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1پايداري و پيشرفت، خط مقدم محلي ةتوسعه همه جانب
 

 اسفنديار عباسي*
 

 چكيده
آزموده در عصر ما براي  الگويي، همه جانبه محليتوسعه 

سياست هاي نظامِ اقتصاديِ حاكم مقاومت در برابر 
زياده خواهي و  ، مروجِو زيست محيطي كه عالوه بر ايجاد بحران هاي اقتصادي ، نظاميدنياست

براي مناسبي  را در گرو تعريفواقعي  پيشرفت ،به توسعهنوين  اين رويكرد. استبوده اف نيز اسر
براي پايش  ،ن در شاخصي رسميو مدو يك جامعه فرهنگ بوميارزش هاي  مطابق با ،پيشرفت
از سوي . مي دانددر جميع جنبه هايِ زندگيِ شهروندان و نه فقط در اقتصاد  آن جامعه، عملكرد

اهداف جوامع محلي و مردم در منافعِ تعارض كنوني بين  توسعه،اين نگرشِ عدالت جو به ، ديگر
رسالت جهانيان در عصر حاضر براي برداشتن گام بعدي  نشانگرِ را تجارت جهانينظامِ ضد بشريِ 

 نهادهاي اقتصاديچرا كه ، مي داندمردم ساالري جهاني استقرارِ يعني  بشر، تاريخدر سير تكاملي 
بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و چندمليتي،  يعني شركت هاي سهاميِ، ظالمانه اين نظام

                           .ندنيستدر جهان پاسخگو سازمان تجارت جهاني، به هيچ سازمانِ منتخب مردم 
 

 مقدمه 
شهرهاي در حال «، 2»دهكده هاي سالم« به شكلِسال اخير  پنجاهمحلي، كه در  ةهمه جانب ةتوسع
صاحبنظران و انديشمندان نظر بسياري از  ،نمود يافتهاقتصاد  محلي سازيِ و ديگر جلوه هايِ 3»گذار

                                                 
برگزاري سومين است كه براي اولين بار به مناسبت) 2004200420042004-2222008008008008( »س آنجلسسالم ُل دهكدة«حاصل پژوهش ميداني نگارنده در اين مقاله   1  

منتشر » در خدمت اصالح الگوي مصرف«توسط سايت اطالع رسانيِ  1393139313931393خرداد  1111ارديبهشت و  29292929كنفرانس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت، 
www.somaearth.com/2012/06/11/transition-towns-eco-villages                   :به سايت زير است حقوق تصوير متعلق. شد 
2 Ecovillages 

نيز از آنها ياد شده است،» جوامع سالم«مورد مشخصات اين روستاهاي نوظهور كه در متون با نام براي اطالع بيشتر در   

,Gilman, 1991 : بنگريد به  

http://gen.ecovillage.org و  »المسشبكه جهانيِ دهكده هاي «وب سايت    

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart_casestudies2.htm 
انرژي در سال هاي آتيساكنين محله هاي سالم در شهرهاي در حال گذار معتقدند كه در رويارويي با گرانتر شدن   Transition Towns 3  

تلزم محلي سازي اقتصاد در تامين جوامع شهري بايد قادر باشند از اتكاي خود بر نفت ارزان به سرعت بكاهند و رسيدن به اين هدف مس
www.transitiontowns.org   . غذا، كسب و كار، مسكن و غيره است
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 آموزه هاي ارزشمنديداراي اين رويكرد متفاوت به پيشرفت . توسعه را به خود جلب كرده است
ايجاد مصونيت و  چرا كه است 4پيشرفت و اقتصاد مقاومتي الگوي بوميِتبيين براي عالقمندان به 

 تحليل رفتنِكاهشِ آسيب پذيري جوامع در رويارويي با  و نيزقوام در برابر تالطمات اقتصاد جهاني 
 خود چاره انديشي و نوآوري هاي محورِرا  6،مسايل مرتبط با تغييرات آب و هواييو  5منابع طبيعي

الگوي غربي از محلي با شناخت عميقي كه همه جانبه  هنظريه پردازان و فعاالن توسع. قرار داده است
سيستم هاي طراحي كارآمد براي  الگويياند،  به دست آوردهتوسعه، موسوم به توسعه صنعتي، 

            .داده اندارائه  جوامع بوميسازگار با ويژگي هاي مولد و خود كفا و در عين حال  اقتصاديِ
 

زندگي هاي جنبه  جميع ،و اقدام همگام در ،زمان بههمتوجه  ،نكته قابل توجه ديگرِ توسعه محلي
بشر، يعني اقتصاد، محيط زيست، جامعه و فرهنگ است. انديشمندان اين حوزه معتقدند كه پرداختن 

تدوين ايشان از اين رو است كه  .نمي انجامد نتيجه مطلوببه  جنبه ها و غفلت از ديگر جنبه به يك
تراكنش هاي مالي در  فقطكه  7،»داخليتوليد ناخالص « جايگزينجامع تري كه بتواند  شاخصِ

                                                                    . را الزامي مي دانند ،در برمي گيردجامعه را 
 

 به  .است و عدالت اندازه شناسيبه توجه  ،محلي توسعه ، ويژگي ديگرباال جامعِعالوه بر رويكرد
بهره گيريِ . گيردانجام  »مقياس انساني«با توجه به بايد  مي يِ يك جامعههابرنامه ريزي  عني كهاين م

ولي  و باشدااساسي كه پاسخگوي نيازهاي  باشداز منابع طبيعي كره زمين بايد به نحوي انسان 
عماري و سياست هاي است توسل بهيا  خودسرزمين توجيهي براي بهره كشيِ ناپايدار از منابع طبيعي 

                            .قرار نگيردمنابع طبيعي آنها  دستيابي بهبراي اعمال زور نسبت به جوامع ديگر 

 
در يك  همسايگانايجاد ارتباط و تعامل صميمي تر بين همچنين يعني توسعه در مقياس انساني 

. ي از طبيعت اطراف خوديازهاي اساسي و پاسدارروستا يا محلة شهري، براي مشاركت در تامين ن
                                                 

.است  resilient  معادل انگليسي اين كلمه در متون مرتبط با توسعه همه جانبه محلي 
4
 

  5  را عامل  نام گرفته است» اوج نفت«ه صاحبنظران، اين پديده ك. تعيين كننده ترين نمونة تحليل رفتنِ منابع طبيعي، مورد نفت خام است 

 اصلي باال رفتن قيمت كلي كاالها به ويژه غذا و نيز دليل اصلي تحركات نظاميِ آمريكا و قدرت هاي اروپايي در خاورميانة نفت خيز مي 
www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_po.htm                   زير نگاه كنيد براي اطالع بيشتر به صفحه اينترنتي. دانند  
هاي ويرانگر جويِ ناشي يدهپد. شده استتر به لحاظ انباشت گازهاي آاليندة ناشي از احتراق سوخت هاي فسيلي در جو، كره زمين گرم    6

  

  :تحميل كرده استاقتصاد جوامع بر  يهزينه هايِ هنگفت ،گسترده آب و هواييِاز تغييرات 

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_gw.htm 
7 Gross Domestic Product / GDP 
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سالم، به  روستاهايفعاليت هاي بين الملليِ  اينكه كمااما اين تمركز محلي به معني انزوا طلبي نيست 
مسئوالن شهر با شهري  محله هاي سالمِ اهاليِ فكري و اجراييِ مشاركتو رغم دورافتادگي آنها، 

     . استقابل انطباق كامال  سعه مليتوسعه محلي با طرح هاي توكه  ستنشان داده ادر عمل  خود،
                                

: لحاظبه دو  ،استتوسعه پيشرفته ترين الگوي ، شهر يا روستا، در محليهمه جانبه رويكرد توسعه 
به تحليل رفتن منابع طبيعي و تغييرات آب و هوايي  علتبه كه  عصر ما يِمحدوديت هاي جدبا  )1111

مثل  ،و انعطاف ناپذيرنواخت يك يِلگومبلغِ يك ا ،اين مكتبِ فكري )2222زگار است و ساوجود آمده 
به نظر مي  .نيستجهان غرب ظالمانه و مسرفانه نظامِ اقتصاديِ بلوك شرق يا  ناكامِ الگوي اقتصاديِ

رزش هر سرزمين، با تكيه بر ا كه مردمِاست اين حركت فكري از تجارب تاريخي آموخته  رسد كه
شرايط  همزمان رعايتو  و كمال جويي ، نوعدوستي، صلحمثل آزادي، عدالتانسان  فطريِهاي 

تبيين خود را جامعة خويش الگوي پيشرفت خود قادرند بومي  خاص اقليمي، جغرافيايي و فرهنگي
.               گرددحقق مدر كنار هم  كره زمين يِانسانجوامع  تمامي مسالمت آميزِهمزيستي تا  ،ندنك  

           
 توسعه همه جانبه محلي در رويكرد تجارببرخي از و  اصول به معرفيبه اختصار،  ،اين نوشتهدر 

 ،پاورقي هامنابع و در ، علت مبسوط بودن بحثبه . مي پردازيمجوامع بشري ترقيِ  ةچهار جنب
                        .ودمي ش ارجاع دادهبيشتر،  ةمنابع منتشر شد با تر مفصلاينترنتي به متون خواننده 

    

 اقتصاد
 به عنوان عامل اصلي به وجود آمدنرا زياده خواهي بشر ، توسعه همه جانبه محلي صاحبنظرانِ
زياده خواهي بشرِ امروز براي   8 .مي شناسندكنوني ت محيطي هاي اقتصادي و لطمات زيس نابساماني

شركت هاي چند  يعنينظام سلطه،  اقتصاديِ نهادهايِ كالبددر  دستيابي به قدرت و ثروت بيشتر
شرايطي به وجود آورده ، بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني، 9مليتي

به اين نظام  اوزنجير اسارت و وابستگي  ازبه حلقه اي  انساناست كه هر يك از نيازهاي اساسي 

                                                 
8 Norberg-Hodge, 2010 

از جمله شركت هاي  اين شركت ها،. فعاليت اين شركت ها به مرزهاي يك كشور محدود نمي شود  multinational corporations 
9
  

فروش، همواره به دنبال ورود به كشورهاي داراي نيروي كار ارزان، مقررات  بزرگ خودروسازي، براي كاستن از هزينه هاي توليد و افزايش
بر اساس تجارب تاريخي، اين شركت . زيست محيطي سست، منابع طبيعي و كاني دست نخورده و ارزان و جامعة مصرف كنندة تاثيرپذيرند

. اي مقاومت كننده در مسير اهداف خود فروگذار نمي كنندهيچ تالشي براي تغيير قوانين كشورها و يا براندازي دولت ه هاي قدرتمند از  

Korten, 2001 
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اساسي مردم، مثل آب، غذا، انرژي و  ينيازها ،ن متماديوقر طيپيش از اين، . ده استبدل ش
ة اين نظام با سيطر اما. مي شد تامين يمردم محلبراي تامين آسايش عمدتا  ومسكن، در سطح محلي 

، هيدانشگامراجع رسانه ها، بزرگ،  يعصنااز متشكل عظيم اي شبكه  فعاليتبه واسطه غيرعادالنه و 
 به مكاني دورنيازهاي اساسي مردم  دنيا، توليدهشي ، و مراكز پژوبانك ها، سازمان هاي بين المللي

ريشه در جابجاييِ خودكامه  اين شبكه جهانيِثروت و قدرت  .است شدهمنتقل  از محل زندگي آنها
 اقتصاد با محوريت توسعه محلي و اقتصاد مورد ويژگي هايِ 1111جدول . كاال و پول دارد بدونِ مرزِ
ايسه مي كندمقجهاني را سرمايه داري  حمايت.                                                                

 
به هيچ دولت يا را خودكامه مي دانند چون نهادهاي اقتصادي نظام سلطه توسعه محلي فعاالن 

به كشورهاي مختلف  قرن بيستم در در كه گويي استبدادي. سازمانِ منتخبِ مردم پاسخگو نيستند
حاال در سطح بين المللي  كومت هاي مردم ساالر جايگزين شدبا حمردمي برچيده و  دست نيروهاي

سؤال پيش مي آيد اين مسلما  10.آورده است درگسترده ترين امپراتوري تاريخ بشر دست از آستينِ 
جواب  ؟داده اند تن به اسارت وابستگي به تجارت جهاني ،ملت ها و دولت هاي مستقلچگونه كه 

در : در تفاوتي كليدي بين نظام سلطه گرِ كنوني و نظام هاي استعمارگر گذشته جست را مي بايد
يك  از پادشاه يا دولتبا زور يا فريب،  ،با حمايت دولت هاي استعماري ،گذشته شركت هاي بزرگ

ملت با مخالفت و مقاومت اين امتيازها در بسياري از موارد  .ضعيف امتياز دريافت مي كردند كشورِ
بازاريابي توده «اما امروزه شركت هاي بزرگ با تغييري استراتژيك و با استفاده از . روبرو مي شد ها

و از  اين بر افكار عموميِ جمعيت هاي چند ميليارديِ مصرف كننده تاثير مي گذارندمستقيما ، 11»اي  
 يِ زيركانه اياز سوي ديگر، با ترويج نظريه هاي اقتصاد. طريق در سياستگذاري ها نفوذ مي يابند

 - ، توليدكنندگان و سياستگذاران را تشويق به اتخاذ سياست هاي صادرات12»مزيت نسبي«چون 
           . محور و غفلت از تخصيص دادنِ منابع كافي به توليد داخليِ نيازهايِ اساسيِ مردم مي كنند

 
                                                 

:، نگاه كنيد بهدر اقتصاد مقاومتيبرنامه ريزي و سياستگذاري پيشنهاداتي براي و اين امپراتوري  يتحليلِ كارشناسبراي   10
  

www.neweconomics.org; http://livingeconomiesforum.org; Korten, 2006 
ي صنعتي به توده هاي مردم گفتهكاالهااصطالح صرفا به مجموعه اي از تبليغات تجاري براي فروش ه اين در گذشت  mass marketing 

11
  

اما امروزه شركت هاي بزرگ از روش هاي زيركانه اي چون جعليات علمي، آلودگي اطالعاتي و تكنولوژي نهادسازي براي فروش  .مي شد
براي توضيح بيشتر و مصاديقي از هر يك از اين روش هاي تبليغاتي فريبكارانه نگاه كنيد . استفاده مي كنندهر چه گسترده تر كاالهاي خود   

www.eabbassi.ir/deepresearchintro.htm                                                                                                              به:  

www.eabbassi.ir/localdevelopment_institutions.htm 
به آدرس » نادرستي مزيت نسبي در تجارت آزاد و بي اعتباري مفروضات آن«به مقاله  »مزيت نسبي«براي  مطالعه بيشتر در مورد نظريه   12

  

www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_compadvantageFletcher.pdf                                       اينترنتي زير نگاه كنيد.   
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13مقايسه ويژگي هاي دو نظام اقتصادي: 1111جدول   

محلي اقتصاد مبتني بر توسعه  ويژگي ها اقتصاد مورد حمايت سرمايه داري جهاني 

 انگيزه اصلي دستيابي به ثروت و قدرت تامين معيشت و آسايش مردم

بكارگيري منابع موجود براي تامين نيازمندي هاي 

 جامعه

بكارگيري سرمايه ها براي توليد ثروت براي 

 ثروتمندان
محوري فعاليت  

زه بنگاه هااندا خيلي بزرگ كوچك و متوسط  

 توليد كننده به عهده مي گيرد
يارانه از طريق (به بخش دولتي منتقل مي شود 

يماليات هاي مستقيم و غير مستقيم، معافيت (...  
 هزينه ها

 مالكيت شركت هاي سهامي كه غالبا چند مليتي اند شخصي و محلي

محلي و ملي، كه با تمهيدات هوشيارانه دولت از 

.ا جلوگيري مي شودخروج آن از مرزه  

جهاني، كه از طريق بورس هاي سهام در كشورهاي 

.مختلف به دست مي آيد  
 تامين سرمايه

 هدف سرمايه گذاران سود حداكثري افزايش توليد مفيد براي جامعه

 نقش سود هدف غايي وسيله اي براي ادامه توليد

ميزان كيفيت به دست آمده در سرمايه هاي زنده 

انساني و طبيعي منابعجامعه، يعني   
 سنجش بهره وري ميزان سود به دست آمده به واحد پول

مديريت متمركزبرنامه ريزي و شركت هاي بزرگ با  بازارها و شبكه هاي توليدي محلي  ساز و كار هماهنگي و مديريت 

بين مردم براي دستيابي به آنچه براي همگان 

.سودمند است  

ه بازيگران بزرگ تنها در مواردي صورت مي گيرد ك

بازار را  اساساكه  ،از عامل رقابتبا تباني، بخواهند 

.بگريزند ،كندمي تنظيم   

 مشاركت و تعاون

 هدف از رقابت از ميدان به در كردن رقيب ناسازگار محركي براي بهره وري و نوآوري

 نقش دولت حمايت از اغنيا پيشبرد اهداف انساني

نظارت آزاد و بدون متعادل و عادالنه  تجارت 

 سمت گيري سياسي دالر ساالري مردم ساالري

 

محسوب  مقاومت در برابر نظام سلطه ةخط مقدم جبه ،آحاد مردم و جوامع محلياز اين روست كه 
مي شود. و اطالع رسانيِ همزمان به مصرف كنندگان، توليدكنندگان، نخبگان علمي، برنامه ريزان و 

و اثر گذار آن بر  هزيركانراهكارهاي نظام سلطه و ماهيت  رامونپي ي مستقلسياستگذاران كشورها
آحاد مردم و جوامع محلي، از جمله گام هاي اوليه براي دستيابي به اقتصاد مقاومتي و پيشرفت مبتني 
 بر الگوي بومي پيشرفت است.                                                                                    
 

از  نظام سلطه تحركاتدر برابر اقتصادهاي محلي از  تقويت و محافظتعالوه بر اطالع رساني، 
 ضروري از سوي دولت ها  ، نيزمورد زير سهنظير  ،مساعداقتصاديِ  سياست هايِطريق اتخاذ

آن  در جامعه اي كه مردم از برون رفت نقدينگي جلوگيري از تسهيل اقدامات الزم براي ) 1111 14:است
هزينه هاي «با احتسابِ  ،تمام شدة كاالها و خدمات قيمتمحاسبة واقعي ) 2222، زندگي مي كنند 

                                                 
13 :نگاه كنيد به ،براي توضيح بيشتر در مورد هر يك از اقالم جدول 

  

http://neweconomyworkinggroup.org/visions/new-economy-story 
Spratt et al, 2010  14 :كنيد بهنگاه  براي ديگر نوآوري ها به منظور حمايت از توسعه محلي در برابر نظام سلطه
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در نظر گرفتن به طوري كه پيشرفت كشور فقط با توسعه  برترِ هاي شاخص تدوين) 3333 و ،15»خارجي
                                                                               . سنجيده نشود ماليتراكنش هاي  

 
و دستيابي به ايجاد فرصت هاي شغلي  زيانبار است چوناز جامعه محلي برون رفت نقدينگي 
مقادير عظيمي از سرمايه  اني كه جوامع،تا زم. سرمايه گذاري است نيازمند بهخودكفايي اقتصادي 

رونق ، خود ةجامع اقتصاديِ ، عمال به ركودي وارداتي كنندرف خريداري كاالهاهاي خود را ص
 اقتصادي در ديگر جوامع و تقويت نظام سلطه راي مي دهند.                                               
 

وارد  بنگاه هاكه معموال در ترازهاي محاسباتي  به خرج هايي گفته مي شود» هزينه هاي خارجي«
، در رودخانه يا درياچه يا در ا رهاسازي در جومثال كارخانه اي كه ضايعات خود را ب. نمي شود

كه بر نظام ي يو بيماري ها طبيعتآاليشِ حفره اي در زمين دفع مي كند، هزينه هاي مرتبط با 
اينگونه . ددر محاسبه قيمت كاالي خود دخالت نمي ده مي كند راتحميل بهداشت و درمان جامعه 

هزينه آن متناسب با  ن مي بايد به دقت رصد شود ويك سرزمي و انسانيِ طبيعي آسيب ها به منابع
، توان رقابتي عادالنه اينگونه حسابرسيِمسلما . گردداخذ  از او شركت مورد نظر تخلفميزان 

را در بازار باال خواهد  مي شودتوليد به سالمت جامعه لطمه و طبيعت سيب به محصوالتي كه بدون آ
                                                                                                                  16.برد

 
 فقطاين شاخص . است »داخليتوليد ناخالص «پيشرفت يك كشور اصليِ  شاخصِدر نظام سلطه، 

مسلما اين معيار براي تصميم . ن رشد اقتصادي آن را مي سنجدتراكنش هاي مالي يك جامعه و ميزا
اما براي . است سودمند و تعيين كنندهي سرمايه گذاران خارجي و نهادهاي اقتصادي نظام سلطه گير

نا كارآمد و ، اين شاخص ندكشورهايي كه به دنبال الگويي جايگزين مبتني بر ارزش هاي فرهنگي ا
 بهداشت و بوط بهمر تمام تراكنش هاي ماليِ ،توليد ناخالص داخليدر مثال . گمراه كننده است

رقم باالتر  در صورتي كه شودنعكس مي م عمل جراحي و غيرهدارو، درمان، مثل مراجعه به پزشك، 
در عين حال مي بينيم  اما. آن نه پيشرفت است و مريض تر شدن جامعهنشانگرِ  در اين مورد تحقيقا

                                                 
.توضيح بيشتر در ادامه متن  Externalities 15  

كاالهايي است كه از موجب نازل بودن قيمت هاي براي بنگاه هاي بزرگ يمالياتهاي  امروزه يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم و معافيت  16
  

يده حلي و وابستگي بيشتر مردم به واردات انجامبه ورشكستگي توليد كنندگان منتيجتا كه  ،هاي دور به بازارهاي محلي مي رسد مسافت
. است  
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شاخصِ در  بيمه مي كنندنوزادان با شير خود سالمت جامعه را  ةمادراني كه با تغذي خدماتكه 
                                                                             17.جايي ندارد داخليتوليد ناخالص 

 
   محيط سالمت حفظ كاهشِ نياز به انرژي وفناوري هاي مناسب براي : محيط زيست

نظام سلطه از استخراج كااليي است كه و چه مواد خام در صنعت، انرژي منابع فسيلي، چه به عنوان 
و به سوي اعتدال در مصرف انرژي  حركتلذا . است كسب كردهو تجارت آن سود و قدرت فراوان 

. استبراي رهايي از اسارت وابستگي ضروري  و زغال سنگ گاز، نفتكاالهاي ساخته شده از 
انه قادر به كنار و روش هاي نوآورگسترده از فناوري هاي مناسب  ةاستفاد باروستاهاي سالم جهان 

مثل كشاورزيِ شيميايي براي توليد غذا، ) از لحاظ منابع فسيلي(پرمصرف  فناوري هايگذاشتنِ 
افراطي از سيمان و آهن آالت ساختماني در بناي مسكن ة خودرو براي حمل و نقل و استفادفناوريِ 

                                                                                                            18.اند هشد
 

پي برده اند كه آنچه كشاورزان جهان  19با انجام پژوهش مستقلفعاالن توسعه محلي توضيح اينكه، 
اصالح  نامناسبي به نام بذر در واقع فناوريِ مي كندرا مجبور به استفاده از كود و سموم شيميايي 

تكثير و احياي بذرهاي پربازده اصيلِ منطقه  بهدنيا نان روستاهاي سالم ساكبا اين آگاهي،  .شده است
 20»نهاد فرامليتي كشاورزي«كه برخالف آنچه از سوي  دريافته اندعمال ايشان  .همت گمارده اند خود

تبليغ و ترويج مي شود، بازده اقتصادي بذرهاي بومي بيشتر از بذرهاي اصالح شده است. كشاورزان 
كيفيت مواد غذاييِ  ضمن افزايشفناوري مناسبِ كشاورزيِ غير شيميايي  با استفاده ازع در اين جوام

. كرده اندسالم تر  خود و ديگر ساكنين اين روستاهابراي را محيط كشت و كار  ،مصرف كنندگان
طراحي نهادهاي نيز ، و 21روز زراعت خانوادگي و بازارمثل احياي نهادهاي مشاركتي پيشين، 

                                                 
 ناخالص داخلي پيشنهاد  در آمريكا به عنوان جايگزين هايي براي توليد» شاخص واقعي پيشرفت«در انگلستان و » شاخص سيارة  شاد« 
17

  

Cobb et al, 1999; Abdallah et al, 2009 به عنوان» توليد ناخالص داخلي«براي شرح بيشتر در مورد نارسايي هاي   . ستشده ا   

.نگاه كنيد» فراتر از توليد ناخالص داخلي«و » تعريفي جديد، شاخصي نو: پيشرفت«پيشرفت جوامع، به مقاالت سنجشِ  شاخصي براي  
www.eabbassi.ir/pdf/article_gdpalternatives.pdf 
www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_gdpwhatisitnef.pdf 

:، نگاه كنيد بهنمونه هاي بيشتر از بهره گيري از فناوري هاي مناسب به منظور كاستن از نياز به منابع فسيلي براي  18
  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech.htm 
www.eabbassi.ir/independentresearchintro.htm                       19 :نگاه كنيد به و ضرورت آن،» پژوهش مستقل«براي توصيف

  

:براي اطالع بيشتر در مورد اين نهاد تحميلي و تاثير آن بر سياستگذاري و اقتصاد كشورها، نگاه كنيد به  20
  

www.eabbassi.ir/localdevelopmentplnplcy_transnataginst.htm 
21 farmers markets  
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 فروش محصوالت يند توليد، بازاريابي و آ، فر22»تعاوني هاي كشت و مصرف«ديد، مثل اجتماعي ج
                                             23.تسهيل كرده است در دهكده هاي سالم مرغوب كشاورزي را

 
ي هادر كالن شهرآالينده استقبال عموم مردم از اتومبيل، به رغم محيط مرگباري كه اين فناوري 

يكي از نمونه هاي شگرف موفقيت صنايع بزرگ جهان در بازاريابي  ،به وجود آورده است جهان
القاي تصويري و رگ خودروسازي در حرفه شهرسازي، نفوذ شركت هاي بز. توده اي است

فريبكارانه از آزادي و پيشرفت به مصرف كنندگان از طريق تبليغات تجاري و تبليغات نامحسوس از 
دغدغه ايجاد از سوي ديگر، . اين بازاريابي موفق بوده است اجزايِ نافذفيلم هاي هاليوود از  طريق

و  سازيرا به حمايت از صنايع خودرو، دولت ها در حال توسعه كشورهايِ اشتغال، به ويژه در
 .تتقاضاي بيشتر در بازار داخلي تشويق كرده اسايجاد  به منظورتسهيالت وام خودرو فراهم كردنِ 

سالمت و زيست محيط به ضرر  كنندگانِ كشورهاي ضعيفنتيجه اينكه، سياستگذاران و مصرف 
                                 24.شده اندگام جهان، هم صنايع بزرگ خودروسازيِ نفعبه  و خود ةجامع

                          
پيرامون راه حل را به نوع  بحث ،ايل ريشه ايِ ازدحام موتوري و آلودگي هوعدم آگاهي از دال

سوخت، از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و زوج و فرد كردن تردد اتومبيل ها منحرف كرده 
وقتي موفق اند فقط شهري  جامعِطرح هاي كه  مي دهدپژوهش مستقل نشان در صورتي كه . است
 26»قابل دسترس كردن مقاصد«به  25»چيزها جابجايي افراد و«افراطي بر  جاي تمركزِبه  در آنها كه

                                                                                                  27.بيشتر توجه شود

                                                 
22 Community Supported Agriculture / CSA,   http://www.localharvest.org/csa 

  در درون شهرها كشاورزيحذف آالينده هاي شيميايي از فرآيند توليد كشاورزي، به فعاالن توسعه محلي در شهرها نيز فرصت داده كه  
23

  

بيشتري از بام و ديوار و تراس خانه ها، مقدار  و دانشگاه هاو در اماكن شهري مثل بوستان ها، مدارس،  فضاي سبزبا بهره برداري از . كنند
كاسته مي  ييشاورزان شهري توليد مي شود و نتيجتا از نياز به انرژي در ذخيره سازي و حمل و نقل مواد غذاكغذاي شهروندان به دست 

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_energy_edu_foodforall.htm         :در اين موردبيشتر اطالع و منابع . شود 

: جهان نگاه كنيد به منابع منتشر شده در مورد نفوذ صنايع خودروسازي و نفتي بزرگ جهان در شكل گيري شهرهايبراي       24
 

  www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart1trans_srcs.htm 
. معاصر داشته استو پاركينگ جايگاهي تقريبا مقدس در حرفه شهرسازي معابر و ساخت بزرگراه  تعريضمثل  شهري ي عمرانيِها پروژه
شهرها و  اما انديشمندان توسعه محلي معتقدند كه اين سازه ها عاملِ اصليِ رشد سرطانيِ. مالكين خودرو هم غير از اين نبوده است انتظار

درحومه رشد افقي شهر چاره اي جز خريداري اتومبيل براي بسياري از شهروندان، به ويژه آنان كه . تجاوز به اراضي طبيعي اطراف است
                                                                                              .شهر يا شهرك هاي اطراف زندگي مي كنند، باقي نمي گذارد

25 mobility 
26 accessibility 
27 Litman, 2008 
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، 28»چند منظورهمنطقه بندي «ور جهان با رعايت اين تمايز و بهره گيري از شهرداران خودباور و نوآ

 ،از سوي ديگر .كنندكمك ه ها و تردد خودروها كاسته و به پاكيزگي هوا از فاصل توانسته اند كه
كليه وسايل پياده، فضاي سبز و  شهري بين عابرِراه ها و تقسيم عادالنه تر معابرِ با حذف بزرگ ايشان

و به آباداني و رونق اقتصادي را آسانتر و لذت بخش تر بدون خودرو  تردد نقليه از جمله دوچرخه،
                                                                           29.نداهاي شهري كمك كرده  هدر محل

 
نوآوري هاي و  30تحقيقات دانش بومي به بركت ،جميع اقشار جامعهبراي  ارزان و ايمنِ مسكنِ تامينِ

گرانقيمت و  تمانيِاز سيمان و آهن آالت ساخ ة افراطياستفادبدون  ،مهندسي در ساخت و ساز
اين بناها كه از نظر عايقبندي به مراتب برتر از  .ميسر شده است ،)از لحاظ انرژي(پرمصرف 

زلزله به اثبات رسانده ايمني كامل خود را در برابر امروز است،  سنگيِ–يآهن–يساختمان هاي سيمان
مصالح بهره گيري از با  مردم در روستاهاي سالم، 31.ساختمان راه يافته اندبين المللي و به مقررات 

                  32.اندكرده  ارزان براي همگان به ساخت مسكن اقدام بومي و مشاركت در نيروي كار،

 

 جامعه
، راه براي اجراي طرح هاي ورود پيدا نمي كنندوقتي مردم در طراحي و اجراي طرح هاي توسعه 

مثل سازمان (بين المللي  سازمان هايِ هاديِتقليدي از ديگر كشورها و يا پذيرش طرح هاي پيشن
شرايط  گسترده دركه اينگونه طرح ها عموما نسبت به تنوع  دادهتجربه نشان . شودگشوده مي ) ملل

و غالبا  و ناكارآمد ناپايدار ،اجرا ةمرحل بي توجه اند و لذا در جوامعجغرافيايي، اقليمي و فرهنگي 
                                                               .ت جهاني اندبيشتر به تجار مقدمه سازِ وابستگيِ

 

                                                 
28 :ي امروز، نگاه كنيد بههادر طراحيِ شهرو ضرورت آن » منطقه بندي چندمنظوره«براي مطالعه بيشتر در مورد  

  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_energy_eff_transport_mixedusezoning.htm 

29 :از نوآوري هاي اين شهرداران مبتكر، نگاه كنيد به ي بيشتريبراي نمونه ها 
  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart1trans_jaimelerner.htm 
و گيس سفيدان يك  ريش سفيدان دانش تجربيِ. است »توسعه همه جانبه محلي«تحقيقات دانش بومي يكي از اركان توسعه فرهنگي در   30

  

 براي اطالع بيشتر. فناوري هاي مناسب و محكي براي آزمايش فناوري هاي نو است محلي، طراحي گنجينه اي براي راهكارهاي مؤثرِجامعه 
www.eabbassi.ir/deepresearchindiginexperientialknwinfosources.htm                                               :نگاه كنيد به  
www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_const_des_erthqksf.htm                      نگاه كنيد بهاطالع بيشتربراي ،: 31

  
32 Eberlein, 2010 
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به سطح  »دولتم با مرد«و  »مردم با مردم«مشاركت و همكاري در الگوي توسعه همه جانبه محلي، 
هر يك در  ،مسئوليت هاي مردم و دولتانگيزه ها، قابليت ها و بدينوسيله باالتري ارتقا مي يابد و 

جايگاه دولت از به طور كلي، ، ي توسعه اجتماعيدر اين الگو. گاه مناسب خود قرار مي گيردجاي
هم انديشي و همكاري در «به » انتقاد سازنده«وظيفه مردم از و » تسهيل كنندگي«به » خدمتگذاري«

 آحاد مردم در محيطي .ترفيع مي يابد» آنهاو اجراي طراحي راه حل ها ، محلي ريشه يابي مسايل
عاري از كدورت و خشونت با هم گفتگو مي كنند و مشاركت فكري براي ريشه يابي و تصميم 
گيري جهت حل مسايل مشترك به دست خود مردم ممكن مي گردد. و در صورت بروز اختالف نظر 
و يا مناقشه بين اعضاي جامعه، از پشتيبانيِ محلي براي حل اختالف از طريق پادرمياني و ميانجيگري 

   33.شودممكن مي ارتباطي مهارت هاي  ترويجارتقاي تعامالت اجتماعي از طريق اين  .ه مي برندبهر
 

گسترشِ در عمل دريافته اند كه به همان ميزان كه وجود اين مهارت ها به توسعه محلي فعاالن 
به حسِ در جوامع مصرفي است كه ، فقدان آنها نجامدو همكاري در كل جامعه مي ا همدليصلح، 

اين  نمود بيرونيِ. است دامن زده، فردگرايي و بي تفاوتي در افراد )چشم هم چشمي( قابتر
يعني (تجاري كاالهاي خريد براي  بيشترتمايل به از يك سو  و فرهنگ، اجتماعدر  منفياحساسات 

طرح هاي متمركز توسعه دستگاه هاي دولتي به  گرايشبه  ،از سوي ديگرو ) مصرف گراييهمان 
مناسب و كارآمد براي مشاركت  جايگاه و مجاليكه فاقد ) »طرح هاي از باال به پايين«به موسوم (

                                                                                        .انجاميده استمردمي است 
 

مهارت هاي ارتباطي به  با استفاده ازمردم مادامي كه اما در الگوي توسعه همه جانبه محلي، 
 34مسايل محلي مي پردازند،چاره جويي براي و برنامه ريزي محلي  همكاري، مشاركت فكري

محلي در مقابل سياست هايي كه از سوي  جوامعاز ، گينيز در مقام تسهيل كننددستگاه هاي دولتي 
ترويج مي شود اقتصاد محلي و ملي  در رقابت باو نهادهاي اقتصادي بين المللي  نظام سلطه

شامل پژوهش و محلي،  توسعةدر حمايت از دولت ها كنندگي  نقش تسهيل. ندنكمحافظت مي 
تدوين مقررات و قوانين در حمايت  ،نظام سلطه در مورد سياست هاي زيانباربه مردم اطالع رساني 

                                                 
 تصميم گيري «و » و محترمانهگفتگوي روشن «يات بيشتر در مورد مهارت هاي ارتباطيِ الزم براي توسعه اجتماعي تحت عنوان جزي  

33
  

www.eabbassi.ir/humancommclrrspctfulintro.htm                      سايت آمده است اين  ربه زبان فارسي د» گروهي با اجماع:  

 جهت آموزش،. اجرا گرديد سازندگي با حمايت جهاد) 1377137713771377-1380138013801380(در فرآيند توسعة درونزاي روستاي خورهه د نمونه اي از اين عملكر 
34

  

: براي اطالع بيشتر. به اهالي ارائه شد» تسهيلگري براي توسعه محلي«كارگاهي به نام   
www.eabbassi.ir/localdevelopmenteducationworkshopentrep.htm 
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وستايي شهري و ربه ساير جوامع  محلي ، و اطالع رساني در مورد طرح هاي موفقتوسعه محلياز 
                                                                                                    35.است كشور در

                  
 ،توسعه، مهارت هاي نامبرده حل مسايلتعامل بين مردم و دولت در عالوه بر سازنده تر كردن 

ثروت از  با كمترين برون رفت ،به ويژه در ايجاد اشتغال با هم، مردمبراي مشاركت  ساعدمحيطي م
محسوب از پرهزينه ترين عوامل توليد  در حال حاضر، نيروي كار :به وجود مي آورد ،اقتصاد محلي
در  كارها ه كردنِمكانيزاگر چه . كارآفرين را به سوي مكانيزاسيون بيشتر سوق مي دهد مي شود و

براي حذف نيروي صرفا به خدمت گرفتن ماشين آالت ، رناك مطلوب استشاق و خطوظايف انجام 
 ة كالنسرمايه اولي ضرورت دستيابي به) 1111: است منفي پيامددو حداقل داراي  سود بيشتركسب و  كار
پيامد اول معموال به دلسردي و كنارگذاشته شدنِ طرح . در جامعه و استمرار بيكاري گسترش) 2222و 

 نيز پرداخت بهره وام بانكي. منجر مي شوددر ابتداي كار وامدار شدن كارآفرين هايِ كسب و كار يا 
پيامد دوم نيز اشتغالزايي را به . اصلي خروج نقدينگي و افزايش فقر در جوامع است از جمله مجاريِ

دغدغه اي بي پايان براي دولت ها بدل مي كند كه معموال براي رفع آن سياست هايي چون تشويق 
زرگ با سرمايه هاي داخلي و خارجي، حمايت از صادرات و اجراي طرح هاي بزرگ صنايع ب

اين اجراي . دنبال مي شود) تورم و تشديد شكاف طبقاتيافزايش  ةبا نتيج(عمراني با اعتبارات بانكي 
                                       .دامن مي زندسياست ها معموال به آسيب پذيري بيشتر جوامع محلي 

 
و نياز كمتر به ماشين بيشتر براي تعاون و مشاركت محيط اجتماعي  ،مهارت هاي ارتباطيبا ترويج 

به  هابر تعداد بنگاه هايي كه مالكيت و مديريت آنهمچنين در چنين شرايطي، . آماده مي گرددآالت 
 مي گرددفرع  ،دكار در ازاي دستمزو  ،اصل ،يتعاونكارِ . كارگران است افزوده مي شودخود دست 

مستلزم كار  به طوري كه اعضاي جامعه براي انجام كارهايي چون خانه سازي و ديگر فعاليت هايي
آموزش به علت اهميت كليدي توسعه اجتماعي، . فيزيكي است با يكديگر نيروي كار مبادله مي كنند

                            36.است دنيا مشترك روستاها و محله هاي سالمِ از وجوه مهارت هاي ارتباطي

                                                 
استانداردنه با وضع قوانين و در الگويِ كنونيِ توسعه، مجريان دولتي ناآگاها. اي از نقش تسهيل كنندگي دولت هاستگزارش زير نمونه   35

  

به كه گزارش  اين. هاي نامناسب به مصرف بيشتر انرژي دامن مي زنند و عمال به بازوي مدافع منافع نظام سلطه در برابر مردم بدل مي شوند
 از لحاظ (تهيه شده راه را براي خانه سازي ايمن، ارزان و مناسب ا در مورد مقررات ملي ساختمان در كانادسفارش شهرداري ونكوور 

:به دست مردم ساده تر مي كند)  انرژي  
www.cityofvancouver.us/upload/images/Planning/Sustainability/CTED_Grant/Report_1_only.pdf 
36 GEESE, 2012, 36 
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 فرهنگ
يكي از كليدي ترين جنبه هاي توسعه فرهنگي در روستاها و محله هاي سالم، تميز دادن بين 

زندگي يك  دخريداري خودرو شايد استاندارمثال . است» كيفيت زندگي«و » زندگي داستاندار«
آب و شهرها، آلودگي سرطاني شد به رمنجر  جهانخانواده را بهبود بخشد، اما تكرار اين الگو در 

، اتالف وقت، و بروز انواع بيماري هاو نيز ، در سراسر كره زمين ييتغييرات آب و هوا ،ي محليهوا
در  بشركيفيت زندگي و آسايش  بهبودبا هدف  مسلما كهاست  شدهدر جوامع انساني  روابطتضعيف 

                                        37.گذاشتنمي توان پيشرفت جامي را فرنام چنين قطعا . تضاد است
 

در  )بين رفاه و آسايشبه تعبيري ديگر، يا ( تميز دادن بين استاندارد و كيفيت زندگيدر واقع 
به اولويت دادن . است صنايع بزرگ جهان فايق آمدن بر ترفندهاي بازاريابي توده ايِ ، كليدمصرف

و آنها را به  عبور مي دهدده خواهي، رقابت، چشم هم چشمي افراد را از فردگرايي، زياآسايش، 
اين خصلت  و. باطني سوق مي دهد همكاري، و آرامشو  مشورتجمع گرايي،  ساده زيستي، سوي

كسبِ پول و خريد ماديات  براي تروقت بيش را از نياز به صرفه، به نوبه خود، افراد هاي پسنديد
علم و معرفت و  كسب بيشتري براي فرصت ،يبي بر كره زمينفشارِ تخر هشِضمن كارها مي كند و 

                                                                                .مي سازد فراهم 38ق آثار هنريخل
 

 شهري همسايگان در روستاها و محله هاي سالم رقابتيِغير ارتباط نزديك بين رفتار  دريافت تجربيِ
، بركات از سوي ديگر آباداني محيط زيست و محيط اجتماعي اين جوامع كوچكو ك سو از ي

در كتاب هاي  :قرن بيست و يكم به ارمغان آورده استتوسعه گرانِ محليِ  معنويِ بيشتري را براي
كالمي  دراقوام سركش و متكبر و عذابي كه به صورت بالياي طبيعي نازل شده  رفتارِ ةنتيج ،آسماني
 آرام اين كالم را در زندگيِ توحيديِ بشارتيك طرف  از ،ساده زيست انديشمند. است آمده محكم

ديگر، تهديد بيشترِ خطرات زيست محيطي در جوامع زياده خواه، رقابتي و  يطرفاز  خود وو پاكيزة 
 بيداريِ. پيدا مي كندديگر آموزه هاي ديني  فهمِ بهميلِ بيشتري د و نبه چشم مي بيرا دنيا  مصرفي

                                                 
زندگي را بر استاندارد كيفيت حاوي اطالعات مفيد و تصاوير زيبايي از جوامعي است كه در آنها مردم» بدون اتومبيلشهرهاي «كتاب   37

  

www.carfree.com دانسته اند ارجحمل و نقل زندگي در ح:                                                                                                 

:نگاه كنيد به براي اطالع بيشتر. در كشور ايتاليا توجهي ويژه به هنر و دين دارد» دامان هور«روستاي سالم   38
  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2_artsprtlty.htm 
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موجب شده كه ايشان  ،و همزمان شيفتگي آنها با علم دينانديشمندان توسعه محلي نسبت به 
                                         39.معرفي كنند» آميختگي علم و معنويت«متاثر از  جهانبيني خود را

 
شهروندان اين . داشته استيز قابل توجه ديگري ن ةقرن بيست و يكم جلو سالمِجوامع  تعالي فرهنگيِ

بي  ديگران موضع گيري انسان در برابر ظلم و رنجبدون  فرهنگيرشد كوچك معتقدند كه  جوامعِ
براي استقرار عدالت اجتماعي و اقتصادي در ايشان معتقدند كه همزمان مي بايد لذا  .معني است

در برابر  ،ديگر جاهاي دنيا و آسيب در د و در صورت رويت ستمنبكوشجهاني  ةو جامعخود  ةجامع
                                                                                              40.مانندآن بي تفاوت ن

 

 نتيجه گيري
رويكرد نتيجة از سان همنقص و و تصويري بي عيب  اين نيست كه ة اين سطورنگارندمسلما قصد 

اين كنان سامسلما . ترسيم كندروستاها و محله هاي سالم جهان در تمامي  همه جانبه محليتوسعه 
به  فقطكه در اين جوامع هستند ساكناني قطعا و  41.توافق ندارندبا هم  مينه هادر همة ز جوامع محلي

در هم  نشان دادنِ، در مجموعاما  .بشري كاري ندارد متعاليو با اهداف  مي انديشند خودآسايش 
از دستاوردهاي ارزشمند اين جنبش مردمي است كه نگاهي  آن سعه در چهار جنبه مختلفتو تنيدگيِ

 ثابت كرده كه قطع وابستگي هاتالش هاي اين انديشمندان . ساخته استجديد به پيشرفت را ميسر 
و كمك به احياي  مصونيت در برابر تالطمات اقتصاد جهانيايجاد ، براي تامين نيازهاي اساسي مردم

تدوين اولين گام در اين راستا، . است شدنيكامال امري د محيط زيست و منابع طبيعي، مجد
شاخصي . براي پايشِ پيشرفت در جامعه است) به جاي توليد ناخالص داخلي(شاخصي جايگزين 

                                                 
39 GEESE, 2012, 11-28 

سربازاني كه در پاسخ ها و كمك به دفاع در دادگاه ازنصب بيلبورد اعتراضي در جاده واقع در ايالت تنسيِ آمريكا » فارم«روستاي سالم   40
  

مرتبط با اين همچنين، يكي از سازمان هاي . را در پروندة ظلم ستيزي خود داردامتناع كرده بودند عراق وجدان از رفتن به جنگ يه نداي 
ي التين به روستاييان جوان روش هاي غير شيميايي با اعزام مروج به كشورهاي فقيرِ آمريكا» ِپلنتي اينترناسيونال«به نام  روستاي سالم  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2compassion.htm                                        براي اطالع بيشتر. مي آموزدكشاورزي :  

از مهم ترين اقدامات فرهنگي اين . است در كشور اسكاتلند نيز مصداق ديگري از توسعه فرهنگي جوامع سالم» فيندهورن«روستاي سالم 
برنامه سازمان ملل «است كه با همكاري و حمايت » آموزش طراحي روستاهاي سالم«روستاي ثروتمند، تدوين دوره آموزشي اي با عنوان 

اي عالقمندان برنامه ريزي بردر بارسلون روستاي سالم دنيا و در دانشگاه كاتالوني  34343434هم اكنون در » متحد براي آموزش پايداري در توسعه
:         در مورد اين روستا براي اطالع بيشتر. توسعه عرضه مي شود  مشاركتي در  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2personalgrowthsimpleliving.htm 
در هر شماره، فضايي  .آمريكاست نام نشريه اي پرخواننده در روستاهاي سالم  Communities: Life in Cooperative Culture 

41
  

. مي يابد، فضايي ثابت به ذكر موارد اختالف نظر بين ساكنين و پيشنهاداتي براي رفع آنها اختصاص هر شمارهدر ثابت   
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، سالمت جامعه، نشاط اندوزي معرفت، علم آموزي، محيط كيفي چون پاكيزگيِكه در آن معيارهاي 
مورد محاسبه و مقايسة ساليانه قرار  ،ماليكميِ در كنار معيارهاي  ،كت مردم در اموراجتماعي، مشار

دستاورد ديگر اين جنبش مردمي، تشخيص رسالت كنوني بشر براي برقراري مردم ساالري . گيردمي 
جهاني  تاريخي بشر به سوي استقرار عدالت گام در پيشرفتاين  برداشتنِاينكه و . جهاني است

بانك جهاني، شركت هاي چندمليتي،  يعني ،فاصله گرفتن از نهادهاي اقتصادي نظام سلطه مِمستلز
از محلي سازيِ اقتصاد و حمايت و در عين حال  صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني،

                                                                                                       .استمحلي جوامع  ةتوسع
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