
  
  
  
  
   
 

  
  
  
  

   شناختی بوم نوسازي نظریه شناختی معرفت نقد
  غرب ادبیات بر تأکید با

   **صالحی صادق  ،  *زاده کریم سارا
  23/12/1395 :پذیرش تاریخ   31/2/1395 :دریافت تاریخ

  
  چکیده

زیـست   شناسی محیط  جامعهي مسلط و پیشرو در    ها  هینظرشناختی ازجمله     نظریه نوسازي بوم  
ایده اصلی این نظریه این است که در عصر مدرنیته متـأخر، صـنعتی شـدن، توسـعه        . باشد یم

شـناختی سـازگارند، بلکـه از        تنهـا بـا پایـداري بـوم         داري، نـه    فنی، رشد اقتـصادي و سـرمایه      
هـدف از مقالـه حاضـر، نقـد      . شـوند  یمـ زیـستی محـسوب     ي اصلی اصـالح محـیط     ها  محرك
بدین منظـور و بـا اسـتفاده از معیارهـاي     . باشد یمشناختی این نظریه از ابعاد مختلف         معرفت

و ) مشتمل بر انسجام درونی و بیرونـی نظریـه      (شناسی اجتماعی     عمومی نقد در حوزه معرفت    
، نظریـه  )ی و بیگـانگی نظـري  شیاند جزمپذیري،  مومتیقشامل  (نیز معیارهاي اختصاصی نقد     

 اساسی تحقیق حاضر این است سؤال. رد نقد و بررسی قرار گرفته استشناختی مو نوسازي بوم
شناختی، چـه نقـاط قـوت و     گیري نظریه نوسازي بوم ي اجتماعی شکل ها  نهیزمبا توجه به     که

 که در ایـن نظریـه،   دهد یم بر آن مترتب دانست؟ نتایج بررسی حاضر نشان   توان یمضعفی را   
شده و ابعاد اجتماعی و سیاسی حفاظت  ناوري گذاشته  بوم، بیشتر بر عهده ف      حفاظت از زیست  

با بررسـی و نقـد ابعـاد گونـاگون نظریـه نوسـازي       . شده است محیطی مورد غفلت واقع    زیست
 گفت با توجه به این که تأکید عمده این نظریه بر روابط در حـال تغییـر    توان یمشناختی،    بوم

درسـتی ادعـاي اصـالح      بـه توانـد  ینمـ ن،  اکولوژي در کشورهاي صنعتی است، بنابرای    -اقتصاد
  .محیطی در سایر نقاط جهان را داشته باشد زیست
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  طرح مسئله
نموده است محیطی معطوف  امروزه، تمام جهان توجه خود را به سمت موضوعات زیست

)Lee & Park, 2013: 1 (طبیعی، آلودگیچرا که مسائلی از قبیل کاهش منابع-
 ,.Kaiser at al(اند  زیست و رشد جمعیت، زندگی بشر را با چالش مواجه کرده محیط

 و 1960هاي  سال  در علوم اجتماعی درمحیطی هاي زیست با ظهور دغدغه). 2 :1999
نگرانی . زیست را تبیین کنند  شدند تا علل تخریب محیط میالدي، دانشمندان بر آن1970

داري، فرهنگ مصرف  ها این بود که چگونه رفتارهاي انسانی، نهادهاي سرمایه اصلی آن
هاي صنعتی و فنی، در میان سایر عوامل، در  ها و توسعه ها و دولت ، سقوط حکومتانبوه

  ). Pepper, 1984: 2(زیست، نقش دارند  نابودي روزافزون محیط
هاي  گسترش بحران ها، دالیل بسیاري در جهت تبیین علل بروز و طی این سال

گیري نوعی ادبیات وسیع، هم به لحاظ  محیطی مطرح شد که نتیجه این امر، شکل زیست
در علوم اجتماعی .  بودمحیطی هاي زیست نظري و هم به لحاظ تجربی، در ارتباط با بحران

شناسی  باشیم و البته فضاي نظري جامعه محیطی می ت زیستگیري ادبیا نیز شاهد شکل
. )Buttle, 2003: 3(ها بوده است  زیست، بیشتر از همیشه دستخوش پیچیدگی محیط
هاي مختلفی در ارتباط با تعامل بین  ها و دیدگاه زیست، نظریه شناسان محیط جامعه
 میالدي، در حوزه 80 دهه طی). Salehi, 2010: 11(اند دادهزیست و جامعه ارائه  محیط
محیطی به سمتی چرخیدند  هاي زیست ها و سیاست گیري زیست، جهت شناسی محیط جامعه

 Mol( نامید محیطی شناسی اصالح زیست زیست، آن را جامعه  محیطشناس که باتل، جامعه

et al., 2009: 2( .هاي این چرخش را تحلیل برخی از دانشمندان علوم اجتماعی نیز جنبه 
زیست   ملت در حفاظت از محیط- کردند و مدعی شدند تغییرات ایجادشده در نقش دولت

)Mol &Sonnenfield, 2000: 1  (هاي اجتماعی در نشان دادن منافع  و یا نقش جنبش
 Fisher(هاي این رویکرد جدید هستند  محیطی در تقابل با عوامل اقتصادي از نشانه زیست

& Freudenburg, 2001: 2.(  
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هاي کلی درباره تغییرات جاري در  هایی که درصدد ارائه تبیین  جمله تالشاز
نوسازي "توان به  می محیطی صورت گرفت، عملکردها، مباحث و نهادهاي زیست

هاي مختلف از سراسر جهان، چارچوب این کار  دانشمندان رشته.  اشاره کرد"شناختی بوم
جه، موجبات شهرت و غناي این نظریه را را در مدت دو دهه بسط و گسترش دادند و درنتی

به همین دلیل، باتل مدعی است که در حوزه علوم اجتماعی اصالح . فراهم آوردند
ترین، مشهورترین، پرکاربردترین و  شناختی یکی از قوي محیطی، نوسازي بوم زیست
 در کنار سایر شناختی نظریه نوسازي بوم. برانگیزترین مفاهیم است حال، بحث درعین

،  و وان الیر دانلپزیست مانند پارادایم اکولوژیکی جدید شناسی محیط رویکردهاي جامعه
، مسئولیت خود را کشف مؤثرترین ... و آمیز بک ، جامعه مخاطره اشنایبرگچرخه تولید

 به شرایط اجتماعی دستیابیدر  ما را "داند، تا زیست می سازوکار اصالح و بهبود محیط
ها و تحوالت در رویکردهاي   همه این تالش"زیست یاري رساند گارتر با محیط ساز وتر ایمن

رسانی به  منظور کاهش آسیب در جوامع مدرن، به رو بود که نشان دهد محیطی ازاین زیست
  ).Hannigan, 2006: 16( داریم منابع طبیعی، نیاز عاجل به اصالحات نهادي

شناختی بازتابی از این امر هستند که  به نظر مال، مطالعات مربوط به نوسازي بوم
محیطی را به  هاي زیست کنند تا دغدغه چگونه نهادها و فعاالن اجتماعی تالش می

مباحثی از ) Mol et al., 2009: 2(عملکردهاي روزانه و در ارتباط با دیگران، پیوند زنند 
که ) Spargarenn & Mol, 1992(وري   و یا ضد بهره، صنعت زداییقبیل مدرن زدایی

 میالدي، جا 1970محیطی اروپاي غربی و دانشمندان اجتماعی دهه  هاي زیست در جنبش
شناختی در دوران  نوسازي بوم). Mol & Spargarenn, 200: 19( پاي محکمی دارند

                                                
1. Ecological modernization 
2. New Environmental Paradigm 
3. Dunlap 
4. Van- Liere 
5. Treadmill of production 
6. Schnaiberge 
7. Beck 
8. Institutional reforms 
9. De-modernization 
10. De-industrialization 
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هاي  گیري ابتدایی خود، ایده مرکزي دیدگاه مدرن زدایی و این ایده سنتی جنبش شکل
نظام حفاظت (دهی دوباره نهادهاي اصلی جامعه مدرن   سازماناجتماعی مبنی بر این که

در ورود به مسیر توسعه پایدار ) داري اقتصاد و دولت مرکزي صنعتی شده، سازمان سرمایه
نظریه نوسازي ). Barry, 2005: 67(بلندمدت ضروري هستند را به چالش کشید

 -از کشورهاي اروپاي غربی میالدي در برخی 1980شناختی اولین بار در اوایل دهه  بوم
نظران  این نظریه زمانی ظهور کرد که صاحب.  شکل گرفت-آلمان، هلند و انگلستان

شناسی در تالش براي تبیین تغییراتی بودند که در طول  هاي علوم سیاسی و جامعه حوزه
محیطی در اروپاي  هاي زیست دهی و اجراي سیاست  میالدي در شکل1980هاي دهه  سال

  ). Mol & Sonnenfield, 200: 1(داده بود  غربی رخ
بنا شد که ) 1985؛ ) 1982شناس آلمانی، جوزف هابر اساس این مدل بر کار جامعه

تأکید هابر . کند اي تاریخی از جامعه مدرن تحلیل می عنوان مرحله شناختی را به نوسازي بوم
ولوژیکی را در توسعه اي اک هاي فنی، ظهور مرحله پیشرفت بر این موضوع است که چگونه

در طرح هابر، یک جامعه صنعتی طی ). Sutton, 2007: 305(صنعتی تسریع خواهد کرد 
تغییر ) 3(ساخت جامعه صنعتی؛ و ) 2(پیشرفت صنعتی؛ ) 1: (یابد سه مرحله توسعه می

آنچه که این مرحله . " فرا صنعتی شدن"جهت اکولوژیکی نظام صنعتی در خالل فرایند 
 اختراع و اشاعه تکنولوژي ریزتراشه: سازد یک فناوري جدید است کن میآخر را مم

)Hanigann, 2006: 25 .(شناختی که در   میالدي، نوسازي بوم1990هاي دهه  در سال
. شد، در مطالعات نظري نیز پیشگام شد مطالعات تجربی، در سرتاسر جهان به کار گرفته می

هاي اصالح  منظور تدوین برنامه به اران نیزعالوه بر پژوهشگران و محققان، سیاستمد
محیطی در کشورهایی مانند آلمان، هلند، بریتانیا و چین، دست به دامن این نظریه  زیست
شناختی در آسیا،  مندي و تحقیقات وسیعی در حوزه نوسازي بوم امروزه نیز عالقه. بودند

توان  طورکلی، می به).. Mol et al., 2009:2(و آمریکاي التین وجود دارد  آمریکاي شمالی
 & Mol(بندي کرد  شناختی را در سه دوره کلی طبقه رشد و گسترش نوسازي بوم

                                                
1. Joseph huber 
2. Super industrialization 
3. Microchip technology 
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Sonnenfield, 2000: 2 .( دوره اول که نقش جوزف هابر در آن پررنگ بود، داراي این
محیطی  هاي فنی در اصالح زیست تأکید شدیدي بر نقش نوآوري: هاي اساسی بود که ویژگی

ه در حوزه تولید صنعتی وجود داشت؛ نگرشی انتقادي به دولت بوروکراتیک؛ نگرشی ویژ به
محیطی؛ نوعی  هاي موجود در فرایند اصالحات زیست مثبت به نقش فعاالن بازار و پویایی

گیري  هاي اجتماعی و جهت نگاه تکاملی با درك محدودي از عامل انسانی و کشمکش
  . ملت-ولتهایی در سطح د سوي ارائه تحلیل به

شود و  میالدي را شامل می 1990هاي دهه  تا میانه 1980دوره دوم که از اواخر دهه 
تأکید کمتر بر : ها است مبتنی بر کارهاي مال و اسپاخ گرن است داراي این ویژگی

ها و  شناختی؛ نوعی نگاه متوازن به نقش دولت عنوان موتور نوسازي بوم هاي فنی به نوآوري
هاي نهادي و فرهنگی نوسازي  ؛ توجه بیشتر به پویاییشناختی ر و تحول بومبازار در تغیی

در این دوره دانشمندان این حوزه، تأکید بر مطالعات ملی و تطبیقی تولید . شناختی بوم
 . را ادامه دادندصنعتی در سازمان همکاري و توسعه اقتصادي

هایی  شود، داراي ویژگی ی میالدي شروع م1990هاي دهه  دوره سوم نیز که از میانه
شناختی هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ  مرز نظریه نوسازي بوم: به این شرح است

شناختی در حوزه مصرف را در  جغرافیایی وسعت یافت و مطالعات مربوط به تغییرات بوم
کشورهاي تازه صنعتی شده، کمتر (شناختی در کشورهاي غیراروپایی  برگرفت؛ نوسازي بوم

یافته، اقتصادهاي در حال گذر در اروپاي مرکزي و شرقی و همچنین کشورهاي عضو  هتوسع
و فرایندهاي جهانی، مورد ) متحده و کانادا سازمان همکاري و توسعه اقتصادي مانند ایاالت

هاي زمانی، ملی و  با وجود تفاوت). Mol & Sonnenfield, 2000: 3(توجه قرار گرفت 
توان این سه دوره را تحت عنوان مراحل تکامل نظریه  ند، ولی میها دار نظري که این دوره

  .بندي کرد شناختی جمع نوسازي بوم
توسعه، شاهد  ویژه در کشورهاي درحال امروزه با روند رو به رشد صنعتی شدن به

زیست، از  طرف و طرفداران محیط هاي مختلف میان طرفداران توسعه صنعتی ازیک بحث
که طرفداران توسعه از گریزناپذیر بودن این موضوع سخن  الیدرح. طرف دیگر هستیم

                                                
1. Ecological transformation 
2. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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انحاءمختلف  زیست با اشاره به پیامدهاي منفی توسعه صنعتی، به گویند، طرفداران محیط می
شناختی مدعی است که در عصر  در این میان، نظریه نوسازي بوم. کنند با آن مخالفت می

با گسترش . پیش برد زیستی به حظات محیطتوان توسعه صنعتی را با رعایت مال حاضر، می
یافته، ممکن است این تصور  فزاینده این نظریه در مجامع علمی و سازمانی کشورهاي توسعه

توان آن را در دیگر  راحتی می حاصل شود که نظریه نوسازي فاقد هرگونه نقص بوده و به
در نظر گرفتن این با ).  ،1394 :85-110گیدنز(اجتماعات غیر غربی هم به کار برد 

کند و آن این که با توجه  موضوع است که تحقیق پیش رو یک پرسش اساسی را مطرح می
اساسی ) عناصر(هاي  شناختی و المان گیري نظریه نوسازي بوم هاي اجتماعی شکل به زمینه

  توان بر آن مترتب دانست؟ این نظریه، چه نقاط قوت و ضعفی را می
  

  شناختی ي بومروش ارزیابی نظریه نوساز
حل خطر  شناختی این است که بر طبق این نظریه راه گیري نوسازي بوم زمینه اصلی شکل

کند و این بدین معنا  اي نهفته است که از صنعتی شدن حمایت می اکولوژیکی، در توسعه فنی
منظور ایجاد صنعتی انتقالی که جهان را در مسیر  است که فعاالن سیاسی جهان مدرن، به

هاي صنعت، روابط پویا و پرباري را برقرار  داد، با بخش  قرار می"داري سبز یهسرما"
شناختی،   میالدي، نوسازي بوم90توان گفت که در اوایل دهه  می). Poritt, 2005: 3(کردند

و محققان نظریه نوسازي )  Haijer, 1995: 4(محیطی بود  گفتمان غالب جدید حکمرانی زیست
شناختی، تعهدشان را  وسوي بوم دند با چرخاندن ایده نوسازي به سمتشناختی درصدد بو بوم

ها شناخته شود، در  که مدرنیزه کردن، علت همه گرفتاري جاي آن نسبت به آن حفظ کنند تا به
  ).  ،1392 :266ساتن(اش به یک قهرمان و ناجی تبدیل شود  شناختی شکل بوم

بندي کرد؛  توان در دو گروه طبقه ه را هم میشده در ارتباط با این نظری تحقیقات انجام   
اند و در   شده گیري این نظریه انجام گروه اول تحقیقاتی بودند که در مراحل اولیه شکل

هاي نظري این دیدگاه بودند و مباحث تاریخی که این مکتب فکري به کار  ارتباط با بنیان

                                                
1. Giddens 
2. Green Capitalism 
3. Sutton 
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اي  گونه شناختی را به ، نوسازي بومدر واقع، این دست تحقیقات. گرفته است را ارزیابی کردند
کننده را مورد  هاي مصرف و رفتار مصرف محیطی شیوه هاي زیست بسط دادند تا جنبه

شناختی را   ملی و نوسازي بوم"هاي دانش گیري جهت"بررسی قرار دهند و رابطه بین 
ات گروه دوم آثاري هستند که از مطالع). Mol & Sonnenfield, 2000: 5(بیازمایند 

اند و براي ارزیابی سودمندي این قالب نظري در درك مراحل اصالح  شده موردي استخراج 
ها   که نظریه در آن-محیطی در سه مجموعه از کشورهاي بیرون از شمال و غرب اروپا زیست
توان گفت مطالعات پیشین عمدتاً  بر این اساس، می). همان(اند   پرداخته- گرفته است شکل

اند اما تحقیق حاضر به ارزیابی  اریخی و یا کاربردي این نظریه پرداختههاي ت به جنبه
  .باشد پردازد و از این حیث، کامالً بدیع و نو می شناختی نظریه نوسازي می معرفت

شناختی در پژوهش حاضر به شیوه نقد نظریه  براي نقد و بررسی نظریه نوسازي بوم
آوري شد که عبارت بودند  بط با موضوع جمعبدین منظور، ابتدا منابع مرت. عمل شده است

آوري منابع  پس از جمع. از کتب و مقاالت مندرج در مجالت معتبر علمی به زبان انگلیسی
ها و نقاط مثبت و منفی  مختلف و از مجموع کتب و مقاالت، اطالعات در زمینه ویژگی

بندي اطالعات بر  قهدهی و طب ها شامل سازمان آوري داده تکنیک جمع. نظریه استخراج شد
شناختی  هاي مثبت و منفی نظریه نوسازي بوم ها و جنبه مبناي موضوع اصلی، یعنی ویژگی

اند تا قواعد  شده کنترل کاهش داده هایی قابل ها به مجموعه در این مرحله، داده. بوده است
ی از دو معیار عمومی و اختصاصی سنجش معرفت اجتماع. تحلیل نظري رعایت شده باشند

مقصود از معیارهاي عمومی، . شود تا چارچوبی براي بحث انتقادي فراهم گردد استفاده می
پذیري نظریه با واقعیت بیرونی یا  انطباق(هاي مبتنی بر انسجام بیرونی  بررسی ویژگی
مقصود از معیارهاي اختصاصی . هاي نظریه است  درونی گزارهو نیز انسجام) شرایط عینی

شناسی معرفت،  جامعه. شناسی معرفت است  اجتماعی از دیدگاه جامعههم ارزیابی معرفت
واجد غایت و ) ج(معطوف به وضع محل یا گروه ویژه؛ و ) ب(زمانمند؛ ) الف(معرفت را امري 

و معتقد است اگر نظریه اجتماعی قائل بر ) 19: 1393قریشی، (داند  کارکردي خاص می

                                                
1. Knowledge orientations 
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شود، اگر معطوف به وضعیت محل و   می"یشیاند جزم" نباشد، دچار "زمانمندي"ویژگی 
شود و اگر به غایتمندي بی اعتناء باشد و در   میگروه ویژه نباشد، دچار بیگانگی نظري

شود   می"قیمومت پذیري"خدمت تأمین منافع صاحبان قدرت به کار گرفته شود، دچار 
سجام درونی و بیرونی، شناختی ازنظر انواع ان در این جا، نظریه نوسازي بوم).  :40همان(

اما پیش از . گیرد دگماتیسم، بیگانگی نظري و قیمومت پذیري مورد بررسی و نقد قرار می
زعم نگارندگان این  شناسانه که به پرداختن به معیارهاي عمومی و اختصاصی نقد معرفت

جا شناختی وارد هستند و در بخش پیشین مطرح شدند، در این  مقاله بر نظریه نوسازي بوم
شود که راه را بر  شناختی پرداخته می بوم نوسازي نظریه هاي استراتژي و راهبردها به اصول،

  .اند نقد این نظریه هموار کرده
  

  شناختی هاي نظریه نوسازي بوم اصول و استراتژي
محیطی در  شناختی تمرکز بر اصالحات زیست هسته تمام مطالعات سنتی نوسازي بوم

منظور حفاظت  هاي اجتماعی و سیاسی به هاي نهادي و گفتمان حعملکردهاي اجتماعی، طر
برخی نویسندگان بر این موضوع تأکیددارند که تغییر و . از منابع معاش جوامع است

ها، همراه با تغییرات فیزیکی است که در زمینه  تحوالت در نهادها، عملکردها و گفتمان
 :Janicke, 1992(داده است  دنی رويمحیطی و روند استفاده از مواد مع اختالالت زیست

شناختی با بررسی روندهاي تجربی نشان دادند که از  نظران نوسازي بوم صاحب). 11
 میالدي، شاهد کاهش مواد معدنی در فرایندهاي اقتصادي در کشورهاي 80هاي دهه  میانه

رخی موارد در ب. باشیم شناختی مانند آلمان، ژاپن، هلند، سوئد و دانمارك می پیشرو بوم
محیطی که از حیث کاهش چشمگیر  ، اصالحات زیست)هاي صنعتی کشورها، بخش(

استفاده از منابع طبیعی و تولید ضایعات رخ داد، علیرغم رشد اقتصادي به وجود آمده در 
 "البته این اصالحات صرفاً). Mol & Sonnenfield, 2000: 4(ها و کشورها بود  این بخش

                                                
1. Degomatism 
2. Theoretical Alienation 

-            شناسـی معرفـت بـه کتـاب مبـانی        براي آگاهی بیشتر در ارتباط با معیارهاي عمومی و اختصاصی نقد از دیدگاه جامعـه
 .شناسانه اندیشه ورزي در ایران نوشته فردین قریشی انتشارات جامعه شناسان مراجعه کنید معرفت
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شدند که  د، بلکه تغییر و تحوالت اجتماعی و نهادي را نیز شامل میاصالحات فیزیکی نبودن
شناختی  نظران نوسازي بوم صاحب. شناختی فعلی قرار دارند در مرکز مطالعات نوسازي بوم

، ما شاهد مجموعه تغییر و تحوالت در سطوح جوامع غربی 1980معتقدند که برخالف دهه 
زیست  هاي علمی و صنعتی با محیط ل پیشرفتتوان از ضدیت و تقاب بودیم که دیگر نمی

این تغییر و . زیست بوده است سخن گفت، بلکه این تغییرات در جهت حفظ منافع محیط
  :اند از تحوالت اجتماعی و نهادي عبارت

شان  تنها به دلیل نقش  علم و تکنولوژي نه:نقش در حال تغییر علم و تکنولوژي .1
اتهام هستند، بلکه به دلیل نقش بالقوه و محیطی در معرض  در ظهور مسائل زیست

راهکارهاي سنتی در . اند شان در بهبود و جلوگیري از همین مسائل نیز موردتوجه بالفعل
 فنی پیشگیرانه که از همان -محیطی با رویکردهاي اجتماعی ارتباط با حل مسائل زیست

شوند،  رکیب میمحیطی ت هاي فنی و سازمانی با مالحظات زیست مرحله طراحی نوآوري
علم و تکنولوژي، علیرغم نمود آشکار عدم قطعیت دانش تخصصی در . اند جایگزین شده

 .محیطی، در حاشیه قرار ندارند مسائل زیست حل یابی و ارائه راه ارتباط با تعریف، علت

مانند تولیدکنندگان، (: هاي بازار و عوامل اقتصادي افزایش اهمیت پویایی .2
عنوان عوامل دخیل  به...) هاي بیمه و  دگان، مؤسسات اعتباري، شرکتکنن خریداران، مصرف

هاي دولتی و  هاي مرسوم سازمان بندي اضافه دسته به (شناختی در بازسازي و اصالح بوم
زیست  هاي اجتماعی درباره محیط هاي اجتماعی جدید که تقریباً در تمام نظریه جنبش

 ).حضور دارند

هاي  مرکز زدایی بیشتر، ظهور حکومت: ها  ملت-تتغییر و تحوالت در نقش دول .3
 خود این گاهی -  کنترلی از باال به پایین کمتر-محیطی دستوري تر و قوانین زیست منعطف

هاي بیشتر براي فعاالن غیردولتی در به عهده  فرصت. کند به نوسازي سیاسی اشاره می
ها، توسط برخی از   ملت- تگرفتن کارکردهاي سنتی اداري، نظارتی، مدیریتی و شرکتی دول

- ، نقش سنتی دولتملی- البته ظهور نهادهاي فرا. اند شده  سیاسی اشاره - مناسبات خرد
 .کند محیطی محدود می ملت ها را در اصالح زیست

                                                
1. Supra- national 
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اي  گونه به: هاي اجتماعی ها، نقش و ایدئولوژي جنبش تغییرات در موقعیت .4
گیري خصوصی و عمومی مرتبط با  هاي اجتماعی در نهادهاي تصمیم روزافزون، جنبش
 80 و 70محیطی درگیر هستند، این در تقابل با چیزي است که در دهه  اصالحات زیست

این نوعی چرخش جزئی از ضد سیستمی، مدرن زدایی به . میالدي وجود داشت
 ).Haijer, 1995: 24(هاي اصالحی است  ایدئولوژي

گیري در   این ایده بود که نوعی جهتبخش طورکلی، مجموع تغییرات یادشده، الهام به
بنابراین در این بستر کلی . زیست ایجاد شده است سوي سازگاري با محیط علم و صنعت به

 گرفته  شناختی بر آن اساس شکل توان اصول بنیادینی که نظریه نوسازي بوم است که می
  :است را برشمرد

کوچک "ظریه، ایدئولوژيِ  این است که این نشناختی اولین اصل نظریه نوسازي بوم
هاي  شده را به نفع بازسازي گسترده چرخه مطرح) ) 1974 که توسط شوماخر"زیباست
هاي جدید پیشرفته و پاك تحقق   مصرف که باید از طریق به کار بردن تکنولوژي–تولید 

و معتقد است توسعه صنعتی مستمر، ) Spargarenn & Mol, 1992: 340(کند  یابد، رد می
زیست بینجامد، بهترین گزینه براي رهایی از  از این که به تخریب و فرسایش محیطبیش 

دیگر، نظریه نوسازي  عبارت به).  York & Rosa, 2003: 1(چالش اکولوژیکی جهانی است 
بومی  هاي زیست شناختی، توسعه صنعتی مستمر را بهترین گزینه براي فرار از بحران بوم

گرن و مال، اسپاخ). Fisher & Freudenburg, 2001: 2(داند  یافته می جهان توسعه
دانند و ضرورت احتمالی  ساز می پردازانی که توسعه فنی را عموماً مسئله برخالف نظریه
محیطی را  هاي زیست داري و یا فرایندهاي صنعتی شدن در مدیریت بحران توقف سرمایه

توانند با پیشرفت  ن وجه میمحیطی به بهتری کنند، معتقدند که مسائل زیست مطرح می
  ).همان(بیشتر فناوري و صنعتی شدن، حل شوند 

 این است که نوعی رویکرد مصالحه آمیز نسبت به رابطه شناختی اصل دوم نوسازي بوم
). 5: 1992به نقل از ویل، (هاي عمومی دارد  زیست، اقتصاد، جامعه و سیاست بین محیط

. "بوم و اقتصاد است میان زیست تعامل"ی، شناخت معتقد است که نوسازي بوم یانیک

                                                
1. Schumacher 
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هاي قبلی درباره ارتباط بین  توان گفت که این نظریه با بیشتر نظریه حداقل از دو نظر می
زیست را  اول این که این نظریه بهبود در شرایط محیط. زیست، تفاوت دارد جامعه و محیط

هاي  ین نظریه، نقش شرکتدر واقع، ا. داند پذیر می صراحت ازلحاظ اقتصادي امکان به
. کند شناختی موردنیاز، پررنگ می بازار را در ایجاد تغییرات بوم/ هاي اقتصاد کارفرما و پویایی

شناختی،  دوم این که در زمینه انتظارات موجود از توسعه اقتصادي پیوسته، نوسازي بوم
که حفاظت از بیند  هاي ائتالف جدید و متفاوتی می عنوان پایه فعاالن سیاسی را به

مطالعات اخیر به این نکته اشاره دارند . کنند پذیر می زیست را ازلحاظ سیاسی امکان محیط
 ;Mol, 2000 (شناختی و نوسازي سیاسی ارتباط وجود دارد که بین نوسازي بوم

Spargarenn, 1997 .(  
هم دهد که   این است که وعده نوعی بازار را میشناختی اصل سوم نظریه نوسازي بوم

و هم پربار، هم سبز است و هم پویاپایدار
 (Curran, 2009: 3 .( جدیدترین ایده این

کارگیري محصوالت صنعتی، بلکه توجه به طیف وسیعی از نهادهاي  فقط به نظریه نه
شناختی بر   مدعی است که نوسازي بومپولوس. ها و حکومت است اجتماعی، سیاست

ري تمرکز دارد که همسو با توسعه پایدار اکولوژیکی حفاظت، نوآوري و تغییرات ساختا
، بازیافت و منابع تجدید پذیر است این نظریه متکی بر تکنولوژي پاك. هستند

)Sonnenfielf, 2000: 2 .(شناختی براین  کنندگان بوم ساتن نیز معتقد است که مدرنیزه
والت تولیدي باشند که ها و محص کنندگان، متقاضی آن دسته از روش باورند که اگر مصرف

کنند، در آن صورت، سازوکارهاي بازار نیز ناگزیر در  محیطی را لحاظ می مسائل زیست
  ).271: 1392ساتن، (کنندگان حرکت خواهد کرد  هاي مصرف جهت خواسته

تغییر "عنوان یک نظریه   این است که بهشناختی اصل چهارم نظریه نوسازي بوم
ایم که   که ما وارد یک دوران انقالب صنعتی جدید شده، قائل بر این است"اجتماعی

                                                
1. Sustainable 
2. Dynamic 
3. Green 
4. Productive 
5. Paulus 
6. Clean technology 
7. Social change 
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هاي  بازسازي تولید، مصرف، اقدامات دولتی و گفتمان: اند از هاي آن عبارت ازجمله ویژگی
شناختی  نوسازي بوم). Sonnenfield, 2000: 1(شناختی  راستا با خطوط بوم سیاسی هم

محیطی با   از حل مشکالت زیست نیز"برنامه سیاسی" یا "نظریه هنجاري"عنوان یک  به
جاي   به و از طریق فراصنعتی شدن"بوم و اقتصاد هماهنگی بین زیست"ایجاد 
مال، براي بررسی ابعاد نهادي ). Spargarenn & Mol, 1992(کند  ، دفاع میزدایی صنعت

شناختی،  که در نوسازي بوم کند ، استدالل میزیستی و اجتماعی تغییر و تحوالت محیط
کند؛  لت از موضع مداخله نظارتی از باال به پایین، به سمت مذاکره با صنایع چرخش میدو

کنند؛  هاي غیردولتی از طریق مداخله مستقیم در صنعت نقش کلیدي بازي می سازمان
 وري کنند و رویکردهاي ضد بهره شدن سیاسی و اقتصادي از یکدیگر حمایت می جهانی

  ).Mol, 1995: 58(گیرند  ع قرار میالشعا تحت) مانند کوچک زیباست(
هاي  بحران تحلیل و تغییر بودن  باور به قابلشناختی اصل پنجم نظریه نوسازي بوم

شناختی را  اسپاخ گرن، نوسازي بوم. ها است محیطی به دلیل برساختی بودن آن زیست
. کند  توصیف می"زیست که محرك تغییر اجتماعی است  نظریه عمومی محیط"منزله به
)SpargarennY, 1999: 3 (اي  محیطی انگیزه هاي زیست  این بدان معنا است که بحران

اسپاخ گرن، ). Jay & Morad, 2005: 2(براي ایجاد تغییر در نهادهاي اجتماعی هستند 
نوسازي، صنعتی شدن و علم به  واسطه حل مسائلی که به اند که راه مال و دیگران مدعی

روزتر، جستجو  د در نوسازي بیشتر، صنعتی شدن بیشتر و علم بهاند را تنها بای وجود آمده
  ).Buttle, 2000: 62(کرد 

هاي آن در   شده است که استراتژي شناختی به اصول مطرح با اتکاء نوسازي بوم
یافته و البته  زیستی پیش روي کشورهاي توسعه هاي محیط مواجهه با مسائل و چالش

 نهادي به شرح زیر - فنی، سیاسی و همچنین ساختاري -توسعه، در سه حوزه علمی درحال
  :باشند مطرح می

                                                
1. Super-industrialization 
2. De-industrialization 
3. Environmental transformation 
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 زعم مال و اسپاخ گرن استراتژي این نظریه براي حل مسائل   به:حوزه فنی
 ).Gibbs, 1998: 4(محیطی توجه به نقش اساسی علم و تکنولوژي در این مسیر است  زیست

شود و  ه کار گرفته مییعنی در این نظریه، علم براي شناسایی خطرات احتمالی ب
هاي جانشین براي توسعه محسوب  کارگیري راه هاي فنی ابزاري براي به نوآوري

طورکلی، استدالل اصلی این نظریه که مال  به). Anderson & Masa, 2000: 2(شوند می
تنها راه ممکن براي خروج از بحران "کند این است که   به آن اشاره می"نیز صراحتاً

 ,Anderson & Masa("رکت بیشتر به سمت فرایند مدرن شدن استمحیطی،ح زیست

زیست،  طور که قبالً مطرح شد پاسخ این نظریه به تخریب محیط در واقع، همان). 2 :2000
روزتر باشد  کم کردن توسعه صنعتی و فنی نیست، بلکه صنعتی شدنی است که سبزتر و به

  ).4: همان(
 شناختی  اندیشه محوري نوسازي بوم: ه اسپاخ گرن معتقد است ک:حوزه سیاسی

هاي جدید دخالت سیاسی است  عنوان یک نظریه نوسازي سیاسی، تمرکز بر صورت به
شناختی   نیز در ارتباط با این نظریه مدعی است که نوسازي بومجان بري). 15: 1997(

ست در زی پذیري اقتصادي، با حفاظت از محیط این ایده را در خود دارد که رشد و رقابت
این موارد حاکی از آن است که این نظریه بر این فرض ). Barry, 2005: 303(تقابل نیست 

داري و مصرف، با یکدیگر ناسازگاري دارند  نیست که پایداري اکولوژیکی، تولید سرمایه
)Gouldson & Murphy, 1997; Spargarenn, 1999(. بلکه باید در سطوح کالن 

ت گسترده در اقتصاد و در سطوح خرد اقتصادي هم از طریق  از طریق تغییرا،اقتصادي
هاي جدید و پاك، دگرگونی ساختاري صورت گیرد  هاي کوچک از تکنولوژي استفاده شرکت

  ).1997به نقل از گلدسان و مورفی، (
 استراتژي بنیادین این نظریه اعتقاد به تغییرات : نهادي-حوزه ساختاري 

گیرد که باوجود این که بیشترین  یه فرض را بر این میاین نظر. ساختاري و نهادي است
محیطی قرن نوزده و بیست، نتیجه نوسازي و صنعتی شدن بوده است،  هاي زیست چالش

                                                
-توسطهاي این نویسنده با عنوان محیط زیست و نظریه اجتماعی به کوشش حسن پویان و نیره توکلی   یکی از کتاب 

 .شده است چاپ ات سازمان حفاظت محیط زیست انتشار
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 ,Barry( است "فرا صنعتی شدن"ها هم لزوماً در نوسازي بیشتر و  حل این چالش راه

اعی و نهادي باید از نظر شود که پنج ساختار اجتم در این نظریه پیشنهاد می). 303 :2005
 - بازار و عوامل اقتصادي. فناوري و علم؛ ب. الف: اند از اکولوژیکی تغییر یابند که عبارت

ها و ایجاد شرایط   ملت-دولت . محیطی؛ ج معرفتی ابتکارات براي پیامدهاي مطلوب زیست
ر بر دولت، آن هاي اجتماعی باید با اعمال فشا جنبش. بازاري مطلوب براي تحقق این امر؛ د

به (هاي اکولوژیکی  ایدئولوژي. ، هـ"را به حرکت در مسیر اکولوژیک مجبور کنند؛ و نهایتاً
ها  یونگ و ویل، معتقدند از آنجا که مشروعیت حکومت). 2000نقل از مال و ساننفلد، 

اي از سوي  خورده است، فشار گسترده زیست گره ها از محیط شدت با نحوه حفاظت آن به
 cited in(محیطی خود برآیند  شود تا از عهده مسائل زیست ها اعمال می ر عمومی بر آنافکا

Mol & Sonnenfield, 2000.( 

شناسانه در این  ها است که محل بحث و گفتگوي معرفت با ذکر این اصول و استراتژي
در ادامه به بررسی معیارهاي عمومی و اختصاصی اندیشه . شود نظریه مشخص می

  .شود شناختی پرداخته می ناسانه نظریه نوسازي بومش معرفت
  

  شناختی معیارهاي عمومی نقد نظریه نوسازي بوم
هاي نظریه و  هاي مبتنی بر انسجام درونی گزاره مقصود از معیارهاي عمومی، بررسی ویژگی

. آن است) پذیري نظریه با واقعیت بیرونی یا شرایط عینی انطباق(همچنین انسجام بیرونی 
پذیري نظریه  گیرد و در ادامه انطباق هاي نظریه، مورد بررسی قرار می ابتدا انسجام گزارهدر 

  .شود با واقعیت عینی و شرایط بیرونی به بحث گذاشته می
  انسجام درونی نظریه. الف

ازاین بیان شد، مقصود از انسجام درونی یک نظریه عبارت است از  طور که پیش همان
شناختی هم،  هاي مثبت نوسازي بوم یکی از جنبه. ی یک نظریههاي درون انسجام گزاره

خوبی توانسته  رسد که این نظریه به به نظر می. هاي این نظریه است انسجام درونی گزاره
اي هماهنگ  راستا با یکدیگر، به لحاظ انسجام، نظریه هایی همسو و هم است با تدوین گزاره

ارتباط، هیجر، سه مفهوم اساسی از این نظریه را  ایندر. و خالی از تناقضات درونی ارائه دهد
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ویژه به لحاظ  به(محیطی  محاسبه پذیر کردن تخریب زیست. الف: کند استخراج و مطرح می
رشد . زیست، بازي با حاصل جمع مثبت است؛ و درنهایت، ج حفاظت از محیط. ؛ ب)پولی

از این بحث ). Haijer, 1995: 25-26 (پذیرند  اقتصادي و مسائل اکولوژیکی در اصل آشتی
مدت و دو هدف  مادي کوتاه/ شناختی سه هدف فنی توان دریافت که نوسازي بوم می

کاهش ضایعات و اضافات؛ تجدید منابع و استفاده مدت، هدف آن  در کوتاه: بلندمدت دارد
و تولید  از منابع  و در بلندمدت نیز هدف آن حفاظتباشد  میها؛ و ماده زدایی دوباره از آن

زیست، سازگار با آن و درك  هاي همسو با محیط  همه این موارد نشان از حرکت.پاك است
البته از آن جا که خاستگاه این نظریه، کشورهاي قدرتمند به . زیست دارند اهمیت محیط

زیست به  داري بوده است، این بدین معنی است که حفاظت از محیط لحاظ صنعتی و سرمایه
شتن صنعت و سبک زندگی سرمایه دارانه نخواهد بود، بلکه برعکس، این دو بهاي کنار گذا

هاي  توان این نکته را یادآور شد که بر اساس مالك می. در کنار همدیگر پیش خواهند رفت
ها اشاره شد، نقش در حال تغییر علم و تکنولوژي که در  ارزیابی که در بخش پیشین به آن

د شده است از عوامل مؤثر در پیشبرد اهدافی هستند که شناختی بر آن تأکی نوسازي بوم
  .باشند مورد تأکید هیجر می

، با وفاداري به هاي مثبت این نظریه این است که همانند توسعه پایدار از دیگر جنبه
محیطی بدون ترك مسیر  هاي زیست ، از امکان غلبه بر بحرانروح گزارش برانت لند

 بازسازي مجدد صنعتی با "ین دلیل دیوید ساننفلد آن را کند و به هم نوسازي حکایت می
ساتن معتقد است که متفکران نوسازي ). Hanigann, 2006: 57(داند   می"رویکرد سبز

جهت باید تحسین کرد که کوشیدند براي خود یک جایگاه مستدل و  شناختی را ازاین بوم
چیز جز صنعت  گفتند هیچ می که "معتقد به فاجعه"زیست گرایان ِ معقول در میان محیط

شناختی کفایت نخواهد کرد و   بوم"جنگ سرنوشت"زدایی براي نجات زمین از یک 
 ,Sutton(وپا کنند  دانستند، دست داري که تجارت را یک رویکرد معمول می مدافعان سرمایه

توان گفت که در شرایط زمانی خاصی که نوسازي  جهت می از این ). 106 :2007

                                                
1. Dematerialization 
2. Sustainable Development 
3. Bruntland report 
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پردازان این حوزه، با عنایت به هر دو دیدگاه غالب در آن  گرفت، نظریه  شکل میشناختی بوم
داد و  محیطی پیشنهاد می منظور حل مشکالت زیست  را بهعصر که یکی صنعت زدایی

داد،  رنگ جلوه می محیطی کم گیري مسائل زیست داري را در شکل دیگري نقش سرمایه
ب، راه سومی را پیشنهاد دهند که نه نیازمند صنعت توانستند با تلفیق این دو دیدگاه رقی

زدایی و کند کردن رشد توسعه فنی بود و نه نیازمند دست کشیدن از مناسبات 
براي مثال، . داري جهان غرب و کشورهایی که این رویکرد را به کار گرفته بودند سرمایه

هاي  کنند و آسیبزیست خود بهتر محافظت  هلند و آلمان، توانسته بودند تا از محیط
توان گفت که این جنبه از نظریه نوسازي نیز  می. محیطی خود را به حداقل برسانند زیست

گفته، خود را با نقش در حال تغییر علم و تکنولوژي که  هاي ارزیابی پیش بر اساس مالك
  .داند شناختی قائل بر آن است، قابل تحقق می نظریه نوسازي بوم

ظریه که از حیث انسجام درونی به آن کمک کرد تا در سومین جنبه مثبت این ن
ها آن را  محیطی موفقیت سیاسی پیدا کند و بسیاري از دولت هاي زیست مواجهه با نگرانی

شناختی  رسد، این است که نوسازي بوم جهت بسیار جذاب به نظر می به کار بگیرند و ازاین
 .Barry( کرد"زیست را اقتصادي طمحی" کند، "اقتصاد را اکولوژیکی"بیشتر از این که 

درك معناي مسلط از پیشرفت و توسعه که در قالب رشد اقتصادي و با ).  315 :2005
، ثروت و درآمد، کار مزدي، افزایش مصرف کاال و خدمات شاخص آن تولید ناخالص ملی

 در نوسازي  مذاکره هستند، رو، غیرقابل رسند و ازاین که در جهان امروز قطعی به نظر می... و
 :Ibid( زیست سازگارتر هستند  شود، اما با ابزارهایی که با محیط شناختی هم دنبال می بوم

اقتصادي شناختی هم از طریق  این بدین معنا است که اهداف مادي نوسازي بوم). 316
هاي  گذاري پولی منابع طبیعی، وضع مالیات گیرد که ارزش  صورت می3کردن اکولوژي
که 4اکولوژیک کردن اقتصادشود و هم از طریق  هاي بازار را شامل می د مشوقطبیعی و ایجا

 است شامل مهندسی مجدد تولید، بهبود فرایندهاي صنعتی و تقویت فوق صنعتی شدن

                                                
1. Schumacher 
2. Gross National Product 
3. Economizing the ecology 
4. Ecologizing the economy 
5. Super-industrialization 
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)Mol & Spargarenn 1993: 39 .(گذاران و  اي است که سیاست این همان نکته
محیطی که  هاي زیست ر مواجهه با نگرانیکنند، زیرا د دولتمردان، بسیار از آن استقبال می

منظور  شود تا به ها خواسته می کنند و از آن از سوي افکار عمومی کشورهاي خود دریافت می
هاي  هاي بعدي و تولید آلودگی زیست و منابع طبیعی و انتقال آن به نسل حفاظت از محیط

توانند این ادعا را   میزیست و استخراج منابع را کاهش دهند، کمتر، سرعت تخریب محیط
زیست، رشد و توسعه  هاي پاك و ابزارهاي سازگاربامحیط داشته باشند که با تکنولوژي

اگر . بوم ندارد زیست و زیست شود و این فرایند، منافاتی با حفظ محیط اقتصادي حاصل می
بی قرار گفته مورد ارزیا هاي ارزیابی پیش بخواهیم این جنبه از نظریه نوسازي را با مالك

توانیم آن را هم بر مالك اول، یعنی نقش در حال تغییر علم و تکنولوژي منطبق  دهیم، می
بدین معنی که . ها  ملت- کنیم و هم بر مالك سوم، یعنی تغییر و تحوالت در نقش دولت

 کنترلی از سوي - هاي پاك و ارائه نقش کمتر فرماندهی گیري از تکنولوژي دولت با بهره
 نوظهور و خالق را هم در زمینه فن شناختی و هم در زمینه –د نقش صنایع توان خود می

بوم را پررنگ  هاي غیردولتی در حفاظت از زیست و نیز نقش سازمان زیست حفاظت از محیط
  .کند

  
  انسجام بیرونی نظریه  . ب

ازاین مطرح شد، مقصود از انسجام بیرونی یک نظریه عبارت است  طور که پیش همان
هاي  ارتباط، یکی از چالش دراین. ذیري یک نظریه با واقعیت و شرایط بیرونیپ از انطباق

هایی که این نظریه  فرض شناختی این است که بسیاري از پیش پیش روي نظریه نوسازي بوم
. گرفته است، در دنیاي واقعی، خارج از کنترل این نظریه هستند ها شکل بر اساس آن

هاي طرفداران مدرن شدن  نکته اشاره کرد که اندیشهتوان به این  عنوان نمونه، می به
شناختی، مبتنی بر نهادهاي اجتماعی است که در جوامع دموکراتیک غربی، نهادهایی  بوم

مانند نظام سیاسی مردمی و آزاد؛ دولت مشروع و مداخله جو همراه : شوند مسلط فرض می
محیطی  دآگاهی زیستمحیطی پیشرفته و متفاوت؛ خو با زیر ساختار اجتماعی زیست

محیطی که داراي منابع براي اعمال فشار در جهت  هاي غیردولتی زیست گسترده و سازمان
  ). 272: 1392ساتن، (اند  محیطی اصالحات زیست
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هاي  شرط گفته، پیش شناختی معتقدند که موارد پیش نظران نظریه نوسازي بوم صاحب
اي پیش  گونه  میالدي وضعیت به1990ه اما در اواسط ده. کارگیري این نظریه هستند به

توسعه جنوب که معموالً فاقد  شناختی به کشورهاي درحال رفت که دامنه نوسازي بوم
ساختارهاي یادشده هستند، گسترش پیدا کرد و همین امر بود که موضع اصلی این دیدگاه 

ال، در این تر این که اکثر کشورهاي نسبتاً ثروتمند شم مهم. را شدیداً زیر سؤال برد
اي از کشورهاي جنوب انجام  چارچوب جایی نداشتند و غالب اصالحات در طیف گسترده

شناختی در انطباق خود با جهان خارج و واقعیت  دهد که نوسازي بوم این امر نشان می. شد
. عینی با مشکل مواجه بوده و نتوانسته است خود را کامالً، با واقعیت خارجی منطبق کند

شناختی در این موضوع که حفاظت از  ، تمام تفاسیر موجود از نوسازي بومطورکلی به
شرط رشد اقتصادي است و هم نتیجه بلندمدت رشد اقتصادي، اتفاق  زیست هم پیش محیط

شناختی، متعهد است تا  به همین دلیل، بري معتقد است که نظریه نوسازي بوم. نظر دارند 
 :Barry, 2005(زیست فائق آید  حفاظت از محیطبر تضاد بلندمدت بین رشد اقتصادي و 

هاي منحنی  شناختی بسیار شبیه به فرضیه در این جا است که نظریه نوسازي بوم). 306
شود که مدعی است پس از دسترسی به سطح مشخصی از   میمحیطی کوزنتس زیست

یابند  یمحیطی با رشد اقتصادي، بیشتر بهبود م هاي کیفیت زیست درآمد، برخی از جنبه
)Ekins, 2000: 29 .(شناختی است که رشد اقتصادي مرسوم  این همان ادعاي نوسازي بوم

نیافته از  توسعه، جنوب و توسعه بینی به این که جوامع درحال اما در خوش. کند را ترغیب می
توانند با دسترسی به سطح اقتصادي و تکنولوژیکی  چه فرایند و در چه بازه زمانی می

 .زیست شان را از آسیب محافظت کنند، محل تردید وجود دارد یطمطلوب، مح

شناختی مورد توجه قرار گیرد این  اي دیگر که باید در مورد نظریه نوسازي بوم نکته
بدین معنا که نوسازي فن شناختی از . است که این نظریه نوعی نگاه از باال به پایین دارد

گیرد تا از این طریق  آن در دستور کار قرار میطریق نهاد قدرت و کارفرمایان و صنعتگران 
بوم   فنی، زیست- بوم تعدیل شود و در مسیر توسعه اقتصادي اقتصاد با زیست-رابطه صنعت

هاي از باال  دهند که اثربخشی طرح هاي تاریخی نشان می اما تجربه. از آسیب در امان بماند

                                                
1. Environmental Kuznets Curve (EKC) 
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ها چه در   دارند، بدون مشارکت آنبه پایین در مواردي که با زندگی روزمره مردم سروکار
رو  این امر ازآن. کند گیري و چه در حوزه اجرا، چندان با موفقیت عمل نمی حوزه تصمیم

 دولت از نوع مشارکتی –گرفته بین ملت  توسعه تعامالت شکل است که در کشورهاي درحال
 اکولوژیک نوسازي. نیستند و در بیشتر موارد هم اعتماد بین این دو مخدوش شده است

یافته و با در نظر گرفتن تمام شرایط  شاید در زمینه اجتماعی غرب و در کشورهاي توسعه
زیست آن جوامع  تواند در درازمدت منشأ خیر براي محیط توسعه صنعتی و فن شناختی می
هاي مردمی  یافتگی، نه امکانات فن شناختی و نه همکاري باشد، اما در خارج از حوزه توسعه

 زیست مثمر دهند که نتایج مثبت این نظریه در توازن بین صنعت و محیط ازه را میاین اج
شناختی از دو منظر  گفته حاکی از این هستند که نوسازي بوم دو مورد پیش. ثمر واقع شوند

  .با عدم انسجام بیرونی روبرو است
  

  شناختی معیارهاي اختصاصی نقد نظریه نوسازي بوم
تر نیز  گونه که پیش همان. پردازیم یارهاي اختصاصی نقد میدر این بخش به بررسی مع

اندیشی باید به بررسی قلمرو تاریخی نظریه  دگماتیسم یا جزم اشاره شد، در بحث از
گیري نظریه  هایی که در یک دوره زمانی مشخص، منشأ شکل پرداخت و دید که آیا واقعیت

ه و تجویزشده است، آیا کماکان به قدرت گرفت ها شکل  اند و نظریه بر اساس آن انگیزه بوده
شناختی ارائه  گرن، خوانشی از نظریه نوسازي بومخود باقی هستند یا نه؟ اخیراً، مال و اسپاخ

گیري   منجر به شکل1980اي که در ابتداي دهه  اند که در آن معتقدند مباحث اولیه داده
ندي در برابر مکاتب فکري غالب عنوان واکنش ت باید به"شناختی شدند،  نظریه نوسازي بوم

 1980 و اوایل 1970محیطی اواخر دهه  زیست و مباحث زیست شناسی محیط در جامعه
شناختی در اصل  توان ادعا کرد که نظریه نوسازي بوم در همین زمینه می ."درك کرد

شده توسط نئومارکسیست ها و متفکران ضد  درصدد به چالش کشیدن مضامین مطرح
گفتند پروژه نوسازي در حال احتضار   بود که می و بري کامونرد رادولف باروتولید، مانن

دهد که  گرن نشان مینظرات اخیر مال و اسپاخ). Hanigann, 2006: 26(است 

                                                
1. Rudolph Bahro 
2. Barry Commoner 
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شناختی شدند و در تالش بودند تا  گیري نوسازي بوم اي که منجر به شکل هاي اولیه ضرورت
، مانع از روند توسعه اقتصادي به نفع حفظ با ایجاد توازن بین اکولوژي و اقتصاد

گیري این نظریه، تصور بر این  در دوره شکل. اند اعتبار شده زیست شوند، امروزه بی محیط
کردند،  وري را به هر شیوه ممکن ترویج می داري که افزایش بهره هاي سرمایه بود که سیاست

شناختی  پردازان نوسازي بوم رو، نظریه ازاین. زیست هستند متهم اصلی در تخریب محیط
اما در دنیاي کنونی، . کار شدند تا این سوءظن به تکنولوژي را تعدیل کنند به دست

توان گفت که دیگر نه یک  توجهی سبزتر شده است و می طور قابل داري خودش به سرمایه
محیطی  شرط ضروري و نه یک مانع کلیدي براي اصالح سرسختانه و رادیکال زیست پیش

  . تاس
هاي  هاي سیاسی و نوآوري گیري در جهان فعلی، بیشتر بر ارتباط متقابل بین تصمیم

 نیازمند حمایت سیاسی هاي زیستی شود و این ادعا وجود دارد که نوآوري فنی تأکید می
 محور، با -هاي فن حل مند به راه شود که سیاستمداران عالقه این امر سبب می. هستند

هاي مربوط به خود در آن حوزه هستند،  آوري دنبال حمایت از فننوآوران صنعتی که به 
شناختی در حال  کارگیري نظریه نوسازي بوم پس در به. همکاري و مشارکت داشته باشند

ها هستند  کند، بلکه این دولت داري نیست که نقش اساسی را بازي می حاضر، این سرمایه
اما خود . ستفاده از این نظریه هموار سازندتوانند راه را براي ا که حتی در سطح محلی می

این موضوع هم خالی از اشکال نیست که باوجود اهمیت نقش دولت در حفاظت از 
 است، در "فرماندهی و کنترل"رویکرد سنتی دولت را که  توان زیست چگونه می محیط

وسخت  سفتجاي اعمال مقررات  دوران اکولوژیکی جدید تغییر داد و آن را مجبور کرد تا به
زیست هدایت  نوعی رفتار همسو با محیط بوروکراسی حاکم، فعاالن عرصه خصوصی را به

رسد این هم از نقاط ضعف این نظریه است که سازوکار الزم براي  کند؟ به نظر می
در . محیطی را مشخص نکرده است پذیر کردن دولت در قبال مشکالت زیست مسئولیت

بینی  هایی است که اتفاق افتاده و نه پیش بر پدیدهحقیقت، این نظریه بیشتر ناظر 
  .هاي الزم براي ایجاد تغییر مکانیزم

                                                
1. Eco-innovations 
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گروه ویژه - هاي پیش روي این نظریه، تعلق این نظریه به محل یکی دیگر از چالش
داري ایجاد  عدالتی را که در نظام سرمایه شناختی بی دیگر، نظریه نوسازي بوم عبارت به. است
تواند نوسازي  یکی از مواردي است که می این. دهد حظه قرار نمیشود، مورد مال می
ها، نژادپرستی  عدالتی یکی از همین بی.  کندشناختی را دچار بیگانگی نظري بوم

 "اي کامالً گونه درآمدها، به ها و کم پوست  است که بدین معنا است که رنگینمحیطی زیست
، فقدان دستیابی به )مانند آلودگی(یطی مح هاي زیست نامتناسب، فشار حاصل از آسیب

مانند از (و مسائل مربوط به عدالت اجتماعی ) مانند فضاهاي سبز(محیطی  مزایاي زیست
محیطی به توزیع نامتقارن منابع و  نژادپرستی زیست. کنند را تحمل می) بین بردن بیکاري

شناختی   که نوسازي بومرسد عالوه بر این، به نظر می. محیطی نیز اشاره دارد خدمات زیست
شود که از آن جا برخاسته  کارایی جهانی محدودي دارد و در کشورهایی به کار گرفته می

ها بیشتر در  نیافته، انسان در جهان توسعه. ، حرفی نداردتوسعه است و براي جهان درحال
ها  محیطی هستند که خودشان نقش چندانی در ایجاد آن هاي زیست معرض آسیب

بسیاري از این . مند نکرده است ها را بهره اند و مزایاي نوسازي فن شناختی نیز آن نداشته
براي (اند  هاي سمی و خطرناك کشورهاي ثروتمند شمال بوده کشورها، محل دفن زباله

شناختی چگونه  ، پس در این حالت نوسازي بوم)ها است مثال، هاییتی یکی از این نمونه
اند؟ اینجاست که  ها را تولید نکرده هاي فن شناختی این زباله ريتواند ادعا کند که نوآو می

اگر کشورهاي غیر غربی، درصدد پیاده کردن الگوهاي توسعه شمال باشند و همزمان هم 
شناختی در  زیست و تمایل به پیاده کردن نوسازي بوم خواهان حفاظت از محیط

هاي موجود بین این  شباهتهاي داخلی خود باشند، ممکن است به دلیل عدم  زیرساخت
گرفته است، برآورده  شناختی نتواند اهدافی را که بدان منظور شکل کشورها، نوسازي بوم

  .کند
توان  می. شناختی، بحث سودمندي آن است چالش سوم پیش روي نظریه نوسازي بوم

و دامنه مسائل   و یا"زیست محیط"گفت یکی از نقاط ضعف این نظریه، نگاه محدود آن به 

                                                
- "اي ندارد  ویژه"موقعیت اجتماعی"کند که نظریه، التفات الزم به  ، زمانی بروز می"بیگانگی نظري. 

2. Environmental racism .    شده است  گرفته) 2007( اوباچ  این مفهوم از  

3. Developing world 
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توسعه "براي مثال، برخالف . زیست است محیطی و حفاظت از محیط موضوعات زیست
وهوا، کاهش انرژي و منابع  ، آلودگی آب"تنوع زیستی"، مسائلی نظیر حفاظت از "پایدار

، معتقد است که )2005 (بري. شناختی نیستند طبیعی، محل نگرانی براي نوسازي بوم
سرمایه مهم "نوعی   بهزیست را مانند علم اقتصاد محیطزیست  شناختی، محیط نوسازي بوم

سرمایه "که  یعنی درحالی. دهد، اما با یک تفاوت اساسی نسبت به آن تقلیل می"طبیعی
شود که  منزله منابع و فرایندهاي طبیعی تعریف می زیست به  در اقتصاد محیط"مهم طبیعی

شناختی، منابعی که مهم  وسازي بومها ضروري هستند، اما در ن براي زندگی و رفاه انسان
در این . اند که براي فرایند رشد اقتصادي و انباشت سرمایه ضرورت دارند هایی هستند همان

سو در دامان  شناختی از یک توان این نقد را بر این نظریه وارد کرد که نوسازي بوم جا می
هاي  ریشه  همزمان همداري افتاده و راه را براي گسترش آن هموار کرده است و سرمایه

تفکري که انسان را تنها صاحبِ حق . کند داري را بازنمایی می  تفکر سرمایهانسان سروري
دهد تا براي دستیابی به رفاه خود، از قربانی کردن  داند و این حق را به او می هستی می
  .  ابا نداشته باشد- زیست و زندگی خود  حتی محیط-اي هیچ پدیده

شناختی این تفکر در دنیاي غرب غالب بود و  گیري نظریه نوسازي بوم در دوران شکل
شناختی متأثر از نفوذ صاحبان قدرت و ثروت است که  توان گفت که نوسازي بوم می

همچنین در این نظریه هیچ اقدامی براي توجه به مشکالت جوامع کمتر . گرفته است شکل
ن بیشتر بر اقتصادهاي کشورهاي اروپاي گیرد و تمرکز آ یافته جهان سوم صورت نمی توسعه

هاي  غربی است که باید از طریق جایگزینی میکروالکترونیک، تکنولوژي ژن و سایر پروسه
اي،  مرتبط با صنایع شیمیایی و کارخانه تر هاي قدیمی جاي تکنولوژي  تولید به"پاك"

توان گفت که   دارد؟ میداري این امکان وجود اما آیا خارج از جهان سرمایه. اکولوژیزه شوند
داري، که این نظریه را از  نظام سرمایه شناختی به این وضعیت، یعنی تمایل نوسازي بوم

کند و آن را در خدمت منافع صاحبان قدرت و ثروت در  غایتمندي درباره نوع بشر دور می

                                                
1. Sustainable Development 
2. Biodiversity 
3. Environmental economics 
4. Anthropocentrism 
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ریه  این نظ"قیمومت پذیري"دهد، منجر به  داري قرار می جوامع غربی و کشورهاي سرمایه
  .گردد می

  
  

  گیري بحث و نتیجه
زیستی تبدیل به یک موضوع بحث اساسی در سطح  هاي اخیر، تغییرات محیط در سال

با رشد روزافزون صنعتی شدن، این نگرانی گسترده ). Gibbs, 1998: 2(جهانی شده است 
منظور  همیشه وجود دارد که پیامدهاي منفی آن در حال گسترش است و اقداماتی به

باره وجود ندارد که تغییرات  اگرچه توافق قطعی دراین. ها باید اتخاذ شود ش آنکاه
نظر در جهان  گیري است، اما درهرحال این اتفاق زیستیِ بنیانی در حال شکل محیط
صورت متناوب در حال وقوع هستند و ناگزیر  زیستی به گرفته است که تغییرات محیط شکل
هاي  حل براي چالش عنوان یک راه شناختی به زي بومنظریه نوسا. طلبند جویی می چاره

این نظریه نخستین بار در اوایل دهه . شده است زیستی نیمه دوم قرن بیستم مطرح محیط
 شکل گرفت -  آلمان، هلند و انگلستان- میالدي در برخی از کشورهاي اروپاي غربی1980

زیستی بود و با همین  محیطو تمرکز اصلی آن بر نقش علم و تکنولوژي در بهبود معضالت 
محیطی خود  هاي زیست رویکرد به تبیین این امر پرداخت که جوامع صنعتی معاصر، بحران

که مدرنیزه کردن را علت همه  جاي آن کنند و تالش داشت تا به را چگونه مدیریت می
هاي  حل غلبه بر بحران زیستی نشان دهد، اتفاقاً آن را تنها راه هاي محیط گرفتاري

تر هم اشاره شد  گونه که پیش استدالل اصلی این نظریه همان. کرد محیطی معرفی می زیست
شناختی  هاي بوم منظور اجتناب از بحران این است که نهادهاي اصلی جامعه مدرن به

این دگرگونی را بر پایه روابط تغییریافته بین اقتصاد ) 1982(هابر . توانند دگرگون شوند می
شناختی معتقد است که جامعه  بدین منظور، نوسازي بوم. داند پذیر می انشناسی امک و بوم

شناختی یا کاهش این دست مشکالت، نیازمند  جدي، براي مقابله با مشکالت گسترده بوم
تغییرات ساختاري در سطح اقتصاد کالن از طریق تغییرات گسترده بخشی و در سطح 

 Gouldson(هاي پاك و جدید است  آوري فنها از  اقتصاد خرد هم از طریق استفاده شرکت

& Murphy, 1996.(  اما پرسش اساسی که همچنان باقی است این است که آیا
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زیست محافظت و  توانند از منابع طبیعی و محیط تنهایی می هاي تکنولوژیکی به پیشرفت
  نگهداري کنند؟

اي  گستردهطور  هاي فنی در دسترس هستند، اما به اکنون بسیاري از پیشرفت هم
ها نتوانسته است زیست کره را از آسیب  مورداستفاده نیستند یا حتی استفاده از آن

ها جزء فنآوري هاي پاك محسوب  اي تا مدت براي مثال، فناوري هسته. محافظت کند
آلمان، . آوري پاك هستند شد اما امروزه بسیاري از کشورها در حال برچیدن همین فن می

توان این ادعا را  در این جا می. آیند دست به شمار می هایی ازاین نهدانمارك و ژاپن نمو
آوري و  شناختی مبنی بر سودمندي کاربرد فن پردازان نوسازي بوم داشت که ایده نظریه

ها در ایجاد تعادل بین  گیري اشتباه آن زیست منجر به نتیجه نوآوري در حفاظت از محیط
طیف غالب کارهاي مربوط به . زیست شده است اکولوژي و اقتصاد در حفاظت از محیط

اند که درصدد نشان دادن تأثیرات  شناختی، مبتنی بر مطالعات موردي بوده نوسازي بوم
 ;Mol, 1995(محیطی هستند  بر مسائل زیست) تکنولوژیکی(مثبت فرایندهاي مدرن سازي 

Sonnenfield, 1998  .(ًممکن است در برخی  براي بیان جزئیاتی که "این مطالعات مسلما
شناختی در  توانند درباره این فرض نظریه نوسازي بوم صنایع رخ دهد، باارزش باشند اما نمی

بر پایداري ...) سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و (ارتباط با توجه به تأثیرات فرضی نوسازي 
هاي  پیشرفت باید این را هم یادآور شد که اشاره به. محیطی صحبت کنند زیست
گونه که مال  و یا تنها در یک منطقه و کشور ویژه همان محیطی تنها در یک صنعت زیست

تواند این نتیجه را به دنبال داشته  کنند، نمی این کار را می) 1998(و ساننفلد ) 1995(
  ).York & Rosa, 2005: 3(زیست خوب است  براي محیط[فنی] باشد که نوسازي

ها  ین زمینه صورت گرفت و در این تحقیق به آنهایی که در ا اما با وجود همه تالش
بوم  شناختی، مسئله حفاظت از زیست رسد که در نظریه نوسازي بوم اشاره شد، به نظر می

محیطی  شده است و ابعاد اجتماعی و سیاسی حفاظت زیست بیشتر بر عهده فناوري گذاشته
هایی  حل ي، تنها راهباید توجه داشت که در جوامع امروز. مورد توجه واقع نشده است

توانند تداوم داشته باشند و پایدار بمانند که نیروهاي اجتماعی و سیاسی در یک شرایط  می
در حقیقت، تا زمانی که . تعریف کنند) قبول قابل(خاص تاریخی، آن پدیده را پذیرفتنی 
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افراد، ها،  شناختی معرفی شود، بدون این که نقش، خانواده دولت تنها متولی نوسازي بوم
هاي اجتماعی در  ها و جنبش هاي جمعی، فعاالن اجتماعی، سمن نهادهاي آموزشی، رسانه

شناختی به همان میزان به  توان انتظار داشت که نوسازي بوم این موضوع لحاظ گردد، نمی
یکی از دالیل موفقیت . زیست نفع برساند که به توسعه فنی و مدرنیزاسیون اقتصادي محیط

تا . شناختی در کشورهاي اروپاي غربی، تأکید بر عوامل یادشده است  بومنظریه نوسازي
محیطی را  هاي زیست در سیاست توسعه، توجه به عوامل یادشده زمانی که کشورهاي درحال

  .نادیده بگیرند، موفقیت این نظریه در این کشورها با تردید روبرو خواهد بود
شناختی، لزوم  نیز نظریه نوسازي بومرسد در سطح کالن  عالوه بر این، به نظر می

محیطی جهانی را موردتوجه  هاي سیاسی جهانی براي رسیدگی به مسائل زیست همکاري
محیطی  به یک رهیافت داخلی براي حل مسائل زیست) 2005(قرار نداده و به تعبیر بري 

توان  ختی میشنا وجود، در یک ارزیابی منصفانه از نظریه نوسازي بوم بااین. محلی نظر دارد
 اکولوژي در کشورهاي صنعتی را پررنگ و - گفت که این نظریه، روابط در حال تغییر اقتصاد

کند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که کاربرد آن در کشورهاي  خوبی تبیین می به
  .یافته را به بار آورد توسعه، همان نتایج مشابه کشورهاي توسعه درحال
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