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  چكيده

ضعيف و قوي  هاي شكل. چه تعاريف متعدد و گاه متناقضي از مفهوم توسعه پايدار ذكر شده است، اما در هر حال اين تعاريف داراي مفهوم هستند اگر

توان با دقت و به  اين كه اصول پايداري را تا چه اندازه مي. توسعه پايدار، قابل تشخيص بوده و معيارهاي ابتدايي براي پايداري تنظيم گرديده است

شده و نيازمند آن است ريزي  آورد، همچنان نامعلوم و نامشخص است، اما چارچوبي براي قوانين عمومي پايداري طرح طور صحيح به مرحله اجرا در

هر . هاست رهيافت اقتصاد پايدار داراي مضامين جالب توجهي براي ارزيابي پروژه. محيطي تطبيق داده شود كه با شرايط خاص اقتصادي و زيست 
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  هاي زيست ر نظر گرفتن جنبهشود، ولي مدلي جهت ارزيابي اقتصادي با د ها هنوز به كار برده مي چند ديدگاه سنتي در زمينه ارزيابي اقتصادي پروژه

اند، مورد  هاي اقتصادي ابداع شده گذاري مواهب زيست محيطي به صورت واحد هايي كه به منظور ارزش برخي از روش. محيطي ارائه گرديده است

تنزل يافته و با مدل ارائه  ها و درآمدها در طول يك افق زماني مشخص پس از ارزيابي اقتصادي مواهب زيست محيطي، هزينه. بحث قرار گرفته است

هاي اخالقي مرتبط با رشد و توسعه اقتصادي پايدار، مورد بررسي قرار گرفته و بر محدود كردن حرص و آز  موضوع جنبه. گردد شده ارزيابي مي

 .ها تأكيد گرديده است ها و درون نسل بشري از طريق اخالقيات زيستي و مساوات طلبي بين نسل

 

  اخالق زيستي - زيست محيطي- ي پايدار توسعه: هاي كليدي واژه

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1404مجموعه مقاالت هشتمين همايش از سلسله همايش های منطقه ای چشم انداز جمهوری اسالمی ايران در افق  گاه آزاد اسالمی واحد شهرکرددانش   

1388فروردين   

3 

 

 مقدمه

متداولترين تعريف از پايداري، تعريفي است كه كميسيون جهاني . تعاريف بسياري از توسعه پايدار ارائه گرديده است كه بعضاًً با يكديگر مغايرند

اي كه احتياجات نسل حاضر  توسعه: ر را چنين تعريف كرده استكميسون مذكور توسعه پايدا). 1(ارائه داده است ) WCED(محيط زيست و توسعه 

اي  كه هر جامعه بر اساس اين تعريف قبل از اين.نمايد هاي نسل آينده در تأمين نمودن نيازهاي خود، برآورده مي را بدون آسيب رساندن به توانايي

اي تحقق پذيرد كه در هر زمان  توسعه اجتماعي و اقتصادي بايد به گونه. ين كندها را بايد تأم ها و درون نسل بتواند به پايداري برسد، عدالت بين نسل

است از  بنابراين به طور كلي، توسعه پايدار عبارت. هاي اقتصادي را به حداقل برساند اي تحميل شود، اثرات فعاليت هاي آينده هزينه كه بر نسل

  . نمايند ين رو پايداري را به دو نوع ضعيف و قوي تقسيم بندي مياز ا. توسعه اقتصادي كه در دراز مدت تداوم داشته باشد

توان جزئي مستقل كه نيازمند به طرز نگرش و برخورد خاصي است در نظر گرفت، بلكه محيط  در ديدگاه پايداري ضعيف، محيط زيست را نمي

هاي مختلف سرمايه، فرضية معتبري  ايگزيني كامل بين شكلدر مقابل، در ديدگاه پايداري قوي، ج. زيست نيز صرفاً شكل ديگري از سرمايه است

به عنوان مثال آب به عنوان يك سرمايه طبيعي براي بقاي بشر . هاي مصنوعي جايگزين نمود توان با سرمايه هاي طبيعي را نمي برخي از سرمايه.نيست

اندازهاي طبيعي، استفاده در امور  راي بشر ضروري نيست، چشماز جمله مواهب ديگر آب كه ب. ضروري است و امكان جانشين سازي آن وجود ندارد
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بر اساس اين ديدگاه درجه بسيار بااليي از . هاست كه حداقل براي رفاه بشر مورد نياز است تفريحي و آرامش و سكون نسبي در كنار درياها و درياچه

مشخص است كه تعاريف ارائه شده از اين دو ديدگاه براي پايداري . دارد هاي سرمايه اعم از فيزيكي، انساني و طبيعي وجود پايداري بين تمام شكل

اين دو ديدگاه از پايداري به عنوان مرزهاي باال وپايين يا . هاي مختلف زيست محيطي مرتبط هستند با يكديگر متفاوت است زيرا به ايدئولوژي

ي و زيست محيطي در بين اين بازه نقطه مناسبي را جهت نيل به پايداري گردند كه بايستي با شرايط خاص اقتصاد پذير مطرح مي سخت و انعطاف

  .عملي پيدا نمود

  

  اقتصاد و محيط زيست

از اين ديدگاه سيستم . دهد را احاطه نموده، ارائه مي اي از رابطه يك سيستم اقتصادي و محيط زيستي كه آن اقتصاد سنتي غالباً تصوير گمراه كننده

ها و  هايي است كه براي تخصيص كارآمد و بهينه منابع و فراهم آوري سود و منفعت در نتيجه خواست اي از نهادها و فعاليت اقتصادي شامل مجموعه

هاي جاندار به تنهايي و يا با ساختار غير  ها يا روابط دروني بين گونه آيدو محيط زيست، متشكل از اكوسيتم تمايالت بشري طراحي و به اجرا در مي

خالف ) واقعيت(در عمل . اند نظر كرده هاي ساده اقتصادي اساساً از روابط دروني اقتصاد با محيط زيست صرف اين مدل. رجاندار محيط استزنده يا غي

تواند كاركرد خويش را انجام دهد كه از جانب نهادها و  اقتصاد، يك سيستم باز و گردشي است كه تنها در صورتي مي. كند اين موضوع را ثابت مي
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يك اقتصاد موثر و كارآمد بايد مقادير زيادي از مواد فيزيكي را استخراج كرده، فرآيند نموده و ضايعات و . كيالت زيست محيطي حمايت شودتش

  . هاي آن را حذف كند آلودگي

گردد  يناميك استوار است بيان ميتأثيرات متقابل اقتصاد و محيط زيست به بهترين نحو توسط مدل تعادل مواد، كه بر مبناي قوانين اول و دوم ترمود

مواد مفيد وارد سيستم اقتصادي شده و سپس مجموعه . دهد ها نشان مي اين مدل، اقتصاد را به صورت يك سيستم فرآيند مواد و تبديل فرآورده). 2(

تواند همراه با  ازده غير توليدي سيستم ميسرانجام پس از يك فاصله زماني، ب. آيد ها پديد مي آن) سودمندي(تغييراتي در وضعيت انرژي و آنتروپي 

  .اند، مجدداً به گردش درآيد كه از نقاط مختلف فرآيند اقتصادي به محيط بازگردانده شده) ضايعات(مواد باقي مانده بدون استفاده 

، اما تجزيه مي شوند، از لحاظ شيميايي روند هاي توليدي و مصرفي از بين نمي گردند، توسط فعاليت موادي كه در وهله اول وارد سيستم اقتصادي مي

هاست كه در هر فرآيند  آنتروپي، يك خاصيت معين از سيستم. شوند كه از آنتروپي پاييني برخوردار است كنند و وارد وضعيتي مي تغيير فرم پيدا مي

بنابراين . گردد سيستم از آمادگي كمتري برخوردار ميشود، انرژي انجام كار مفيد در  زماني كه آنتروپي زياد مي. يابد غير قابل بازگشت افزايش مي

اي كه انسان بر  توان مشاهده نمود كه طريقه از اين ديدگاه به آساني مي). 3(تواند كارايي صددرصد داشته باشد  هيچ گونه فرآيند گردش مواد نمي

جهت عكس، كيفيت زيست محيطي بر عملكرد مؤثر اقتصاد اثر كند بر محيط زيست تأثير گذارده و در  مبناي آن امور اقتصادي خويش را ارائه مي

  .گذارد مي



 

 

 

1404مجموعه مقاالت هشتمين همايش از سلسله همايش های منطقه ای چشم انداز جمهوری اسالمی ايران در افق  گاه آزاد اسالمی واحد شهرکرددانش   

1388فروردين   

6 

فراهم آورنده منابع اعم از تجزيه شونده و غير قابل : دهد كه محيط زيست، سه عملكرد اساسي را بر عهده دارد مدل تعادل مواد به وضوح نشان مي

هاي طبيعت، تفريح و رضايت خاطر را براي افراد بشر فراهم  ي از زيباييمند كند و امكان بهره ها را جذب مي باشد، ضايعات فرآورده تجزيه مي

از . ها از يك ارزش مثبت اقتصادي برخوردارند باشند، زيرا تمامي آن تمامي اين عملكردهاي زيست محيطي، كاركردهاي اقتصادي مي. آورد مي

  .كنيم دهيم، بنابراين اغلب اوقات با محيط زيست بدرفتاري مي نمي هاي واال و مثبت اين كاركردهاي اقتصادي را تشخيص جايي كه ما ارزش آن

ما فاقد چيزي . دهد آيا يك نظام اقتصادي خاص با محيط زيست طبيعي منطبق است يا خير در اختيار نداريم هايي را كه نشان مي ما اطالعات و تحليل

اقتصادي نهفته در - يك نظام اقتصادي را به مجموعه روابط دروني محيط زيست قاعده هستي، مقياس و اجزاي. ناميم را قاعده هستي مي هستيم كه آن

اگر به ثبات .بدون در نظر گرفتن اين قاعده ما با خطر تخريب و شايد زوال كاركردهاي زيست محيطي دست به گريبانيم. سازد نظام مزبور مرتبط مي

  .نين عملي را براي توسعه پايدار اقتصادي تدارك ببينيممند باشيم، بايد اصول و قوا اقتصادي خويش در طي زمان عالقه

  

  اقتصاد در توسعه پايدار

ها و سودها بر اساس چگونگي  هزينه. اتخاذ نمايند) هزينه(همه مردم به طور طبيعي عادت دارند كه تصميمات خود را بر مبناي بيالن سود و زيان 

ناميم، اما اگر چيزي باعث نزول و كاستي  را سود مي ها را برآورده كند، آن يكي از خواستاگر چيزي . شوند ها يا ارجحيت تعريف مي ارضاء خواست
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در اين . شود كار برده مي هزينه است كه به طور سنتي در اقتصاد به- چه بيان گرديد تجزيه و تحليل سود آن. ها شود، به آن هزينه مي گوييم خواست

، .هاي انجام كار بررسي آرا مردم در يك همه پرسي است يكي از راه. هاي اجتماعي و اقتصادي مهم است راستا نحوه  ارزيابي سود و زيان در فعاليت

  .كند اما اين عمل استحكام درجه ترجيح افراد در موافقت يا مخالفت با چيزي را بازگو نمي

افراد نسبت به يك كاال از طريق تمايل به پرداخت  معيار ترجيح. مند شدن از چيزي است روش ديگر، بررسي تمايل به پرداخت افراد براي بهره

اي ندارند  ايده نسبتاً نامانوس در اين رابطه آن است كه مردم براي پرهيز از چيزي كه به آن عالقه. شود براي كاالي مزبور مشخص مي) WTP(افراد 

از ديدگاه اجتماعي تحليل سود هزينه را با جايگذاري . دباشن حاضر به پرداخت مي) WTA(ها نيست،  و يا جبران تحمل چيزي كه مورد خواست آن

WTP جاي سود و  بهWTA شود هزينه اجتماعي به صورت زير بيان مي - بر اين اساس قانون سود. توان انجام داد به جاي هزينه مي:  

  

)1(  

  .نمايد در بيالن سود وهزينه وارد نمي نامعادله مذكور زمان را. نمايد به هر فرد اشاره مي  iكه انديس

  :گردد با اعمال ويژگي ارجحيت زماني از طريق تنزيل رابطه فوق به صورت زير تبديل مي
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شكل كنيم بنابراين  اعمال مي 2در نامعادله  Eiها را با  ها و منافع زيست محيطي، آن به منظور مشخص نمودن هزينه. باشد نرخ تنزيل مي rكه در آن 

  :آيد كلي معادله به صورت زير در مي

  

)3(  

  

هاي  هزينه WTAمنافع غير زيست محيطي،  WTPدر اين نامعادله . آيد هزينه اجتماعي به شمار مي- اساسي در تحليل سود  اي ، نامعادله3نامعادله 

باعث  Eالبته تنزيل پارامتر . باشد شوند، مي يسود يا هزينه تغيير زيست محيطي كه همگي بر اساس ارزش حال تنزيل م Eغير زيست محيطي و 

به عنوان مثال در مواردي كه خسارات . ها و منافع آينده قائل شده، و تأًثيرات ناگواري به همراه داشته باشد گردد ارزش كمتري براي هزينه مي

حال چنين خساراتي را كه به ميزان قابل توجهي كمتر از اي دور نشان دهد، تنزيل ارزش  زيست محيطي وارده از جانب پروژه اثرات خود را در آينده

مثالً چنان چه هزينه تأثير ضايعات بر محيط . اي اشاره نمود توان به تجمع فضوالت هسته دهد كه مي هاست نشان مي خسارات واقعي ناشي از آن

گاه ارزش حال خسارات ناشي از نشت فضوالت  ريم، آندر نظر بگي% 10زيست در صد سال آينده يك ميليارد تومان باشد و نرخ تنزيل را حدود 
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هاي آينده تحميل  تواند خسارت سنگيني را بر دوش نسل دهد كه چگونه تنزيل مي اين مثال ساده نشان مي. ريال خواهد بود 72566اي برابر  هسته

گذاري كه  اين روش از طريق بازده خالص بهترين سرمايه .گردد براي جبران اين نقيصه از شيوة هزينه فرصت از دست رفته سرمايه استفاده مي. كند

گذاري تنها در  بنابراين سرمايه. گيرد داراي مخاطرات مشابهي بوده و به علت اين كه پروژه ديگري انجام شد، حذف گرديده است صورت مي

  .سرمايه باشد برداي از آن شرايطي عاقالنه است كه بازده حاصل از آن حداقل به اندازه موارد ديگر بهره

است كه در اين رابطه ترديدهاي فراواني پيرامون ارزش و اهمييت ) E(گذاري عوامل زيست محيطي  نكته ديگر در مدل ارائه شده، پيرامون ارزش

الها يا خدمات براي مقايسه كا. وقوف به اين مسأله جز با عنايت به ارزش اقتصادي مواهب زيست محيطي ميسر نيست. واقعي اين عوامل وجود دارد

توان چنين  ها مي هايي را ابداع نموده كه بر اساس آن علم اقتصاد، شيوه. ها قيمت در نظر گرفته شود قيمت گذاري نشده، الزم است كه براي آن

ي از جمله روش هزينه جايگزيني، هزينه فرصت از دست رفته، هزينه سفر و قيمت گذاري بر اساس اصل لذت گراي. گذاري را انجام داد قيمت

ها پيشرفت و بهبود قابل توجهي نسبت به روش ماقبل  كه بسياري از اين روش رغم اين علي). 4(باشند  هاي قيمت گذاري بر مواهب طبيعي مي روش

هاي  اين روش. باشند هايي مي ها به منزله پاسخ نهايي نبوده و هر يك داراي محدوديت دهند، بايد خاطر نشان ساخت كه هيچ يك از آن خود نشان مي

  .دهند هاي معتبر و قابل اعتمادي به دست مي ارزيابي نقش مهمي را ايفا نموده و در صورتي كه به دقت  مورد استفاده قرار گيرند، برآورد قيمت
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   اصول اخالقي در توسعه پايدار

تواند بر نيازها و احتياجات فردي  اجات اجتماعي ميگاه احتي ها را بپذيرد، آن متخصصين علوم توسعه معتقدند كه زماني كه شخص ديدگاه سيستم

اين بحث داراي مفاهيم اخالقي مهم در رابطه با نقش و حقوق افراد بشر در مقايسه با بقاء سيستم و در نتيجه خوشبختي و رفاه نسل . پيشي گيرد

مشخصي بر اساس برابري در توزيع امكانات و نعمات بين افراد  قانون سرمايه ثابت براي توسعه پايدار، ما را وادار به اتخاذ مواضع. باشد آينده مي

مند گردند به  هاي آينده اين حق را دارند تا از ميراث كافي بهره شود اين است كه نسل بحث اخالقي كه مطرح مي. كند اجتماع و در طي زمان مي

بنابراين فكر ديگران بودن يك موضوع ). 5(هاي فعلي بشر گرداند  ل با نسلها را قادر به تأمين سطحي از رفاه و خوشبختي تقريباً معاد اي كه آن گونه

كه توسعه پايدار از لحاظ اخالقي با ثبات باشد، نياز دارد كه سطح زندگي اقشار كم درآمد  رسد براي آن به نظر مي. مهم اخالقي در توسعه پايدار است

ها و بين  هاي آينده دچار صدمه و زيان جدي نگردد و اين مفهوم عدالت درون نسل نسلرا بهبود بخشيده و در عين حال مراقب باشيم كه سرمايه 

  .بديهي است اين موضوع يك امر خطير بوده و تعهد اخالقي قوي نياز خواهد داشت. هاست نسل

باشند و از ارزش اخالقي  داراي اهميت ميها  كنند با توجه به اين كه تمامي موجودات زنده و حتي سيستم برخي از پيروان نظام اخالق زيستي ادعا مي

. اين ديدگاه به گايانيسم معروف است. كند ها و خساراتي را بر عناصر طبيعي غير انساني تحميل مي برخوردارند، بنابراين حرص و آز، هزينه

جهاني به عنوان دو بخش از يك سيستم شود كه تالش دارد با تلقي نمودن حيات و محيط زيست  گايانيسم به مفهوم علمي فرضيه گايا مربوط مي
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تواند خود را تنظيم و باز  اي طراحي شده كه مي سيستم گايا به گونه). 6(ها سال بپردازد  منفرد به توضيح علل حيات بروي كرة زمين در طول ميليارد

اي مخاطره  اگر به تعادل گايا به گونه. سب نگه داردمنظور از تنظيم اين است كه زندگي فعاالنه محيط زيست جهاني را براي تداوم حيات، منا. نمايد

. هاي افراد سيستم را كند و نه بقاي گونه تواند خود را بازسازي نمايد، اما فرآيند بازسازي صرفاً بقاي سيستم را تضمين مي آميز صدمه وارد آيد مي

  .كند ه زيست محيطي طرفداري ميهاي بازدارند ها و نياز به استاندارد بدين ترتيب گايانيسم از نظريه سيستم

هاي لئوپولد را  ايده. باشد كنند، نظريه اخالق زمين لئوپولد مي ها و نه صرفاً افراد، طرفداري مي محور اكثر نظرياتي كه از اهميت اخالقي سيستم

در مرحله ). 7(اي از نظر گذراند  مرحلهاي از سالمت اكوسيستم و فرآيند سياست گذاري دو  توان به صورت بحثي پيرامون يك معيار دو مرحله مي

هاي در رابطه با شكنندگي  با در نظر گرفتن ريسك. رسند بايد مشخص گردند هاي اكولوژيكي به ارث مي هايي كه به سيستم اول، محدوديت

قوانين حفظ و نگهداري منابع كه از  ها بايد با اتكاء به در مرحله دوم، زير سيستم. شود از روش امنيت نهايي استفاده شود ها، توصيه مي سيستم

  .اند، محدود گردند محيطي به دست آمده ها كه از علوم زيست شوند، اداره شده و از طريق قوانين نگهداري سيستم هاي اقتصادي نتيجه مي تحليل

  

  نتيجه گيري
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ا در ابالغ راهكارهايي براي تعديل برخي از عواقب اين تواند نقش مهمي ر شوند، تحليل اقتصادي مي تر مي در شرايطي كه منابع زيست محيطي كمياب

براي مردم بايد تعهداتي ايجاد كرد ولي . هاي آتي بشري متعادل گردند همچنين نيازهاي فعلي بشر بايد در برابر احتياجات نسل. فرآيند ايفا نمايد

ي كه به گردن نسل حاضر است عالوه بر تأمين احتياجات فردي تعهدات. اين تعهدات بايد به صورت تعهدات عمومي از يك نسل به نسل ديگر باشد

  .پايان به منظور تضمين حيات روبه پيشرفت انسان حفظ پايداري منابع به سمت آينده بي: عبارتند از

ن داشتن يك ميراث  هاست، يعني جريا هاي مربوط به اقتصاد پايدار نيازمند به طرفداري از يك قرارداد اجتماعي بين نسل تقريباً تمامي نگرش

هاي آينده انتقال يابد،  اي كافي از سرمايه طبيعي بحراني براي نسل نظريه پايداري بر اين عقيده است كه تا اندوخته. اي كافي در طول زمان سرمايه

هاي اقتصادي اضافه بر نياز  اين ارزش حفظ. باشند هايي از ارزش اقتصادي بااليي برخوردار بوده و به طور كلي داراي ارزش اوليه زياد مي چنين دارايي

  .باشد هاي طبيعي، وابسته به سرمايه اخالقي مي به حفاظت از سرمايه
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