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 چکیده 

ه اقتصادی کنویی است که به    ؛ هدف این نگاشته  فت در خوانش چیر رازگشایی از اسطوره توسعه و پیشر

های زیستی و زیست کره به همراه  ها، دیگر گونه رسانجام چندان خوشایندی برای انسان   ؛ رسد نظر م 

، پایش  ان نداشته است. از دیدگاه روش شناختی یای  شناخت شناختی  ها و رسانجام ریشه پیامدها، پیشر

های پرشماری بود. این بازکاوی،  ها و یافته این پدیده، نیازمند بازکاوی نظام مند و نقادانه تازه ترین داده 

ات  به فراخور، در چارچوب تحلیل محتوا و فراترکیب مطالعات جهایی انجام شد. یافته  ها انجام تغییر

سازن  م دگرگون  گریزناپذیر  را  زودهنگام  و  سازنده ده  دگرگون  ات  تغییر ی  چنیر بر  انگارد.  افزون  ای، 

ات ژرف شناخت شناسانه کنش  ای است، که تاکنون کمیی بدان پرداخته  هایی برای گذار، نیازمند تغیییر

 است.   شده، و نیازمند اندیشه پردازی نقادانه، شالوده شکنانه و آفرینشگر فزاینده در قلمرو جهایی  

ات شناخت شناسانه  تغییر ی  بند  ای م چنیر از  باشد که  آفریتی  دانش  نهادهای  اولویت  ی  تواند نخستیر

 ها رسته باشند. ایدئولوژی 

 

پایدار،   شهرگری   : واژگان کلیدی  توسعه  توسعه،  فت،  پیشر ساز،    )تمدن(،  دگرگون  ات  تغییر پایداری، 

 شناخت شناسانه، نهادهای دانش آفرین 

 

 ارجاع به مقاله" "روش  

، حمید )  . فصلنامه  1400جاودایی ات دگرگون ساز شناختی فت و توسعه تا نیاز به تغییر (. از توهم زدایی از پیشر

 . 53-  108، ص  1، شماره 1اقتصاد توسعه دانش بنیان، دوره 
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 مقدمه  -1

نگاشته آموزشدر کمیی  نهادهای  دیگر  و  دانشگاه  درباره  دیرباز  ای  از  یافت  عایل،  تاکنون، 

د آنچه که شود که بر نقش این نهادهای اجتمایع و گاه همم اکنون تجاری شده در پیشی 

انگاشته م1»شهرگری  »توسعه«  و  روزگار  «  در  هنگام،  هم  باشد.  نشده  پافشاری  شود 

یافته از  بسیاری   ، دادهکنویی  ، پژوهشر که های  است،  آن  بیانگر  اطالعات،  و  ها 

دست کم، نومحافظه  »توسعه«،  خوانش  چارچوب  هدر  چیر جریان  شهرگری    کارانه  که 

های فراوان، اگر نه، با بن  رسد با پرسش های آن بنا شده، به نظر مپایه  امروزین بشر بر 

به گونه است.  شده  روبرو  نظر مبست  به  پژوهشگران،  رای که  مردم،  از  بسیاری  سد، 

یای  از گوناگون، دست کم، به همگرایی در ریشهها را با رویکردهای فکری  نهادها و سازمان

، بسان پیامدهای دستکاری های فزاینده در طبیعت، و جستجو  وضعیت ناخوشایند کنویی

  Malm؛  Chomsky،    1999؛  Senge ،    2000برای نمونه نک.  )  برای گریز از آن کشانده است

  wells -Wallace؛  Mason    ،2016؛  Komiyama & Yamada    ،2018؛  2018،  2016،  2014،  

،    Overy؛  Watts    ،2018؛  Altvater     ،2018؛  Angus    ،2019؛  Bloodworth    ،2019؛  2019

،  Giroux    ،2002؛  Tepper & Hearn    ،2018؛  Mcchesney    ،1998؛  Roy    ،2019؛  2010

؛  IPCC    ،2018؛  UNESCO    ،2015  ،2013؛  UNDP    ،2014؛  World Bank    ،2019؛   2017

IPBES      ،2019  ؛WMO    ،2018  ؛SIPRI    ،2019  ؛IEP    ،2019  ؛WFE،2019 ...بنابراین، ؛ و  .)

یافته بر  ، که  پنداشتی و  ارزیای   چه  دادهچنانچه  روزافزویی  ها،  و  فراوان  اطالعات  و  ها 

شود  انگاشته  روا  است،  نم،  استوار  ی  آیا  چنیر به  شده، که  یط  راه  پنداشت که  توان 

( )1311کشوی،  »رساب«  »بیماری«   ،)Overy    ،2010)،   یا دستویرایی آنگونه  ها،  کم، 

نو محافظه نهادهای  برخی  به رسیر قدرت مکه  به »آسیبکار  )پندارند   Worldپذیری« 

Bank ،2019؛UND ،2014تواند دستاورد  ( انجامیده است، ریشه در دانش کنویی دارد که م

م آیا  شود؟  انگاشته  عایل  آموزش  نهادهای  نهادهای  ی  چنیر به  وضعیتی  ی  چنیر در  توان 

ی   آموزش ان چنیر پیشر ناروا  یا  روا  به  انگاشته م  شهرگری، عایل، که  فتی  پیشر یا  -توسعه، 

 شود، دل بست؟بیتی م شوند، که رسانجام آن نابودی زوردس زیست کره پیش 

نیازمن ی،  بشر جامعه  دگرگونه دیا  حقیقت  نهادهای  در گرو  دل  همچنان  است که  ای 

 و  اشته باشند و بر پایه دانش و آزمودهد
ی

، زندگ ، با رویکردی نوین به هستی های دیرین بشر

جانشیتی  دانش  ی،  بشر به  Unesco  ،2015  :30)  2جامعه  بتواند  آورند، که شاید  پدید  را   )

شناختی  دیرینه  دیدگاه  از  نهادی  ی  چنیر بینجامد؟  کره  زیست  و  بشر  رهایی 
شناخت  3  ،

   شناختی 
ی

 م   هایی چه ویژگ
ی

، آن را از "بنگاهتوند داشته باشد؛ و چه ویژگ  4های دانش" هایی

ال کنویی جدا م ی پرسشنولیی  هایی نیازمند  سازد؟ ی  گفت و گوست، پاسخگویی به چنیر
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و    یهاجستارگشایی  توان  اندازه  در  رو،  این  از  است.  قلمرو جهایی  در  و همکنشانه  ژرف 

، هر چند کوچک، برای ورود به این مسائل، که کرانه این جستار، کوشش م شود، روزیی

هایی که بتواند راه را برای ورود به  جهانیان را برآشفته است، گشوده شود. شاید ییک از راه

برخورد نخست  بگشاید،  مسائل  روشناین  سیمایی  از  بدان  اری  باشد، که  از وضعیتی  تر 

 ایم. گرفتار آمده

 سیمای کنون  جهان  -2
دیگر گونه و  آدمیان  زیستگاه  خایک،  سیاره  بر رس  چگونه  چه  و  است  آمده   ، زیستی های 

به چاره جویی  آینده را، در جای جای کره خایک، آسیمه رس  بسیاری  پیش روست که  ای 

هشدارهای  وا است؟  سازمانداشته  نهادها،  دانشگاهیان،  برخی  با  پیایی  و...  افراد  ها، 

اندیشهگرایش فزایندههای گوناگون  به گونه  با گذر زمان  افزایش مای، که  یابند، چه  ای 

بوم، گونه زیست  از وضعیت  از سیمایی   ، زیستی تصویر   های  به  انسان،  کشند؟ م  جمله 

ها و نهادهای گوناگون در ندان، سازمانچه پیش آمده است که بسیاری از مردم، اندیشم

رسارس جهان را به کندوکاوی همکنشانه و جمیع برانگیخته است تا از وضعیت کره خایک و  

پیش آینده  و  آن  در  انسان  روشنجایگاه  و  موشکافانه  تصویری  کنند؟  رو،  ترسیم  تر 

واقعیت چه  شده،  ترسیم  تاکنون  تصویر  این که،  بردار رسانجام  در  را  ی  هایی  چنیر آیا  د؟ 

چاره و  نگرایی  جای  براستی  اندک،  تصاویری،  هرچند   ، برخی آن گونه که  یا  دارد؟  جویی 

بدبینانه رویکردهای  در  از  برآمده  و   " نمایی "سیاه  را  تصاویری   
ی مچنیر از  ای  انگارند که 

-تابند، بدان دامن زده م ها، از سوی برخی کژاندیشایی که وضع موجود را بر نمدیدگاه آن 

پرسش  این  به  پاسخ  رو،  هر  به  و  شود؟  نقادانه  کندوکاو  نیازمند  نخست  گام  در  ها، 

نگاشته رسانهموشکافانه  دیگر  دانشگایه  ی های  بیر اسناد  و  ی  ها  چنیر که  است  الملیل 

ی یافتهموضویع را بازتاب داده ای برای"  تواند دستمایههایی مهای نظری و داده اند. چنیر

" وضعیتی باشریشه ،    Hallegate)  شود « پنداشته م5د که از دیدگاه بسیاری »ترسناک یای 

2019 :2 .) 

انتشار  ناگوار  پیامدهای  نمونه،  برای  و  هرچند،  انسان ساخته      گازهای سم 
ی

زندگ سبک 

در   ،6ورزان، همچون ابن خلدون فزویی خواه، از دیرباز، از دید برخی اندیشه  گرا و مرصف

در سده    7چهاردهم میالدی، شاردن در سده هفده/ هجده یا روسو سده هشتم هجری/  

ب میالدی  مه  هجدهم  نظر  به  اما  است؛  بوده  نمانده  چندین  دور  بوده،  نیاز  رسد که 

ساالری ای  سده رسمایه  ساالری/  انسان  »دوران  در  تا  شود  ی  )8سیی  »Davies  ؛ 2016؛

Moore   2015,  ؛Malm    ،2015 زند سبک  شود که  دریافته  مرصف (   
ی

با  گ ناگزیر  زده که 
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؛  Altvater  ،2007های فسییل همراه بوده است، یا آنچه  افزایش مرصف فزاینده سوخت 

Malm،2013  ؛Wallace – wells  ،2017ین تهدید  داری فسییل« م؛ »رسمایه نامند، به بزرگیی

بازشناخته شود  انسان    ،NASA؛  World Bank    ،2019؛  UNDP    ،2019)  برای زیست کره و 

  American Association for Advancement of science؛ IPCC  ،2018؛ IPBES  ،2019؛ 2018

،    American Geophysical Union؛  American Chemical Society    ،2019  ،2016؛  2014،  

 American؛  American Medical Association    ،2013؛  2007و    2012و    2013

Meteorological Society    ،0122  ؛American Physical Society    ،2012  ؛The Geological 

Society of American،  2010-2006  ؛The National Academies of Science/Engineering 

& Medicine  ،2019  .) 

سداده دسیی در  روزآمد  و  پرشمار  انسان    ؛های  »عرص  آغاز  با  که  است  آن  بیانگر 

ات روزافزویی در آب و  Scranton    ،2015؛  Malm & Hornborg    ،2014)    9محوری« ( تغییر

است.   آمده  پدید  زیست کره  نمونه  1  نگاره هوای  داده تنها  این  از  بازتاب  ای  هاست که 

ی از سال  م دهنده ه ی گرمایش فزاینده زمیر  )ی  و    1880گرایی در پذیرفیی
ی مانند( فزویی گرفیی

فت  و پس از جنگ جهایی دوم است. دوره 1940آن به ویژه از دهه  ای که بسان دوره پیشر

 شد. و توسعه انگاشته م

 
، گرمایش زمیر  در حال افزایش است 1نگاره   : همگرانی جهان 
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اکسید  و افزایش دی   تری از پیوند میان رسانه تولید ناخالص داخیل، سیمای روشن2  نگاره 

ات اجتمایع و آب و هوایی زیست کره  کربن را به نمایش م گذارد که ریشه بسیاری از تغییر

ی فرایندی فزاینده را پ  نیر
ت رسگذاشته است،  ش است. هرچند رسانه تولید ناخالص جهایی

  %99درصد از کسایی بوده است که     1درآمدی بیشیی به سود    تر شدن این کیک اما بزرگ

 (. Oxfam ،2020اند )نزد خود انباشته ن را آ
 

 
ات اجتمایع، اقتصادی و زیست بویم2نگاره   تغیتر

 : فرایند ناگهان 
 

، بسان ییک ها نشان مهای پژوهشر و داده ترین یافتهآن گونه که تازه
ی

دهد، امید به زندگ

ی در بازه یاد شده،  از نشانگرهای آن چه که توسعه انسایی خوانده م  به ویژه از که شود، نیر

؛ Khazan et al.    ،2017همواره روبه افزایش بوده، روبه کاهش گذاشته است )  1950دهه  

Woolf et al.  ،2018 ؛Rappaport  ،2018 ؛Kochanek et al , 2017 .) آن چه در این گزارش-

نرخ خام مرگ و میر در    سال در   2ها »کاهش تکان دهنده« انگاشته شده است، کاهش  

ای که امید به  به گونه  دهد. را نشان م  2015-2016بازه زمایی   در     ایاالت متحده امریکا 

 با  
ی

، نرخ مرگ و میر   0/ 2زندگ
ی

  درصد کاهش در این بازه زمایی همراه بوده است. جوانمرگ

ی سال  25-34در افراد سن   درصد افزایش یافته است.    10،  2016و    2015های  سال، بیر

باالی   افراد  در  برخی کشورها کاهش    سال  65هم هنگام، مرگ و میر  دهد  نشان مرا  در 

(Khazan et al.    ،2017  :5  1&  ،تر، این که ی ی    10کشور با باالترین درآمد   18(. درنگ برانگیر بیر

ی   2014-15های  سال  روبرو بودهنیر
ی

امید به زندگ با کاهش   ( ؛  Ho & Hendi    ،2018  :1اند 

Jasilionis  2018 :1-2 .) 
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دلیلمهم مرگترین  برای  ویژه  به  برشمرده  هایی که  شده  یاد  در کشورهای  زودرس  های 

شده است، پناه بردن به مواد روانگردان، سیگار و خودکشر است که از آن با نام »بحران  

یا »بیماری همه  » « یاد شده است )افیویی ،    Rappaport؛  Woolf et al    ،2018گیر افیویی

تر این که، ولف و راپاپورت یادآور م2018 ی ان(. درنگ برانگیر -شوند: »هرچند ییک از پیشر

 مرصف بیش
ی

ی افیون    –اندازه مواد رونگردان است    از  های اصیل جوانمرگ که از فراگیر

درسچشمه م تنها نوک کوه یخ را نشان  اما روا  -گیر تنها مواد روانگردان را که  نیست که 

قرار  م مسائل  این  است،  دادهد، گرانیگاه  یافته  افزایش  ی  نیر و خودکشر  الکل  با  مرگ  د. 

»مرگ را  آن   ، برخی ناامیدی آنچه که  رس  از  م11های  یافته«  این که،  بدتر  های  نامند. 

، تنفش، گوارشر و ...  اد میانسال از بیماریپژوهشر افزایش نرخ مرگ و میر افر  های قلت 

ی نشان م ، افزایش نرخ مرگ و میر در دوران بارداری و کودکان خردسال را نیر ی دهد.  همچنیر

ده و با اثرهای فراگیر که بر پدیده 
 آمریکایی   ای گسیی

 اثر متندرستی
ی

گذارد«  ها از آغاز زندگ

(Rappaport  ،2018 :3 .) 

آن گ نشان م    (Jasilionis    ،2018  :4ونه که جاسلیونیس )گرچه،  سازد: »شواهد  خاطر 

یافت م بیشیی رسچشمه اجتمایع دارند، مانند  استواری  شود که عوامل روانشناختی که 

» نابرابری باالی    و   جایی اجتمایع«انداز تاریک برای جابه»محرومیت اجتمایع«، »چشم

این   در  اصیل  نقش  فرودست»گزینهدرآمدی«  در  ویژه  به  بد«  گروه های  های  ترین 

 (. Rappaport  ،2018 :4اقتصادی دارند« ) –اجتمایع 

ی یادآور م Jasilionis    ،2018  :4)   جاسیلینوس   روند هایی م (، نیر
ی تواند به ژرفا  شود که »چنیر

»بحران  ی  بینجامد گرفیی  » تندرستی ژرف  روند   -های  دهنده  این  هشدار  نشانه  های 

بنیادین و ماندگار اجتمایع و تندرستی است« ) »دشواری  ترین  (.  به ویژه که، تازه 1ص. های 

پوشش م  را  قلمرو جهایی  هوایی  مطالعایی که  و  آب  ات  »تغییر دارد که  آن  از  دهد، حکایت 

ی بسیاری از دستاوردهای تندرستی پنجاه سال گذشته را به باد داده است و چنانچه   تاکنون نیر

ی این روند را یی خواهد گرفت« ) بدا 
،   Wattes et al.  ،2018ن پرداخته نشود، با شتاب بیشیی

,Renee N Salas & Ashish K Jha   2019  :1  ی درسال برآورد    2015(. سازمان جهایی بهداشت نیر

( ساالنه   ات آب و هوایی )کنویی ها، تا سال    250کرده بود که تغییر   2030هزار بر مرگ و میر

افز  «،  خواهد  از »کم غذایی برآمده  های آشکار  تنها پوشش دهنده مرگ و میر برآورد  این  ود. 

های از رس ناامیدی« و ...  گرما بوده است. روشن است که »مرگ   و    12ماالریا، اسهال، دنگ 

ی داشته باشد را پوشش نم که در این گونه کشورها م  ی نیاز  تواند فزویی بیشیی دهد! همچنیر

است، گذ  یادآوری  ات  به  تغییر نبود  در   ، تندرستی فراگیر  پوشش  به  دستیای   این که  از  شته 

، حتی در کشورهای ثروتمند با دشواری  ( و  Bloom et al. ،    2019های زیادی روبروست ) کنویی
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دریافته شده   اما، دست کم  نیست،  در دست  ایی  تغییر ی  پیامدهای چنیر از  ی  نیر ی  فراگیر درک 

، م   است که افزون برپیامدهای ناخوشایند  با میانج  ش و شدت  ی  میانج  و  تواند بر گسیی

بیماری بیماری    ، غذایی و کم  بدغذایی  از گرما،   
ناشر مسائل  های  و  آب  و  غذا  از  ناشر  های 

(. پیامدهای برآمده از  salas & Ashish 2019 :1  ؛ Haines & Ebi ،   2019بیافزاید )  تندرستی روایی 

با   ات آب و هوایی که  ( همراه  World Economic Forum    ،2018)     13های آبشاری پیامد تغییر

ی به بار آورد. در قلمرو تندرستی است م   دیگری را نیر
این    ، تواند پیامدهای ناگوار برآوردنشدیی

ی برشمرد: ها را م پیامد   توان چنیر

بیماری • در گنجایش  دار تغییر  ناواگیر بیماری  14ها:  عفویی و  آسیب  15های  های و 

 شغیل )گونه و پراکنش آنها(؛ 

 در یی طوفان مراقبت   از هم پاشیدن زیر ساخت  •
های بهداشتی و خدمات درمایی

ات آب و هوایی یا شدید، سیل و دیگر بال   Salas)  ی طبییع برآمده از گرمایش و تغییر

& Ashish    ،2019 :2 .) 

یافته پایه  بر  تندرستی  از وضعیت  به  سیمایی که  تنها  های پژوهشر  نمایش گذاشته شده 

، تنها در  م ات آب و هوایی تواند بیانگر گوشه کوچیک از پیامدهای ناگواری باشد که تغییر

بر  ،    کوتاه زمان و 
ی

به همراه داشته است. پیامدهای آبشاری فرهنیک پایه روندهای کنویی 

م  که  ات  تغییر این  اقتصادی  و  سیاش  یاجتمایع،  درگیر خشونت،  افزایش  به  ،  تواند 

ین هسته اند و  نابرابری و جنگ، در کوچکیی ی دامن بگسیی های جامعه تا تمام جامعه بشر

ناپایداری فزایندهبه  نظر  های  به  مانده  دور  نظرها  از  بینجامد،  ای که  نکته  رسد؛ متری 

علم  جیمزهانسن »سکوت  را  م16آن  توصیف  خطرناک«  »بسیار  و    Hansen,)  کند « 

ی 10:  2017 به همیر  Wallace - wellsای )ولز نخست در مقاله  – دلیل، واالش  (.  شاید 

ی نام 2019:1 ی سکتی ناپذیر« و سپس در کتای  با همیر کوشد  (،  م2019)  17( با نام »زمیر

»رسمایهگوشه چه  آن  یا  توسعه«  یا  فت  »پیشر ناگواری که  ایط  رسر از  فسییل« ای  داری 

الیسم و  نامیده شده است، از نزدیک به پنج دهه پیش و بویژ  ه در چارچوب رویکرد نولیی 

»رویای آمریکایی 
«، برای زیست کره و ساکنان آن فراهم ساخته است به تصویر بکشد. 18

نگاشته این  نخست  علم بخش  فراسوی سکوت  نگایه   ، ی رستاخیر »روز  را که  «نام    19ها 

ی هشداری آغاز م  کند: گرفته است، واالش ولز با چنیر

ایط از آن چه م   توان انگاشت بدتر است. افزایش سطح آب دریاها  اریم یا حتی م پند»رسر

ی سکتی ناپذیر، و بخش ی است، این که بخشر از زمیر پایان  یک چیر های دیگر آن پیش از 

م نامهربان  و  هوا  و  آب  بد  سده،  است  این  ی  چنیر مردم  آری  است!  دیگری  ی  چیر شود 

(Wallace - wells 2019:1  .) 
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های  اند نیازمند جستارگشایی زیست کره و آدمیان بدان گرفتار آمده نگارش سیمای کنویی که  

آینده  و  یافته ژرف  آن گونه که  است.  بسیاری  م اندیشانه  نشان  پژوهشر  ی  های  چنیر دهد 

( جهایی دست یافتتی به نظر   های های علم و کنکاش کوششر جز در سایه همکنشر  )رایزیی

های فردی، اجتمایع و نهادی  که به رغم کوشش رسد. به ویژه نیاز است در نظر داشت  نم 

ها، بیشیی به  رسد، یافته ای که دست کم از دو دهه پیش آغاز شده است، به نظر م فزاینده 

پدیده  هستارشناش  این   
ی

و چگونیک نده  چیستی  دربرگیر و  روندهای گذشته  برپایه  هم  آن  ها، 

د. گذشته از آن، جستا های آشکار شده کرانه م نشانه  س است  رگشایی گیر های اندگ در دسیی

ه  ی به  ها م واری که این نشانه که به پیامدهای ناگوار زنجیر توانند در یی داشته باشند و همچنیر

( آنها بازکاوی  ها،  . وضعیتی که، به رغم این کاستی باشد پرداخته    های شناخت شناسانه )چرایی

ی  بیر اسناد  یا  دانشگایه  نگاشته  روزآمد، در کمیی  »ی    الملیل  »هشداردهنده«،  -»خطرناک«، 

 ( باشد  نشده  انگاشته   ... و  »شتابان«  ،   UNDP؛  IPCC  ،2018،  2019و    IPBES  ،2018مانند«، 

؛  WMO  ،2018،  2019و    NASA  ،2018؛  2015و    UNESCO  ،2012؛  W.B.   ،2019؛  2014

Berkeley Earth ،  2018  ؛Japanese Meteorological Agency ،    2018  ؛American Association 

For Advancement of Science  ،2014  ؛American Chemical Society    ،2016    ؛  2019و

American Geophysical union    ،2007  ،2012    ؛  2013وAmerican Medical Association    ،

  &  American Physical Society     ،2015؛  American Meteorological Society    ،2012؛  2013

The Genological Society of America    ،2006  ،2010  ؛National Academies of Sciences, 

Engineering & Medicine    ،2010  ،2011  &  2019  ؛et al ... .) 

 تحقیق روش  -3
ی داده های مطالعات گوناگون برای دستیای  به یافته ها و یافته کوشش برای درهم آمیخیی

، که دیدگاه و رویکرد پژوهشگر   ، به ویژه در مطالعات کیفی هایی نوین، درهم تنیده و فراگیر

 هایی به همراه داشته باشد.  تواند دشواری تواند به آن سو داده باشد، گاه م م

فرایا روش  در  داده20فته اما  با گردآوری  پژوهشگر  فراترکیب(  پژوهشر  )  مطالعات  و  ها 

پردازد. در حقیقت، ها مها و یافتهراستا با موضوع پژوهش، به بازنگری و تفسیر داده هم

د تا  ای در هم مرا به گونه   های پژوهشر ها و یافته با بازنگری ژرف و موشکافانه، داده ی آمیر

د مند  نظام  و  نوین  )نگرشر  آید  پدید  موضوع  با  بدین  .(Hoon  ،2013  :523رباره  ترتیب، 

استعاره و  دانش موجود در  برکشیدن مفاهیم، موضوعات  ه  بر گسیی بنیادی  نوین و  های 

 شود.  قلمرو مورد مطالعه افزوده م 

گام نخست، منابع )بیشیی منابع دانشگایه و    برگزیدن منابع، در دو گام اصیل انجام شد. در 
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انه و طوالیی گردآروی شده بودند  برپایه درونمایه )محتوا(نظری( که    پیگیر
  ؛ در مطالعایی

ش  به گونه  ای هدفمند دسته بندی و برگزیده شدند. از رهگذر این منابع، آشنایی و دسیی

پایگاه به منابع و پایگاه  های  های دیگری فراهم شد. بخش دیگری از منابع با جستجو در 

ی الملیل گردآ هایی که برای برگزیدن منابع بکارگرفته  وری شد. مهم ترین سنجهنهادهای بیر

ندهشدند را م  ی برشمرد: دست اول و مستند بودن، روزآمد بودن، دربرگیر   بودن   توان چنیر

گوناگوندیدگاه  دیدگاه   های  وجود  اندیش(،  دگر  و  کار  و  )محافظه  توافق  مورد  های 

ی های روزآمد نهاد دیدگاه   و نهادهای محافظه کار توانمند.   الملیل تخصص های بیر

ی گونه  نیر از »فرابازکاوی« فرایافته،  داده  فرا   ای  بدست  تحلیل است که مفاهیم،  نتایج  ها و 

پژوهش آمده دیگر مطالعه  متداول در  به شیوه  بر های کیفی کدگذاری م ها  بتوان  تا    شود 

آن  انجام گفت پایه  با  متتی گ و ها  درهم  داده (،  Zimmer    ،2006)  21وی  را  دیگر شواهد  و  ها 

ی و  به سختی روشن  (. E, Boeije, H.R & Alisic 2014آمیخت )  تر، این روش برای درهم آمیخیی

 برای دستیای  به یافته یکپارچه 
ی انجام سازی مطالعات گوناگون کیفی تر و تفسیر هایی فراگیر

ی انگاشت ای از تفسیر یافته چکیده (. بنابراین نم توان آن را  Hoon  ،2013شود ) م  های پیشیر

 (Zimmer ،  2006 یافته بهینه  تفسیر  و  سازی  یکپارچه   ، ی آمیخیی درهم  برای  به  (.  نیاز  ها گاه 

پردازی  مفهوم  و  نظری  مفاهیم  از پاالیش  ی  رفیی فراتر  زیرا،  ی هست.  نیر نوین  و  داده  های  ها 

فرا پژوهش   ی ها یافته  دانشر  به  دستیای   برای  موجود  تنها  های  تر،  چکیده  به  گیر بازکاوی 

ی بسنده نم کند ) پژوهش   (. Thorne et al.،1994؛ Estabrooks et al.  ،2004های پیشیر

است     ممکن  هست که  ی  نیر نظری  ادبیات  بازخوایی  نیازمند  رویکردی گاه  ی  چنیر کاربست 

یافته مطالعات،  دیدگاهبرخی  و  باشد. چرا که،ها  همراه  با کژتای   به    ها  تنها  »فراترکیب« 

د و  نیازمند )تحلیل ثانویه( کرانه نم   بازکاوی دوگانه ی    گیر ی آمیخته و همراه با نقد نیر تفسیر

ا ه به  به نظر مست.  ترتیب،  داده ین  یافته رسد »فرایافته  ها و دیگر شواهد« روشر  ها، 

نده  تواند پاسخگوی چشمداشتاست که م بتواند دربرگیر ی جستاری باشد که  های چنیر

دیدگاه  با کاربست برآیند  مطالعایی که  ی  چنیر در  نمونه  بنابراین،  باشد.  ی  نیر های گوناگون 

انجام م داده »فرایافته«  پرسش   ها،شود،  با  است که  اسنادی  و  مطالعه مطالعات  های 

(. روشن  Paterson et al.  ،2001؛  Jensen & Alen    ،1996؛  Zimmer  ،2004همخوایی دارند )

روش  این  م است که کاربست  ی  نیر انتقادی  و  ی  تفسیر رویکرد  داشته  شناش، که  تواند 

با مقایسه، ترجمان به  نقد نظام  و   باشد،  باشد که در  م  ؛فراخور مند متون،  تواند همراه 

م آنپایان  از  نویتی  تفسیر  به  از تواند  پس  جستار،   این  در  پایه،  این  بر  بینجامد.  ها 

بنیان شماری بازخوایی  پر  اسناد  و  مطالعات  نظری،  دیدگاه   22های  نده  دربرگیر های  که 

ی باشد برای بازخوایی گردآوری شد.    گوناگون نیر
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د چکیده گام  روش هایی که  این  به ر کاربست  م شناش  را  است  شده  ی  کار گرفته  چنیر توان 

 سازی کرد:  نگاره 
 

 

 

 : مراحل کاربست روش شنایس فرایافته 3نگاره 

 

 ن ینو  یهاافتهی

  و بازخوایی  یبازنگر 

 ن ینو  یهاافتهی

مقا  یبازکاو  و   سهیو 

 ها افتهیها و داده یر تفس

  و   ها داده  دنیبرکش

  ده یبرگز   متون  یهاافتهی

 ها آن رسند  و  شده

 منابع  دنیبرگز   و   جستجو 

 موضوع  با  همسو 

ی   روشن  و   موضوع  ساخیی

 جستار  اصیل یهاپرسش
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 ها : چارچوب مفهویم شناختر توسعه و توسعه پایدار، پیامدها و گریزگاه4نگاره 
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 ها یافته -4
ی که با پیامدهای ناگوار زیست  ترین کنشبرخی از مهم  محییط همراه بوده است  های بشر

ها همگرایی جهایی با اطمینان  « که در آن23ای شدههای روشن و پذیرفتهو »شواهد و داده

 گنجانده شده است:    1دهد در بسته باالیی را بازتاب م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات ناگوار زیست کره: سیمای کنون  زیست کره، نقش انسان1بسته   24ها در تغیتر

 

ات آب و هوایی هم اکنون رخ داده وپایش شدیی است؛  •  تغییر

ات پدید آمده، ناشر از کنش •  های انسایی است؛ تغییر

، از دوره »پیشاصنعتی   گازهای پدیدآمده با رسچشمه • ات و گرمایشر    « تاکنونانسایی ی تغییر به چنیر
 میده است؛ انجا

ی پایان  •  شوند. یا به تمام جایگزین نم  رو بسیاری از آنها جایگزین ناپذی پذیر منابع زمیر

ی  بهره • بیر است.  بوده  نابرابری همراه  با  زمیتی همواره  منابع  از  ی  بهرهگیر و  ی  تولید  نیر ی  زمیر از  ی  گیر
 شود؛ توازیی دیده نم

،  کنش • ی، دست کم، از دوره پیشاصنعتی ی افزوده است   درجه سانتیگراد به گرمایش  1های بشر   زمیر
ی سال به پیش رود بیر ی نرخ   باهمیر افزایش    1/ 5به    2030-2052های  و چنانچه  درجه سانتیگراد 

 ؛ د یابم

ات انسان ساخته دگرگشت • ه است که پیامدهای آن را پدید آورد  ی زیست شناختی شتابایی هاتغییر
نااطمینایی   توانرا م به  ایی  تغییر ی  دید. چنیر زودتر  یا حتی  آینده  پایداری گونه  در چند سال  ها،  در 

 انسانکارویژه 
ی

 انجامد؛ م هاهای زیست بوم و مشارکت طبیعت در زندگ

ر قلمرو جهایی را هم اکنون پیش از هر زمان دیگری  های زیستی دهای انسایی بسیاری از گونهکنش •
 کند؛ نابودی روبرو م با خطر 

قوم  •  
ی

چندگانیک  ، جهایی قلمرو  حیوانو گونه  در  و  پرورشر هاهای گیایه  ی    ی  رفیی ی  بیر از  حال  در 
 
ی

چندگانیک ی  رفیی ی  بیر از  خطرهای  هستند.  با  را  جهایی  غذایی  امنیت  ژنتیک،   
ی

چندگانیک ازجمله  ها، 
 کند؛ رو مجدیدی روب

تر شدن فزاینده اجتماعات زیست شناختی در هر دو نظام مدیریت شده و نشده در درون همگون •
 مناطق و میان آنها؛ 

درجه    2ای و زیر  درجه  1/ 5های طبییع و انسایی حتی با گرمایش  خطرهای آب و هوایی برای نظام •
 بیش از اکنون است ؛

ات آب و هوایی پیامدهای    • ی، تندرستی عموم  ای بر زیرساختفزایندهتغییر ها، کشاورزی، ماهیگیر
اتکند، بسیار چشمگیر است. او زیست بوم که جامعه را پشتیبایی م محیط زیست را    ،ین تغییر

 و برزیستی )بقا(ای تغییر مبه گونه
ی

های گیایه، حیوایی و دیگر  گونه  دهد که بر پراکنش، چندگانیک
ی اثر ناگوار خواهد داشت؛  گونه  بر روی زمیر

ی
 های زندگ

 خدمات زیست بوم شبکه ایمتی ما درحال فروپاشر است؛  •

•   
ی

ی کوچکیی و فرسوده تر شده است؛  در شبکه بنیادی و درهم پیوسته زندگ  روی زمیر

 ها پیامد کارهای انسان است و رفاه انسان در تمام مناطق را به خطر انداخته است؛ این زیان  •

در    • طبیعت  در  ات  تغییر به    50نرخ  ات  تغییر این  و   است  مانند  ی   بشر  تاری    خ  در  سال گذشته 
ی انجامیده است.   فرسایش زمیر
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اوار یادآوری است، جدای از همگرایی باال در   ها و حتی پذیرش آنها از سوی ملت  یافتهرسی

 هادولت  –

ی  بیر منهادهای  یافتهالملیل که  ی  چنیر روایی  بیانگر  دانشگایه  تواند  مطالعات  باشد،  هایی 

ده  بر این همگرایی و روایی پافشر
ی (  2016اند. برای نمونه، کوک و همکارانش )پرشماری نیر

مقاله نام در  با  تحلی  ای   : یافته»همگرایی در همگرایی در    باره های همگرا در ل  انسان  نقش 

«، یادآور م  ی  شوند: گرمایش زمیر

داده شده   نشان  انجام شده،  مقاله  این  از سوی همکاران  »در شش مطالعه جداگانه که 

ها در پیدایش گرمایش  اند که انساندرصد از  دانشمندان آب و هوا دریافته  90است که  

داشته نقش  ی  زمیر این  کنویی  همگرایی  یافتهاند.  با  همکاران   97ها  و  درصدی که کوک 

(Environ. Res. Lett. 8024024)  بازکاوی  گزارش کرده برپایه  مقاله  11.944اند و  -چکیده 

، پژوهشر دلیل  4.014که      های  بازکاوی  به  آن  پرداختهمقاله  ی  زمیر اند،  های گرمایش 

ی  هد  دمقاله را پوشش م  2.412همخوایی دارد. پیمایش دیگر  نویسندگان یاد شده که   نیر

 .John Cook et al. 2016 Environ, Res. Lett)کند«  درصدی پشتیبایی م  97از این همگرایی  

11048002) . 

ات و فرسایش هشدار دهنده طبیعت 25شتاب دهندگان با و بدون میانج    تغییر

فرسایش طبیعت درصدی( که در پایش  97تا   90ی  گفت و گوست که از همگرایی باالیی )

انسان و  ی  زمیر بر کره  آن  ناگوار  پیامدهای  نمو  است،  شده  یافته  دست  بدان  توان  ها 

ان  پیشر  
ی

دادهبسادگ دلیل که  این  به  شاید  نخست،  برکشید.  را  زمینهها  و  های  روشن  ای 

با گرایش س نیست. دوم اینکه، افراد  -های گوناگون اندیشهآشکاری در این باره در دسیی

نگرند. سوم نوپایی مطالعات در این قلمرو، زمان بایسته های گوناگویی بدان موایهای، از ز 

انکاویبرای ژرف  بیشیی و برکشیدن پیشر نیاوردههای  است. چهارم، وانهادن   ها را فراهم 

 
ی

نگرشارزشبه    دلبستیک پنداره ها،  و  دیرین ها  جریان  26های کهن  چارچوب  در  ویژه  به   ،

ه   بدل شده و بر رسارس اندام    27رسد به ابزاری کنش شناختی اقتصادی که به نظر مچیر

 نمرا  جوامع و حتی افراد سایه افکنده است،  
ی

توان زدود. زیرا آن گونه که  چندان به سادگ

ی جهان  ( یادآور مŽižek, 2011)  28ژیژک  با شهاب    –شود، برای برخی »انگاشت پایان یافیی

 
ی

زندگ تمام   که 
ی

نابود کند  سنیک را  رسمایه  –  ی  یافیی پایان  آساناز  است«.  داری  شده  تر 

اهرم قدرت که  بر رسیر  وهای  نیر این که  رسانه، رسانجام  فناوری،  )رسمایه،  قدرت  های 

ی »وضع موجود« است، سد   سالح و ... ( را در دست دارند و سود آنها در رسپا نگهداشیی

هایی ای هستند که بتواند به برشناش ریشهانهراه هر گونه نو اندیشر نقادانه و آفرینشگر 

ان  بینجامد  ها،  های ناگوار کنویی انگاشته شده است. به رغم همه اینهای رخداد که پیشر
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ان هایی را برشمرده اند. به فراخور این  جستارگشایی 
های دانشگایه و برون دانشگایه، پیشر

 تصویر کشیده شود.   به  2ای از آنها در بسته شود چکیدهجستار، کوشش م

 
ان2بسته  ات و برخ  پیامدهای ناگوار آن  های با و ن  : پیشر میانج  شتاب دهنده تغیتر  

 بر زیست کره و انسانها در 5دهه گذشته29 

ات در بهره •  برداری از زمیر  و دریا برای نمونه: تغیتر

( نزدیک به سه برابر،  2016هزار میلیارد    2/ 6های کشاورزی )، ارزش محصول1970از سال   ✓

خام   چوب  در    4)  %45برداشت  مکعب  میی  به  2017میلیارد  این کار  است.  یافته  افزایش   )

-درصدی بهره   23ها انجامیده است که پیامد آن کاهش  شان کاهش کربن عایل خاک و گرده اف

 میلیارد دالر در سال است.  577تا   235وری مناطق خایک جهان و به خطر افتادن 

سال   ✓ به  1992از  شهری  مناطق  و    2،  جمعیت  فزاینده  رشد  به  است که  یافته  افزایش  برابر 

 مرصف انجامیده است.  

ها،  برداری از مایهبرداری مستقیم، به ویژه بیش بهره رهاستفاده مستقیم از موجودات زنده : به ✓

 ها و دیگر موجودهای زنده، آلو صدف
ی

ی و آلودگ  . های دریایی ده سازی زمیر

 از رهگذر شبکه ✓
ی

ه ساحیل برای زیر  دریا، مانند توسع  / ، تغییر کاربری زمیتی ای های روخانهآلودگ

 پروری. ها و آبزیساخت

 دریاها از مواد   ✓
ی

گونه، از    276ده برابر شده است که دست کم بر    1980پالستییک از سال  آلودگ

،  پشتدرصد الک  86جمله   درصد پستانداران دریایی   43درصد پرندگان دریایی و    44های دریایی

ه غذایی را از میان برده است که م تواند از رهگذر زنجیر
 انسان 

ی
ی اثر بگذارد. در زندگ  ها نیر

 انتشار گازهای گلخانه ✓
ی

آلودگ  ، روستایی و  شهری  نشده  تصفیه  پسماندهای  از  ای،  ناشر  های 

سم فعالیت مواد  انباشت  نفت،  نشت  و کشاورزی،  معدیی   ، صنعتی ناگوار ؛  های  پیامدهای 

، کیفیت آب دریاها و جو زمیتی به همراه داشته است.   زیادی برای خاک، آب آشامیدیی

ات آب و هوانی :  •  ی  میانج  استتغیتر
ایی های ناگوار، دیگر ای فزاینده بر پیامدکه به گونه  پیشر

ان  گذارد: ها اثر مها و رفاه انسان پیشر

ی و   راد به گرماینزدیک به یک درجه سانتیگ  2017تا سال    از دوره پیشاصنعتی  ✓ سال    20در    زمیر

 ./. درجه سانتیگراد به گرما افزوده شده است؛  2گذشته هر دهه 

سوزی، سیل، خشکسایل در پنجاه سال گذشته  هوایی ناگوار مانند آتششدت رخدادهای آب و   ✓

 افزایش یافته است؛

ی سطح دریاها، ازسال   ✓ سانتیمیی افزایش یافته است و از دو دهه پیش    21تا    16،  1900میانگیر

 میلیمیی بوده است.  3نرخ این افزایش در هر سال 

 ز  ✓
ی

ده فراوایی بر چندگانیک ات پیامدهای گسیی ها، زیست آب یستی از جمله پراکنش گونهاین تغییر

 های زیست بوم داشته است. و هواشناش، پویایی جمعیت، ساختار اجتمایع و کار ویژه

بیگانه: گونهیورش گونه ✓ افزایش  های  یی  در  بیگانه  جمعیت    بازرگایی هایی  گرایش  و  پویایی  و 

از سال  انسان به گونه  40،  1980ها،  است.  یافته  افزایش  پنجم ادرصد  به یک  نزدیک  ی که 

ی در خطر گیاهان و حیوان  های یورشگر هستند. مساحت زمیر

ها  های زیست بوم، کمک طبیعت به انسانهای بوم، کارویژههای یورشگر برای گونهاین گونه ✓

ی اقتصاد و تندرستی انسان -ها پیامدهای ناگواری به همراه دارد. نرخ پیدایش این گونه و همچنیر

 شود. ای از کاهش در آن دیده  نمرسد و نشانهر بیش از گذشته به نظر مهای یورشگ
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انآنچه که در بیشیی نگاشته  ؛ شاید با اندک ژرف کاوی بتوان دریافت -ها و اسناد، »پیشر

ان « انگاشته شده است، در واقع پیشر ات ناگواری هستند  های با میانج  های اصیل تغییر

نشانه تنها  انکه  »پیشر در  آنها  پیامدهای  و  یافتهها  بازتاب   » میانج  بدون  اند.  های 

ناستوده کنش پیامدهای   
ی

پیچیدگ و  پرشماری   ، ی انسان های ژرفهمچنیر نشده  ها؛ کاوی 

های  کنویی که  تنها بر گردآوری داده  های اثبات گرایانهنوپا بودن بسیاری از جستارگشایی 

اندیشه سپهر  به  ی  خوگرفیی همراه  به  است،  استوار  رشته   ورزیکم  ردنگر، 
ُ
و  خ ای، کم 

ه که   چیر نادایی Popper  (1966ابزارگرایانه  را رسچشمه  آن  م  (  و  قلمداد    Derridaکند، 

« م2001)  کژتای  پندارد، به نظر م ( آن را بایسته »شالوده شکتی
ی های را پدید  رسد چنیر

 آورده باشند. 

»نوسازی« که  هجدهم،  سده  پایان  از  و    هرچند،  »روشنگری«  بر  ابزارگرایانه، 

با درک »ریشه روسو،  ، همچون  اندیشمندایی آغاز کرد،   
ی

گ «چیر نابرابری  »نواندیشر های 

ی » قرارداد اجتمایع« )1755ها، )در میان انسان  در انداخیی
ی

(  از رهگذر  1766( بر بایستیک

ده آموزش«پافشر ی/  پیامدهای  لیکن  .  30اند »یادگیر از  برخی  ویژه  به  شدن  آشکارتر  با 

 و اقتصادی »نوسازی« در چارچوب »الگوهای رسمایه ساالر« و اروپا 
ی

اجتمایع، فرهنیک

های  پردازیجدای از اندیشه  .اره پیامدهای ویرانگر آن اوج گرفتنقد و هشدار درب  ،محور 

های  ... جنبش  و   گرامشر   ، نقادانه، از سوی اندیشه پردازان اروپایی همچون هایدگر، نیچه

هاجتمایع همچون »بازگشت به خویش« »کارویژه گرایان«، »هیتی  ی گسیی ای جهایی  ها« نیر

)جمال  ،یافتند  اسدآبادی  الهوری  1839  -7121/1897-1275الدین  اقبال  محمد   )

احمد کشوی 1938-1878/ 1317-1256) و  در  1940-1890/ 1324-1268)  31(  ی  نیر  )

غرب »نوسازی«  ابزارگرایانه  خرد  نقد  با  بودند که  ایرایی  نواندیشان  هشدار    32میان  به 

باشد رس   هر کجا که  در   » »نواندیشر با  هرچند  پرداختند،  آن  ویرانگر  پیامدهای  درباره 

روشن سختی  به  نداشتند.  ی  »شهرگری«ستیر »دانش«،  بیشیی  آنها  در    تر،  فت«  »پیشر و 

نقد م  را  ه خوانش »انسان ساالر« غری    اکنونچنی  به روشتی  دریافته   کردند؛ که هم 

ی  های زیانبار و شاید برگشتشده است چه آسیب ناپذیری پدید آورده است. اگر چه چنیر

دیگری،اندیشه اندیشه  هر  همچون   ، و    هایی نواندیشر  نقد،  نیازمند  زمان  در گذر  ی  نیر

جمالم بازآرایی   نمونه  برای  »شهرگری«باشد.  نقد  و  بازکاوی  در  اسدآبادی    و   الدین 

آن،   ابزارگرایانه  یورشگر  خوانش  در  به  »توسعه«،  را  آن  ویرانگر  پیامدهای  امروزه  که 

)مانند  روشتی م رخدادها  پرتو  در  و  دید  آدمیان  روزمره   
ی

زندگ در  همه گیر  بی توان  ماری 

ی بیان م( و داده19کووید   بازتای  روشن یافته است، چنیر
 کند: های چشم ناپوشیدیی

مجلل و با شکوه و  »جهان تمدن چیست؟ آیا غیر از شهرهای بزرگ و بناهای مرتفع و قصور  
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ون م های عظیم که پنبه و ابریشم را با رنگ کارخانه  دهند،  های گوناگون به صورت پارچه بیر

داران و غیر از  های گزاف به وسیله رسمایه های مختلف و احتکار رسمایه کان م و غیر از معادن و  

اع توپ  برای قتل نفس و  های مخرب و سایر ابزارهایی که  ها و بمب های مهیب و کشتی اخیی

ی این  کشر به وجود آورده آدم  ی دیگری است؟ آیا ملل راقیه و متمدن امروز جز به داشیی اند، چیر

ی دیگری افتخار دارند و آیا در غیر این مورد مسابقه  اند؟ با این ترتیب اگر  ای گذارده اشیاء به چیر

اعات و اکتشافات و هم مصالح و منافع عاید از آن را   در یک طرف ترازو بگذاریم  تمام این اخیی

 کفه دوم  و جنگ 
ً
ها ومصائب و عواقب شوم و نتایج حاصله از آن را در طرف دیگر، قطعا

ی  ی ترقی و دانش و تمدیی جز انحطاط و مصیبت چه  سنگیر تر خواهد بود. در این صورت چنیر

ی دستگایه جز جهل و وحشر  ت و  ای نخواهد داش گری نتیجه و بهره ثمری دارد؟ و البته چنیر

به عالم حیوانیت سوق خواهد   بیچاره، را  انسان  این نوع وسایل مخرب،  به  با مجهز شدن 

 (. 223:  1354گرویه از دانشمندان،  داد« ) 

( نابرابری 1311کشوی  پیامدهای  از   ، بیتی ی تیر با  ساالر  (،  فن  ه  جریان چیر از  برآمده  های 

ناپایداریداری که مرسمایه به  در  تواند  اجتمایع  روشتی  های  به  بینجامد،  ی  بشر جامعه 

ی پرده   کند: برداری م چنیر

 و غری  تفاوت دارند یا اروپایی از رسشت خود ناستوده است،  » نم
قی گوییم که رسر

اع  ق بوده ویل در این ییک دو قرن به اخیی هایی دست  نه هرگز!... اروپا هم مانند رسر

اع  اخیی میافته،  او  م هایی که  بخود  و  این  بالد.  پسندد  اینست که  راستی  لیکن 

ی   را  چرا که گرویه  جهانست،  ویرایی  مایه  او  م نوپدیدآوردهای  باال  و  اندازه  برد 

ی مانبویه را ی    و بلندی ی  حد پاییر
 بهم م آورد و از این پستی

ی
-اندازه، سامان زندگ

ردی تنه  ،خورد. چنانکه
ُ
 و خ

ی
هم    اندازه با تفاوت ی    ،)بدن(  آدمیان هرگاه در بزرگ

 در یکجا نم
ی

ی توانستند، تفاوت ی  داشتند، زندگ همان حال را دارد    حد در دارایی نیر

ده، گرفتاری که به آسایی  ور پیش آ  را   این کارها، گرفتاری اروپا   ؛ ]...[. روی هم رفته

 (. 36: 1311کشوی، چاره نخواهد پذیرفت )

، به ویژه پیامدهای اجتمایع، به ن   پیامدهایی
ی رسد از دیرباز چندان دور از  ظر م به هر رو، چنیر

ی  ای که در اندیشه چشمداشت )انتظار( نبوده است. بگونه   نیر
های برخی دگراندیشان نوین ایرایی

، داریوش شایگان، احسان   یعتی همچون احمد کشوی، احمد فردید، جالل آل احمد، عیل رسر

ی نرص، حمید عنایت  ، حسیر
یافته   مجید رهنما و   و 33نراقی های  است و در دگرگشت   ... بازتاب 

ی نقشر چشم ناپوشیدیی داشته   50و    40اجتمایع ایران، به ویژه در دهه    اند. خورشیدی  نیر

ترین  کمیی بدان پرداخته شده است، در تازه  ،ها این پیامدهای اجتمایع، که در جستارگشایی 

 زیستی در خدمات زیست  
ی

پایگاه میان دولتی سیاست علم درباره چندگانیک بوم  گزارش 
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ان 2019) با نام »پیشر ات« یاد شده است. حال آنکه همان  (، از آنها  بامیانج  تغییر های 

نگاره   در  م  3گونه که  اتدیده  تغییر دیگر  اصیل  ان  پیشر شده    ،شود،  انگاشته  طبیعت 

ات برآمده از آنها، بسان نمونه3است که درسوی راست نگاره   هایی از فرسایش  ، از  تغییر

 طبیعت نام برده شده است! 

یای  و در یی  ها را از ریشه های شناخت شناسانه بسیاری از جستارگشایی رسد این کژتای  به نظر م 

ی به راه  ان های بنیادی باز حل آن، از دست یافیی های اجتمایع که در  داشته است. هرچند، پیشر

ا داشته   پدید  ات طبییع و  آمدن وضعیت ناگوار کنویی نقشر بشی اند، تنها بسان پیامدهای تغییر

ی   الملیل به گونه جسته و گریخته بازتاب یافته است.  زیست محییط، در برخی  از اسناد بیر
 

 
ان5نگاره  ات انجام شده از سوی انسانها و برخ  پیامدهای : پیشر  ها تغیتر

 

بسته   آسیب گوشه  3در  از  برخی  رسخط  دهنده  نشان  که  برآوردها،  این  از  های ای 

   اقتصادی است و با همگرایی جهایی پذیرفته شده، نمایش داده شده است.  -اجتمایع

داده گوشهگردآوری  تنها  که  دست  این  از  سوی  هایی  از  شد،  برشمرده  آنها  از  ای 

ی پژوه بیر نهادهای میل و  داده  الملیل همچنان رو شگران و  این   
ی

افزایش است. همیک ها  به 

آسیب و  کره  زیست  ایط  رسر شدن  بدتر  از  شدننشان  در  انسان  34پذیرتر  ویژه  به  ها 

تنگدست آسیبکشورهای  افزایش  چند  هر  دارد.  حکایت  مرزبندی  تر  با  تهدیدها  و  ها 

   (Kaul, 2014).  ها همخوایی ندارد کشور
ی

ایط ناگوار ویژگ آمده که کم و  پدیده  های فراگیر رسر

 است.  سازی شدهچکیده 3بسته  بیش با همگرایی جهایی همراه است، در 
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 اقتصادی گرمایش زمیر  و خشونت –: برخ  پیامدهای اجتمایع  3بسته 

 : آبی، خشونت و نارواداری و جنگ و درگیری افزایش فقر، گرسنگی و بی  •
ویرانگرتر از آن است که در گذشته درک شده بود.  دهد که پیامدهای آب و هوایی بر فقر  های تازه بانک جهانی نشان می گزارش  ✓

میلیون نفر را بیشتر    26میلیارد دالر در مواد مصرفی ساالنه انجامیده است که در سال،    520پیامد بالهای طبیعی، به از میان رفتن  
 ؛ (World Bank 2016, 2019: 2)راند  به سوی فقر می 

 ؛ (World Bank, 2019: 2)میلیون نفر بیشتر بینجامد    100، به فقر  2030  تواند تا سال پیامدهای تغییرات آب و هوایی می  ✓
اند  میلیون دالر به دلیل بالهای آب و هوایی از دست داده   700کشورهای آفریقایی ساالنه    18،  2018و    2008های  بین سال  ✓

(Oxfam, 2019: 3)  ؛ 

هایی همچون  پذیری و خطرات را در بخش اندازد و آسیب خطر می پیامدهای منفی تغییرات آب و هوایی امنیت زندگی جهانی را به   ✓
پذیرتر و  نیازمند آب را آسیب  های ها و دیگر بخش تندرستی، کشاورزی، امنیت غذایی، انرژی، ترابری، آب و بهداشت، صنعت، معدن 

 ؛ (USSUSA, 2010; UNFCCC, 2011: 10)سازد  بارتر می زیان 
هایی است که به  ها تنها زیان کند. این زیان دالر به کشورهای کم و میان درآمد زیان وارد می میلیارد    18بالهای طبیعی ساالنه   ✓

 ؛ (World Bank, 2019: 11)شود  های ترابری وارد می تولید انرژی و زیرساخت 
  390ساالنه  شود که دست کم  های اقتصادی می ها و بنگاه بالهای طبیعی همچنین سبب افزایش گسترده از هم پاشیدگی خانواده  ✓

 ؛( World Bank, 2019: 1آورد ) میلیارد دالر زیان ببار می 

 ؛ (IEP, 2019: 31)دالر برای هر نفر    1/ 853از تولید ناخالص جهانی یا    % 11/ 2هزار میلیارد دالر برابر    14/ 1ها به اقتصاد جهانی  پیامد خشونت  ✓
میلیارد دالر   1822درصدی به  2/ 1با رشد  2012همچنان رو به افزایش بوده و در سال    2000های نظامی جهانی از سال هزینه  ✓

 رسیده است؛  

 (؛ (SIPRI, 2019کاهش یافته است    2008درصد نسبت به سال    3/ 78هانی،  میانگین صلح ج  ✓

تغییرات آب و هوایی بیشترین پیامد بدون میانجی را بر بر زیستی )بقای( کودکان و از سه رهگذر دارد: تغییر محیط زیست   ✓
 ها، ناامنی فزاینده غذایی و تهدیدهای آب و بهداشت )همان(؛ بیماری 

   2015، یونسکو،  (World Bank, 20119)های ارتباطی  ی، فرهنگی و دینی بیشتر از رهگذر فناوری افزایش نارواداری قوم  ✓
مند با تجاوز، فحشای زوری، قاچاق انسان  ای نظام ها به گونه ثباتی ها و بی افزایش خشونت به زنان و دختران به ویژه در بحران  ✓

 )همان(؛ های ارتباطی  )جنسی( و همچنین از رهگذر فناوری 

برابر تولید   2درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی و  11هزار میلیارد دالر یا بیش از  10های جهانی های برآمده از خشونت زیان  ✓
 ؛ (Unesco, 2015 IEP, 2014)برآورد شده است    2013ناخالص کشورهای آفریقایی در  

 :IEP, 2019)  2017تا    2006و یک سویه و مرگ و میر برآمده از آنها از سال    حکومتی ،  های غیرحکومتی افزایش شمار خشونت  ✓

 ؛ (31
 افزایش یافته است؛    2018دالر درسال    239به    2017دالر درسال    230درصدی از    ½های نظامی جهانی با افزایش  سرانه هزینه  ✓

ارد دالر افزایش یافته است! که سرانه آن برای هر  میلی   649سال گذشته به    7های نظامی ایاالت متحده برای نخستین بار در  هزینه  ✓
 .(SIPRI, April 2019: 1)دالر بوده است    1983آمریکایی  

  23و    2009-13% بیش از    7/ 8حجم آن    2014-18افزایش یافته است. در    2003ها همواره از سال  حجم داد و ستد بیشتر سالح  ✓
 .(SIPRI, March 2019: 1)بوده است    2004-8% بیش از  

 : افزایش جابجایی و مهاجرت مردم  •
میلیون نفر تنها از سه منطقه )آمریکایی التین، حاشیه صحرای آفریقا و آسیای جنوبی( ناگزیر از جابجایی    143،  2050تا سال   ✓

 ؛ (World Bank, 2019)خواهند بود  
 ؛ (Oxfam, 2019: 31)اند  میلیون نفر به دلیل بالهای آب و هوایی در ده سال گذشته ناگزیر از جابجایی داخلی شده   20بیش از   ✓
است    1951برابر بیش از سال    12دادند که  ، برای نخستین بار یک درصد از جمعیت جهان را پوشش می 2017مهاجرها در سال   ✓

(IEP, 2019: 44) ؛. 
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 4بسته 

 
 بر روی کره خایکهای عمویم وضعیت  : رسخط برخ  از ویژگ

 
 کنون  زندگ

 

های اندگ در  های گوناگون، جستارگشایی ها و انجام پژوهش رغم گردآوری فزاینده داده به

س است که »به  پیدایش وضعیت نگراندسیی
ی

« پاسخگوی چرایی و چگونیک
کننده  روشتی

پیشنهادی ات  تغییر است،  دانسته  وانگیه،  باشد.  م  ،کنویی  اثربخشهنگام  و    توانند 

بمان با درک چرایی نپایدار  این کژروی د که  ریشه  بتوان  بتوان  ها،  تا شاید  بازشناخت  را  ها 

ای از میان برداشت. هر چند، با اندگ کندوکاو همراه با درنگ، در  ای ریشهگونهها را به آن

ی بن   ؛ها و اسناد البالی نگاشته ی  درباره آن چه به چنیر بست بدفرجام انجامیده و همچنیر

ی کژروی حلاهر  ای بازتاب یافته است. برای  گونه هایی بههای برون رفت از آن، ریشه چنیر

پایه داده  بر  به  نمونه،  اندیشمندان م  97های خوب برازش شده، نزدیک  پندارند  درصد 

ات زیست محییط ی تغییر ات آب و هوایی رخ داده است. چنیر اجتمایع و ناگواری  ، که تغییر
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ای است که به . اما کمیی نگاشته (NASA, 2019; AAAS, 2019) است  های انسایی پیامد کنش

آشکار سازد، کنش  به روشتی  ی،  را  های بشر آسیب  ین  بیشیی ی که  پیشیر دهه  در چند  ویژه 

 شناش« استوار بوده است؟! پدید آورده است، بر چه پایه »شناخت
 

 
 1988-2018های نظایم جهان  در مناطق گوناگون : هزینه6نگاره 

 

« را، بسان الگویی که نیاز بود در نیم سده  2050انداز  »چشم  1999یاما که در سال  کوم

ی چشم  (، در 2018)  35یامادا   ا ب  2018آینده دنبال شود نگاشته بود، در سال   انداز  انداخیی

ب آنم همکاری    2050  هنویتی  »چشمکند.  نام  با  خود  تازه  نوین  ها کتاب  :  2050انداز 

نام »از چشم با  با رسآغازی   ،» پالتیتی نوین  تا چشم  2050انداز  جامعه  به  2050انداز   »

ات شتابان در زیست  آورند. آن نگارش درم  تغییر از   را برآمده 
ایی ی تغییر به چنیر نیاز  ها که 

جمله اندک پژوهشگرایی هستند که کم و بیش به کالبد  انگارند، از  کره و جامعه انسایی م 

ی پرداخته ی وضعیتی نیر  اند:  شکاقی پیدایش چنیر

»جامعه نوین با مسائل گوناگویی دست به گریبان است، از جمله، جامعه سالخورده، مسائل  

تروریسم، کودتا،   بیکاری،  نابرابری،  منابع،  انرژی،  اقتصادی،  اندک  رشد  محییط،  زیست 

م  بیماری مسائل   ،
ی

بازنشستیک بیماری ایل،   
ی

زندگ سبک  و  چاقی  دار،  واگیر آن های  گونه که    زا. 

م   2نگاره  ریشه نشان  دلیل  انفجاری کنش دهد،  ش  »در گسیی مسائل  از  بسیاری  های  ای 

نظر م  به  دیگر،  به سختی  است.  نهفته   » « مسئول  )تمدن(   رسد »توسعه شهرگری انسایی

ی مسائیل است. در بزن   و  ها در بخش گایه که برخی انسان پیدایش چنیر
ی

هایی از جهان از گرسنیک

ان دورریز غذا همچنان افزایش م  ی یابد و چاقی به مشکیل اجتمایع در  بدغذایی در رنجند، میر

فته بدل م   (. Komiyama Hiroshi & Koichi Yamada  ،2018  :viشود ) جوامع پیشر

 میان افزایش تولید رسانه داخیل و گاز کربنیک« )نگ، نگاره  
ی

ی2»همبستیک پذیری  ( »سیر
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و مواد معدیی از یک سو، نابرابری و    ها«، »ابزار ساخت انسان«)اشباع( جمعیت انسان

یاما و  هایی هستند که از دیدگاه کوم ترین اهرم شکاف اقتصادی، از سوی دیگر، از بنیادی

با ناپایداری فزاینده روبرو ساخته است که نیازمند بازاندیشر است: بر این  رامادا، جهان را  

ی تصویرپردازی کرده 2050ها »جهان در پایه، آن  اند:  « را چنیر

انسان»هم جمعیت  معدناکنون،  و  انسان  ساخت  ابزارهای  کشورهای ها،  در  ها 

به زودییافته سیر )اشباع( شدهتوسعه ی  نیر بدان گرفتار خواهند    اند. دیگر مناطق جهان 

ستایی بوده دانش   2016هایی که در سال  آمد. در هنگام که آن     50اند به  آموز دبیر
ی
سالگ

ی خواهد رسید. این واقعیتی تنها در آینده دور نیست« )  (! 15ص. برسند، جهان به سیر

آینده نویسنده  این دو  پنداشت  ناگوار زیستپژوه و محافظهبه  پیامدهای  از    کار، جدای 

رسمایه مرصف  و  تولید  الگوهای  بار محییط که  جهان  بر  آن  داری،  است،  از کرده  چه 

آن  »رسمایهدیدگاه  پایه  بر  »شهرگری«  درباره  نگرایی  افزایش  »به  و ها،  داری« 

ی چکیده ساالری« انجامیده است«  را م »مردم  سازی کرد:  توان چنیر

خشونت  • شوروی افزایش  فروپاشر  با  بیستم،  سده  در  سال    ها:  و  1991در  شور   ،

ی جنگ رسد همه جا را فراگرفت. اما به دلیل  پایان یافیی  فراگیر به دلیل 
های هیجایی

 زیر چندان دیرپا نبود:  

ی  ✓  ای در کشورهای در حال توسعه؛های منطقهافزایش درگیر

 ترس فراگیر از تروریسم در جهان؛ ✓

ی »میل اوج ✓ « و »فرامیل گیر « به ویژه در کشور گرایی . گرایی  های صنعتی

جهان • و  ژرف  ناپایدارینابرابری  و  ی  گسیی  به  اجتمایع که  جهان های  فزاینده  ثبایی 

 انجامیده است:  

 های اجتمایع؛افزایش شکاف ثروت میان گروه  ✓

 های اجتمایع؛افزایش فزاینده ثروت ثروتمندان و کاهش درآمد دیگر گروه  ✓

یافت ✓ ه( و در حال صنعتی  افزایش شکاف ثروت میان کشورهای صنعتی )توسعه 

 شدن )در حال توسعه(؛

 & Komiyama Hiroshiثبایی فزاینده جهان انجامیده است )ها به ی  این نابرابری  ✓

Koichi Yamada  ،2018 :8 .) 

اییط »جامعه انسایی به راستی م  ی رسر تواند پایدار رسانجام بر پایه این پرسش که آیا با چنیر

پرسش کشیدن   به  دلیل  رسمایهبماند؟«،  م پایداری  بیان  ی  چنیر این  داری  به   « شود: 

شود( ساالری )انگاشته مداری و )آن چه( مردمبر پایه رسمایه 36ها پایداری شهرگری دلیل

قرار م تردید  ادبیایی که »پایان رسمایهرا مورد  بر   
ی

اندک درنیک با  یا دهند )همان(.  داری« 
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سامانه  در  تغییر  کم،  ساز دست  و  ارزشر  رسمایههای  خوانش  وکارهای  در  داری 

ممحافظه هشدار  را  مکارانه کنویی  دنبال دهند،  دریافت که  داری،  ناپذیری رسمایهتوان 

پیش و بیش از آن که تنها با پیامدهای ناگوار اجتمایع و زیست محییط آن گره بخورد، بر  

نظر مشناخت به  است، که  استوار  زیستی  الگوی  آن  یی  در  و  بر    رسد شناش  پافشاری 

تواند به ویرایی فزاینده و یا حتی نابودی بینجامد. دنبال ناپذیری الگوی  دنبال کردن آن م 

 به روشتی به تصویر کشیده شده است.   5زیستی کنویی درمدل سازی نگاره 

پایان از منابع  خوایه، درخواست ی  ( در کتای  با نام »پایان فزون2013پاگت و اسمیت )

ای که بر»توهم رشد  پذیر گونه بشر را ناپایدار ساخته است«، با نقد الگوی اقتصادیپایان

م37پایانی   یادآور  است،؛  استوار  فرارسیده«  آن  زمان  پایان ،  شوند که  به  دریابیم که 

 ایم. خوایه« رسیده »فزون

نگاشته  برخی  برخی با کندوکاوی در  با رویکردهای گوناگون،  های بحران  های روزآمدی که 

پیشنهاد محلاند و راه داری« را برشناخته »رسمایه از آن  برای برون رفت  دهند،  هایی که 

   بندی کرد. توان در هر گروه دستهداری را مهای رسمایهکاستی 

را م کاستی   ،دسته نخست ماهیت »فزونها  از  برآمده  برشمرد که گرانیگاه  توان  خوایه« 

ه اقتصادی است. در چارچوب این دیدگاه »گونه انسان همواره  ورزی جریان چیر استدالل

ی  «، از این رو، »رشد اقتصادی« تنها راه رسمایه تخواه اسفزون داری برای برآورده ساخیی

است. خواسته انسایی  »  های  به  »رشد«  ترتیب،  این  » به  » ُبت«،  یا  و   وسواس« 

کت ساالرها  ها، دیواناقتصاددانها،  اعتیادی« بدل شده است که بسیاری از صاحبان رسر

است    کاران را شیفته خود ساختهو سیاستمداران، از سوسیال دمکرات گرفته تا محافظه

(Angus    ،2019  :203 .)    »پیدایش مفهوم کنگ و ناسازوار آن چه »توسعه یا رشد پایدار

ی استدالیل استوار بوده است. انگاشته م ی بر چنیر  شود نیر
 

 
 دنبال ناپذیری الگوهای زیست کنون  به دلیل افزایش گرما : 7نگاره 
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ات دگرگون از توهم  فت و توسعه تا نیاز به تغیتر  75 حمید جاودان    / ساز شناختر زدانی از پیشر

نمونه م برای  را  پنداشتی  ی  چنیر رسان گروه  بازتاب  نشست  بیانیه  در  سال    20توان  در 

در تورنتو دید. در خور درنگ است که در بند نخست این بیانیه برای »حل بحران    2010

  » ر بر  اقتصاد جهایی و »آفرینش  به رشد«  متوازن  »بازگشت کامل  و  پایدار  توانمند،  شد 

م پافشاری   » )جهایی خ  شود  رسان  نشست 1: 201،  20نشست  در  رویکرد  ی  همیر  .)

»رشد«  2011 برای  »برنامه کاری«  یا   » جهایی دی  »راهی  نام  م  با  )دنبال    OECDشود 

، برای کاهش  2015پاید که با نشست رسان کشورها در پاریس، در سال  (. دیری نم ,2011

ز  دیگرگرمایش  و  نیازمند کاهش گاز کربنیک  ، که  ی از  گازهای گلخانه  میر ناگزیر  بود،  ای  

(. در یی آن، رسان گروه  2015کنفرانس کشورها، شوند )وانهادن این رویکرد رشد ساالر م

سال    20 در  ی  نش وا  با    2018نیر بازگشت   یتی پس  ی خود،  پیشیر جایگاه  قرارداد  از  ناپذیری 

 (. Agência Brasil  ،2018پذیرد )پاریس را م 

ی  دسته دوم کاستی  برآمده از ماهیت ناکارکردی و آزادی لگام گسخته بازار است، که    ها نیر

بازار  دارد که عملکرد  آن  از  بحران  ،نشان  است!  روبرو شده  با شکست  بزرگ  بارها  های 

ها انگاشته های آشکاری از این ناکارکردیتواند نمونه م  2008و    1930ر دهه  اقتصادی د

ی نابرابری اقتصادی در درآمد و    یهاکاهش رشد افزایش بدیه شود:   بدهکاران، ژرفا گرفیی

( رکود     ،(Friedman  ،2019؛  Stiglitz،  2019؛  Wolfgang    ،2014ثروت  در  آمدن  گرفتار 

رسمایه  38پایدار  به  گرایش  افزایش  )  اندوزیو  نوین  اقتصاد  ؛  Summers    ،2016در 

Wolfgang  2014 ؛Friedman     ،2019که به تغییر ماهیت و جهان کار  39(، سونام فناوری

 به نفت و   ،(,Friedman  2019؛  Hess,  2019؛  world Bank  ،2019انجامیده است )
ی

وابستیک

 ؛Malm  ،2015؛Paguet & Smyth  ،2013  ؛Klare    ،2012 ؛Alvatar  ،2007اقتصاد فسییل )

MOOR  ،2015  ؛Mason  2016,  ؛Angus    ،2016؛  American Worldwatch Institute؛  2017؛

Komiyama Hiroshi & Koichi Yamada    ،IPBES  2018  ؛IPCC  2019,)،   انحصارگرایی 
ی

گ و    چیر

چشم   هم  )مرگ  پذیری(  ناسازواریTepper, Jonathan  2018)رقابت  جمله  از  های  (، 

داری کنویی برشمرده شده که پیامدهای اجتمایع ناگواری را به همراه  درویی نظام رسمایه

دیدگاه  اگرچه  است.  ناسازواریداشته  درباره  گوناگویی  رسمایههای  درویی  و های  داری 

خورد، اما همگرایی بسیار باالیی  قلمرو به چشم م  پیامدهای برآمده از آن در ادبیات این 

 تغییر در نظام اقتصادیدر پیش
ی

مایل کنویی درحال  -بیتی ناپایداری نظام رسمایه و بایستیک

 افزایش است.  

اجرایی    مدیر  و  رئیس  فریدمن،  )وال  40»نزدک  آدنا  نیویورک  سهام  بازار  از  پس  « که 

ی بازار سهام در جهان اس ایت( دومیر کند که »مبارزه برای  بیتی مپیش   ؛ت، برای نمونهاسیی

ان کلیدی  ورترم)نجات( روح اقتصاد جهایی شعله ریان محافظه  جشود«. او که ییک از رهی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ju

d.
ir

ph
e.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            23 / 56

https://jud.irphe.ac.ir/article-1-40-fa.html


    بهار ، فصل 1400، سال 1، شماره 1فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان/ جلد  76

تازه در  است،  اقتصادی  ه  چیر »اندیش کار  نام  با  خود  نگاشته  نوسازی  هترین  برای  هایی 

یادآور م ی  داری« چنیر به  :  شود رسمایه  هر حال،  در سال  »به  مایل جهایی  بحران  هنگام 

ای شتابان تغییر یافتند. اشغال مسائل به گونه ،های اقتصاد ما را تکان داد که ستون  2008

مسئله از  زمان  در گذر  و  جهایی  جنبشر  به  یت،  اسیی حاشیهوال  اصیل  ای  جریان  به  ای 

نابرابری بدتر شدن  نافرجام،  بهبودی  درآمدی و رس  های  تبدیل شد. روندی که رسانجاِم 

 تهدید مبرآوردن فناوری
ی

  ، 2020در سال  د:  کنهایی بود که آینده کار را به از هم گسستیک

تر اوج مداری به گونهضد رسمایه  واکنش بر  د ]...[ سال  ای فراگیر ، سایل خواهد  2020گیر

ی این مسئله که آیا بازارهای آزاد  ر برابر  آن اندازه پرتوان هستند که د،  بود که ما به تعییر

 کنند 
ی

ی  .  ( Friedman،  2020:2-1آغاز خواهیم کرد« )  ،آزمون زمان ایستادگ فریدمن همچنیر

بازار م »باال پیامد عملکرد  را  احساس ضدتجارت«  ی  را  گرفیی تجارت  و »نکوهش  پندارد 

م خوب  )همان(. سیاستی  برخی    انگارد«  حتی  و  اندیشمندان  از  شماری  است که  ی  چنیر

نیااقتصاددان به  رسمایهها   « از  »پسا ز گذر  به  و گذر  بنیان«  رشد  داری« رسمایهداری 

(Masson  ،2016   ،Stiglitz   ،2019  & ...پا م یا مرگ رسمایه(  پایان    نوید داری را  فشارند و 

 (. Malm 2016؛ Wolfgang  ،2014، Stiglitz  ،2019دهند )م

 

 
 : برآورد تولید ناخالص داخیل در ایاالت متحده آمریکا و کشورهای  8نگاره 

 عضو سازمان همکاری اقتصادی برای توسعه )او.ای.یس.دی( 

 

، بحران کنویی تصویر کشیدن  به  م  »بازنگری  خواستار   با   » صنعتی انقالب  شوند.  در 

Alvater  (2007 م )  به الگویی از  پندارد که »غری 
    تولید و مرصف انجامیده، سازی جهایی
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ات دگرگون از توهم  فت و توسعه تا نیاز به تغیتر  77 حمید جاودان    / ساز شناختر زدانی از پیشر

بن به  را  بشر  است«.  که  کشانده  نابودی  و  نام  درنگاشته(  Stiglitz,2019)بست  با  ایی 

الیسم« م  : نگارد »پسانولیی 

یافته  40» پس از آزمویی   فته در  ایم که  ساله در ایاالت متحده و دیگر اقتصادهای پیشر

نم کار  الیسم  الآزموده  41کند« »نولیی  نولیی  ثروتمندان،    های  از  کمیی  مالیات  مانند 

مایلمقررات تولیدات،  و  بازار کار  از  سازی  42سازیزدایی  جهایی  ی    و  با شکست چشمگیر

ی است که از چهار دهه پس از جنگ جهایی دوم ما روبرو شده است. رشد به اندازه    ای پاییر

نبوده  با  روبرو  دههآن  از  پس  ی ایم.  پاییر حتی  رکود،  درآمدها  آمدن  مرگ  تر   ، ی پاییر های 

 (. 1ص. خاکسپاری باید به اجرا در آید )

ی به نظر م های پیشنهادی افراد و نهادهای گوناگون برای برون رفت از  حلرسد، راهچنیر

رسمایهبحران »نظام  بویژه   هایی که 
ی

بایستیک بر   
ی

همیک است،  آورده  پدید  ال«  نولیی  داری 

ات پام ایی که به نظتغییر ی تغییر های بنیادین این جستار، رسد با انگاشتر مفشارند. چنیر

پیوندی گسست   شناسانه«،  شناخت  سازنده  دگرگون  و  ژرف  ات  تغییر  
ی

بایستیک  « یعتی 

ی بینجامد که کوشش  و  هایی نظری و کم  تواند به رهیافتیابند و مناپذیر م بیش عمیل نیر

د کیل  توان در  ها را محلگنجانده شوند. راه  2و   1شده است در جدول   چارچوب دو راهی 

 بندی کرد: رده

آید، بیشیی به مفهوم تن در  دو واژه برم  اینهمان گونه که  ؛  تاب آوری و سازگاری  -1

ی وضعیت کنویی است که چندان سازوار به نظر  ایی برای رسپا نگهداشیی دادن به تغییر

 رسد. نم

ات بنیادین و دگرگون ساز -2 ه سیستم که نیازمند ؛  43تغییر »بازآرایی بنیادین در گسیی

ی سپهر اندیشه -ورزی، اهداف و ارزشفناوری، اقتصادی و عوامل اجتمایع و همچنیر

 (. IPBES  ،2019 :5)هاست« 

 های برون رفت از آن  حلشنایس کیل وضعیت کنون  جهان و راهسیب : آ1جدول 

 44آوری و سازگاریدر چارچوب تاب

نهاد و  فرد/ 
 زمان

 ها حلراه های برازش شدهشنایس کیل بر پایه دادهآسیب

آکادم میل  
علوم،  

مهندش و  
پزشیک 
2010  -
2011-  
2019  

ات اقلیم را پدید آوردهانسان ✓  اند. ها تغییر
ات را پدید  گازهای گلخانه ✓ ای این تغییر

 اند. آورده
ات اقلیم به گونه ✓  تغییر

ی
ای فزاینده بر زندگ

چشمگیر بر زیست  ای ها و به گونهانسان
ی،   یهاساخت کشاورزی، ماهیگیر

تندرستی عموم و زیست بوم پشتیبان  
 گذارد. جامعه اثر م

فته از علوم اقلیم با در هم   ✓ درک پیشر
ی قلمروهای گوناگون علم،  آمیخیی

 مهندش و پزشیک. 
ی گزینه کردن  فراهم ✓ ها و افزایش ساخیی

ات اقلیم برای کرانه ی تغییر
دار ساخیی

ات آن.   و سازگاری با تأثیر
ی کرانه ✓ ات  ریشه دار ساخیی های تغییر

 اقلیم 
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نهاد و  فرد/ 
 زمان

 ها حلراه های برازش شدهشنایس کیل بر پایه دادهآسیب

ی بر پراکنش،  ✓ ات اقلیم همچنیر تغییر
، بر 

ی
های گیایه،  زیست گونه  چندگانیک

ی حیوایی و دیگر گونه های زنده بر روی زمیر
 گذارد. اثر م

جستارگشایی پژوهشر و توسعه   ✓
 افزایی کوشش برای دانش

میل   سازمان
هوا و  
 فضای

یاالت ا 
متحده 
)ناسا( ،  

نهاد دولتی  
ارزیای  آب 
نسا (و هوا 
(45  - 2019

2018 

روند گرم شدن آب و هوا در سده گذشته  ✓
های انسایی بوده است و به دلیل فعالیت

 دانشمندان در این باره هم نظر هستند. 
ترین دوره در تاری    خ  دوره کنویی گرم ✓

های شهرگری نوین است که پیامد فعالیت
 ویژه در سده گذشته است.  انسایی به

ی ابزاری برای آموزش تاب ✓ آوری ساخیی
ات اقلیم بر پایه جایگاه   در برابر تغییر

 .جغرافیایی افراد در ایاالت متحده
های ژرف و پردامنه در  انجام پژوهش ✓

نهادهای گوناگون از جمله در برنامه 
ات جهایی ایاالت متحده   پژوهش تغییر

همایش 
جهایی 

 اقتصاد46
472016 

از دیدگاه این نهاد جهایی )محافظه   ✓
کار(، خطرهای اقتصادی، زیست محییط، 
جغرافیای سیاش، اجتمایع و فناوری در 

جهان را به خطر    ،پیوستاری در هم پیچیده
ین آسیب  ها را  انداخته است. برخی از بزرگیی

ی بر شمرده شده است:   چنیر
ات  ✓ شکست کاهش و سازگاری با تغییر

 اقلیم 
 زیستی و فروپاشر  از میا ✓

ی
ی چندگانیک ن رفیی

 زیست بوم 
 شکست سازوکارها و نهادهای اصیل مایل  ✓
 ریزی شهری شکست برنامه ✓
 بحران غذا و آب ✓
 ناپایداری ژرف اجتمایع  ✓
ده بیماری ✓ ش شتابان و گسیی های گسیی

دار  واگیر
انباشت ثروت در نزد شماری اندک و   ✓

 نابرابری ژرف در ثروت، درآمد و اجتماع
 پیامدهای آبشاری رخدادها  ✓

✓   
ی

ی بحران؛ توسعه ویژگ  های رهی 
ه دستی  ✓ )مهارت(:   استفاده از اهرم چیر

ه ی و گردآوری چیر های دستی تعییر
 فراخور؛ 

های مدیریت دانش و اندازی نظامراه ✓
 های تخصص؛ شبکه

نهادن ساختارهای مدیریت بحران یی  ✓
برای درک پیامدهای پسیتی و فراسوی 

 ، ات کنویی  تغییر
-مشارکت فراگیر افراد درگیر در بحران  ✓

 ها؛
بازتعریف روابط میان شهروندان،   ✓

ای که به  به گونه ؛ها و تجاربدولت
 محییط به اثبات بینجامد. 

ی منابع نوین مایل با  ✓ فراهم ساخیی
 بروندادهای اجتمایع 

،  کنندگانشهروندان فراتر از مرصف ✓
 برای تغییر اجتمایع  یی نوآوری بازرگا

ی های نویراه ✓ ساخیی تی برای درگیر
   با علم بارور کنید. آنها را شهروندان: 

آدنا فریدمن  
 2020  

های اقتصاد ستون 2008بحران اقتصادی  •
ات شتابایی رسمایه داری را تکان داد و تغییر

 پدید آورد: 
یت؛  ✓  جهانگیر شدن جنبش اشغال وال اسیی
 بدتر شدن نابرابری درآمدی؛ ✓

 ؛ داری هدفمند یی نهادن رسمایه ✓
کت ✓ و مردم ساالر   ها عموم سازی رسر

از انباشت رسمایه نزد  ؛ شدن ثروت
ی م  کند؛ شماری اندک جلوگیر

 ؛ دارینوسازی رسمایه ✓
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ات دگرگون از توهم  فت و توسعه تا نیاز به تغیتر  79 حمید جاودان    / ساز شناختر زدانی از پیشر

نهاد و  فرد/ 
 زمان

 ها حلراه های برازش شدهشنایس کیل بر پایه دادهآسیب

شغیل را به های آینده رسبرآوردن فناوری ✓
 اید؛ خطر انداخته

داری در سال واپس زدن فزاینده رسمایه ✓
 ؛ 2020

 افزایش احساسات ضد تجارت.  ✓

کت  ✓ ا به  هامکان تبدیل شدن رسر
 پذیر. شهروندایی مسئولیت

کوم یاما  و 
یامادا   

2018 

های توسعه شهرگری سبب پیدایش بحران  •
 .اجتمایع و زیست محییط شده است

، ابزار انسان  •  )اشباع( جمعیتی
ی

شدگ سیر
 ؛ ها ساز، معدن

 کامل م •
ی

شدگ  ؛رسد جهان بزودی به سیر

داری به پایداری شهرگری بر پایه رسمایه •
 ؛ کشیده شده استپرسش  

: افزایش  • ده جامعه کنویی مسائل گسیی
نابرابری، بیکاری، مسائل مایل، سبک  

، بیماری  بیماری زا، چاقی
ی

های عفویی زندگ
 و مسائل زیست محییط. 

یی نهادن جامعه پالتیتی  •
روش  ، 48

ی و روش   کارکردن، مطالعه، یادگیر
 ما نیازمند تغییر است. ساخت  

ی
زندگ

شده به راه انباشت   دیه به دانش
 ؛ انجامد حل م

رویارویی با مسائل از رهگذر  •
   ؛ساختمندسازی دانش و کنش

 

نده در  یی نهادن جامعه • ای یادگیر
 
ی

 )مادام العمر( رسارس زندگ

 . مشارکت پذیری آزاد  •

ی   استگلییی
2019 

 
 
 
 
 
 
 

ی  • کاهش رشد اقتصادی، ژرفا گرفیی
ثبایی مایل، فرسایش محیط ها، ی  نابرابری

جمله دردهایی است که بازار زیست از 
 پدیدآورده است. 

کاهش مالیات از ثروتمندان، مقررات   •
، مایل سازی و جهایی سازی از جمله  زدایی
ها سازوکارهای بازار است که این دشواری

 را پدید آورده است. 

دن   • وانهادن و به خاک سیی
الیسم  ؛ نولیی 

های عموم وظیفه دارند با قدرت •
پیامدهای ناگوار بازار مقررات گذاری، 

ل کنند   را بر روی محیط زیست  ، کنیی

دار سازند.  . تندرستی و امنیت کار کرانه •
ل مردم ساالرانه  ؛بر بازار  کنیی

مبارزه با تمرکز نگران کننده قدرت   •
 ؛ جویی ثروتمندانو رانت بازار 

بریدن پیوند میان قدرت اقتصادی و  •
 ؛ نفوذ سیاش

ی پایان بخشیدن به نفوذ پول رو  •
داری  های »رسمایهسیاست که از پایه 

فته   ؛« است49پیشر

ی آنچه بازار نم  • تواند و  فراهم ساخیی
خواهد انجام دهد، به ویژه نم 

های بنیادی، گذاری در پژوهشرسمایه
 . آموزش و تندرستی شهروندان

 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ju

d.
ir

ph
e.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            27 / 56

https://jud.irphe.ac.ir/article-1-40-fa.html


    بهار ، فصل 1400، سال 1، شماره 1فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان/ جلد  80

 های برون رفت از بحران : آسیب شنایس کیل وضعیت کنون  جهان و راه2جدول

ات دگرگون ساز   تغیتر
 

 و بایستگ

 
پایه   آسیب شناش کیل بر

 ازش شده دهای بر داده
 راه حل ها

پایگاه  میان  
دولتی 

های سیاست
علم درباره  
  
ی

چندگانیک
زیستی و 
خدمات  

زیست بوم  
2019 

فرسایش دهشتناک طبیعت   •
 ؛ مانند استی  

ی   • ی نرخ از میان رفیی شتاب گرفیی
 ؛ های زیستی گونه

ات در  • دهه گذشته   5ارزیای  تغییر
ی از پیوند میان   تصویر فراگیر

و پیامدهای ناگوار  توسعه اقتصادی
 ؛ کشد آن بر طبیعت به تصویر م

فرسایش و فروپاشر شبکه سالمت   •
ها در تمام نقاط  و رفاه انسان

انسایی  جهان که پیامد کارهای
 ؛ است

•   
ی

روند منفی کنویی در زمینه چندگانیک
  80و زیست بوم، دستیای  به 

درصد از »اهداف توسعه پایدار« 
 ، ، تندرستی

ی
در زمینه فقر، گرسنیک

ها آب، شهرها، آب وهوا، اقیانوس
ی را از میان برده است  ؛ و زمیر

 زیستی   •
ی

از دست دادن چند گانیک
نده مسائل زیست  تنها دربرگیر

ت بلکه مسائل محییط نیس 
، توسعه ای، اقتصادی، امنیتی

ی در بر    را نیر
اجتمایع و اخالقی

د م  ؛ گیر

دهد که دنبال  ها نشان میافته •
کردن راه کنویی به پایداری  

 ؛ انجامد نم

« )تمدن( »شهرگری • با  انسایی
پیامدهای   تهدیدهای وجودی

ات آب و  ناگوار  هوایی و ویرایی  تغییر
های اقتصادی هزینهزیست بوم و 

و فروپاشر اجتمایع برآمده از آن 
 ت؛ روبروس 

که است  در دست  های روشتی داده •
الگوهای کنویی تولید و مرصف  

 ؛ ناپایدار هستند 

ه • ی های اقتصادی همواره از  انگیر
ش کنش  یهای اقتصادگسیی

 بر   ه در نظر چنان چ  •
ی

باشد زندگ
ی ادامه یابد و  مردم از  روی زمیر

خدمات و منافع طبییع استفاده  
ات    ؛کنند، جهان نیازمند تغییر

 50؛ دگرگون ساز است

  ،های دستیای  به پایداریییک از راه •
های مایل  »دگرگون سازی نظام
 » و »دوری  51واقتصادی جهایی

 فروبسته  
ی

ی از سپهر اندیشیک جسیی
 ؛ است 52رشد اقتصادی«

در این پرتگاه، پیوند میان علوم و   •
سیاستگذاری بایسته است. بدون  

توان به  ای نمهای علم زمینهداده
ها ای اثر بخشر با چالشگونه

 ؛ رویارویی کرد 

ها و ابزارها برای از میان راه حل •
س است. اما بردن بحران ها در دسیی

نیازمند تغییر ژرف در سپهرهای  
 
ی

)پارادایم( و سیاستی   اندیشیک
 ؛ است

ات دگرگون ساز  •  ،کنش برای تغییر
ی روندهای   نیازمند »واژگون ساخیی

که در  53هشدار دهنده کنویی است 
نده همکاری توانمندتر  برگیر

ی  الملیل، »اصالح ساختارهای  بیر
شر  ی   ن« و گنجاند54گمراه کننده انگیر

های زیست بوم در ارزش
 ؛ های اقتصادی استارزش

و فراسوی آن  2030ای هبه هدف  •
ات »دگرگون ساز  تنها با تغییر

عوامل اقتصادی، اجتمایع، سیاش  
توان دست یافت، که  و فناوری م

نده تغییر در سپهرهای   در برگیر
، اهداف و ارزش  

ی
اندیشیک
 55؛هاست«

ات دگرگون ساز:  اهرم • های تغییر
ه1 ی ها و ازمیان بردن (توسعه انگیر

ه ی  56های گمراه کنندهانگیر
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ات دگرگون از توهم  فت و توسعه تا نیاز به تغیتر  81 حمید جاودان    / ساز شناختر زدانی از پیشر

 
پایه   آسیب شناش کیل بر

 ازش شده دهای بر داده
 راه حل ها

کنند که  اغلب برای پشتیبایی م
نگهدای و بازیافت طبیعت زیان آور  

 است. 
 

ی  (اصالح تصمیم2)اقتصادی(؛  گیر
؛  های نوین بازدارنده  (کنش3بخشر

در تنظیم و مدیریت نهادها و 
بازرگایی همراه با پایش بروندادهای  

ی در بسیی (تصمیم4آن؛  گیر
؛نااطمینایی و پیچید 
ی

ومندتر  5 گ (نیر
ی و سیاست ی قوانیر ها و  ساخیی

 کاربست آنها. 

تغییر دگرگون ساز به سوی  •
گام ممکن است که »پایداری« هن

(چشم  1این نکات روشن شوند: 
 خوب که نیازمند 

ی
اندازهای زندگ

(کاهش  2 ؛مرصف روزافزون نباشد 
وانهادن   (3کیل مرصف و دورریزها؛ 

های بشدت بازدارنده از ارزش
برای کاربست   مسئولیت پذیری

ای  هنجارهای نوین پایداری به گونه
نده پیامدهای مرصف   که دربرگیر

 باشد 
ی

 به  4؛ زدگ
ی

( رسیدگ
؛ نابرابری های درآمدی و جنسیتی

ی (اطمینان یای  از تصمیم5 گیر
(  6طرفانه و عادالنه؛ فراگیر ی  

های طبییع ناشر از  بررش ویرایی 
های اقتصادی محیل و از دور  کنش

ی   بیر
(  7الملیل؛  مانند بازرگایی

های اطمینان از سازگاری نوآوری
فناوری و اجتمایع با محیط زیست  
ی پیامدهای وارونه   با در نظر داشیی

گذاری برای های رسمایهآنها و رژیم
( باال بردن آموزش، دانش 8آنها؛ 

های  آفریتی و پاسداری از نظام
گوناگون دانش، از جمله علوم و 

های بوم پاسدار طبیعت و  دانش 
   استفاده پایدار از آنها. 

برنامه توسعه  
 ملل متحد 

2019 

 زیستی بیش از فرسایش چند   •
ی

گانیک
همه روستائیان فقیر را هدف قرار 

و   ثبایی اجتمایعدهد که به ی  م
ی بیشیی م  ؛ انجامد درگیر

یی   • توان   ،ثبایی اجتمایع و درگیر
کاهش و سازگاری با پیامدهای  

ما توان بازایستادن این روند را  •
ات دگرگون   داریم، اما نیازمند تغییر
ساز ژرف و شتابان در اقتصادها،  

ها و رفتارهایمان  بازارها، سیاست
 راهکارها عبارتند از:  . 57هستیم 

ی بخش خصویص به   - وادار ساخیی
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    بهار ، فصل 1400، سال 1، شماره 1فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان/ جلد  82

 
پایه   آسیب شناش کیل بر

 ازش شده دهای بر داده
 راه حل ها

ات اقلیم را با خطر روبرو   تغییر
سازد؛ و هم هنگام، به جنگل  م

زدایی و دادوستد فراقانویی  
های وحشر که به نابودی  حیوان
 بخشد. انجامد، شتاب مآنها م

 

 ؛ «58»رهاسازی رسمایه 
ها و مردم بوم  افزایش نقش اجتماع -

   %80که نزدیک به 
ی

از چندگانیک
 ؛ زیستی را در اختیار دارند 

ها برای »وارونه سازی  راه حل •
« در چنگ ما هستند، اما  59روندها 

های  نیازمند پایبندی در تمام رده
 اجتمایع است. 

 

پایگاه میان  
ات   دولتی تغییر

 2019اقلیم 

ک چهارم  بشر تنها از یک سوم تا ی •
ی   از توانایی تولید خالص نخستیر

ی سود جسته است، اما بر بیش   زمیر
ی   %70از  از مساحت بدون یخ زمیر

 تأثیر گذاشته است. 

، رسانه عرضه  1961از سال  •
برابر   2های گیایه و گوشت  روغن

شده است. اما عرضه کالری غذایی 
 ؛ رسانه یک سوم افزیش یافته است

ی   • واد  درصد م 30تا  25هم اکنون بیر
ی م رود یا دور انداخته  غذایی از بیر

 ؛ شود م

تغییر در الگوهای مرصف به چاقی و   •
اضافه وزن دو میلیارد بزرگسال  

 821انجامیده است و نزدیک به 
 ؛میلیون نفر از ی  غذایی در رنجند 

ات آب و هوایی ناشر از  • تغییر
 پیامدایی همچون:  فعالیت

های بشر
 ، ی افزایش  فشار بیشیی به زمیر

  ،  زیستی
ی

، چند گانیک
ی

خطرهای زندگ
تندرستی انسان و زیست بوم،  

ها و نظام غذایی را به  زیرساخت
تواند  ها مهمراه دارد. این خطر 

ی   پیامدهای آثاری ناگوار دیگری نیر
 ؛ به همراه داشته باشد 

درباره   60هم اکنون کمبود دانش •
های سازگاری و ناسازگاری و کرانه
ات هوا وجود   آمیختهاثرات  تغییر
 ؛دارد 

س  آنگاه که راه حل • ی در دسیی هایی نیر
است، فشارهای اقتصادی، 

کاهش ،  »ریشه کن کردن فقر« •
ها و فراهم کردن »امنیت  نابرابری

« م ی،  توانغذایی د به جلوگیر
ی کاهش و  وارونه سازی ویرایی زمیر

 بینجامد. 

ی   • ش پذیر ساخیی توسعه و دسیی
ها منابع انرژی پاک و فناوری

 تواند راه حل انگاشته شود. م

های پاسخگویی در رسارس  گزینه •
، از تولید تا مرصف،   سیستم غذایی
ی   از جمله کاهش دور ریز و از بیر

ی م ی  تواند به کاهش پیامدهارفیی
 ناگوار بینجامد. 

های اجتمایع و  تغییر بنیادین نظام •
تواند  آنها م 61دگرگون سازی 

ی را به   1/ 5افزایش گرمایش زمیر
 ؛ درجه کرانه دار سازد 

همسو با  ،های کاهش دهندهگزینه •
ای، با اهداف درجه 1/ 5افزایش 

توسعه پایدار همسویی و هم افزایی 
 ؛دارد 

ها، نهادها و طراخ سیاست •
های حکومتی فراخور سیستم

تواند  هایی مپایداری در زمینه
 ؛ اثرگذار باشد 

هایی که به کاهش برگزیدن سیاست •
  ،  مواد غذایی

ی دور ریز و هدر رفیی
های رژیم غذایی اثر بخش گزینه

 بینجامد. 
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پایه   آسیب شناش کیل بر

 ازش شده دهای بر داده
 راه حل ها

تواند سد راه  اجتمایع و نهادی م
 د شونها مکاربست آن

ات  تنش • 2015یونسکو  های پدید آمده، در تغییر
فناوری، اقتصادی و اجتمایع ریشه  

 ؛دارد 

ی ناپایدار تولید و  گرانیگاه الگو  •
ه توسعه  62مرصف   63در الگوی چیر

بر رشد اقتصادی استوار است که 
تضادهای بنیادیتی پدید آورده 

 ؛ است

رشد لگام گسیخته، بیش بهره   •
ات آب و   برداری از طبیعت تغییر

، بالهای فزاینده ای را پدید  وهوایی
 ؛ آورده است

ه   • پیامدهای کاربست الگوی چیر
: افزایش  آسیب پذیری، رشد  کنویی

نابرابری، افزایش فشار روایی و  
ش نابردباری و   زیست بوم، گسیی
خشونت، افزایش بیکاری جهایی و  
کاهش کیفیت کارها، کاهش امنیت  

اجتمایع یا درآمد امن، کمبود یا 
نبود پشتیبایی اجتمایع، افزایش  
خشونت به زنان در یی افزایش  

ی و ی  ثبایی سیاش،  تنش ها، درگیر
های زایش خشونت و خشونتاف

جنایی در پیوند با تولید و قاچاق  
های مواد روانگردان، افزایش هزینه

 . نظام و تسلیحایی 

جستجو برای دستیای  به   •
ی  برای   64»رویکردهای جانشیر
فت و پایداری«  ؛ پیشر

ه  باید جایگزین • هایی برای الگوی چیر
 ؛ کنویی فراهم آورد  65دانش 

پایه   بازنگری در آموزش بر  •
که به    اندازی انسان گرایانهچشم

پایداری و توسعه اجتمایع  
 ؛ بینجامد 

از  های سودجویانه کنویی مفهوم •
آموزش باید جای خود را به درک  

 خوب  دگراندیشانه
ی

ای از »زندگ
«بدهد   ؛انسایی

ه   • رویارویی )مقابله( با گفتمان چیر
 ؛ توسعه

باید به سوی چشم اندازی فراسوی  •
« و »رویکرد رس  مایه  »سود جویی

 
ی

« که از ویژگ های بسیاری از  انسایی
ی الملیل است گام   گفتمان توسعه بیر

 برداشت.  

مؤسسه 
آمریکایی نگاه 

  66جهایی 
2017 

 

الگوی کنویی اقتصاد بر تنور  •
مرصف فزاینده کاالهای مرصقی  

ها دیگر دمد. بسیاری از این کاال م
لوکس به شمار نم آیند، بلکه نیاز  

ی شکوفایی  و حتی نشانگری برا
 شوند! انگاشته م

کران مندی )محدودیت( منابع،  •
ی به سبک   ،برای جهانیان زیسیی

ها را ناممکن  ها و اروپایی آمریکایی 
 الگویی م

ی کند. از این رو چنیر
 ؛ پایدار نم تواند باشد 

ی در درون  چون نوآوری • های نخستیر

نیازمند  ،گام نهادن به سوی آینده •
ی/   باز اندیشر نظام مند در یادگیر

 ؛ آموزشر است

ی دانشر که به  • کمک به فراگیر
 ؛ امد برزیستی ) بقا( بینج 

دهایی   • فراهم آوردن ابزارها و راهی 
که با به پرسش کشاندن  

  ف–های اجتمایعواقعیت
ی

رهنیک
ایی بینجامد    به پرورش رهی 

کنویی
که بتواند بشر را از » زیست بوم  

« رهایی بخشد 
شر
ُ
 ؛ ک

ایی را   • آموزش آینده نیاز است فراگیر
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پایه   آسیب شناش کیل بر

 ازش شده دهای بر داده
 راه حل ها

ای  سیستم، اقتصاد صنعتی پیچیده
ی   جا گرفته است که بیش از هر چیر

های فسییل استوار بر سوخت
است که پیامد آن فروکاهش  

ی و  خدمات زیست  بوم زمیر
 ؛ ناپایداری است

های بازخورد  فراهم کردن »چرخه •
ی سیستم به   مثبت« به چنیر
بخشد. برای ها شتاب مویرایی 

توان از نشانگرهای توسعه  نمونه م
 ؛ مانند نرخ رشد یاد کرد 

فرایند »هنجارسازی اقتصاد   •
 » دهکه به گونه 67مرصقی ای ی گسیی

شود، ما را  در جهان رواج داده م
هگر  ات فتار زنجیر ای از تغییر

هراسناک زیست بوم کرده است  
  
ی

که پیامدهای دهشتناک آن بتازگ
 ؛ کند خودنمایی م

ه • ای از بدتر این که ما »زنجیر
های بازخورد مثبت« پدید  چرخه
ها شتاب  ایم که به ویرایی آورده
 ؛ بخشد م

ها در هایی که بیشیی انسانفرهنگ •
  هایی اند، فرهنگآن زاده شده

مرصف زده هستند که بر پایه  
اند که  مرصف ناپایدار یی نهاده شده

زیست دیگر  ، ای شتابانبه گونه
ها و اجتماعات انسایی را گونه

 کند.  تهدید م

  در  هپرورش دهد که بتوانند در سیار 
 کنند 

ی
 ؛ حال تغییر زندگ

«»ی • ی/ آموزش زمیتی افزون بر   ادگیر
ی  برخی از اولویت های پیشیر

ی، مانند سوادآموزی پایه،   یادگیر
نیازمند   و چند زبایی  شمارش
های نویتی است، مانند:  اولویت

 ، سواد زیست بوم، آموزش اخالقی
اندیشه ورزی نظام مند، اندیشه  

 ورزی انتقادی. 

مؤسسه 
اجتماعات  
دیتی جنوب  

آفریقا 
SAFCEI  
2019 

های اقتصادی، های نظامکنش •
سیاش و اجتمایع به افزایش درجه 

، اسیدی شدن  حرارت زمیتی
  اقیانوس

ی
، آلودگ ی ها،  فرسایش زمیر

های زیستی  شیمیایی و نابودی گونه
مانندی در تاری    خ انسان با نرخ ی  

 ؛ انجامیده است

با نرخ انتشار کنویی گازهای   •
ی تا گلخانه به   2100ای گرمای زمیر

درجه سانتیگراد افزایش  4/ 8
 ؛ یابد م

ها، نیازمند  گذار از این بحران •
 و فکری است

ی
ات فرهنیک  ؛ تغییر

ات نظام •  و فکری از  تغییر
ی

مند فرهنیک
های اقتصادی و رهگذر دگرگویی 

 ؛ سیاش امکان پذیر است

یست ما نیاز است بر پایه  سبک ز  •
 بازآرایی شود که  کرانه

ی های کره زمیر
نیازمند یاری رسایی و پشتیبایی از 

 ؛ ها درجهان استآسیب پذیرترین

ها نیاز  در فرایند دگرگون سازی •
های به حاشیه رانده  است به گروه
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پایه   آسیب شناش کیل بر

 ازش شده دهای بر داده
 راه حل ها

بحران اجتمایع و آب و هوایی   •
ی هست  و فکری نیر

ی
 ؛ بحران فرهنیک

ی  عدالتی پدید آمده از ساختارهای   •
های اقتصادی و اجتمایع با بحران
ای که محییط بدتر شده به گونه

 بر آنها را دشوار ساخته 
ی

گ چیر
 ؛ است

بحران آب و هوایی که به دلیل  •
های اقتصادی نیازمند به  نظام
ی بهره برداری بیش از گنجایش زمیر

  ،مردم است، با بهره کشر از 
 . نابرابری پدید آورده است

ی پوست ها  شده همچون زنان، رنگیر
 ها گوش فرا داد. و بوم

 

در  ژرف کاوی  اندک  جدول  رهیافت با  واگرایی 2و    1های  رغم،  به  آسیب ،  در  هایی که 

ی م گیر های کلیدی چشم همگرایی   ؛خورد های آن به چشم مشناش و راه حل  توان تری نیر

 از آنها برکشید: 

، دستاورد عملکرد سیستم فناوری، اقتصادی،   بحران  -1 اجتمایع و زیست بوم کنویی

ه کنویی استسیاش، مایل و.... کنویی و    که ،  پیامد شهرگری و توسعه در خوانش چیر

ه فزاینده   ای به خود گرفته است. به ویژه از پنچ دهه پیش ژرفا و گسیی

ناممکن م  -2 تنها  نه  روند کنویی  به گونه ادامه  چه  چنان  بلکه  ریشه نماید،  و  ای  ای 

ها و دیگر  انسان  تواند حتی در کوتاه زمان، برزیستی م  ،زودهنگام بدان پرداخته نشود 

 های حل نشدیی روبرو کند. های زیستی را با خطر نابودی یا دست کم دشواری گونه 

رهیافت    -3 در  کنویی  بحرایی  وضعیت  در  تغییر  آوردن  دیدگاه  پدید  دو  هر  های 

 گریزناپذیر پنداشته شده است. 

ایی که همچنان بر تاب آوری و سازگاری پا م   -4  بر تغییر
ی

شارد، به ویژه  فبا اندک درنیک

روشن و  زمان  ریشهبا گذر  ات  تغییر سوی  به  بحران، گرایش  ابعاد  شدن  ژرف  تر  ای 

گونه به  است.  یافته  افزایش  ساختاری  و  سیستم  برخی مفهوم،  که  ای 

ی محافظه بیر نهادهای  و  افراد  در  کارترین  سازنده  دگرگون  بازاندیشر  به  ی  نیر را  الملیل 

»توسعه   و  »توسعه«  چه  آن  م مفهوم  انگاشته  برای    ؛ شد پایدار«  است.  واداشته 

نگاه    1های پیشنهادی بانک جهایی و همایش جهایی اقتصاد در جدول  حلنمونه به راه 

 شود. 

ها درباره  های خوب پردازش شده، توافق و افزایش آگایه به رغم دستیای  به داده   -5

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ju

d.
ir

ph
e.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            33 / 56

https://jud.irphe.ac.ir/article-1-40-fa.html


    بهار ، فصل 1400، سال 1، شماره 1فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان/ جلد  86

پا توافق  فراگیر  پذیرش  رغم  به  و   
راه کنویی دنبال کردن  ات  خطرات  تغییر درباره  ریس 

ی  هیچ نشایی از کند شدن انباشت گازهای گلخانه،  (2015اقلیم ) ای در اتمسفر زمیر

های ای که بر پایه تازه ترین یافته خورد، چه رسد به کاهش آن. به گونهبه چشم نم

گلخانه2019سال   گازهای  انتشار  سال  ،  در  است    2018ای  یافته  ادامه  همچنان 

(WMO ،2019 :2 ) . 

رسد، آنچه کم و بیش از  ها، به نظر م راه حل  ها در بازشناش بحران و به رغم این همگرایی 

ها و کوشش  های عمیل انسان نظرها دور مانده است، پاسخ به این پرسش هاست: آیا کژروی 

فت« و »توسعه« انگاشته م  های  شد، ریشه برای دست یای  به آن چه »شهرگری«، »پیشر

ه قدرت  شناختی نم شناخت  تواند داشته باشد؟ به سختی دیگر، آیا دانش فرو افتاده در چنی 

ی بحران  هایی نقشر نداشته اند؟ یا  و برخی نهادهای دانشگایه همسو با آن، در پدید آمدن چنیر

اند،  ( در پیمایش جهایی خود دریافته Javdani ، & Hajoon  2019جاودایی و هاجون )  آن گونه که 

دانش   ان آیا  پیشر جمله  از  ال(  )نولیی  ایدئولوژی  چنگال  در  آمده  ی  گرفتار  چنیر اصیل  های 

ات دگرگون ساز«  تواند انگاشته شود؟ گذشته از آن چگونه م هایی نم بحران  توان به »تغییر

های نوین، دست یازید؟  ورزی، اهداف و ارزش بدون نقد دانش کنویی و آفرینش سپهر اندیشه 

ترین  ، برای نمونه، برخی از رسشناس   Heckman & Maktanبه پنداشت    به ویژه در دورایی که 

یه  »بیدادگری« نشر با  دانشگایه،  ه   های  ی »انگیر تنگ  و  آفرینشگری  بر  را  راه  های کارامدگرایی 

 . ( Heckman & Maktan, 2018)   68اند« کرده 

زده ی   شتاب  هر کنش  از  پیش  نو،  طرخ  ی  انداخیی در  و گوست که  نیازمند  گفت  ای، 

دگرگونه ی  یادگیر و  دانش  است،  اندیشیدن،  شده  دریافته  که  این  ویژه  به  است.  ای 

موجودات   برای  رایه طبییع  بلکه   ، انسایی اجتماعات  ناپذیر  تنها جزء جدایی  نه  ی  یادگیر

یزنده، حتی گیاه (. از این رو، آیا  Assadorian  ،2017 :3ها، برای برزیستی است )ها و باکیی

نیست که   پایهنیاز  ی  چنیر بر  نخست  ی،  یادگیر و  فلسفه دانش  چارچوب  در  و سپس  ای 

ی اجتماع   شکل گیر
ی

(، برای فراهم  1311  ،؛ کشایی 1386: 37روسو،  ) های انسایی چگونیک

یافته اگر  ترتیب،  این  به  شود؟  بازاندیشر   » همگایی خرسندی  و  »آسایش  ی  ها،  ساخیی

د، آیا دانش و  نپذیرفته انگاشته شو ،  ها و رخدادهای اجتمایع و طبییع هشدار دهندهداده

ه انسان و رسمایه ساالر دارد، نیازمند بازاندیشر و   آموزش کنویی که ریشه در فرهنگ چیر

دانشگایه که نهادهای  و  آفرینان  دانش  رسانجام،  نیست؟  سازی  شود  م   گمان  دگرگون 

م  انگاشته  توسعه  و  فت  پیشر چه  آن  آوردن  پدید  در  ایی  بشی ان  پیشر است،  شده  نقش 

بر داشته پایبندی  نیازمند  نو،  طرخ  ی  درانداخیی برای  بنیان  اند،  و کنشر  چه  نظری  های 

ه  کنار اندیشه پردازی  توانند باشند؟ بسان سیاه مشفی در م هایی که درجهان ژرفا و گسیی
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ی

های نهادهای دانش آفرین و  یافته است، در جدول زیر کوشیده شده است برخی از ویژگ

برشمر  ی   یادگیر
ی

ویژگ این  شود.  نظامده  و  مدت  بلند  مطالعات  از  رویکردی  ها  با  و  مند 

ی انگاشته شود که به  انتقادی برکشیده شده است که م تواند بسان فرا تحلییل از آنها نیر

 های پسیتی خواهد بود.  هر رو نیازمند بازکاوی و نقد اندیشه پردازان و جستارگشایی 

 منابیع که در ای 
ی

دگ ها بهره گرفته شده است، تنها به نام بردن  ن بازکاوی از آنبه دلیل گسیی

های ناهمگرا به کنار نهاده شده  شود. دانسته است که دیدگاه ها بسنده ماز شماری از آن 

 ،Macfarlane؛  Bourdieu،  1994  ،1998؛  Habermas، 1987؛  Foucault،  1960،1969)اند  

؛ Krzysztof& Kola،    2017؛  Roy،    2017؛  Giroux  ،2002  ،2017؛  Hallam، 2017؛  2007

Leslie & Slaughter،    1997  ؛Marginson،    2011  ؛Altbach    ،2015  ؛Steier  ،2003  ؛

Sułkowski    ،2017  ؛Jongblood    ،2013  ؛Kostera & Zawadzki    ،2017  ؛Sułkowski    ،

،   Stiglitz؛  Derrida    ،2001؛  Roads  ،2017 ؛Gary،    2003؛  Szadkowski    ،2017؛  2017

 Leal  ؛Leal Filho , Tortato, Frankenberger    ،2020؛  Roy    ،2019؛  Rodrick    ،2019؛  2019

Filho , Tortato Frankenberger  ،2017؛  Hugé Waas et al.،  2012  ؛Ven Weenen،    2000 ؛

Velazquez et al.  ،2006  ؛Teadreanu  ،2013  ؛Szadkowsk  ،2017  ؛Sterling  ،2012 ؛

Stefanescu, R., Candea, D., & Candea, Ra  ،2010  ؛Smyth  ،2017  ؛Navertec  ،2017 ؛

Mio  ،2013  ؛Ferrer & Mingo،  2009  ؛Ferrer et al.  ،2008  ؛UNESCO  ،2015  ؛Cocklin   ،

؛  Smyth  ،2017؛  Unesco  ،2015؛  Waas et al  ،2012؛  Wright & Wilton    ،2012؛  2002

Mazza & Quattrone    ،2017  ؛Nawratek    ،2017  ؛Rhodes،  2017  ؛Cairns  ،2017  ؛

Jacques  ،2017  ؛Mousman  ،2018   ؛world Bank   2019  ؛IPBES  ،2018   ،  2019 ؛

American Worldwatch Institute    ،2017؛    ، و  1399جاودایی ربایط  حمزه  ؛ 

 (.  1397و  1396همکاران
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 5بسته 

 
ی آیندههای دانش/ : بایستگ  یادگتر

 سخن پایان   -5
آن چه به    ، ای و نظریهای زمینههای خوب برازش شده، یافته پایه داده   به این ترتیب، بر 

ویژه از آغاز دوره صنعتی در اروپا و سپس از سوی دیگر کشورها، بسان اسطوره توسعه و  

ها،  توسعه پایدار انگاشته شده است، به دلیل پیامدهای ناگوار و دهشتنایک که برای انسان

های زیستی و رسانجام زیست کره به همراه داشته است، نه تنها دنبال  جوامع، دیگر گونه 

به نظر  پذی ی  نیر ات ژرف دگرگون سازنده زودهنگام  نیازمند تغییر بلکه  به نظر نم رسد،  ر 

ی  م همچنیر کنویی  گویا رسد.  ه  چیر شناش  شناخت  چارچوب  در  که  کنویی  دانش   ،

این کژروی ساخت در  ا  بشی نقشر  است،  شده  نظر  دیه  به  رو،  این  از  است.  داشته  ها 

ناگم و  بحرایی  ایط  رسر از  رفت  برون  جایگزیتی   وار رسد،  و  نوین  دانشر  نیازمند    کنویی 

تغییر نگرش  بر  افزون  فت است که  به پیشر نوین  ارزش رویکردی  تغییر  باور   و   ها ها،  به  ها 

 انسان
ی

ی بینجامد.    سبک زندگ  ها نیر

 
ی

ی آینده، کم وبیش آرمان گرایانه  انگاشته شود. اما  شاید ویژگ  دانش/ یادگیر
ی

ها و بایستیک
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 نکته را در نظر داشت: نیاز است که دو 

ها  داده  این که،  یافته  نخست  و  و  ی  یادگیر دانش/  دارند که  آن  از  نشان  پژوهشر  های 

ه کنویی از توسعه، انسان اییط  الگوهای زیستی برآمده از آن، بر پایه خوانش چیر ها را به رسر

، هرچند ژرف و دگرگون سازنده، نه تنها بسانگرفتار ساخته ایی ی تغییر دیدگایه    اند که چنیر

بایسته بلکه  منظری،  نظر  به  و گریزناپذیر  عمیل  آنای  انجام   
ی

بایستیک از رسد که  ها، 

ی برخوردار است.    باالیی نیر
 همگرایی جهایی

داده پایه  بر  این که،  از  جدای  ی  دوم،  چنیر  ، ی پیشیر شده  آزموده  و  شناختی  دیرینه  های 

 
ی

 ویژگ
ی

س به نظر ها و بایستیک نم رسند، نیاز است در نظر داشت  هایی چندان دور از دسیی

از آن چه هم  س دارد، در گذشتهکه بسیاری  نه چندان دور اکنون بشر در دسیی رویا    ،ای 

 رویایی  پردازی یا علوم رویاپردازانه انگاشته م
ی ی به سوی چنیر شد! از این رو، گام برداشیی

بقا(، خرسندی و آسایش  یای  به برزیستی )ها برای دست ای باشد که انسانشاید تنها گزینه 

اییط، در گام نخست نیازمند دانش   ی رسر پیش رو دارند. دانسته است که دستیای  به چنیر

 آفریتی و پایبندی همگایی است. 

ی رویکردی، دست کم م تواند آشکار سازد که نهادهای آموزش عایل  رسانجام این که، چنیر

، نه تنها  -ایحرفه  ، بنگایه و تجاری کنویی د  نتوانچاره ساز به نظر نم رسند، که م صنفی

 
ی

 بر آشفتیک
ی

از هم گسستیک ناپایداریها و  های اجتمایع و زیست محییط  های اجتمایع و 

انسانو    ،بیفزایند  دیگر گونه برزیستی  و  تهدید  ها  نابودی  به  را  زیست کره  و  زیستی  های 

 د.   نکن
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" او را   ، که(Hallegate Stephan, 2019)استفان هالگیت     5  Lead)"اقتصاددان برجسته"    "بانک جهایی

Economist)  شود: آگایه و خواست برای کاهش انتشار کربن و پشتیبایی از آب و هوا یادآور م  ،پندارد م

 نبوده است، اما چالش
ی

دگ ی هرگز ترسناک هرگز بدین گسیی  (. 2از این نبوده است )ص (Daunting)تر ها نیر

بیتی    6 ی تیر با  پیش  سده  هفت  میالدی(  هجری/چهاردهم  )هشتم  خلدون    آسیب  ؛ابن 
ی

زندگ سبک  های 

برجسته م بنیادین  نکته  سه  در  را   ) نشیتی )بادیه  طبییع   
ی

زندگ برابر  در  خوردن،  شهری  غذا  سبک  سازد: 

است  نگاشته  باره  این  در  او  در شهر.  نبود ورزش  و   هوا 
ی

مقدار غذا در  »:  آلودگ کیفیت و  مراعات کردن 

های تب دار)عفونی( و گاهی این عفونت در  حالت تندرستی خود دستوریست برای نگهداری بدن از بیماری

شود و در بدن خواه اعضای  ای در آن عضو تولید میآید و بسبب آن بیماری ویژهعضو خاصی پدید می

آن جز  یا  زخمرئیسی  میها  بروز  وهایی  می  کند  بیمار  آن  گاهی عضوی  در  که  قوایی  نتیجه  در  و  شود 

می بیماری  به  است  بیماریموجود  مجموعه  آنگراید.  سرچشمه  و  گونه  ها  این  غذاهاست]...[  اغلب  ها 

نشینبیماری شهر  میان  در  میها  اکتفا  غذا  نوع  یک  به  کمتر  و  است  بیشتر  برای  ها  معینی  وقت  و  کنند 

ندارند و غذا آن  ادویه، سبزیها  خوردن  با  پختن  میوهرا هنگام  یا خشک  ها و  تروتازه  فراوان خواه  های 

آمیزند و در این باره به یک یا جند نوع اکتفا نمی کنند. چه بسا در یک روز از اقسام طبخ چهل گونه  درمی

می آماده  حیوان  و  میگیاه  غریبی  ترکیب  دارای  غذا  که  است  این  بدن  سازند.  مناسب  بسا  چه  و  و  شود 

 «. اعضای آن نباشد 

-گذشته از این، در شهرها هوا به دلیل درآمیختن آن با بخارهای گندیده )گازهای سمی( که از فزونی پس»

بخشد و نشاط روح بعلت  شود، در صورتی که هوا به روح نشاط میآید، فاسد میماندها )فضوالت( پدید می

 «. کند اثر حرارت غریزی به تقویت هضم غذا کمک می

اند و به  ها اغلب در حال سکونت و آرامشهمچنین در میان شهرنشینان، ورزش وجود ندارد، زیرا آن»

ای از آن در میان ایشان یافت نمی شود. این  هیچ رو از ثمرات ورزش بهره مند نمی شوند و هیچ نشانه

ها مردم شهر به این  کند و به نسبت بروز بیماریها و بالد بروز میهای بسیاری در شهراست که بیماری

 (. 827-825: 1369، 2«  )ابن خلدون، جشوندفن )پزشکی( نیازمند می

بیتی و نگرشر روشن آسیب  7 ی تیر با  انسانروسو   
ی

بیتی کرده است: های کنویی سبک زندگ ی پیش  را چنیر ها 

هر » در  انسان  م  ای  توست که  تاری    خ  این  داری گوش کن؛  هرباوری که  و  هستی  را  پندارم  کجا که  آن 

های همسانان تو، که دروغ پردازند، بلکه در طبیعت که هرگز دروغ نم گوید. آن چه  ام، نه در کتاب خوانده

م ون  بیر طبیعت  دل  بدان از  ی  ی چیر ناخواسته  این که  مگر  ندارد،  راه  بدان  اشتباه  است.  حقیقت  آید، 

م آن سخن  درباره  من  زمایی که  دور بیافزایم.  بسیار  ما  از  بودها  گویم،  چه  آن  از  تو  چقدر  دور  ست.  ای 

ه دستی  های تو را به  آورد، آموزش و عادتهایی که بدست مخوایه شد؟ به سختی دیگر، گونه تو با چیر

ند. احساس م کنم دورایی پیش خواهد آمد که کژراهه خواهد کشاند، اما نخواهد توانست آن را از میان بی 

باز  آن خواهن  انسان خواهان  دلیل ایستاندن  به  از وضعیت کنویی خودت  تو  بود.  آیندگان  هایی د  برای  که 

ی حش    ،بیچاره ؛ چنیر روشن خواهد بود، ناخرسندی و شاید بخوایه توان بازگشت به گذشته را داشته باشر

ای م دوره  هم  از  انتقادی  و  تو  نیاکان  ی  نخستیر برای  ستایشر  باشد که  ی  هاباید  برای کسایی  هراش  و  تو 

 زی
ی

ی پس از تو را مبیچارگ  (. 36-37: 1386آزمایند« )روسو، سیی

8 Anthropocene/ Capitalocene 

9  Antropocene   ی شناش گفته مبه دوره از زمیر از دوره دوم  ای  به دلیل  (Holocene)شود که پس   ،

ی شعار  دستکاری ات ژرف و دهشتنایک پدید آورده است. همچنیر که     %99درصد در برابر    1های بشر تغییر
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سال   سپتامی   در  را  یت  اسیی دولت2011وال  پذیری  تأثیر و  سیاش  فساد  ثروت،  نابرابری  دلیل  به  از ،  ها 

کت  ها اشغال کردند. رسر

10  . Most High Income Countries  ،فرانسه سوئد،  نروژ،  ایتالیا،  الیا،  اسیی اسپانیا،  سوئیس،  ژاپن، 

 لژیک، دانمارک، آلمان و ایاالت متحده. کانادا، هلند، فنالند، اطریش، پرتقال، بریتانیا، ب

11  Deaths of Despair 

12  Dengue . زدگی که با تب و درد مفاصل همراه استبیماری از پشه   

13  Cascading Effect 

14  Non Communicable diseasesبیماری مانند  بیماری،   ، عروقی و  قلت   قند  های  و  تنفش  های 

ی بیماری ات آب و های  )دیابت( و همچنیر  با تغییر
ی م  روایی ش و شدت بیشیی یابند. برای نمونه  هوایی گسیی

% و    3/ 6بیماری تنفش را  ،  %    6/ 3های قلت  را  تواند مرگ بیماریدرجه سانتیگراد، دست کم، م  1افزایش  

 (.  2016فزایش دهد )بونکر و همکاران، امرگ و میر مغزی را ¼% 

15  Infectious diseases  ی م  ،دما ، با افزایش ش و شدت بیشیی یابند. برای نمونه، سازمان جهایی  گسیی

( پیش2015بهداشت  از  (  ماالریا،  از  میر  و   مرگ 
بیشیی است که  افزایش گرما   1950بیتی کرده  از  تاکنون، 

ی بیماری دنگ از سال   ی افزایش یافته است )واتس و    7/ 8  –  9/ 6،  1950رسچشمه گرفته است. همچنیر نیر

 (. 2018همکاران، 

16 Scientific Reticence 

پرفروش   17 از  ییک  به  یاد شده  یادآوریترین کتابکتاب  ی  همچنیر است.  بدل شده  سال  شود که  م   های 

این نگاشته بر ها و یافتهداده ی پایه مقاله  های  -های دانشگایه، گفت گو با دانشمندان گوناگون و اسناد بیر

ی گنجانده شده است.    پیوست الملیل نگاشته شده است که در   کتاب نیر

18  American Dream   و رسمایه ساالر و فزون خواه برای دستیای  به آرزوهای ی  پایان   رویکردی به شدت انسایی 

19 Doomsday: Peering Beyond Scientific reticence 

20 Qualitative Meta- Synthesis  

(،  Aggregated Analysisمانند بازکاوی انباشتی )های دیگری  شناش به نامشود که از این روشیادآور م

(،  فراتحلیل    Grounded formal theory)  ایپردازی قراردادی زمینه(، نظریهMeta-Studyفرامطالعه )

ی یاد شده است. qualitative meta-analysisکیفی )  ( نیر

21 Dialoguing with texts 

، منابع پر   22 یع که با  ب بازکاوی شدند، اما بیشیی کوشش شده است، به منا شماری    اگر چه در این جستارگشایی

تری همراه بوده  شود، شمار  های گوناگون باشند، استناد شود. یادآوری م اند، و بازتاب دهنده گرایش پذیرش فراگیر

ی است که در کتاب شناش گنجانده شده است.   ا فراتر    اسناد و منابع بازکاوی شده، بسیار  ی  ز آن چیر

23 Clear and Compelling Evidence and Data 

24    ، ی 2019،  2018برخی از منابع: پایگاه میان دولتی علم سیاست درباره چندگایی زیستی الملیل  ؛ پایگاه بیر

ات آب و هوایی   ؛ فرهنگستان 2018تغییر های علوم، مهندش و پزشیک آمریکا، ؛ سازمان هواشناش جهایی

ا2019و    2011؛  2010 جهایی  همایش  و  یی   2019و    2016،  2015قتصاد  ؛  دی  یوان  بانک  2019؛  ؛ 

  ، ؛  2019جهایی  ناسا  علوم،  2018؛  فت  پیشر آمریکایی  انجمن  ؛  آمریکا،   2014؛  انجمن شیم  ،  2019؛ 

آمریکا،  2016 شناش  ی  زمیر اتحادیه  آمریکا،  2007و    2012و    2013؛  پزشیک  انجمن  انجمن  2013؛  ؛ 
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آمریکا،    ی2012هواشناش  ی فیر انجمن  آمریکا،  ؛  آمریکا   2012ک  شناش  ی  زمیر انجمن  ؛  2006-2010؛ 

 . 2019های میل علوم، مهندش و پزشیک آمریکا ، آکادم

25 Accelerating Direct and indirect Drivers   

26 Habitus  ( بوردیو  (  Pierre Bourdieuدر خونش پیر

27 Praxeology ( س ی  (. Ludwig von Misesبه خوانش فون میر

یت    2011اکتی     9(  Žižek Slavoj)  . بخش کوتایه از سخنان اسالوی ژیژک  28 در جنبش اشغال وال اسیی

 : 

It is easy to imagine the end of the world. An asteroid destroying all life and so on. 

But you cannot imagine the end of Capitalism Positivistic.   

، برخی از منابع :  29  زیستی
ی

ی 2019،  2018)پایگاه میان دولتی علم سیاست درباره چندگانیک الملیل  ؛ پایگاه بیر

ات آب و هوایی   ؛ فرهنگستان 2018تغییر های علوم، مهندش و پزشیک آمریکا، ؛ سازمان هواشناش جهایی

 و...(. 2019 همایش جهایی اقتصاد   2019،  2011؛ 2010

ها های او را در نیافتند و پنداشتند که روسو انسانون ولیی اندیشهشود که حتی افرادی همچ یادآوری م  30

ی برم  را به غارنشیتی و چهار  اند! روسو در نگاشتهدست و پا راه رفیی ی روشن ساخت که    ،های پسیتی خود انگیر

ی/ آموزش و در چارچوب قرارداد اجتمایع م  ی سامان داد توان به اجتماعچگونه از رهگذر یادگیر   های بشر

 ها را فراهم ساخت.  خرسندی آن و آسایش و 

های یاد شده وجود دارد. نکته  پردازان جنبشهای بنیادیتی میان این اندیشهی  گفت و گوست که تفاوت  31

ه نوسازی بوده است.   از جریان چیر
ک آنها، نقد و رویگردایی  مشیی

ده  32 نده بخشر گسیی  که در برگیر
ی

الیا و زالند  ای از اروپا،  به مفهوم غرب فرهنیک آمریکای شمایل، کانادا، اسیی

ی م  شود و مفهوم جدای از جغرافیای سیاش است. نو نیر

تفاوت   33 است که  یادآوری  به  دیدگاهنیاز  در  آشکاری  مهای  یافت  شده  یاد  افراد  رویکرد  های  شود. 
اندیشه این  بیشیی  در  گ که  به چشم ممشیی از »شهرگری«،  پردازان  خوانش غرب  ناکارآمدی  درک  خورد، 

»نوسازی«  مفهوم  بازشناش  از  ی  نیر آنها  از  برخی  چند،  هر  است.  »توسعه«  و  فت«  »پیشر
(Modernization)    از نواندیشر(Modernity)  ی  یا از بیان روشن آن بازمانده به نظر م رسند. شاید همیر

ی دیدگاکژتای   ی چنیر
آمیخیی با دیدگاهههای نظری سبب به هم  با رویکرد واپسهایی  ان  ی گرا و  های غرب سییی

، با هر آنچه   یکور برخی گاه    –بنیادگرایی انجامید که رسانجام آن، وضعیت کنویی است، که از یک سو به ستیر
ناروا   م   –به  انگاشته  غری   غری   چه  آن  هر  به  دیگر   

برخی  
ی

بازشیفتیک به  دیگر،  سوی  از  و  شده،  شود، 
ی اندیشهشود پنداشته م  ی ادامه دارد(، از یک ، انجامیده است. شاید درک ناروا از چنیر هایی )که همچنان نیر

 
ی

 به فن و فن ساالری ابزارگرایانه رساز پا نم    سو، و افسون زدگ
ی

( بسیار دیگری که در دلباختیک
ی

)غرب زدگ
آن یا  دادند.  دست  از  را   » »نواندیشر از  »نوسازی«  میان  بازشناش  توان  گونه که کشوی   شناختند، 

ی که هست باید از سازد : "بازگشت به حال زمان(  به روشتی خاطرنشان م1311) ی های پیش است. چیر
ی عیب ی همراه با  نقد  (. یا با ادبیایی نوین، روزآمد سازی شهرگری14نمود")ص.    هایی که بود پرهیر های پیشیر

 شود:  زیرا همان گونه که او  یادآور متواند راه گریزی برای انسان کنویی باشد. و نواندیشر م
ی "اگر مقصود از تمدن که خاص اروپا شمرده م این خود شود، ماشیر اعات نوین است،    ، کاری آنجا و اخیی
اعات  است و صدها   ،سختی بسیار بیهوده است. چرا که اخیی

ی
بلکه هزارها سال پیش از پیدایش   ،ابزار زندگ

در نتیجه   ،ت. بلکه اگر از راستگویی باک نکنیم، اروپا در این ییک دو قرنآنها، تمدن در جهان رواج داشته اس 
اعات است که دسته  ی اخیی اعات خود مغز تمدن را از دست داده است. زیرا در آن رسزمیر های انبوه از اخیی
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رشته کارها  افزاید، توانگران و زورمندان که اند و با آن که روز بروز بسختی کارشان مهر گونه آسایش ی  بهره

داخته تنها در یی آرزوهای رسمایه داری خودشان هستند.    در دست دارند، هرگز به ایشان نیی
م  )یاداور  اقتصادی  بزرگ  رکود  با  همزمان  این کتاب  شده که Great Depressionشود که  نگاشته   )

درصد   10درصد در برابر 99ر شعا ها آمریکایی و سپس اروپایی بیکار و ی  رسپناه شده بودند. هرچند با میلون
یت یا جلیقه زرد  ی همخوایی دارد. در اشغال وال اسیی  فرانسه و... نیر

 های کنویی
34 Vulnerability 

35 Hivochi Komiyama & Kiochi Yamada   به ترتیب از مؤسسه پژوهشر میتسوبیشر و بنگاه علوم و

به نظر م ژاپن که  رافناوری  پیشنهاد  در  دو همچنان  رویکردهای محافظهحلهرسد هر  دنبال ها،  را  کارانه 

 کنند.  م

36 Sustainability of Civilization Found in Capitalism and in turn based on Democracy 

has been called into question” 

37 Illusion of Unhinderd Growth 

38 Secular Stagnation 

39 Technology Tsunami 

40 Nasdaq: National Association of Securities Dealers Automated Quotation 

41 Le Néolibéralisme ne Fonctionne pas 

42 Financiaristion 

43 Transformational Change 

-های برخی از رسشناس اند، پرشمارند. از این رو، تنها دیدگاهافراد و نهادهایی که به این موضوع پرداخته  44

 شوند، برگزیده شده است. تر انگاشته مترین آنها که معتی  

45 National Climate Assessment 

46 World Economic Forum 

یافته    47 است که  این  پیمایشر  دستاورد  و   750ها  بخشتصمیم  کارشناس  از  تجاری،  گیر  های گوناگون 

( و بخش عموم، با تخصص  دانشگایه، جامعه شهری های گوناگون  با سن  های گوناگون از کشورها و )مدیی

ی بودهبدان پاسخ داده  اقتصاد نیر
 اند. اند. این افراد عضو همایش جهایی

48  Platinum Society 

 
ی

ی برشمرده شده است: برخی از ویژگ  های جامعه پالتیتی چنیر

ی از منابع و انرژی •  ؛ اضطراب نداشیی

 و نگهداری از محیط زیست جهایی  •
ی

   ؛نبود آلودگ

  ؛اگویی آنهمزیستی با طبیعت و گون •

 ؛ تندرستی بلند مدت •

•  
ی

 ؛ وجود فرصت برای مشارکت در رسارس زندگ

•  
ی

   ؛توانایی توسعه بخشیدن به خود در رسارس زندگ

 ؛ های شغیلفرصت  •

 و مادی •
ی

 ؛رفاه فرهنیک
49 Capitalisme Progressiste 

50 The world needs transformative change 

51 Evolution of Global Financial and Economic systems 
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52 Steering Away from the current Limited Paradigm of Economic Growth 

53 Reverse These Alarming Trends 

54 Correcting Perverse Incentive structure 

55  A Fundamental system- wide Reorganization Across Technological, Economic 

and Social Factors, Including Paradigms, Goals and Values 

56 Eliminating Perverse  Economic Incentives 

57 Profound and Rapid Transformation of our Economies markets 

58 Unleash the Capital 

59 Reverse the Trends 

60 Lack of Knowledge 

61 Fundamental Societal System Transition and Transformation 

62 Unsustainable Pattern of Production and Consumption 

63 Dominant model of Development  

64  Exploring Alternative Approaches 

65 Alternatives to Dominant Model of Knowledge 

66 American Worldwatch Institute 

67 Normalizing the consumer Geonomy 

68 Incentivizes Careerism over Creativity 
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