
 بح��ث رش��د اقتص��ادی و اینک��ه ت��ا چ��ه ح��دی و ت��ا ک��ی ج��امعه مص��رفی م��ا
می تواند به رشد خود ادامه دهد، از مباحث مهم چند دهه اخیر بوده اس��ت.
یکی از کسانی که در مرکز این مباحثات قرار داشته اس��ت س��رژ لت��وش، از
اس��تادان ممت��از دانش��گاه پ��اریس، م��ی باش��د. تئوری وی در زب��ان فرانس��ه

decroissanceخوانده می شود. متأسفانه ترجمه این کلمه، همانطور ک��ه در 
متن زیر می توانید در موردش بخوانید، کار بسیار مش�کلی اس�ت. در لومون�د
دیپلماتیک بزبان فارسی این اصطلح «رشد پس رفتی» ترجمه شده است.

) در  مت��ن حاض��ر ازمردم محوری در چهارچوب رشد اقتص��ادی(نگاه کنید به: 
اصطلح «کاهش رشد» استفاده شده است. اما همانطور ک��ه لت��وش خ��ود
عنوان می کند، این اصطلح بخودی خود نیس��ت ک��ه اهمی��ت اساس��ی دارد
بلکه  محتوی و مجموعه مفاهیمی که در این اصطلح گنجانده شده اس��ت،
مه��م م��ی باش��د. ای�ده ک��اهش رش�د در تلش در پاس�خگویی ب�ه نی��از درک
جدیدی از توسعه و تکامل، پایداری محیط زیست و رفاه انسانی می باش��د.
آنچنان که لتوش در مورد جامعه کنونی ما مطرح می کند، برای ی�ک ج�امعه
مبتنی بر رشد هیچ چیزی بدتر از توقف رشد نم��ی باش��د. و س��ئوال اص��لی
این جاست: تا کی جوامع پیش��رفته ب�ه رش�د خ��ود می توانن�د ادام��ه دهن�د؟
بخصوص وی در مورد این نکته کلی��دی ک��ه در ج��امعه مبتن��ی ب��ر رش��د، رف��اه
انسانی تغییر مفهوم داده و آسایش با تمول یکی گرفت��ه م��ی ش��ود،  تأکی��د
دارد. آنچ�ه ک�ه وی در پ�ی آن اس��ت برداش��تن علم��ت تس�اوی بی�ن ای��ن دو
مفهوم نا متشابه است که امروز مترادف هم گرفته می شود. وی نه در پ��ی
رشد منفی و یا رش�د ص�فر اقتص�ادی، بلک�ه توق�ف مص�رف انب�وه خصوص�ا در
جوامع غربی می باش�د. ش��عار وی بدس��ت اوردن امکان�ات بیش��تر از طری�ق
مصرف کمتر است. اگر چه بعضی از ایده های لت��وش را ش��اید بت��وان ب��ا زدن
مهر تخیلی رد کرد ولی بسیاری از مسائلی که او مطرح می کند را بایستی

جدی گرفت وارزش تأمل دارد.         

کاهش رشد 

اثر: سرژ لتوش

برگردان: رضا جاسکی

در طی مدت طولنی مسأله «کاهش رشد» مورد بح��ث ق��رار گرفت��ه اس��ت،
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اما این اصطلح  بتازگی در مباحث اقتصادی و سیاسی م��ورد اس��تفاده پی��دا
ک�رده اس�ت، ه�ر چن�د ک�ه اس�اس ای�ده آن تقریب�ا  ق�دیمی اس�ت. در ع�وض
مق��الت متع��ددی در ب��اره موض��اعات مرتب��ط مانن��د «رش��د ص��فر»، «توس��عه
پایدار» و البته «رشد متعادل» وجود دارد. هر چند که ترجمه کلمه فرانسوی

decroissance ب��ه degrowthدر ای��ن مت��ن بج��ای ع��دم رش��د، از اص��طلح) 
«کاهش رشد» استفاده می شود) هنوز جا نیفتاده است، اما پ��روژه مرب��وط
به این ترم تا بحال تاریخ طولنی و پیچیده ای را پشت س��ر گذاش��ته اس��ت و
کامل  قابل درک است که تجزیه و تحلیل و عمل سیاسی را تحت ت��أثیر ق��رار

می دهد.

شعاری کنشگرایانه
اجازه دهید که فورا  این نکته را گوشزد کنیم که «کاهش رشد» یک اندیش��ه
کل��ی و تح��ت هی��چ ش��رایطی ب��ا رش��د تق��ارن ن��دارد. ان ش��عار سیاس��ی ب��ا
محتوایی نظری است. آن میخواهد قبل از هر چیز ای�ن نکت�ه را خ�اطر نش�ان
سازد ک�ه رش�د بخ�اطر رش�د بایس�تی کن�ار گذاش��ته ش��ود، چ�را ک�ه ه�دف
احمقانه  شکار لجام گسیخته صاحبان  سرمایه  سودجو وسیله انجام  چنی��ن
رشدی، و تخریب محیط زیست، پیامد ان می باشد. و یا دقیقتر، به��تر اس��ت
صرفا  در مورد «بی-رشدی» به هم��انگونه ص��حبت ش��ود ک��ه در م��ورد «ب��ی-
دینی» و اته ایسم. در واقع مسأله ترک یک دین یعن��ی: دی��ن اقتص��اد، رش��د،

پیشرفت و تکامل مطرح است.
 ی��ک اب��داع فص��یح و بلغ��ی موف��قdecroissanceب��ه عن��وان ش��عار، اص��طلح 

است، چرا که آن به معنای نفی دائم خصوصا در زبان فرانس��ه نم��ی باش��د.

مثل  می تواند به معن��ی پ��س رف��ت آب پ��س از ی��ک س��یل وحش��تناک باش�د.
 (ایتالی��ایی),decrescitaهمی��ن موض��وع در م��ورد دیگ��ر زبانه��ای لتی��ن مث��ل :

decrecimiento ،  (اسپانیایی) decreixement(کات��الن) ص��ادق اس��ت. معن��ی
صریح آنها مشابه و معنای ض�منی آنه�ا بس�یار نزدی�ک ب�ه ه�م هس��تند.این

) و رش��د (croyanceموضوع مربوط به «بی ایمانی»  است که کلمه ایم��ان (
Croissanceدر زبان فرانس��ه بس��یار نزدی�ک ب�ه ه��م هس��تند. از ط��رف دیگ��ر (

ترجمه این اصطلح به زبانهای ژرمنی بسیار سخت اس��ت. س��ختی ترجم��ه
decroissanceبه انگلیسی از بعضی جهات مش��ابه مش��کل ترجم��ه رش��د ی��ا 

تکامل به زبانهای آفریقایی می باشد (البته همچنی��ن س��ختی ترجم��ه کلم��ه
کاهش رشد...). این ح��اکی از تص��ور فرهنگ��ی م��ا،و در ای��ن م��ورد بخص��وص،



مربوط به موقعیت  مسلط  ساده سازی  اقتصادی می باشد.
 فقط سخت نیست بلک��ه نش�انگر ی�ک ش��کاف الگ��وییdecroissance ترجمه 

عمیق نیز می باشد. دوس��ت م��ن مایک��ل س��ینگلتون، انس��ان ش��ناس اه��ل
 میباش�د،Louvain-la-neuveانگلیس ک�ه معل�م زب�ان انگلیس�ی در دانش�گاه 

 بدنبال کلمه مناسبRoget's Thesaurusمی نویسد: «من در دایره المعارف 
گش�تم ول�ی هی�چ اص�طلحی ب�رای آرام ش�دن، آرام�ش ی�افتن، غن��ودن ک�ه

  (کاهش) را داری��م،decreaseمتناسب با کاهش رشد باشد نیافتم. ما کلمه 
اما آن بسیار عجی��ب و غری��ب اس��ت و ض��منا  ذات��ا  (بیش��تر ف��راورده اس��ت ت��ا
فرایند) و نمی تواند مفهوم واقعی را برساند. گاهی اوقات م��ن فک��ر می کن��م
چرا نتوان از اصطلحاتی چون زوال، کاهش، فروکاستن استفاده ک��رد. رش��د
کردن و یا نکردن مسأله اصلی است! رشد متوسط؟ می توان همیشه کلمه

decroissanceب��ا یادداش��ت توض��یحی را ب��اقی نگ��ه داش��ت. ام��ا هن��وز ه��م 
معتقدم، بهترین ترجمه کاهش رشد است»- این کلمه  همزمان هم منفعل
(یک حقیقت ساده) و هم فعال است: لزم است ک��ه رش��د ک��اهش ی��افته و
در عین حال به شکل مناسبی ای�ن عم�ل ص�ورت بگی�رد(«ک�اهش دادن» ب�ه
معنی یک پروژه اجتماعی و یا حتی یک پروژه کامل  اجتم��اعی م��ی باش��د).
اگر در پ�ی ی�ک ترجم��ه اس��تاندارد باش��یم «ک��اهش دادن» ب�ی ش��ک کم�ی

 می باشد، ام��ا در ه��ر ح��ال آن معن��یdecroissanceطولنی تر و سنگین تر از 
ک��ه م��ا در پ��ی اش هس��تیم را م��ی رس��اند. ب��دون آنک��ه خودم��ان را در معن��ا

انقلبشناس��ی غ��رق کنی��م،  ویلهل��م هوگن��دیک هلن��دی در کت��اب خ��ود 
 که  به زبان انگلیسی نوشته است، نظر مستدلی در باره ک��اهشاقتصادی

١اقتصادی داشت وی از «اب رفتن» و «اب رفتگی» یاد می کرد.

 عنوان یکی از مجموعه مق��الت نیک��ولس جورجس��کو-decroissanceاصطلح 
  البت��ه کلمه ای ک��ه٢روج��ن در م��ورد ان��تروپی، محی��ط زیس��ت و اقتص��اد ب��ود.

 بود، که به معنی دقیق کاهشdeclinerجورجسکو-روجن از آن استفاده کرد 
رشد نیست، بلکه بیشتر به معنی کاهش دادن ، ک��ه دیگ��ران نی��ز پیش��نهاد

)، «کاهش رش��د»ungrowthانرا داده اند، می باشد.  ترکیبات «عدم رشد»(
)degrowth)«و «عدم توسعه (dedevelopment.اصل  قانع کننده تر نیس��تند ،(

 ب��ه هم��ان ان��دازهMinuswachstum ی��ا Schrumpfungب��ه زب��ان آلم��انی کلم��ه 
مشکل س�از اس��ت. در زب�ان انگلیس��ی، آن ه�ایی  «س�ادگی داوطلب�انه» را

) می کنند. ای��نdownshiftingانتخاب کرده اند، صحبت از «کاهش شدت و»(

١Wilhelm Hoogendijk, the Economic Revolution
٢  Nicholas Georgescu-Roegen, La decroissance. Entropie, ecologie, economie



بخوبی سمت ذهن�ی مس�أله را مجس��م م�ی کن��د. پیش��نهاد دیگ��ر، «رش�د
) ،می تواند سمت عینی قضیه را بیان کند. بنا ب��رcounter-growthالترناتیو» (

 (ک��ه ب��ه معن��ی ع��دم اس��ت) را ب��اEntفرانس��وا ش��نایدر می ت��وان پیش��وند 
Wachstum(رشد به زبان المانی) ترکیب کرد. در کش�ورهای انگلوساکس��ون 

صحبت از «رشد غیر اقتصادی»، رشد ب��ا اث��رات منف��ی م��ی ش��ود. کس��انی
پیشنهاد راه پایین و توقف را مطرح کرده اند- توقف عنوان کتاب ریچ�ارد ه�این

تن�ی٣برگ است، که مدافع روشی نزدیک به دی�د ک�اهش رش�د م�ی باش�د.
) را پیش��نهادdownshift) و ن��زول (contractionچن��د ترجم��ه انقب��اض، رک��ود (

نموده اند.
ژاپن، آخرین کشور بزرگ�ی ک�ه رش�د ب�ه ش��یوه غرب�ی را در آغ��وش کش�یده
است، مورد جالبی است. مترجم ژاپنی من برایم چنین نوشت: «وق��تی ک��ه

decrescendo را معرفی می کن��م، ح��رف از decroissance/decrescitaمن پروژه 
decrescendo(تلفظ فرانسوی و ایتالیایی آن یک�ی اس�ت) م�ی زن�م. در ژاپ�ن 

کلمه معروفی است که در موسیقی استفاده می شود و من فکر ک��ردم ک��ه
می توانم از آن برای ترجمه کاهش رشد استفاده کنم، چرا ک��ه معن��ی م��ورد
نظر را بهتر به خواننده می رساند. حسن دیگر آن ای��ن اس�ت ک�ه ای��ن کلم�ه

 نامیده می شود، نم��ی کن��د. زب��انSeichouدللت بر رشد که در زبان ژاپنی 
ژاپن�ی دارای کلم�ات فراوان�ی ب�رای اب�راز ای�ده رش�د متف��اوت، و نی�ز توس�عه

jizokukanouna-Seichou (کاهش-رش��د)، datsu-Seichouمتفاوت است، مثل  
(رش���د انس���انی). هم���ه ای���نningenno-tameno-Seichou(رش���د پای���دار)، 

اصطلحات رشد اقتصادی را در مرکز توجه قرار می دهد. من معتقدم ک��ه ب��ا
 امکان جدا کردن پ��روژه ک��اهش رش��د از ان��واعdecrescendoاستفاده از کلمه 

دیگر رشد وجود دارد و می توان از سردرگمی پیشگیری کرد.»
ب��رای کش��ورهای غی���ر-غربی مس��أله راحت ت��ر اس��ت؛ پس��ا توس��عه و نق��د
رشد(که در واقع شیوه زن��دگی غرب��ی را زی��ر س��ئوال م��ی ب��رد) نمی توان��د ب��ا
اصطلح کاهش رشد که بسیار پوچ و نامفهوم به نظر می رسد، بیان ش��ود.
اما شعارهای الترناتیو مناسب وجود ندارد. در پ��ی خودس��ازی دس��ته جمعی
نباید به تلش برای رفاه مادی ک��ه محی��ط زیس��ت را ن��ابود و رواب��ط ج��امعه را
متلشی می کند، ارجحیت داده شود. هدف زندگی خ��وب ب��ه اش��کال ب��ی-
شماری متناسب با زمینه  اش می شود. به عبارت دیگر، مسأله بازسازی یا
کشف مجدد فرهنگ های جدید است. اگر ما مجبور باشیم ب��رای ای��ن ه��دف

٣  Richard Heinberg, powedown. Options and Actions for a Post-Carbon World



)ب�ه مفه�ومی ک�هumranنامی برگزینیم، آنگاه می ت��وانیم از اص�طلح عم�ران(
ابن خل��دن م��د نظ��ر داش��ت، اس��تفاده کنی��م؛ ی��ا سوادش��ی س���رودایا(بهبود
شرایط اجتماعی انسانها)،  آنچنان که گاندی می فهمی����د؛بامتاره(احساس
خوبی ب�ا ه��م داش��تن) ن�زد توک��ولرس؛ ی�ا فین���دا/گابینا(«درخش��ندگی ح�ول
٤انسانی بدون نگرانی و سیر») نزد م�ردم بوران�ا در اتی�وپی اس�تفاده کنی�م. 

موضوع مهم فاصله گرفتن از جامعه مخربی است که تحت ل��وای تکام��ل ک��ه
اخیرا جهانی شدن نامیده می شود، باز تولید می گردد. این نواوریه��ا ک��ه در
گوشه و کنار جهان اجرا می ش��وند، امی��د ب��رای دوران پس��ا توس��عه را زن��ده

نگه می دارد.
اگر ی�ک ترجم�ه دقی�ق امکان پ�ذیر نیس��ت، لزوم�ا  چنی�ن  چی�زی ه�م مطل�وب
نمی باشد. پسا تکامل وقتی است ک�ه هم�ه چی�ز ح�ول ی�ک پدی�ده پیچی�ده
ش��کل م��ی گی��رد. هم��ه جوام��ع و فرهنگه��ا بایس��تی ب��اروری و س��ودمندی
تمامیت خواه  به شیوه خ��ود و ب��ر علی��ه انس��ان ت�ک س�احتی و ی��ک بع�دی،

homo  oeconomicusرا رها کنند و هویتی برپ�ایه ک�ثرت ریش�ه ها و س�نن را ،
بجویند.

تاریخ عمل کرد
تلش در جهت یک نوع جامعه مستقل و پررون��ق تح��ت ل��وای ش��عار ک��اهش

 کمیته اجرایی رم نوشت: «ما اعتقاد١۹۷٢رشد کامل  جدید است. در سال 
داریم که انسان باید متوجه محدودیت های کمی محیط زیس��ت و پیام��دهای
غم انگیز ازدیاد فشار گشته تا بتواند به درک جدیدی برس�د و ب�ه تب�ع ان ب�ه
بررسی دقیق رفتار آدمی و  ساختار اجتماعی که ما امروز ایج�اد ک�رده ای�م،

 اما شکست توسعه و تکامل در جن��وب جه�انی و فق��دان چ��ارچوب٥بپردازد.»
کلی در ش�مال جه�انی، بس��یاری از اندیش��مندان را ب�ه س��مت زی��ر س�ئوال
بردن ج��امعه مص��رفی و پایه ه��ای اندیش��ه ای آن : پیش��رفت، عل��م و تکنی��ک
سوق داد. بنابراین پروژه کاهش رشد دارای تباری دو گانه است. ای��ن پ��روژه
بر پایه هم آگ��اهی از بح��ران محی��ط زیس��ت و ه��م نق��د توس��عه تکنول��وژیکی

شکل گرفت.
تنها زمینی ک��هکاهش رشد و زیست اقتصاد: باربارا وارد و رنه دوبوس کتاب 

٤  Gudrun Dahl and Gemtchu Megerssa, The spiral of the Ram's Horn. Boran Concepts
of Development, Majid Rahnama and Victoria Bawtree

  Meadows, Randers, Behrens  محدودیت های رشد اثر ٥



 دوب��وس ابتک��ار عم��ل کنفران��س٦ منتش��ر کردن��د.١۹۷٢ را در س��ال م�ا داری��م
استکهلم را که منشاء جلب توجه دولتهای جهان ب��ه مس��أله محی��ط زیس��ت
بود را به عهده گرفت. در همان سال ، سیکو  م��انس ه��ولت، مع��اون رئی��س
اتح��ادیه اروپ��ا، در ن��امه  سرگش��اده ای ک��ه ب��ه رئی��س انزم��ان اتح��ادیه اروپ��ا،
فرانکو-ماریا مالفاتی نوشت از او درخواست  توقف  رشد را نم��ود. م��دتی بع��د
وقتی که خود وی ریاست اتحادیه اروپا را بعهده گرفت، درخواستش را تک��رار
نمود: « ب�رای م�ا ک�ه در دنی�ای ص�نعتی زن�دگی م�ی کنی��م، لزم اس�ت ک�ه
استاندارهای مادی زندگی را تنزل دهیم. این نه به معن��ی رش��د ص��فر بلک��ه
رشد منفی می باشد. رشد فقط یک هدف اقتصادی کوت�اه م�دت اس�ت ک�ه

 ۷حافظ منافع اقلیت حاکم است.»
تفکر محدودیت رشد اقتصادی در زمان گذشته بدون شک به م��التوس م��ی-
رسد، اما حمایت علمی از ایده محدودیت رشد اقتصادی را بدون هیچ ظن و
گمانی می توان در قانون دوم ترمودینامیک سادی کارنو یافت. در میان پیش-
اهنگان می ت��وان از س��رگئی پودولینس��کی ، بخ��اطر ک��ارش در ح��وزه اقتص��اد
انرژی که سعی کرد سوسیالیسم و محیط زیس��ت را به��م پیون��د ده��د، ن��ام

وقتی که مسائل محیط زیست مطرح شد،١۹۷۰ با همه این ها در دهه ٨برد.
قبل از ه��ر ک��س بای�د از نیک��ولس جورجس���کو-روجن دانش��مند و اقتص��اددان

بزرگ رومانیایی یاد کرد.
نیکولس جورجسکو-روجن مکانیک نیوتنی را بخوبی دریافته بود و معتقد بود
که مدلهای اقتصادی به زمان توجه ندارند. آن ها زمان را به شکل مکانیکی و
قابل برگشت فرض می کنند. آن ها انتروپی، به عبارت دیگر ای�ن واقعی�ت ک�ه
تمام تحولت  ماده-انرژی برگشت ناپذیرند، را نادیده  می گیرن��د. زم��انی ک��ه

 از عمل کرد های تولیدی مرخ��ص ش�د، پیون�د١٨٨۰کشاورزی در حدود سال 
پ��ایه ای ب��ا ط��بیعت قط��ع گش��ت. ام��روز هرگ��ونه ارتب��اط ب��ا پ��ایه بی��وفیزیکی
اساسی از بین  رفته است، و اکثر اقتصاددانان نئو کلسیک، تولید اقتصادی

٦ Barbara Ward , Rene Dubosتنها زمینی که ما داریم. حفظ و نگهداری سیاره ای ،
کوچک.

۷Sicco  Mansholt,  La  criseهمانسال رن�ه دوم�ونت نوش�ت: «ن�ه، رش�د بی انته�ا غی�ر ،  
ممکن است. اگر ما درجه رشد امروز را حفظ کنیم، در انته�ای س�ده آین�ده بخ�اطر رش�د

جمعیت و تولید صنعتی با فروپاشی کامل تمدن روبرو خواهیم گشت.»
٨ Sergej  Podolinskij , اریستوکرات اوکراینی که در فرانسه به ش��کل مه�اجر1850-1891 

بسر می برد و بدون موفقیت در پی جلب توجه مارکس بس�وی نق�د محی�ط زیس�ت ب�ود.
Joanنگ��اه کنی��د ب��ه پودولینس��کی: مارکسیس��ت پیش��رو در عرص��ه اقتص��اد ان��رژی، اث��ر 

Martinez-Alier, Jose Naredo 



را به مثابه چیزی بدون محدودیت محیط زیستی درک م��ی کنن��د. در ن��تیجه،
بط��ور ناآگاه��انه در اس��تفاده از من��ابع کمی��ابی ک��ه در دس��ترس ق��رار دارن��د
ولخرجی شده و از وفور زیاد انرژی خورشیدی به خوبی استفاده نمی گردد.
همانطور که جورجستو-روجن نشان می دهد زباله و آلودگی هایی ک��ه تولی��د
اقتصادی ایجاد می کند شامل عمل کرد تولید نمی گردند. ای��ن نمای�انگر ع�دم
امکان رشد نامح��دود در دنی��ایی مح��دود و نی�از ایج��اد زیس��ت اقتص��اد، ی�ا ب��ه
عبارت دیگر درک اقتصاد به عنوان جزیی از زیست کره م�ی باش�د. در رابط��ه
با زم�ان بازگش�ت ب�ه م��وقعیت ایس�تا و ب�ی تغیی�ر، جورجس���تو-روجن تئوری
نئوکلس��یک رویک��رد مک��انیکی را رد ک��رده و معتق��د اس��ت ک��ه در بعض��ی از
شرایط، بهتر است استفاده از منابع طبیعی ذخیره شده کامل  متوقف شود.
ک��اهش رش��د و پس��ا توس��عه: بی��ش از چه��ل س��ال، گ��روه «بی��ن الملل��ی»
کوچکی وابسته به ای�وان ایلی�چ، ژاک ال�ول و فرانس�وا پارت�انت، وق�ت خ�ود را
ص��رف مس��أله ض��د توس��عه و ی��ا پساتوس��عه نم��وده ان��د و س��وء رفتاره��ای
توسعه، به خصوص رفتار شمال جهانی با جنوب جهانی  را تجزیه و تحلی��ل و

 این نقد در ابتدا مربوط به الترن��اتیو ت��اریخی، یعن��ی۹مورد انتقاد قرار داده اند.
خود سازمانی جوامع بومی و اقتصادهای بومی بود. ام��ا ب��دون ش��ک، آن ه��ا
علقه مند طرحهای جایگزین در ش��مال( اجتم��اع و اقتص��اد همبس��ته، بخ��ش

 (شبکه تبادل الترن��اتیوNEAP (سیستم تجارت محلی)،LETSسوم و غیره)،
و همبس��ته ) و غی��ره بوده ان��د ول��ی علقه ای ب��ه «الترن��اتیو» کل��ی ج��امعه
نداشته اند. موفقیت ناگهانی پس از سرگردانی طولنی ما ، که قب��ل از ه��ر
چیز مربوط به بحران محیط زیست و همچنین جهانی شدن بود، الهام بخش
ما برای بررسی دقیق تر اقتصاد و زندگی اجتماعی شمال جهانی گش��ت. از
آنجا که ریسک های رشد، جهانی هستند،  یک ت�بیین مج�دد از توس�عه ب�ه
همان اندازه برای شمال جهانی اهمیت دارد که برای جنوب جهانی. کاهش
رشد یک الترناتیو محسوب نمی شود، بلک�ه فق��ط سرچش�مه ی�ک ج�ایگزین
است که با برداشتن س��رپوش توتالیتاریس��م اقتص��ادی، فض�ا را ب�رای  ایج��اد

خلقیت باز می کند.
نظری��ات مختل��ف ح��ول پس��ا توس��عه ک��ه ن��وعی موج��ودیت زیرزمین��ی را در

(اوج دوران نیک��ولس جورجس���تو-روجن، ای��وان١۹۷٢فرانس��ه بی��ن س��الهای 
(س�ال کنفران��س یونس��کو، «ابط��ال٢۰۰٢لیجس و ان��درن گ��ورز ب��ود) و س��ال 

توسعه، بازسازی جهان») از سر میگذراند، به شکل بس��یار واض��حی بح��ران

  نگاه کنید به فرهنگ توسعه اثر ولفگانگ زاکس۹



جامعه مبتنی بر بازار جهانی را پیشگویی کرد و یک راه حل را مط��رح نم��ود:
ایج��اد ی��ک ج��امعه دمکراتی��ک و خ��ود مخت��ار در محی��ط زیس��ت، ج��امعه ای ب��ا
کاهش رشد. بحرانی که پیش بین��ی ش��د ن��ه فق��ط م��الی بلک��ه همچنی��ن در

سطح اساسی تری بحران فرهنگی و تمدنی بود. 

دامنه تحلیلی و سیاسی 
ایجاد جامعه مبتنی بر کاهش رشد نی��از ب��دان دارد ک��ه م��ا در تولی��د ناخ��الص
داخلی و شاخص جادوی رفاه رفع ابهام نمائیم، و نیز بر علیه اث��رات خ��ارجی
منفی رشد مبارزه نموده و چرخه های مناسبی از سادگی بط��ور داوطلب��انه
بیافرینیم. بنابراین ما بای�د خط��وط کل��ی ی�ک ج�امعه «ب�دون رش�د» را مط��رح
کنیم. چنین جامعه ای مس��تلزم ک��اهش ش��دید اث��رات خ��ارجی منف��ی رش��د

است و بر سازماندهی چرخه های مناسب کاهش رشد تکیه دارد.
ک��اهش رش��د و ان��دازه گیری رف��اه: در همراه��ی ب��ا ژان-باپتس��ت س��ی ک��ه
خوشبختی را به مثابه مصرف تعریف کرد، ایان تی��ن برگ��ن پیش��نهاد ک�رد ک�ه
بطور ساده تولید ناخالص ملی به خوشبختی ناخالص ملی تغیی��ر ن��ام ده��د.
می توان درک چنین پیشنهادی را بسیار ساده نموده و نشان داد ک��ه تولی��د
ناخالص ملی فقط «ث�روت» اقتص�ادی یعن�ی چیزه�ای قاب�ل خری�دن را ان�دازه
می گیرد. رابرت ا. لین در کت��اب فوق الع��اده خ��ود «از دس��ت دادن ش��ادی در
دموکراسی بازار»، ویژگی های اصلی در انواع متضاد تئوری های حسابداری،
ک���ه ب���ه  اش���کال مختل���ف ان���دازه گیری تغیی���رات در خوش���بختی انس���انی
١۰(بهزیستی ذهنی) در جوامع لیبرالی را مد نظر دارند، را نشان م��ی ده��د.

او نتیجه می گیرد که افزای��ش اس��تاندارد م��ادی زن��دگی در ای��الت متح��ده ب��ا
کاهش همزمان خوشبختی واقعی نزد اکثریت آمریکایی ها هم��راه ب��ود، ک��ه
در درجه اول می تواند مربوط ب�ه ب�دتر ش�دن واقع�ی رواب�ط اولی�ه و اساس�ی

 ابعاد اشنای رفاه، یعن��ی١١انسانی (آنچه که لین «رفاقت» می نامد) باشد.
)، ش��اخص پیش��رفت واقع��ی هرم��ان دل��ی (HDIشاخص توسعه انس��انی (

GPI) ش��اخص روب��رت پوتن��ام ب��رای س��لمتی اجتم��اعی ،(ISHو محاس��به (
 ، تولید نرم داخلیPID -  Produit Interieur Douxتولید سبز ناخالص ملی یا 

)، باصطلح آنچ��ه ک��ه هزینه ه��ای «دف��اعی» مرب��وط ب��هQuebecsکبک کانادا (
وخامت و اختلل کیفیت زندگی (آلودگی آب و هوا، سر و صدا، فاص��له ک��ار و

١۰  Robert E. Lane, The Loss of Happiness in Market Democracies
Jean-Claude Michea, Orwell educateur  همچنین نگاه کنید به، ١١



مسکن، تصادفات رانندگی، جرم و جنایت در شهرهای بزرگ، از دس��ت دادن
تالب- ها، مصرف منابع طبیعی تجدید ناپذیر و کاره��ای خ��انگی ب��دون م��زد )
هستند، را تصحیح و تنظیم می کنند. اگر م�ا از نموداره�ای مرب�وط ب�ه تولی�د
ناخالص ملی، سلمتی ملی و یا شاخص پیشرفت واقعی هرم��ان دال��ی در
ایالت متحده آمریکا شروع کنیم، می بینیم ک��ه ای��ن نموداره��ا در اوای��ل ده��ه

 با هم دیگر همخوانی ندارند. تولید ناخالص ملی همچنان رو ب��ه رش��د١۹۷۰
است، اما دو نم��ودار دیگ��ر رو ب�ه پ�ایین در ح�ال ن�زول هس��تند.  خوش�بختی

 همچن��ان١٢کاهش می یابد در حالی که «دارایی و ثروت» افزایش م��ی یاب��د.
که پاتریک ویورت نوش�ت، آنچ�ه ک�ه در  واق�ع ی�ک اقتص�اد س�الم نامی�ده م�ی
شود، اقتصادی است که در آن «اموال زیادی داشته باشید». برنارد م��اریس
خاطر نشان می سازد که «ان روزی که ما تخریب خود در تولید ناخالص ملی

١٣عالی خود را حساب کنیم. احتمال  خود را بسیار فقیر می یابیم!»

محتوی کاهش رشد: بدیهی است که ما در پی ی��ک رابط��ه معک��وس ک��ه در
آن رشد پایین  به خاطر کاهش رشد موعظه می شود، نیس��تیم. به خص��وص
باید این موضوع را در نظر داش��ت ک�ه ک�اهش رش��د ب��ه معن��ی رش�د منف��ی
نمی باشد؛ رشد منف�ی اص��طلحی متن�اقض و بی معن�ی اس��ت ک�ه نش�ان

این کامل  معل��وم١٤می دهد چگونه رشد بر جهان متجسم ما نیز حاکم است.
است که ترمز  نامناس��ب  رش��د، ج�امعه را در ش��رایط س��خت بیک�اری و ت�رک
اهداف سیاس�تهای اجتم�اعی، فرهنگ�ی  و محی�ط زیس�تی ک�ه ح�داقلی از
کیفی��ت زن��دگی را تض��مین م��ی کنن��د، ق��رار م��ی ده��د. م��ا فق��ط می ت��وانیم
فاجعه ای که رشد منفی می تواند بیافریند را تجسم کنیم! به همان ش��کلی
که بدتر از بیکاری در جامعه کاری وجود ندارد، در یک جامعه مبتنی رشد نی��ز
چیزی بدتر از توقف رشد نیست.  موضوعی که چپ سنتی را ب��ه سوس��یال
لیبرالیس��م محک��وم م�ی کن�د، موض�وع ع�دم ش�جاعت در مس��تعمره زدای�ی
قدرت تجسم ما م�ی باش�د. در ن��تیجه، ک�اهش رش�د فق��ط در ی�ک «ج�امعه

مبتنی بر کاهش رشد» امکان پذیر است.
ک��اهش رش��د و ح��الت تع��ادل: اگ��ر چ��ه م��ا نمی خ��واهیم ب��ه اس��تفاده از

  در یک بررسی سوئدی، تیم جکسون و سوسانا ستیمن به نتایج مشابه ای که١٢
هرمان دالی در مورد المان، انگلیس، اتریش، هلند و سوئد رسیده بودند، دست یافتند،

Team Jackson, Susanna Stymne: Sustainable Econommic Welfare inنگاه کنید به: 
Sweden

١٣  Bernard Mzaris, Antimanuel deconomie
  در معنای واقعی کلمه: «به جلو حرکت نمودن در حالی که به عقب می روید»١٤



تئوری های کلسیک قدیمی باز گردیم، با همه اینها نزد ج�ان اس�توارت می�ل
«اخلق حالت تعادل» را می یابیم ک��ه برخ��ی از ای��ده های م��ا را در ب��ر م��ی-
گی�رد. او م�ی نویس�د: «تنه�ا زم�انی ک�ه بش�ریت ن�ه فق��ط توس�ط نهاده�ای
عدالت هدایت می شود، بلکه نیز اجازه می دهد با یک پیش بینی محتاط��انه
هدایت شود، انگاه فتوحات بدست آمده توسط عقل و انرژی دانشمندان ب��ه

  هم��انطور ک�ه١٥وسیله ای برای بهب��ود سرنوش�ت هم��ه مب��دل م�ی ش�ود.»
لحسن عبدالمالکی و پاتریک موندلر اشاره می کنن��د، ای��ن موض��ع ب�ه دور از
«ادعای بیباک��انه ای» نیس��ت ک��ه توس��ط نویس��ندگانی مانن��د ای��وان ایلی��چ و
اندره گورز اظهار می شود، یعنی م�دل ج�امعه ای ک�ه در آن نیازه�ا و ک�ار ب�ه
ح��داقل مح��دود ش��ده اس��ت، ام��ا زن��دگی اجتم��اعی بخ��اطر ج��امعه گرای��ی 

١٦بیشتر،  غنی تر است.

جان استوارت میل می نویسد: «جمعیت و سرمایه تنه��ا متغیرات��ی هس��تند
که بایستی در حال تعادل ثابت باشند. هر گونه فعالیت انسانی که نی��از ب��ه
جریان زیادی از منابع غیر قاب�ل ج�بران ن�دارد ی�ا ب�اعث آل�ودگی ج�دی محی�ط
زیست نمی گردد می تواند تا ابد رشد نماید. بطور مش��خص، مش��اغلی ک��ه
شکوفا شده و عده زیادی آن ها را در ب�الی لیس��ت   مطل��وب تری��ن و رض�ایت 
بخش ترین حرفه هایی که انس��ان می توان�د ب�دانها بپ��ردازد ق��رار م�ی دهن�د
عبارتند از: آموزش و پرورش، هن��ر، موس��یقی، م��ذهب، عل��وم پ��ایه، ورزش و

 از نظر میل، تئوری حالت تعادل بدین معنی است١۷تماس های اجتماعی .»
که سرمایه داری با گذشت زمان و با نیروی خود پایه گ��ذار ج��امعه ای خواه��د
بود که ارزش های آن توجه بیشتری به انسان و طبیعت خواهد نمود. ام��ا م��ا
معتقدیم که تنها راه جلوگیری از فاجعه، جدایی از سیستم س��رمایه داری و
تولی��د و مص��رف آن م��ی باش��د. از آنج��ا ک��ه تئوری اس��توارت می��ل ب��رای ی��ک
سیستم سرمایه داری، اگر چه ب��دون رش��د، ش��کل گرفت��ه اس��ت، می ت��وان

میل را به کمک طرفداران توسعه پایدار بازسازی کرد.
با توجه به این پیشینه بایستی کار ب��رای ایج��اد ج��امعه همبس��ته  ش��کوفا و
خودمختار در جنوب و شمال شکل متفاوتی داشته باشد. در جن��وب ک��اهش

  جان استوارت میل، پایه های اقتصاد سیاسی١٥
Franck-Dominique Viven, Jalons pour une histoire de la notion de  نگاه کنید به: ١٦

development durable, Mondes en development, volume 31 
 تذکر مترجم سوئدی: بنظر می رسد که نقل قول بال مربوط به جان استوارت میل١۷

نباشد، بلکه متعلق به گروه تحقیقاتی که با گزارش محدودیتهای رشد برای کلوب رم
کار می کردند باشد. نگاه کنید به «محدودیتهای رشد» اثر میدوز. 



رد پای زیست محیط�ی ( ح�تی تولی�د ناخ�الص مل�ی) ن�ه لزم و ن�ه مطل�وب
است، در عین حال ما نیازی نداریم که بدین خاطر به این ن�تیجه برس�یم ک�ه
محت�اج ب�ه ایج�اد ج�امعه رش�د هس��تیم و ی�ا اگ��ر در ح�ال حاض��ر در آن بس��ر
می بریم نباید انرا ترک نمود. اجازه دهید یک چیز را روش��ن کنی��م: در ش��مال
ک��اهش اث��رات زیس��ت محیط��ی (و در ن��تیجه تولی��د ناخ��الص مل��ی) ض��روری
است؛ در ابتدا این موضوع چیز ایده آلی نیست و همچنی��ن تنه��ا ه��دف ب��رای
یک جامعه در دوران پسا توسعه و یک جهان شایای دیگر نیست. ام��ا بیایی��د
انرا همچون یک حسن و فضیلت ضروری بپذیریم و کاهش رش�د را ب��ه مث��ابه
هدفی که می توان��د مزای��ایی نی��ز ب��ه ارمغ��ان آورد در نظ��ر بگیری��م. سیاس��ت
کاهش رشد در ابتدا می تواند مانند گوه ای بین رف��اه و تولی��د ناخ��الص مل��ی
فرو رود. اینجا مسأله این است که رابطه بین بهبود ش��رایط زن��دگی ف��ردی و
افزایش آماری تولید مادی قطع شود، و یا به عب�ارتی دیگ�ر ک�اهش «تم�ول»

برای افزایش «رفاه».
در ابتدا سیاست کاهش رشد می تواند عب��ارت از ک��اهش و ی��ا ح��تی از بی��ن
بردن تأثیرات خارجی منفی رشد اعم از تصادفات رانندگی تا مخارج داروهای
ضد استرس باشد. پتانسیل بکر کاهش رشد در مصرف مادی می تواند مورد
سؤال قرار دادن حمل و نقل وسیع انسانها و کاله�ا و ت�أثیر منف�ی آن ه�ا ب�ر
محیط زیست (و در ن��تیجه «نق��ل مک�ان» اقتص��اد)،  ص�دای گوش�خراش و پ�ر
دامنه ولی اغلب مضر تبلیغات و کاهش ه�ر چ�ه بیش�تر ط�ول عم�ر کاله�ا و
وس��ایل بپ��وش و بن��داز ک��ه تنه��ا هدفش��ان افزای��ش فش��ار در ماش��ین الت

جهنمی است، باشد. 
تمام این ها را می توان در هشت نکت��ه خلص��ه ک��رد: ارزی��ابی مج��دد، تجدی��د
نظر، بازسازی، تغییر مکان، توزیع مجدد، کاهش، استفاده مج��دد و بازی��ابی.
همه این  اهداف با هم شرایط مساعدی ب�رای ایج�اد چرخ�ه س�الم  ک�اهش

١٨رشد صلح امیز، همبسته و پایدار فراهم می کند.

نتیجه
تجزیه و تحلی�ل «طرف��داران ک�اهش رش�د» ی�ا «مخالف��ان رش�د» ب�ا تجزی��ه و

  میتوان این لیست را با دگرسویی، تغییر شکل، تغییر حجم و غیره بزرگ تر کرد، اما١٨
بطور کلی این ها می توانند به عنوان بخشی از عبارتهای قبلی در نظر گرفته شوند.

 Serge Latouche, Petit traite de la decroissance sereineنگاه کنید به : 



تحلیل منتقدین دیگر اقتصاد جهانی(جنبش الترناتیو جهانی شدن ی��ا جنب��ش
اقتصاد همبسته) تفاوت دارد: هسته اصلی  مشکل، چیزی جدید و ی��ا اول��ترا
لیبرالیسم، یا انطور که پولنی انرا اقتصاد رسمی می نامی��د، نیس��ت، بلک��ه
منطق رشد ب��ه مث��ابه نی��روی محرک��ه در نظ��ر گرفت��ه م��ی ش��ود. موض��وع آن
نیست که یک اقتصاد «خوب» جایگزین یک اقتصاد «بد» گردد، یک نوع رش��د
بد و یا یک نوع توسعه بد با یک نوع رشد خوب یا یک نوع توس��عه خ��وب-مثل
ایجاد  اقتصاد و توسعه   سبز، اجتماعی یا عادلنه از طریق تنظیم��ات بیش��تر
و یا کمتر یا آمیزش با تفکر رق��ت ی��ا همبس���تگی-تعویض ش��ود. بط��ور س��اده
موضوع ترک  اقتصاد است. این طرز تفکر اغلب سوء تع��بیر می گ��ردد چ��را ک��ه
برای ما معاصرین حاضر، درک اینکه  اقتصاد ب��ه م��ذهب تب��دیل ش��ده اس��ت،
دشوار می باشد. هنگامی که ما بدقت می گوییم که بای��د از ع��دم رش��د ب��ه
همان صورت صحبت کرد که در م��ورد ع��دم اعتق��اد ب��ه م��ذهب (ات��ه ایس��م)،
منظورمان دقیقا  همین است: باید در مورد مسأله اقتصاد و رش�د  ات�ه ایس��م
شد. جامعه مبتنی بر کاهش رشد باید قطعا  مثل همه جوامع انسانی دیگر
برای تأمین وسایل مورد نیاز به سازماندهی تولید بپردازد و در نتیجه از منابع
طبیعی به شکلی منطقی استفاده کرده و به مصرف کال و خدمات بپ��ردازد،
اما ای��ن بیش�تر ش�بیه جوام��ع  فراوان�ی در عص��ر حج�ر ک�ه هرگ�ز وارد اقتص�اد

 ای��ن از راه کمربن��د  س��فت  کمب��ود، قط��ع نیازه��ا، از١۹نشدند، عمل می کن��د.
homoطری��ق محاس��بات اقتص��ادی و ی��ا ب��ا اتخ��اذ ای��ده هم��و اواکونومیک��وس (

oeconomicusصورت نخواهد گرفت. باید پایه  اندیش��ه نه��اد اقتص��ادی م��ورد  (
سئوال قرار گی�رد. وق�تی ک�ه م�ا ص�رفه ج�ویی را مج�ددا  کش�ف م�ی کنی��م،
می توانیم به بازسازی یک جامعه فراوان��ی ب��ر اس��اس آنچ��ه ک��ه ای��وان ایلی��چ
«محل اقامت مدرن» می نامد بپردازیم، ب��ه عب��ارت دیگ��ر، «ش��یوه زن��دگی در
یک اقتصاد پسا صنعتی، جایی که مردم موفق به کاهش وابستگی خود ب��ه
بازار م�ی ش�وند، همزم�ان ک�ه آن ه�ا از طری�ق اب�زار سیاس�ی، زی�ر بن�ایی را
تش�ویق می کنن�د ک�ه در آن، ف�ن اوری و اب�زار در درج�ه اول ب�رای ایج�اد ی�ک
مزیت عملی استفاده می شود؛ اما اینه�ا ب�رای کس�انی ک�ه مش�غول ایج�اد

   ٢۰نیاز هستند، غیر قابل سنجش و اندازه گیری است».
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