکاری توسعهعع پایداری اکولوژیعک ،توسععه اکثعر
تصمیم ها را بگیرد ،و پایداری اکولوژیک دننالهرو باشد .این مفهو رقیق از پایداری ،توسعه
ا
را عمدتا نامقی د باقی میگذارد.
ْ
اقتصاد زما پایداری را بعهدسعت گرفتعه و پایعداری بیشعتر مفهعومی
در نتیجۀ همین سیر،
اقتصادی شده است .نگاه اقتصادی ،از منظر مفاهیم «سرمایه» و «درآمد» به طنیعت مینگرد.
«سرمایه طنیعی» حاصل گسترش دادن مفهو سرمایه (منابعی که تولید منابع بیشعتر را ممکعن
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میکند) به کاالها و خدماتی است که طنیعت به انسانها میدهد .پییرس ،توسعۀ پایدار را در
چارچوب ذخایر ثابت داراییهای طنیعی تعریف کرد .پایداری عنارت است از این کعه ذخعایر
ثابت هر دو نوع سرمایه یعنی سرمایۀ طنیعی و سرمایۀ انسانساخته طی زمان حفظ شود .ایعن
مفهو از پایداری ،به پایداری «شدید» مشهور شده است .ازآنجاکه اقتصاد به نیروی غالب در
سیاستگذاری تندیل شده است ،تندیل ارزش طنیعت به پول اثرگذار بوده است زیرا این نماد،
ا
طنیعت را به تنها زبان آشنا برای اقتصاددانان توصیف میکند .پایداری شدید با ایعن کعه صعرفا
اقتصادی (در چارچوب سرمایه و درآمعد) اسعت امعا اگعر بعهطور کامعل اجعرا شعود ،توانعایی
قابلتوجهی برای تقیید توسعه (به معنی متعار یعنی رشد اقتصادی) دارد .اگر اصرار پایداری
شدید ،در سطح «پرژه» اعمال شود ،امکان دارد توسعه را از پویایی بیندازد زیرا انجا هر اقدا
مخرب محیط زیست را غیرممکن میکند .همین باعث شده که هعواداران توسععه هعم بعهطور
کلی و هم در بستر توسعۀ پایدار با آن مخالفت کنند .در عوض ،پایداری خفیف منتنی است بر
بدهبستان میان از دست دادن سرمایۀ طنیعی در یک پرژه و به دست آوردن آن در جای دیگعر ،و
جایگزینی سرمایۀ انسانساخته و یا «سرمایۀ طنیعی» انسانانگیخته به جعای سعرمایۀ طنیععی
ازدسترفته .این مفهو یا معیار پایداری که اکنون مسلطترین تلقی از پایعداری اسعت ،دسعت
توسعه را بازمیگذارد و دیگر نمیتوان آن را قیدی بر توسعه در نظر گرفت.

توسعه به معنی متعار یا غالب آن یعنی رشد اقتصادی ،بهعنوان عمعدهترین عامعل افعول
محیط زیست در سطح جهانی مطرح بوده است .محدودسازی توسعه هیچگاه بهعنوان گزینعۀ
جدی مد نظر تصمیمگیرندگان کلیدی از جمله دولتها و سازمانهای بینالمللی قرار نگرفتعه
است .تصمیمگیرندگان جهانی در مواجهه با بحران جهانی محیط زیست ،به جای این که برای
مهار بحران جهانی محیط زیست از طریق محدودسازی رشد اقتصادی به تکعاپو بیفتنعد ،ایعن
هد کالن جهانی را نصبالعین خعود قعرار دادنعد کعه چگونعه میتعوان توسععه را بعا لحعاظ
محدودیتها پایدار و ادامهدار کرد .مهمترین محدودیتها ،بحرانهای زیستمحیطی بودهاند.
منظور از توسعۀ پایدار ،توسعهای است که محدودیتها را در توسعه ادغا و اعمال میکند تعا
ادامه آن ممکن شود .بر این اساس ،بحث محدودیتها ما را به مفهو تحدید یا تقییعد توسععه
میرساند .از همینجاست که پایداری بهلحاظ مفهومی عنارت است از تقیید توسعه .پرسعش
این مقاله این بوده است که پایداری چه میزان از این مفهو بنیادین خود را محقق ساخته است.
از بررسی و نقد (تحلیل قوت و ضعف) معیارهای اکولوژیک و اقتصادی پایداری ،به این نتیجه
میرسیم که پایعداری در آخعرین وضععیت خعود ،کعه عنعارت اسعت از «پایعداری اقتصعادی
خفیف» ،توسعه را تقیید و تحدید نمیکنعد .بنعابراین ،دربردارنعدﮤ «محعدودیتها و اعمعال و
ادغا آنها» در توسعه نیست .پیامد نامطلوب ناتوانی پایداری از تقییعد توسععه ایعن اسعت کعه
«توسعۀ پایدار»ی که قرار بوده «بعا لحعاظ محعدودیتها و اعمعال و ادغعا آنهعا» در توسععه،
بحرانهای زیستمحیطی جهانی ،منطقهای ،کشوری ،و ...را رفع کند ،در منانی اساسیاش از
این هد انصرا داده است .از اینجاست که جهتگیری بنیادین توسعۀ پایعدار ،رفعع بحعران
افول محیط زیست نیست بلکه تالش برای ادامۀ توسعه است.
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