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 با خدا باش و پادشاهي كن
 بي خدا هر چه خواهي كن
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شركت هاي چند مليتي، مردم به اقتصاد مقاومتي رو 
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ة در تكامل حيات بر كر خويشجايگاه  نگرشِ جديدي بهآيندة سعادتمندانة بشر در گرو  به نظر ايشان،. مي شودارائه 
زمين است، منظري نوظهور در ميان انديشمندانِ جهان كه تعاليِ معنوي انسان و شكوفاييِ پايدارِ جهان طبيعت را پديده 

در حوزة تشريح تغييراتي بنيادين به بررسيِ تاثير اين تحول فرهنگي،  در تكميلِ. مي بيندرهم پيوسته واحد و دهايي 
جديد  روش هايِ جويايِانه مجد صاحبنظرانِ اين حوزه. يمالي، مي پردازآموزش، در كليه مقاطع، به ويژه آموزش ع

اند كه قادر باشد تعداد بيشتري از اعضاي نسل جوان امروز را مؤثرِ پژوهشيِ  يِهاتدريس، محتواي آموزشي و رويكرد
زندگي، به ويژه براي رويارويي با مشكالت  ،و مهارت هاي مناسبرفتاري اخالقي ، معنويعلمي و با پشتوانه اي 

ظهور  ،فرهنگيِ فراگيراين تحوالت كه مقاله نتيجه گرفته مي شود  پايانيِدر بخش . آماده كند ،مسايل بغرنج عصر حاضر
، سازندة يجمعبه صورت انفرادي و بر اينكه كه انسان ها،  روشنحماسه آفرينانِ بزرگ و جوامع سالم دليلي است 

مشرق  است كه نگاهي پويا و پذيرا به حكمت جاودانِ جوامع كهنِ معرفتيي شاهد رنسانس عصر ما. جهان خود اند
مي فرهنگي كه از آغاز اين نوزايي  كوتاهي مدتبه رغم  .مي داند اواساسِ سعادت را  بشر و خودشناسيِ داردزمين 

تحقق اقتصاد مقاومتي اميدوار كننده اي در خدمت به عدالت و حيات در جامعه و طبيعت و در راستاي  الگوهايِگذرد، 
هاي  ريشه، با اين در حالي است كه الگوي توسعة صنعتيِ غرب .به وجود آمده استجهانيان عزتمندانة  براي زندگيِ

مسايلِ حاد اقتصادي، ، سال هاي پاياني قرون وسطي در اروپا رنسانسِتاريخي در فرهنگ سكوالر و اومانيستيِ 
زندگيِ عذاب آور و ذلت باري را براي ميلياردها انسان رقم  واواني در پي داشته اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي فر

، برخاسته از دو بينشِ مختلف به انسان و جايگاه در كنار هم دو الگويِ توسعه با نتايج قابل مقايسهاين ظهور . زده است
بيش از پيش روشن ساخته را ه اي برتر به منظور ساختن آيندانتخابِ اخالقي و عقالني براي عموم مردم وي در عالم، 

             .                                                                                                                            است
 

، دورة زمين »آورانِ فرهنگينو«، خودسازي، )معرفت نفس(نقش آفريني مردم، حماسه آفريني، خودشناسي : كليد واژه ها
، جهانبيني توحيديآموزش عاليتعالي در  معرفت آموزي در مدارس، فرهنگ انتظار، ،»همه زيستي«شناسيِ   

 
 

 مقدمه
 زياده خواهيِ فرهنگ ارتباط» تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در ديگر جوامع«مقاله اي با عنوان در 

سلطه در  تجاري براي كسبِ - خي اين نهادهايِ صنعتيشركت هاي چند مليتي و تالش تاري تبليغيِ
در تحليلي تاريخي نشان داده شد كه چگونه اين شركت ها براي . گرديدنكاتي مطرح سراسر جهان 

اقتصادي  خوداتكايي و خودكفاييِ بر عليه ة خودمبارز كانونِ ،تحقق اهداف اقتصادي و سياسي خود
رسانه ها و  از طريقِ ،و با بهره گيري از استيالي ذهني ص دادهتشخيجوامع مولد روستايي  ،جهانيان را

جهاني شدنِ  در نتيجهو موجب تضعيف و نابودي اين نهادهاي بومي  ،دانشگاهيِ جهان ةشبكنفوذ در 
تشخيص خط مقدم جبهة در عصر ما،  سرمايه داري جهانياستيالي ذهني از آگاهي . شده اندسرمايه 

 نيزو زيست محيطي و  ، فرهنگياجتماعي، اقتصادي بحران هاي حاد بروز، هاملت بين استكبار و نبرد 
اقدام را به جهان تعداد كثيري از مردم  كشورها،اقتصادي و سياسي  اقتدار تدريجيِ شدنرنگ كم  
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مردم ساالريِ «و » خرد جمعي«سكونتگاه هاي كوچك، مولد و خود كفا، مبتني بر  ساختارِ احيايِ براي
. تشويق كرده است ،از منابعمشاركتي در بهره گيري با هم مردم همه جانبة  با هدف همكاريِ »مقاومتي

به عنوان  1»جوامع سالم«در بسياري از نقاط دنيا، در مناطق شهري و غير شهري، اين تالش ها در قالبِ 
الگويي كارآمد براي تحقق اقتصاد مقاومتي تبلور يافته است. برخي از دولت ها نيز با اتخاذ سياست 
هاي مساعد، به منظور تشويق نقش آفريني مردم در حل مسايل بغرنج روز، با اين تالش هاي مردمي 

                                                                                                        2.همراه شده اند
 

در نوشتة ديگري همچنين به موضوع ظهور علم و فناوري هاي مناسب پرداخته ايم.3 در اين نوشته، به 
بر  دانشمندان جهانه ترين كه چگونه برخي از برجست شدمطرح  تفصيل و با ذكر مصاديقِ متعدد،

در و اخالق در تفكر علمي و  معرفتجهانبيني توحيدي، تاكيد كرده و توجه به  يگانگيِ علم و معرفت
درك در تفكر توسعه به اين اخالقي به علم تاثير اين نگرش . ه انداساسي شمردرا  خلق فناوري ها

به سعادت و بهروزي بشر الزاما مطلوب و سازنده نيست و  ،جديد انجاميده است كه هر فناوريِ جديد
جديد، سمت و سوي درست و عقالنيِ پژوهش هاي علمي در جهت  ديدگاهاز اين . نمي انجامد

پايبندي به جهانبيني توحيدي و ارزش هاي اخالقي تعيين مي شود و در با  اختراع فناوري هاي مناسب
خالصه . غياب اين دو اصل، انسان به سوي علوم انحصارطلبانه و فناوري هاي ويرانگر سوق مي يابد

روزِ براي ب دو عامل تسهيل كننده ظهور علوم و فناوري هاي مناسب و اينكه، سياستگذاري هاي مساعد
شرايط اجتماعي، فرهنگي، زيست و ايجاد  آفريني مردم در توسعه همه جانبة محلينقش گسترده تر 

                                               .شده استو تحقق اقتصاد مقاومتي در ديگر جوامع  برتر محيطيِ
                                                                

نقش آفريني مردم در  رو به رشد ديگري در انگيزه ها و مقياسِ بعدحاضر حاكي از  يافته هاي پژوهشِ
 اين يافته ها نشان مي دهد كه نقش آفرينيِ موفقيت آميز و گسترده ترِ. حل مسايل بغرنج زمان ماست

مردم همچنين برخاسته از ترويجِ خودشناسي4 است. اين عامل به درك عميق تري از جهانبيني توحيدي 
خالقيت . وحدت جهان بيرون و عالم درون آدمي كمك كرده استبه ايشان  آگاهيو در بين توده ها 

ي انحماسه آفرينشخصيتيِ از جمله مشتركات  ،پايبندي به ارزش هاي اخالقي و ايمان ،عظيم، پشتكار

                                                           

1    :و اهداف بنيانگذاران آنها به تفصيل در جاهاي ديگر آمده است توصيف جوامع سالم در مناطق شهري و روستايي  
  

.الف1393139313931393عباسي، ب؛ 1394139413941394الف؛ عباسي، 1394139413941394عباسي،   
.الف1394139413941394 ،عباسي  2 

.ب1394139413941394 ،عباسي  3
  

4
 self-knowledge  معرفت نفس 
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 باوربا هدف حمايت از عدالت و حيات در جامعه و طبيعت، با دستاوردهاي سترگ خود و  است كه
نقش به معرفي چندي از اين حاضر مقاله در بخش اول  .نشان داده اندرا  خود به معنويات عميق

                     .مي پردازيم جهاني يافته است وشهرت ملي  آنان كه نتيجة فعاليت هايآفرينانِ بزرگ 
 

جامعه و طبيعت از يك  درعدالت و حيات بين خير انديشي و مجاهدت براي كه اي دو سويه  ارتباط
از سوي ديگر وجود دارد، رازي و تخلق به اخالقِ پسنديده سو و زنده شدن دلِ آدمي به معرفت نفس 

معرفي و بررسيِ به مقاله در بخش دوم . باشد مانده خبرسازاين حماسه آفرينانِ نيست كه در انحصار 
رشد بي سابقة توجه عامة مردم به مي پردازيم كه حاكي از  ختيجامعه شناجديد  تحقيقات ايجنت

 محققين باور دارند. طبيعت استو به  جوامعبه  ظلم در موردايشان  زافزونرو و دغدغه منديِ معرفت
 يت فردي براي سهم خود در مسايلِبا قبول مسئول» نوآوران فرهنگي«كه نسلي رو به رشد موسوم به 

با ديگر شهروندان براي  خودسازي و همزمان تعامل خودشناسي و از طريقِاقدام به حل آنها  ،روز حاد
اين تحولِ  ، عواملي كه براي ظهوردر ادامة اين بحث. انددستيابي به راهكارهاي نوآورانه و مؤثر كرده 

            .                                                     را تشريح مي كنيمارائه شده است  جهانيفراگيرِ 
 

نسبت به آيندة جوامع  آينده پژوه نظر انديشمندانِ برمين بخش همچنين تاثير اين تحول شگرف در ه
آثار مكتوب و فيلم هاي  از طريقِ ،اخير دهةچند در  .را بيان مي كنيم زمينكرة  دربشري و طبيعت 

 ، مثله استبر تخيل جهانيان سايه افكند نا اميد كنندههولناك و تصاويري  ،غرب تجاريِ آخرالزمانيِ
سياره اي و  بينِ برخورد، موجودات فضايي ةزمين، حمل ة، فروپاشيِ اكولوژيكيِ كربين قدرت ها گنج

انديشمندان اما . راتديگر ُك و يزير زمينشهرهاي براي فرار از آتش و دود و خون به انسان ها تالش 
در جهتي كامال ايشان، . بينند استعداد ديگري در تحوالت معنويِ نسل حاضر مي، معاصر آينده پژوه

شكوفاييِ طبيعت همراه با تعالي روحاني بشر را پيش بيني مي كنند كه  با مباركظهور عصري ، تضادم
ايشان تصريح كرده اند كه  .فرا خواهد رسيد انسان ها آگاهانة تتنها با ترويج فرهنگ انتظار و مجاهد

حيات و هدايت، و عذابِ كنوني به عصرِ  تهديد، به لحاظ دشواريِ دوران گذار از عصرِ تخريب
آفرينندگيِ پيشِ رو، فرهنگي الزم است كه در آن، مردم، ضمن تالش فزاينده در جبران بي عدالتي 
هاي گذشته در جامعه و به طبيعت، با دلي پر شور رؤيت نتيجة مجاهدت هاي خود را در عالم درون و 

                                                                                       . جهان بيرون به انتظار بنشينند
 

 حوزة آموزش، يعني تعليم و تربيتبر  اين تحولِ معنوي و حماسيبه بررسي تاثير  مقاله بخش سوم
در اين بخش مي خوانيد كه چگونه رويكرد . و آموزش عالي اختصاص دارد كودكان و نوجوانان،
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شيوه ها و محتواي  ،فرهنگيان بسياري از. ، به مدارس و دانشگاه ها راه يافته استتي و اخالقيمعرف
را براي رويارويي با مسايل امروز و  ،»آموزش همگاني«در مدارسِ استاندارد، موسوم به رايج آموزشي 

، معرفت »با اخالقعلمِ «در مدارس جديد، دانش آموزان با . مي دانندزيانبار  حتيآيندة بشر ناكافي و 
 در آموزش عالي. آشنا مي شوند سازدانسان را ميسر مي  نفس و مهارت هايي كه يادگيريِ مادام العمرِ

با اجتماعي كارآفريني براي و مهارت هايي كه  جويان بر يادگيريِ معرفت شناسيپافشاريِ دانش نيز،
 ري از دانشگاه ها را دگرگون كرده ، محتواي آموزشي بسيابه كار آيدخدمت به جامعه و طبيعت هدف
                                                                                                                   . است

 

. ده عنوان رنسانسي جهاني مطرح مي شوتحول فرهنگيِ جديد باين رخداد بخش نتيجه گيري، در  
كه هدف خود را رسيدن به تعالي معنوي و تكامل حيات  رگذار اين دورة نوزايي،رجسته و اثثمرات ب

الگوهايي موفق  به صورتاز طريق خدمت به عدالت و حيات در جامعه و طبيعت قرار داده است، 
توسعه صنعتي و جهاني شدنِ سرمايه  مقاومت در برابر آسيب ها و تهديدهايبراي رفع نيازهاي بشر و 

با تشديد مسايل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست اين در حالي است كه  .ستمتجلي شده ا
كه ريشه در ارزش هاي اومانيستيِ  ،فرهنگ زياده خواه و رقابتيِ توسعه صنعتياز محيطيِ ناشي 
الگوي  »رفاه«و » رشد«، »پيشرفت« وعده هايِ توخالي بودن ،ميالديِ اروپا دارد 17171717تا  14141414رنسانس قرن 

شاخص و گسترده اي چون  مسايلِظهورِ عالوه بر اين، . است شدهتوسعه بيش از پيش برمال غربي 
، شرايط مرگبارِ آلودگي هوا در كالن شهرها، درمان و العالجبيماري هاي سخت  بي سابقة شيوعِ

و تهديد بي خانماني ، مزمن ، بيكاريِآنبه  امعهجگراني غذا و كاهش دسترسِ اقشارِ آسيب پذير 
به هيچ روي شرايطي را براي جهانيان رقم زده است كه با شأن و كرامت انساني گ، تحريم و ترور، جن

در عصر ما، نتايج عيني توسعه، برخاسته از دو ديدگاه متضاد به جايگاه و نقش انسان . ت نداردمطابق
سي از طريق و ديگري آرزومند خودشنا صنعتي ةتوسع زياده خواهفرهنگ در عالم، يكي مبتني بر 

خدمت، نشان داده است كه در هر صورت، انسان سازندة جهاني است كه در آن زندگي مي كند. 
 برايذلت بار  يشرايط به وجود آورندةدو فرهنگ، همزمان و در كنار هم، يكي اين ظهور پيامدهاي 
و سالم عزتمندانه  گيِزند و ديگري خالقِ شرايط رشد و غلبه بر طبيعت، منتظرِ پيشرفتميلياردها انسانِ 

دوخته و آفرينندگي بيشترِ طبيعت  خود تعالي معنويِاي جمعيتي قليل اما رو به فزوني كه چشم به بر
انتخابِ  اين نمايشِ تاريخيِ عملكرد دوگانة انسان بر كرة زمين و نتايج عيني آن،. مي باشد است

در  مردمبيشتر  نقش آفرينيِچگونگيِ براي عموم جهانيان و برتر اخالقي و عقالنيِ اسلوب زندگي 
                                                       .روشن ساخته استبيش از پيش  بهتر راساختن آينده اي 
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مقاومت، حماسه آفريني، معنويت. 1111  
اي انسان در انجام كاره آور، حاكي از تواناييِ شگفت جهانداستان هاي حماسيِ  گشخصيت هاي بزر

 هاي عادي آنچه در حماسه ها، چشمگير و تحسين برانگيز است عدم تناسب بين توانايي. سترگ است
در ميراث ديني ما، از . ندموفق به انجام آن شده ا ،اين حماسه آفرينانامري است كه  سترگيِو انسان 

 پيروزي حضرت داود و) ع(امام علي  توسطراع ذ 40404040درِ قلعة خيبر به اندازة كردنِ جا كندن و پرتاب 
 در قصص انبيا و در ادبيات ملي و حكمي ما، دالوري هاي رستمِو لشكريانِ كثير او بر جالوت  جوان

بشر در مورد ابوالقاسم فردوسي، نشانه هايي ماندگار براي آگاهي رساني به دستان در شاهنامة حكيم 
ديني و اخالقي قوي، خواننده با زمينة  ،هااين داستان . استبراي حماسه آفريني  او استعداد و توانايي

                                           .دنمي شو يادآورپيش نيازي معنوي براي حماسه آفريني الزامِ را به 
 

 ،امروزه در رويارويي با مسايل بغرنج اجتماعي، زيست محيطي، فرهنگي و اقتصادي، واكنش افراد
اين مسايل،  هيبت. است» با يك گل بهار نمي شود«خسته و فرسودة  بارتمتمايل به تكرارِ ع بيشتر

 زيراما همانطور كه در نمونه هاي . مي دهدبسياري از مردم عادي را نااميد و به سوي بي تفاوتي سوق 
بين ارزش هاي نزديك افرادي كه توانسته اند پيوندي براي از حماسه آفرينان معاصر ديده مي شود، 

بي تفاوتي بي  از سوي ديگر برقرار كنند،خود  زمانة چالش هاياخالقي خود از يك سو و معنوي و 
مبتكرانه و حكيمانه اي دست يابند كه  راه حل ها و دستاوردهايِبه  توانسته اند ايشان. معني است

خود  ةخالصان و عملِ ة واالانديش بين المللي تحت تاثيرِ مثبت يادر سطح ملي را جهان پيرامون خود 
                                                                                  . شوندو منشأ خير كثير  دهندقرار 

 

از ميان حرفه ها و اقشار عادي مردم زير  چهره هاي، خوانندگانعموم  بيشتر با تجاربِ براي نزديكيِ
 بر مسايل ايشان، پيروزي را رفيع تر مي سازد مردمي آنچه مقام اين حماسه آفرينانِ. اندانتخاب شده 

، در آنها شدة از باال به پايينپيچيده اي است كه دولت هاي قدرتمند جهان و راهكارهاي برنامه ريزي 
ة مليت، فرهنگ، حرفه و حوزدر  اينكه، با وجود تنوع ديگر قابل توجهنكته . ناكام مانده اند حل آن
                                       : در جنبه هاي زير با هم مشترك اندبزرگ  نانحماسه آفرياين ، فعاليت

 

ايشان از مسايل و دغدغه هاي فردي عبور . تالش كرده اندبه جامعه و طبيعت همگي در خدمت ) 1111
. اند شده كرده و متوجه حياتي بزرگتر  

وسيعِ مسئله اي كه خطاب قرار داده اند،  هدفمند و حكيمانه است و با توجه به ابعادهمگي تالش ) 2222
.خيرِ كثيري به جامعه خود و جامعه جهاني رسانده اندمستقيم و غير مستقيم،   
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صاحبان  شروع حركت عظيم ايشان مبتني بر ارادة فردي، بدون تكيه بر سرمايه گذاري هاي كالنِ) 3333
.  دولتي بوده است دستگاه هاي يا حمايتسرمايه    

كارهاي فرهنگ، صنعت و اقتصاد مدرن را براي برطرف كردن مسئله مورد نظر خود راههمگي ) 4444
.كافي ندانسته و به نوآوري دست زده اند  

سبقت گرفتن در انجام  همگي ،شدن با جماعتهمرنگ تالش براي ديگران و يا رقابت با فارغ از ) 5555
افله عقب به اينكه از قجاي پنداشتن به بيان ديگر، به . اند خود ساخته ةرا پيش ،و اخالقي درست كارِ

و يا اينكه اقدامات به ظاهر كوچك و فردي آنان تاثير چنداني نخواهد داشت، بر انجام  خواهند ماند
. كار درست ثابت قدم مانده اند  

با روز،  تاريخي كهاين  ود را به تاريخ متصل كرده اند، همحيات، خعدالت و با كمك به همگي ) 6666
در  حيات تعالي معنوي نسل بشر و تكاملكه با سيرِ تاريخي آن  ري مي شود و همماه و سال سپ

.    ورق مي خورد طبيعت  
 

جاداو پاينگ ▪  
مساحتي بيش از  به تنهاييهند است كه  منطقه آسامِاز اهاليِ آفريني  نام حماسه 5پاينگموالي جاداو 

دين آغاز كارِ حماسيِ آقاي پاينگ ب. هكتار در جزيره اي شني و باير را جنگلكاري كرده است 550550550550
تعدادي مار مرده در ساحل پديدار شدنِ متوجه  1979197919791979در سال صورت كليد خورد كه وي روزي 

اين مارها كه با توفان و طغيان آب رودخانه به اين مكان . نة نزديك محل زندگي خود شدرودخا
پس از تماس با مسئولين و . داز حرارت جان باخته بودنشدت آفتاب كشيده شده بودند به علت 

 آقاي پاينگ خوداين پاسخ كه جنگلگاري در جزاير شني و باير بيهوده است،  شنيدنِكارشناسان و 
پس از گذشت بيش از سه دهه از آن . كرددر اين جزيره درختان بوميِ منطقه  نهالِ اقدام به كاشت

هم  ،نامگذاري شده استاينچنين  ه پاس زحمات ويكه از سوي دولت هند ب» جنگل موالي«زمان، 
 دارايكه آقاي پاينگ . بزرگ است گربه سانِ چندگله اي از فيل ها، تعدادي كرگدن و  زيستگاهاكنون 

كار وي به تازگي . از طريق گاوداري و فروش شير روزگار مي گذراند ،همسر و سه فرزند است
                                     . ده استجنگلكاري در جزيره اي در مجاورت جنگل موالي را آغاز كر

 

مناسب براي زندگي  پاينگ طبيعت را تجليِ خداوند مي داند و وظيفه بشر را ايجاد شرايط جاداو
اگر چه تحصيالت آقاي پاينگ از مقطع ابتدايي تجاوز نمي . حيوانات و انسان ها در كنار هم مي داند

به طور مثال، . چگونگيِ حل آنها صاحبنظر استدر راف دارد و به مسايل جهانِ امروز اشوي كند، 
                                                           
5
 Jadav "Molai" Payeng 
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علوم زيست «آموزش  آقاي پاينگ، گرم شدن زمينپديدة و مقابله با در طبيعت  براي جبران خرابي ها
                                                                        . در مدارس را قويا توصيه مي كند» محيطي

 

در  6»وانگاري ماتاي«ي چون آقاي پاينگ در هند، خانم انجنگلكار نيِقابل ذكر است كه حماسه آفري
الهام بخش طرح هاي عظيم جنگلكاري در شهرها و  ،ايالت متحدهدر  7»ندي ليپكيساَ«كنيا و آقاي 

طي برنامه زيست محي«با حمايت » يك ميليارد درخت«كشورهاي مختلف دنيا و اجراي طرح جهاني 
ميليارد  7777، طي فقط دو سال، 2009200920092009در چارچوب اين طرح تا پايان سال . شده است 8»سازمان ملل متحد

                                                                                  9.درخت در جهان كاشته شد اصله
 

ابراهيم ابوليش ▪   
 امراضِ ،ت كه بيماري هاي مردمدر حوزة طب و سالمت اس بزرگ اننقش آفرينيكي از  دكتر ابوليش

درمانِ مطالعه كرده و در صدد توامان را  خودكشور  و آسيب هاي زيست محيطيِ اجتماعي و اقتصادي
ي جهان آموخته اند كه ديگر كشورهامصر و پزشكان در غالب در حالي كه . ريشه اي آنها برآمده است

ابوليش راه  تفاده از داروهاي شيميايي و جراحي اكتفا كنند، دكتربا اسان بيمارصرفا به مداواي 
پيشگيري از بيماري ها از طريق احياي كشاورزيِ غير شيميايي و بهبود چگونگيِ فرآوري و توزيع مواد 

دكتر ابوليش و همكاران او با نام تجاري اولين محصوالت غير شيميايي . غذايي را برگزيده است
اگر چه در ابتدا اين محصوالت به . وارد بازار مواد غذايي مصر شد 1980198019801980نِ دهة پايادر  10»آيسيس«

واقع  11»سيكم«گوجه فرنگي و هويج محدود بود، اما هم اكنون كاركنان آيسيس واقع در جامعه سالمِ 
 ةبه جامعلِ سالم محصو 90909090از بيش ، قاهرهساعت از  2222 به فاصلة ،يسلِبِبدر سرزمين هاي خشك حوالي 

در پرورش و فرآوري مواد غذايي آيسيس از هيچگونه مواد . كنندة مصر ارائه مي كنند مصرف
رنگ هاي خوراكي يا طعم دهنده هاي شيميايي، استفاده  ثل كود شيميايي، سموم دفع آفات،شيميايي، م
در سطح ملي توزيع مي  12»بهترين هاي طبيعت«اين محصوالت از طريق مغازه هايي به نام  .نمي شود

                                                                                                                   . ددگر

 

                                                           
6
 Wangari Maathai 

7
 Andy Lipkis 

8
 United Nations Environment Programme / UNEP 

9 :جنگلكار در صفحه زير آمده است اطالعات بيشتر در مورد آقاي پاينگ و ديگر حماسه آفرينانِ 
  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_energy_eff_tips_jdvpyng_trplanting.htm 
10

 Isis Organic Products 
11

 www.sekem.com 
12

 Nature's Best 
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و ترويج كشاورزيِ غير شيميايي، هم اكنون  هاي اين پزشك مسلمان در تحقيقاتبه بركت مجاهدت 
به يكي از بزرگترين توليد كنندگانِ پوشاك عموميت يافته و سيكم  در مصر توليد پنبة غير شيميايي

عالوه بر توليد و عرضه انواع مواد غذايي و پوشاك، جامعه سيكم هم . جهان تبديل شده است نخيِ
در جامعة سالم عالوه بر اينها، . اكنون مركزي فعال در تحقيقات و ارائه خدمات پزشكي نيز هست

نونهاالن، نوجوانان و  علمي، فني و معرفتيِ م و تربيتتعلي به منظورمناسبي  آموزشيِ سيكم، الگويِ
                                .در مقاطع مختلف از جمله آموزش عالي به وجود آمده استجوانان مصري 

 

در اين . االهرام مصاحبه اي با اين پزشك حماسه آفرين منتشر كرد، روزنامة مصريِ 2004200420042004در سال 
 دلِاالهرام از دكتر ابوليش مي پرسد كه آيا زندگي در يك جامعه كوچك در  مصاحبه، روزنامه نگارِ

در شهرها خوانده مي شود، كسالت آور و مالل » سرگرمي و تنوع«ه از منظر توده ها چكوير، بدور از آن
       : گزارشِ خبرنگار روزنامه از پاسخ  دكتر ابوليش به اين سوال را در اينجا مي آوريم. انگيز نيست

 
هنگ سريع زندگي اما در شهرها چنان درگير ضرب. به آرامش و صداهاي طبيعت توجه كنيد !بيندازيد نگاهي به اطرافتان«

اينجا اينقدر كار براي . اطرافمان را جذب كنيم طبيعت بوها و رنگ هاي  شهري مي شويم كه فراموش مي كنيم صداها،
مجالي براي هست كه  يريي عظيم براي يادگيفرصت ها  و ن و نوشتنخواند  شنيدن،  ديدن، و فرصت برايانجام دادن 

او را دارم كه به سويش، به سوي   كنم، دلتنگياحساس  ،به دليلي ،و اگر هم زماني. كسالت باقي نمي ماندمالل و 
                                           .                                                               گام بردارم  با فروتني،  صفاتش،

خداوند ديده مي   پرده اي مزين به اسماء  در جايي كه او با دست به آن اشاره مي كند،  روي ديوار،  پشت سرِ ابوليش،

                                                                                                                   13».شود
 

نادر خليلي ▪  
ساخت و  مبتكرِ فناوريِ وي .از ديگر حماسه آفرينانِ معاصر استمعمار نادر خليلي  مهندسِشادروان 

، اين معمارِ عارف. است، از معماري بوميِ مناطق گرم و خشك ايران الهام گرفتهساز با اَبرخشت، 
از بغرنج ترين بحران هاي كنوني جامعه بشري را يكي موفق به ابداع روشي شده است كه قادر است 

                                                                                                         . ريشه كن كند
 

ما، زمين و مسكن به  عصراما در . است ي، ايمن و ارزان حق هر انسانراحتسرپناه  برخورداري از
و بي  ياجاره نشيندچارِ  بسياري از انسان هادر نتيجه شده و  تبديل براي سرمايه گذاري ابزاري

                                                           

جهاني زير و در وب سايت جامعه سيكم در شبكه ةبيشتر در مورد فعاليت هاي دكتر ابراهيم ابوليش در دو مقال اطالعات  13
  

www.sekem.com   .2003200320032003؛ معاش درست، 2004200420042004الرشيدي، : آمده است) زبان انگليسيبه (اينترنت 
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به  خانه دار مي شوند، براي مدتي طوالني،دريافت وام با كه  افراديآن دسته از حتي . اند يخانمان
ت نوسانابروز با اين تفاوت كه در صورت اط بانكي، عمال مستاجر بانك اند، واسطه پرداخت اقس

هزينه اي مردم با  ،در گذشته. دارند خانه و كاشانه و سرماية خود را نيزاز دست دادن  هراسِاقتصادي، 
خانه مي براي خود  ،بوميارزان و فراوانِ از مصالح استفاده محلي و  ياندك و همكاريِ استادكار

                                                           . ساختند و مسئله اي به نام بي خانماني وجود نداشت
 

گنبد و  ،فرم هاي پيچيده اي چون قوس، طاق سازه ها با ساخت يادگيري مهارت ،اما حتي در آن زمان
ابرخشت، استاد خليلي زمان  با ابداع روشِ. نيم گنبد مستلزم سال ها كارآموزي نزد استادكار بود

به بركت . را به چند روز كاهش داده استفرد  خانه به دست خوديك ساخت  طراحي وآموزشِ 
، هر كسي در هر جاي جهان مي ها پس از دريافت اين آموزشمقاومت اين سازه ها در برابر زلزله، 

استفاده از فرم هاي . تواند با بهره گيري از خاك زير پاي خود، خانه اي ارزان و ايمن براي خود بسازد
ان را از مصالح اين روش نوين ساخت و ساز است، سازندگبومي معماري ايران كه الهام بخش 

به لحاظ . صنعتي مثل تيرآهن، ميلگرد، سيمان و آجر بي نياز مي كند ساختمانيِ پرهزينه و انرژي برِ
بناهاي ابرخشتي، مصرف انرژي براي سرمايش و گرمايش فضاهاي دروني به  در ديوارهاي ضخيم،

عالوه بر سهولت يادگيري، فناوري . سنگي متداولِ امروز است- آجري- مراتب كمتر از بناهاي سيماني
ايراني، روستاها و ابرخشت به سازندگان خوش ذوق اجازه مي دهد كه با فرم هاي سنتيِ معماري 

بودنِ  كم هزينهو زيبايي ارزاني، ايمني، تعجب آور نيست كه . بناهاي زيبا بيارايند باشهرهاي خود را 
سريع رشد ترين روش هاي ساخت و ساز در دنيا از فناوري ابرخشت را يكي اين بناها، نگهداريِ 

اضطراريِ و سرعت ساخت سرپناه هاي  سهولتمهندسي،  از ديگر مزاياي اين نوآوريِ. كرده است
                                                                 14.موقت به دست بازماندگان بالياي طبيعي است

 

در آمريكا به  )آسمانخراش(سازه هاي بلند و صنعتي خود را در ساخت  تحصيالتستاد خليلي كه ا
كه استعداد عظيمي در  پي برد 1350135013501350، در سفري به سرزمين مادري خود در اواسط دهه ه بودپايان رساند

وجود انيان جهبهره گيري مجدد از معماري سنتي ايران در ريشه كن كردنِ اجاره نشيني و بي خانماني 
و امكانات خود را صرف ابداع  تالش ي، استاد خليلي تمام1386138613861386 سال از آن زمان تا پايان عمر در. دارد

 مسكنني كه طالب جوا بود كه توسط آن هر روش جديدي در جستجوياو . فناوري ابرخشت كرد
                                                           

14  ، »بين المللي مقررات ساختمانشوراي «روش مهندسي و ساخت و ساز ابرخشت پس از گذراندن تست هاي سخت گيرانة  
  

براي مطالعه . سازه هاي مسكوني و تجاري، به ويژه سازه هاي واقع در مناطق زلزله خير، مورد تاييد قرار گرفته است ةبراي كلي
»از ديدگاه مسئوالن صدور پروانة ساخت: ساخت و ساز با ابرخشت«: جزييات بيشتر، بنگريد به  
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جلب همكاري چند وام به دنبال زمين و دريافت تواند به جاي مراجعه به بانك براي باشد بمناسب 
آنها خانه دار  ةهم ،آيندة خود باشد تا به ترتيب ةخان تعاونيِ جوان نظير خود براي طراحي و ساخت

                                                           . بي خانمان باقي نمانديا شوند و كسي اجاره نشين و 
 

شمندانة ايران و فناوري ابرخشت ريشه در فرهنگ هو معماريِاز منظر اين حماسه آفرين بزرگ، 
، پسنديده است كه به ان امروز، به ويژه معمارانِ جواندارد و لذا براي معمار مرز و بومعرفاني اين 

وي هراس از شكست . شونداسالمي بهره مند  حكمتو  معرفتاز ، منظور تقويت قوة خالقه خود
امروز و رشد معرفتي را در گرو تالش و كوشش بي دريغ در نوآوري را بزرگترين دشمن بشر خوردن 
هنر «، در مورد 15»تنها دويدن«وي در كتاب خود  .دمي داندر راه خدمت به جامعه و طبيعت سالك 

وي سرچشمة تمامي هنرها و خالقيت ها را در اين هنرِ كليدي مي . با خواننده سخن مي گويد» ييتنها
در بين هموطنانش را از جمله از بيگانگان به تقليد شديد و تمايل  از خالقيت ترسخليلي  استاد. داند

فراموش كرده ايم كه در عموما اينكه ما  ،معرفي مي كند ييتنها عموميِ هنرِ نِشدفراموش  عوارضِ
خلق خلوت دلمان فضايي هست كه در آن مي توانيم با خدا، يعني خالق بزرگ، تنها باشيم و از او در 

                       :مي نويسدمقدس وي در مورد اين هنر  .كمك بگيريم حل مسايل راه هاي جديد در
 

ياد بگيرند، زندگي انسان ها چه تك تك و چه در اجتماع ] در مقاطع مختلف تحصيلي[اگر بچه هايمان هنر تنهايي را «
بگيرد نه تنها او از تنها بودن فرار  تنهايي اُخت وقتي كه اين كودك ياد گرفت كه با هنرِ. بسيار متفاوت خواهد بود

آموزش هنر تنهايي . لذت هم ببرد ]جديد[چيزي  از خلق و ابتكارِ ،نخواهد كرد، بلكه ممكن است كه در آن ساعات
من فكر مي كنم . زيرا يك انسان بيش از هر چيزي با خودش تنهاست ...درسي خواهد بود اتترين موضوع نافعيكي از 

هيچ مسجدي، هيچ  .و اساس آموزش اديان اين است كه چگونه انسان مي تواند به خدا نزديك شودكه مهم ترين پايه 
كليسايي، هيچ كنيسا يا معبدي نمي تواند يك شخص را به اوج لمس خدا و آسمان ها برساند، به اندازه اي كه آن 

در زماني آفريده شده كه حضرت » ييهنر تنها« جهانيِ بزرگترين شاهكارهايِ. شخص مي تواند در تنهايي به آن برسد
                                      16».در تنهايي كامل با خدا بودند) ص(و حضرت محمد  )ع( ، حضرت عيسي)ع( موسي

 

كه در حوزة معماري شهرت جهاني يافته است، مؤلف چندين كتاب در اين رشته و نيز استاد خليلي 
اشعار موالنا جالل الدين بلخي است كه در نوع خود بي نظير  سيِانگلي ةصاحب دو مجموعه از ترجم

                                                                                                                  17.است

                                                           

www.eabbassi.ir/pdf/article_apptech_sandbag_code_official.pdf 

.1313131370707070خليلي،    15
  

.142142142142، 1370137013701370خليلي،   16
  

 17
 Rumi, Khalili, and Furuzanfar, 1994, 2001.  
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حمل و نقل ةكاترين اَلورد و ديگر حماسه آفرينانِ عرص ▪  
اي جهان از بزرگترين مسايل كنوني بشر است كه ارتباط آن با كثرت آلودگي هوا در كالن شهره

در تمامي جوامع، از جمله ايران، ناتواني دستگاه هاي . خودروهاي شخصي روشن و انكارناپذير است
براي رفع اين بحران، به اين معني كه  18.دولتي در حل اين مسئله حاكي از ماهيت نهاديِ آن است

مردم الزامي  آگاهانة نقش آفرينيِ ،همزمانو  از سوي دولت ها مساعد هايهمگاميِ سياستگذاري 
به خودروسواري در  مردم و تمايل بر دولت ها صنعت خودروسازيفشارهاي از آنجاييكه . است

جوامع غربي ريشه دار تر است، آسيب هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطيِ اتومبيل در آن جوامع 
از اين جمله مي توان به موارد زير اشاره . استدم در مورد اين آسيب ها بيشتر و آگاهي مرگسترده تر 

ناشي از  تشديد تغييرات آب و هوايي در سطح جهاني به واسطة تجميع گازهاي گلخانه ايِ: كرد
كالن شهرها، آلودگي زيست محيطيِ ناشي از صنايع خودروسازي، تخريب كامل  در ترافيك موتوري
با ساخت بزرگراه ها و تعريض معابر، قطع ميليون ها اصله درخت شهري  يحله هابافت اجتماعيِ م

                                                                                                                                                                                     

مكررا زمزمه مي كرد كه   را) 92929292و مثنوي معنوي دفتر اول، بخش  2840284028402840ديوان شمس، غزل به ترتيب از (استاد خليلي دو بيت زير 
           : ه در دلِ اين حماسه آفرينِ ايراني موج مي زدحاكي از شوري است ك
تو هنوز ناپديدي ز جمال خود چه ديدي    سحري چو آفتابي ز درون خود برآيي                              

  اندرين ره مي تراش و مي خراش    تا دم آخر دمي فارغ مباش                                                 
:براي اطالع بيشتر در مورد فناوري ابرخشت، به منابع اينترنتي زير مراجعه شود  

www.calearth.org, www.earthbagbuilding.com/index.htm,  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_const_des_erthqksfirantraining.htm 

بسيارگسترده اما نهادها .  يك اداره يا سازمان رسمي در ذهن تداعي مي شودامروزه وقتي سخن از نهاد به ميان مي آيد، معموال  18
  

نهادها به طور كلي مجموعه اي از باورها، ارزش ها، روش ها، سازمان ها، مقررات و قوانين و توافق هاي . تر از سازمان ها هستند
خانواده، بنا به اين تعريف، . عه را ميسر و پايدار مي سازدگفته و ناگفته است كه هماهنگي و هم افزاييِ رفتارِ افراد در يك جام
ها، كه در گذشته به صورت مردم وار و تدريجي نهاد. ناميدروستا، شهر، مراسم فرهنگي و آييني و حتي زبان ها را مي توان نهاد 

پايان جنگ دوم جهاني به اين سو، از اما  .داشته اند جوامع انسانيطراحي و مستقر مي شدند، نقشي ضروري و سازنده در تكاملِ 
تغييرات نهاديِ «، »انتقال فناوري«، »تكنولوژي نهادسازي«، »نهادسازي« تحت عناويني چوناقتصاد سياسي غرب،  فعاالنِبرخي از 
در  شكل دادن به الگوي هاي مصرف مشخصا به منظورنهادهاي توسعه و استقرارِ  طراحي، ، به مطالعه»تغيير نهادي«و  »دستوري

از اين رو، نهادشناسي دانشي ضروري . توده ها، تحكيم تجارت جهاني، و ترويج الگوي غربي توسعه در جهان پرداخته اندميان 
بدون شناخت نهادي، مسايلِ جامعه چونان كالفي سر در گم به نظر مي رسد و . براي بررسيِ ريشه ايِ مسائل جامعة امروز است

از جمله مسئله » نهاد كالن شهر«و » نهاد فرامليتي كشاورزي«. به نتيجه مطلوب نمي انجامدعيِ آنها تالش براي حل جزيره اي و مقط
به دو صفحة  ،براي مطالعه بيشتر در مورد نهادهاي استعماري و ملزومات خنثي سازي آنها. ساز ترينِ اين نهادهاي تحميلي است

:زير مراجعه شود  
www.eabbassi.ir/localdevelopment_institutions.htm    »نهاد شناسي و نهادسازي« 
www.eabbassi.ir/localdevelopmentplnplcy_transnataginst.htm    »نهاد فرامليتي كشاورزي«
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گسترش رفتارهاي ناهنجار اجتماعي  براي احداث پاركينگ و ديگر زير ساخت هاي مرتبط با خودرو،
، البيگريِ اين صنعت خودروسازيعت صن تبليغات محسوس و نامحسوسِدر بين اقشار مختلف جامعه، 

با نتيجة ايجاد نوسانات ويرانگر اقتصادي در  اري هايِ زيانبارِ داخلي و خارجيياستگذس حمايت از در
انتقال آلودگي و  ،، خريداري و انحاللِ شركت هاي حمل و نقل ريليِ درون شهريبازار سرمايه و كار

صاد در حال توسعه ضمن ايجاد وابستگي بيشتر در اقت هاي زيست محيطي اين صنعت آالينده به جوامعِ
در جوامع غربي را، به رغم  آگاه و متعهد انديشمندانِتشديد اين مسايل در دهه هاي اخير،  .آنها

        . مصمم كرده است ،اصالحي اقداماتنسبت به تملك و راندن خودرو، به انجام شيفتگيِ عمومي 
 

نويسندة  ين اَلورد،خانم كاتر مدار غرب،- در جوامع خودرو حمل و نقلعرصة  حماسه آفرينانِيكي از 
است كه تاثيرِ قابل توجهي در  19»عاشقانه با اتومبيل ةرابطبه پايان دادن : ماشينت را طالق بده«كتابِ 

تبليغاتيِ كيفيت محيط زيست و مقاومت در برابر فشارهاي  خود در بهبود نقشآگاهي مردم به افزايشِ 
و توصيف مي كند كه چرا خانم الورد تاب در اين ك. استداشته  خودرو ساز شركت هاي چند مليتيِ

و  چه پيامدهاي مثبتي در زندگي شخصي اواين كار و را داوطلبانه كنار گذاشته خودرو خود چگونه 
                                                            20.داشته است ويرواني  -روحيسالمت جسماني و 

 

توسط ديگر حماسه  و چند كتاب مشابه 2000200020002000اين كتاب در سال  مي توان به جرات گفت كه انتشار
انجاميده ه حوزاين عملكرد معقول در در  جهانينهضتي ، به 21حمل و نقل درون شهري عرصة آفرينانِ

 فاصله گرفتن از فرهنگگام هاي قاطعانه اي در  ،به طوري كه هم شهروندان و هم مسئوالن است
به وجود آورده  اتومبيلاز شهرهاي رها از ستم دل انگيز و آرامبخشي و مناظر برداشته شخصي خودرو 

يت ؤبا ر آن به چاپ رسيده است كه خوانندگانِ 22»بدون خودرو شهرهايِ«در واقع كتابي با عنوان . اند
كه براي زندگيِ  21212121قرن وه هايي از آيندة شهرهاي پيشرفته، پاكيزه و سالمِ تصاويري از اين شهرها، جل

                                           .را پيشاپيش نظاره گر مي شوند ستنة انسان ها مناسب تر اعزتمندا
 

                                                           
19

 Alvord, 2000. 
»چهره اي ماندگار در مصرف بهينة انرژي در حمل و نقل«: كتاب و مؤلف آن، بنگريد بهاين براي مطالعه بيشتر در مورد   20

  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_energy_eff_tips_rm_trans.htm 
21

 Balish, 2006; Holz Kay, 2002. 
22

 J. H. Crawford, Carfree Cities. 2002   

 زير قابلنمونه تصاوير زيبا و توضيحاتي از اين كتاب و كتاب ديگري كه راهنماي طراحي شهرهاي بدون خودرو است در سايت 
www.carfree.com : مطالعه است  
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لورد به نوآوري هاي قابل توجهي از سوي مسئولين افرادي چون خانم اَ تاثير جهانيِ حماسه آفرينيِ
به خود حماسه انديشي تعداد قابل مالحظه اي از شهرداران و شهرسازان پيشرو به نو. انجاميده است

از اين . عملياتي كرده اندرا  اتومبيل بر شهرهاي خود ةبراي كاستن سلطاي كرده و روش هاي مبتكرانه 
. اشاره كرد 23»لي ميونگ باك«، آقاي در كرة جنوبي سئولشهر مي توان به شهردار حماسه آفرين ميان 

و  سئول ترافيك موتوريِ توسط و طبيعت جبران ستم وارده به سالمت جامعهبراي اين شهردار بزرگ، 
با درايت و شهامتي كم نظير، و رونق بيشتر كسبه، افزايش امكانات تفريحي و سالمتبخش شهر  همزمان

كه از ميان آن مي طبيعي ل با نهري ييكي از بزرگراه هاي اين شهر را تخريب و به جاي آن پاركي طو
 تعداديكار، با مخالفت هايي از سوي ديگر مسئولين و در ابتداي اين طرح اگر چه . ه استگذرد ساخت

كيلومتري پايتخت  ده پارك محيطي و روانيِ تاثير مثبتبا آشكارتر شدنِ از شهروندان روبرو شد، اما 
براي كوچك و  محبوب و پر تردد يتفرجگاهبه سرعت كه با درختان با صفا و پرندگانِ متنوع اش 

بعدي در سال  در انتخاباتيافت كه به قدري افزايش  نيك انديش دارِاين شهر محبوبيت ،گرديدبزرگ 
                                      24.جمهوري آن كشور برگزيده شد به رياست لي ميونگ باك ، آقاي2007200720072007

 

حمد يونسم ▪  
در  »بانك گرامين«، استاد اقتصاد و بنيانگذار 25آقاي محمد يونسميالدي،  1970197019701970در اواسط دهة 

شرايط زندگي اقشار بسيار كم درآمد جامعه  مي تواندنقدينگي كمي  مقدارتنها  پي برد كه، بنگالدش
 47474747دالر از پول خود براي كمك به  27272727با تخصيص  1976197619761976ال او در س. را به نحو قابل توجهي بهبود بخشد

                  .وجود آوردبه دنيا درآمد، انقالبي در دانشِ بانكداري و در عالم كسب و كار خانوار كم 
 

 باوربر دو  ابداع كردبراي اعطاي وام به متقاضيان  اقتصادي اين حماسه آفرينِروش جديدي كه 
اعطاي وام هاي عادالنه به طبقات كم درآمد پسنديده تر از پرداخت وجوه ) 1111: استاساسي استوار 

قادر اند با در اختيار داشتن امكاناتي، در مسير  جامعه نيز برخوردارِ كمتر افراد) 2222و  ،خيريه به آنهاست
آقاي  رد و كم بهرةبراي دريافت وام هاي ُخ. وضعيت اقتصادي خود با موفقيت كوشش كنند بهبود

                                                           
23

 Lee Myung Bak 
در سئول، ديگر چهره هاي ماندگارِ شهرداري در كشورهاي مختلف، و ديگر براي مطالعه بيشتر در مورد تبديل بزرگراه به پارك  24

  

:بنگريد به مدار،-مردمهاي مدار به شهر-خودروهاي براي تبديل شهر راهكارهاي مبتكرانه  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_energy_eff_transport_remvngfrwys.htm »حذف بزرگراه ها«    

  »هاي ماندگارِ برنامه ريزي و مديريت شهري در جهانچهره «
www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart1trans_jaimelerner.hmt 
www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_trans.htm »ناوري هاي مناسب براي حمل و نقلف       «  

25
 Muhammad Yunus, www.muhammadyunus.org 
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در تشكيل يك گروه متقاضيان توانايي  ،دريافت وام تنها شرط. نيستوثيقه گذاشتن يونس نيازي به 
در . استفاده كنند دريقرار مي گشان از مبلغي كه در اختياريك به يك و به نوبت  آنتا اعضاي  است

هيچيك از ديگر اعضايِ، توسط يكي از اعضا وام صورت عدم بازپرداخت گروه مسئول بازپرداخت 
اين شرط باعث مي . وندوام محروم مي ش از امتياز دريافت نفرات بعدياما نيست، فرد مقروض  بدهيِ

را رصد كنند،  عضوِ بدهكار اقساط توسط بهنگامِ بازپرداختبه دقت  د كه اعضاي گروه نه تنهاوش
به آنان  ، تشويقِدر ميان اعضا ترويجِ پس انداز. دست ياري دهند اوبه  ،دشواري صورت بروزبلكه در 

خود، و كوششِ بيشتر براي سوادآموزي از ديگر  بهبود شرايط بهداشتي محل زندگي ،بهسازي منازل
خانوادة اعضاي به خدمت ديگر بانك، ارائة كالس هاي مهارتي . بوده است» رامينبانك گ«خدمات 
ميليارد دالر به  7777/4444مجموعا  2008200820082008تا سال  1976197619761976اين بانك از ابتداي تاسيس در سال . بوده است مشتريان

                                                           . خانواده هاي كم درآمد در بنگالدش وام رساني كرد
 

 يكي از بنيانگذاران و حاميان بزرگيونس  استادآفريني در عرصة بانكداري اجتماعي،  بر حماسه عالوه
به بركت تاسيس و رشد چشمگير بانك گرامين، آقاي . نيز هست 26»اجتماعي هايكسب و كار« ةعرص

مي تواند عالوه بر نشان داد كه براي موفقيت، يك كسب و تجارت يونس به دنياي كسب و كار 
. جامعه اي كه در آن فعاليت مي كند نيز بينديشداجتماعي و زيست محيطيِ مالي به منافع  دهيسود

عمدتا درآمدهاي مالي اين بنگاه ها اما  ،غافل نيستندنقدي  كسبِ درآمد ازكسب و كارهاي اجتماعي 
داران و مديران در نظر گرفته مي هزينه ها و گسترش خدمات و نه براي غني سازي سهام پرداختبراي 
هم اكنون يكي از زمينه هاي فعاليت بانك گرامين حمايت از كسب و كارهاي اجتماعي در  27.شود

موجب كشورها و ساير  بنگالدشموفقيت و گسترش بسيار سريع و انبوه اين مدل در . بنگالدش است
هايي چون ورة ويژه اي با عنوان ، دجهان مديريت بازرگاني دانشكده هايشده است كه بسياري از 

موفقيت . را به برنامه هاي آموزشي خود بيفزايند 28»كارآفريني اجتماعي«و » كسب و كارهاي اجتماعي«
اين مدلِ كسب و كار، در كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه، عمال نشان داده است كه 

                                                           
26

 social businesses 

سودكسب تمام توان خود را در غالبا روش جاري در شركت هاي سهامي با مسئوليت محدود است كه مقابلِ  ةاين درست نقط  27
  

فعاليت هاي اقتصادي خود در جامعه و  عوارض نامطلوبِد و به نكار مي برسازي سهامدارانِ بزرگ و مديران ارشد خود به  غنيو 
مديريتي آنان در نقش  و شركت هاي سهامي با مسئوليت محدود تكاملِبراي اطالع بيشتر در مورد تاريخِ . بي توجه اندطبيعت 

. الف1394139413941394عباسي، : ، بنگريد بهطيپيشبرد اهداف استعمار و سلطة نظام تجارت جهاني و تشديد مسايل اجتماعي و زيست محي  
28

 social entrepreneurship 



 

16 

 

فعاليت هاي اشتغالزا در اقتصاد توجه به جامعه و طبيعت يكي از مولدترين و ارزشمندترين 
                                                                                                         29.استكشوره

 

، دكتر محمد يونس با دريافت و انديشه هاي نوآورانة وي آفريني اقتصادي هتا كنون به پاس حماس
 هيزة صلح نوبل، از سوي چندين سازمان بين المللي مورد تقدير قرار گرفتجوايز متعدد، از جمله جا

                                                                                                                    .است
 
  جهان كشاورزيِ زنان حماسه آفرينِ ▪

و هياهوي تبليغاتي آن، تحت  30جوامع كهن شاورزي صنعتي درحال كه بيش از نيم قرن از معرفي ك
است  آشكار شدهمي گذرد كامال  ،)»انقالب سفيد«در ايران، (» انقالب سبز«عناوينِ فريبنده اي چون 

نه تنها و نهاده هاي شيمايي  31شيميايي با بهره گيري از بذرهاي اصالح شده و تراريخته كه كشاورزيِ
                                                           

به لحاظ نقشي كه در نوسانات اقتصاديِ جهان داشته اند و به لحاظ تخريبي كه در محيط زيست و   ،شركت هاي بزرگ صنعتي  29
  

، تشويقِ كسب و ظرانرخي از صاحبناز اين رو ب. جوامع به وجود آورده اند، مورد انتقاد شديد افكارعمومي جهان قرار گرفته اند
در از زوال كامل سرمايه داري  نجاتكارهاي اجتماعي به عنوان الگويي موفق و با وجدان را راهي واقع گرايانه براي حفظ آبرو و 

Murphy and Sachs, 2013 :  براي مثال، بنگريد به. سطح جهاني مي پندارند  

اقتصاد را كمتر كرده و تفاوت آن را » مردمي سازي«عي همچنين ابهامات مرتبط با در همين رابطه، موفقيت كسب و كارهاي اجتما
بخش خصوصي در كشورها معموال . اين تفاوت اساسا برخاسته از مقياس كار است. روشن ساخته است» خصوصي سازي«با 

ا بيش از اينكه به منافعِ جامعه بنيديشند، اين بنگاه ه. واحدهاي بزرگ ترِ توليدي و بنگاه هاي پرقدرت اقتصادي را در بر مي گيرد
همانطور كه در . به لحاظ دغدغه هاي صرفا اقتصادي، به ماندگاري و موفقيت مالي خود از طريق رشد و تجميع ثروت مي انديشند

ند با اشاعة شركت هاي چند مليتي دنيا توانسته ا ،)الف1394139413941394عباسي، (آمده است » تحقق اقتصاد مقاومتي در ديگر جوامع«مقالة 
طبعا . دور كنند» خرد جمعي«فرهنگ زياده خواهي و رقابت، حتي افراد عادي در شهرها و روستاها را با اهداف خود نزديك و از 

اما در . صاحبان بنگاه هاي بزرگ داخليِ كشورها به لحاظ تمركز صرفا اقتصادي خود، از اين فرهنگ بيشتر تاثير پذيرفته اند
حلي و منطقه ايِ كسب و كارهاي اجتماعي و تمركز اين بنگاه ها بر خدمت رساني به جامعه و طبيعت، مديريت مقايسه، مقياسِ م

اين بنگاه ها را در برابر فشارهايِ فرهنگ جهانيِ زياده خواهي و رقابت مصونيت مي بخشد و مردمي سازيِ اقتصاد را محقق مي 
.سازد  

30 كشورهاي «يا حتي » كشورهاي جهان سوم« ،»كشورهاي در حال توسعه«ع را جواماين  ،در متون توسعهمعمول است كه  
  

، حاكي از جا افتادگي» جوامع كهن«عقب ماندگي را القا مي كند، در صورتيكه  ،ي شك اينگونه القابب. بنامند» كمتر توسعه يافته
راهنماي خود قرار مي دهند، القابِ حاكي از  را ة صنعتي غربمسلما كشورهايي كه تقليد از الگوي توسع. استو پايداري بلوغ 

  . اين عناوين مناسبت پيدا مي كنداستفاده از طبعا عقب افتادگي را مي پذيرند و 

.كشاورزيِ مدرن تبليغ مي شود به عنوان تازه ترين ارمغاناز طريق دستكاري ژنتيكي توليد مي شوند استفاده از اين بذرها كه   31
  

ه كرده و نيز مصرف كنندجامعة طبيعت و استفاده از اين بذرها متوجه كه  به لحاظ خطرات اثبات شده اياين در صورتي است كه 
جهان  دانشمندانِ متعهداز سوي بسياري از تهديد كشورها به وابستگيِ بيشترِ به سموم كشاورزيِ وارداتي، استفاده از اين بذرها 

. ابع زير مراجعه شودبراي اطالع بيشتر به من. مردود اعالم شده است  
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كه در قديم از نظر توليد غذا عزتمندي  ت هايرا برطرف نكرده، بلكه مل جهانيمسئلة گرسنگيِ 
مريض به واسطة باقيماندة خودكفا و خوداتكا بوده اند را به كشورهايي وابسته از لحاظ اقتصادي، 

در عرصة بين آسيب پذير از لحاظ سياسي نهاده هاي شيميايي كشاورزي در محصوالت غذايي، 
به واسطة استفادة اجتناب ناپذير از كود و سموم ط زيست و منابع طبيعي المللي، و مصدوم در محي
، 32به تفصيل آمده است يدر جاي ديگرجزييات اين فرآيند تخريبي چون . شيميايي، بدل كرده است

با انگيزه هاي بسنده مي كنيم كه تحميل كشاورزي شيميايي به جوامع كهن نكته بيان همين در اينجا به 
در برابر در تقابلي خصمانه عمال را  غرب تجاريِ اسي انجام شده و شركت هاي بزرگاقتصادي و سي

تبليغات  بزرگي ازاز آنجاييكه بخش . رار داده استقرد روستاييِ جهان و توليد كنندگان ُخمولد جوامع 
صنعتي از طريق دانشگاه ها صورت مي گيرد، سياستگذاري هاي كشاورزيِ  فريبكارانة كشاورزيِ

ا منافع و خالف مصلحت جامعه، ب اشتباه، اما به علمي هايِ پيشرفتبه نامِ همگاميِ كشور با  ،لت هادو
و  اقتدار غذايي ،به خودكفايي آشكاريآسيب هايِ  در نتيجهشركت هاي بزرگ تجاري همسو شده و 

                                                                        .استرسانده اين كشورها  استقاللِ سياسي
 

در كشور هند،  33»واناجا رامپراساد«چون دكتر  نقش آفريني انديشمندان بيدار و متعهدياما به بركت 
ارتباط نظام سلطه و ترويج كشاورزيِ صنعتي از يك سو و نقش كليديِ بذرهاي بومي در جبران 

 بيش از پيش از سوي ديگر، ه سالم جهانيان و تغذي غيرشيميايي و احياي كشاورزيِ نامبردهخسارات
اين پژوهشگر حماسه آفرين، با انجام تحقيقات ميداني، در عمل نشان داده است كه . آشكار شده است

امنيت غذايي و بازده مطلوب در كشاورزي بهره گيري از تنوع ايمني و مطمئن ترين راه دستيابي به 
با دكتر رامپراساد همچنين ثابت كرده است كه . ي آورندژنتيكي اي است كه بذرهاي بومي به مزرعه م

درونزا  موفقيت توسعةو ملي و  قوميبه استمرار فرهنگ هاي است كه مي توان  بذرهاي بومياحياي 
                                                                                                            . وار بوداميد

 

                                                                                                                                                                                     

Union of Concerned Scientists, n.d.; Engdahl, 2007; Ho, 2000; Shiva, 1997, 2000 

به درخواست مردم و از طريقِ سياستگذاري ، براي سالمت مصرف كنندگان دارند اين نوع بذرهاي كه به لحاظ خطرات مسلم
 .آمده از بذرهاي تراريخته به بسياري از كشورها ممنوع اعالم شده است محصوالت كشاورزيِ به دست وارداتمساعد دولت ها، 

: براي سياهه اي از نامِ اين كشورها، بنگريد به  
www.organicconsumers.org/old_articles/gefood/countrieswithbans.php 
32

 www.eabbassi.ir/localdevelopmentplnplcy_transnataginst.htm    »كشاورزي نهاد فرامليتيِ«  
33

 Vanaja Ramprasad 
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در بخش  34»بنياد سبز« يِمردم رامپراساد، بنيانگذار سازمانِدستاوردهاي تحسين برانگيز خانم 
در جنوب هند، كه از تبليغات بي اساسِ كشاورزيِ صنعتي  36»تاميل نادو« يالتواقع در ا 35»كارناتاكا«

                                               :را مي توان در سه گروه زير دسته بندي كردپرده برداشته است 
 

                                                                    .بذرهاي بومياحيايِ گردآوري و شناسايي، ) 1111
در مقايسه با  اين بذرهابسياري از ه است كه منطقه نشان داد تكثير و كشت مجدد بذرهاي بومي

همچنين، محصوالت كشت شده . اراي بازده اقتصاديِ باالتري استبذرهاي اصالح شده و تراريخته د
بذرهاي اصالح مزارعِ كشت شده با در صورتي كه  مقاوم انداز بذرهاي بومي در برابر خشكسالي 

باورهاي بي اساس در مورد  شكستنِ طلسمِ. نابود شده اندبه طور كامل در سال هاي كم آبي  ،شده
به د بيشتري از كشاورزان خُرد منطقه تراريخته، موجب گرايش تعدابرتريِ بذرهاي اصالح شده و 

و دانش بومي  اين ذخاير ارزشمند ژنتيكيبراي حفاظت از  يبيشتر ةبذرهاي بومي، تكثير آنها و انگيز
                                                                    .آيندگان شده استاستفادة مرتبط با آنها براي 

 

. و ترويج بذرهاي بومي ، تبادلتسهيل ذخيره سازي به منظورتاسيس بانك هاي بذر در منطقه  )2222  
 در نتيجه از ضرورتاز طريق اين بانك هاي مردمي، كشاورزان از خريداري بذرِ اصالح شده و 

              37.اندخريداري نهاده هاي شيميايي براي رشد و محافظت از آنها در برابر آفات رهايي يافته 
 

. مرتبط با كشاورزي بومي و غذاهاي سنتي دانش بوميِ احيايِ )3333  
همانطور كه با ترويج بذرهاي اصالح شده و فرسايش ذخاير ژنتيكي كشاورزي، فرهنگ بومي رو به 

زي رنابودي قرار گرفته بود، با بازگشت بذرهاي بومي، عالقه به روش هاي ذخيره سازي بذر، كودو
 ،از سوي ديگر. است احيا شدهحفاظت از محصوالت و آبياريِ متناسب با كشت هاي بومي نيز خاك، 

احياي غذاهاي الزم براي  مجموعة متنوع تري از محصوالت كشاورزي، امكانات كشت با افزايشِ
                                                                38.است آمدهمنطقه نيز فراهم  سنتيِ مغذي و سالمِ

 

                                                           
34

 Green Foundation, www.greenfoundation.in 
35

 Karnataka 
36

 Tamil Nadu 

Green Foundation, n.d. 37 ؛2007200720072007رامپراساد،  :بانك، بنگريد بهنوع اطالعات بيشتر در مورد چگونگي تاسيس و عملكرد اين  براي 
  

در وب سايت ،در سازمان بنياد سبز به رايگانوي دكتر رامپراساد و همكاران مجموعه اي از اطالعات گردآوري شده توسط    38
  

http://greenfoundation.in/content/english-publications   :استعالقمندان فراهم  ةبراي مطالعسازمان  اين
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نتايج مثبت فعاليت هاي سازمان بنياد سبز در جميع زمينه هاي زندگي، از جمله اجتماعي، طبيعي، 
قرار گرفته است، از اين  بررسيمورد » برنامه توسعه سازمان ملل متحد«فرهنگي و اقتصادي، از سوي 

بنياد سبز . اشاره كرد 2012201220122012تا  1994199419941994ز سال گونه بذر بومي ا 320320320320از جمله مي توان به گردآوري و تكثير بيش 
  39.كشاورز محلي خدمات ارائه مي دهد 5000500050005000عضو فعال است و به بيش از  650650650650هم اكنون داراي بيش از 

 

مي  او. خانم رامپراساد از جنبة معنوي و جايگاه تاريخيِ حماسه اي كه آغاز كرده كامال آگاه است
                                                                                                                  : نويسد

 
است و به سوي نظامي يگانه كه اجزاي آن با هم تعامل پحيات بر ما بايد برقراريِ جهاني را بخواهيم كه براي منافع كلِ«

آينده اي مشترك بر اساس قوانين خلقت،  آفرينشِدر به عنوان همكاران  ]انسان ها[ما . و همكاري دارند حركت مي كند
بنابراين، ما واقعا نياز داريم كه از كوته انديشيِِ منافع شخصي خود دست برداريم و با رو . نسبت به يكديگر مسئول ايم

        40».آوردن به همكاري با ديگر انسان ها، صرفنظر از فرهنگ، مليت، نژاد و دين، براي بهبود كل حيات تالش كنيم
 

تكثير و ترويج بذرهاي بومي براي رهايي گردآوري، دكتر رامپراساد در  تحسين برانگيزاما دستاوردهاي 
كشاورزان از نهاده هاي تجاري و شيميايي كه ايشان را به شدت وامدار و بسياري از آنان را به 

هند  اد و بي سواد اما بصيرِكشاورزِ كم سو خودكشي وادار كرده است، بدون حماسه آفريني هزاران زنِ
 كشاورزي شيمياييدر برابر تهاجمِ ترويجيِ  ست كهاين كشاورزان كهنسال سال ها. امكانپذير نبود

اعضاي محليِ سازمان . رها نكرده اندمقاومت كرده و به رغم سرزنش ديگران، بذرهاي بومي خود را 
وري و تكثير بذرهاي بومي منطقه را مرهون موفقيت خود در گردآبنياد سبز و ديگر سازمان هاي مشابه، 

زنانِ همچنين اسامي به اين حماسه آفرينانِ كهنسال بايد . مي دانند حماسه آفريني اين زنان بصير
جوان امروز را نيز افزود كه به محض آگاه شدن از برتريِ كشاورزيِ بومي بر روش شيميايي،  كشاورزِ
                                                                      . ندبه كشت بذرهاي بومي رو آورده ا دوباره

 

. كشور هند محدود نمي شودفوق العاده در ميان زنان كشاورز به الزم به ذكر است كه اين بصيرت 
در آفريقا، آمريكاي التين و بسياري از كشورهاي آسيايي نيز كشاورز گزارش ها حاكي است كه زنان 

بوده و موجب احياي كشاورزي بومي سرزمين خود و ثابت قدم ، پيشگام حياتبخشن انتخابِ در اي
زنان بذرهاي ما را «گزيده اي از اظهارات اين حماسه آفرينان كه در كتابي با عنوان  ،در زير. شده اند

كار ساز و  تاثيرِ چگونگيِ ،در اين اظهارات. منعكس شده است را مي آوريم 41»باز پس مي گيرند

                                                           
39

 Equator Initiative, 2012. 
40

 Ramprasad, 2015, 11. 
41

 PANAP, 2013. 
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بذرهاي  همه جانبة برتريِتشخيصِ وابسته سازي جوامع خودكفا و تضعيف جوامع محلي از يك سو و 
                  :قابل توجه است ،از سوي ديگر به تجربة كشاورزانبذرهاي اصالح شده  نسبت بهبومي 

 

، ما كنيم درآمد قط كسبِف تارو آورديم محصوالت بازاري  به كشت] ميالدي 1990199019901990دهه [وقتي در ابتدا «
در آن زمان . به تدريج براي تهيه بذر، كود شيميايي و ديگر نهاده هاي كشاورزي متكي به بازار شديم

اينطوري شد كه ما براي . گلِ كلم و نظير اينها مي كاشتيمكلم و ما عمدتا صيفي جات مثل نخود سبز، 
بذرهاي اصيل خودمان را كنار ] به تدريج[ صورت ما به اين. غذاي خودمان هم متكي به بازار شديم

دست به دست مي  ،بين دوستان، همكاران و اقوام ماگذاشتيم و حتي فراموش كرديم كه قبال بذرهاي 
                                                                               .»]آنها نبود اريو نيازي به خريد[شد 

 

 را به بچه ها مي دادند وقتي ]ارزننوعي [ »كااوني«مثال . مثل دوا هم عمل مي كنندمحصوالت بومي «
و برنج . مي دادند يرقانيرا به مريض كه آن ] نوع ديگر از ارزن[ »ماديرا«يا . مي گرفتند سرخك آنها

] اگر ما اين بذرها را از دست بدهيم... [قهوه اي كه براي سالمت دستگاه گوارش خيلي خوب است
                  » .بزرگي از دانش داشته ايم ةنخواهند دانست كه زماني ما چنين ذخير هرگز بچه هاي ما

 

هر محصولي . [بذرها دائما بين زنان كشاورز مبادله مي شد چون تنوع براي ما خيلي اهميت داشت«
خاصي فرهنگيِ  ويژة استفاده در مراسم ،برخي از محصوالت] مصرف و توانايي هاي خودش را داشت

تبادل بذر بين كشاورزان هم همبستگي . بود و برخي توانايي تحمل دوره هاي طوالني كم آبي را داشت
كم ما اما به واسطه بذرهاي اصالح شده . را تقويت مي كرد] در مزرعه[و هم تنوع زيستي ] بين مردم[

                                                                             »  .كم بذرهاي بومي را از دست داديم
 

 ارود ما مجبور بوديم به آنها .بودندو مريض دام هاي ما خيلي نحيف ] قبل از احياي بذرهاي بومي[«
اما با احياي . سوزن زدن به اين زبان بسته ها كار دشواري بودحتي ، اما از فرط الغري، كنيمتزريق 

                          ».داريم كه به دام هايمان بدهيم يبيشتر و مرغوب تر ةوفبذرهاي بومي حاال ما عل
 

 هااز آن دوبارهمسئله بزرگي كه بذرهاي تجاري دارند اين است كه كشاورز قادر نيست سال به سال «
اري گونه هاي بومي در مقايسه با بذرهاي تج... بايد حتما بذر جديد خريداري كند ، بلكهاستفاده كند

از نظر اقتصادي ... [آب و هوايي هم مقاومت خوبي دارند اتآب چنداني نمي خواهد و در برابر تغيير
ما بذر خوب داريم، برداشت خوب و مطمئني داريم و مي توانيم پس انداز خوبي كه فقط وقتي ] هم
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خريداري كود  چون بذرهاي بومي به راحتي با كودهاي محلي قابل كشت اند و نيازي به ،داشته باشيم
                                                                                                        ».شيميايي نيست

 

اين برنج  اريبراي خريد» پِرادش«مردم از جاهاي دور مثل . رقيب ندارد] نوعي برنج[بذر چاردانِ ما «
اين برنج . ح شدة برنج مي آيند و مي روند اما چاردان ماندگار استگونه هاي اصال. به اينجا مي آيند

                                    » .نه تنها خوش خوراك و خوشمزه است بلكه براي كشت هم برتر است
 

كشاورز بايد بذر بومي داشته باشد وگرنه با كاشت بذرهاي تجاري ناگزير به استفاده از كود و سموم «
ثمر بذر بومي براي . مي شود ]هم[ گرفتار وام بانكي ]و چون اين نهاده ها گران است او[است  ييشيميا
كشت بذر بومي باعث مي شود كه دانش بومي كشاورزي . [از نهاده هاي شيميايي بي نياز است دادن

اع جوشانده با انومن به من مي خنديدند وقتي مي ديدند كه كشاورزانِ ديگر در ابتدا ] .هم زنده بشود
اما وقتي ديدند كه كشت من نمسپري كردن در مزرعة برنج پرسه مي زها و محلول هاي سنتي براي ا ،

                                 ».خيلي از مال آنها سالم تر است طالب شدند كه اين روش ها را ياد بگيرند
 

يكي از محصوالتي كه به داليلي گذشته، اگر  مثال در. ، خيلي بهتر اندآنها بذرهاي بومي به خاطر تنوع«
از همان محصول داشتيم  گونه هاي ديگريد تا بار بدهد تخريب مي شد، ما يماه طول مي كش چندين

          »  .ضرر كشت اول را جبران كنيم هاكه زود به بار مي نشست و مي توانستيم با كاشتن فوري آن
 

 ،اما با بذرهاي تجاري. بازده خوبي داشته باشيد ،هاده هاي محليبا بذرهاي بومي شما مي توانيد با ن«
                         » .وقتي ممكن است كه حتما مواد شيمياييِ پرهزينه استفاده كنيدفقط بازده خوب 

 

من وظيفه دارم كه از بذرهاي بومي حفاظت كنم چون اين بذرها براي كشت محصوالت خوراكي و «
من اين وظيفه را از روي احترام به مادر شوهرم، كه عالقه . ي سال هاي بعد بهتر اندتكثير بذر برا

او ديگر زنده نيست، اما مي دانم كه اگر از اين كار دست . خاصي به اين بذرها داشت، پذيرفته ام
بذر، مادر همه ماست ] .چيزي نيست كه خريد و فروش شودبذر ... [بردارم، روح او آزرده خواهد شد

   42».بايد مقدس نگه داشته شود و چيز مقدس را نمي توان خريد يا فروخت] هر يك از ما مثل مادرِ[ و

                                                           

و خدشه ناپذير بذرهاي بومي، محكم ترين المند به اصالت و جايگاه بنيادينكه باور اين كشاورز س به جرأت مي توان گفت  42
  

رفتار نيروهاي اشغالگر در افغانستان و عراق گواهي روشن بر اين . ه در جوامع كهن استننفوذ و سلطة بيگاسنگر در برابر 
از . غير قانوني كردنِ استفاده از بذرهاي بومي بود ،در اين دو كشور از نخستين اقدامات اشغالگران ،قابل توجه اينكه. مدعاست

ساختارها شدند تا با ترويج كشاورزي صنعتي،  اشغال، مستشاران و شركت هاي كشاورزيِ غربي به اين دو كشور گسيل داده اوانِ
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به نهضتي جهاني براي شناسايي، تكثير و ترويج كشت  جوامع كهنتالش هاي اين حماسه آفرينانِ 
ي كار احياي گروه هاي مردم، در اياالت متحده و كانادا. بدل شده استبذرهاي بومي در سراسر جهان 

در ايتاليا، دولت ايالتي  43.خانه ها پيگير شده اند ةبذرهاي اصيل را نه تنها در مزارع بلكه در باغچ
توسكاني، در اقدامي سازمان يافته، كشاورزان اين منطقه را به استفادة گسترده تر از بذرهاي اصيل 

جايگزينِ  ،با موفقيتشيميايي گفت كه هر جا كه كشاورزيِ غيرمي توان به جرأت  44.تشويق مي كند
چرا كه فقط  كشاورزي شيميايي شده است، عامل كليدي، بازگشت بذرهاي بومي به كشتزار بوده است

كشاورزيِ جهان، شركت هاي چند  از عرصةبومي  مولد، مقاوم و خوش بازدهبا خارج كردنِ بذرهاي 
      45.به فروش محصوالت خود ادامه دهند ده انتوانستوليد كنندة نهاده هاي كشاورزيِ صنعتي مليتيِ ت

          

فرهنگ انتظار توده ها، ظهور نقش آفرينيِ. 2222  
بوده است كه با نوآوري، پشتكار و خلق  انسان هاييتاريخ شاهد ظهور  از هر عصر و دوره اي

ه تعبيري مي لذا ب. عصر ما از اين قاعده مستثني نيست. حماسه، نام و ياد خود را جاودانه كرده اند
. توان گفت كه چند چهرة نامدار باال، نمايندگاني هوشمند، سخت كوش و خالق از دوران معاصر اند

از حماسه آفرينان اند كه تعداد آنها به سرعت رو به فزوني منتخبيني از نسلي  ،اما در واقع اين چند نفر
در تعامل با طبيعت حياتبخش  راتتغييايجاد اي رشد بي سابقه در نوآوري و تالش اين نسل بر. است

به حدي است كه چشم انداز برخي از متفكران امروز در مورد آيندة كرة زمين را كامال دگرگون كرده 
                                                                                                                                                                                     

تصادي و اقتدار سياسي هر كشور است و نهادهاي بومي كشاورزي بومي كه اساس خودكفايي و خوداتكايي و در نتيجه استقالل اق
  . 2009200920092009گرِين، . را در اين دو كشور جنگ زده برچيند

در ديگر كشورهاي آسيايي، نظر و منافعِ شركت هاي بزرگ توليد بذرِ جهان و تضعيف اقتدارِ غذاييِ اين جوامع از طريقِ نفوذ در 
GRAIN, 2013 . فرآيند قانونگذاري تامين شده است  

43
 www.eabbassi.ir/independentresearchsavingheirloomspopularefforts.htm 

»براي حفاظت از بذرهاي بوميجهان تالش مردمي در كشورهاي «  
44

 www.eabbassi.ir/localdevelopmentplnplcy_sdcnvtusitly.htm 
»مطالعات موردي، توسكاني در ايتاليا: حفاظت از بذرهاي بومي با مشاركت كشاورزان«  

نهاد فرامليتيكارانة يباين نقش آفرينان به طور موثري از ماهيت فر ،وه بر الگوگذاري در حماسه آفريني براي عموم مردمعال  45
  

ر سياستگذاري، برنامه ريزي واجرا در دولتي، د مسئولِ براي آندسته از افرادي كه در مقام هايِ. برداشته اندپرده  كشاورزي
در جوامع خود از طريق حمايت از ن آگاهي فرصت هاي بسياري براي حماسه آفريني و خير كثير مشغول اند، اي كشورهاي مختلف

گونه به استقرار و استمرار اينناآگاهانه  مضافا اينكه، بي توجهي و يا كمك. به وجود آورده استكشاورزيِ غير شيميايي و محلي 
نهادها در مراكز قدرت جهان، به عنوانِ  طراحان اين نگاهاز از سوي دولت ها در جوامع در حال توسعه،  نهادهاي استعماري
و  بين الملليِ اياالت متحدهي ت هاسياستحليلي فرهنگي از براي . براي فريبكاري بيشتر تعبير خواهد شد فراخوان و مجوزي

.ب1393139313931393 ،عباسي: بنگريد به استكبار جهاني،  
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در  نقش آفريني بيشتر در حل مسايل توسعه بهمردم تمايل عظيم در  از سوي ديگر، همين تحولِ. است
ع ابتدايي و متوسطه و آموزش عالي در سطح در مقاط تغييراتي بنيادين در فلسفه آموزش ،جوامع

                                                                                        . جهاني به وجود آورده است
 

از جمله موضوعات مورد عالقة  مردمتغيير و تحوالت در انديشه و رفتار اقشار مختلف توضيح اينكه، 
است كه نظر جامعه شناسان را به  در ابعاديجهان  خيزش نسلِ حماسه آفرينِ. استجامعه شناسان 

به منظور  46»نظر سنجي«درجوامع غربي، اجرايِ مكرر طرح هايي موسوم به . است ساختهخود معطوف 
نسلي رو به ظهور اما . امري متداول استانتخابات سياسي  هنگامِ و بازاردر  رصد نظر و ساليق مردم

كرده و ايشان را به » نظر سنجي«از نقش آفرينان مردمي، جامعه شناسان را متوجه ناكارآمدي گسترش 
ايشان . سوق داده است 47»ارزش سنجي«نوعي ديگر از اين مطالعات جامعه شناختي موسوم به سوي 

پسند  مردم از روي عادت و يا با پيروي از آنچه عامهمطالعات نظر سنجي،  در عمل پي برده اند كه در
راي بر اساس ارزش  هاي است به سواالت پاسخ مي گويند، ولي در هنگام خريد و يا در پاي صندوق

به بيان ديگر، از آنجاييكه جهانبيني و . كنندمي  تصميمي گيريها، جهانبيني و سبك زندگي خود 
م را پيش بيني است رفتار اقشار مختلف مردارزش ها عميق تر و پايدارتر اند، ارزش سنجي بهتر قادر 

تحقيقاتي ارزش سنجي، طرح هاي طراح يكي از اين  ، جامعه شناس آمريكايي و48»رِي لپ«. كند
سال اين تحقيقات تا . آغاز كرد 1386138613861386براي رصد تغييرات ارزشي جامعه آمريكا را در سال ساله  ينچند
فرهنگي جديد در  ظهورِ اداستعد«با عنوان  گزارشيدر قالب  و نتايج به دست آمده دامه يافتا 2008200820082008

                                                                                        50.منتشر شد 49»اياالت متحده
 

آمريكا، جناح  در جامعة امروزِي معلوم كرد كه توسط رِگردآوري ساالنة داده ها در اين تحقيقات، 
، »راست گرا«، »چپ گرا«با واژه هاي متداولي چون چندان دور  در گذشته اي نهبندي هايي كه 

در پاي صندوق هاي راي و  مردمر پيش بيني رفتار يگر دد مشخص مي شد،» محافظه كار«و » ليبرال«
گروه بنديِ آنها بر اساس ارزش  ، بيشتر مطابق بابلكه راي مردم. يا هنگام خريد در بازار كارآيي ندارد

   . قابل پيش بيني است 51»نوآوران فرهنگي«و » مدرن«، »سنتي«شان در سه دسته بنديِ ها و جهانبيني اي

                                                           
46

 opinion surveys 
47

 value surveys 
48

 Paul Ray 
49

 Ray, 2008. 

50 يافته هاي چهارده سالِ اول بر اساس » ميليون نفري كه جهان را دگرگون كرده اند 50505050: نوآوران فرهنگي«جلوتر، كتابي با عنوان   
  

Ray and Anderson, 2000 . همكارانش به چاپ رسيد وتحقيقات ري   

51
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از  ايشان قشري: توصيف مي كند صورتدين بدر جامعة آمريكا را » سنتي ها«ي ويژگي هاي آقاي رِ
را تشكيل مي  19191919هاي قرن ارزش ريشه دار در  اعتقادات تعصب آلود مذهبيِ باسالمندان و طبقة كارگر 

عموما  ،كه غالبا در شهرهاي كوچك آمريكا زندگي مي كنند ،موضع گيريِ اين شهروندان .دهند
 آمريكا درجنگ طلبانة سياست هاي اعمالِ اين افراد غالبا از . است مدرنواكنشي احساسي به فرهنگ 

                                                                          . حمايت مي كنند تعامل با ديگر كشورها
 

جهان به رخدادهاي » مدرن ها«: توصيف مي كند صورتدين ب، را »مدرن ها«رِي گروه دوم، موسوم به 
. مي نگرند تحت تاثير قرار مي دهدايشان را موفقيت فردي مالحظاتي كه به گونه اي از دريچة عموما 

آنچه در شهرهاي بزرگ، ايشان هر . تاسبر حسب دالر و سنت اساسا براي ايشان ارزش چيزها 
اين را با رخ مي دهد و وسايل ارتباط جمعي ها، رسانه ها فناوري سازمان هاي بزرگ، تازه ترين 

بخشي از پيشرفت صنعتي است و به نحوي به موفقيت فردي آنها  همگيدلخوشي و پشتگرمي كه 
. مي پذيرند» كه هستاست ين هم«كمك خواهد كرد بي چون و چرا و از موضعي حاكي از احساسِ 

و » چپ«هم مي توان افرادي با تمايالت  ،مدرن هادر هنگام تصميمات سياسي يا انتخابات، در ميان 
                                                                        .پيدا كرد» راست«هم افرادي با سليقه هاي 

 

ديگر، رشد بسيار سريعي داشت، دو گروه در مقايسه با  تا پايان آن اتتحقيق كه از ابتدايِ ،گروه سوم
اي نيز برخوردار  از ارزش هاي نويافته، »مدرن ها«و » سنتي ها«ضمن پايبندي به برخي از ارزش هاي 

نبود، در  بيشترجمعيت  درصد 4444ميالدي از  1960196019601960دهة  در ،محققين كه به تخمينِاين گروه  تعداد. است
 27272727به  1999199919991999، در سال )آمريكا ميليون نفر از بزرگساالن 44444444 برابر با(كل جمعيت درصد  23232323به  1995199519951995سال 

) ميليون نفر 80808080برابر با (درصد  35353535، به پژوهش، يعني سال پاياني 2008200820082008و در ) ميليون نفر 50505050 برابر(درصد 
موارد ل است شام شاخص و متفاوت» نوآوران فرهنگي«اي كه در بين اعض جديدي ارزش هاي. رسيد

نگراني عميق در مورد تخريب آن، اهميت ايثار در زندگي، گرايش به  و عشق به طبيعت: زير است
عالقه به ديگر اقوام و فرهنگ هاي ، توجه به جايگاه زن در استحكام و تداوم كانون خانواده، معرفت

محله هاي شهري،  عالقه به احيايِ روستاها و، عمومي دنيا، دغدغه مندي نسبت به بهداشت و آموزش
 و با جنگ تماديگري و مصرف گرايي، مخالف مردنمخالفت با جهاني شدن سرمايه، مردود ش

و فعليت  به خودشناسينسبت طرفداري از صلح، پايبندي به عدالت و مسئوليت اجتماعي، تعهد 
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سئوليت و احساس مبخشيدن به ارزش ها و استعدادهاي دروني براي رهايي از پوچيِ زندگيِ مصرفي، 
                                                                  52.، كودكان و نسل هاي آيندهسالمنداننسبت به 

 

همزمان با اين تحقيق در اياالت متحده، نظرسنجي هاي مشابهي در اروپاي غربي و ژاپن نيز انجام 
در اين » نوآوران فرهنگي«. نشان مي دهد ات نيز نتايج مشابهي راقاين تحقيبه نقل از رِي، . گرفت

 .در بر مي گيرندرا  جهانكل جمعيت اين مناطق از  )درصد 35353535ميانگينِ با ( درصد 37373737تا  33333333 كشورها،
رِي معتقد است كه اين تطابق نسبتا دقيق حاكي از پديده اي نوظهور و گسترده در سراسر جهان 

شركت ) 1111: اني، به سه عامل زير اشاره مي كندوي براي توجيه اين دگرگونيِ گستردة جه 53.است
ل نهضت عدالت اجتماعي و حقوق مدنيِ مرتبط با تبعيض مث ،در نهضت هاي ظلم ستيزمردم  ةگسترد

جهاني، مقابله با تخريب محيط زيست، اعتراض به قدرت هاي بزرگ و  مبارزه با گرسنگيِنژادي، 
مقاومت در برابر  و در كشورهاي جهان سومي بهره كشي ظالمانه از منابع طبيعتجارت جهاني و 

مشرق زمين و اشراف يافتن به اهميت  54عرفانيآشنايي با سنت هاي  )2222 .فروپاشي نهادهاي بومي

                                                           
52

 Ray, 2008, p. 7. 

 53  .18181818همان، ص  

spirit .هم ريشه است »روح«به معني    اين واژه با كلمه انگليسيِ . قرار گرفته است  spiritual در اينجا معادل صفت » عرفاني«  54 
به هر حال، با توجه به پيشينة استفاده از اين واژه در متون انگليسي، اين . ترجمه كرده اند» معنوي«اما غالب مترجمين اين كلمه را 

در غرب، و به طور مشخص در اياالت . نبة باطني اديان و دستيابي به معرفت نفس استفاده مي شودواژه عموما براي اشاره به ج  
، با استفاده از اينو هندو عرفان بودايينيز به ، و معروف است  sufi tasavof و  هاي واژه متحده، به آموزه هاي عرفانِ اسالمي، كه با   

نكه، در تاريخنگاريِ دورة معاصرِ آمريكا، ريشة اين درجه از آشناييِ توده ها با نكته ديگر در اين مورد اي. واژه استناد مي شود
ميالدي و جوششِ نهضت فرهنگيِ ضد  1970197019701970و  1960196019601960هاي سنت هاي عرفانيِ سرخپوستي و سپس بودايي، هندو و اسالمي را به دهه 

نسل هاي پيش از خود نيز معترض بود، نسبت مي يِ ماديِ و مصرف گرايِ جنگ ويتنام و ضد هسته اي كه همزمان به پوچيِ زندگ
اما پل رِي ريشة ظهورِ تدريجيِ توجه به معرفت آموزي به عنوان راهي براي عبور از مسايل جامعه مدرن و رسيدن به . دهند

پيتيريم « فرهنگي برتر در غرب را به تاريخي جلوتر يعني به آشنايي خوانندگان آمريكايي و غربي با آثارِ انديشمنداني چون
فيلسوف و  )»سري اوروبيندو«معروف به ( هند ، فيلسوف انقالبيِ»اوروبيندو گوس«جامعه شناس آمريكاييِ روس تبار، » سوروكينِ

در اين آثار، متفكرينِ نامبرده به طور جداگانه و مستقل به . يالدي نسبت مي دهدم 1940194019401940و  1930193019301930در دهه هاي  »جين گبزا«، آلماني
شكوفايي جامعه و طبيعت را مد نظر داشته رويكردي كامل و يكپارچه كه هم حيات دروني انسان و هم پويايي و  تشريحِ اهميت  

براي مطالعة بيشترِ نظريات اين متفكرينِ. مي نامد  (integral culture) » فرهنگ كامل«مي پردازند، رويكردي كه ري آن را باشد،   

Sri Aurobindo, 1949, 1971; Gebser, 1985; Sorokin, 1962 :  جهاني، به منابع زير در بخش كتابشناسي بنگريد  
سنگ بناي جامعه  1962196219621962در سال  اوروبيندو،ري س، يكي از همفكرانِ نزديك »ميرا آلفاسا«قابل ذكر اينكه، حماسه آفرينِ ديگري به نام 

از مبتكرترين جوامع سالم در ابداع فناوري هايِ مناسب هم اكنون، يكي . قرار دادرا  ه استنام گرفت اورويلكه در هند اي سالم 
اين . مشهور در تحقق اقتصاد مقاومتي جهان محسوب مي شود يكي از الگوهايِبراي رسيدن به خودكفايي و خوداتكايي، اورويل 

نمونة زنده از حماسه آفرينيِ نسل حاضر، كارآييِ تركيبِ نقش آفريني مردم، سياستگذاري مساعد و فناوري هاي مناسب براي 
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رِي در توصيف بيشترِ اين عامل مي افزايد . انتخابِ عقالني و حكيمانة اسلوب زندگيخودشناسي در 
سالمت فردي، اجتماعي و رعايت ملزومات كه  رشد معنوي اين نسل ديده مي شود هماهنگ باكه 

غير  طبِ و ي سالمهاغذا، استفاده از ساده زيستيبه اهميت بيشتر توجه  ،زيست محيطي و به تبع
از جمله رفتارهاي مشترك بين  ،محيطيزيست در تخريب  فردي نقشِاز عالمانه  پرهيزِشيميايي و 

رِي . به آنمردم و آسان تر بيشتر  يطالعات و دسترسگسترشِ بي سابقة ا )3333 و .اعضاي اين نسل است
هيچ نسلي در دهه هاي گذشته تا اين حد قادر به كسب اطالعات در مورد شرايط توضيح مي دهد كه 

اين . نداشته است ،و فرصت هاي موجود در سراسر جهان، كه عمدتا از طريق اينترنت امكانپذير شده
با اين اطالعات نتزِ ضاي اين گروه براي تركيب و سعن اوسيعِ جهاني موجب افزايش توا آگاهيِ

كه  ياز جهان و يكپارچه و رسيدن به ديدگاهي جامع ترخود  روزمرة تجارب شخصي از زندگي
اطالعاتي  ،»سنتي ها«، غالبِ در مقايسه. شده استزيستگاه همة جوامع، فرهنگ ها و موجودات است 

اين از  گزيده اينيز تنها به  »مدرن ها«را اساسا رد مي كنند و  مي طلبندبا ولع  »فرهنگي نوآوران«كه 
كمك » غناي مالي«و » موفقيت شخصي«آنها يعني به اهداف  مشخصا اطالعات كهمجموعة وسيع از 

رخدادها و استخراج معني بين اين اطالعات در رسيدن به درك ارتباط  و به سنتزِ دارندتوجه  مي كند
                                                                                   55.ند نيستندعالقم رابطه هااز اين 

 

در اياالت متحده و ديگر كشورهاي  كاران وي با اجراي تحقيقات ارزش سنجيي و همرِ پلآنچه 
سالم در اقصي نقاط جهان، در  ةجامع صدها به شكلِدر عرصة عمل، ، كشف كرده اندعتي صن

توصيف اين . ظهور پيدا كرده است، كشورهاي صنعتي، جوامع كهن، در جوامع مسلمان و غير مسلمان
اما  56.ي ديگر مفصال آمده است و نيازي به تكرار آن در اينجا نيستهادر جاو مقاوم جوامع نوظهور 

توسعه و مسايل كه معموال بر اساسِ نگرشي توحيدي به  ،بيان همين نكته بس كه اين جوامعاينجا در 
حماسيِ تعداد قليلي از ساكنين يك روستا يا محلة شهري آغاز و كم كم در كل جامعة هدف  با همت

                                                                                                                                                                                     

مقابلة موثر با سياست هاي زياده خواهانة استكبار را به اثبات رسانده و الهام بخش بسياري از روستاهاي سالمِ جديدتر قرار گرفته 
موضوع اليحه اي مستقل از سوي پارلمان هند قرار گرفت و به موجب آن امروز كليه سرمايه هاي  1988198819881988اين جامعه در سال . است

مورد براي اطالع بيشتر در . واگذار شده كه ادارة تمامي امور آن را بر عهده دارد» بنياد اورويل«معه به بنيادي محلي به نام اين جا
  .ميسر استسوم  ة سالم از طريق آدرسسايت اينترنتي اين جامعدستيابي به . زير مراجعه شوددو آدرسِ اينترنتيِ اورويل به 

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_energy_div_aurovilleecovil.htm     »استفادة عالمانه از انواع انرژي ها«

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2_tours.htm           »تورهاي مقاومتي«  

http://www.auroville.org 
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 Ray, 2008, 8. 
الف1393139313931393عباسي، ب؛ 1394139413941394اسي، الف؛ عب1394139413941394 عباسي،: براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به   56
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خود رت جهاني هم اكنون به عنوان نماد مسلمِ جبهة مقاومت در برابر نظام سلطه و تجا ،اشاعه مي يابد
ظهور اين جوامع در تمامي قاره ها از يك سو و تعداد رو به رشدي از حماسه . نمايي مي كنند

گواهي روشن در تاييد  ،صنعتي و غير صنعتي از سوي ديگرآفريناني چون نامبردگان باال در كشورهاي 
به اياالت متحده، » گينوآوران فرهن«ظهورِ  به احتمال قوي ي و همكاران وي است كهرِ پلاين حدسِ 

               57.تمامي كشورهاي جهان را در بر مي گيرد نمي شود ومحدود كشورهاي اروپايي و ژاپن 
 

معاصر را  نيستند كه تغييرات بزرگ اجتماعي و فرهنگيِ جهانِ متفكرانيتنها  دنيا محققان جامعه شناسِ
اين تغييرات را به قدري شگرف تشخيص  58»توماس بِري«ديگري چون  انديشمندانِ. رصد كرده اند

. بينِ دو عصر متفاوت مي دانند مياني فصلي، بلكه »براي تغيير عصري«عصر حاضر را نه  داده اند كه
فرآيندي  حاكي ازگذار مي دهند،  زمانِاز اين  59ويتحليلي كه اين روحاني مسيحي و همفكران 

پيشين  زمين شناسيِ دورانِلي بين تحوالت پايانيِ قابل تامهاي بِري شباهت . تكاملي در آفرينش است
                             : او مي گويد. مي بيند از يك سو و رخدادهاي كنوني در طبيعت از سوي ديگر

 
رة ويكي پايان د. كه به ما در درك حقيقت زمان حاضر كمك مي كند شتهفقط دو لحظه در تاريخ اين سياره وجود دا«

درصد تمامي گونه هاي زندة زمين منقرض شد و ديگري فاز  90909090ميليون سال پيش، يعني زماني كه  220220220220، 60يكپالئوزوي
در سطحي  ات آن زمانميليون سال پيش، كه در آن زمين ناظر بر انقراض مشابهي از موجود 65656565، 61آخر دورة مزوزوئيك

                                                                                                              62».بود وسيع
 

رو به را  پيش شروع شد سالِ ميليون 66660000بيش از كه ، 63يعني سنوزوئيك، جاري شناسيِ ة زميندورري ِب
وي نقش آفرينيِ عالمانه . در شرف آغاز مي داندنام نهاده را  64پايان و دورة جديدي كه او اكوزوئيك

معرفي مي  پيشِ رو عصرِاصليِ  ويژگيِدر شكوفايي و تكامل حيات در كرة زمين را  ها انو فعاالنة انس
 ةكر ،دكارتمتفكريني چون از فلسفة  پيروياخير به  چند قرنجديد، انساني كه در  عصرِدر اين . بيند

                                                           

57  .»معاش درست«بنگريد به سايت  ديگر كشورهاي جهان،از  بيشتر حماسه آفرينانِ آشنايي بابراي  
  

http://www.rightlivelihood.org 
58

 Thomas Berry 

59 .براي آشنايي بيشتر با توماس ِبري و هم انديشان وي، سايت زير مرجع سودمندي است 
  

http://ecozoictimes.com 
60

 Paleozoic ديرينه زيستي 
61

 Mesozoic Era ميانه زيستي      
62

 Berry, 1991,192. 
63

 Cenozoic  نوزيستي 
64

 Ecozoic به تكامل آن كمك مي كند ،دوره اي كه در آن انسان با آگاهي از يكپارچگي و يگانگيِ خلقت( همه زيستي(.  
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فا زمين و طبيعت آن را ساز و كاري مكانيكي و فاقد تقدس و حيات فرض كرده و با فناوري هاي صر
تا  خواهد كوشيد اين عصردر  ،از آن داشته است ناپايدار مكانيكي سعي در سلطه يافتن و بهره برداريِ

                                                                               : اشتباهات پيشين خود را جبران كند
 

بازآفريني و احياي . گرددبين انسان و عالم طبيعت برقرار  است اگر حضور متقابل قابل جبرانكنوني  خسارت هاي«
حيات در كرة زمين مي طلبد كه دورة زيستي جديدي به وجود آيد كه در آن انسان و زمين متقابال در تكامل يكديگر 

ت و ديگر به معنيِ ناديده گرفتن كل حيا[محوري  -ن دوره يقينا ديگر اثري از انساناگر چه در اي... هم افزايي كنند
معرفت تنها وقتي ميسر است كه با آن شكوفايي اين دورة جديد و موجودات وجود نخواهد داشت، اما ] موجودات آن

اگر چه انسان در خلق موجودات، حتي ... همراه باشد] معرفتي كه يافته استبه [آگاهانه و عمل انتخاب  و انسان
كه حتي يك برگ بدون  خواهد يافتدر وي ورة جديد موجودي به كوچكيِ يك برگ، صاحب قدرتي نيست، در د

وي نيز چنانچه ] و متقابال پي خواهد برد كه. [پذيرش، حمايت و حفاظت وي مجال ظهور و ماندگاري پيدا نخواهد كرد
محروم شود، به همان نسبت در ] سراسر زنده، يكپارچه و حيرت انگيزِ طبيعت[از تجربة رؤيت جلوه ها و پديده هاي 

 و وسيله 65ني ماكتاب تكوي ،طبيعت. دنياي طبيعت زبان بنيادين ماست... خواهد افتادخود عقب ] و رشد معنوي[ي تعال
                                                                                       66».اي براي بيداري ما نسبت به راز وجود است

 

 عصركنوني به  دوراني هاي خود، بِري اذعان مي كند كه عبور از در يكي از مشهورترين سخنران
 دشوار، جديد مستلزم عملكردي حماسي از سوي انسان هاست چرا كه شكستن عادات كنوني دردناك

لذا وي . عادات فعلي نيستي و هالكت است فرجامِوقتي به روشني مي بينيم كه حتي اند و بازدارنده 
سراسر عظمت و شكوه  دورانِه مي تواند ما را براي گام برداشتن به سوي معتقد است كه تنها چيزي ك

 67كند روحية انتظارتهييج  ،تعاليِ شعور آدمي است عهدهم شكوفايي طبيعت و  هم عصرِ زمين كهكرة 
همراه  ما توان روحي و رواني براي تحمل دردي كه اين تحول و دگرگوني به  ،غير از اين«: است

                                                                                                  68».نداريمخواهد داشت را 

  

خودشناسي، خودسازي، خدمت: في ديگراهدابا آموزش . 3333  
عصر ما شاهد شرايط اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست : خالصة آنچه تا كنون آمد چنين است

ي است كه ضمن ايجاد مسايل و بحران هاي متعدد، فرصتي براي نمايش نقش توانمند محيطيِ پيچيده ا
چندي از . در ايجاد تغييرات سازنده و حياتبخش در جهان را به وجود آورده است افرادو حماسي 

                                                           
65

 primary scripture 
66

 Berry, 1999, 202. 
anticipation ، انتظار براي اين نوع انتظار آكنده از اميد است. است  67 معادل انگليسي اين كلمه كه توسط ِبري استفاده شده 

  

.است  wait   معادل انگليسي براي انتظار كشيدن بدون الزام به كسب آمادگي .واقعه اي كه براي رخداد آن بايد آمادگي كسب كرد

68
 Berry, 1999, 199. 
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اين نمونه ها نشان مي دهند كه انسان، . معرفي شدند شهرت يافتهحماسه آفريناني كه نتيجه كار آنها 
همچنين مطرح شد كه به . ستملي و جهاني ا به صورت انفرادي، قادر به حماسه آفريني در سطح حتي

رو به نوانديشي، پديده اي جهاني و افراد از طريق  ش آفرينيِقتشخيص پژوهشگرانِ جامعه شناس، ن
 يكي از اين جامعه شناسان در مورد عواملِ مؤثر در ظهور اين نظرِ ،در اين خصوص. گسترش است
وجدانِ تعداد بيشتري از مردم نسبت به ظلمي  بيداريِ) 1111: را آورديم اجتماعي و فرهنگيتحول عظيمِ 

در نهضت هاي ايشان  و سابقة شركتروا داشته شده در توسعه صنعتي  كه به انسان ها و به طبيعت
تجربة  كثيري از مردم با سنت هاي عرفاني و تعدادآشنايي ) 2222مختلف مقاومت در سراسر جهان، 

دسترسي بيشتر به اطالعات از اقصي نقاط جهان از طريق اينترنت و ) 3333معرفت نفس و شخصي آنان با 
درك ارتباط تنگاتنگ بين رخدادهاي گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي جهان و 

يِ خاصي براي آگاهيِ جديد و ويژگي رفتار با هم،اين سه پديده وقوعِ  برآيند. سبك زندگي ِآدميان
تعداد رو به رشدي از آدميان در عصر ما دريافته اند كه درد و رنج : جمع كثيري از مردم آفريده است

اين غفلت به . حيات است و غفلت از يگانگيِكثرت انديشي، جدايي برخاسته از  يكنوني جامعه بشر
براي اصالح  .استموجب گسترش ظلم به همنوع و ديگر موجودات در طبيعت شده اشكال مختلف 

اصالح مجدانة براي خدمت به  براي معرفت آموزي و خودسازي، كمرشرايط كنوني بايد ضمن تالش 
                                                                                            . خرابي هاي گذشته بست

 

 ،بي سابقهمعاصر در تعداد  هم ظهور حماسه آفرينانِ، هم ويرانگري هاي كنوني و ديگر اينكهموضوع 
مي دهد، عصري هيجان انگيز خبر  مباركعصري ، از طلوع برخي از انديشمندانِ بصير عصر ما نگاهاز 

موجودات و پديده هاي بي سابقه و هم تعالي آفرينش طبيعت با  جديدي در عالمِ كه هم شكوفاييِ
آن، چونان انتخابي  رخدادعصري كه . را نويد مي دهدر نسل بشفردي و جمعيِ عظيمي در شعور 

 از عادات متكبرانههر يك از ايشان فرد فرد ابناي بشر قرار گرفته تا  پيشِ روي، اما شورآفرين سترگ
دست  اسراف، تبعيض و تكفير، يزياده خواهاز ، )نسبت به همنوع و ديگر موجودات در طبيعت( خود

 را راهنمايِدر جهانِ بيرون جديد  يطلوع عهددستيابي به عالم درون و ي بردارد و تالش و انتظار برا
                                                                            . خود قرار دهدهر روزة پندار و كردار 

 

ها و وجه نيازو تربيت و آموزش عالي را مت يمانديشمندان حوزة تعل ،اين تحوالت بي سابقهمسلما 
كه در اين حوزه در حال  يبنيادين تغييرات. فرصت هاي نسل حاضر و نسل هاي آينده كرده است

معرفتي در جامعه جهاني است و شاهدي بر اين مدعا  خيزشِرخداد است خود حاكي از پايا بودنِ اين 
. ش و تعميق استدر حال گستر بلكهنيست  تفنني و زودگذرپديده اي » نوآوران فرهنگي«كه ظهور 
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مثبت اگر سنت هاي عرفانيِ جوامع كهن و معرفت نفس چنين تاثيري بسياري از فرهنگيان مي پرسند، 
را در  و عرفان 69به وجود آورده است، چرا آموزش حكمت» نوآوران فرهنگي«رفتار حياتبخش در و 

؟ اينكه منظور ايشان از ندهيمدرسي دانش آموزان و دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي قرار  ةبرنام
چيست و تاكنون براي تحقق اين هدف چه اقداماتي انجام شده است » و عرفان حكمتآموزشِ «

چرا كه بر اساس يافته بازگرديم رِي  پلاما قبل از آن، جا دارد كه دوباره به . موضوع اين بخش است
در جوامع مختلف دنيا بر تعداد كه  نحوين و جوانان به كودكان، نوجوانا ةهاي او، آموزش هدفمندان

بر  پافشاريرِي در كنار . بلكه مطلقا ضروري است ،تنها مطلوب استبيفزايد، نه  نوآوران فرهنگي
و ظلم ستيزي در ميان توده هاي مردم در كشورهاي گرايش بيشتر به معرفت ادعاي خود مبني بر 

ز همين توده ها متوجه خودبيني ، خوانندگان خود را يادآور مي شودكه هنوز بخش عظيمي اجهان
اعضاي اين بخش از جامعه، در مقابل شرايط رو به وخامت اجتماعي، اقتصادي و زيست . است

رِي . ندارندترس و يأس راهنمايي جز ، و انتظار محيطي كنوني، خود را تنها مي بينند و به جاي اميد
از عدم امنيت شغلي و نداشتن  ،اقتصاديبه لحاظ نوسانات شديد  آمريكادر ارتباط با شاغليني كه در 

                                                                       : تصريح مي كنداميد به آينده رنج مي برند 
 

باعث شده است كه  ،بنگاه ها» كوچك سازيِ«و » تعديل نيرو« نةبيكار شدن مردم در سطح و ابعادي عظيم به بها«
اقتصاد در حال  شرايط بحرانيِ. دم بر نياورندز مردم كه هنوز شاغل اند در مورد شرايط نامطلوب كاري خود آندسته ا

كه در گذشته معمول بود، را غير محتمل آنچنانكه حاضر، داشتن شغلي ثابت و اميد به باال رفتن از پلكان ترقي در آن، 
و قابليت در ديگر كشورها يتي در استخدام نيروي كار ارزان چند مل از سوي ديگر، توانايي شركت هايِ... ساخته است

واحد از  يك طبقهآينده اي را در نظر مي آورد كه در آن  ،هر گوشه اي از دنيا ازخود قطعه هاي مورد نياز  تهيةدر  آنها
آندسته از ر از صرفنظپس . خواهند گذرانيدتحت شرايط كاريِ رقت انگيزي روزگار  ،غير ماهر در سطح جهاني كارگرانِ

، هستند افرادي كه ديگر اميدي به پيروزي در يك بازيِ اقتصادي ]به جرگة نوآوران فرهنگي پيوسته اند[كه  »مدرن ها«
كارگر محدود  ةاين ديدگاه فقط به طبق. كه هر چه بكوشند باز هم خواهند باخت] به ناچار پذيرفته اند[عادالنه ندارند و  

. متوسط را نيز در بر مي گيرد كه خود را از نظر طبقاتي در حال سقوط مي بيند ةي از طبقنمي شود، بلكه بخش عظيم
مرتب تغيير موضع مي دهد و چون تمايلي به پيوستن به » سنتي ها«و » مدرن ها«اين گروه نااميد، بين ارزش هاي 

مدرن، از آنجاييكه  ةردگان جامعاين سرخو. ارزش هاي مثبت اين گروه را مردود مي شمارد ،نوآوران فرهنگي ندارد
                                          70».خود را از همه جا رانده مي بينند، طعمه هايي آماده براي قدرت طلبانِ فريبكار اند

 

مانند تروريستي سازمان هاي امروز كه بيست سال از تاريخ نگارش سطور باال مي گذرد، پديدار شدن 
جهان شاهد است كه چگونه اين  اين روزها. تحقق پيش بينيِ اين انديشمند است القاعده و داعش

                                                           

  69
 wisdom 

70
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و سرقت آن به خارج از ) فعال نفت(و تصاحب منابع آنها قتل عام مردم سازمان هاي افراطي و مزدور، 
نااميد و سرخورده  شغلي براي جوانانِاين كشورها و رساندن آن به دست خريداران غربي را به فرصتي 

طليعة آغاز  ،»نوآوران فرهنگي«پس اگر چه با ظهور . ندبدل كرده اداخل و خارجِ اين كشورها در 
 بصيريدر طبيعت و در جامعه بشري بر سخنگويان دانشور و و شعور عصري جديد از تكامل حيات 

                                  71.باقي استهمچنان  ي طوالنيراههنوز ، اما شدهتوماس بِري آشكار چون 
 

مشترك است، را براي » نوآوران فرهنگي«، ارزش ها و مهارت هايي كه بين جهانبينيآيا نمي توان 
 توجهبيشتر و تسريع حماسه آفريني در جهان به ديگران آموزش داد؟ اين سوالي است كه  گسترشِ

اين پرسش  .حوزة آموزش را در سه دهة اخير به خود جلب كرده استدر  دغدغه مندانبسياري از 
 آموزشيِ آيا نظامِ: خود سرآغاز سواالت، گفتگوها و آزمايش هاي فراواني در حوزة آموزش شده است

است ويژگي ها و نام گرفته  72»آموزش همگاني«كه پيرو مدل آمريكايي آن  استاندارد متداول در جهان
ون بيكاري، محروميت از نسل حاضر براي رويارويي با مسايلي چظرفيت هاي الزم براي آماده سازي 

نابودي جنگل ها، فقدان امنيت و ايمني غذايي، آلودگي آب،  ،منابع، خشكسالي، فقر و فرسايش خاك
شركت هاي ظالمانة گسترده و سخت درمان، سياست هاي جهانيِ  ،هوا و خاك، بيماري هاي گوناگون

مسايلي كه توسعه صنعتي به بزرگ و قدرت هاي استعماري، بي عدالتي اجتماعي و بسياري ديگر از 
آشنا كرد و ايشان را  73دارد؟ چگونه مي توان جوانان را با فناوري هاي مناسب را وجود آورده است

                                                           

در. زايدو ترس او از آينده بيف نااميديمي تواند بر  ابعاد ديگري نيز دارد كهمسلما ذهنيت نسل جوانِ معاصر در جوامع كهن      71
  

 خاطره ها از زماني كه مردم در. تر پيش رفته است سريععموما وارداتي و تقليدي بوده و نتيجتا فرآيند توسعه جوامعِ كهن، 
نسل جوانِ امروز قادر است وضعيت كنوني خود را نه تنها با شرايط زمان پدر، . روستاها كسبِ معاش مي كردند هنوز زنده است

نسل هاي پيشين، اگر چه از فناوري هايِ مدرنِ عصر حاضر بي بهره . بلكه با شرايط زمان پدر بزرگ و جد خويش نيز مقايسه كند
كه معاش  ندحداقل قادر بود ند،دسترسي داشت ،عي براي زراعت و دامداري، مثل خاك و آب و مرتعون به منابع طبيبودند، اما چ

اخذ مدرك دبيرستاني و دانشگاهي، اميد بيشتري براي يافتن كار و كسب درآمد نيز با  جوانان امروز نسل پدريِ .خود را تامين كنند
ت ها و باماشين آالت، رانواع  ةاما امروزه با توسع. گ و كوچك داشتدر شهرهاي بزر) كار براي غير(از طريق نظامِ استخدام 

است، جوانِ  در فرآيند توليد توسعه براي كاستن از نيروي انسانيصنعتيِ الكترونيكي، كه بخشي الينفك از الگوي  هوشمند وسايل
تشكيل خانواده اي كسب معاش عزتمندانه و برپدربزرگ خود، از لحاظ اميد به آينده هم از از پدر و هم امروز ناگزير خود را 

. مي بيندمحروم تر   
72

 public  education 

73 نوع از فناوري ها در بسياري از حوزه هاي توسعه ابداع شده است و جوامع را از نياز به فناوري هايي كه با مصرف افراطي اين 
  

براي آشنايي با نمونه هايي از اين نوع فناوري ها، بنگريد . د رهايي بخشيده استنانرژي به جامعه و محيط زيست آسيب مي رسان
: به آدرس اينترنتيِ» در خدمت اصالح الگوي مصرف«در سايت » فناوري هاي مناسب«به بخش   
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آيا دانشگاه ها توان و آماده ساخت؟  ،از نظر علمي و فني ،هافناوري تعداد بيشتري از اين براي ابداع 
را خود كنوني حرفه اي تخصصي و رشته هاي  بهاخالق  معرفت و آموزشِكافي براي تركيبِ  ةانگيز

توحيدي در تغيير رفتار برجسته در ميان  نگرشِمعرفت نفس و  د؟ با توجه به نقش محوريِندار
، چگونه مي توان علوم و مهارت هاي مرتبط با خودشناسي و خودسازي را در »نوآوران فرهنگي«

                                                          برنامة آموزشيِ مدارس و دانشگاه هاي كنوني گنجاند؟
 

ماهيت و ويژگي هاي استعماري نظام آموزشي حاكم در تا كنون منابع پرشماري در معرفي و تحليل 
ي صنعتي در دانشگاه ها و سمت دهي به آموزش ها و پژوهش هابزرگ و نفوذ شركت هاي  74كشورها

در اينجا بيان اما . نيستدر اينجا تكرار يافته هاي اين تحقيقات  و نيازي به 75است منتشر شده علمي
بين نظام آموزشي فعلي و بروز رفتاري هايي  ارتباطي مستقيم ،همين نكته بس كه منتقدان اين حوزه

چون خودكشي، ارتكاب جرائم خشونت آميز، احساس يأس، پوچي و افسردگي، كاهش فاحشِ اميد به 
استقرار همين نظام در جوامع كهن نيز، عالوه بر . يافته اندشورهاي صنعتي آينده در نسل جوان در ك

و فروپاشي  ، ويراني نهادهاي بوميماندگياحساس حقارت و عقب رواج گستردة  آسيب هاي مذكور،
كه موجب  سياستگذاري هاي ناعادالنه، تقليد از ، دنباله روي در فناوري هاي زيانبارجوامع روستايي
، تضعيف معنويت و 76دكنندگان محلي از منابع طبيعيِ محيط زندگي خود شده استمحروميت تولي

وابستگي شديد به تجارت جهاني را در پي داشته نهايتا و طبيعت  احساسِ بيگانگي و جدايي از
                                                                                                                  77.است

 

                                                           

 (factory schooling) 74 »آموزش كارخانه اي«زش همگاني كه به آن مدلِ آموو نواقص  انگيزه ها روشن كردنِ پيشينه،براي  
  

:تعدادي از اين متون در سايت زير آمده است. نيز مي گويند، متون پرشماري به چاپ رسيده است  
www.swaraj.org/shikshantar/resources_factory_schooling.html 

دانا به مهارت هاي فني و خصوصيات اي تربيت نسلي آموزش همگانيِ مدلِ غربي بر داليلِ ناتوانيِمطالعات متعددي نيز پيرامون 
: به چاپ رسيده استاخالقي و اجتماعي الزم جهت ساختن آينده اي برتر   

Slaughter, 1989; Eckersley, 1995; Gidley and Widman, 1996; Hutchinson, 1996. 

، بانك شناسايي شده استدر ارتباط با اين مدل  ة آموزشحوز تمام مسايلي كه توسط انديشمندانِوجود توجه اينكه، با  قابل             

اين مدلِ ناكارآمد و زيانبار را به    (Education For All, EFA)  آموزش براي همه«تا تحت برنامه اي به نام جهاني مي كوشد «  
اني و مسايل مرتبط با اين برنامه، براي اطالع بيشتر در مورد انگيزة بانك جه. دولت ها در جوامع كهن، بيش از پيش تحميل كند

Klees, et al., 2012; Spring, 2015 : بنگريد به  
75

 Meyerhoff, 1980; Noble and Pfund, 1980; Washburn, 2005, Washburn, 2010, Muttitt 2002;   الف1394، عباسي 

.الف1394139413941394عباسي، : در» مشتركهاي دارايي تراژدي «براي مبانيِ نظري اين انديشه بنگريد به بحث نظرية استعماريِ   76
  

Gupta, 2000 77 :، بنگريد بهمع كهن از طريق نظام آموزشيِ غرببراي يكي از بليغ ترين تحليل هاي نفوذ استعمار به جوا 
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 دراين آسيب ها را برخاسته از ويژگي هاي ذاتيِ نظام آموزشيِ حاكم  صاحبنظرانِ حوزة آموزش،
اين ايشان . مي دانند همسو استغرب  فردگرا و كثرت انديشِ كه با ارزش هاي فرهنگجهان  مدارس

 ارجح شمردنِ )2222 ها، سكوالريزه كردن فرهنگ) 1111: مي شمارند صورت بربدين را كلي  ويژگي هايِ
جايگاه طبيعت تحقير  )4444 و جوامعمردم در تسلط بر تخيلِ و به تجاوز ) 3333منافع فردي بر منافع جمعي، 

 تالش كرده است كهنظام آموزشيِ حاكم  ،توضيح اينكه 78.خريب محيط زيستت شمردنِبالمانع و 
بي ه براي صارزش ها عرف اين با حذ. ارزش هاي معنوي و اخالقي را از فعاليت هاي آموزشي بزدايد

مي نفس مهيا و رفتارهايي چون زياده خواهي، تبعيض و بي عدالتي در جوامع امري عادي  بندوباريِ
مسئوليت هاي «و عدم توجه به » حقوقِ فردي«از سوي ديگر، با ترويج فردگرايي و پافشاري بر . شود

و  رديدهسست گخود شهر به محله و به تا، به روس فرد كانون خانواده و تعهدات اجتماعيِ ،»اجتماعي
با حذف . مي گيردقرار از درجه پايين تري از اولويت و اهميت  ،»آيندة فرد«در برابر » همعاآيندة ج«

بازي هاي رايانه كه ي الكترونيكي ي، عرصه براي كابوس هامدارسادبيات عاميانه و حكايات تمثيلي از 
غربي قبل از ورود  نظاميان ذهنيِ براي آماده سازيِ اصلي ها كه در اين باز. مي شود مهيانام گرفته اي 

، هم اكنون از طريق تجارت جهاني، ه استهدف ابداع شد در كشورهايِ غير نظاميانبه عرصة كشتار 
و . عالم تخيلِ نوجوانان و جوانان در تمامي كشورها را با خشونت و خشونت گرايي تسخير كرده است

اشاعة علوم و فناوري هاي مورد حمايت صنايع بزرگ غرب، نگرش نسل جوان به  ، بااينكه دست آخر
امروز، طبيعت را مجموعه اي  دانش آموختگانِدانش آموزان و غالب . استشده  بسيار محدودطبيعت 

                     79.براي بهره برداري اقتصادي بشر و يا محلي براي دفع ضايعات او مي بينند» منابع«از 
 

و به وارد شده است،  يانجهانبه  براي جبران خساراتي كه به نام آموزش ابتدايي، متوسطه و عالي
، و در جوامع سالم جهان مختلفمستعد در كشورهاي نِ نقش آفرينامنظور ارائه آموزش هاي الزم به 

زش در خصوص آموتالش هاي نو انديشان . شده استاقداماتي متنوع، مبتكرانه و گسترده آغاز 
آن در توصيف مفصل به قدري وسيع و متنوع است كه گزارشي مستقل مي طلبد و ابتدايي و متوسطه 

اين در و محتوايِ جديد روش هاي نوآورانه  كليات عرفيِبه مدر ادامه لذا . اين مختصر نمي گنجد
شگاه ها داشته اند، براي تبيينِ تاثيري كه دانشجويانِ طالبِ معرفت آموزي بر داناما . مي پردازيم مقاطع

با ذكر مصاديقي، به تشريح جزييات تغييراتي كه بسياري از مؤسسات آموزش عالي به خود ديده اند 
.                                                                                                            مي پردازيم  
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  فردا فرينانِحماسه آ تربيت :مدارس جديد ▪

نقشي خاص در  ،ديد به آموزش ابتدايي و متوسطه اين است كه هر فرد و مليت و فرهنگجنگرش 
كرة زمين دارد و لذا آموزش هاي جديد بر شكوفايي حيات در بشر و معنوي نسل تكامل حيات 

تاكيد از سوي ديگر  جوامع ي فرهنگيِريشه هااحيا و بازآموزيِ تشويق خالقيت ها از يك سو و 
 ،كه در عمل به نتايج بهتري در يادگيري كودكاندر مدارس از جمله نوآوري هاي موفق  80.دارند

                                    : مي كنيمنوجوانان و جوانان انجاميده است به دسته بندي هاي زير اشاره 
 

و آشنا حلي از يك سو با آموزش تاريخ و فرهنگ مدر مدارس جديد، : محلي سازي آموزش ها - 
منطقه از سوي  كردن دانش آموزان به جغرافياي طبيعي، از جمله گياهان، جانواران و حشرات بوميِ

    .به وجود آيد ويپيراموني  دانش آموز و جامعه و طبيعتش مي شود كه ارتباط الزم بين ديگر كوش
 

حكايات  نقلي بلكه از طريق ، نه به صورت خشك و كالسدر اين مدارس اخالق: آموزش اخالق - 
داستان هاي اين اجراي نمايشيِ با سپس، براي ماندگاري آموزش ها، . زش داده مي شودآموعاميانه 
. گردد ملكهآموزان دانش انديشه و كردار در  مورد نظر رويكرد اخالقيِتالش مي شود كه  حكيمانه

 تشويقِسنجيده با همنوع، از طريق اخالقي و  متوسطه، رفتارِ دورة سال هاي پايانيِ براي دانش آموزانِ
كالس  عرضةبه سالمندان،  كمك ملهاز ج ،خدمات عام المنفعه در جامعهدانش آموز براي شركت در 

، راهنماييِ نونهاالن و نوجوانان در مقاطع پايين تر، كمك به به دانش آموزان سنين پايين تر هاي تقويتي
 به طور عملي ،شهر ه سازي و زيباسازيِپاكيزطرح هاي كمك به و ، عمومي گسترش فضاي سبز

و پسنديده  با تجاربي به يادماندني از اخالقآموزان دانش  ،ترتيب دينب. آموخته و تمرين مي شود
اجتماعي  قدم به عرصةفارغ التحصيل مي شوند و از دبيرستان  ،، به عنوان يك بزرگسالرفتار مسئوالنه

                                                                                        . مي گذارندخارج از مدرسه 
 

 خود بهكالس ها در مدارس و روش ديگري براي آموزش اخالق و رفتار مسئوالنه، سپردن انضباط 
 ظارت برمقررات و نتعيين  يتدر برخي از مدارس نوين، دانش آموزان مسئول. دانش آموزان است

و مردم در اين مدارس، كالس ها مدل كوچكي از يك جامعه متمدن . به عهده مي گيرندرا  آنهااجراي 
 ،زياده خواهي، زورگوييتمايالتي چون برخاسته از  ناپسند در آن رفتارهايساالر معرفي مي شود كه 

اين غالبا دكان كو. دين يا قوميت پذيرفته نيستاجتماعي،  ةطبقبر اساس رنگ پوست، و تكفير تبعيض 
قبل از اينكه اين نوع بدآموزي هايِ اما . مي گيرندفرا خود  را از بزرگساالنِ رفتارهاي غير اخالقي
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نيستند و در  انهاجتماعي رخ دهد، كودكان به طور ذاتي قادر به تحمل اينگونه رفتارهاي تفرقه افكن
اصالح ضرورت به در صورت لزوم،  ،محيط مدرسه در مقابل آنها بي تفاوت نمي مانند و يكديگر را

                                                                                          .رفتار خود متذكر مي شوند
 

يادگيري ، دوره اي براي يِ حضور در كالسسال ها در مدارس جديد، :يادگيري براي تمام عمر - 
مثال در مدارسِ  .كندمي يادگيري بدل  برايبه زماني  دانش آموز را عمرِ يمهارت هايي است كه تمام

اساسِ برنامه ريزي آموزشي را تشكيل مي دهد  مادام العمر،، يادگيريِ در هند 81رويلوا سالمِجامعة 
يادگيريِ مستمر ، انسانبراي رسيدن به كمال در حيات زمينيِ اهالي معتقدند كه  ،جامعهر اين چون د

مدرسه و محيط طبيعي و بناي در اين جامعه، فاصله اي بين . مطلقا ضروري استن عمر تا پايا وي
دور تا دور مدرسه را باغات و مزارع محصور كرده و والدين در . اجتماعي پيراموني آن وجود ندارد

در . سر مي زنندبه مدرسه  هابراي بودن با فرزندان خود و يا مشاركت در فرآيند يادگيري آن طي روز
در اين . ، متفاوت استفردي او براي هر دانش آموز، بنا به خصوصياتآموزش  يل،وروامدارس 
، نقشي محوري در يادگيري دانش آموزان دارد و كليه تجارب رخدادهاجستجو براي معنيِ  ،مدارس

فرصتي براي با يكديگر و با بزرگساالن  ايشانزندگي، از جمله كار، بازي و تعامالت اجتماعيِ 
 در گروه هاي سنيِبه صورت انفرادي و يا در اين مدارس، دانش آموزان  .دگيري تلقي مي شوديا

ايفاي نقش مي  ،به فعاليت هاي مختلف مي پردازند و آموزگاران در نقش مشاور و راهنما جداگانه
                                                                                                                   82.كنند

 

، انسان در هر سني قادر است :و باهماين د ارتباطو  روانبا تن و كردنِ كودكان و نوجوانان  آشنا - 
در . ببردوحدت اين دو پي خود را دريابد و به  روانبين بدن و ارتباط  فراخور ظرفيت يادگيري،

 ي و هنري براي آشنا سازي دانش آموزان با قوايِمدارس نوين از آموزش ها و فعاليت هاي ورزش
آنهااز اين طريق دانش آموزان فرا مي گيرند كه چگونه بدن . كننداستفاده مي  روانتن و  مختلف 

رفتار درستيِ زمينه سازِمقوم سالمتي تن و  آنانقواي دروني و برعكس، قواي دروني  اسباب تقويت 
د كه نقش هنر و زيبايي در كيفيت و كميت يادگيري نربه مي آموزبه تج دانش آموزانهمچنين . ستآنها
 ،»جين هوستون«، در تاييد و تاكيد اهميت آگاهي دانش آموزان به عالم درون و مراتب آن. چيست آنها

                                                                      : حوزة آموزش مي نويسد انديشانيكي از نو
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آموزش براي عصر جديد مي طلبد كه كودكان مراتب دنياي درون خود را بشناسند و خود حفاظت از حريم آن را به «
پيدا مي احاطه ساز و كارِ خالقيت روان خود بر  وق ايشان باغ خيال درون خود را درمي يابند از اين طري. دست گيرند

، روان ما ناميده مي شود» حالت بيداري«كه اصطالحا ، آدمي روانِ بيدارِ - حالت نيمه  عالوه برما مي دانيم كه . كنند
است كه به فرد اجازة تمركز و توجه  83»ر هوشياريباَ«يكي از اين مراتب . داراي مراتب و حاالت ديگري نيز هست

ميسر را خالقيت به بزرگراه يابي دستهست كه  نيز شعور و آگاهي انسان ي ازمراتب ديگر. فوق العاده به كارها مي دهد
 يعقل در فردخودآگاهيِ آن در كه  ناميد، 84»جمع شرايط«، شرايطي كه آن را مي توان و مرتبه اي نيز هست. سازدمي 

                                   86و 85».مي شودمعلوم يكي عالم و علم و ، مرتبه اي كه در آن، بزرگتر ناپديد مي شود
 

مهارت  معرفت و علم،: دانشگاه هاي جديد ▪  
تحقيقاتيِيافته هاي  در تاييد نوآوران فرهنگي«ي و همكاران وي پيرامون ظهور رِ لپ«تحقيقات ، 

كه فعاليت هاي كالسي و محيط  داده استنشان نيز در مورد دانشگاهيان در دهه هاي اخير دانشگاهي 
خشنودي تعداد بيشتري از  مي انجامد،كه به رشد معنوي و خودشناسي دانشجو اي هاي دانشگاهي 

عالوه بر اين، . جلب مي كندرا خود دانشجويان نسبت به حضور در دانشگاه و اتمام تحصيالت 
هايي كه از بي تفاوتي دانشجويان به مسايل روز جامعه و جهان كاسته و ايشان را به اليت گنجاندن فع

موجب افزايش يادگيري و  ،دهد بهبود شرايط كنوني سوق مي ياتفكر پيرامون نقش خود در تشديد 
                                                                                               . شده استآنان نمرات 

 

در  آموزي معرفتتحقيقي پيرامون «با عنوان  يالديم 2003200320032003ل در سايكي از مشهورترينِ اين تحقيقات 
كه  نتايج اين پژوهش. آغاز شد 87»جويان براي معني و هدف در زندگيجستجوي دانش: آموزش عالي

غني سازيِ حيات دروني دانشجويان : پرورش روح« در كتاب 2011201120112011 در سالانجاميد طول به هفت سال 
 136136136136دانشجو در  14572145721457214572از  داده هاپس از گردآوري ، تحقيقاين مجريان  88.به چاپ رسيد» در دانشگاه

فرم پر كردنِ و احبه حضوري، اجراي جلسات تخصصي الت متحده از طريق مصراسر ايادانشگاه در س
سنجش  براي شاخص كلي پنجو نيز گفتگوي حضوري با تعداد كثيري از اساتيد، به ، هاي نظر سنجي
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. از مدارسِ نوين در اياالت متحده و ديگر كشورها نيز از طريق اين وب سايت قابل شناسايي است  
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تالش آگاهانه براي كسب ) 2222، 89اعتدالمتانت و ) 1111: دانشجويان دست يافتندرشد معنوي و خودشناسيِ 
اتخاذ ) 5555و  92انفاق و احسان) 4444 ،91در مورد رنج و آسيب در جامعه و طبيعت ينگران) 3333 ،90معرفت
در اين تحقيق همچنين . 93)ملي ياقومي ، فردي يبينشبه جاي (موضوعات بررسيِ جهاني در  نگاهي
از سوي دانشگاه ها و اساتيد موجب اعتالي اين شاخص ها  فعاليت هاي مشخصيشد كه چه  معلوم

مي به ذكر اين فعاليت ها در زير ضمن توصيف هر يك از شاخص ها، . مي شوددر دانشجويان 
                                                                                                                 :پردازيم

 

با دشواري هاي معني در رويارويي  اين شاخص نشانگر توانايي فرد در يافتن. متانت و اعتدال )1111
 مي شمارندو موهبتي بر هديه خود را شاخص، هر روز از زندگي  اين افراد برخوردار از. زندگي است

از جمله فعاليت هايي كه در كالس . با ديگران احساس آرامش مي كنندو  زندگي ابراز خشنودياز  و
 .است 95محاسبه و 94همراقبدر دانشجو كمك مي كند شاخص افزايش اين ر محيط دانشگاه به يا د

                                                           
89

 equanimity 
90

 spiritual quest 
91

 ethics of caring 
92

 charitable involvement 
93

 ecumenical worldview 
94

 meditation 

شرقي مثل بودايي و هندو، عرفانيِ روشي است كه توسط آن پيروانِ سنت هاي در اينجا  »يشنديتم«منظور نويسندگان از مراقبه يا 
پيروان آيين بودا از طريق مديتيشن به حضور در ساحت آگاهي محض  .به سوي تعقل سوق مي دهند ،دل خود را از پراكندگي

موقتي و گذراست، همه چيز : تبه از معرفت نفسِ آدمي، انسان سه حقيقت را عميقا درك مي كنددر اين مر. دست مي يابند
 نفسانيات چون غضب، شهوت، كينه، كاهلي، بي تفاوتي، تنفر و نظاير اينها باطل اند و هيچ چيز در جهان مادي نمي تواند رضايت

حضور را به زندگي اين درون خود مي رسد، بركات  ه از آگاهيِانساني كه به اين مرتب. را تامين كندانسان خشنوديِ كامل  و
 حيات در طبيعتگفتار و كردار خود را با ديگر انسان ها در جامعه و ديگر اشكال  روزانة خود بسط مي دهد و قادر است پندار،

Gunarantana, 2011 . محاسبه و اصالح كند   

. دي كه به مقام حضور دست يافت تازه خود را با چالش بزرگتري روبرو مي بيندبسياري از مبلغين آيين بودا تاكيد مي كنند كه فر
.  او بايد با حفظ حضور، در ميان مردم زندگي كند و با خدمت به خلق در جهت رشد اخالقيِ بيشتر خود گام بردارد  

Kornfield, 2000 

دستيابيِ مؤمن به عقل، با كسب . ي حضرت حق استعرفانِ اسالمي، عقل حقيقتي زنده و پاينده و پاك ترين تجلحكمت و در 
 خشنودي و خواست خداوند ميسر مي شود و اين مهم با پيروي خالصانه و كامل از شريعت پيامبر گرامي اسالم حضرت محمد

به عبارت ديگر، مؤمن با حفظ صداقت كامل در اجراي كلية . حاصل مي گردد) شاملِ نماز، انفاق و احسان) (ص(مصطفي 
ستورات ديني، شرايط الزم براي ظهور افق درون را به وجود مي آورد و مستحق راه يافتن به اين ساحت قدسيِ آگاهي، شفقت، د

براي مطالعة بيشتر در مورد سلوك عرفاني از طريقِ فعليت بخشيدن به . مي گردد... بصيرت، هدايت، حيات، خالقيت، اراده، صبر
اين حماسه پرشمارِ از آثار بسياري  .ب1385138513851385الف، 1385138513851385، 1388138813881388، 1390139013901390 ،طاهرزادهبه آثار استاد اصغر  مبين اسالم، بنگريد دستورات دين

. عالقمندان مهياست در سايت لُب الميزان به آدرس زير براي مطالعةمعاصر آفرين   

www.lobolmizan.ir 
95

 self-reflection 
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از توانايي باالتري در برقراريِ ارتباط مؤثر با  بهره مند انددانشجوياني كه از متانت و اعتدال باالتري 
به طور كلي، نمرات باالتر، وضعيت . و قوميت ها برخوردارند ملت هادانشجويان از ديگر نژادها، 

س و در محيط دانشگاه از ديگر امتيازات روحي و رواني متعادل تر و پيشگامي در حل مسايل در كال
                                                                                       . رفتاري اين دانشجويان است

 

اين شاخص مشخص مي كند كه تا چه حد دانشجو مي كوشد تا . تالش آگاهانه براي كسب معرفت )2222
پاسخ به سؤال هاي كلي و رموز د راه يابد، انساني خودآگاه و بصير شود و به معني و هدف زندگي خو

آن دسته از دانشجوياني كه با ميزان بااليي از اين شاخص وارد دانشگاه شده اند ابراز . حيات را بيابد
آنها انتظار دارند كه دانشگاه . در دانشگاه يافتن هدف زندگي خود است شانمي دارند كه دليل حضور

 از جمله فعاليت هايي كه در كالس و يا در محيط دانشگاه به. آنها در امر خودشناسي كمك كندبه 
اساتيدي  برخورداري ازهمچنين . اين شاخص در دانشجو كمك مي كند مراقبه و محاسبه است افزايشِ

شركت در فعاليت هاي عبادي و  و كه دانشجو را به كاوش در معني و هدف زندگي ترغيب مي كنند
   . است كه به افزايش اين شاخص در دانشجو كمك مي كند عواملياز ديگر مذهبي و انفاق و احسان 

 

اين شاخص از تمايل و آمادگي دانشجو براي . طبيعتدر نگراني در مورد رنج و آسيب در جامعه و  )3333
نيازمند جامعه، بيماران و آسايش ديگر انسان هاي  شفايجانبداري از عدالت اجتماعي، رفاه سالمندان، 

پاكيزگي و ايمني محيط زيست و اعتراض به سياست هاي خارجي كه موجب آسيب به ديگر جوامع 
اعزام دانشجو به ي چون يفعاليت ها نشان مي دهد كهيافته هاي تحقيق . شود حكايت مي كندمي 

 و عرضة، 96رشته اي ميانارائه دروس  ،»دانشجوي ميهمان«دانشگاه هاي خارج از كشور به عنوان 
موجب افزايش اين شاخص در دانشجويان  97»يادگيري از طريق خدمت«م به موسو واحدهاي درسيِ

از ديگر فرهنگ ها و اقوام  يان بيشتريعامل ديگر، تاكيد هيئت علمي بر پذيرش دانشجو .گرددمي 
                                              .جهت حفظ تنوع فرهنگي و قومي در محيط دانشگاه استجهان 

 

در خدمات اجتماعي،  يانشركت داوطلبانة دانشجوميزانِ اين شاخص بر حسب . انفاق و احسان )4444
جامعه مانند سالمندان و معلولين، اهداي كمك هاي نقدي يا  آسيب پذيرِ و نيازمنداقشار  به مددرساني

تحقيق اين يافته هاي  .براي حل مسايل شخصي آنان سنجيده مي شودكمك به دوستان  و جنسي

                                                           
96

 interdesciplinary courses  
97

 service learning 
به اقشار ، خدمات در محلارائه ، دانشجويان موظف اند كه با در كالسآموزش هاي نظري  ، ضمن دريافتدروسنگونه در اي

.كننددرس مورد نظر را كامل از  ، بهره مندي خودخورده در طبيعت صدمهآسيب ديده و يا محيط هاي   
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زندگي در خوابگاه با . يافته استآنان بيشترين تاثير در رشد معنوي دانشجويان را تابع ميزان انفاق 
به افزايش اين ي سازد نيز تعامل اجتماعي بيشتري را براي دانشجو ميسر مطبعا ديگر دانشجويان كه 

                                                                                                   . شاخص مي انجامد
 

محوري يا قوم -از فرد و عبور دانشجو فكريِ اين شاخص نشانگر ميزانِ بلوغِ. اتخاذ نگاهي جهاني )5555
به نزديكي  احساسِ. ليه فرهنگ ها، اقوام و اديان استو اتخاذ نگرشي جامع و پذيرا نسبت به كگرايي 

معتبر گ ها، احساس يگانگي با ديگر اعضاي خانواده بشري، اعتقاد به خوبي ذاتي انسان ها، ديگر فرهن
گانگي كلِ حيات و اينكه تمامي ، يچيزها با هم ةاعتقادات متفاوت ديگران، باور به ارتباط هم شمردنِ

فعاليت هاي . دانشجويان استاين از جمله باورهاي  ،محبت و شفقت را تبليغ مي كنند ،اديان در باطن
. مراقبه، تدبر عميق در رخدادها، انفاق و احسان: زير به افزايش اين شاخص در دانشجو كمك مي كند

اساتيدي كه دانشجويان را به معني گرايي و تفكر در حكمت رخدادها ترغيب مي كنند نيز به رشد 
                                                                               . معنوي آنان در اين راستا مي افزايند

 

منطبق بر نتايج تحقيق باال، تعجب آور نيست كه تعداد رو به رشدي از دانشگاهيان در اياالت متحده 
 براي دانشجويانِ معرفت جوِ يي مؤثر براي ايجاد محيط آكادميك رضايتبخشيفعاالنه جوياي روش ها

راهنماي روش هايِ نويدبخش براي رشد معرفتي « لفين كتابِدر اين رابطه، مؤ. د شده اندخو
بسياري از پي بردند كه دانشگاه  400400400400 بيش از در فرآيند گردآوري اين روش ها از 98»دانشجويان

دانشگاهيان معتقدند كه آموزش عالي بايد به گونه اي باشد كه رشد و شكوفايي فكريِ كاملِ دانشجو 
بلكه  ،ديگر، يادگيري در علوم محض يا حرفه هاي تخصصي كافي نيستبيان  به. سازدرا امكانپذير 

 نيايش ،خودشناسي، فلسفه، اخالق، تجاربِ اجتماعي و مدني، دين مثليادگيري در حوزه هاي معرفتي 
روش هايي كه دانشگاهيان . نيز الزم است تكامل شخصيتي فردچگونگي و تفكر در مورد ارزش ها و 

                                          : ه آن اشاره كرده اند شامل موارد زير استدر پاسخنامه هاي خود ب
 

اقدام كرده مناسب جهت عبادت و خلوت دروني دانشجويان  يمكاناحداث برخي از دانشگاه ها به  - 
  . اند
ي آموزند و  ي در علوم و فناوري هايي كه متامل جد وبسياري از اساتيد، دانشجويان را به تدبر  - 

ترغيب  داشته باشدتاثيري كه اين آموخته ها ممكن است بر جامعه، طبيعت و رشد شخصيتي خود آنان 
  . مي كنند
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 Lindholm, et al. 2011. A Guidebook of Promising Practices:Facilitating College Students' Spiritual 

Development. 
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دانشجويان به شركت در امور عام المنفعه و نوعدوستانه و فعاليت هاي مدني و سياسي جهت ايجاد  - 
. بين درس، زندگي و جامعه تشويق مي شوند ي پوياارتباط  

تا آگاهي از  مي پذيرندبيشتري از فرهنگ ها، اديان و نژادهاي مختلف  دانشجويانِنشگاه ها دا - 
طي سال دانشجويان تمامي بخشي از تجربة يادگيريِ  ،انسان هادر كثرت فرهنگيِ  يبشرجامعة وحدت 

. هاي تحصيلي خود گردد  
ي كنند تا دسازي را آشكار مرهبران دانشجويي اعتقاد و پايبندي خود به اخالق، خودشناسي و خو - 

. آشنا و به سوي آن سوق يابند شخصيتيديگر دانشجويان با اين جنبه هاي رشد   
با توجه و دقت بتوانند شركت كنندگان آغاز مي گردد تا جلسات دانشجويي با چند لحظه مكث كلية  - 

. تامل كنند هبا اهداف گرو خود انطباق ارزش هاي فرديدر مورد  خاص،  
تدوين و به در كالس دانشجويان  عملي براي تسهيل رشد معنويِ يه هاي دانشجويي پيشنهاداتگرو - 

    . هيئت علمي ارائه مي كنند
 

 معنويت مبتكرانة اساتيد در ادغامِ روش هايِ شاملِ نامبرده يكي از قابل توجه ترين بخش هاي كتابِ
 ،رفت آموزي، اخالق و دروس تخصصياز معي يبا محتوا يِ تركيبي،كالس هااين . هاستدر كالس 

مطالعات شهري، مطالعات زيست محيطي، رسانه و ارتباطات، آموزش، ي چون در رشته هاي متنوع
طراحي و  جامعه شناسي، هنر، مديريت بازرگاني، ورزش، مردم شناسي، طب، پرستاري و روان شناسي

چشم «، »نت هاي بومي و بوم شناسيس«: عناوين چندي از دروسِ ارائه شده چنين است. مي شودارائه 
ايمان و اخالق و «، »تقدس و معني در آموزش«، »ارتباطات و روح بشر«، »معنوي در مديريت اندازِ

                                                           99.»در تحقيقات نظري رفتمع«و  »بحرانِ تنوع زيستي
 

مبتكرانه به روش تدريس، رشته هاي  نحويهاي معرفتي را به عالوه بر دانشگاه هايي كه رويكرد
تحصيلي و محتواي كالسي خود افزوده اند، دانشگاه هاي نويني نيز به وجود آمده اند كه عالوه بر 

خصا براي فراهم كردن فرصت هاي رشد معنوي در محيط آموزش، ارائة مهارت هاي گوناگون، مش
. ني به جامعه و طبيعت را نيز در دستور كار خود قرار داده اندخدمت رسابراي  آماده سازي دانشجو

پيشبرد اهداف دانشجو در در اين دانشگاه ها، خدمت به جامعه و طبيعت راهي روشن و مؤثر براي 
اين دانشگاه هاي  دهايبرجسته ترين دستاوريكي از . مي شودجهت خودشناسي و خودسازي تلقي 

                                                           

عالقمندان به اشتراك گذشته شدهدروس از طريق شبكه جهاني اينترنت، براي مالحظة برخي از اين ) برنامه كالسيِ( سيالبسِ  99
  

http://spirituality.ucla.edu/publications/newsletters/2/syllabi.php  است:  
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آموزش نظري و عملي در اين . ان از جستجو براي شغل بي نياز اندنوظهور اين است كه دانش آموختگ
دانشگاه ها به صورتي است كه دانشجويان پس از اتمام دورة تحصيلي به جاي جستجو براي فرصت 
هايِ استخدامي در شركت ها يا ادارات در پي فرصت هاي خدمت رساني در جامعة خود مي گردند تا 

ي حياتبخش در جامعه و طبيعت يبه فعاليت هاهمزمان ن فرصت ها را با كاربست مهارت هاي خود اي
با توجه به كثرت فرصت هاي خدمت رساني در اين . و كسب معاش براي خود و ديگران تبديل كنند

. اند بي معني استبوده دو حوزه، بحرانِ بيكاري براي دانشجوياني كه از اينگونه آموزش ها برخوردار 
                                                    100.نمونه از اين دانشگاه ها مي پردازيم ود در زير به معرفيِ

 

دانشگاه ناروپا    ∇∇∇∇ 
در اين دانشگاه برنامه ريزي . تاسيس شد 1974197419741974در سال  101واقع در اياالت متحده، دانشگاه ناروپا

ن و هيئت علمي اين دانشگاه با محوريت معرفت نفس انجام مي شود چون مديرا ،يآموزشي و پژوهش
، از اين رو. ديگري امكانپذير نيستمعتقد اند كه بدون خودشناسي، شناخت درست در هر زمينة 

يادگيريِ دروس در رشتة انتخابي خود، در مسير خودشناسي و خودسازي  همزمان با، ناروپادانشجويان 
رويكرد در سه و شيوة ارائة دروس وزشي دانشگاه، محتواي آماين از بدو تاسيس . آموزش مي بينندنيز 

                                                                                      : ستمتمايز شده ازير مشخص 
 

: »يادگيري از سوم شخص« يا، متداول در ديگر دانشگاه ها ةيادگيري به شيو) 1111  
براي يادگيري استفاده آثار ديگران  از يان انتظار مي رود كهها، از دانشجو شاز آموز مرحلهدر اين 

در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد و ايشان،  هر دو متون كهن و مدرن، در هر رشته يا موضوع. كنند
يادگيري از سوم «اما . كافي ببرند ةهمانند دانشجويان در ديگر دانشگاه ها مي بايد از اين متون بهر

براي است كه اساتيد در اين دانشگاه » آموزش كاملي«ز فرآيند يادگيري براي بخشي ا فقط» شخص
 فرآيندنيز ضروري است تا  و يادگيري دروني ييادگيري عمل. ارائه به دانشجويان در نظر گرفته اند

                                                                                     .باشد كامل يادگيريِ دانشجويان

                                                           

اما ظهور اينگونه موسسات آموزش عالي منحصر به جوامع . در اياالت متحده و ديگري در انگلستان است اين دو دانشگاه يكي  100
  

جامعه سالم سيكم در مصر و جامعه سالم اورويل در هند كه قبال به آنها اشاره شد هر دو بنيانگذارِ موسسات آموزش . غربي نيست
:اي از ديگر دانشگاه هاي نوين آمده است سوم زير نيز سياهه در آدرس اينترنتيِ. عالي اند  

- University of Human Unity, Auroville, India, www.universityofhumanunity.org/index.php  

- Heliopolis University for Sustainable Development, Sekem, Egypt, http://www.hu.edu.eg 

- Education Revolution, Colleges and Universities, 

http://www.educationrevolution.org/store/findaschool/highereducation/ 
101

 Naropa University, www.naropa.edu 
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: »يادگيري از دوم شخص« يايادگيري تجربي، ) 2222    
تعامل با ديگران، چه در كالس و چه در خارج از  در، دانشجويان تشويق مي شوند كه در اين مرحله

از اين طريق، . نظر و تئوري آموخته اند را در عمل بيازمايند كالس و دانشگاه، آنچه در قالبِ
بلكه از  ،را تقويت مي كنندآموخته هاي خود  ا اعتماد به نفس خود در كاربرد عمليِدانشجويان نه تنه

غير  وقايعدر صورت بروز  خالقيتخود در استفاده از هاي اين فرصت براي محك زدن به توانايي 
 و يا در ارتباط با منابع طبيعيي كارِ عملي در جامعه فرصت ها. بهره مي برندپيش بيني كنترل و قابل 

غالبا شامل كارآموزي در سازمان هاي خدمات  ،در اختيار دانشجو قرار مي گيردو محيط زيست كه 
 محلي خبرگان، استادكاران و يا حرفه مندانِ مجربِ دستيار نزداشتغال به كار به عنوان اجتماعي يا 

                                                                                                                   . است
 

: »يادگيري از اول شخص« يايادگيري دروني، ) 3333  
چگونگيِ احترام  آغاز و سپس با فراگرفتنِ 102حضورعالم به  معرفيِ دانشجويادگيري با  مرحله ازاين 

 .ه مي يابدادامبراي فرد به ارمغان مي آورد  روش يادگيرياين گذاشتن به بصيرت و كشفياتي كه 
خالقيت بيشتر در زندگي دانشجويي و حرفه اي يافتن معني و ، دانشجو را براي عالم حضورآشنايي با 

، اتيدنظارت و هدايت اسبا  و مراقبه و احسانبهره گيري از با تركيبي از . سازدخود مجهز مي 
با صدقي كه در درون معرفت به افق دروني خود را تجربه مي كنند و از آن پس، مطابق  ،دانشجويان

اساتيد در دانشگاه  .، فرآيند يادگيري را در عالم درون و برون با خلوص پيگير مي شونديافته اندخود 
دانشجو ارتباط رحماني خود با ست كه آموزش هاتنها با كمك اين بخش از ناروپا بر اين باور اند كه 

                     .عه و طبيعت مي كندكشف و خود را صادقانه وقف خدمت به حيات در جامرا جهان 
 

داوطلبين مي . شناسي و كارشناسي ارشد ارائه مي شودرمقطع كا آموزش ها در دانشگاه ناروپا در دو
رشته . رشته در مقطع كارشناسي ارشد شركت كنند 7777رشته در مقطع كارشناسي و  10101010 توانند در بيش از

موزش كودكان، مطالعات زيست محيطي، موسيقي، ، آ103هاي كارشناسي شامل روان شناسيِ حضور
 .است 105خالق نگارشِ، علوم ديني، هنرهاي تجسمي، هنرهاي نمايشي، ادبيات و 104صلحمطالعات 

، نقش آفريني در عدالت 106آموزش با حضور: دوره هاي كارشناسي ارشد شامل رشته هاي زير است

                                                           
102

 mindfulness 
.99999999پانوشت  ،توضيح بيشتر در مورد عالم حضور     

103
 Contemplative Psychology 

104
 Peace Studies 

105
 Creative Writing 

106
 Contemplative Education 
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و ايش هايي چون الهيات، عرفان تطبيقي شامل گر(دين روانشناسي، ، 107زيست محيطي و آيندة پايدار
                                                                         . ، نگارش خالق و شعر)زبان هاي مقدس

 

پيرو سه رويكرد آموزشي باال، دانشجويان در هر يك از رشته هاي تحصيلي، از نظر تئوري و عملي 
دروس گذراندنِ صلح، عالوه بر  مطالعاتطور مثال، دانشجويان در رشتة به . آموزش كامل مي بينند

خانواده، محلي،  -  موضوعاتي چون ماهيت اختالف و مناقشات در سطوح مختلف ةعمومي، به مطالع
 و مي پردازند و با مهارت هايي چون ميانجيگري و رفع اختالف آشنا مي شوند -  ملي و بين المللي

دانشجويان . شركت مي كنندو منطقه اي در حل مسايل محلي ، ديو نظارت اساتهمزمان، با راهنمايي 
در سازمان هايي كه با هدف ميانجيگري و حل اختالف و  خود رادوره هاي كارآموزي اين رشته، 

تاسيس  ي مختلفدر شهرها ،روابط بين نژادي در دادسراها، ودر ترويج فرهنگ صلح در خانواده، 
                                                                                                  .دنگذرانمي شده اند 

 

خاصِ گرايش خود ، كالس هاي زيست محيطي، عالوه بر دروس عموميمطالعات رشتة دانشجويان 
، »ا طبيعتابعاد فردي، فرهنگي و قدسي رابطه بشر ب«، »علوم طبيعي و اصول پايداري طبيعت«مثل 

تاريخ طبيعي و عدالت زيست «، »بوم شناسي و علم سيستم ها«، »پژوهش بوم شناختي و جامعه«
مجموعه اي پرماكاچر، . را مي گذرانند 109»پرماكالچرطراحي با «، و 108»بوم شناسي مقدس«، »محيطي

ز دانش بوميِ ا نمونه هاي كثيري، اصول طراحي با طبيعت و اصول اخالقي از سنت هاي حكمي دنيااز 
طراحي آشنايي با پرماكالچر، ابزار فكريِ الزم براي تفكر و طراحي سيستمي براي . است جوامع كهن

در عرصه هاي  بهره وريو روستايي، افزايش باروري و 110مزارع شهرياحداث فضاي سبزِ مولد، 
فراهم مي  انات موجود، با اتكا عمدتا بر امكا راو ايجاد فرصت هاي درآمدزمحلي  مختلف توليد غذايِ

                                                           
107

 Environmental Leadership  
108

 Sacred Ecology 
109

 Permaculture 

يا امالك رها باير  اما در عصر ما، تبديل اراضيِ. همواره در حومة بسياري از شهرها وجود داشته استزارع و باغات از قديم، م  110
  

جمله سريع رشد ترين جلوه هاي شهرهاي پيشرو به مزارع و باغات شهري از  شهرهاي بزرگ دنياشهري در  محدودةشده در درونِ 
نه تنها به بهبود امنيت و ايمني غذايي شهروندان كمك كرده است، بلكه اين كانون هاي شهريِ توليد محصوالت، . جهان بوده است

 ن هايي سرسبز و مصرف كنندگان مواد مخدر بوده به مكافروشندگان اين اراضي را از مكان هاي نا امني كه زماني محل مالقات
براي نمونه اي از اين مزارع . كرده است در نزديكيِ محل زندگي خود براي تفرج و خريد محصوالت ارگانيك براي خانوارها

 ،شهري كه توسط كشاورزانِ حماسه آفرين شهري و سياستگذاري هاي مساعد شهرداري هاي حماسه انديش به ثمر رسيده است
: بنگريد به  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_energy_edu_foodforall.htm   »غذاي كافي و سالم براي همه«
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با بهره اين رشته به صورت عملي، طرح هاي زير  براي انتقال مهارت هاي الزم به دانشجويانِ 111.كند
ايجاد : دانشگاه اجرا شده است محوطةدانشجويان و اساتيد در  به دستگيري از اصول پرماكالچر 

استفاده از شاخ و برگ هرس شدة با  خوراكي توليد قارچِ ،)از انواع درختان مثمر(خوراكي  جنگلِ
بياريِ جنگلِ خوراكي، تاسيس گلخانه آ، استحصال آب باران از بام و محوطه دانشگاه براي درختان

كسب درآمد  جهتبراي پرورش نشاء و تكثير درختانِ بومي جهت فروش به عالقمندان در سطح شهر 
در دانشگاه، روش آبياريِ سبوييِ  از جمله نمونه هاي دانش بوميِ مورد استفاده. براي دانشگاه

هوشمندانه، آب مورد نياز روشِ در اين . نام دارد 112»اوياس«كه  سرخپوستانِ جنوب غربي آمريكاست
زمينه هاي كارآموزي و اشتغال براي دانش . گياهان از طريق ظروف سفالين به ريشه ها رسانده مي شود

داث مزارع شهري و روستايي براي توليد عالوه بر اح. آموختگان اين رشته بسيار وسيع است
براي اماكن خصوصي و  114منظر و طراحيِ 113»تعاوني هاي كشت و مصرف«محصوالت سالم، تاسيس 
سازمان  براي همكاري با بخش آموزش و ترويجِاين رشته مهارت هاي الزم  عمومي، دانش آموختگانِ

حمايت از سالمت محيط  غير انتفاعيِ هايِهاي مردم نهاد مرتبط با ايمني و امنيت غذايي و سازمان 
                                                                          .زيست و احياي منابع طبيعي را نيز دارند

 

 ∇∇∇∇كالج شوماخر
 ارنست فردريك«نام خود را از اسم اقتصاددانِ آلماني تبارِ انگليسي  115اين موسسة آموزش عالي

سال  25252525، در اين دانشگاه پيشرو. مي گيرد 117»كوچك زيباست«معروف  نويسندة كتابِ 116»شوماخر

                                                           

با طراحي سيستمي مي توان آگاهانه و عالمانه. علم و هنر طراحيِ سيستمي از جمله دروس اصلي در دانشگاه هاي جديد است   111
  

، مثل اكوسيستم مزرعه، باغ و باغچه، و تشويق رفتارهاي شرايط محيطيِ مساعد براي رشد و تكثير گونه هاي مطلوب در طبيعت  
 پروژه هاي طراحيِبنابراين از روش طراحي پرماكالچر براي . مناسب بين شهروندان در محيط هاي اجتماعي را به وجود آورد

اطالع  براي .ه مي شوداستفادنيز انرژي  شهروندان به اتكايِ عمرانيِ شهري و روستايي با هدف افزايش كيفيت زندگي و كاستنِ
.در پايان متن حاضر» پيوست پرماكالچر«به  اين روش طراحي، بنگريدبيشتر در مورد   

112
 ollas 

نهادبا بهره گيري از اين . كشاورزي در جوامع سالم است نوينِ يكي از نوآوري هاي اقتصاد» تعاوني كشت و مصرف«  113
  

ايشان در . فصل زراعي بي نياز مي شوند ابتدايمين نقدينگي مورد نياز خود در كشاورزان از گرفتن وام بانكي براي تا مردمي،
فصل زراعي تامين مي  ولِاعضا را در ط سبزيجات، ميوه جات و ديگر نيازمندي هاي غذاييِازاي دريافت پيش پرداختي از اعضا، 

: براي مطالعه بيشتر، بنگريد به. ندنك  
www.eabbassi.ir/localdevelopmentplnplcy_orgagmarkcsa.htm     »تعاوني هاي كشت و مصرف:  حمايت از كشاورزي سالم«

114
 landscape design 

115
 Schumacher College,  www.schumachercollege.org.uk 

اما آنچه در مورد اين نويسنده كمتر. شهرت جهاني يافته است» كوچك زيباست«نام اي اف شوماخر به واسطه انتشار كتاب     116
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تفكر توسعه كوشيده است نسلي جديد از انديشمندان و فعاالن  با تشويق جهانبينيِ توحيدي در اخير،
 نه تنها بهاين دانشگاه،  آموزشيِ ةفلسفدر . آموزش دهدرا اقصي نقاط جهان  ازاقتصادي و اجتماعي 

توسعه، يعني اقتصاد، جامعه، فرهنگ، طبيعت و محيط زيست و علم و فناوري، به عنوان  علميابعاد 
عالم معرفت نفس و آشناييِ دانشجويان با بر اهميت  بلكهمجموعه اي يكپارچه نگريسته مي شود، 

اه، درك در اين دانشگ. گرددتاكيد مي جمعي خالقيت بيشتر و توانايي ايشان براي كار براي  ،حضور
 اساتيد. جهانبيني توحيدي شرط كسب توانايي براي خالقيت و آفرينندگيِ دانشجويان تلقي مي شود

 از جميع كشورهاي جهان تشكيل مي دهند كه خود در مقام نوآوري و حماسه آفرينانياين دانشگاه را 
يري به دست آورده موفقيت هاي چشمگتالش كرده و ايجاد تغيير و بهبود شرايط محلي، ملي و جهاني 

                                                                                                                       .اند
 

در  »بدن سالم درعقل سالم «و » احترام به طبيعت«، »جمع گرايي در جامعه«سه باورِ به علت محوريت   
با  كالج شوماخرو روش هاي آموزشيِ  شباهت زيادي بين محتوادانشگاه، اين جاريِ  روشِو تاسيس 

به طور مثال، در اين دانشگاه نيز . ديده مي شوددانشگاه ناروپا و ديگر دانشگاه هاي نوين عصر حاضر 
 اتكا طراحيِ سيستم هاي توسعه در سطح محلي و منطقه اي با كسب تواناييِ دانشجويان در بر اهميت

بوم شناختي نظير  اصول طراحيِرعايت و  ت جامعِ اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعيمالحظا به
اساتيد كالج شوماخر باور دارند كه تنها با . پافشاري مي شود ديده مي شودپرماكالچر طراحيِ  آنچه در

 به متمركزِ از باالدر تخفيف آسيب هاي ناشي از برنامه ريزيِ  مي توانندمردم اين مهارت هاست كه 
                                                                                                                                                                                     

از يك سو، و اعتقادات عميق فلسفي، ديني و اخالقي  است تركيبي از آشنايي عميق نظري و عملي او با علم اقتصاد شناخته شده
 آلمانِ يِاقتصادبازسازيِ  معمارِبود و » جان مينارد كينز« انگليسي اقتصاددان بزرگ انهمكاراز  شوماخر. از سوي ديگر است يو

نام گرفته كه حاكي از دگرگون شدن » ودايياقتصاد ب«يكي از فصل هاي كتاب كوچك زيباست . پس از جنگ محسوب مي شود
تفكر اقتصادي وي بعد از سفر به كشورهاي آسيايي به ويژه برمه و آشنايي بيشتر او با جايگاه آموزه ها و ارزش هاي ديني و 

كري، شوماخر به اين باور رسيد كه اقتصاد يك كشور وقتي پس از اين دگرگوني ف. استاخالقي در اقتصاد و زندگي روزمرة مردم 
به  در شهر و روستا، بتوانند بدون وابستگيچه  و در جوامع كوچك و بزرگچه در همه جا، درست عمل مي كند كه شهروندان 

در معرفي اين . گي كنندزندعزتمندانه ) سرمايه داران بزرگ(يا اتكا به تعداد قليلي از ثروتمندان  )برنامه ريزانِ مركزي( دولت
ه اينكه چه دستوراتي به آن داده خروجي هاي اين علم بسته بيعني  ،است» استنتاجي«اقتصاد، علمي «: بخش وي تصريح مي كند

چگونه تشخيص ما در فصل بعد بررسي خواهيم كرد كه . نهاده امنام  » متااقتصاد«من اين دستورات را . شود، متفاوت است مي
مي متااقتصاد ماترياليستيِ غرب را رها تغيير مي كند وقتي ما است » غير اقتصادي«كه و چيزهايي » اقتصادي«ايي كه نسبت به چيزه

نه به واسطه ويژگي » اقتصاد بودايي«البته نامگذاري اين بخش به . كنيمآن مي كنيم و به جاي آن آموزه هاي دين بودا را جايگزين 
 آموزه هاي مسيحيت، اسالم و يهوديت هم مي تواند به همين سياق متااقتصاد علم اقتصاد خاصي در مورد اين دين شرقي است،

  ».قرار گيرد ]يك كشور[

Schumacher, 2011 ؛ 1365136513651365شوماخر،   117
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در اين دانشگاه نيز سعي شده است كه با  118.نقش آفريني كنندپايين در بهره برداري از منابع طبيعي 
و اصول طراحيِ الهام گرفته از طبيعت و دانش بومي جوامع كهن دنيا، محيطي مهارت ها  كاربست

.   آيدفراهم شجويان براي اساتيد و داندر محوطة دانشگاه، سالم، مولد و آموزنده، خودكفا و خوداتكا   

 

برنامه هاي متنوع آموزشي است تا بدينوسيله ، ارائه جديدديگر دانشگاه هاي وجه تمايز اين دانشگاه با 
اقشار مختلف مردم از جميع حوزه هاي حرفه اي و  دانشگاه بتواند پاسخگوي نيازهاي آموزشيِ
به توصيف اين دوره ها مي  در زير به طور مختصر. تخصصي با مقدورات زماني گوناگون باشد

                                                                                                                : پردازيم
 

  كالس هاي فشردة كوتاه مدت - 
با نون تا كين كالس ها ا. اين كالس ها، با تمركز موضوعي، از يك تا سه هفته به طول مي انجامد

كسب و «، »كشاورزي بوم شناختي«، »جهانبيني توحيدي در علوم«، »اقتصاد نوين«موضوعاتي چون 
دانشجويان در اين كالس ها مي . ارائه شده اند» طراحي با الهام گيري از طبيعت«و » كارهاي پايدار

د و جامعه اي مهارت هاي جديد در بهبود حرفه و يا شرايط زندگي خودانش و چگونه از آموزند كه 
                                                                            .  گيرند كه در آن زندگي مي كنند بهره

 

                                                           

و ، وضع قوانينها چون دفاع ملي، اخذ انواع عوارض و ماليات يمتمركز براي امورو مديريت بدون شك برنامه ريزي   118
  

الگوي متمركزِ ضروري است اما  ،و نيز سياست هاي پوليِ كشورهاروابط تجاري و سياسي در عرصة بين الملل ريِ ، برقرامقررات
 كاستي،دليل روشنِ اين . به طرز فاحشي ناكارآمد استاز باال به پايينِ تصميم گيري و اجرا، بدون مشاركت مردم در سطح محلي، 

از يك در سراسر كشور در مورد شرايط بسيار متنوعِ جغرافيايي، اقليمي و فرهنگي مركز در فقدانِ اطالعات كافي نزد برنامه ريزان 
به سوي برنامه ريزان را  در جوامع در حال توسعه، اين ضعف اطالعاتي. است سو و تغييرات مستمر در اين شرايط از سوي ديگر

شنهاديِ سازمان هاي بين المللي و تقليد از ديگر كشورها اتكا به نظرات مشاوران بيگانه، پذيرفتنِ بي چون و چراي طرح هاي پي
كه مسلما با نيازهاي جامعه سوق مي دهد ) ونظاير اينها» الگوي كرة جنوبي«و » الگوي ژاپن«، »الگوي چين«تحت عناويني چون (

كز، هم در كشورهاي از سوي ديگر، برنامه ريزي و مديريت متمر. سازگار نيستبه هيچ وجه بومي، به ويژه در سطح محلي، 
نهادهاي استعماري نفوذ و استقرار سريعِ  برايصنعتي و هم در كشورهاي در حال توسعه، بستري مناسب و شبكه اي كارآمد 

اما اخيرا، با پديدار شدنِ جوامع سالم و مشهود شدنِ نقش كليدي نقش . توسط صنايع بزرگ جهان فراهم آورده است) 22223333پانوشت (
فع مسايل حاد جامعه، نمونه هاي اميدوار كننده اي از همدلي و همزباني و مشاركت نزديك دستگاه هاي دولتي و آفريني مردم در ر

 در فاصله گرفتن از برنامه ريزيِ ملت هابراي مطالعه بيشتر در مورد تالش هاي دولت ها و . مردم محلي به وجود آمده است
عباسي،  بنگريد به ،در اداره امور و بهره برداري مشاركتي از منابعمحلي مردم » خرد جمعيِ«و بهره گيري از  متمركزِ از باال به پايين

  .الف1394139413941394
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  غير شيميايي كشاورزيِ در فني و حرفه اي دورة - 
با  ،با حضور در اين دوره، كشاورزان و ديگر عالقمندان به توليد و مصرف محصوالت غذايي سالم

مزارع و . مدت آموزش ها شش ماه است. شوندمي اصول و مهارت هاي كشاورزيِ غيرشيميايي آشنا 
كسب و كاري  در قالباين آموزش ها طراحي شده است  ارائة محوطة دانشگاه كه براي باغات

تعاونيِ كشت و  يك ، از طريقدانشگاهياناجتماعي اداره مي شود كه ضمن تامين غذاي مورد نياز 
را نيز تامين مي  شوماخر رف، بخشي از نيازهاي غذايي همسايگان در محله هاي پيراموني كالجمص
توليد غذاي غير دانشجويان شركت كننده در اين دوره ضمن يادگيريِ طراحي مزرعه و باغ براي . كند

ف نيز تشكيلِ يك تعاوني كشت و مصر چگونگيِبازده باال و مصرف كمتر آب و انرژي، با شيميايي با 
                                                                                            . از نزديك آشنا مي شوند

 

ارشد دوره هاي كارشناسي  -   
جهانبيني توحيدي در «: مدرك كارشناسي ارشد در رشته هاي زير به دانشجويان عالقمند اعطا مي شود

                                         . 121»طراحي بوم شناختي« و 120»گذار دورانِ ياقتصاد برا« ،119»علوم
 

جهانبيني توحيدي در علوم   •••• 
 به مطالعة علم و فناوري و  ،است كه همزمانجهانشناسيِ توحيدي آموزشِ  ،اساتيد اين رشتههدف

امروز كه فقط اجزاي عالم ليل گرايِ و تقعلمِ جزء نگرِ . فرد مي پردازد ه وامعارتباط آن با طبيعت، ج
طبيعي غافل است، شناختي سيستميك سامانه هاي ماده را مي بيند و از ارتباط بين اجزا و ويژگي هاي 

با اتخاذ بينشي توحيدي به طبيعت مي توان آن را به عنوان . ناقص از طبيعت به انسان داده است
در اين رويكرد به علوم، . طي پويا دارند نگريستمجموعه اي از سيستم هاي زنده كه با هم ارتبا

راهنماي كشفيات  ، بلكهكيفيت ها، ارزش ها و دريافت هاي دروني پژوهشگران ناديده گرفته نمي شود
 اساتيد اين رشته معتقد اند كه اين نگرش به جهان ماده با نهضت هاي جديد. جديد قرار مي گيرد

عدالت احيا و بازسازيِ محيط زيست، تعالي معنوي و توسعه  اقتصاد مقاومتي،جهان كه اهدافي چون 
رئوس مطالب در اين رشته به قرار زير . اجتماعي در جوامع را دنبال مي كنند سازگاري بيشتري دارد

                                                                                                                   : است
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  .اتكا به آن براي شناخت جهان علم مدرن و پيامدهايِ - 
 -  در آن انسانجايگاه و نقش  يافتنِو تجربيِ جهان به منظور  نظريدرك.    
 -  حسي نقشدرك در دستيابي به انسان و عقالني  ، احساسيادراكات تري از جهان  گستردهشناخت

.علم امروز قادر به ارائة آن نيستكه   
كمي و معيارهاي بهره مندي دانشمندان از در علوم كه شناسيِ جديد فراگيري مجموعه اي از روش  - 

  .ميسر مي سازد كيفي در كنار هم
، 123از منظر تئوري هايي چون نظرية آشوب هاي طبيعي سيستمدر  122»ظهوريافتگي«درك پديدة  - 

در حوزه هاي  ه ها با مسايل كنونيو مطالعه ارتباط اين نظري 125و نظرية گايا 124نظريه پيچيدگي
  .اقتصادي، اجتماعي و بوم شناختي

.دستيابي به جهاني پايدارتر وجهانشناسيِ توحيدي  -   
  .بهره گيري از روش هاي جمعيِ شناختو دستيابي به درك فرآيندهاي فكري و احساسي در تحقيق  - 

 

در سيستمي  هاي خود در حفظ نگرشِبا بهره گيري از آموخته  ،دوره، دانشجوياناين  تكميلبراي 
                                    126.تعريف و اجرا مي كنندپروژه اي تحقيقاتي ، ارتباط با طبيعت و جامعه

                                                           
122

 systems emergent properties 
. ي بودن رخداد اين پديده ها، كمتر به آن توجه مي شودعادمصاديق پرشماري از ظهوريافتگي در طبيعت وجود دارد، اما به لحاظ 

روي  كفپديدار شدنِ كمثال پديدار شدنِ پشة سركه در هنگام رسيدن سركه، نمايان شدنِ مگس دور شيريني يا سرگينِ حيوانات و 
كه براي پديدار شدنِ  ظهوريافتگي برخاسته از شرايطي است. غذايِ فاسد از جمله مثال هاي رخداد ظهوريافتگي در طبيعت است

نمونه هاي فراواني از كاربرد كما اينكه  ،ظهوريافتگي، دانش جديدي نيست. گونه اي از موجودات در طبيعت مناسب مي شود
از نظر علم سيستم ها، وقتي اجزاي يك سيستم در ) 1999199919991999ديلوريا، . (در دانش بومي جوامع كهن وجود داشته است ة اين علمعالمان

ار مي گيرد و به نحوي مقتضي بين آنها ارتباط برقرار مي شود، چيز و يا پديده اي جديد ظهور مي يابد كه بيش از جمع كنار هم قر
، اقدام به انتخاب و آنهاست مطلوبكه ظهورِ پديده اي  با هدف قرار دادنِ ها طراحان سيستم. فيزيكيِ اجزاي آن سيستم است

يِ يي در طبيعت و يا رفتارهاپديدة مورد نظر ممكن است رخدادي زيستي و جو. كنندايجاد ارتباط بين اجزاي يك سيستم مي 
نهادهاي استعماري، ناشي از طراحيِ جوامعِ متاثر از مردم در  مصرفي و رقابتيِ رفتارهايِكما اينكه، . اجتماعي در ميان مردم باشد

اعمال شده صاحبان قدرت در جهان  ، توسطقتصاد جهانيسيستمي اي است كه به منظور پيشبرد اهداف سياست هاي تجارت و ا
همسويند ي كه با ضرورت اقتصاد مقاومتي براي رويارويي با زياده خواهي هاي نظام اقتصاد جهاني دانشمندان )22223333پانوشت (. است

زين كرد تا رفتارهاي اخالقي نهادهاي استعماري را با نهادهاي بومي و مردم وار جايگبراي دستيابي به مقاومت بايد  كه باور دارند
از كاربرد  قابل توجهيمصاديق تا كنون،  .شود كنوني جايگزين زياده خواهي، رقابت و مصرف زدگيِبين مردم و مشاركت جويانه 

محله هاي در ارتباط با جوامع سالم، به ويژه در مطلوب در محيط هاي طبيعي و اجتماعي  طراحي سيستمي براي ظهوريافتگيِ
Hopkins, 2009, 2011, 2013 . براي اطالع بيشتر در اين مورد، مطالعة منابع زير سودمند است. ، به وجود آمده استسالم     

123
 chaos theory 

124
 complexity theory 

125
 Gaia theory 
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اقتصاد براي دورانِ گذار  •••• 

به اعتقاد اساتيد كالج شوماخر، پديده هايي چون فقدان امنيت غذايي، تغييرات آب و هوايي، فرسايش 
م تبط و اساسا برخاسته از نظابيكاري و فقر همه با هم مر ،در بازارهاي مالي يثبات بينتيكي، ذخاير ژ

لذا براي برون رفت از اين مجموعه از مسايل بغرنج، مي بايد از . استاقتصاد جهاني ناعادالنة 
يك  اين الگوهاي جديد بر مكمل بودنِ شكوفايي طبيعت از. الگوهاي جديدي در اقتصاد پيروي كرد

دانشجويانِ اين رشته به . اقتصاديِ جوامع بشري از سوي ديگر تاكيد دارند سو و رونق و سالمت
                                                                                       :مطالعه مطالب زير مي پردازند

 

سياست  باجامعه  ،بوم شناسي/محيط زيستد، ارتباط سيستميِ بحران هاي امروز در سه حوزة اقتصا - 
.هاي اقتصاد جهاني  

.نقد اقتصاد نئوليبرالي و مدلِ رشد صنعتي از زواياي مختلف -   
.درك نظري و تجربيِ ديدگاه بوم شناختي در مباحث اقتصادي -   
در تفكر و طراحيِ نظام هاي اقتصادي و  نظرية پيچيدگيچگونگيِ كاربست علم بوم شناسي و  - 
.جتماعيا  

با هدف افزايش كيفيت زندگي مردم و قوامِ جامعه در برابر اقتصادهاي مقاومتي استقرار طراحي و  - 
شهروندان و بيشتر همفكري و مشاركت تشويقِ طريق  از ،تالطمات و سياست هاي اقتصاد جهاني

  .اتكاي كمتر به انرژي
يد در اقتصاد نوين در كشورهاي مطالعات مورديِ كاربست ابزار، روش ها و سياست هاي جد - 

.مختلف  
  .مبتال به اقتصاد دوران گذار موضوعات پيرامونِكنوني مباحث و اختالف نظرهاي  - 

 

دانشجويان اين دوره خود را براي خدمت در سازمان هاي بخش دولتي و بخش خصوصي و يا تاسيس 

                                         .      كسب و كارهاي اجتماعي در محل زندگي خود آماده مي كنند

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

:نمونه هايي از پايان نامه هاي دانشجويان در اين صفحه از سايت كالج شوماخر براي مطالعه خوانندگان مهياست  126
  

www.schumachercollege.org.uk/resources/dissertations 
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 •••• طراحي بوم شناختي

در  ي كارآمد براي عصري نو،سيستم هاايجاد طراحي بوم شناختي بر اين انديشه استوار است كه براي 
اساتيد اين رشته معتقد  127.مي توان از طبيعت الهام گرفت ،سياست و آموزشو در اقتصاد، در جامعه، 

 در طرح هايبين مردم در سطح محلي مي توان به نتايج مؤثرتري  و مشاركتفكري اند كه با هم
و آگاهي مردم محلي در مورد بوم شناسي و شرايط محلي در  عمراني دست يافت چرا كه اطالعات

روش هاي  از اين رو، كاربرد. موفقيت اجرا و نگهداري اينگونه طرح ها نقشي تعيين كننده دارد
 بين فعاالنِ اقتصادي و اجتماعيِدر  مشاركت فكري در تصميم گيري هاراي تبادل نظر و ارتباطيِ برتر ب

كه دانشجويان اين  موضوعات و مهارت هاي ديگري. استاز جمله مهارت هاي اين دوره  ،محلي
                                                                            :دوره مي آموزند شامل موارد زير است

 

بوم شناسي از سوي و  شناسي جامعهاقتصاد،  ومي چونعل طراحي از يك سو وعلمِ مطالعة همزمانِ  - 
  .طراحي هنگامدر  همه جانبه مالحظات گرفتندر نظر چگونگيِ ديگر و 

.طراحي سيستم ها، اشياء و اماكن با بهره گيري از طراحي بوم شناختي -   
  .در طراحي سيستم ها، اشياء و اماكنر آن تاثيو مقاومتي اقتصاد  - 

ارزشيابي ارتباط بين طراحيِ محيط از يك سو و رفتار، آسايش و الگوي مصرف در بين مردم از  - 
.سوي ديگر با بررسيِ پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعات موردي  

نزديك  پيوندو فرد، جامعه و طبيعت ارتباط در مورد به مردم اطالع رساني نحوة كسب مهارت در  - 
  .كاربرد آموخته ها در عرصه هاي متفاوتچگونگيِ دانش نظري، دانش عملي و 

   .هيطراحيِ گرومشاركت فكري در انساني جهت تسهيلِ  در برقراري ارتباطآموزي مهارت  - 

                                                           

يكي از شناخته .كشورهاي جهان امري شناخته شده استبهبود كيفيت زندگي مردم در امروزه تاثيرِ طراحي بوم شناختي در   127
  

براي اجراي اين . ه شدكه قبال به آن اشار بزرگ است يبزرگراه در پايتخت سئول به پارك طرح ها، پروژه تبديلِترين اين شده 
نهر احيا  اينپس از تخريب اين بزرگراه، . طرح بزرگ، بزرگراهي انتخاب شد كه بر روي بستر يك نهر طبيعي ساخته شده بود

ديري نكشيد كه پرندگان بومي . شداكوسيستم قبلي آن  در بازطراحي و احيايمنطقه، مجددا سعي  و با كاشت درختان بوميِ گرديد
ز شهروندان سئول و ساالنه جاذب ميليون ها انسان ا اين طراحي بوم شناختي همچنين. در اين منطقه پديدار شدند منطقه مجددا

موفقيت اين طرحِ . كه از اين پارك براي قدم زدن به مقاصد خود در سطح شهر استفاده مي كنند گردشگران از ديگر كشورهاست
براي نمونه هاي . بهبود شرايط محيطي و تشويق رفتارهاي برتر در جوامع است بوم شناختي گواهي روشن بر موثر بودن طراحي در

در اين آدرس  » بام سبز«و » جنگلكاري در شهر«بيشتر از اين نوآوري ها توسط معماران و شهرسازانِ مبتكر دنيا، به موضوع   
www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_energy_div_httrnsfrmagmnt.htm 

:به آدرس زير مراجعه شود» انجمن معمارانِ منظر و فضاي سبزِ اياالت متحده«و سايت   
www.asla.org 
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  .گروهيآشنايي با ابزار و روش شناسيِ طراحي  - 
جهت كسب تجربه در كاربرد  دانشجويان يِجمع اريِكاجراي مشاركتيِ طرحي دانشجويي با هم - 

  .مهارت هايِ ارتباطيِ دوره
 

براي مدتي كوتاه در محيط دانشجويان  و مستقيم، و يادگيري عمليبيشتر  ةبراي كسب تجربهمچنين، 
دوره، هر يك از دانشجويان اين براي تكميل . كار، نزد اساتيد فن به كارآموزي مشغول مي شوند

                                                                                 .استي مستقل طرح موظف به ارائة
       

از جمله برجسته ترين و نوانديش ترين چهره ها  كالج شوماخراتيد همانطور كه در باال اشاره شد، اس
در رشته علمي  دانشمرزهاي چند دهة اخير، نقشي بارز در پيش راندنِ كه در  در حوزة علمي خود اند

در كشاورزي،  128»ميگل آلتيري«از اين ميان مي توان به اشخاصي چون  .ايفا كرده اندو حرفه اي خود 
شهري توسعه سالم  ، طراح130ِ»راب هاپكينز«در حوزة دانش بومي و ذخاير ژنتيكي و  129»واندانا شيوا«

                              . ره كرداشا
 

در دانشگاه كاليفرنيا در بركلي، يكي از با سابقه ترين  131»كشاورزي بوم شناختي«ي، استاد ميگل آلتير
به  يمقاله و كتاب از و 200200200200ست كه تاكنون بيش از ا پژوهشگران و مروجين دانش بومي كشاورزي

بوم شناختي كه مجموعه اي از روش هاي اقتباس شده از سنت هاي  كشاورزيِ. چاپ رسيده است
كهن دنياست در سال هاي اخير توجه بي سابقه اي به خود جلب كرده است چرا كه كشور كشاورزي 

كوبا با بهره گيري از اين روش توانسته است از واردات نهاده هاي شيميايي كشاورزي بي نياز و در 
                          133و 132 .ت كندمقاومبا موفقيت اقتصادي اياالت متحده  ةو محاصرها برابر تحريم 

                                                           
128

 Miguel Altieri, http://agroeco.org/miguel-altieri/ 
129

 Vandana Shiva, http://vandanashiva.com   http://seedfreedom.info    http://www.navdanya.org 
130

 Rob Hopkins,  http://transitionculture.org/about    

www.ted.com/talks/rob_hopkins_transition_to_a_world_without_oil?language=en   
131

 agroecolgy 

:زير مهياستآدرس هاي اينترنتي در كوبا در  مقاومتي كشاورزيِ در مورد براي اطالع بيشتر، متوني به زبان فارسي  132
  

از كشور كوبا» يكگروه كشاورزيِ ارگان«  
www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_rightlivelihood_cuba_Grupo.pdf 

»كشاورزي ارگانيك در كوبا، مقاومت در برابر تحريم ها«  
http://www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_rightlivelihood_cuba_Grupo_MDCPerez.pdf 

»باكشاورزي شهري در كو: مطالعه موردي«  
www.eabbassi.ir/localdevelopmentplnplcy_urbag_cuba.htm 

دنيا به بركت تالشِ دانشگاهيانِ حماسه آفريني چون آقاي آلتيري، بهره گيري از روش كشاورزي بوم شناختي در سراسر  133
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، بدون اغراق، يكي از بليغ ترين سخنگويان در حمايت از دانش بومي و بذرهاي اصيل واندانا شيوا
كتاب در حوزه هاي مرتبط، دكتر شيوا از نخستين افشاگرانِ  15151515مؤلف بيش از . جوامع كهن جهان است

هند  محلي در نبا همكاري كشاورزاپژوهش ميداني تركيبي از . در جهان است 134پديدة سرقت زيستي
شيوا را به يكي از مؤثرترين حماسه  خانمدر سطح بين المللي، وي و نوآوري هاي سياسي و تشكيالتي 

                                                                 . بدل كرده است با تاثيري جهاني آفرينان معاصر
 

در  136»تاتنس«و ساكن محلة سالمِ  135»اي سالممحله ه«يكي از آغازگرانِ نهضت  راب هاپكينز
تشديد به  ،طراحيِ اماكن در شهرسازي و معماري مدرنشيوة صنعتيِ همانطور كه . انگلستان است

نشان در عمل محله هاي سالم شهري  است، نهضت انجاميدهفردگرايي و رقابت در ميان شهروندان 
مي توان به رفتارهاي ري و مجتمع هاي مسكوني در محله هاي شهه داده است كه با طراحي هوشمندان

دست الگوي برتر مصرف و اقتصاد مقاومتي دستيابي به  با هدف ،بين مردم مشاركت جوجمع گرا و 
با همكاري ديگر اهالي محلة سالمِ تاتنس در انگلستان توانسته است الگويي الهام آقاي هاپكينز . يافت

دان در كالن شهرها به منظور اتكاي كمتر به سوخت هاي همكاري بين شهرونبخش براي همفكري و 
اثر راهنما  آقاي هاپكينز نگارندة سه 137.به وجود آوردفسيلي و دستيابي به محيطي پاكيزه تر و سالم تر 

                                                            138.فعاالن توسعه و مديران شهري  استاستفادة براي 

                                                                                                                                                                                     

ي شيميايي فراهم آمده كه فرصت هاي كافي براي مطالعة قياسي بين كشاورزي غيرشيميايي و كشاورزرواج يافته است به حدي 
كه به واسطه آن كشاورزيِ شيميايي تبليغ » باالتربازده «مدعايِ  كه تجربة كشاورزان و پژوهشگران ميداني معلوم كرده است. است

در كه بازده كار آنها حداقل برابر و يا حتي  دريافته انددر بسياري از نقاط جهان، كشاورزانِ بوم شناس . شده افسانه اي بيش نيست
.1392139213921392چينگ،  :اين مورد، بنگريد بهبراي مطالعه بيشتر در . از كشاورزيِ شيميايي است ترمواردي بيش  

134
 biopiracy 

جوامع كهن را هدف قرار و اقتصاديِ  غذاييِ اقتدارِ چندمليتيِ جهان است كهشركت هاي بزرگ  تهديداتسرقت زيستي از جمله 
بهره مندي از پوشش  انحصارطلبانة دستكاري ژنتيكي و علمِ و با ترويجِ پژوهش دانش بومييِ سوء استفاده از يافته هابا . داده است

در نتيجه و تملك خود در مي آورند ذخاير ژنتيكيِ جوامع كهن را به  ،، شركت هاي بزرگ صنعتيجهاني ثبت اختراعاتقانونِ 
در مواردي ديده شده است كه اين صنايع، با استناد به . ازندكشاورزان را هر سال وادار به خريداري بذرهاي تراريختة خود مي س

موانعي براي كشورهاي صادركننده در هنگام عرضه محصوالت بومي خود در بازار ) مثال برنج باسماتي(ثبت قانونيِ نوعي بذر 
  .ب1390139013901390عباسي،  :بنگريد به براي مطالعه بيشتر در اين مورد،. جهاني نيز به وجود آورده اند

135
 Transition Network, www.transitionnetwork.org 

136
 Transition Town Totnes, www.transitiontowntotnes.org 

دوراستا انجام شده به سايت هاي  براي اطالع بيشتر در مورد اقداماتي كه تا كنون در اين محله و ديگر محله هاي سالم در اين  137
  

: فارسي نيز در صفحة اينترنتي زير در مورد چندي از اين محله ها آمده است مطالبي به زبان .قبل مراجعه شود پانوشت  
www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2_tours.htm  مقاومتي«تورهاي«  
138

 Hopkins, 2009, 2011, 2013. 
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، كه براي نقش آفريني در جوامع محلي و نتيجتا كالج شوماخردانش آموختگان و كارآموزان نون، تا ك
دستاوردهاي قابل توجهي داشته اند كه خود گواه  تاثير گذاري در سياستگذاري ها آموزش ديده اند

                                                         : تاثير عميق آموزش هايِ بديعِ اين دانشگاه جديد است
 

موفق به تاسيس سازماني شده اند كه ميوه هاي مراكز تره بار شهر در شهر خود جوانِ انگليسي  زوجِ - 
روانة  ندميوه ها كه هنوز سالم و قابل استفاده بوداين پيش از اين، بسياري از . را دوباره توزيع مي كند
                              .زباله داني شهر مي شد

نانِ انواع مكاني براي آموزشِ پخت  ،نانوايي محليبا تاسيس يك جوان از كشور كلمبيا  دانشجويي - 
                                   .از اقصي نقاط كشور به وجود آورده است جوياي كار مرغوب به جوانانِ

با كمك مردم محلي اقدام به  ،خود گياهان دارويي كشور ةپس از مطالع، جواني از كشور ميانمار - 
                .بنيادي براي احياي استفاده از اين منابع گياهي در حفظ سالمتي جامعه كرده است تاسيسِ

جواني از شهر بريستول در جنوب غرب انگلستان، پس از اتمام دوره در كالج شوماخر اقدام به  - 
اين پول محلي، كه از حمايت كامل بانك . ه استكرد» پوند بريستول«ايجاد پولي محلي به نام 

انگلستان برخوردار است نه تنها موجب رونق اقتصادي بي سابقه در اين هشتمين شهر بزرگ انگلستان 
                          .بلكه براي پرداخت برخي از ماليات هاي محلي نيز معتبر شناخته شده است ،شده

 

نتيجه گيري. 4444  

چرخة بركت به در سراسر جهان  از توده هاي مردم كثيريجمع ين تحقيق نشان مي دهد كه يافته هاي ا
 ،نسلِ نوآوراز اين ي حماسه آفرين و خبرساز مايندگانن .پي برده اند خودشناسي، خودسازي و خدمت

ت از انساني كه در حماينام گرفته اند، به خود و به ديگران نشان داده اند كه » نوآوران فرهنگي«كه 
مي كوشد نه تنها به خشنودي، صفاي باطن، استقامت و خالقيت عدالت و حيات در جامعه و طبيعت 

اين  .منشأ خير كثير براي جامعه بشريت شود ،د، بلكه قادر است به تنهاييفوق العاده دست مي ياب
انديشمندان ي از گروه بر چشم اندازِو دگرگون كننده اثري ژرف  ،دنيارو به گسترش در معنويِ اهيِ آگ

بر خالف تصاوير يأس آور و تاريك . است داشتهنسبت به آيندة بشر و فرداي كرة زمين  آينده پژوه
نويدبخش را براي حيات ظهور آينده اي  ،فيلم هاي آخرالزمانيِ صنعت سينماي غرب، اين انديشمندان

منظور از . و طبيعت حاصل شود متقابل انسان شرطي كه حضورِبه اما  ،پيش بيني كرده اندروي زمين 
را در تعالي معنوي طبيعت، كه كتاب تكويني خداوند است،  نقشانسان اين است كه » حضور متقابل«

 از طريقبيشتر خلقت در طبيعت چه خود را براي شكوفايي هر  فكريخود دريابد و همزمان قواي 



 

54 

 

 به تاريخ كه تا امروزبشر ز اين منظر، نگاه ا. بنددبه كار حيات آفرينندگيِ شرايط مناسبِ و تداوم ايجاد 
تكامل  لحظه شمارِبوده است اساسا تغيير مي يابد و به  اوفتوحات سرزميني و تكنولوژيكي  سالنگارِ

انسان كه  باوراين . به حقيقت وجود خود و تكامل حيات در عالم طبيعت بدل مي شود معرفت انسان
ناسب براي شكوفايي مشرايط  متوازن عالمِ درون و برون خود، از طريق شناخت همزمان و قادر اندها 

 برايد، ننام گرفته است را امكانپذير كن) »همه زيستي«يا (» اكوزوئيك«خلقت در عصري جديد كه 
ميدبخشي را جايگزينِ نظاره كردنِ بي هدف و بي تفاوت جهان، چشم انتظاريِ اتوده هاي اهل معرفت 
                                                                                                . گذر زمان كرده است

 

 معرفت نفس و همچنين جهان شاهد ظهور مدارس و دانشگاه هايي است كه در آن آموزشِ هامروز
، معمولي حيات در جامعه و طبيعت در كنار كالس هايعدالت و خدمت به  مهارت هاي الزم براي
مهارت معرفت نفس و  كه در آنها تاسيس شده است يجديد دانشگاه هايِ. امري عادي شده است

دانشگاه در بسياري از  حده،در اياالت مت .را تشكيل مي دهدها اساسِ آموزش  ،خدمتآموزي براي 
 »ملِتحصيلِ كا«را براي دستيابي به  علمدر كنار  معرفتيادگيريِ  ،دانشجويان و اساتيد ي عادي،ها

 فرد خودشناسي و خودسازي را شرط به جامعه و طبيعت خدمت رساني ودانشجويان الزامي مي دانند 
در آمريكا  در دانشگاه هاي جديد،. ي شمارندمبر در طي سال هاي تحصيلي و پس از فارغ التحصيلي 

را به فرصت يل جامعه رفع مساتالش براي مهارت هايي آموزش داده مي شود كه  و در ديگر كشورها،
                                 . بدل كرده است براي جوانان هايي پرشمار براي كارآفريني و كسب درآمد

 

اساسِ ، رجوع به ارزش هاي دوران كالسيك يونان، ميالدي 17171717تا  11114444سدة  ازدر تحليلي تاريخي، 
ديني، فلسفي، علمي و صنعتيِ  تحوالتبه كه  شدفراهم در اروپا  ي نافذيفرهنگ رنسانس يا نوزاييِ

-انسان تب هاي فكريِترشِ مكيجة اين تحوالت فراگير، رشد و گسنتبه اختصار، . دامن زدبسياري 
 نظامِ و گسترش تجارت و پايه ريزيِ شركت هاي سهامياز يك سو و ) يا انسانگرايي اومانيستي( محور

 يعني گذار از توليد دستي چيزها به توليد اگر چه انقالب صنعتي، .بوداز سوي ديگر  مدرن بانكداري
ميالدي خودنمايي نكرد، اما ظهور صنعت چاپ در  19191919و  18181818انبوه كاالها از طريقِ ماشين آالت، تا قرنِ 

انبوه كتب را امكانپذير كرد، پيام آورِ روشي جديد براي توليد انبوه ديگر  عصر رنسانس كه توليد
و مكاتبِ فلسفي، علمي و  اومانيسمو گسترشِ جهانيِ ظهور از ده س چندپس از گذشت . كاالها بود

ضروري پاسخي را به عنوانِ ديگري است كه خود  رنسانسجهان شاهد  ه، امروزاقتصاديِ مبتني بر آن
طبيعت به وجود  در جامعه بشري و جهانِاروپا رنسانس ه و كارآمد براي رفع مشكالت عديده اي ك
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ي است و جهانپديده اي از ابتدا  ،جالب توجه اينكه اينبار، نوزاييِ فرهنگي. مطرح ساخته استآورده 
                                                        .ريشه در حكمت و دانش جوامعِ كهنِ مشرق زمين دارد

 

اروپايي رنسانسِ  فكريِ سنت برخالفاما ، محور است-معاصر نيز انسان رنسانسِ است كهقابل توجه 
و  تسخير ،نقش انسان در تغييربر و و تجربي  از منظري سكوالردنيا  شناختبر كه  آنو تحوالت بعدي 

بشر، حاكي از درك  تفكرِ جديد محوريِ-انسان، كندپافشاري مي  طبيعت از زياده خواهانه بهره گيريِ
همزمان او براي اعتالي  تالشِدرك اهميت و ) فيزيك و متافيزيك(عالم ظاهر و باطن دو او از يگانگي 

                                                                          . عالم طبيعت است معنوي خود و تكاملِ
                                                                                                                   

به همان اندازه كه كه بر خودشناسي، خودسازي و خدمت تاكيد دارد،  جهاني وقوع اين نوزاييِاما 
 امروزهاميدبخش با آنچه جهانيان  اين تصويرِ. نيز هستكردني نو اميدوار كننده است، باورآور شگفت 

تو . در تضاد است مي بينند ترورجنگ و ، رسانه ها، به شكل جنايت از طريقدر كشور خود و يا 
در آستانة عصري نوراني از صلح و خالقيت و يكي  ،جدا از هم گويي اين دو تصوير از دو كرة زمينِ

 همزمانِكه رخداد واقعيت اين است اما . است ، گرفته شدهاز هم پاشيدن و نابودي در شرفديگري 
برخاسته از  توسعة صنعتيِ پيامدهاي نامطلوبِ: هدايت جنساست از  گوهريحاملِ  ،اين دو پديده

ايج نت انسانِ غافل از حقيقت وجود خويش، پيشِ رويِ انسانِ امروز، در كنارِ خودبيني و زياده خواهيِ
قرار گرفته كه سرفرازي خود را در خودشناسي و خودسازي و نوآور تالشِ نسلي عينيِ حاصل از 

آدمي  اب آنچه در شأن مقامِمقايسه و انتخنتايج اين دو ديدگاه،  حضورِ همزمانِ. خدمت يافته است
                                                             .براي جهانيان ميسر كرده استاست را بيش از پيش 

 

، يياروپا محوريِ رنسانسِ- انسان برخاسته از، اجتماعي و زيست محيطيِ اقتصادي ذلت بارِ پيامدهايِ
را پيشِ » رفاه«و » رشد«، »فتپيشر« توخالي وقفه پرچمِ وعده هايبي امروزي آن  مبلغينِدر حالي كه 

                                                            : د، شامل موارد زير استنجهانيان تكان مي ده رويِ
 

بع طبيعي از يك سو طالب مقادير عظيمي مواد اوليه، منا ،د انبوهالگوي توسعه صنعتي با تاكيد بر تولي. 1111
اين . است در سراسر جهان زاد به بازارهايِ كاال و سرمايهدسترسِ آخواهانِ و انرژي و از سوي ديگر 

براي چنگ اندازي به منابع  اقتصاد جهانيسياست هاي خصمانة اربابان اساس و انگيزة  ،توسعه الگويِ
جنگ، . بوده استكشورها  يِجهان و تالش براي وابسته سازدر سراسر  بازارها، گشودنِ كاني، طبيعي

برخاسته از انگيزة اين اربابان براي ادامة اين  ،ترور، فريب، تحريم و محاصرة اقتصادي عليه ملت ها
و برنامه ريزي و مديريت متمركز انبوه  توليد، الگوي صنعتي تسريِ. زياده خواه در توليد است الگويِ
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نيز  خدمات درماني، شهرسازي و مديريت دولتي، ، مثل آموزش، كشاورزي،توسعه به ديگر حوزه هايِ
                                                .داشته استبراي انسان ها خاص خود را پيامد هاي اسارت بارِ 

 

جهاني،  احي شده اند كه براي نظام اقتصادآموزش، مدارس و دانشگاه ها طوري طر ةدر حوز. 2222
جهت استخدام در بنگاه هاي خصوصي و دستگاه دان و متخصصينِ ساعي انبوهي از كارگران، كارمن

با توجه به . گرددنظام هرگز با كمبود نيروي كارِ آموزش ديده مواجه ن اينشوند تا بيت هاي دولتي تر
 ،مدارس و دانشگاه هااين  زندگي در برنامه ريزي آموزشي هايِ مهارتديگر  تخصص گرايي و فقدانِ

سرخوردة  بيكارانِ غالبا به صف ،فرصت هاي استخدامي در صورت نبوداميدوار، دانش آموختگانِ 
كه بايد حل شود، يك مشكل نيست » بيكاري«، در جهان حاكم براي نظام اقتصاديِ. مي پيوندند جامعه

كما اينكه همانطور . بلكه بخشي از ساز و كارِ اصليِ آن است تا سطح دستمزدها پايين نگه داشته شود
اين نظام از هر فرصتي براي جايگزين كردن كارگران و كارمندان با بهره امروز مشاهده مي شود، كه 

.                               گيري از مكانيزاسيون، فناوري الكترونيك و  فناوري رباتيك استقبال مي كند  
 

از كشورهاي كشيِ علمي براي صنايع بزرگ، دانشگاه ها مكاني براي تبليغ كاالهاي تجاري و بهره 
دانشگاه ها، به لحاظ جايگاه علمي خود، معموال مورد اعتماد و احترام عموم . استجهان سوم نيز بوده 

آشناييِ عمومي،  شركت هاي چند مليتي، اين مؤسسات برجستهتكنولوژي به علم و با انتقال . مردم اند
از سوي ديگر، . به وجود مي آورندرا ملت ها آمادگي ذهني و تقاضا براي كاالهاي جديد خود در ميان 

با اشاعة علومِ مورد نظر خود در كشورهاي جهان سوم، اين صنايع از استعداد اساتيد و دانشجويانِ پويا 
آندسته معموال . و نامجوي اين كشورها براي پر كردنِ خأل هاي پژوهشي خود به رايگان بهره مي برند

و جهان سوم پيشرفت علمي خود و جامعة خود را صرفا در تقليد  در كشورهاي ي كهدانشگاهياناز 
، از طريق تحقيقات خود را مشتاقانه و ناآگاهانه علوم و فناوري هاي غربي مي دانند، نتايجِهمگامي با 

. در اختيار بهره برداران خارجي قرار مي دهند ،»آي اس آي«در مجالت علميِ موسوم به  انتشار
آموزش ديده در علوم و فناوري هاي مورد نظر نيز از ديگر مصاديق نخبگان علميِ  بِذشناسايي و ج

   .  بوده استتوسط كشورهاي صنعتي بهره كشيِ رايگان از نظامِ آموزشي و پژوهشيِ كشورهاي مقلد 
 

از بذرهاي اصالح در آن كه مقياس وسيع و تك كشتي  كشاورزيِ با طراحيِ، كشاورزي ةدر حوز. 3333
د، شركت هاي كشت و صنعت جايگزينِ شواريخته و نهاده هاي شيميايي استفاده مي شده و تر

شده است تا ضمن در بهره برداري از منابع آب و خاك كشورها محلي  متنوع واحدهاي كوچك و
 براي مصنوعات كشاورزانِ دنيا تقاضايِجهان، و بازارهاي مصرفيِ تامين مواد خام براي صنايع بزرگ 
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. اصالح شده و تراريخته گسترش يابدبذرهاي  ، ومثل كود و سموم شيميايي ،مرتبط يميِصنايع پتروش
امنيت «بحرانِ بروز و تشديد يكي از داليل عمدة » كشاورزي براي صادرات«تمركز بر از سوي ديگر، 

 سوء تغذيه و گرسنگي در نتيجه افزايشِ غذا وبي سابقة ست كه گراني بسياري از كشورهادر » غذايي
گسترش بي سابقة انواع سرطان ها در ميان  .است را در پي داشتهجوامع پذيرِ قشرهاي آسيب  در ميانِ

از . استبوده كشاورزان و مصرف كنندگان از ديگر پيامدهاي ناگوار و ذلت بارِ كشاورزيِ شيميايي 
ي فرسايش از داليل اصل ،به تجارت جهاني براي تامين غذا كشورهاتشديد وابستگيِ سوي ديگر، 

                                                          .ها بوده استدولت سياسي  استقاللِ اقتدار اقتصادي و
 

به نام پزشك، به جاي  ،، باهوش ترين انسان هادر جهان كيِ متمركزپزش نظامِو ترويج با طراحي . 4444
مصنوعات شيمياييِ دارويي و  گيِفروشندار به كپيشگيري از آالم مردم و حفاظت از سالمت جامعه، 

درمان را تا بيماري هايي كه هرگز ريشه يابي نمي شوند  گمارده شده اندتجهيزات پزشكيِ  يِاُپراتور
به لحاظ عوارض نامطلوبِ داروهاي شيميايي، تشعشعات تجهيزات تشخيصي و نياز مداوم به . كنند

همواره روندي افزايشي  مدرن ات مرتبط با خدمات درمانيدارو بعد از غالب جراحي ها، بازار مصنوع
                                                                                                             .داشته است

 

 از همِ و دور به مناطقِ مجزا بزرگاين سكونتگاه هاي  ،در طراحي شهرها، با منطقه بنديِ هدفمند. 5555
دسترس شهروندان به مقاصد مختلف در نتيجه و مسكوني، تجاري، اداري و صنعتي تقسيم بندي شده 

با . است گرديده دشوار ريح، بدون استفاده از وسايط نقلية موتوريبراي خريد، كار، خدمات و تف
بسيار بيشتر و فسيلي و مقادير  ، مقادير عظيمي سوختدر شهرهاي جهان استقرار اين طراحي نامعقول

از بيهوده است باارزش تري از عمر شهروندان در تردد مسيرهاي طوالني كه بي دليل به وجود آمده 
خودروساز و صنايع مرتبط از جمله  شركت هاي چند مليتيِ هايِ اما اين طراحي، چرخ. ميان مي رود

مي ر عرصه بين الملل و بر قدرت و نفوذ آنها د مي داردنگاه  گردششركت هاي بزرگ نفتي را در 
 اتومبيل اندازة فيزيكيِ، به لحاظ افزايش تعداد خودروهاي شخصي در شهرهاناگفته نماند كه با . افزايد

 معابر عريضمثلِ  (و نياز روز افزون به زيرساخت هاي الزم براي نگهداري و تردد آنها در سطح شهر 
بيشتري مجبور  شهروندانِمي كنند و در نتيجه دا ، شهرها رشد سرطاني پي)، بزرگراه ها و پاركينگ هاتر

بارِ زندگي در  شرايط ذلت در كالن شهرهاي جهان،در اين حين،  .به خريداري خودرو مي شوند
سال به سال تشديد مي  نيستمطابق شأن و كرامت انسان ها  بابه هيچ روي  آلوده و مرگبار كه يمحيط
                                                                                                                    .گردد
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6666 .در طراحيِ نهاد برنامه  مقامِمردم در و معتمدينِ ، در بسياري از كشورها، برگزيدگان مدرن دولت
هاي  طرح اجراي كارِفريب، زور يا تهديد، به  ريز، سياستگذار، قانونگذار و مدير، تحت تاثيرِ

يا سازمان ) چون بانك جهاني و صندوق بين المللي پولاز سازمان هايي (پيشنهادي مشاوران خارجي 
اين . گمارده شده اند) و كشاورزي خواربارسازمان مثل سازمان بهداشت جهاني و (هاي بين المللي 

دريافت كرده ها دانشگاه سپس در در مدارس و از كودكي افراد به واسطة آموزش هاي رسمي اي كه 
از را خود مي يابند و منطقي و قابل توجيه  ،باورهاي خوداند اجراي چنين طرح هايي را مطابق با 

تحصيلكرده در بسياري از كشورهاي دولتمردانِ . پندارندمشورت با فعاالن اقتصاديِ محلي بي نياز مي 
اصيل و كهنِ خود احساس  ةشينعبي كه از الگوي صنعتي و حقارتي كه از پيجهان سوم، به واسطة ر

خوانده شوند در اجرايِ طرح هاي تحميليِ  »ضد پيشرفت« يا »عقب افتاده«مي كنند، با هراس از اينكه 
به صورت برنامه ريزي و مديريت متمركزِ از باال به پايين . جهاني از هم سبقت مي گيرنداقتصاد اربابانِ 

سوم، با كمترين احتمالِ  هادهاي استعماري در كشورهاي جهانِن استقرارِساز و كارِ معرفي و  مؤثرترين
                                                                            .است تحريك افكار عمومي، عمل كرده

 

اين  فعاالنِنسبتا كوتاه،  در اين مدت. كمي بيش از نيم قرن مي گذرد ظهور رنسانسِ معنويِ جهانياناز 
به  اآرماني كه اين فعاالن ر .داشته اندقابل توجهي  يفرهنگي در عرصه هاي باال دستاوردها حركت

اين نهضت . است »تعالي«و  »تكامل«نيست، بلكه » رشد«و » پيشرفت«تالش تشويق كرده است، 
مي  لمعقو، اما آن را وقتي مخالف نيستعلم، فناوري، صناعت و صنعتگري نوآوري در با فرهنگي 
بشري به كار  ةجامعفرد و  معنويِ همراه با اخالق و در مسير تكامل حيات در طبيعت و تعاليداند كه 

با ميزانِ عقليِ حد شناسي و براي اين نسل، الگوي صنعتي توسعه كه بر توليد انبوه تاكيد دارد . آيد
. جوامع انساني شده استو به همين دليل موجب ويراني در طبيعت و ظلم در در تضاد  است اعتدال 

اقتصاد،  - است كه به همة جوانب توسعه  جايگزين اين الگوي نامطلوب، توسعه در مقياس انساني
محلي تعامل با طبيعت را  مقياسِ عقالني برايتوجه دارد و  - جامعه، فرهنگ، علم و فناوري و طبيعت

جوامع سالم شهري و روستايي در  هم اكنون در قالبكه اين رويكرد به توسعه . مي داندو منطقه اي 
در برابر تالطمات اقتصادي، تبليغات تجاري،  تزندگي با كيفيت باال و مقاوماست،  تجلي يافتهجهان 

  .است نمودهفراهم  اين جوامع پيشروفريب آموزشي و فشارهاي سياست هايِ خارجي را براي ساكنين 
 

، بازده مناسب براي تامين خودكفايي و لمسا جوامعِبهره گيري از بذرهاي اصيل در كشاورزيِ 
غذاي سالم . بدون نياز به نهاده هاي شيميايي و بذرهاي تجاري را ممكن كرده است غذايي خوداتكاييِ

در اين جوامع سالمت نه در گرو . بهداشت و سالمت عمومي در اين جوامع كمك كرده است به بهبود
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 تلقيداروهاي مدرن، بلكه تابعي از تغذيه و محيط سالم تعداد پزشكان مجرب، بيمارستان هاي مجهز يا 
آشنا مي شوند و فرا مي » فرهنگ كامل«در حوزة آموزش، كودكان، نوجوانان و جوانان با . مي شود

از طريق خدمت به جامعه و طبيعت،  در طول عمر، شدن، امرِ يادگيري» انسان كامل«گيرند كه براي 
مي آموزند كه چگونه با نيز  جهان جديد دانشگاه هايِان در جويدانش. لحظه اي متوقف نمي شود

پيراموني خود به معاش درست و  به آباداني و تكامل طبيعت كشناسايي و حل مسايل جامعه و كم
                                                                                                 .عزتمندانه دست يابند

 

روستاها و . انساني استو ارزش هايِ تابع مقياس در رنسانس جديد شهرسازي و روستاسازي نيز 
سالم به گونه اي طراحي مي شوند كه غالب نيازمندي هاي ساكنين در فاصله اي  محله هاي شهريِ

اين ساكنين . مرتفع گردد پياده و يا از طريق دوچرخه به راحتي در دسترس باشدپاي با نزديك كه 
برنامه . ، قادر به انجام فعاليت هاي متفرقة فراوان در حوزه فرهنگ و هنر اندبيشترجوامع با وقت آزاد 

متاثر از رنسانس معاصر، پذيرفته اند كه اقتصاد مقاومتي تنها راه مقابله با زياده  تيِدولان و مديرانِ ريز
اي بزرگ است كه اسبابِ خواهي هاي شركت هاي چند مليتي و سياست هاي ظالمانة قدرت ه

. فرسايشِ استقالل سياسي و اقتدار اقتصادي كشورها را از طريق تشديد وابستگي ها موجب شده است
بيشتر در  به منظور تشويق مردم به نقش آفرينيِ ،از اين رو، همدلي، همزباني و برنامه ريزي مشاركتي

الب سياستگذاري هاي مساعد پديدار شده الگوهايي برتر در ق از منابع به ظهورِ حليبهره برداري م
                                                                                                                    .است

 

بدين صورت است كه در عصر ما، در نمايشي تاريخي، دو نگاه مختلف به انسان و نقش او در طبيعت، 
يكي تبلورِ تمايالت نفسانيِ  :ظهوري مادي و ملموس يافته استلگوي متفاوت توسعه، به شكل دو ا

اولي مروج زياده  ،برخاسته از خودبيني و ديگري تجليِ تمايالت اخالقيِ برخاسته از خودشناسي
به  .عدل و حيات در جامعه و طبيعت منتظرِو  و عقالنيت اخالقغ دومي مبّل ،خواهي و موجب عذاب

كه انسان ها  درك مي شود اين است، آنچه از كنارِ هم قرار گرفتنِ همزمانِ اين دو فرجام هر حال
و ظهور حماسه آفرينانِ عصر ما چنين بشارت مي . سازندة جهاني هستند كه در آن زندگي مي كنند

راي َف، با هم و با نهادهاي استعماري درهم تنيدگي و درهم پيوستگيِ مسايلِ امروز به موجبِدهد كه 
 و عقالنيت اخالقظاهر كوچك برخاسته از  گامِ بههر  ،)اما نه مصون از انكار( هر گونه شك و ابهام

، خلقِ حماسه و جبران نهادهاي مردم وارتدريجيِ راهي درخشان به سويِ ظهورِ  قادر است توسط افراد
        :چوناهر كوچكي ي به ظهاگام  .بگشايد اسارت بارِ توسعه صنعتيآسيب هاي ناشي از نهادهاي 
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مهرورزي به سالمندان بازي هاي رايانه اي، احترام و  بدور از كودكان معرفتيِتعليم و تربيت توجه به 
، دوستي، سخاوت و تعاون با همسايگان، پرهيز از گرفتن وام كه اسارت بار محيط صميميِ خانوادهدر 

، تبادل كاال و براي كاهش مصرف و هزينه ها رم زاست، استقبال از همفكري و همكاري با ديگرانو تو
، ، تكريم جواناندر جامعه براي به گردش انداختن دوستي و حسن نيت خدمات با همسايگان و اقوام

                        .اجتماعي به آنها، خانه سازي براي زوج هاي جوان كارآفرينيِ مهارت هايِ آموزشِ
 

از حمل و نقلِ درون شهري با اتومبيل جدي پرهيز پرهيز از كاهلي، استقبال از تحرك فيزيكي، 
درون شهري، پرهيز از مسافرت هوايي،  شخصي، استقبال از پياده روي و دوچرخه سواري براي تردد

                                                                                .در نزديكي محل كار مسكنانتخاب 
 

به ويژه محصوالت غذايي،  -كاالهاي محلي مصرفكاالهاي وارداتي، تاكيد بر  خريدارياجتناب از 
 باتوليد و توزيع محصوالت سالم براي تغذيه سالمِ هموطنان در محل، استقبال از كشت بذرهاي بومي 

امحاي محصوالت نپسنديدنِ تكثير دام و طيور بومي،  كشاورزي، پرورش و روش هاي غير شيمياييِ
مجوز براي صادرات محصوالت  صدور نپسنديدنِكشاورزي با توجيه تنظيم بازار يا هر دليل ديگر، 

غذايي مردم به ديگر كشورها، حمايت از صادرات خدمات دانش بنيان و مازاد محصوالت براي تعامل 
، حمايت از كمك غذايي و جنسي به آسيب ديدگان در كشوربا جهان خارج و تامين ذخاير ارزي 

يادگيري، آموزش و طراحيِ فناوري ، در ديگر كشورها ناامني هاي اجتماعيقربانيانِ بالياي طبيعي و 
، پرهيز جدي از خريداري ميوه جات، فناوري هاي پرمصرف انرژي كردنِبراي جايگزين  هاي مناسب

و خريداري در روستاهاي اطراف شناسايي كشاورزان خُرد صل، سبزيجات و صيفي جات خارج از ف
                                                                                             .مستقيم محصوالت ايشان

 

رجوع به طبيعت و غور در حكمت هاي آفرينش، پاسداري از طبيعت با پرهيز از تخريب و آلودن آن، 
و ديني، مطالعه  ، فرهنگيسنت ها و آيين هاي اجتماعيو عمل به بزرگداشت كاشت حتي يك درخت، 

هنرورزي، افتخار به  و ، استقبال از هنرو فخر فروشي از خودآرايي عبورو مصاحبت با اهل مطالعه، 
ايع و علومِ صنبي چون و چرا از  تقليد، اجتناب از و انتقادنوانديشي و نهراسيدن از شكست  تشويقِ

 استقبال از، ، نپسنديدنِ بومي سازيِ اين فناوري ها به نام پيشرفت علميويرانگر و انحصارطلبانة بيگانه
صرفنظر -  مجرب، مشورت با صاحبنظرانِ و مناسب انديشه ورزي و توليد دانش و فناوري هاي بومي

استادكاران بومي  شناساييِ، يو خبرگانِ بوم حمايت از نوآورانسواد و مدرك تحصيلي آنها،  سطحاز 
                                                                  .محليبراي ساخت سازه ها با مصالح و طراحي 
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معرفي آنها به ديگران، پرهيز از نمك تصفيه شدة يددار و حمايت از آنان،  سنتي مجربِاطباي شناسايي 
ناب از روغن نباتي و استفاده از روغن حيواني يا كرة طبيعي، اطالع و استفاده از نمك طبيعي، اجت

از جدي محلي، پرهيز  دستور غذاهايِ رساني به ديگران در مورد مضرات اين دو، يادگيري و آموزشِ
غذايي تازه و سالم براي پذيرايي از اعضاي  غذاهاي آماده، بسته بندي شده و فست فود، آشپزي با مواد

                                                      ...حياتبخش خوشمزه و يِهابا غذا خويشاوندان خانواده و
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»پرماكالچر«  
 يا 

1جامعهپايداري در قوام و طراحي براي   
 

براي طراحي سيستم هاي طبيعي مثل مزرعه، باغ و باغچه  2»پرماكالچر«ام از ابزاري فكري به ن كوتاهينوشتة زير معرفيِ 
بدو از  ،داردنظر از منابع  انسان ها به كاهش نياز به انرژي در جامعه و بهره گيريِ پايدارمشخصا پرماكالچر كه . است

 به صورتي كه، و شده است، با استقبال چشمگيري در سطح جهاني روبر1980198019801980و اوايل دهة  1970197019701970در دهة تدوين و ترويج 
به ساخت سازه ها و  ،و اندي سال استفاده در جوامع مختلف، كاربرد اين روشِ اخالقي و عقالنيِ طراحي سيپس از 

هدف از ارائه اين خالصه در اينجا برجسته كردن سه . اجراي طرح هاي عمراني در شهر و روستا نيز كشيده شده است
                                                                                                                              :نكتة زير است

 
. تالش هاي خود قرار داده اند هدفوسيله و تعداد رو به رشدي از فعاالن توسعه در جوامع، اخالق را  -  
ري و الهام و نه مجموعه اي از منابع براي استخراج يا دفع ضايعات عنوان منبعي براي يادگيبه طبيعت به مردم نگرشِ  -

                                                                                                                      . رو به گسترش است
نندگي در طبيعت و نيز كمك به ظهورِ رفتارهاي باور به طراحي به عنوان راهي براي دستيابي به زايندگي وآفري -

                                                                                 .رو به گسترش است ،مردمدر بين اخالقي و عقالني 
_______________ 

 
طراحي ،پرماكالچر چيست؟ اخالق، اصول  

بهره وري بيشتر در استفاده ه اي از اصول باغچه كاري و توليد كشاورزي براي پرماكالچر كه در ابتدا به صورت مجموع
محل به جهان معرفي شد، هم اكنون به صورت فلسفه اي جامع تر براي طراحي در كليه زمينه هاي زندگي، در از منابع 
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به (نياز به انواع انرژي  ، به منظور افزايش كيفيت زندگي و كاهشييو روستا يشهرو در توسعة منزل،  در كار،كسب و 
اساسا پرماكالچر آميزه اي از مكتبي اخالقي و علوم طبيعي است كه در طول سال . شناخته مي شود) ويژه انرژي فسيلي

در لغت . هاي تكامل خود پذيراي مجموعة وسيعي از دانش بوميِ كشاورزي و معماري از جوامع كهن جهان بوده است
با رعايت اين دو بعد نظري است . است» اصول«و » اخالق«ئوريِ پرماكالچر داراي دو بعد ، ت»كشاورزي دائمي«به معني 

در زير به توصيف هر . طرح هايِ خود مي پردازندو نظارت و نگهداريِ اجرا سپس و » طراحي«كه فعاالن پرماكالچر به 
                                                                                                            . يك از اين ابعاد مي پردازيم

 

 •••• اخالق 
پرماكالچر را بايد اساسا ابزاري براي تفكر در نظر گرفت، ابزاري كه به ما كمك مي كند تا با الهام گرفتن از طبيعت 

دي گاز انرژي و نتيجتا توليد از مصرف  ،محيط زندگي خود را طوري طراحي كنيم كه ضمن افزايش كيفيت زندگي
اين  تحقق اگر چه انگيزة رو آوردن به اين ابزار فكري براي. و پيامدهاي انباشت اين گاز در جو بكاهيماكسيد كربن 

اثرات مثبت آن فراگير و گسترده تر از حوزة محيط زيست و صرفه جويي در مشخص است، اما كامال روشن و اهداف 
و در نتيجه تغيير نكه در عمل، پرماكالچر موجب تغيير بينش بسياري از فعاالنِ حوزة توسعه كما اي. مصرف انرژي است

خير سه دهة ابيش از عملي كه در -يكي ديگر از راه هاي توصيف اين پديده فكري. است را در پي داشتهرفتار ايشان 
در محيط  حاضرمفيد و كارآمد بين اجزاي  طراحي روابطپرماكالچر اساسا بر : كاربران پرشماري در دنيا يافته اين است

. تمركز مي كند تا انرژي در درون سيستمي كه طراحي مي شود ماندگار شود و كمتر به بيرون درز كرده و هدر رود
بديهي است كه سازه اي كه با اين مالحظات طراحي شود . چنين تالشي در طراحي و ساخت سازه ها آسان استتصور 

اما همين درجه از هوشمندي و خالقيت را . ژي براي گرمايش و سرمايش براي راحتيِ ساكنان آن داردنياز كمتري به انر
             .  عادي و روزمرة خود رعايت كنيم تمامي حوزه هاي توليد، خدمات و زندگيِطراحيِ محيط در مي توان در 

 

آنچه جديد . ه و چيز جديدي براي عصر ما نيستاركانِ اخالقي پرماكالچر از ميراث حكميِ جوامع كهن گرفته شد
هميشه  اگر چه فعاالنِ پرماكالچر. است، ادغام آگاهانة اين ارزش هاي اخالقي در فرآيند طراحي در زندگي امروز است

 پايبندي به ارزش هاي زير و جهت حفظجوياي فراگيريِ علومِ طبيعي اند، اما اشتياق براي يادگيري در اين حوزه را با 
حضور علم و اخالق در كنارِ هم در هنگام طراحي سيستم هاي . دادنِ درست به كاربرد فناوري ها در تضاد نمي بينند

توسعه، به كاربران پرماكالچر اجازه مي دهد كه گام به گام انتخاب هاي فردي خود را در اسلوب زندگي فردي تغيير 
رفي و معتاد به مصرف نادرست انرژي به جوامعي خالق، خودكفا و دهند تا رفته رفته شهرها و روستاها از جوامعي مص

                                   . اهل مشاركت هاي اجتماعي، براي دستيابي به كيفيت باالي زندگي براي همگان، بدل شود
 

محافظت از طبيعت ▪  
در آن زمان اثرات . تدوين شد ،4و ديويد هولمگرِن 3انديشمند استراليايي، بيل ماليسونتوسط دو  1970197019701970دهه پرماكالچر در 

هويدا شده بود لذا بيشترين تاكيد اين  ،نامطلوب روش هاي شيمياييِ كشت و زرع بر منابع زراعي، مثل خاك و آب
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ميده فهاما به تدريج . بر احيا و ابداع روش هاي كشاورزيِ بي نياز از نهاده هاي شيميايي در توليد غذا بودبنيانگذاران 
، مثل حمل و نقل، بشر سيستم هاي طراحي شده در بسياري ديگر از جنبه هاي زندگيِكشاورزي، ايم كه عالوه بر 

و محيط زيست  مي كندنيز متكي بر فناوري هاي نامناسبي است كه مقادير عظيمي از انرژي را تلف  مانپوشاك و ساخت
بي معني است اگر در حاليكه از توليد و مصرف انواع خوراكي هاي لذا . و تحليل مي بردساخته و منابع طبيعي را آلوده 

طبيعي لذت مي بريم، بدون تفكر به پيامدهاي رفتارهاي مصرفي خود در ديگر زمينه هاي زندگي، به اسراف در مصرف 
المت آن است، با در نظر گرفتن اين نكته كه تمامي جنبه هاي حيات ما به نحوي متكي به طبيعت و س. انرژي ادامه دهيم

                       . را براي خود و نسل هاي آينده ميسر مي سازيم ، ملزومات ادامة حياتپايدار از طبيعت ةاستفادبا ما 
 

تقبل مي كند براي  انسان هاهزينه هايي كه كرة زمين براي تامين ادامه حيات  كلِدانشمندان دريافته اند كه يك سوم 
، آسيب لذا روش هاي ناكارآمد و مسرفانه در توليد غذا .يك سوم، نسبت بسيار بااليي است .ستامفراهم كردن خوراك 

اين در صورتي است كه با بهره گيري از منابعي كه در دسترس تقريبا همگان . آوردمي ديدي به طبيعت وارد هاي ش
در گلدان هاي روي بالكن ها و لبة پنجره  منازل بزرگ، يا باغچه كاريو پيرامونِ قرار دارد، مثل خاك باغچه در حياط 

مي توان از اتكا به نظام كشاورزي شيميايي براي تامين غذاي  ،با بهره گيري از فناوري هاي مناسب در آپارتمان ها و ها
                                                              .كنيمخود بكاهيم و عمال در محافظت از طبيعت، نقشي برجسته ايفا 

 

مراقبت از مردم ▪  
فرهنگ «مفهوم كشاورزي و توليد غذا، پرماكالچر به حوزه هاي ديگري غير از امروزه به خاطر بسط كاربرد طراحيِ 

و ما چگونه مي توانيم در مورد فرهنگي دائمي بينديشيم اما واقعا  5.شده است» كشاورزيِ دائمي«جايگزينِ معنيِ » دائمي
كساني كه به نحوي با ما تفاوت  ها، مردم را ناديده بگيريم، آنان را بي ارزش بپنداريم و با انواع تبعيض در عين حال

 اساسيِ چيزهايمي طلبد كه نياز همه، بدون استثنا، براي » مراقبت از مردم«ركن اخالقيِ . را در حاشيه نگه داريم دارند
مراقبت از مردم اگر بخواهد با صداقت . اعي سالم برآورده شودزندگي مثل غذا، سرپناه، آموزش، كار و روابط اجتم

همه بايد بخشي از جامعه محسوب . اختالفات طبقاتي بي معني استتداومِ و  خواهيو امتياز طلبيانجام شود، انحصار
 در تمامي تجارتاين هست، در جهان اگر تجارتي . همين ركن اخالقي در سطح بين المللي نيز صادق است. شوند

                                                                                                       . باشدبين طرفين برابر موارد بايد 

به  آن كه مردمِاي در جامعه . قرار دارددر بطن اين ركن و فعليت بخشيدن به آن، ضرورت جمع گرايي در جامعه 
اما وقتي . كنند، تغييرات فردي، تاثيري كوچك بر بهبود شرايط در كل جامعه خواهد داشت صورت انفرادي عمل مي

را  كه به نفع همه است بزرگيتغييرات  ،همدلي و تعاوناشته باشند، افراد در يك جامعه با هم ارتباط و تعاملِ صميمي د
ود اتكاييِ كشاورزي در سراسر كشور در دو دهة مثال فعاالنِ پرماكالچر كه در كوبا براي دستيابي به خ. ممكن مي سازد

و مردم در جوامع سالمِ دنيا نيز كه در كاهش . اخير موفقيت هاي بزرگي كسب كرده اند مثال خوبي در اين زمينه است

                                                           

culture »فرهنگ«و ) در ارتباط با خاك، كشاورزي و كشت بافت(» پرورش دادن«به دو معنيِ   » كالچر«در زبان انگليسي كلمة   5
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اسراف و همكاري در استفاده مشاركتي از منابع خود اينچنين خوش درخشيده اند، اين هم مثال خوب ديگري براي 
ع گرايي براي تحقق اين ركن اخالقيِ پرماكالچر و دستيابي به فرهنگ دائمي استجم ضرورت  .                            

 ،با ايجاد روابط عميق و گستردة انساني بين اهالي ،شبكه سازي و همكاري در شهرهاي بزرگ و كوچك و در روستاها
ما يكي ديگر از اهالي مي تواند به ما كمك كند و ما نيز در حت باشد،اگر يكي از ما فاقد مهارت هايي . ميسر مي شود

محله هاي سالم در  اين تعامالت و تبادالت مردم با هم است كه به اهاليِ. عوض گرهي از مشكالت او باز خواهيم كرد
                                                                 . را داده استشگفت آوري توانايي انجام كارهاي بزرگ شهرهاي 

ة خودبه سهم عادالن انع بودنق ▪  
اين ركن اذعان مي كند كه فقط يك كرة زمين  .پرماكالچر در واقع تركيبي از دو ركن اول استاخالقِ ركن سوم در 

ا براي مبي معني است كه در كشورهاي صنعتي و ثروتمند غرب، . وجود دارد ،در حال و آينده ،براي همه موجودات آن
ياري مي دانيم در بس، مادامي كه خوب خانه، خانواده، محل كار و جامعه تالش كنيمزندگي باالتر در و كميت كيفيت 

 ةاگر هم. ، سرپناه، اشتغال، و روابط اجتماعي سالم محروم اندكافي مردم از آب و هواي پاكيزه، غذا ،دنيا نقاطديگر از 
ز نياز داشت تا اسه و نيم كرة زمين به معادلِ  يانجهان تي زندگي مي كردند،مثل شهروندان كشورهاي صنع دنيامردم 

اشراف يافتن ما به سهم عادالنة خود و قانع بودن به آن، فعاالنِ . آنها در اين حجم برآيدهمة  تامين مصرف ةعهد
               .بكاهندن مصرف خود ميزااز د و ناذعان كنپرماكالچر را از نظر اخالقي متعهد مي كند كه به اين بي عدالتي 

مي كوشد تا سيستم هايي   ومردود مي شمارد مدلِ رشد الگوي توسعه صنعتي غرب را  ،اين الزام اخالقيِ پرماكالچر
موجودات ساكن سهم عادالنة تمامِ انسان ها و منصفانه و عادالنه طراحي كند كه نسبت به محدوديت منابع كره زمين و 

                                                                                              . نيستتفاوت و بي توجه  بي اين كرهدر 

پرماكالچر همچنين . اما كافي نيست ستي رسيدن به فرهنگ دائمي ضروري اركنِ اخالقي پرماكالچر برا سهپايبندي به 
با . طراحي سيستم هاي پايدار عمل مي كند جهتهنما براي فعاالنِ پرماكالچر كه به عنوان رااصل كلي است  12121212داراي 

اين . كمك اين اصول، افراد و گروه ها مي توانند در هر اقليمي و در هر مقياسي طراحي كنند و به اهداف خود برسند
منظر و بوم شناسان طي نِ و معمارا نتيجة كار دانشمندان محيط زيست مشاهدة متفكرانه در طبيعت واصول برخاسته از 

                                                                                                                  . سال هاي متمادي است
 

 ••••    اصول  

د و بازنگري در رفتار خود طراحيِ محيط پيرامون خوباز اصل زير مي توان به تدريج و با نوآوري، به 12121212با در نظر گرفتن 
اين . به انرژي و منابع آماده كنيمراي زندگي در جهاني با دسترسِ بسيار كمتر خود را بخانواده و جامعة بپردازيم و 

به ماندهي در انديشيدن در سا ،اصول همانقدر كه در طراحي يك مزرعه يا باغچه و يا يك سازه مصداق پيدا مي كند
نيز  ة شهري و روستاييي، سازماني و شغلي و در طراحيِ كسب و كارها و طرح هاي توسعجميع جوانبِ زندگي شخص

                                                                                                                        . است استفادهقابل 
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.كنيم عمل و سپس اول مشاهده .1111  
هم در محيط هاي . ادت به سرعت و توجه سطحي به ظواهر، ضرورت مشاهدة دقيق را از يادها برده استدر عصر ما ع

طبيعي در شهر و روستا و هم در محيط هاي اجتماعي و كاري، مشاهدة شرايط و ويژگي هاي مكاني در زمان هاي 
                                                        .  مختلف مي تواند ما را براي طراحي سيستم هاي جايگزين عالم تر كند

 
.يمو ذخيره كن يمانرژي را بگير. 2222  

 جهت توجه به . طبيعت و كاهش نياز به انرژي اضافي از بيرون ضروري است انرژيِ براي بهره گيري ازدقيق  ةمشاهد
ي كند مي تواند ما را در طراحيِ راه هايي خانه و شعاع آفتاب كه در فصول مختلف به درون خانه راه پيدا مپنجره هاي 

در باغچه كاري هم اينگونه . جهت خنك نگه داشتن منزل در تابستان و گرم نگه داشتن آن در زمستان كمك كند
جلوتر از فصل در بهار و  ،پرورش نهال و نشاء جهتگلخانه احداث  مشاهدات ما را در انتخاب جاي مناسب برايِ

ذخيره نيست كه ما در پي انرژي خورشيدي و فقط . تي طوالني تر در فصل سرما كمك كندپرورش سبزيجات به مد
، مثل آب باران و برف، خاك خوب، هيزم در اختيار ما قرار داده استديگري كه طبيعت به رايگان منابع . ايم آنكردنِ 

. يي است كه بايد گرفت و ذخيره كردو كودهاي حاصل از پوسيدنِ مواد ارگانيك در باغچه و مزرعه نيز از جمله چيزها  

  
                                                                              .استفاده كنيماز هر فضا و موقعيتي براي ايجاد بازده . 3333

پرورش وجود امكانات مو با كمترين  كه به دست خود محصوالتيغذاي سالم براي بدن سالم ضروري است، به ويژه 
پنجره هاي  لبة رويدر محيط خانه، حتي  .نزده ايمسيبي به سالمت زمين داده ايم و مي دانيم كه براي تحصيل آن آ

گياهان باغچه هاي خانگي كه با بنا بر اين اصل  .مي توان مجموعه اي از سبزيجات و جوانه ها را پرورش داد آفتابرو
اگر حتي . گياهان زينتي را در بر مي گيرد و نهز گياهان مثمر و خوراكي مجموعه اي اپرماكالچر طراحي شده باشد 

براي گياهان زنبور عسل و ديگر حشرات نافع طوري انتخاب مي شوند كه جاذبِ ي زينتي در نظر گرفته شود، انگياه
يا آبگرم كن هاي  شيديبرقِ خور مكاني براي نصب پانل هايِرا مي توان به عنوان بامي  ياهمچنين هر ديوار . مثمر باشد

                                                                                                           .  به خدمت گرفتخورشيدي 
 

بازده در . به آنها تعلق مي گيرد» بازده«ميوه جات و انرژي خورشيدي تنها چيزهايي نيست كه كلمة  ،اما سبزيجات
از هر فرصت و مكاني براي ايجاد ارتباط . را نبايد فراموش كردظهور مي كند » سرماية اجتماعي«امعه كه به صورت ج

فرصت هاي مشاركت  ظهورِموجب نزديك تر شدن مردم به هم و  ،همين تالش هاي موردي. با همسايگان استفاده كنيم
                                                                                                              . فكري و ياريگري مي شود

 
.پذيرا باشيممسئوليت پذير باشيم و تذكر ديگران را . 4444  

شدن است و سيستم هاي حياتي زمين با بحران هاي مختلفي روبروست گواه كافي تر زمين در حال گرم  امروز آيا اينكه
روش هاي  و بايد به اصالحِرفته ايم خطا به كه ما در گذشته در مورد مصرف درست از انرژي  بر اين واقعيت نيست

اينكه بخش هاي عظيمي از انگلستان و ديگر كشورها هم اكنون با تهديد باال آمدن سطح آب آقيانوس گردن نهيم؟ خود 
                      نشانه ها توجه كنيم نيست؟    مسئول بدانيم و به اين اها روبرو است انگيزه كافي براي اينكه ما خود ر
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  . منابع و خدمات تجديد پذير طبيعت را ارج نهيم و از آنها استفاده كنيم .5555

پرماكالچر استفاده از منابع و خدمات تجديد پذير را بر استفادة فرسايشي و تخريبي از منابع ترجيح طراحِ در هر فرصتي، 
به جاي تزريق كود (كودورزي خاك و حفاظت از حيات آن . داردندر مورد انرژي مصداق  اين رفتار تنها. مي دهد

كاملِ  به جاي قطع كلِ(درختان براي توليد پايدار هيزم  هرسِ ة، روش ويژ)شيميايي به آن براي باال بردنِ مصنوعيِ بازده
و پس  ستلح صنعتي كه بسيار انرژي بر ابه جاي استفاده از مصا(و مصالح بومي  طراحي، بناي ساختمان ها با )درخت

، توجه ويژه به كاشت محصوالت پايا در كنار كشت محصوالتي كه هر سال )از تخريب خانه به زباله تبديل مي شود
از جمله مصاديق بهره ) براي بي نيازي از بذرهاي تجاري(بايد مجددا از نو كاشته شود، ذخيره سازي بذرهاي بومي 

به ديگر حوزه هاي زندگي  مشابه مي بينيم كه عادات مصرفيِ. ابع و خدمات تجديد پذير طبيعت استگيري پايدار از من
امروزه شاهديم كه بسياري از سرمايه داران به جاي سرمايه گذاري در توليد، پول خود را در مثال، . ما نيز راه يافته است

اتكا فقط به تكنولوژي براي حل . دار از منابع مالي استتاالرهاي بورس به كار مي اندازند كه نوعي بهره كشيِ ناپاي
مسايل نيز يكي ديگر از اين عادات است، در صورتي كه بسياري از مسايل توسعه راه حال هاي اجتماعي و فرهنگي 

                     .هاي زيانبار رهايي مي دهد دارد كه ما را از هزينه هاي مالي و زيست محيطيِ بهره گيري از تكنولوژي
 

.زباله توليد نكنيم. 6666  
اين در . در سالشكر ميليون تن  29292929كيسه شكر دور ريز داريم، يعني ارزشي معادل با  24242424ما در انگلستان هر هفته معادلِ 

صورتي است كه به جاي دور ريختن چيزهايي كه معموال سر از زباله داني شهر در مي آورد، ما مي توانيم آنها را در 
. اما نكته مهم هم همين است. شايد برخي بگويند كه همه چيز را نمي توان در خانه بازيافت كرد. فت كنيممحل بازيا

بسته بندي ما را متوجه اين اصل مي كند كه نبايد چيزي بخريم كه  ،درو ريختني هاي منزل ةهم تعهد نسبت به بازيافت
سالمت زمين، ما ما نسبت به عهد به بيان ديگر، ت. تيكي و فلزيبسته بندي هاي پالسمثل آن در منزل قابل بازيافت نباشد، 

سوق مي و در نتيجه سالمت بيشتر خودمان تازه و غير بسته بندي شده مواد غذاييِ از  ة بيشترسوي استفادتدريج به را به 
 ةرفته تا باقيمانداز دورريز هاي كاغذيِ دفتر گ. در دفتر مجلة پرماكالچر چيزي به نام سطل اشغال نداريمما . دهد

از آن و منسوجات را به صورت كمپوست در مي آوريم و پس از تبديل شدن به كود، ) موسوم به زبالة تر(خوراكي ها 
كوچك و بزرگ  شيشه ايِ بطري هاي. استفاده مي كنيم كاشته ايميي كه دور تا دور دفتر باغچه ها خاك كودورزيِبراي 

د، به خدمات بازيافت شهري ناستفاده مي كنيم و در صورتي كه اضافه باش وان و فنجانليدر حد امكان به عنوان را نيز 
                                                                                                                          . تحويل مي دهيم

 
.طبيعت توجه ويژه كنيمموجود در  در هنگام طراحي، به الگوهايِ. 7777  

باغچه يا مزرعه، توجه به  در محيط طبيعيِ. اهميت ويژه اي دارد طبيعيِ محيطتوجه به الگوهاي  ،در طراحي پرماكالچر
در طول فصول مختلف سال، جهت وزش باد،  سازه هاآن بر زمين و  مكانِ تابشآفتاب و چون جهت ي يويژگي ها

توجه ولي . بسيار مهم است گياهان، جانواران و پرندگان محليبارندگي و انواع  مختلف آن، ميزان نقاطشيب زمين در 
مكانِ خانه در رابطه با فضاي اطراف آن، رفت و آمد و تعامل ساكنين آن در . كافي نيستفقط به ايندسته از چيزها 

نكتة . بايد مد نظر قرار گيردمي گويند نيز » لبه«درون و بيرون سازه و فاصلة بين سازه و باغچه كه به آن اصطالحا 
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ر اينها بينديشيم الزم است ي، قبل از اينكه به انتخابِ نوع درختان، نوع گلها، شيوة تامين آبِ گرم منزل و نظااساسي اينكه
        . كه تصويري كلي از وضعيت موجود داشته باشيم و سپس به انتخاب چيزهايي نظير جزيياتي كه نام بردم بپردازيم

 
.مع گرا باشيم نه فردگراج. 8888  

در بسياري از باغچه كاري ها . مي دهدفعاليت ها سوق  ةدر همه چيز و هم يما را به سوي تفكرِ فرد ا،فرهنگ فردگر
و . جدا، هر يك در گوشه اي يا تكه اي جداگانه كاشته مي شود، بوته هاي زينتي جدا، چمن جدامي بينيم كه گل ها 

تا مبادا اين جدايي ها به طور اتفاقي و  دنمرزي از سنگ يا آجر مشخص مي كنبا ها را نيز  دورِ هر كدام از اين كاشته
در كنار  بيشترجمع گرايي در باغچه كاري و مزرعه يعني اينكه اجازه بدهيم گياهان با تنوعي  .ناخواسته مخدوش شود

ه ككه باغچه هايي مي دانند اند  بهره برده آن باغچه كاراني كه از مزاياي كاشت گياهان سازگار با هم. هم رويش كنند
برخوردار اند، حشرات نافعِ بسياري را به خود جذب مي كنند و لذا كاشته شده نزديك به هم  گياهانِ تري ازاز تنوع باال

                                                                                                           . از آفات كمتريِ رنج مي برند
 

جوامعي كه در آن انحصار طلبي و تبعيض رواج . عادت به فردگرايي و انزوا طلبي در محيط اجتماعي نيز وجود دارد
در صورتي كه درجوامعي كه تعامل بين . است تردارد، از نظر فرهنگي تك بعدي است و نسبت به سركوب آسيب پذير

مختلف تشويق مي شود داراي نشاط، صميميت، روحية مشاركت و سرزندگي فرهنگي و سياسي نژادها، اديان و اقوام 
                                                                                                                              . بيشتري است

 
.راه حل هاي كوچك و آهسته را برگزينيم. 9999  

تاكيد اين اصل بر . كمتردر رويارويي با بالياي طبيعي و تالطمات اقتصادي مقاومت آنها  ،سيستم ها هر چه بزرگتر
وانگهي، توليد . استفاده مي كنندقابل تعمير در محل ساده تر و از ابزارِ  است كهمحلي  توليد كوچك تقويت واحد هايِ

محصوالت و آسيب پذيري كمتر در صورت بروز  براي حمل و نقلِ محلي يعني دسترسيِ محلي، نياز كمتر به انرژي
اما . متكي اندسوپرماركت ها به مثال در حال حاضر، مصرف كنندگان در لندن براي غالب مايحتاج خود . بالياي طبيعي

ان هاي و خياب ها جاده يو ويرانبروز زلزله يعني در صورت . كافي استسه روز براي ذخيرة غذايي اين سيستم فقط 
وضعيت در . ، مردم لندن، پس از سه روز با دشواري هاي گسترده اي در تامين غذاي خود روبرو خواهند بودشهر

                                                                                  . بسياري از شهرهاي بزرگ كشور غير از اين نيست

 
.ز آن استفاده كنيمتنوع را ارج نهيم و ا. 10101010  

ست بوم زي تنوع ژنتيكيتوجه به ، 8888 با اصل مرتبط. از قديم گفته اند كه نبايد تمام تخم مرغ ها را در يك سبد بگذاريم
تنوع در انرژي، اشتغال و محصوالتي كه مي كاريم جملگي ما را توجه به . تر و مقاوم تري به وجود مي آورد هاي سالم

جامعه اي ساختن سياق  ينارزش نهادن به تنوع اجتماعي نيز به هم. بيشتر هدايت مي كندبه سوي پايداري و قوام 
                               . و جنگ از دشمنان اصليِ پايداريِ توسعه استنزاع . ، عادل و آرام را امكانپذير مي كندمقاوم
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.را بدانيم »حاشيه ها«غافل نشويم و قدر  »لبه ها«از . 11111111  
رواج عمومي يك روش يا مصرف يك چيز توسط اكثريت مردم دليلِ درستي انتخاب آنان و توجيهي قابل قبول براي 

در واقع يكي از بزرگترين درس هاي طبيعت اين است كه بيشترين حيات در . پيرويِ بي چون و چراي ما از آنان نيست
، مثالي شكي به هم مي رسندب ها، يعني جايي كه آب و ختاالتنوع زيستيِ سرشار در . حاشيه ها و لبه ها رخ مي دهد

متنوع و سالمتي  سرزنده مولد و جاذب موجودات اين محيط. در طبيعت است »يلبه ها« غني و زاينده درگويا از حيات 
 اين. مثال ديگر، كناره هاي يك جنگل است، جايي كه جنگل و مرتع به هم مي رسند. است و قوام بيشتر سالمت محيط

خانه ها، جايي كه آب رسوبات دلبة رو. كناره ها از نظر گونه هاي گياهي بسيار غني تر از خود جنگل و يا مرتع است
در جوامع نيز افكار نو . ذخيره مي كند نيز مثال ديگري از اين لبة حياتبخش در طبيعت استدر خشكي معدني خود را 

گرفتار نيامده  رايج عاداتدر روزمرگي و  ،اكثريت جامعه الفخو روش هاي مبتكرانه توسط كساني مطرح مي شود كه 
در ميان اين . جامعه وفرهنگ را تشكيل مي دهند» لبه و كنارة«اين افراد در جامعه اگر چه در اقليت اند، به اصطالح . اند

در اين كناره هاي متفاوت  و. جامعه است كه افكار نو و راهكارهاي ابتكاري اجازه بروز و نمو پيدا مي كند انِآزادانديش
                          .جامعه است كه حكمت و معرفت آموزي جايگاه محترمي كه بايد از آن برخوردار باشد را مي يابد

 
. تغيير را دريابيم و با خالقيت از آن استفاده كنيم. 12121212  

، اگر در ي ما در انگلستاناقليم شرايطدر  مثال. نمايدمرحله به مرحله رخ مي  ،در طبيعت، فرآيند حيات و شكوفايي
پس از . ز مي ناميمهرعلف معموال جايي زميني به حال خود رها شود، ابتدا در آن گياهاني رشد مي كنند كه ما آنها را 

بعد از اينها، گياهان . مي دهند انواع بوته هايِ توت وحشي و نظاير آنبه جاي خود را كم كم چندي اين علف ها 
توسكا و سرو . ، كه براي تثبيت خاك مفيد اند جايگزين مي شوند8سرو كوهيو  7توسكا، 6توس نقره ايم، مثل پيشگا
 ،يعني با رشد اين گياهان. دانقادر به ذخيره سازي نيتروژن در زمين  محسوب مي شوند كهاز جمله گياهاني  كوهي

اما طبيعت در عين حال متغير و . ماده مي شودآ 10ارو سرخد 9ياهان ماندگار تري چون بلوط، راشخاك براي ميزباني گ
ممكن است اين چرندگانِ وحشي يعني رخدادهايي مثل طوفان، سيل، هجوم گله اي از . هست غير قابل پيش بيني هم

   . قطع كند به طوري كه نتيجه آن نشود كه ما تصور مي كرديممنسلسله رخدادهاي قابل پيش بيني در عرصة طبيعت را 

همه عوامل، چه آنهايي كه قابل پيش بيني و چه آنهايي كه محتمل همواره با اين چالش روبروست كه پرماكالچر طراح 
خورشيدي سايه  پانل هايمسلما كاشتن درختان درجايي كه زماني بر روي  .در هنگام طراحي در نظر گيردرا  است

شدن زمين و تر پيامدهاي گرم هاي آينده مرتبط با مي بايد رخداد ،به همين سياق. خواهد انداخت، طراحي خوبي نيست
پيش بيني هايي چون تابستان هاي گرم تر، باران هاي سيل . در نظر بگيريمرا نيز تاثير آن بر روي باغ و يا مزرعه خود 

از گرماي  با بهره گيريشايد  .از نظر دور نداريمبا سرعت بيشتر را بايد در هنگام طراحي  تر بادهاي قويو وزشِ آساتر 
شايد . بهتري كنيم ةبلندي هاي زمين مان استفاد شديدتر تابستان بتوان از كاشت گونه هاي مختلف مو در شيب هاي تند
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مسلما بايد خانه هايمان را . به بادشكن مجهز كنيم ،درختان مقاوم تا دور اراضي بزرگتر را به كاشت كه دور بهتر باشد
اما شايد . دور نگه داريم ستك بوده و يا دشت هايي كه مستعد سيالبي شدن ااز بستر رودخانه هايي كه مدتي خش
گانة پرماكاچر اين تذكر باشد كه ما داريم سعي مي كنيم كه خودمان را  12121212اصول مهمترين آموزة اين آخرين اصل از 

مي و در ضمن . ه مي كنيمبراي تغييرات بزرگي كه در آينده، با گران تر شدنِ سوخت هاي فسيلي، در انتظار ماست آماد
با آغاز اين تالش . ها در جو به وجود آورده بزداييم سوختمحيط خود را از آالينده هايي كه احتراق اين كوشيم تا 

                        .  بر مي داريمبرتررا خلق چنين آينده اي كسب آمادگي بيشتر براي هاست كه ما اولين گام به سوي 

اما او همچنين مي تواند با پايبندي . است كه مي تواند ويران كنندة زمين و سيستم هاي حياتي آن باشد انسان نشان داده
كيفيت برتر زندگي براي  قانع بودن به سهم عادالنة خودمحافظت از طبيعت، مراقبت از مردم و  به ارزش هاي اخالقيِ 

نگهبان و خدمتگزاري دلسوز، با الهام گرفتن از  ونانچ بكوشد و موجودات ساكن در كرة زمينديگر همه مردم و براي 
. الگوهاي موجود در طبيعت، فعاليت هاي زندگيِ خود را عالمانه سامان دهد  

حيطرا  •••• 

وجود اما با . »در كنار هم قرار دادنِ مجموعه اي از مفاهيم، مواد، روش ها و راهبردها براي هدفي خاص«طراحي يعني 
كه دانش پرماكالچر در اختيار ما قرار مي دهد، ممكن است كه ما اين تعريف دقيق را  مجموعة عظيمي از امكانات

در تجاري كه با نام فناوريِ سبز به بازار آمده است را فراموش كنيم و نهايتا مجموعه اي از روش ها و فناوري هايِ 
 يطراحي نتيجة مطلوب ةمسلما اين شيو. كنار هم قرار دهيم بدون اينكه رابطه اي هدفمند بين آنها برقرار كرده باشيم

مملو از چنين تكنولوژي هاي كه بازار  امروز. مي شود ة طراحدلسردي جايگزين هيجان اولي به سرعتنخواهد داشت و 
.            ل رخداد اين اشتباه بيشتر استنويد تغييري معجزه آسا را به ما مي دهد، احتمااز آنها و هر يك  تجاري است  

و در كنار هم قرار سبز  پرماكالچر و طراحي بر اساس اخالق و اصول اين ابزار فكري، از انتخابِ تكنولوژي هايِ چالشِ
دادن آنها بسي فراتر است. سوال اصلي اين است كه ما چگونه قادريم اجزاي محيط را به هم مرتبط كنيم. طبيعت 

الگوبرداري . اجزاي خود است كه مي تواند رهنمون ما باشد سرشار از مثال هاي كارآمد و مولد از رابطه هاي مولد بين
س به عنوان طراحان پرماكالچر نقش ما پ. از اين ارتباطات است كه پايداري پروژة ما را در درازمدت تضمين مي كند

پايدار به وجود آيد كه ضمن -تشخيص برترين چيدمان اجزاي طبيعت در كنار هم است تا سيستم هاي طبيعيِ خود
                                                                                       .  ، نيازهاي ما را نيز تامين كندطبيعي كوفاييِش

انجام مي نيز در طبيعت حيات  دقيقا كاري است كه گونه هاي ديگرِ دهيِ عالمانه و آگاهانه به محيط پيراموني شكل
يد به صورتي انجام شود كه سيستم هايي كه ما به وجود مي آوريم، ضمن برآورده كردن نيازهاي اما اين كار با. دهند

ما، با ديگر اجزا و سيستم هاي طبيعيِ موجود سازگار باشد. هديه اي كه تفكرِ پرماكالچري به ما مي دهد اين است كه با 
يابد، بلكه شرايط الزم و كافي براي حيات نسل هاي ايجاد اين سيستم هاي سازگار نه تنها حيات ما انسان ها ادامه مي 

                                  . آينده و ديگر موجوداتي كه در بهره گيري از اين طبيعت با ما شريك اند نيز تامين مي شود
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:اردكلي در طراحي سيستم ها دپيشنهاد سه ، بيل ماليسون 11»كتابِ راهنمايِ طراحان: پرماكالچر«در كتاب   

نياز ) از سوي ما(سيستم هايي كه مي سازيم بايد تا حد امكان با دوام باشد و به تالش زيادي براي نگهداري از آن  -
.نباشد  

نيازهاي خود را هم ، بايد به گونه اي باشند كه مي كننداين سيستم ها، كه انرژي خود را عمدتا از نور آفتاب دريافت  -
. را برطرف كنند) يعني ما(اح و سازندة خود نيازهاي طر و هم تامين كنند   
اما اين سيستم ها بايد به گونه اي باشند كه . مسلما براي ساختن اين سيستم ها ما مقداري انرژي صرف خواهيم كرد -

اي ساخت و نگهداري آنها مصرف شده، انرژي ذخيره و يا صرفه جويي نرژي اي كه بربيش از مقدار ادر طي عمر خود 
.  كنند  

در ح هايي قابل قبول نيست و چه طرشخص مي كند كه چه طرح هايي از منظر پرماكالچر اساسا اين معيارها متوجه به 
سيستم كه  حاصل مي شودبه تعبيري ديگر، يك طراحي خوب وقتي . خواهد رساندمرحلة اجرا ما را به نتيجة مطلوب 

شد و بهره وري و بازده آن، اگر چه در ابتدا اندك اما، در دراز با مندبه نهاده هاي كمتري نيازايجاد شده، در طي زمان، 
                                                                                                              .به تدريج بيشتر شود ،مدت

عمر سيستمي كه به وجود مي آورند،  زماني در طول  هاي خوب در اين ويژگي مشترك اند كه در يك مقطع حطر
نكته . كند» سود دهي«صرف شده است را جبران كند و شروع به به اصطالح سيستم تمامي انرژي اي كه براي برقراري 

 مهم ديگر در طراحي اين است كه ما هميشه به ياد داشته باشيم كه ما انسان ها هم، از منظر اكولوژيكي، يك سيستمِ
كارهاي درست  و بركتما اشتباهات  يعني زيانِ. است احاطه كردهستمي هستيم كه دور تا دور ما را اكوسي درونِ زنده
                                                                                                      . از خواهد گشتما ببي شك به ما 

چارچوبِ طراحي ▪  

از زمان، طراحان پرماكالچر از همان چارچوب فكري استفاده مي كنند كه معمارانِ منظر براي نظام براي استفاده بهتر 
:اين چارچوب شامل اجزا و مراحل زير است. استفاده مي كنندخود از آن دادن به گردآوري اطالعات و انديشه پردازي   

 
12مشاهده --  
نقشه اي  ةكار مشاهده شامل تهي. دقيقِ محيط آغاز مي كنند ةاهدهمانند معماران، طراحان پرماكالچر كار خود را با مش 

بيل . شود، طرح بهتري نتيجه خواهد شد افزودهمرحله اين در مشاهده هر چه بر دقت . از محيط مورد نظر استاوليه 
به . گيرد بايد در بررا ) استكه در محيط هاي طبيعي يك سال (ماليسون تاكيد داشت كه امر مشاهده، يك چرخة كامل 

در  مشاهدة دقيق و كامل. آنها دشوار است جبرانِ خرابي هاي حاصل ازانسان نبايد به كارهايي دست يازد كه  او،اعتقاد 
                                     . خود مصون مي سازد اشتباهات در برابر ضرورت جبرانِ، طراح پرماكالچر را ابتداي كار

 

                                                           
11

 Bill Mollison, Permaculture: A Designer's Manual. Australia: Tagari Publications, 1977.. 
12

 survey 
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13تحليل -  
، با رجوع به اركان اخالقي و اصولِ پرماكالچر، مورد تجزيه و تحليل در مرحلة قبلي مشاهدات يافته هاي ،هاين مرحلدر 

از ايجاد چنين  وچه اجزايي از محيط را مي توانيم با نتيجة مطلوب در كنار يكديگر قرار دهيم ببينيم قرار مي گيرند تا 
                                               14.ف اما پربازده حاصل شودي كارآمد، مقاوم، كم مصرهاي سيستم ،ارتباطي با هم

 
15و تصميم گيري انتخاب -  

محيط طراحي كرده ايم را روي نقشة كلي محيط كه در ابتدا  براي اجرا دري جداگانه اي را كه سيستم ها ،در اين مرحله
يل، سيستم هاي مطلوب و كارآمد را با ايجاد ارتباطات تحلدر مرحله . مي كشيم ه بوديممرحلة مشاهده ترسيم كرددر 

در اين مرحله، در مورد اينكه چگونه اين سيستم ها را در كنار هم قرار دهيم تا . الزم بين امكانات موجود طراحي كرديم
نيازهاي  دراين مرحله همچنين بايد مشخص شود كه. بهترين نتيجه از ارتباط بين آنها حاصل شود تصميم گيري مي كنيم

                                                                                      .  طرح جديد، براي اجرا و نگهداري آن چيست

 
16اجرا -
 

، باز در مرحله اجرا ممكن است مواردي پيش آيد كه كرده باشيمهر چقدر كه در مراحل قبلي با دقت و حوصله عمل 
به هر حال، تا . واهمه داشته باشيمبنابراين نبايد از عملياتي كردن طرح  .دكن طرح به تغيير برخي از جزييات ما را مجبور

وانگهي، اشتباهات . ، نمي توان در مورد كارآيي همه اجزاي آن قضاوت كردبماندزماني كه يك طرح روي كاغذ باقي 
دقت و حوصله انجام كار در مرحله هاي پيشين با اما . ي كنندفراهم مبه نوبة خود فرصت هاي بزرگي براي يادگيري نيز 

                    .و از اشتباهات فاحش پيشگيري مي كنداجرا را به خطاهاي كوچك محدود  ةاشتباهات در مرحل بيشتر،

 
17نظارت و نگهداري  -  

معموال . شده باشددر طرح اوليه قيد بايد  ،اجرااتمام ملزومات نظارت و نگهداري از طرح هاي پرماكالچر بعد از 
اما طراحان پرماكالچر، چه آنان كه براي خود طراحي . اين بخش از كار نمي دانندانجامِ معمارانِ منظر خود را مقيد به 

مي كنند و چه آندسته كه براي ديگران طراحي مي كنند، مي بايد پيش از اجرا، از ملزومات نظارت و نگهداري طرح 
كمك مي كند كه در صورت لزوم در طراحي اوليه ) و كاربر نهاييِ طرح(آگاهي از اين ملزومات به طراح . ندباخبر باش

                                                                                                           . به عمل آوردتغييرات الزم را 

                                                           
13

 analysis 

نمونه هايياكثر كتبِ طراحي پرماكالچر و نيز در كالس هاي اين روش فكري، براي پربار تر كردن اين مرحله از طراحي،  در  14
  

سازگار با  و طراحيِدقيق  ةدانش بوميِ جوامع كهن غالبا برخاسته از مشاهد. شده است گنجاندهمع مختلف از دانش بوميِ جوا
از الگوهاي قابل استفاده براي طراحان امروز كه مايل به پرهيز از دوباره كاري ارزشمندي طبيعت بوده است و لذا مجموعة بسيار 

مترجم. است ساختهاند فراهم   
15

 decisions 
16

 implementation 
17

 monitoring and maintenance  
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هدف و همچنين، . ستني ثابت براي تمامي شرايط، اقليم ها و محيط هايكسان و ورالعملي در پايان، پرماكالچر دست
پرماكالچر فرآيندي است دنباله دار و پيگير كه ما از طريق آن مي . ود غايي طراحِ پرماكالچر، طراحيِ صرف نيستمقص

حي با اتكا به اخالق و اصول پرماكالچر طرا. طبيعت سازگار و هماهنگ سازيم هميشه در تغييرِ كوشيم خود را با شرايط
                                                             .هديه اي است كه به ما كمك مي كند تا در مسير مطلوب باقي بمانيم

 

                                                      

                                                           

هاي در دانشگاه كاليفرنيا، پژوهشگر و طراح سيستم» مدرسة عاليِ آموزش و مطالعات اطالعات«دانش آموختة اسفنديار عباسي،     *
  

و تاسيسِ ) 1377137713771377 - 1380138013801380(در ايران  »ايستگاه تحقيقاتي دانش بومي«و مديريت پژوهشيِ نخستين اجرا . بومي در شهر و روستاست
. از جمله فعاليت هاي وي در پژوهش و اطالع رساني بوده است ،)1388138813881388( »در خدمت اصالح الگوي مصرف«رسانيِ سايت اطالع 

دانشگاه و رسانه، برنامه ريزان و سياستگذاران كشور  مخاطبين اين پايگاه را مصرف كنندگان، توليدكنندگان، اصحاب حوزه و
آگاهي رساني به مخاطبين در مورد اطالعات معتبرِ علمي، معرفيِ فناوري هاي مناسب و سيستم هايِ مردمي و . تشكيل مي دهند

                    لياز وظايف اص ايران، مكمل و ارائة خدمات مشاوره در راستاي تداومِ حركت به سوي اصالح الگوي مصرف در
                                                                 www.eabbassi.ir/newpages.htm  .      اين پايگاه قرار گرفته است 

  
انشگاه جهت بهره برداريِ د اين دوره. ستا» اقتصاد مقاومتي با مديريت جهادي«آموزشيِ اسفنديار عباسي همچنين طراح دورة 

هايي تدوين شده است كه براي مشاركت در تحققِ اهداف اقتصاد مقاومتي از طريقِ احياي پيوندها و مردمي سازي اقتصاد در 
است؛ دانشجويان، عالوه بر آموختنِ دروسي در علوم » تحصيل كامل«تمركزِ اين دورة علمي و حرفه اي، بر . ايران مصمم اند

اومتي، مهارت هاي ايجاد كسب و قاي اجتماعي، با ساختارهايِ اقتصاديِ مناسب براي اقتصاد مطبيعي، حكمت اسالمي و مهارت ه
، كشاورزيِ بوم شناختي )متناسب با سليقة نسل امروز(كار و نيز با انواع فناوري هاي مناسب، از جمله ساخت و ساز بومي 

بين هاي بادي براي توليد انرژي در محل به صورت عملي، ، ساخت پانل هاي خورشيدي و تور)متناسب با نيازهاي غذايي امروز(
محيط طبيعي پيرامون خود را  احيايِدانش آموختگان اين دوره قادرند فرصت هايِ خدمت رساني به جامعه و . آشنا مي شوند

خود و ديگران ، به موقعيت هايي جهت كارآفريني و كسب درآمد براي طراحي سيستم هاي مردمي و مكملشناسايي و آن را با 
توسعه «از ملزومات » تحصيل كامل«در بسياري از كشورها، به لحاظ كاستي هاي نظام كنوني آموزش و آموزش عالي، . بدل كنند

      .                                                                                     و مردمي سازي اقتصاد قرار گرفته است» حكمت بنيان
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_phdnotnecessaryAbbassi      »تحصيل كامل«مقاومت همه جانبه با  

 مردمي سازي اقتصاد با احياي دارايي هاي مشترك
www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_devvscivil2_revivinglinksAbbassi.pdf 

 
 


