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: حكايت دو دهكده سالم  

1جوامع محلي اقتصاديِ احيايِالگويي براي   
* جاناتان داسون: نويسنده  

 
 

 در مورد خطراتآگاهيِ جوامع ، آن نامطلوب و آشكار شدن تبعات اقتصاد شدنبا جهاني 
و نقش كليديِ احياي اين سامانه ها در نابودي سامانه هاي اقتصاديِ خرد و محلي ناشي از 
در اين . به فزوني استرو مقاومت بيشتر در برابر تهديدات نظام اقتصاد جهاني به  دستيابي

رابطه مي توان به رشد شگفت انگيز تعداد بازارچه هاي محلي در اروپا و آمريكاي شمالي 
مصرف كنندگان مستقيما از كشاورزانِ محلي محصوالت تازه و  ،در اين بازارچه ها. اشاره كرد

م مثل از سوي ديگر شاهد نوآوري هايي در توزيع مواد غذايي سال. كنندسالم خريداري مي 
روش هاي جديد براي پس انداز و سرمايه گذاري در  ابداع و 2»تعاوني هاي كشت ومصرف«

تالش  نيز و صندوق هاي محلي پس انداز و وام، و محلي صندوق هاي سرمايه گذاري ،جامعه
اين تالش با اين وصف، . بوده ايممحلي و كسبه ان از توليد كنندگ حمايت براي هاي مردمي 
 تهديداتزندگي، ما را نسبت به جنبه هاي اگر چه در برخي از  ،جزيره اي ولي هاي ارزشمند

بخش قابل توجهي از زندگي را در معرض آسيب هاي هنوز ، مي سازداقتصاد جهاني مقاوم 
                                                 . دنناشي از وابستگي به تجارت جهاني باقي مي گذار

 
الش ت با جنبه هاي زندگي مردم در سراسر جهان ريشه دوانده و  تمامينظام اقتصاد جهاني در 

ان از آسيب هاي مي تون هاي فردي، خانوادگي و حتي اقدامات گروهيِ چندين خانواده با هم
، با چند صد نفر جمعيت، محلييك جامعه  رداما . اين نظام در جميع ابعاد زندگي مصون ماند

 ديدگاهبه ويژه اگر چشم انداز ايجاد يك نظام جايگزين براي تامين نيازمندي هاي خانواده ها 
با و اين دقيقا همان چيزي است كه . است مشترك ساكنين باشد، احتمال موفقيت بسيار بيشتر

                                                 
:اين نوشته ترجمه متن زير است  1  

Jonathan Dawson. 2010. A Tale of Two Ecovillages: Reviving the Health of Local Communities. In 
Gaia Economics: Living Well Within Planetary Limits, edited by Jonathan Dawson, Ross Jackson and 
Helena Norgerg-Hodge. Hampshire, UK: Permanent Publications. 
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ويژگي هاي اقليمي، فرهنگي و  با سازگار قادر است ومعروف شده  3»دهكده سالم«نام مدلِ 
اهالي دو . سازدتر نوآوري ها و نقش آفريني ساكنين آن را فراهم بس ،اجتماعي يك جامعه

آگاهانه حركت اين لند در اسكات 5»فيندهورن«در كشور ايتاليا و  4»دامان هور« دهكده سالمِ
 كارِو به جاي آن  ،بزرگوابستگي به اقتصاد جهانيِ نظام يافته توسط شركت هاي  كاهشِ براي

شاهد اروپا در سراسر  حاليكه مادر . محلي را آغاز كرده اند ياقتصاد تنيدن تار و پود
دفاتر پستي، مدارس ، بسته شدن كسبه و بنگاه هاي محليبسياري از  بي سابقة ورشكست شدنِ

اقتصاديِ  رشد و تنوعِ شاهد ايم، اين دو جامعهو ديگر تاسيسات و امكانات در جوامع كوچك 
 در اين دو مشاغل جديد كسب و كارها و راه اندازيبوده اند به طوري كه چشم گيري 

                                                                            .ستاو هرروزه رخدادي عادي 
 

وه كوچكي از هر دو با همت گر. مشابه اندبا هم جهات بسياري از فيندهورن و دامان هور 
هر . شدند پايه ريزيميالدي  1970197019701970و اوايل دهه  1960196019601960فعاالن اقتصادي و اجتماعي در اواخر دهه 

حفظ اين محوريت تا به امروز آغاز به كار كردند و در كليه فعاليت ها دو با محوريت معنوي 
يمي انتخاب ، مكان خود را در نواحيِ كم استعداد از نظر اقلانههر دو جامعه، عامد. شده است

و فيندهورن در منطقه اي سرد در  6»پيدمانت«آلپ در منطقه دامان هور در كوهپايه هاي : كردند
رشد  مي گذرد، عمرشان اي كه از طي چند دههجامعه هر دو  7.واقع است شمال اسكاتلند

است  ك روستاييچندين جامعه كوچامروز دامان هور، مجموعه اي از . چشمگيري داشته اند
، تعداد قابل توجهي از ساكن در محل عالوه بر اهالي .نفر را اسكان داده اند 900900900900هم ا ب كه

اقصي نقاط در حاميان و همفكران اين جامعه كوچك در شهرهاي كوچك و بزرگ اطراف و 

                                                 
راهنماي: 21212121روستاي سالم قرن «براي اطالع بيشتر و راهنماي احياي روستايي بر اساس اين مدل به   توسعه Ecovillage model 3  

مترجم. به آدرس اينترنتي زير نگاه كنيد» مقاومتيمحلي در اقتصاد   
www.eabbassi.ir/guide_rural_intro.htm 

مترجم .براي اطالع بيشتر به زبان فارسي در مورد اين دهكده سالم به سايت زير نگاه كنيد  Damanhur 4  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2_artsprtlty.htm 
مترجم .ان فارسي در مورد اين دهكده سالم به سايت زير نگاه كنيدبراي اطالع بيشتر به زب  Findhorn Community 5  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2personalgrowthsimpleliving.htm 
6 Piedmont  

لذا از آنجاييكه . نيست همان طور كه در ادامه مقاله نويسنده اشاره مي كند، قطع وابستگي به نظام اقتصاد جهاني كار ساده اي  7  

بنيانگذاران اين دو جامعه با انگيزة الگوسازي براي ديگر جوامع محلي تالش خود را آغاز كردند، با انتخاب مكاني كم استعداد در 
. تشدني اس يكارقطع وابستگي به اقتصاد جهاني آغاز كار نشان داده اند كه به رغم دشواري كار، حتي در سخت ترين شرايط نيز 

                                                                                                                                                       مترجم
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نفر  450450450450جامعه فيندهورن . و از آن حمايت مي كنند مي دانندمرتبط حوي با آن دنيا خود را به ن
مانند دامان هور، طي چند دهه اخير، شبكه اي از حاميان و همفكران در جمعيت دارد و ه

                                                     . شهرها و كشورهاي دور و نزديك پيدا كرده است
 

، باال فعاليت ،را به خود جلب مي كند هاآنچه در اولين نگاه نظردامان هور و فيندهورن در 
ساختمان هاي زيادي در حال ساخت ديده . يات اجتماعي در اين دو جامعه استو ح پويايي
، ساخته ليمحنيروي انساني با به كارگيري عمدتا توسط شركت هاي محلي خانه ها . (مي شود
نانوايي ها، سالن هاي نمايش، مغازه ها و قهوه خانه هاي متعدد و متنوع جذابيت .) مي شوند

 ،ها ميوهانواعِ لبنيات، . به وجود آورده استدور و نزديك نقاط از  بازديدكنندگانخاصي براي 
نه تنها داراي كيفيت باالست، بلكه به خريدار اطمينان ، )اورگانيك(سبزيجات محلي و سالم  و

 يا هزار دور دست چندين صد مكان هاياز براي توليد و حمل و نقل آنها خاطر مي دهد كه 
كودكان و تعليم مدارس و مراكز آموزشي براي  .ستاشده مصرف ن ليتر سوخت فسيلي

كه معموال در روستاهاي سنتي ديده نمي حتي اصناف و صنايعي . بزرگساالن رونق بسيار دارند
طراحي سامانه هاي  ،8رآكتورهاي خورشيديساخت توليدي هايِ چون چاپ و نشر، شود، 

در اين دو دهكده هاي سالم توسعه تصفيه پساب و شركت هاي مشاوره در زمينه هاي مختلف 
             .استپيدپويايي و تنوع اقتصادي  نشانه هايهمه جا . جامعه محلي به وجود آمده اند

 
از پول است  اين دو جامعهفيندهورن و دامان هور در درك عميق مديران و اهالي راز موفقيت 

تواند مديريت شود كه فايده و اينكه چگونه قواعد حاكم بر استفاده از پول در يك جامعه مي 
در مديريت پول از بركات دو  فيندهورن و دامان هوررويكرد . آن بيشتر به جامعه محلي برسد

                                                                       : راهكار كليدي بهره مند بوده است
و يمحل سرمايه گذاري هايِي اجراجذب سرمايه و محلي براي  يايجاد صندوق) 1111  
2222 (محلي براي تضمينِ تداوم گردش پول و ثروت آفريني در جامعه محلي پولِ ايجاد واحد .   
         

مسئوليت سرمايه گذاري در عهده دار ك تعاوني كه همچنين در دامان هور، كارِ بانكداري به ي
اين . ي باشد سپرده شده استميداري زمين و ساخت و اجارة اماكنِ مورد نياز اهالي خر

به موفقيت آنها  آناناعطاي وام و دادن مشاوره به با و  را شناسايي مستعد كارآفرينانِ ،صندوق
                                                 
8 Solar panels 
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هاي موجود در با مطالعه كلي اقتصاد جامعه، خأل در پايان هر سال، اين تعاوني. كمك مي كند
مي  برنامه ريزي ر سال آتيد را شناسايي و براي آوردن اين مشاغل به روستاتوليد و خدمات 

                                                                                                            .كند
 

محلي و نيز تشويق  سرمايه گذاريِ تسهيلِجذب سرمايه و براي اهالي جامعه فيندهورن، در 
 10»اكوپيا«به نام  9»صنعتي نجمن مĤل انديشانا«اقدام به تاسيس يك گردش پول در محل، 

از سرمايه گذاري را شناسايي و براي جذب سرمايه مناسبِ  يِطرح ها ،اين انجمن. ندكرد
سرمايه  ي كههامدار، صرفنظر از مبلغهر س. ، سهم صادر مي كندو ديگر عالقمنداناهالي 
اعث مي شود كه روحيه بشمارش آرا  ةاين شيو. استيك راي داراي فقط  ،مي كندگذاري 
هدف بنيادين . اين انجمن غالب باشدتصميم گيري هاي محور در –محور و نه سرمايه–جامعه

فيندهورن ايجاد جامعه اي محلي و خوداتكاست كه بتواند با كمترين تاثير منفي بر محيط 
در ديگر و الگويي مناسب براي ترويج مدلِ دهكده سالم  پيراموني، نيازهاي خود را تامين كند

 جذب سرمايه باعث شده كه هم اهاليِ درنوآورانة اين جامعه محلي  رويكرد. جاهاي دنيا باشد
 بههمسو مي دانند  آنآموزشيِ  اهدافبا افرادي كه به نحوي خود را و هم كنوني فيندهورن 

                                                       .تشويق شونددر فيندهورن سرمايه گذاريِ محلي 
 

از نظر پول، هر دو  دارد؛نام  12»اكو«و در فيندهورن  11»كرِديتو«واحد پول محلي در دامان هور 
تمامي خريدها در دامان هور با پول محلي صورت مي . برابر با واحد پول ملي است ،ارزش

پول ملي براي خريد  ياگيرد، اما در فيندهورن، اهالي و بازديدكنندگان مي توانند از پول محلي 
خدمات ساخت  در هر دو جامعه، كليه كاالها و خدمات، مثال خدمات آموزشي،. استفاده كنند

 خريداريو ساز، كتاب، غذا، بليط سالن نمايش، و كار چاپ، جملگي با پول محلي قابل 
                                                                                                         . است

                                                 
  Provident society 9 استفادهه براي اين نوعي شركت تعاونيِ تعريف شده در بريتانياست كه به سرمايه گذاران اجازه مي دهد ك 

نوآوري هايي نظير اين در سياستگذاري هاي . خاصي را از پيش تعريف كنند ه جغرافيايي و مقاصدقمنط ،ي جذب شدهسرمايه هااز 
در كشورهاي اروپايي، به ويژه در  در جوامع محلي دستيابي به اقتصاد مقاومتينقش آفريني مردم در  ،مساعد در حوزه اقتصادي

كه به ظهور دهكده  ي مساعد در سياستگذاري هاهانوآوري  ديگر در موردبيشتر  اطالعبراي . ستا را تشويق كرده ،كشور انگلستان
مترجم. صفحه زير نگاه كنيد محله هاي سالم متعددي در اروپا و ديگر نقاط دنيا انجاميده است بهها و   

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2_tours.htm 
10 Ekopia 
11 Credito 
12 Eko 
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شود تشويق مي يعني دارنده اين پول . محلي است اين است كه ارزش آندر پول محلي مزيت 
رايج در دامان هور و  پول محليِ. ندقالم مورد نياز خود را خريداري كا بازار محليكه از 

پل «. عمل مي كند در ايالت نيويورك 13»اتيكا« شهرِ پول محليِبه خيلي شبيه فيندهورن 
است، يعني در » مرزدار«پولي  ،مبتكر اين پول محلي معتقد است كه پول محلي ،14»گلوور

مثل پول ملي نيست كه وارد جامعه پول محلي . محلي ماندگار است ةجامعمحدودة اقتصاديِ 
در محل  مدت بيشتريپول محلي  15.محلي بشود، چند لحظه توقف كند، و سپس خارج شود

        .                                                               كند و ثروت مي آفريند گردش مي
 

عملكرد اين پول چگونگيِ در مورد هم  حاال كميپول محلي،  تئوريِبا اين مختصر در مورد 
 جامعه ياقتصادنوآوري هاي به  كلي ترنگاهي اول براي اينكار اجازه بدهيد . توضيح بدهم

هزار  225225225225اي معادل با سرمايه جمعا اكوپيا توانست  ،با صدور سهامدر ابتدا، . فيندهورن بيفكنيم
كي از فروشگاه هاي فيندهورن به نام ياين پول براي خريداري . جذب كندنفر  220220220220پوند از 
ي بعدا سهام بيشتر. كه قبال متعلق به بنياد فيندهورن بود سرمايه گذاري شد »فينيكس«فروشگاه 

و به فروش  هزار پوند صادر شد 125125125125تاسيسات آموزشي فيندهورن به مبلغ جمعا ساختمانِ براي 
بادي توربين هاي خريداري ف صدور سهام بيشتر براي رُدر حال حاضر، اكوپيا در ُش. رسيد
                                  .چند واحد مسكوني جديد استساخت و  16برقمحلي توليد براي 

 
يكي از جمله مزاياي آن . داردمزيت  ينجذب و بهره گيري از سرمايه چندمحليِ سامانة  اين

ديگر اينكه . اندهايي كه در آنها سرمايه گذاري مي كنند شريك طرح  اينكه سهام داران در
 .شوند فروشگاه فينيكس بهره مندمي توانند از تخفيف ويژه در هنگام خريد از همه سهامداران 
به به طور مرتب  ،حمايتسود سرمايه گذاري متناسب با رشد طرح مورد اينكه  سومين مزيت

نه پوندي، سرمايه گذار ساال 500500500500 براي هر سهمِ ،اكوپيا ةمحاسب طبق .سهامدار پرداخت مي شود
                                                 
13 Ithaca 
14 Paul Glover 

مادر مسايل «وشته براي اطالع بيشتر در مورد داليل و پيامدهاي كوتاهيِ مدت گردش پول در جوامع روستاييِ امروز به ن  15  

مترجم. در آدرس اينترنتي زير نگاه كنيد» مشاركت مردمزندگي با دانش و بهبود : روستايي  
www.eabbassi.ir/pdf/speech_mashhad_impvglfpplsknwprtcptn.pdf 

زبان فارسي آمده در سايت زير بهبراي مصرف محلي و فروش به شبكه سراسري برق اطالعات بيشتر در مورد توليد محلي برق   16  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_energy_loc.htm                                                 مترجم. است  
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 10101010سالي فقط مبلغ  همينسود بانكي براي اين در حالي است كه . پوند سود دريافت مي كند 100100100100
                                                                                                   . پوند است

 

براي . سرمايه گذاري محلي براي دريافت كنندگان اين اعتبارات نيز مزاياي جالب توجهي دارد
بانكي تسهيالت . برخورداري از وام در فيندهورن كسي مجبور نيست به بانك مراجعه كند

نرخ  در حال حاضر. را نيز در بر دارد وامموال هزينه هاي مرتبط با عوارض بانك و بهره مع
فعاالن اقتصادي محلي در فيندهورن قادرند بهره نسبت به گذشته پايين تر است، اما با اينحال، 
پوند در سال در هزينه هاي  2000200020002000در حدود با بهره گيري از صندوق سرمايه گذاري محلي، 

                                                            . بانكي صرفه جويي كنند تسهيالتمرتبط با 
 

اكو رايج  20000200002000020000اكو و سپس  18500185001850018500غ ر مبلوبا صد 2001200120012001در سال » اكو«، يعني فيندهورن پول محليِ
هزار پوند ثروت ايجاد  150150150150 در حدود، اين مبلغ در سال اول ات انجام شدهطبق محاسب. شد
اين ارزش پولي است كه در اين مدت دست به دست شد و موجب رونق اقتصاد محلي . كرد

هاي فيندهورن به فروش مي رسد از  بي شك مقداري از كاالهايي كه در فروشگاه. گرديد
مي  بخشي از ثروت جامعه به بيرون )برون رفت(باعث نشت خريداري مي شود و اين  بيرون
به صورت در قدرت خريد اهالي نشتي تاثير اين از ميزان پول محلي  شكي نيست كه، اما ددگر

مشاغل بيشتري را ايجاد نيز جديد و  بنگاه ها و كسب هايتاسيس چشمگيري كاسته و 
هر اكو . پوند خريداري كردپرداخت اكو را مي توان از اكوپيا در ازاي . امكانپذير كرده است
سرمايه جمع آوري شده است به اين صورت ندهايي كه پو. رلينگ استمعادل يك پوند است

. ه استالزم براي تاسيس صندوق وام در اكوپيا براي استفاده كسبه فيندهورن را به وجود آورد
وام ها به اندازه اي بود كه هزينة چاپ اولين سريِ اسكناس  اين نخستينِاز  به دست آمده رةبه

                                                                                   .كند اختهاي اكو را پرد
 

و صدور كرِديتو ك تاسيس تعاونيِ امالنيز تاسيس اكوپيا و صدور اكو در جامعه فيندهورن و 
در اين . تانجاميده اسيك چرخة اقتصادي نافع براي همه  پيدايشدر دامان هور در واقع به 

چون هم در طرح اضي اند سرمايه گذاران ر :ضرر نمي كند كسيسود مي برند و همه  چرخه
و صاحبان مشاغل كسبه . و هم سود سرمايه گذاري دريافت مي كنند اندهاي اقتصادي شريك 

بدون اينكه مجبور به پرداخت بهره  پيدا كرده اندراضي اند چون به سهولت به وام دسترسي 
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يافته ، قدرت خريد و اشتغال در محل افزايش محلي و بنگاه ها كسبه ةبا توسع. بانكي باشند
كرده و قدرت خريد جامعه، به علت اينكه پول محلي در محل باقي مي ماند، رشد . است
در جامعه نيز  ،آن و فرهنگي اجتماعي جنساز  ،نوعي ديگر از سودكه ، و ناگفته نماند. است

اما براي  گرفتاندازه نمي توان اي اقتصادي با شاخص هاين نوع سود را . يافته استگسترش 
فيندهورن و دامان هور، اهالي به صورت جمعي صاحبان در  .حياتي است يك جامعهموفقيت 

احساس همبستگي  لذا و .فروشگاه ها، بنگاه ها و ديگر تاسيسات ثروت آفرينِ جامعه خود اند
 بستر اجتماعي استي اقتصادي اشراكت ها و مشاركت هكه برخاسته از اين  يمتقابلو اعتماد 
.                           را به وجود آورده است ي ماليمساعد براي ادامه نوآوري ها و فرهنگي  

 
تصميمات از منظر فرهنگي نيز، هنگامي كه مالكيت سرمايه ها به صورت جمعي است، 

صرفا بر اساس  ،كارسرمايه گذاري و شيوه مصرف، و نوع ميزان اقتصاديِ جامعه، از جمله 
كه هم اكنون در نظام  معاشي جدايي بين قلب و عقلِ. حداكثري گرفته نمي شود معيارِ سود

 يافتهقليل ت زيادي تا حداقتصاديِ دامان هور و فيندهورن  نظامِدر  اقتصاد جهاني ديده مي شود
ه گرفتن تمايالت به ناديدخود را ناگزير در نظام اقتصاد جهاني مصرف كنندگان معموال . است

بهره كشي اجتماعي و زيست  برخاسته ازكه بينند گزينه هايي مي انتخابِ فطري خود و 
مدل دهكده سالم اين  17.است ويرانگرِ مديريت سرمايهزياده خواهانه و  وش هايِر محيطيِ
را به ساكنين خود مي دهد كه تمايل فطريِ خود به عنوان انسان براي جانبداري از  توانايي

منابع طبيعي را به موازات آرزوي خود استفادة نابخردانه و مسرفانة عدالت اجتماعي و پرهيز از 
                                                           .  ارضا كنند برخوردار،براي زندگيِ خوب و 

 
، 2002200220022002سال  در. نيست جاي دوري برويم نيازي مدل دهكده سالم كارآييِمحك زدن به براي 

 سنجشِكه كار آن ارزشيابي كسب و كارها و  18»موري، بدناك و استرزپي«شركتي به نام 
تحقيقاتي در مورد تاثير اقتصاديِ جامعه فيندهورن در منطقه شمال  ،احتمال رشد آتي آنهاست

 5555شغل و  400400400400 نزديك بهاين تحقيق نشان داد كه جامعه فيندهورن ساالنه . اسكاتلند انجام داد
توليد و ثروتي كه  تنوعِ در اين گزارش آمده است كه ارزشِ. مي كندايجاد ميليون پوند ثروت 

                                                 
مترجم. نگاه كنيد» ضرورتي براي ادامه حيات: گذار از رشته اقتصاد به علم اقتصاد«براي مطالعه بيشتر در اين مورد به مقاله   17  

www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_financialeconomicsKorten.pdf 
18 Moray, Badenoch and Strathspey Enterprise 
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افزوده است از تاثير برنامه هاي آموزشي آن ) اسكاتلند(اين جامعه كوچك به اقتصاد كشور 
                     . كه از ابتدا اهداف اصلي اين جامعه محلي محسوب مي شده فراتر رفته است

 
اقتصادي اين  پيروزيِ تازه تريناز . همزمان، اقتصاد دامان هور نيز قوي تر و قوي تر مي شود

. ر نزديكي اين جامعه اشاره كردد 19خريداري كارخانه قبلي شركت اوليوتيبه جامعه مي توان 
 ،به تدريج ،مي دهد كه در آن نويدرا به نحوي سمبوليك، اين خريد آغاز دورة جديدي  شايد
سالم تر و  ةيه هاي متعلق به شركت هاي بزرگ توسط جوامع كوچك محلي براي استفادسرما

حوزة در  يي كه توسط اين دو جامعه محليآزمايش ها. خواهد شدمفيدتر به كار گرفته 
حداقل نشان مي دهد كه مي توان از چارچوب مقيد و تنگي كه نظام ي صورت گرفته اقتصاد

جوامع و كنترل سرنوشت اقتصادي  رهايي يافته وجود آورده، اقتصاد جهاني براي جهانيان ب
اين آزمايش ها همچنين نشان مي دهد . مردم به دست گرفتمحلي را با نقش آفرينيِ آگاهانة 

باشد تا محلي مي بايد در كنار هم فراهم  اقتصادكه حداقل سه جزء تشكيل دهندة نظام 
                                                                                        :موفقيت حاصل شود

   
جمعيت براي ايجاد قدرت خريد كافي كه قادر به حمايت از يك كانونِ  حداقلِّ اينكه نخست

نفر  200200200200اقتصادي، با تنوع بااليي از كسب و كار و بنگاه هاي توليدي و خدماتي باشد حدودا 
در مورد آينده واحد و روشن چشم اندازي  ،فعاالناز هسته اي يد مي بادر بين اهالي، . است

 خودمحليِ در جامعه  تحقق اين چشم اندازترويج و جامعه خود داشته باشند و نسبت به 
                                                                                                 . باشندمتعهد 

 
و . شود مسدودبايد به دقت شناسايي و مي  ،جامعه نقدينگيِ برون رفت ه، مجاريِدوم اينك

اينكه موفقيت اين مدل مشروط به اين است كه سرمايه گذاري محلي با تملك  دست آخر
                                                   .گرددمحلي، كارآفريني محلي و توليد محلي تركيب 

 
نسبت به آينده خود نامطمئن ، كوچك و بزرگ دنيا را آسيب پذير جوامعِ ،د جهانينظام اقتصا  

خود را مجبور به انجام آن مي  ايشانآنچه  وانسان ها فطري  ميلو شكافي بين آنچه  ساخته
كار  ،چرخه اي حياتبخش و نيكتبديل اين چرخة ويرانگر و پليد به . استيابند ايجاد كرده 

                                                 
19 Olivetti 
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مشاركت فكري و همكاري اهالي تنها با تالش، خوبي ها،  چرخةد اين ايجا. ساده اي نيست
، مانند حركتي جهاني كه توسط موسسين دهكده هاي سالم .استميسر جوامع كوچك 

در اقصي نقاط دنيا به وجود آمده است مدل جذاب و به غايت مؤثري  فيندهورن و دامان هور،
 محلي و نقطه اي،ين است كه اين اقدامات قدم بعدي ا. به وجود آورده استبراي اين تحول 

                                                 . داده شودتعميم وامع بزرگتر ج بهتر  كالنسطحي  در
                                                 

  * سال اخير را به تحقيق و  20202020تان، و رييس بخش اقتصاد كالج شوماخر در انگلس دهكده سالم فيندهورن ساكنينِجاناتان داسون از  
بر اساس يافته هاي تحقيقاتي به دست . آفريقا و جنوب آسيا به سر برده استمشاوره پيرامون كارآفريني و توسعه محليِ جوامع در 

طراحي نظام آمده از فعاليت هاي موفقيت آميزِ اقتصاديِ دهكده هاي سالم در اقصي نقاط جهان، وي مواد آموزشيِ ويژه اي براي 
اقتصادي جوامعِ خوداتكاي تدوين كرده كه به عنوان بخشي از برنامه آموزشي اي موسوم به گايا مورد تاييد يونسكو و يونيتار قرار 

جاناتان داسون، عالوه بر تدريس اقتصاد در كالج شوماخر، مدرس اقتصاد براي جوامع كوچك و پايدار در دانشگاه آزاد . گرفته است
براي ترويج مدلِ دهكده سالم، اين درس به صورت كارگاه هاي فشرده در نقاط مختلف دنيا اجرا شده . در بارسلون استكاتالوني 

.                                                                                                         است، از جمله در برزيل، اسپانيا و اسكاتلند  
Gaia Education sustainable economy, www.gaiaeducation.org 
 
 

 


