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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعیین مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسیر پیشرفت كشور در نﻈام مقدس جمهوري اسالمي ایران
باید با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمندان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوزوي
و جوانان این مرز و بوم ﺻورﺕ گیرد .به گواه تاریﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پیشــرفتي همه جانﺒه و
پایدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اقتﻀاﺋاﺕ ایراني در آن توامان مورد توجه باشد.
اینﻚ مركز الگوي اسالمي ایراني پیشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨصصي
و فکري درباره پیشــرفت اســالمي ایراني ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨصصي ،تاســیﺲ
اندیشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارزشــمند و تهیه نقشه راه تدوین الگو و انﺠام برخي
از مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ تولید دانﺶ و گســترﺵ و تعمیق ادبیاﺕ موﺿوعي در حوزه
الگوي اسالمي ایراني پیشرفت ،آثاري را به ﺻورﺕ تﻚنگاشتهاي علمي فاخر منتشر نماید .تﻚ
نگاشت نوشتاري تﺨصصي و نیمه مﺒسوﻁ است كه توسط یﻚ پﮋوهشگر خﺒره در یﻚ موﺿوﻉ
خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚنگاشت از نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و نویسنده
با پردازﺵ و تحلیﻞ یافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨصصي پیشین و افزودن یافتههاي پﮋوهشي جدید خود
و تحلیﻞ جامﻊ و منسﺠﻢ آنها افقهاي تازهاي را در زمینه مورد بررسي ميگشاید.
سلســله تﻚنگاشتهاي الگوي اسالمي ایراني پیشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ منتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي از اســتادان ،اندیشــمندان و محققان دانشگاهي و حوزوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارزیابي ،ویراســتاري ،تدوین و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨصصان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختیار ﺻاحﺐنﻈران قرار ميگیرد .در پایان از مساعدﺕها و تالﺵهاي ارزنده نویسندگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهیه ،تدوین و انتشار این
سلســله یاري رساندند ،تقدیر و تشﻜر ميشود .امید است این محتواي علمي بتواند افقهاي نو و
روشني را در پیﺶ ﭼشﻢ متﺨصصان دانشگاهي و حوزوي بگشاید و هر روز در ﻃي مسیر تدوین
3
و تحقق الگوي اسالمي ایراني پیشرفت گامهاي بلندتر و استوارتري برداشته شود.
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-1 1توسعه پایدار
1-111مقدمه
هنگامی که در س��ال  1776آدام اسمیت با ارائه کتاب ثروت ملل ،علم اقتصاد امروزی را
بنیان گذاش��ت ،اندیشمندانی که در ابتدا ش��روع به نظر دادن در باب اقتصاد میکردند،
اغلب همان افرادی بودند که درخصوص اخالق ،عدالت ،هستی شناسی ،و سایر حوزههای
فلس��فی دیگر نیز صاحب نظر بودند .لذا نسلهای نخستین نظریههای اقتصادی ،کشش
باالیی به س��وی مسائل اخالقی ،عدالت و بحث باید و نبایدها داشت .با افزایش مقاالت و
کتابها و گسترش نظری اقتصاد ،الزم شد اقتصاددانان در چارچوب مدونی ادعاهای خود
را اثبات کنند .برای پاس��خ به این نیاز ،به تدریج ابزارها و مدلهای ریاضیاتی به اقتصاد
کمی استقرایی جایگزین مباحث فلسفی و اثباتهای عقالنی
رخنه کردند و محاس��بات ّ
ش��د .در این مراحل بود که رفتهرفته راه اقتصاد از راه فلس��فه فاصله گرفت و لذا از نگاه
اخالقی ،عدالت طلبانه و هنجاری نیز فاصله گرفت .فرض کردن انسان به عنوان موجودی
منفعت طلب ،حسابگر ،طمعکار ،خودخواه و بیاخالق که تنها به غرایض نفسانی و حداکثر
کردن لذات مادی میاندیش��د ،به تدریج به یکی از اصول بنیادین تفکر اقتصادی تبدیل
ش��د .همچنان که روند توسعه جوامع ش��دت گرفت و رقابت کشورها بر سر کسب سهم
بیشتری از بازارها قوت گرفت ،اقتصاد بیش از پیش به سوی مادیگرایی ،منفعت طلبی
و مصرفگرایی س��وق پیدا کرد و تبدیل به علمی ش��د که دیگر برایش اخالق و عدالت
اولویتی ندارد ،بلکه توس��عه و رش��د اقتصادی تبدیل به هدف غایی شد؛ حتی به قیمت
دور ش��دن از ارزشهای اخالقی و انس��انی .در کمتر از چند دهه ،اقتصادی که از اخالق
فاصله گرفته بود ،مش��کالت متعددی را به همراه آورد .رشد بیامان بهرهبرداری از منابع
طبیع��ی تجدیدناپذی��ر ،روند تصاعدی آالیندههای زیس��تمحیطی و از بین رفتن منابع 7
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طبیعی ،بیتفاوتی نس��بت به فقر و ش��کاف طبقاتی ،قطبی شدن جهان به بلوک شرق و
غرب ،جهان اول و جهان س��وم ،کشورهای توسعهیافته و توسعهنیافته و ...تنها مثالهایی
از این مش��کالت هستند .لذا در حدود یک دهه پس از رکود دهه  1930و در میانه قرن
بیس��تم میالدی ،انتقادات اندیش��مندان به جهتگیری علم اقتص��اد رو به فزونی گذارد.
محیطزیست و مسئله از بین بردن منابع زمین یکی از مهمترین این انتقادات بود که بویژه
از دهه  60و  70میالدی پررنگتر شد (مصطفوی .)1389 ،اقتصاد متعارف نه تنها بشر را
خودخواه و منفعت طلب میداند که به فکر حداکثر کردن لذات ش��خصیاش است ،بلکه
به موازاتی که دیدگاههای اقتصادی در جامعه نفوذ میکند ،چنین خصوصیات ناپسندی
را در انسانها نهادینه میکند .در پژوهشی که مارول و ایمز ( )1981انجام دادند ،مشاهده
بس��یار جالبی صورت گرفت که نتایج خیره کنندهای را به همراه داشت .در این پژوهش،
افراد در گروههای چندین نفره قرار میگرفتند و به هریک از آنها 250ژتون داده شد .این
افراد اختیار داشتند ژتون خود را یا در یک سرمایهگذاری فردی و یا در یک سرمایهگذاری
گروهی قرار دهند .سرمایهگذاری گروهی به تمام افراد گروه سود میدهد و سرمایهگذاری
فردی تنها به کسی که سرمایهگذاری کرده است سود میدهد .از افراد سوال میشد که
چند ژتون را به س��رمایهگذاری فردی و چند ژتون را به سرمایهگذاری گروهی تخصیص
میدهند .افراد میدانس��تند که اگر همگی آنها با تمام ژتون هایش��ان در سرمایهگذاری
گروهی وارد شوند ،منافع و عایدی تمام آنها حداکثر میشود و اگر همه آنها با تمام ژتون
هایشان در سرمایهگذاری فردی وارد شوند ،مجموع عایدیهای افراد حداقل خواهد بود.
اگرچه افراد میدانند که س��رمایهگذاری جمعی منفعتی بیش��تری برای تمام آنها در پی
خواهد داشت ،اما هر فرد میداند که تصمیمش تاثیری بر تصمیم سایر افراد گروه ندارد
و در نتیجه ممکن اس��ت فرد با نگاهی خودخواهانه ،س��هم بیشتری از ژتون هایش را به
س��رمایهگذاری فردی اختصاص دهد و امیدوار باشد که از سرمایهگذاری جمعی سایرین
نیز عوایدی بدس��ت آورد تا به این صورت منافع ش��خصی خود را حداکثر کند .لذا امکان
تمایل به سواری مجانی 1مطرح میشود .در این مسئله که تمایل افراد مختلف به سواری
مجانی مورد واکاوی قرار گرفت ،مشخص شد که اکثر افراد به طور میانگین تمایل دارند
 41درص��د از ژتونهای خود را به س��رمایهگذاری گروهی اختصاص دهند و الباقی را به
1. Free riding
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طور شخصی سرمایهگذاری کنند .نکته جالب اینجا است که دانشجویان رشته اقتصادی
که در این آزمایش ش��رکت کرده بودند تنها حاضر ش��دند  20درصد ژتونهایش��ان را
به س��رمایهگذاری گروهی تخصیص دهند .با پرسوجوی بیش��تر پیرامون علت این امر،
معلوم ش��د که بسیاری از دانش��جویان رشته اقتصاد که مورد مطالعه قرار گرفتند آشکارا
نوعدوس��تی و انصاف را مفاهیمی غریب میپنداش��تند و در نتیجه در مقایسه با سایرین
کمک بس��یار کمتری به گروه کردند تا منافع ش��خصی خود را به حداکثر برس��انند .این
پژوهش دو نتیجه مهم را در بر دارد که در طول یکدیگر عمل میکنند .نخست ،نشان داد
که شناخت نادرست اقتصاد نسبت به ویژگیهای انسان ،خود این علم را از مسیر درست
دور نموده اس��ت .لذا علمی که در چارچوب متعارفش ،رس��الت سوق دادن بشر به سوی
حیات مادی مرفه و آس��وده را دارد ،در واقع بش��ر را به سوی پرتگاهی سوق میدهد که
چنانچه از این پرتگاه س��قوط کنیم ،یا اساس��ا راه برگشتی نخواهیم داشت و یا این امر با
هزینههای گزافی همراه خواهد بود .نتیجه دوم که شاید حتی از نتیجه نخست نیز مهمتر
باش��د این است که عالوه بر اینکه شناخت نادرس��ت علم اقتصاد از انسان ،خود این علم
را به انحراف کش��انده است ،بلکه حضور چنین علم جهتدار و بدور از عدالتی در محافل
آکادمیک موجب ش��ده است تا فضای دانش��گاهها نیز به سوی نادرستی سوق پیدا کند.
این مطلب را میتوان این گونه توضیح داد که در وهله نخست ،خود اقتصاددانان با تاثیر
گرفتن از اقتصاد متعارف ،صفات نه چندان اخالقی را که اقتصاد بر آن تکیه دارد (مانند
خودخواه��ی ،طمع ورزی و )...در خود نهادینه میکنند .در وهله دوم ،با توجه به این که
علم اقتصاد با علوم متعددی در ارتباط است (مانند جامعهشناسی ،سیاست ،محیطزیست،
روانشناس��ی و ،)...در نتیجه این فکر نادرس��ت در هر پژوهش بین رشتهای به سایر علوم
نیز تسری یافته و کلیه حوزههای علمی مرتبط و نزدیک با علم اقتصاد را متاثر میسازد.
یکی از حوزههایی که به شدت از اقتصاد متعارف آسیب دیده است ،محیطزیست و منابع
طبیعی است .سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصادی در اکثر جوامع نفوذ بسیار زیادی
در تصمیمات مرتبط با محیطزیست دارند و در نتیجه ،در طی سالهای متمادی پیشرفت
و توس��عه اقتصادی متعارف ،آسیبهای زیستمحیطی به طور روزافزون در حال افزایش
بوده است .کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعه 1در سال  1984پیرامون آسیبهای
1. World Commission On Environment And Development

9

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسالمي ایراني پیشرفت

10

بشر به محیطزیست تشکیل شد و سپس گزارشی پس از  900روز در سال  1987منتشر
شد که مسائل و معضالت زیستمحیطی را که در آن  900روز بواسطه اهداف توسعهای
بشر به اکوسیستم تحمیل شده است را بر میشمرد تا اهمیت تقابل توسعه و اکوسیستم
را تشریح کند .جالب اینجاست که در همین مدت ،فجایع متعددی روی داده بود .از جمله
مهمترین فجایعی که در طی همین  900روز رخ داده و بشر مستقیما مسئول روی دادن
آنها بود ،عبارت است از (بیانیه آینده مشترک ما:)1987 ،
•خشکس��الی در افریقا یک میلیون نفر را کش��ته و جان  36میلیون نفر دیگر را تهدید
میکند و توسعه و محیطزیست را در تقابل جدی قرار داده است.
•بخاطر نش��ت س��موم آفتکش در بوپال 1هند 2000 ،نفر کش��ته و  200هزار نفر نیز
آسیب دیده یا نابینا شدند.
•انفجار تانکر گاز مایع در مکزیک  1000نفر را کشته و هزاران نفر را بیخانمان کرد.
•انفجار نیروگاه چرنوبیل روس��یه ،تمام اروپا را به مواد رادیواکتیو آلوده کرده و احتماال
موجی از سرطان را در آینده به همراه خواهد آورد.
2
•در اثر انفجار یک انبار در سوئیس ،محلولهای کشاورزی حاوی جیوه به رودخانه راین
وارد ش��د که منجر به مرگ میلیونها ماهی و آلوده ش��دن آب آش��امیدنی بسیاری از
مناطق کشورهای آلمان و هلند شد.
•برآورد شده است که در این مدت بیش از  60میلیون نفر که اکثر آنها کودک هستند،
در اثر اسهال شدید ناشی از آب و تغذیه آلوده ،جان باختهاند.
دهه  60و  70میالدی را میتوان دوره ش��روع توجه جدی بشر به مسائل زیستمحیطی
دانس��ت .از همین زمان بود که دانشمندان محیطزیس��ت به بحران جدی محیطزیست
پ��ی بردند و با تش��کیل س��مینارها ،کنفرانسها ،تهیه گزارش��ات ،و ص��دور بیانیههای
زیس��تمحیطی ،قدم اولیه برخورد با زیانهای زیس��تمحیطی را برداشتند .اگرچه این
تالشها در ابتدا بازخورد ش��دیدی نداشت و در س��طح جهانی ،توجه کمرنگ و مبهمی
به آن میش��د ،اما تعدادی از دولتهای محلی در برخی کش��ورها که پیشتر نیز متوجه
آس��یبهای زیس��تمحیطی ش��ده بودند ،موضوع را جدیتر گرفته و قوانین منطقهای
زیستمحیطی خود را تدوین کردند تا از اقلیم خود محافظت کنند .اقبال رو به گسترش
1. Bhopal
2. Rhine
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دولتهای محلی و نیز ادامهدار ش��دن برگزاری س��مینارها و همایشها و نگارش مقاالت
زیستمحیطی ،موجب شد تا رفتهرفته چنین قوانینی به سطوح عالی کشورها رخنه کرد
و در برخی کشورهای توسعهیافته قوانین زیستمحیطی در سطح ملی شکل گرفت .این
روند در طی دهههای گذش��ته همواره رو به افزایش بوده و با آگاهتر ش��دن عموم مردم
از اهمیت محیطزیس��ت ،در نهایت و در نتیجه فشار افکار عمومی ،موضوع محیطزیست
تبدیل به دغدغهای جهانی ش��د و این موضوع به باالترین س��طوح بینالمللی راه یافت.
حقوق بینالملل محیطزیست که مجموعه قوانین بینالمللی در برخورد با محیطزیست
را تبیین میکند ،یکی از مصادیق نگاه جهانی به محیطزیس��ت بش��مار میرود (طیبی،
.)1392
کنفرانس محیطزیست استکهلم در سال  1972یکی از اولین کنفرانسهای زیستمحیطی
بود که توجه جهان را به خوبی به مس��ئله محیطزیست معطوف ساخت .پس از آن و در
1
س��ال  1987دو اتفاق مهم افتاد که نقطه عطف توجه جهانی به مفهوم توس��عه پایدار
محس��وب میشوند؛ اول ،گزارشی تحت عنوان «آینده مش��ترک ما »2که وخامت اوضاع
زیستمحیطی و چشم انداز تاریک آینده آنرا ترسیم میکرد و دوم ،کمیسیون براتلند 3که
جرقه اولیه برخی از مهمترین دستورالعملها و قوانین و بیانیههای زیستمحیطی بشمار
میرود .پس از این دو رویداد بود که مس��ئله حفظ محیطزیس��ت در لیست اولویتهای
اصلی س��ازمان ملل قرار گرفت (لفرت��ی .)1999 ،با تخصیص بودجه و امکانات توس��ط
س��ازمان ملل ،حرکت بش��ر به سوی محیطزیست س��المتر ابعاد تازهای به خود گرفت و
مفهوم توسعه پایدار که پیشتر در کنفرانس استکهلم و حتی پیش از آن به صورت پراکنده
مطرح میشد ،اکنون به طور فراگیر مطرح شده و به بحث گزارده شد .از آن زمان تاکنون
موضوع توس��عه پایدار محور کنفرانسهای مهم بینالمللی بوده اس��ت .از مهمترین این
کنفرانسها و نشس��تها (که در ادامه تشریح خواهند شد) کنفرانس ریو در سال ،1992
اجالس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ در سال  2002و کنفرانس ریو 20+در سال
 2012را میتوان نام برد (مالکی و ملکمحمدی.)1392 ،
1. Sustainable development
2. Our common future
3. Brundtland
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